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Jiem nepatinka Mrs. Edna F. Kelly ...

Ekumeninis bendravimas ar
i .........

R. Vokietijoje kunigy nepaleidžia iš partijos kontroles. Mask
voje pravoslavy kunigam paveda žaisti su Vakarų kunigais.

politinis žaidimas?

RYTŲ VOKIETIJOJE: Bažny
čia grūdama į partijos kontro
lę

Christian Sc. Monitor kores
pondentas iš Hamburgo kovo 
6 rašė, kad rytų Vokietijoje e- 
vangelikų (liuteronų) Bažnyčia 
ieško modus vivepdi su komu
nistais. 0 tuos sugyvenimo dės
nius nustatinėja partijos bosas

menės tvarka.”
Konkrečiai: kiekvienas dvasi

ninkas savo veiklą turėsiąs de
rinti su vietos atitinkamais par
tiniais pareigūnais. Bažny
tiniai laiškai ir spaudiniai, 
prieš spausdinami, turės būti 
partijos patikrinti.

Jau dabar jaunimas, kuris 
lanko sekmadieninius religi-

SOVIETUOSE: "ekumenizmo" 
pokalbiai

Kitas religinis įvykis rengia
mas Maskvoje. Vasario 23 bu
vo pranešta, kad kovo 17 sū- 
sivažiuos į Zągorsko vienuoly
ną, Sovietuose, ortodoksų, ka
talikų, protestantų atstovai — 
apie 40. Trečdalis jų būsią pa
sauliečiai. Svarstysią tokius

krikščionių tikėjimo atstovai ir 
ko nori Maskvos atstovai —la
bai jau aišku. -

Aišku taip pat, kad tokioje 
pokalbių atmosferoje darus ne
aktualus tekis klausimas, kuris 
lietuviam yrą labai aktualus— 
įpėdinis vėhoaies vyskupo P. 
Brazio vietoje.

Del Amerikos 
rasizmo”

Goldbergas ir 
Morozovas
Jungtinėse Tautose žmogaus 

teisių komisijoje kovo 6 pirmu 
kartu ambasadorius Goldbergas 
protestavo prieš Sovietuose 
varžomą žodžio laisvę ir rašy
tojų kalinimą. z

Sovietų atstovas Morozovas 
atkirto neturįs pareigos duoti 
apyskaitą Amerikai apie tai, 
kas darosi Sovietų Sąjungoje 
jos konstitucijos ribose.

nes ji klauso savo sąžinės, 
ne partijos bosu ir nesi
duoda išmetama

Mrs. Edna F. Kelly yra Atsto- 
vų Rūmų narys nuo 1950. Jos 
nereikia mūsų skaitytojui pri
statyti. Reikia betgi pranešti, 
kad tam tikros partinės jėgos 
(kurias N. Y. Times kovo 6 tie
siai vadina “liberalais” — esą 
“liberalai jos nemėgsta”!) no
ri ja nusikratyti. Nusikratyti 
suktais būdais, kuriuos čia ir 
tenka paryškinti.

Nuo 1950 Mrs. Kelly atsto
vauja Brooklyno 12 distriktui 
(Bedford-Stuyvesant). Paskuti
niuose rinkimuose kampani
ją prieš Mrs. Kelly varė tiesiog 
N.Y. Times vedamajame. Bet 
ji laimėjo lengvai prieš vadi
namą “reformuotą demokra
tą” Eugene Victor. šiemet 
prieš rinkimus sugalvota per
tvarkyti distriktų ribas. Per
tvarkė taip, kad 12 distrikto 
dalis priskyrė prie kitų distrik

Ulbrichtas rengiamoje -naujo- nius pamokymus, esą boikotuo- 
~ ‘ jami. Siekiama Bažnyčią izoliuo

ti nuo gyvenimo. Rytų Vokieti
jos dvasininkų bendri sinodai 
su vakarų Vokietijos dvasinta- tautinę ūkinę raidą, bažnyčios 
kais uždrausti

je konstitucijoje. Pagal ją Baž
nyčiai palieka viena teisė “atli
kinėti bažnytines apeigas”. 
Atlikinėti tiek kiek tai derina
si su “socialistinės bendruo-

Vietname—ką dabar puls komunistai?
P. Vietname komunistai tebe- 

puldinėja atskirus miestus ir 
aerodromus. Bet puolimo jėga 
susilpus. Khe Sanh vis labiau 
apgulamas, bet paskutinėm die
nom sumažėjo bombardavimas. 
Amerikiečių karinė vadovybė 
spėja, kad komunistam svar
biau paimti Hue miestą nei 
Khe Sanh. Ten traukiama ko
munistų kariuomenė iš demili
tarizuotos zonos.

pradžios sausio 30, per pen
kias savaites komunistai nete
kę 50,000 karių, amerikiečiai 
2,000, P. vietnamiečiai 4,0 0 0. 
Tačiau tik viename Hue mies
te, kuriame gyventojų yra 140, 
000, civilinių asmenų žuvo 
4,000.

— Khe Sanh įgulos srity ko
vo 6 komunistai nušovė Ameri
kos didelį transportinį lėktuvą 
— žuvo visi 49. Ten pat nu-

— Nuo komunistę ofenzyvos šauta pustuzinis helikopterių.

Bėga, maištauja, vėl gerihasi.

tų, ir po to pertvarkymo tik 
viena Mrs. Kelly pasilieka be 
distrikto.

Apie prezidento LBJ paskir- 
tebe- 

nuvertimo, - kalbama. Tariamųjų liberalų 
spauda raportą vertino kaip do
kumentą, kuris pasuks Ameri
kos istoriją nauja vaga, kaip 
“splėndid”, “magnificent” (N. 
Y. Post). Prezidentas dėl jo 
tylėjo ir tepasakė, kas studi
juosiąs. R. Nizonas kritikavo 
raporto vienašališkumą: esą 
raportas visus kaltino, išskyrus 
riaušių vykdytojus.

klausimus kaip teologinis nusi
statymas dėl socialinės siste- tos komisijos raportą 
mos ar režimo
teologinis supratimas apie tarp

saųtykiai su politiniais įvykiais, 
čia, kaip amerikiečių delegaci
jos nariai numato, 
ma apie Vietnamo 
mintas ginklus.

Iš katalikų ten 
kun. Pietro Pavan, buvęs popie
žiaus Jono patarėjas, kun. Jean 
Hamer, Vatikano sekretariato 
krikščionių vienybei atstovas, 
vyskupas B. C. Butler iš Lon
dono.

Ko nori iš tokio pokalbio

bus kalba- 
karą, ato-

dalyvausią

— Negrę riaušių 1967 buvo 
159, žuvo 83, sužeista 2,000, 
suimtų 6,0 0 0, nuostolių 150 
mil.

Kovo 5 Mrs. Kelly iškėlė
Kelias iki gubernatoriaus proklamacijos spaudoje nauja triuką prieš ją

Gubernatoriaus N. A. Rock- 
efellerto proklamacija Lietuvos 
reikalu, pasirašyta vasario 15, 
buvo paskelbta Darbininke ko
vo 5. Aiškėja, kad tokiai pro
klamacijai gubernatorių paska
tino New Yorko valstijos asam
blėjos nutarimas vasario 13, o

vasario 14 tas pats nutarimas 
buvo patvirtintas vieningai ir 
senato.

Su dėkingumu už šią savano
rišką iniciatyvą asamblėjai ir 
senatui pakartojame paties nu
tarimo tekstą.

State of New York 
In Assembly

Resolution No. 79
February 13, 1968

Concurrent Resolution 
ųuesting the Governor to pro-
claim February sixteenth, nine- 
teen hundred sixty-eįght as Li-

lution be transmitted to the 
Honorable Nelson A. Rockefel- 
ler, Governor of the State of 
New York.

By order of the Assembly, 
John T. McKennan, Clerk

— paskelbė, kad county demo
kratų vadas Stanley Steingut 
pereitą sekmadienį sukvietė 
Brooklyno kongresmanus, bet 
Mrs. Kelly nepakvietė. Kelly ta 
proga pasakė, kad Steingut esąs 
“vyriausias architektas” ir ano 
distriktų pergrupavimo, kuris 
nukreiptas prieš Mrs. Kelly. To
kios “žemos diskriminacijos ir 
bosizmo” ji nesanti patyrusi 
per savo 26 
bos metus.

viešosios tarny-

re-
Kelly ‘partiečiai’
— Paaiškina tas

Kodėl Mrs. 
nori “išėsti”? 
pats N. Y. Times: ji esanti įta
kinga užsienių reikalų komite
te; ji nuo 1955 yra pirmininkė

Whereas, American-Lithua -

loving people; and
Whereas, American Lithuani- 

ans have contributed a great vai prieš nusikaltimus: pataisy- 
deal to the success of the State ti socialines ir ekonomines są- 
of New York; and

Whereas, The American-Li- vaikam, pakeisti teismų prakti- 
thuanians desire to fight and ką ir duoti daugiau laisvas ran- 
die for their natūrai tadepen- 
dence, that someday the Bal- 
tic people inčluding the Lithu- 
anians may once again live as 
free, independent and sove- 
reign members of the com- 
munity of nations is a sign of 
their desire for success, now, 
therefore; be it

Resolved (if the Senate con- 
cur), That the Governor of the 
State of New York be, and he 
hereby is respectfully memoria- 
lized to issue a proclamation 
designating February 16th, 
nineteen bundred sbrty-eight as 
Lithuanian-American day, ta 

t _ ... commemoration of the fiftieth
— Vokietijos kancleris Kie- Budapešte. Tai buvo demon- vai — net italai, kurie dėjosi anniversary <rf Lithuania’s de-

singeris atmetė Sovietų reikalą- stacija prieš Sovietų Suslovo esą rumunų sąjungininkai, o claration of independence,
t ... 4 t o + A v _ vima, kad prezidentas, vyriau- Pastangas diktuoti konferenci- prancūzai nugarkaulio neparo- and; be it further
‘e^ų^t^.^fctarpra. jai. Konferencijoje, anot N. Y. ” - - - - - -

silankytų vakarų Berlyne.

TEISMAS opinijoje
Pagal Gallupą opinija prieš 

teismų praktiką auga: 1965 teis
mą kaltino per švelniom baus- Europos reikalų pakomitėje. 
mėm 48 proc., dabar 63. Prieš “šiame poste ji remia griežtos 
vyriausią teismą opinija išaugu- užsienių politikos liniją, priešin
si santykiu 2:1. Opinija pasisa- damasi prekybai su tokiais ko
ko tokia eile už priemones ko- munistiniais kraštais kaip Ju

— Čekoslovakijos generolas — Čekoslovakijos kom. par- 
ir parlamento narys Jan Setaa, tija kovo 5 iš “sekretoriaus i- 
ištikimas prezidentui Novotny deologiniais reikalais” pareigų 
ir norėjęs palaikyti jo režimą, išėmė Jiri Hendrych, kuris lai

kėsi griežtos linijos prieš inte
lektualus. Jo išėmimas silpnin
siąs dar labiau prezidento No
votny galią.

— Budapešto ’ komunistinių 
partijų konferencija pasibaigė 
kovo 5, o kovo 6 jau Bukareš
te prasidėjo Varšuvos pakto 
konferencija. Joje dalyvauja ir

— Prez. LBJ pagal News- Rumunija, rodydama, kad skir-
week informaciją užtikrinęs Ko- tumai Budapešte nesugadino 
syginą kad Amerika nevartos bendradarbiavimo su Sovietais 
Vietname taktinių atominių ir kitais komunistais kitose sri- 
ginklų. tyse.

— Joseph Martin, resp., bu-

ti socialines ir ekonomines są
lygas, daugiau tėvų kontrolės

pabėgo ir gavo teisę apsigyven
ti Amerikoje.

— Prezidento LBJ dabar ar
timiausi patarėjai pagal U. S. 
News... informaciją esą val
stybės sekr. Rusk, naujasis ap
saugos sekr. Clifford ir vyr. 
teismo narys Abe Fortas.

ti rugvajuje Lietuvos atstovybėje Vasario 16: ii d. Lietuvos atstovas Griio- 
nas, p. Grišonienė, sveikatos ministeris dr. Yanicelli, lietuvių parapijos kle
bonas J. Giedrys, ponia Yanicelli.

Vietname kovo 4 ko
vęs Atstovų Rūmų pirminiu- munistai vėl apšaudė apie 20 
kas, kovo 6 mirė. Buvo 83 me- miestų bei aerodromų. Prie 

Khe Sanh vis labiau artėja.
—Senatas kovo 4 po 4 bal

savimų pagaliau nutarė 65:32 
nutraukti ginčus dėl pilietinių

Komunistai 15 metę po Stalino
Komunistinio pasaulio vie- klos paramos susilauks Rumu

nas įvykis tebejaudina visus nija, kada Amerika dėl Viet- 
daugiausia — tai Rumunijos pa- namo taip taikstosi prie Mas- 
sitraukimas vasario 29 iš komu- kvos?
testinių partijų konferencijos Kitos partijos pakluso Mask-

sidės ginčas dėl 90 priedų 
prie to įstatymo.

— Izraelis okupuotoje Jorda
nijos dalyje kovo 6 susprogdi
nę vieno kaimo 5 namus. Tai 
buvo represijos už tai, kad gy
ventojai davė maisto teroris
tam.

— Arabai ir Izraelis sutiko 
derėtis. Delegacijos vyks į 
Rhodes salą.

chologai apklausinė jo 400 suim
tų vasaros riaušininkų. Jų 70 
proc. savaitei uždirba viduti
niškai 115 dol. Dalyvavo riau
šėse ne dėl skurdo, bet dėl pro
testo prieš diskriminaciją.

— Sovietai paskelbė, kad 
1967 turistų turėję 1,750,000.

— Palestinoje kovo 5 Izraelis
jSdSJpffll valandų”^ n>stų ofenzyvos sausio 31 lig Rumunijos politika išsiskyrė 

šiol žuvo 57 civiliniai amerikie- nuo Maskvos jau anksčiau: at-
— Khe Sanh tvirtovėje įgula ftai. sisakė pripažinti Izraelį agreso-

atsiduria vis didesniame pavo- __ Amerikos lėktuvnešis En- rium, užmezgė santykius su
juje. Komunistai priartėjo iki terprise apginkluotas raketom, vakarų Vokietija nereikalauda- 
100 jardų. Įtariama, kad jie ga- Raketas gaus ir naikintuvai ma rytų Vokietijos pripažini- 
lį kasti tunelius, kaip tai darė bei kreiseriai, kurie stovi Pa- mo, atsisakė pasmerkti kom. 
prie Dienbienphu. cifike prie Korėjos. Kiniją. Iš Balkanų valstybių

r -...- o M , visiškoje Maskvos priklausomy-
2. 5? *** d*bir Bk0 Berija.

ketą į mėnulj. Spėjama, kad satelitą, kuris rinktų duome- 
jos uždavinys pasiekti mėnulį njs apie saulės įtaką žemei.
ir grįžti atgal. Tai jau penkto tokia skriejanti pastebėjo, kad 1948, kai Ju-

- • — goslavija nutraukė santykius

P. Vietnamo nuo komu-

dė, nes, anot vieno, jų nugar- 
Times rumunai pamatė, kad kautis esąs Maskvoje, 
pagrindinis klausimas jau iš- ______ . _________
spręstas prieš konferenciją. j-“11--“ 11 ilf '--------------
Konferencijoje reikėjo tik pri- J
mušti antspaudą. Rumunijos į
delegatas turėjo drąsos pakai- I
tinti Sovietus, kad stalininiai I
metodai vartojami sovietinėm I
nuomonėm paremti. O Sovietai |
labiausiai norėjo naujos konfe
rencijos kuo skubiau — lapkri- I 
čio gruodžio mėn.

kas policijai, padidinti {Milici
jos skaičių, sustiprinti baus
mes.

— Vyskupo Sheeno dovana 
valstybei esanti atšaukiama dėl 
parapiečių protesto, kad tai da
roma be jų žinios. Vyskupas do
vanojo sklypą su bažnyčia, mo
kykla, klebonija ir norėjo pa- 
rapiečius išskirstyti po kitas pa
rapijas — o jų esą 2,000.

— New Yorko “tradicionalis- 
tai katalikai” kovo 2 piketavo 
šv. Patriko katedra su šūkiais: 

. “grąžinti lotynų kalbą”, “alto
riai — taip, stalai — ne!”. Ku
nigas de Pauw vadovauja tra- 
dicionalistų sąjūdžiui, kuris ko
voja prieš šėtonišką pasikasimą 
po bažnyčios pamatais”.

— Švedija suteikė azylį jauResolved (if the Senate con- 
cur), That a copy of this reso- 20 Amerikos dezertyrų.

goslavija ir siūlydama rezoliu
cijas, kurios apribotų paramą 
tiem kraštam, kurie nesutinka 
su ‘mūsų gyvenimo būdu’.”

Laikraštis nepatenkintas ir 
dėl jos linijos negrų klausimu, 
kartodamas jos žodžius: “Eko- 
nimiškai žemesnės grupės turi 
norėti pačios sau padėti. Visos 
etninės grupės tai daro. Mes tu
rime ištiesti pagalbos ranką, 
bet jos turi didžia dalim pačios 
sau padėti”. Pasak laikraščio, 
toki pareiškimai esą “baltųjų 
liberalų” nuolat kritikuojami.

Laikraštis nepridėjo, kad 
Mrs. Edna Kelly Kongrese ne 
sykį organizavo pavergtų tautų 
padėties tyrimą, kviesdama liu
dininkus. 0 tai nepatinka' ne 
tik Sovietam, bet ir tiem, ku
rie “liberalo” kapišonu priden
gia sau galvą ir akis ir nori, 
kad kiti taip pat nematytų ir 
nekalbėtų.

Jei nori mane išmesti — sa
ko Mrs. Kelly, tai dėl to, kad 
“aš esu nepriklausoma ir bal
suoju pagal savo sąžinę”.

Kiniją. Iš Balkanų valstybių 
visiškoje Maskvos priklausomy-

— Prancūzija vasario 27 pa- observatorija.
siskelbė dirbsianti savo raketas — Salgone uždarė naktinius su Maskva, ją tuojau ūkiškai
su atominiais smaigaliais. klubus. parėmė Amerika. Ar dabar to-

Nebe pirmos tokios pastan- 
; gos prieš tuos, kurie nesidavė 

bosizmui ir vadovavosi savo są
žine, kovodami prieš komuniz- 

[ mą. Prieš akis stoja likimas bu- 
į vusio daugumos vado šen. resp. 
i Knowlando; apklausinėjimą 

vykdžiusio prieš soviėtų geno
cido veiksmus Baltijos valstybė- 

I se kongresmano resp. Kerste- 
Į no, demokrato ir laisvės kovo- 
| tojo senatoriaus Douglas, kovo- 
į tojo dėl tautų laisvės ir pirmo- 
; jo padėties aliarmuotojo Kubo- 
į je demokrato senatoriaus Kea- 
; tingo. Šiemet Ohio demokratų 
> partiniai bosai atmetė šen.

Lausche, kuris betgi pareiškė, 
' kad partijos atmetimas dar ne

reiškia balsuotojų atmetimą.
Ir Mrs. Kelly nesirengia ka

pituliuoti prieš bosus, kurie no
ri diktuoti jos sąžinei. Reikia 
manyti, kad balsuotojai bus jos 
pusėje.
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Lietuviai taip blogai elgiasi, kad aš uždraudžia J. B. SHALINS-SALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. Tel. VIrginia 7-4499.

Nenorom teko pasižiūrėti į 
“istoriją”. Skaitytojai paskati
no. Vienas ir kitas (dr. D. J., 
taip pat G. 2.) atsiuntė ištrau
kas iš vokiško magazino Spie- 
gelio, kuris 1968 Nr. 8 spaus
dino Heinricho Himmlerio laiš
kus, paimtus iš Miunchene iš
ėjusios knygos “Briefe an und 
von Himmler”.

Himmleris (Heinrichas) iš 
profesijos buvo agronomas, bet 
Į hitlerinę politiką Įsivėlė anks
ti — jau 1923 dalyvavo Miun
cheno puče. Hitleriui paėmus 
valdžią, nuo 1934 buvo gesta
po viršininkas, nuo 1943 vi
daus reikalų ministeris, o po 
1944 pasikėsinimo prieš Hitle
rį ir armijos vadas. Himmleris 
buvo suėmęs visą vidaus ir 
partijos valdžią į savo rankas. 
Jam labiausiai tenka atsako
mybė už koncentracijos lagerių 
steigimą. Ir toje srityje jis vei
kė ne kaip karys ir ne kaip ag
ronomas, bet greičiau kaip ... 
veterinorius, kurio interesas 
gyvulių veislės gerinimas ir jų 
išnaudojimas darbui ar mėsai. 
Tokiom aKim jis žiūrėjo ir į 
žmones, kaip rodo aname ma
gazine spausdinami keli Himm
lerio laiškai. Ties kai kuriais 
stabtelkime.

Buvusi nacine didybe Himmleris apie tai raštus rase

Laiškas Walteriui Schmidt, 
SS asmeninio skyriaus šefui, 
1939 apie rasės grynumą:
— SS — Obersturmfuehrer 

Mayr-Miesbach yra vedęs Sig- 
rid Magnussen. Sigrid Magnus- 
sen iš savo kilmės turi ketvir
tadalį žydų kraujo. SS Ober
sturmfuehrer Mayr yra Įsi
pareigojęs neturėti daugiau vai
kų su savo žmona ir žino, kad 
ligšioliniai trys vaikai niekada 
negaus leidimo susituokti su 
SS nariais. Aš sutikau, kad 
Obersturmfuehrer Mayr pasi
liktų SS.

Laiškas Martinui Bormannui, 
reichsleiteriui, 1944 apie gy
ventojų nuotaikas:

— Iš SS dalinių apylinkėje 
girdžiu, kad gyventojai Dueren 
apskrity visiškai nedraugiškai 
ir neigiamai nusiteikę. Priežas1 
ties aš negalėjau patirti. Pasi
sveikinimas “Heil Hitler” ten 
beveik nepažįstamas — net 
tarp kai kurių vietos pareigū
nų.

Laiškas Richard Walter Dar- 
re. SS Obergruppenfuehreriui 
1936 apie masonus:

— Prašau rūpestingai patik
rinti ponios generolienės Lu- 
dendorff kilmės medį... Aš 
labai Įtariu, kad giminėje tu
ri būti kokia žydiško kraujo da
lis, nes ši moteris savo elgesiu, 
ypatingai jaunesniais metais, 
buvo labai veikli internaciona
liste pacifiste Šveicarijoje, o 
taip pat jos visas nenormalus 
asmeninis ir seksinis gyveni
mas nėra suprantamas. Jei aš 
kada tikėjau, kad masonai tam

tikrus žmones infiltruoja ki
tiem sugadinti; šiuo atveju aš 
tikiu ..kad jie pasiuntė ją 
generolui Ludendorffui suga
dinti.

Pora laiškų, kurie liečia ir 
lietuvius ...

Laiškas Ernst Kaltenbrunner, 
SS Obergruppenfuehreriui, rei
cho saugumo šefui, 1943 rug
sėjo 8, apie lietuvių rasę:

LIETUVOJE

Kaip sekasi naikinti vienkiemius
Ksaveras Kairys kaimo staty

bininkų pasitarime pasakytoje 
kalboje (Tiesa, vas. 16) papasa
kojo apie Lietuvos ..vienkie
mius:

— Ypač bloga gyvenamųjų 
namų būklė. Iš viso respubli
koje yra apie 260 tūkstančių 
vienkiemiu. Beveik visi vienkie
miuose esantieji gyvenamieji 
namai yra mediniai, statyti 
daugiau kaip prieš 50 metų.

— Ekonomistai paskaičiavo, 
kas perkėlus vienkiemius Į gy
venvietes, kolūkių ir valstybi
nių ūkių naudmenos padidėtų 
šešiais procentais.

— Iki 1968 pradžios kaime 
pastatyta 66 tūkstančiai indivi
dualių gyvenamųjų namų. Vi
dutiniškai per metus jų buvo 
statoma po 3-5 tūkstančius.

— Iki 1970 kasmet reikės pa
statyti po 5-8 tūkstančius in
dividualių gyvenamųjų namų ir 
maždaug tiek pat sumažinti 
vienkiemių skaičių.

— Pernai... Buvo numaty
ta pastatyti 4,160 individualių 
gyvenamųjų namų, jų tarpe 
2,660 namų besikeliantiems iš 
melioruojamose želnėse esan
čių vienkiemių. Bendra indivi
dualių gyvenamųjų statybos už
duotis buvo Įvykdyta 101 pro
centu. Vienkiemių skaičius su
mažėjo 1.829, jų tarpe melio
ruojamose žemėse — 1.567 so
dybomis. Tačiau gyvenamųjų 
namų statyba žemdirbiams, be
sikeliantiems iš sausinamų že
mių. buvo vykdoma blogai. Per
nai buvo užbaigti statyti tik 
685 namai, o tai sudaro 25 
procentus užduoties. Kaimo 
statybos ministerija užbaigė tik

nedidelę dalį jai pavestų staty
ti individualių gyvenamųjų na
mų. Ypač blogai namus statė 
Pakruojo kilnojamoji mechani
zuota kolona. Neatiduota nau
doti nė vienas iš penkiolikos 
namų, kuriuos ji turėjo pa
statyti.

— Kaimo statybos ministeri
ja iki praėjusių metų rugsėjo 1 
dienos teįvykdė 6 procentus 
metinio individualių gyvenamų
jų namų statybos plano, o Res
publikinis tarpkolūkinių staty
bos organizacijų susivienijimas 
per tą patį laiką Įvykdė tik 15 
procentų.
— 1968 metais ... Reikia 
pastatyti ir atiduoti naudotis 
5,500 gyvenamųjų namų ....

Taigi... Pernai numatyta 
pastatyti 4,160, planas Įvykdy
tas 101 procentų, bet vienkie
mių sumažėjo tik 1,829-iais .. . 
Tai ne 101, o tik 44 procentai. 
Kaip su tuo 101 procentu? Be 
to, sugriovė 1,829 vienkiemius, 

»o pastatė tik 685 namus. Kur 
prisiglaudė 1144 šeimos? Da
bar reikia pastatyti 5,500. O 
kiek pavyks pastatyti? Kiek 
metų tas užsimetimas turi 
trukti?(E)

— Vilniaus operos solistas ba
ritonas Eduardas Kaniava dai
navo Figaro vaidmenį Rossinio 
“Sevilijos Kirpėjo” operoje
Maskvos Didžiajame Teatre.
Publikos ir operos personalo 

.buvo labai gerai įvertintas. Pa
žymėtina, kad Kaniavos dalyva
vimas turėjo svečio iš užsienio 
atspalvi: jis dainavo itališkai. 
Tam vaidmeniui rengėsi Bul
garijos valst. operoj, Sofijoj.

Elena Kuprevičiūtė-Bergienė, smuikininkė. Jos koncertas Town Hali New 
Yorke bus kovo 17 d., sekmadienį 5:30 v. popiet.

— Aš esu už tai, kad lytinių 
santykių draudimas estam ir 
latviam (su vokiečiais? Red.), o 
taip pat su latviais ir su estais 
būtų panaikintas.

Aš noriu, kad draudimas vi
siem lietuviam ir lietuvėm bū
tų toliau paliktas. Lietuviai 
yra tauta, kuri taip blogai elgia
si ir taip pat tokios menkos 
rasinės vertės, kad panaikini
mas nebūtų suprantamas nei 
pateisinamas.

(Reikia atsiminti, kad šis raš
tas rašytas jau po garsiojo mė
ginimo sudaryti lietuvių SS le
gioną, kurį lietuviai totaliai su- 
boikotavo. Dėl to boikoto ir to
liau minimas SS šefas Jekkeln 
(iš Rygos) grasino lietuviam, 
kad jie nesą verti vietos “nau
joje Europoje” ir kad lietu
viam būsianti įvesta tokia pa
dėtis kaip “generalinėje guber
nijoje” (Lenkijoje). Po tokio Į- 
vykio visai suprantamas H. 
Himmlerio atsiliepimas apie lie
tuvius. Red.).

Laiškas Kurt Hinze, S Bri- 
gadenfuehreriui, 1944 gegužės 
11 apie santykius su gen. Ple
chavičium:

— Iš SS Obergruppenfuehre- 
rio Jekkeln patiriu, kad tamsta 
su lietuvių generolu Plechavi
čium ligi ryto antros valandos 
buvojote drauge ir gėrėte ir
— pagal jų slaviškus įpročius
— stiklus svaidėte į sieną .... 
Ligi 1944 galo aš uždraudžiu 
tamstai visiškai vartoti alkoho
lį...

(Paskutinis laiškas rašytas 
gegužės 11, o jau gegužės 15 
gen. Plechavičius ir visas jo va
dovaujamos “vietinės rinkti
nės” štabas buvo suimtas, iš
gabentas į koncentracijos sto
vyklą, kariniai daliniai išfor
muoti, dalis sušaudyti, didžioji 
dalis išvežti Į Vokietiją.

Tai vis pagal valią td paties 
Himmlerio, kuris su visu reži
mu priėjo liepto galą ir pats 
1945 nusižudė.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALS AMUOTO JAS. 2 modeliuos 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.________

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

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

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

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

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

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

□ ELINIKS FUNERAL HOME, Thonias Deliniks, laidotuvių direktorius —

jautriai užjaučia nelaimės valandoje ir paruošia garbingas laidotuves. 17

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

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

KARLONAS FUNERAL HOME —

BRITAIN, CONN. Tel. BA 9-1181.

280 CHESTNUT STREET, NEW -

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

JUOZO BANDŽ1UKO BARAS IR RESTORANAS. Čia vaišinsiesi ir vaišinsi 
ne tik Amerikos veik visais gėrimais: alum, vynu ir dar stipresniais; gausi 
ir importuotų iš Europos ir kitų kraštų. — Jauki vieta susitikti, pasikalbėti 
ir džiaugtis gyvenimu su maloniais draugais. 110-12 Jamaica Avė. Rich
mond Hill, N. Y. 11418; tel. 846-9286.

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

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam 
sąžiningai pagal susitarimų už labai prieinamų kainų. Tel. (516 j AN 1-2864.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgevvood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

Gražiausias koncertas visuomet atrodo tas, kurį dar pagrosiu
atsakinėjo smuik. E. Kuprevičiūtė apie savo debiutą N. Yorke

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

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

Lietuvių delegacija pas Tampa, Fla., burmistrą Diek A. Greco, Jr. Jis pa
skelbė vasario 16 Lietuvos respublikos diena. Iš k. j d. Diek A. Greco, Jr.. 
Domas Jasaitis, M. M. Miklas, Elena Rich, Kay Temple-Miliūnaitė, Eleono
ra Daknienė.

Smuikininkė-virtuozė (kaip sa
ko L. enciklopedija) Elena Kup
revičiūtė š.m. kovo 17, sekma
dienį 5:30 vai. Town Hali sa
lėje turės pirmą oficialu debiu
tą — koncertą New Yorke.

Programoje bus Delio Joio, 
Gabriel Faure, J. S. Bacho, Ju
liaus Gaidelio ir Maurice Ra- 
vel kūriniai. Akomponuos jau
na amerikietė pianistė Anne 
Koscielny, dėstanti Hart Col- 
lege of Music Hartforde, Conn., 
ir pasižymėjusi savo veikla A- 
merikoje ir Europoje.

Tokia oficiali žinia, ir prie 
jos smuikininkė Kuprevičiūtė 
dar prideda: “Koncertas rengia
mas amerikiečių agentūros, bet 
jaučiu pareigą apie tai painfor
muoti lietuvių visuomenę per 
lietuvišką spaudą”.

Redakcija jautė taip pat pa
reigą painformuoti skaitytojus 
daugiau apie smuikininkę, šiuo 
tarpu vienintelę moterį tokio 
masto tarp lietuvių.

Kaip pačioj koncerto progra
moj pažymėta, ji gimė Lietuvo
je, Kaune, groti smuiku mokė
si Kauno konservatorijoje, tę
sė Prahoje. Miunchene. Buenos 
Aires, kai į ten su tėvais emi
gravo. Nuo 1951 ji gausiai kon
certavo Pietų Amerikoje, Euro
poje, Jungtinėse Valstybėse, 
Kanadoje, pasireikšdama kaip 
solistė, su simfonijos orkest
rais, rečitaliuose ir kamerinėj 
muzikoj.

Palankiais žodžiais jos talen
tą ir atlikimus sutiko Chicago 
Sun. Times, Montreal Star, L' 
Osservatore Romano. Neue 
Zuercher Zeitung ir kt. —kėlė 
jos techniką, temperamentą. į- 
sijautimą i atliekamą kūrinį.

Linkime, kad tokios rūšies 
vertinimo susilauktų ir iš Ne\v

Yorko kritikos, kuri apskritai 
yra šykšti.

★
Redakcija norėjo savo skai

tytojam pristatyti smuikininkę 
dar iš arčiau, mėgindama tei
rautis, kas paskatino ją Kaune 
dar belankant Aušros gimnazi
ją imtis smuiko, o ne kito ku
rio instrumento:

— Vienu metu mūsų šeimo
je buvo perdaug pianistų — 
atsakinėjo E. Kuprevičiūtė—: 
mama ir jos nesibaigianti virti
nė mokinių, brolis Andrius, jau 
bepradedantis reikštis viešuo
se koncertuose, kažkaip dar ir 
man pavykdavo tarp jų Įsiterp
ti, nes vienuolikos metų būda
ma, save laikiau “pianiste”. 
Turėjome aršias varžytynes pa
sidalyti instrumentu. Tuomet 
mano šeima (ir visi vis meni
ninkai; motina pianistė, tėvas 
dailininkas! Red.) nutarė kad 
visi būtume laimingesni, jeigu 
aš daryčiau kitokius garsus, ir 
nupirko man smuiką. Po kele- 
rių skausmingų metų, tas 
sprendimas pasirodė teisingas.

Klausiama, kas daugiausia 
padėjo jos talentui plėtotis tę
sė:

— Prieš išsivysiant talentui 
pirmiausia manyje buvo išug
dyta meilė muzikai. Mano šei
ma ir daugumas mūsų artimų 
draugų buvo muzikai ar dideli 
muzikos mėgėjai. Kauno teat
rų salėse koncertavo visos tarp
tautinės įžymybės, ir aš būda
vau iš pat mažens vedama jų 
klausytis. Tikiu, kad tie pirmi 
vaikystės įspūdžiai nulėmė vi
są tolimesnę mano gyvenimo 
eigą.

Kurią muziką ji mėgstanti at
likti — klasikus ar moderniuo
sius?

— Smuiko repertuaras, deja.

nėra toks platus, kad galima 
būtų apsiriboti tampant “spe
cialistu” vieno laikotarpio ar 
vieno kompozitoriaus, kaip 
kad yra pianistų, kurie skam
bina tik Bachą ar Mozartą. To- 
kis apsiribojimas pagaliau būtų 
visai svetimas mano būdui — 
pemelig mėgstu studijuoti 
naujus dalykus ir tik nenorom 
kartoju senas programas, jei 
reikalas verčia. Kiekvienas 
naujas veikalas yra naujas pa
saulis skambesio, jausmų ir 
technikinių problemų, ir to
kiem atradimam aš esu nepa
sotinamai “godi”.

Koncertuoja jau per 20 me
tų, tada savaime kyla klausi
mas, kuriais savo koncertais 
jautėsi labiausiai patenkinta?

— Pradėjau viešai koncer
tuoti nuo 1948 metų ir esu 
koncertavusi trijuose konti
nentuose. Bet retai kada atsi
gręžiu prisiminti praėjusius 
koncertus. Buvo daug pakilių 
momentų, buvo nemažiau ir 
karčių nusivylimų, tačiau ilgai
niui visa tai sudaro svarbiausią 
augimo faktorių — patyrimą. 
Pats gražiausias koncertas vi
suomet atrodo tas, kurį dar pa
grosiu, kuriam gal dar ir muzi
ka neparašyta ...

Mano skambesio idealas yra 
mažas styginis ansamblis, kaip 
duo, trio ar kvartetas. Būčiau 
laimingiausia, jei man pavyktų 
suburti ir ištobulinti tokio sti
liaus veiklą. Literatūra toje sri
tyje yra be galo Įvairi, gausi ir 
įdomi. Tačiau ligi šiol mano 
kamerinės muzikos laimė nu - 
švisdavo tik sporadiškai. Kon
certus tenka imti, kaip jie atei
na ...

Menininkas Įdomus estrado
je. bet jis Įdomus ne mažiau

(nukelta i 8 psl.)

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

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.

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

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

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

RICHMOND HILL DORAN’S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond Hill, N.Y. 11419, Tel. 641-9411 - MI 1-7702. Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma į nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

RIMOS IR JUOZO BRUŽINSKŲ SIUNT.NIŲ JSTAIGA siunčia dovanų 
siuntinius į Lietuvą. Krautuvėje didelis pasirinkimas geros rūšies prekių 
žemomis kainomis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siuntiniai 
gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos prekės, daniški maisto 
siuntiniai, itališki akordeonai ir nylono lietpalčiai. Parūpinanti "dolerio 
krautuvių" kuponai. 370 Union Avė. Brooklyn N.Y. 11211: Tel. EV 4-1952.

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

DOVANŲ SIUNTINIAI J LIETUVĄ Mes siūlome nepalyginamų patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 19.31 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei Menas nežuvo. Mūsų ilgų 
motų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu. ir tų siuntimų išsiun
timu, Išmėginkite mūsų patarnavimų ir būsite patenkinti Mes turime didelį 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, kų tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamu katalogų UNION TOURS 
1 East 36th St. Ncw York. N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
III. 2219 VV. Chicago Avė. 60622; Los Angeles. Calif. — 314 North La Bros 
Avė. 90036.
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Lalkraitj tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

Po 15 metą- Josifo dvasia
Tiek tų visokių raštų pasie

kia laikraštį, kad į anonimi
nius nekreipi dėmesio ir leidi 
tiesiai į krepšį. Tačiau vienas a- 
nonimas dėmesį patraukė. A- 
nonimas pasivadinęs “Taurūs 
tautiečiai”. Jų laiškas mašinėle 
rašytas ir atsiųstas iš Hannove- 
rio, Vokietijoje.

Laiške minimos pavardės ir 
vardai asmenų, vadovaujančių 
Vokietijos lietuvių gyvenimui
— Vasario 16 gimnazijai, sielo
vadai, bendruomenei ir kt. Tu
rinį apibūdina išsireiškimai: 
“aukščiausios rūšies niekšas”, 
“nusikaltėlis”, “žmogžudys”, 
“gestapininkas” ir t.t. Išsireiški
mai rodo, iš kur taip išmoko 
anie “taurūs tautiečiai”. Kreipi 
dėmesį tik tai, kad anie 
“taurūs tautiečiai” gavo įsaky
mą kaip tik dabar šitokiu būdu 
palaikyti “ryšius su tautiečiais 
užsieniuose”. Ir tai kaip tik 
Vokietijoje.

Matyt, sugalvota, kad šanta
žuoti, niekinti, šmeižti, kolioti
— toks metodas turės duoti ge
resnių rezultatų, nei ju davė 
‘Nemuno kraštas’, mėginęs vai
dinti “neutralų”, mėginęs vilio
ti tariamu “objektyvumu”.

“Taurių tautiečių” raštas pa
sirodė ir “Gimtajame krašte”, 
kuris leidžiamas iš Lietuvos ir 
skirtas užsieniuose gyvenan
tiem lietuviam. Tik laikraštyje 
jau be “taurių tautiečių” para
šo.

Matyt, per eilę metų mėgin
tą viliojimo taktiką turi papil
dyti griežtesnė — šantažas, 
smurtas, šmeižimas — kaip a- 
nais Stalino laikais.

Kad šiais metais Miunchene 
nepriklausomybės atkūrimo su
kaktis bus minima ypatingiau, 
jau buvo matyti iš puošniau at
spausdintų kvietimų ir prie jų 

. pridėto mūsų veiksnių Wash- 
ingtone paskelbto manifesto.

Vasario 16 rytą visų mintys 
buvo toli nukeliavusios į 1918 
metus, šeimose, kam nereikė
jo į darbą skubėti, buvo šven- 

* tiškai paruoštas pusryčių sta-

rinti ir prieš Jungtinių Vąlsty- vo tėvelius. Susijaudinimas, 
bių vyriausybę — ne tik dėl liūdesys ir vilties kibirkštėlės 
Vietnamo, bet ir dėl strategi
nės oro komandos, dėl ginklų.

Sovietinė agresija sustiprin
ta kaip tik tuo meta, kada Vo
kietijos kancleris Kiesingeris 
ėmėsi pastangų gerinti santy
kius su Maskva; kada preziden
tas LBJ organizuoja tiltus bei 
viršūnių konferencijas ir tyla 
pridengia sovietinius nusikalt1 
mus.

Koegzistencijoje su Sovietą 
taip jau yra: jei ta nepuoli, t 
tave puola ...

ima kalbėti atgyjančios ir stip
rėjančios Josifo dvasios atsto
vai.

Jungtinės Tautos savo 
kaktis sutinka koncertais, 
kiame klimate žmogaus 
šių deklaracijos sukakčiai

su- 
To- 
tei- 
siū-

keitėsi ne vieno akyse. Buvo ir 
tolių, kurie sveikino savo drau
gus, pasiekiamus telefonu — 
— lietuviškos plokštelės gar
sais: “Prezidento Smetonos 
maršu”, “Kur lygūs laukai” ar 
liaudies dainų popuri. Ir tada 
ilgesinga ašarėlė driekėsi 
skruostais... '

7 vai. vakaro, daugiau negu 
bet kada, lietuviai skubėjo 
tramvajais ir automašinomis į 
“Susitikimo namus”, čia jau žė
rėjo auksinėmis raidėmis išra
šytos sukakties datos tarp gė
lių ir vėliavų. Atvyko gražus 
būrelis ir svečių užsieniečių— 
vokiečių, ukrainiečių, lenkų, es
tų, latvių.

Apylinkės pirmininkas A. Bra- 
kauskas sveikino visus dviem 
kalbom. Nuskambėjo Tautos 
himnas ir dr. J. Grinius pradė
jo paskaitą apie laisvės viltis

Lietavai. Geraijcad Elta buvo 
paruošusi ir Kr. valdyba išsiun
tinėjus! apylinkėm vokiečių at
siliepimus apie lietuvių gerada
rystes pokario metais Lietuvo
je. Tat svečiai nenuobodžiavo 
ir juos įdėmiai skaitė. Skaitė ir 
sukakčiai paruoštus atsišauki
mus.

Po paskaitos sveikino pra
smingom, ne trafaretinėm kal
bom: Užsieniečių Pabėgėlių 
Centrinės dr-jos vicepirminin
kas ir draugė Ukrainiečių Cent
ro Komiteto pirmininkas ma
gistras A. Melnyk; Baltų-Vokie- 
čių dr-jos reikalų vedėjas A. 
Gruenbaum; latvių atstovas 
Kraisbergs. Lietuvių geradarė 
p-lė E. Wagner padovanojo 50

žiedų puokštę. Už sveikinimus vilegijuota raudonoji klasė, ku- 
ir gėles padėkojo apylinkės v- ri trukdo vidaus raidą ir be
bos sekr. R. Hermanas, kuris gina savo interesus. Sovietų 
toliau vadovavo meninei pro
gramai.

Jis pristatė solistę Janiną 
Liustikaitę su akompaniato
rium prof. Hanno Blaszke. Pub
lika šiltai priėmė 8 Šimkaus, 
Kačanausko, Budriūno, Tallat- 
Kelpšos, Gailevičiaus, Čerienės 
dainas ir 3 arijas iš Bohemos, 
Fausto bei Adrianos Lecouv- 
reure.

Tarpais patriotinių eilėraščių 
deklamavo .V. Hermanaitė, R. 
Pauliukevičiūtė ir J. Barasaitė.

Po programos vyko ilgai nu- 
sitęsęs pobūvis. (Eli)

LAISVĖS VILTYS LIETUVAI

Tai menkas, sakytum, faktas. 
Bet faktas daros reikšminges
nis šalia kito fakto. O kitas fak
tas rodo, kad Maskvos agresi
nis priekabingumas, tušti kalti
nimai yra sustiprinti ir prieš 
Vokietijos vyriausybę: esą ji 
globojanti nacius; esą ir jos 
prezidentas nacis, koncentraci
jos stovyklas statęs...

Faktai faktus papildo ... Ti 
baigėsi Budapešto konferenc 
ja, kuri suveržė krintančii 
“draugus” Kremliaus saujoje 
Tai rolei buvo atsiųstas pres 
diumo narys Michail Suslov. 
Suslov? Juk tai tas pats, ku 
1944 antroje pusėje Stalini 
buvo atsiuntęs į Lietuvą “s 
vietinės tvarkos Įtvirtinti”. P< 
1944-6 tai reiškė žiauriausią Ii 
tuvių tautos genocidą — m; 
sinius trėmimus, partizanų 1 
vonų valkiojimą, deginimus..

Stalinas mirė, bet Suslov. 
liko jam ištikimas ir dabar j 
vėl paleistas į darbą ... Kol 
sutapimas — Stalinas mii 
prieš 15 metų kovo 5 — kai 
tik tą dieną šiemet Susiuvąs a 
liko savo drausminimo misi; 
Budapešte. Prieš pat tą lail 
atėjo ir anas “taurių lietuvi! 
raštas — kaip mažas lapei 
stipriame Kremliaus vėjuje.

lytame pagroti Dance Macabre.

Faktai ima tyčiotis iš žmoni 
ir įstaigų ... šie metai vadin 
mi žmogaus teisių deklaracija 
metais — prieš 20 metų ji bm 
paskelbta. Pasityčiojimas iš d 
klaracijos prasidėjo nuo to, k; 
žmogaus teisių mindžiotojai pi 
mieji pasišovė J. Tautose k< 
tinti Graikijos vyriausybę d 
jos “masinio antihumanizmo
Pasitvčioiimas iš instituciios Lindene’ N-J- vasario 25 paminėta Lietuvos nepriklausomybes tventė. Vai- rasiiyciojimas 1S msniucijos, čiūnajtėt Bartytė ir R GrauduSytė deklamuoja Kotrynos Grigartytės spe- 
kunoje žmoniškumo vardu cialiai minėjimui parašytą eilėraštį. Nuotr. V. Maželio

NELĖ MAZALAITĖ

GINKLAI
galvodavo, jog jie truputį pa
slaptingi, tačiau jie mokėjo gir
ti, jie taip puikiai pažino kas 
jame vertinga, jog jis nesispy- 
rė prieš tokią draugystę. Jie 
pastebėdavo, daugiau negu šei
ma ar draugai, jo kiekvieną

(6)

Talka

bai atsargiai pabrėždavo, kur jo 
netiesa, jie dailiai pastūmėda
vo į teisingesnę kryptį —realy
bė, sako jie, taip, tai yra di
džiausioji dorybė.

Vieną kartą vienas iš tokių

Lietuvos Respublikos 50 me- 
į sukakties proga Miuncheno 
etaviam vasario 16 “Susitiki- 
10 namuose” dr. J. Grinius 
raitė paskaitą apie laisvės vil- 
s Lietuvai.
Pradžioje prelegentas paste- 

ėjo, kad žmonijos istorija 
evyksta nei grynai racionali- 
e, nei irracionaline kryptimi.

’odėl šios brangios sukakties 
ieną, kai vieni lietuviai yra ko- 
lunistų rusinami bei bolševi- 
inami, kiti, laisvę mylį, sens- 
a ir miršta, o treti, jaunesnie- 
i, nematydami Lietuvai grei
tis laisvės, nusigręžia nuo mū- 
ų tautos interesų, reikia bent 
irabėgomis peržvelgti racio- 
taliuosius motyvus, kurie gali 
ustiprinti lietuvių laisvės vil-

simename Vokietijos, Prancūzi
jos ir Anglijos imperijas, ku
rios sunyko paskiausiai. Dabar 
beliko tik Kinijos (seniausia) ir 
Sovietų Sąjungos imperijos, 
kurių priešingumai auga, nes 
nėra ko norėti,kad seniausio
ji pakęstų savo konkurentę.

Tačiau imperijos dažniausia 
dėl išviršinių konkurencinių 
smūgių negriūva. Dar neikia 
joms vidinės dezintegracijos, 
arba, kitaip tariant, idėjinio ir 
moralinio puvimo, kad išvirši
niai smūgiai sugriautų patrę- 
šusias sienas. Sovietų Rusijoj 
tą pūdinimo procesą atlieka pri-

imperijos piliečiai tai mato, o 
“sielų inžinieriai” rašytojai tuo 
piktinasi ir tai viešai demas
kuoja. Jei raudonieji didžiūnai 
nepaklausys Džilo, jie gaus 
smūgį iš lauko. Jis bus jiems 
mirtinas, nes Sovietų imperija, 
kaip kiekvienas žmogiškas kū
rinys, rodo senėjimo ženklų.

Senatvės procesą paprastai 
pradeda “eretikai”, kurie pa
mato sustingimą pirmieji. To-' 
kiais komunistų pasauly yra 
Tito ir Moacetungas. Juk pa
gal šį dabar orientuojasi Euro
poj barzdotas ir gauruotas stu
dentų jaunimas, nors ir ne
gausus. Jau tikrą susenimą pa
rodė neseniai praėjusi Sovietų 
imperijos sukaktis. Jos. proga 
iš Maskvos nebepasigirdo jo
kių idėjų, kurios jaudintų ne
kritiškas mases. Nebebuvo pa
skelbta nė naujų priemonių se
nom idėjom vykdyti.

Tai kas gi belieka imperijai, 
kuri buvo sukurta dinamiškos 
ideologijos ir turėjo ją plėsti 
kardu ir ugnimi? Atominė 
bomba to neleidžia. Telieka So
vietų imperijos kalėjimui su
nykti arba griūti; šitam mo- « 
mentui reikia kaip galima dau
giau jaunų laisvų lietuvių, ku
rie padėtų Lietuvai prisikelti iš 
totalistinės diktatūros ir įsi
jungti į demokratinę jungtinę 
Europą. (Eli)

MINĖJIMAS ARGENTINOJE

Vieną tų vilčių mums duoda 
tasaulio tautų suartėjimas ir 
ungimasis, kuriam kadaise no- 
ėjo vadovauti komunistai, bet. 
airis vyksta sparčiau laisvėj be 
ų. Šito proceso srovėj Sovietų 
ląjunga. nebepajėgia pavergtų 
autų išlaikyti aklinai uždarytų 
avo kalėjime, nes pro jo sie
tas radijo bangomis ir kitaip 
eržiasi tautų bei asmenų ap- 
isprendimo ir laisvės idėjos.

Dar daugiau vilčių Lietuvos 
aisvei teikia istorijos paliudy- 
as vyksmas, kad visos impe- 
ijos, pastatytos ant tautų pa- 
rergimo, neišvengiamai griūva 
r nyksta. Seniau tokios galin
tos ir baisios imperijos kaip 

Egipto, Asirijos, Romos, Bizan
tijos, Cengishano ir Tameriano 
turėjo žūti. Dar daug kas pri-

Argentinos Lietuvių Organi
zacijų ir Spaudos Taryba (A- 
LOST) iškilmingai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo auksinį jubiliejų vasa
rio 16, 17 ir 18 su šia progra
ma.

visus su nauju leidiniu apie 
Lietuvą ispanų kalboje. (Tai Ar
gentinos Jaunimo pirmas leidi
nys). Kitą dieną minėti laik
raščiai jau rašė apie Lietuvos 
nepriklausomybės šventę.

Vainiko padėjimas prie
San Martin paminklo

Vasario 16 gausus lietuvių 
būrys su jaunimo atstovais, pa
sipuošusiais tautiniais drabu
žiais, iškilmingai padėjo prie

Spaudos konferencija
Vasario 14 “City” Hotel Bue

nos Aires miesto centre įvyko 
spaudos konferencija, kurioje 
atsilankė visų didžiųjų laikraš
čių korespondentai kaip “Cla- Argentinos išlaisvintojo San 
rin”, “La Prensa”, “Nacion”, Martin paminklo vainiką. Ta 
Buenos Aires Miesto Radijo ir 
TV svarbiausių kanalų fotogra
fai ir filmuotojai. Zef. Jukne
vičius davė trumpą lietuvių tau
tos ir jos kovos už laisvę ap
žvalgą. Art Mičiudas supažindi
no spaudos ir televizijos atsto
vus su šventės programa, o 
prof. Em. Paršelis supažindino

— kodėl vasarą? Kai ekskursi
jose seni kaulais ir širdimis 
pensininkai veža savo paraudu
sius kailius, ir kelia tokį nuo
bodulį priėmimo komitetams ir 
palydovams, jog tie stačiai pra
deda bijoti nuo pirmų šiltų 
dienų. O, tai įžeidimas ir pa
manyti, kad toks asmuo kaip

proga lietuviškai žodį tarė Zef. 
Juknevičius, o argentiniečių 
vardu kalbėjo dr. Manuel Sa- 
vedra, prieškomunistinio sąjū
džio CADA buvęs pirmininkas.

Iškilmingas jubiliejaus 
minėjimas

šeštadienio vakare (11.17)
Liet. Centro patalpose įvyko

Nebus nuskriaustas šiame 
pasakojime minimasis, jeigu 
vadinsime jį ABC — nors tai ir 
nėra jo dokumentinės raidės, 
tačiau jos atstoja vardą, pavar
dę ir, pagal krašto papročius, 
tarpinį vardą.

Jo biografijoje būtų para
šyta:

gimęs Lietuvoje, pasiturin
čių tėvų vaikas, baigęs aukš
tuosius mokslus toje pačioje 
valstybėje, susipratęs lietuvis, 
patriotas, nes, atėjus antrajam 
pavergimui, jis pasitraukė į pa
vojus, vargus, kad tiktai būtų 
laisvas, kad savo žemei trokštų 
laisvės ir visomis išgalėmis ko
votų už tai.

Pakelės stovyklose jis skelbė 
tą pasiryžimą, jis organizavo, 
drąsino, dirbo, jis buvo ger
biamas ir žinomas.

šioje laisvės šalyje, paskuti
nėje stovykloje iki grįžimo, jis 
dirbo savo profesijoje, turtėjo,

pats svarbiausias jubiliejinis 
aktas, kuri atidarė ALOS Tary
bos pirm. J. čikštas. Buvo su
giedoti Argentinos ir Lietuvos 
himnai. Lietuviškai ir argenti- 
niškai kalbėjo L. Sruoga, inž. 
Alg. Rastauskas, sveikino lat
vių, lenkų, vengrų delegatai, ar- 
gentiniečiai draugai.

Meninėje programoje pasiro
dė jungtinis Argentinos lietu
vių choras, vad. muz. VacL Ry- 
mavičiaus, jungtinis tautinių 
šokių ansamblis, vad. inž. A. 
Rastausko, solistė Susana Va- 
ladkaitė. Užbaigiant buvo pa
skaityta ALOS Tarybos mani
festas, reikalaujant Lietuvai 
laisvės ir Lietuvos atstovybės 
atstatymo Argentinoje.

Iškilmingos pamaldos ir 
vainiko uždėjimas

Sekmadienį (11.18) §v. Domi
ninko bazilikoje buvo aukotos 
iškilmingos pamaldos už Lie
tuvą, giedant mišriam Argenti
nos lietuvių chorui, vad. muz. 
V. Rymavičiui ir vargonais pa
lydint p-niai E. Mikučionienei. 
Pamaldoms pasibaigus visi eise
noje nuvyko iki Laisvės pa
minklo (Plaza de Mayo) Buenos 
Aires miesto centre, kur buvo 
padėtas vainikas Lietuvos var
du ir pasakyta keletas užbaigia
mųjų kalbų. KULS.

— Aš manau, kad meluoja 
žmonės, juk nevažiuoji?

— žinoma, važiuoju!
— Bet kodėl? — sako drau- * 

gas, — kodėl?
— Kaip tai, kodėl? Juk mes 

turime stiprinti vienas kitą, juk 
mes kaip padalyta upė turime 
maitintis drauge tais pačiais 

tamsta maišytumeis avinų būry- vandenimis — juk, štai, žiū
rėk, — jis išsiėmė laikraščio iš
karpą, — žiūrėk, yra rašoma, 
jog būtina tokia bendrystė. 
Mes turime nunešti jiems Va
karų dvasios, kad jie neuždus- gėjau filmą — o, gali sakyti 
tų.

— Kaip ir kam? — sako 
draugas. — Kaip tu nuvyksi ir 
atgaivinsi pavargusius brolius 
kolchoze, kaip tu pamosi nors 
iš gatvės į kalėjimo langus, kad 
jie. matytų, jog ta atvažiavai 
jiems pasakyti, kad nėra už
miršti? Ar lankysi Sibirą?

— Kam kalbėti neprotingai, 
— sušuko ABC —, argi tokia 
paskirtis štai, žiūrėk, — jis iš-

pasakyta, jog tinka bendrauti, 
tiktai turi būti parinkti tokiam 
darbui išmėginti ir patikimi, at
sargūs, protingi 
Ar gali ginčyti, kad 
toks?

Draugas palingavo 
nusišypsojo:

— Kas yra ginčas

asmenys. 
aš nesu

galva ir

su akme
niu? Aš tiktai galėčiau paklaus
ti, kas atsitiko su tais, kurie bu
vo išvykę panašiai — jie nebe
rašo ir nebekalba, arba, daro 
taip, ir atbulai išeina. Kartą, re-

je. Turi vykti vienas, išskirti
nas, taip, yra net žinoma, 
kad labai būtų pageidaujama 
vasaryje. Ten tikrai laukia.

ABC pradėjo ruoštis.
Tačiau kažkodėl jis nenorė

jo, kad tai sužinotų jo senieji 
draugai, jeigu būtų įmanoma, 
jis nebūtų prasitaręs nė šei
mai.

Ir kažkodėl apie tai labai 
greitai sužinojo visi, nuo kurių 
norėjo slėptis. Ar jo namuose 
buvo tokie palaidi liežuviai? 
Ar tikrai jis yra toks svarbus 
žmogus, kad yra matomas vi-

jis veikė visuomenėje, jis buvo 
pirinininkų eilėje, jis kalbėjo 
minėjimuose, jis rašė straips- bičiuliU paklausė: 
nius — jis kovojo ir toliau. — Ar nesirenSi atsilankyti 

Jis buvo sulaukęs vidutinio tėvynėje?
amžiaus, tačiau ką mes vadina- — Taip! — sušuko ABC — 
me tokiu laiko taupu? žmogus kaiP Jis negalvos, juk jo širdis 
gali niekuomet nesenti, jeigu P>Ina tėvynės ilgesio, bet ar 
jo dvasia yra amžiname atsinau- dabar laikas? Juk ir kiekvienas 
jinimo pagavime, jeigu jo gal- išeivis — jis nesakė tremtinys 
vojimas yra šviežias, kaip dien- ne> pabėgėlis — kiekvienas te- 
raštis, jeigu jis neužmiršta ir trokšta to — pamatyti tėvynę, 
kitoms Primena. Jog pats svar- _ 0 jic! _ pasakė naujas 
blausias žodis yra: modemu. draugas, - kartą metuose! Bet

pats stačiai degi tuo visą laiką, suomet? O kartais jis įtarė, jog 
Matai, yra didelis skirtumas as- naujieji bičiuliai patys paskel

bė — ir jam atrodė, kad tyčia, 
lyg Įvarė praskilą į gyvą medi, 
kad jį perplėštų, kad suskaldy
tų ryšį su bendruomene —■■ ta
čiau niekas nepriekaištavo 
jam, joks pažįstamas net ne
klausinėjo — tiktai jų akys at
rodė kitokios.

O,taip, vienas prabilo —jis

— Ar nesirengi atsilankyti

ABC niekuomet neleido nie
kam, kad jį kas uždengtų nuo 
gyvenimo ir pirmųjų vietų, ko
kios jos bebūtų — jis buvo 
modemus, jo žodynas buvo to 
paties momento, kaip tik atsi- kio svaraus, tokio vertingo as- 
rasdavo naujas aptarimas — jis 
pradėjo skelbti meilę, dialogus, 
realybę — ir daugelis juokėsi, 
kiti gyrė, vieni paklausė, kiti 
pyko, didžioji dalis stebėjosi.

Ir kažkas stebėjo jį.
Atsitiko, kad jo pažinties 

pradėjo ieškoti iki šiol jam 
žinomi žmonės, kartais jis

meniškas ilgesys ir — galima 
sakyti — visapasaulinis. Kiek 
daug padėtų atsilankymas to-

ne- 
pa-

mens, kaip pats!
ABC pradėjo galvoti. Ir jam 

padėjo.
Iš tikrųjų, jo kelionė į tė

vynę buvo būtina — šią vasa
rą jis buvo pasirengęs, jis vi- buvo buvęs artimesnis už gimi

nę, draugas iš pačios gilumos 
jaunystės — tai tasai iš pra
džios pasijuokė:

siškai pasiryžęs savyje.
— Kodėl vasarą? — paklau

sė kitą kartą naujas draugas

tauta nėra susirūpinusi tokiais 
klausimais, jie nori tik kvėpuo
ti, tai elitas yra prieinamas 
mums, kad juos įtaigotame, o 
elitas yra valdžioje. Jie juk lie
tuviai, ko bijoti!

— Ką tu pasakysi jiems? — 
tyliai sako draugas, — ką pa
sakė visi tie, kurie jau buvo nu
bėgę, nors pertarti ir draudžia
mi, kad nedarytų taip?

— O, jie ir aš! žiūrėk, —jis 
išsitraukė iš kitos kišenės laik
raščio galą, — žiūrėk, aiškiai

kvailą, invaziją iš Marso ar pa
našios vietovės. Jie sugebėjo 
pasisavinti tikrų žmonių kūnus, 
jie buvo prisivilioję daug. Ir 
pavojų tematė tiktai vaikas, ir 
niekas netikėjo jam, kai jis šau
kė gelbėtis. Ir kai jis bėgo prie 
policijos — jis regėjo valdinin
ko sprandą — jame buvo ženk
las, kad tai buvo pakeistas 
žmogus. Ir siaubo ištiktas jis 
regėjo tokias pat žymes savo 
tėvų spranduose. Kažkodėl gal
voju apie tą filmą, kai sutinku 
tokius kaip tave.

— Kaip tu klysti, — pasipik
tino ABC, — tu žinai, kad ma
nęs negalima pakeisti, žinai, 
kad aš tekalbėsiu teisybę tenai

— Bet kodėl lįsti į pavojų 
be reikalo? Aš vėl priminsiu 
pasaką — juk niekas negirdėjo, 
kad ir vampyras išgertų 
kraują, jeigu nesimaišysi 
po kojų.

(Bus daugiau)

kam 
jam

— SkoRnamos Ir Nivono pa
jamos. Viceprezidentas gavo 
35,000 plūs 10,000. Privatinėje 
praktikoje metinių pajamų 
vidurkis dabar 200,000. Kai iš
ėjo iš valdžios, jo turtas ver
tintas 48,000, dabar 150,000.
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KO MUMS REIKIA? .

Tarnaut jai, gyvuoti, kentėt.

Mums reikia Veikė ję rhntę,
Vedėję Eotuvię tautos 
šeknynon Europos tautę 
Vardan idealę aukšlę —
Liuosybės, teisybės šventos.

Mums reikia galiūnę minties,

Te grožiu mums akį nušvies.

Mums reikia jaunimo smagaus.
Lyg ąžuolui lapę nauję, — 
Bamaičię vainiko brangaus. 
Marginę — žiodoHę dangaus 
Ir meilės, vienybės tarp |ę..

Mums reikia, oi reikia labai 
Ir Dievo palaimos šventos; 
Be jos žun gražiausi darbai. 
Su ja — net supuvę grabai 
Gamina gyvybę tautos.

LIETUVIUI 
(J. Tumui-Vaižgantui)

Ne tau ramumas, garbė, didybė. 
Aukštos valdžios malonė, 
Tau lemtas kelias į nemirybę 
Per vargę ir karionę.

Atrandi vietą, darbą pamyli. 
Broliams stengies tarnauti. 
Suniuro priešas — tu nepatyli 
Ir lauk turi keliauti...

Ką gi? Dar žingsnį daryk be baimės, 
Mūs dėsnis — nestovėti. 
Bevesdams tautą pirmyn prie laimės 
Turi visad kentėti.

Kol kaujies nepargriuvęs. 
Atleisk gi priešams —kaip katalikas, 
Kovoki kaip lietuvis.

LAISVĖS KOVOS METAIS

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

Norėdama ir toliau už tą kainą DARBININKĄ išlai-

kia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiū-

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

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

artimiesiems, kurie DARBININKO dar neskaito. Para
ginkite draugus bei pažįstamus, kad užsiprenumeruotų 
papigintai arba prisidėkite auka, kad galėtume siuntinėti

racija gauna nemažai tokių prašymų iš kitų kraštų ir 
pačios Amerikos.

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

Palengvinti išsiųsti prenumeratą, dedama ši atkarpa.

DARBININKAS

Prašau siųsti DARBININKĄ metam

Vardas k pavarde

Laikrattj ušsaU .......

Stenėta už prenumeratą S- aukv k VisoS..

>MKSimSjtA»

"Toks musę Mirimą*** — nan-

v. uanunute juainavu; meiy-

30 metę nuo poeto mirties minint 

A. TYRUOUS

ame* mukus, as versiu vie
na, i amsiu tavęs ir uuas mu-

Adomas Jakštas — preL A- Nuo senio lį
Kas turi tik 

d
Rodos, pati 

pavergtų brolių 
Baltijos dukrelės (bangos, ver
kia: jenos pagailę brolių 
tėlių (eil. Jūra motinėlė), 
nų skrynelėj panašių eilių 
ma rati ne vieną.

Gamtos reiškiniai

1938) — pačius geriausius savo 
gyvenimo metus praleido antis 
laikais rusų okupuotoje Lietu
voje, tik dešimčiai metų būda
mas ištremtas į Rusijos gilu
mą. Bet Jakštui taip pat buvo 
skirta pamatyti Lietuvos prisi
kėlimą laisvam gyvenimui ir ta 
laisve pasidžiaugti ištisą dvide
šimtmetį (mirė vasario 19). Pa
liko jis šį pasaulį didžiųjų įvy- kaip ir Maironiui, turi limboli 
kių išvakarėse — prieš pat ant
rojo pasaulinio karo pradžią ir 
tūleriopą Lietuvos okupaciją.

šą vietą užima ir patriotinė poe
zija.

Koks buvo Jakšto nusistaty
mas okupuotos Lietuvos atžvil
giu, kaip reiškėsi jo tėvynės 
meilė? Jakštas kaip poetas 
ėmė reikštis dargi metais anks
čiau už Maironį: pirmas Jakš
to eilėraštis pasirodė Aušroj 
1884 (Maironio 1885). Jakšto 
Dainų skrynelė suskambėjo me
tais anksčiau (1894) už Mairo
nio Pavasario balsus, šalia di
dingų, jausmingų ir patriotin- 
gų Maironio eilių Jakštas per 
eilę metų auklėjo lietuvių jau
nimo estetinius jausmus tokio
mis populiariomis eilėmis, kaip 
Jūra motinėlė, Kai du stos, 
Diplomatas ir kitomis.

Programiniu atžvilgiu Jakš
tas savo patriotine poezija kė
lė tuos pačius motyvus kaip ir 
Maironis: gimtosios kalbos ir 
papročių meilę, tėvynės grožį, 
priespaudą kenčiančių tautie
čių dalią. Tik toji Jakšto poezi
ja daugiau mąstytinė, kaip 
jausminė, daugiau joje proti
nių įrodymų, kaip jausminių

Lietuvių kalbai esant pavo
juj dėl rusų ir lenkų kalbų, 
Jakštas tiesiog sako, jog nepro
tingas būtų lietuvis, gimtąją 
kalbą išmainąs į svetimąją:

gamia verkia dėl 
ių vargo, nes ir

neš reikšmės.
Kaip gamta atgimsta 

rį naujam gyvenimui, 
pavergtai tautai 
nors atgimti laisvei 
mas pavergtų 
laisvės ilgesys ir

tomai- 
). Dai
lų gali-

msta pavasa- 
nui, taip ir 
lemta kada 
vėl Jaučia-

tėkmė. "Trijuose 
se ant Nemuno kranto" 
dam tokią vietą: 
suolelio priešais puikų 
to kramtą, žiūrėjau su pi 
girnų į puikų Nemuną, 
upių tėvą, kurs platus, nenu

traukęs žiemos pančius, ta 
tum skubinosi į-.
prie pilnos laisvės 
žančių jį kietų žemės krantų.”

Laisva ir didinga Nemuno 
tėkmė, gaivalingas pavasario 
atbudimas poetui kalba apie ne
tolimą tėvynės laisvės dieną, 
kurios jokia pasaulio jėga nebe- 
sustabdys:

Tark: baigias karaliavimas
Jau raganos-žiemos,
Ateina viešpatavimas
Šviesos ir šilumos.
Ir tų jėgų stiprėjimo
Jau nieks nesustabdys —
Nei ledo subraškėjimas,
Nei pučiantis šiaurys...

(Pavasaris)
Šiandie gerai žinome, koks 

šiaurys viešpatavo “šiaurės va
karų” krašte (taip ano meto 
rusai Lietuvą vadino, ištrynę ją 
iš žemėlapio).

Be abejo, pati laisvės diena 
nebuvo aiški nei Maironiui, nei

Jūrą, 
var

Prelatas Aleksandras Dambrauskas - Adomas Jakštas

Ir lai nuo šio laiko
Pamyli tave Lietuvoje — Jakštui tačiau kad įvykiai su-

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė paminėta vasario 18. 
Sv. Kazimiero bažnyčioje 10 v. 
buvo mišios už Lietuvą. Pa
mokslą pasakė kun. V. Kara- 
veckas. Pamaldos baigtos Lietu
vos himnų.

Per “Tėvynės garsų” radijo 
valandėlę, kurią veda V. Ju
cius, 12 v. plačiai painformuota 
lietuvių ir anglų kalba apie šią 
sukaktį. Minėjimas buvo pagar
sintas ir per kitą “Lietuvių ra
dijo” valandėlę, kurią veda P.

Perskaitytos gubernatoriaus 
Shaffer ir miesto burmistro 
Baar proklamacijos. Priimtos r 
zoliucijos. Malda ir himnu baig
tas minėjimas.

Žmonių dalyvavo apie 250. 
Publika pradėjo rinktis nuo 
4:30, o programa baigėsi 8:30v. 
Dauguma išsėdėjo 4 vai.

Nors kalbama, kad reikia pro
gramą trumpinti, bet taip ne

baigti per porą valandų. Tada 
žmonės bus labiau patenkinti.

Banketas buvo 5 v. popiet Mūsų apylinkėje maža būna

Sugiedoti himnai AT. Tarybos Por* Prikalbėti, bet po tokios 
pirm. kan V. Karaveckas snkal ilgos programos visi jaučia- 
bėjo invokaciją, programą lietu- si i^arg? skuba nhmo. 
viškai ir angliškai vedė Aldona 
Grinienė.

Pirmas kalbėjo Leonard C. PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ
Stasey, Allegheny County taiy- BENDRUOMENAIE 
bos pirmininkas. Neries šokėjų 
grupė, vadovaujama Aldonos 
Grinienės ir Danutės Miselie- 
nės, atliko keletą šokių. Sv. 
Pranciškaus akademijos moki
nės sudainavo apie 10 dainelių. 
Jom vadovavo sesuo Francesca, 
O.S.Ė. Angliškai kalbą pasakė 
Ramūnas Girnius, studijuojąs 
Pittsburgo universitete. Lietu-

iš Clevelando — LB centro vai- krašto tarybos pirmi
ninku buvo išrinktas Ričardas

—. Bačkis, PrLB krašto valdybos 
pirmininku — kun. Jonas Pėt- 

Chirurgas, apžiūrėjęs pacien- rošius, Antanas Mončys — vai
tą, sako: dybos vicepirmininku ir sekre-

— Tai sunkus atvejąs. Ne- torium, Petras Klimas — val- 
malonu man tai jums pasaky- dybos iždininku.
ti, tačiau reikės amputuoti abi į PrLB revizijos komisiją iš- 
kojas. rinkti Algirdas Julius Greimas-

Pacientas supykęs atkerta: pirmininku, Beata Soriano —
— Tada aš pas jus daugiau Monstavičiūtė ir Edvardas Vai- 

ciekauskas — nariais.

1968 vasario 25 Paryžiuje su
sirinko naujai išrinktoji Pran
cūzijos LB krašto taryba posė
džiui, kuriame buvo išklausytas 
PrLB rinkimų komisijos prane
šimas, konstatuojąs PrLB kraš
to tarybos ir garbės teismo rin
kimų teisėtumą. Sis praneši
mas buvo visų tarybos narių 

viškai pasakė Antanas Butkus prūmtas.

dybos narys.

nė kojos neįkelsiu!

ko ta linkme, buvogerai žino- ir raštijos šulai, nors ir kilę iš 
ma abiem: abu paliko aukštas Mažosios Lietuvos, 
pozicijas Petrapily, po spaudos, 
grąžinimo ir grįžo Lietuvon, tė
vynės meilės vedami.

Su juo didesniu entuziazmu 
Jakštas pasveikino Lietuvos 
laisvės paskelbimo dieną, ta 
proga jai parašydamas himną 
Dieve, Lietuvą gink. Ta pačia 
proga kitose eilėse (Ko mums 
reikia) poetas nurodė progra
mą, pagal kurią Lietuva turės nusistatymu už lietuvybę, di- 
iškilti Europos laisvųjų tautų 
šeimoj: politika, mokslas, me
nas, jaunimo auklėjimas čia 
vaidina svarbiausią vaidmenį. 
Negali būti skirtumo tarp Di
džiosios ir Mažosios Lietuvos:

Lietuvą kurdamas Dievas
Jos pusiau nedalino;
Bendros mūs girios, pievos,
Bendrą sudarom šeimyną.

(Mažoji ir Didžioji Lietuva)

Juk ir Mažvydas, Donalaitis, 
Vydūnas yra Lietuvos kultūros

Nors Jautas, priešingai Mai
roniui, praeitim mažiau domė
jos, tačiau ir jai jis neliko sko
lingas — Vytauto Didžiojo su
kakties metais (1930) parašė 
Vytauto Didžiojo garbei kanta
tą, kurioj konkrečiai iškėlė jo 
nuopelnus lietuvių tautai.

Savo tėvynės meilę Jakštas 
labiausiai įrodė savo ankstyvu

džiais moksliniais ir visuo
meniniais darbais, ir dėl to ne
veltui jis statomas Į vieną gre
tą su Basanavičium ir Kudirka. 
Jakšto pasiaukojimas Lietuvai 
išreikštas paties poeto sukurtu 
epitafu, įprasminančiu jo dar
bą tėvynei kaip auką Aukščiau
siajam:

Mes ne savo ugnimi žėruo
jam,

Mes ne sau aplinkui šviesą 
liejam.

(Saulė, Rudens aidai)

Mūsų broliai šaukiasi 
dvasinės ir

Juos gelbstime per LIETUVIŲ RELIGINę ŠALPĄ. 

Kasdien iš Vatikano radijo siunčiamos lietuviškos religi
nės ir tautinės programos. Rūpinamės gauti tokias trans
liacijas ir iš kitur. — Padarytumėm daugiau, bet reikia 
daugiau jūsų visų bendradarbiavimo maldomis ir aukomis.

Lietuvių Religinės šalpos komitetas veikia su Ame
rikos vyskupų žinia. Pirmininkas vysk. Vincentas Brizgys.

Aukas siųskite ar palikimus rašykite taip:

I give, devtoe and beųueath to
LfTHUANIAN CATHOUC RELIGIOUS AID, Ine.
64-09 56tb Road, Maspeth, N.Y. 11378.

Aukos ir palikimai laisvi nuo mokesčių—Tax deductible.

ATEIKITE PAGALBON: asmens, parapijos, organi
zacijos, profesionalai prekybininkai — savo apylinkėje 
kurkime rėmėjų būrelius.

'4 *

Supažindinkime kitus su Lietuvos kančiomis: platin-

popiečio viršeliais $1.00, kietais-----32.00.
L K R I VALDYBA

reo o ooL, siunta bu c.
•W*u|a Mgo grojimo plokštelė 

jau gaunama. Vaixam 
dainas ir pasakas išpil

do Aurelija Fauksteuene ir J. 
K. Jarai. Pasakos: ingutė ir 
Liepsnanarzdis, Damos: Milžinų 
saus, Kartą karatams, Tindy, 
Žiema, Miegoti, vaikei!, Striu
kis beuodegis. Kaina 5 dole
riai Persiuntimui 50<

"Lietuviškos senos ir naujos 
dainos** — nauja ilgo grojimo 
plokštelė. Įdainuota: Užstalės 
dama, Prieš tolimą kelionę, Pa
vasario linksmybės, Bobutė ir 
Pilypėlis, šią naktelę, Aš au
gau pas tėvelį, Tinginė boba, 
Ui tu Jieva, Jievuže, Oi lau
kiau laukiau, Stikliukėlis ir 
Mergužėlė brangi Dainuoja: R 
Manjošius, V. Noreika, L. Aba
rius, A. Mikalauskaitė, A. Stas
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 — karna 5 dol. 
(Persiuntimui 50 c.).

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

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas lietu
viškų dainų rinkinys “SU DAI
NA". Iki šiol buvusios panašių 
rinkinių laidos išsibaigusios ar

rinkinys kišeninio formato, 
351 psl, atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dainas surinuo 
Gražina Simukomenė. Rinkiny
je yra 392 populiarios lietuviš
kos dainos. Platus stovyklose 
dainuojamų dainų skyrius. Rin
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 Modem Li- 
thuenian. 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,

Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psL, kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL

dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader for 
Šelf-Instruction. Parengė W.

Kaina 1 dol.
Lietuvos goneral. konsulo J.

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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Nepriklausomybės šventės 
minėjimas Pietinėje Califomi-

vos laisvę metų” tikrose nuotai- Tidings, visai Aipjiirifrai skirta- 
kose. Tai nebuvo vienos ar 
dviejų dienų šventė, bet kelių 
mėnesių kietas darbas. Mat, 
šiais metais pagrindinai buvo 
koncentruotasi Lietuvos klausi
mą kiek įmanoma plačiau iš
nešti į amerikiečių gyveni
mo viešumą. Praktika parodė, 
kad pastangas stiprinant geo
metrine progresija, rezultatai 
auga tik aritmetine. Tad ir ši
tokios proporcijos ribose gali
ma šį tą reikšmingesnio pada
ryti.

įeita į spaudą
Pietinės Californijos Alto pa

stangomis Lietuvos klausimo 
pristatymas amerikiečių spau
doje buvo pakankamai geras. 
Labai gerus vedamuosius Lietu- 

. vos klausimu paskelbė Santa 
Monica Evening Outlook ir di- 

' dysis Los Angeles Times. Abu 
vedamieji įtraukti į Congres- 
sional Record; trumpesni

mu atspausdinti Los Angeles 
Times (vienas jų. — stnd. Jur
gio Gliaudžio), Evening Out
look, net Chicago Tribūne ir k. 
Atitinkama medžiaga Pietinės 
Californijos Altas buvo aprūpi
nęs keliasdešimts Amerikos 
laikraščių.

Pariakta televizija
Atvykęs pagrindiniu kalbė

toju iš New Yorko Vliko pir
mininkas dr. K. Valiūnas turė
jo progos pasirodyti ir žodį tar
ti dviejose televizijos progra
mose. Ypač gerus ir išsamius 
pasisakymus padarė 7-me tink
le. Neįkainojamai didelį pasitar- 
navimą Lietuvai padarė televi
zijos politinis komentatorius 
George Putnam, Lietuvos klau
simui vasario 16 skyręs apie

Hartforde Lietuvos nepriklausomybės minėjime kalba kongresmanas Emilio
Daddario. x Nuotr. A. Jaro

Vasario 16 prie Los Angeles 
miesto rotušės gen. konsulo dr. 
J. Bielskio ir 4 miesto tarybos 
narių traukiama kilo lietuviško
ji trispalvė ir per garsiakalbius 
keliuose miesto kvartaluose 
skambėjo Lietuvos himnas. 
Gražias kalbas maždaug 30 0- 
tams žmonių pasakė konsulas J. 
Bielskis ir visi miesto tarybos 
nariai (jų tarpe vienas negras). 
Perskaitytas valstybės sekreto
riaus Rusk raštas Lietuvos at
stovui J. Rajeckui ir Los Ange
les miesto mero proklamacija. 
Ypatingai reikšmingomis rei
kia laikyti Los Angeles miesto 
ir apskrities tarybų rezoliuci
jas, kuriomis solidarizuojama 
su Kongreso priimtąja 416 re
zoliucija ir kur reikalaujama 
Lietuvos klausimą kelti J. 
Tautose. Apskrities ir miesto 
tarybos savo rezoliucijas pa
siuntė Amerikos prezidentui, 
valstybės sekretoriui ir JAV. 
ambasadoriui prie Jungtinių

levizijoje atliko L Tumienės 
vedama tautinių šokių grupė ir 
šv. Kazimiero parapijos choras, 
komp. B. Budrumo vadovybėje.

Lietuvos problemą ir ragino

Ctevetatoo tv. Kazimiero Htuaaiatinčc mokyklos tauti nių tokių ratelis, vadovaujamas Jolttos Kavaliūnaitė* 
ir Mindaugo Leknicko, atlikęs meninę programų Canton, Ohio, Vasario iŠ minėjime. Nuotr. J. Garlos

VISUR

Maloniai kviečiame
Jus atsilankyti
1
MATULAIČIO NAMŲ

PARENGIMU
(Shower Party )

Apreiškimo parapijos salėje, 250 North 5th SL,
Brooklyn, N. Y.

Matulaičio Namus, kurie jau baigiami statyti ir 
įrengti.
Ten pat bus įteikiamos dalyvių dovanos, pagal 
nurodytą sesefiy pageidavimą. Po to bus kavutė.

NEK. PR. MARIJOS SESERŲ 
NEW YORKO APYLINKES 
RĖMĖJŲ VALDYBA

(“H. Con. Res. 416 pravedimas 
JAV Kongrese — tai fantastiš
kas dalykas”). Dėstydamas sa
vo problemas, dr. K. Valiūnas 
turėjo progos išklausyti ir Los 
Angeles lietuvių veikėjų suges
tijų, rūpesčių, gal ir kritikos.

Pasikalbėjimui su organizaci
jų vadovais vadovavo Alto pir
mininkas Jonas Činga, kuris 
taip pat pravedė iškilmingą mi
nėjimą ir vėliavos pakėlimo iš
kilmes.

Naujas LF vajaus 
pirmininkas

Californijos lietuviai gerokai 
atsilikę Lietuvių .Fondo vajaus

vykdyme. Vasario 25 šv. Kazi
miero parapijos patalpose įvy
kęs fondo narių susirinkimas 
naujuoju vajaus vadovu pakvie
tė Lietuvių Dienų redaktorių 
poetą Bernardą Brazdžtonį.

Savo žodyje Bern. Brazdžio
nis, kuris yra Lietuvių Fondo 
Tarybos narys, šiam reikalui pa
rodė daug entuziazmo ir va
jui vadovauti sutiko. Jam su
teikta teisė pačiam sukomplek
tuoti visą vajaus komitetą.

Buv. vajaus valdybai, kuriai 
vadovavo J. Motiejūnas, susi
rinkimas išreiškė padėką.

CANTON, OHIO 
Ir mažteji neatsilieka 

kad didesnės 
stengėsi

Vn.

— "Laiškų Lietuviams" 
straipsnių konkurse premijas 
aimėjo: suaugusiųjų grupėje 
V. Kuliešiaus 100 dol. — N. 
Sailiūnienė iš West Hartford, 
Conn.; po 40 dol. (dr. J. Meš
kausko ir dr. E. Ringaus) —P. 
Razminas ir J. Toliušis, abu iš 
Chicagos; jaunimo grupėje — 
50 doL kun. I. Urbono —G. . 
Juozapavičiūtė iš Hamiltono ir 
25 dol. kun. P. Patlabos —A. 
Rygelytė iš Putnamo. Konkur
so tema: “Kaip aš vertinu tai, 
kas šiais laikais dedasi Bažny
čioje”.
Iškilmingas premijų įteikimas 
įvyks kovo 9 Chicagoje.

— Aukotojų sąrašai, prista
tomi organizacijų, komitetų ar 
privačių grupių, laikraštyje 
spausdinami kaip apmokami 
skelbiamai, su administracija 
iš anksto susitarus.

— Prof. Ernestas Paršelis, 
Buenos Aires, Argentina, sure
dagavo neseniai išleistą knygą 
“Latuania Historia Arte y Cul- 
tura”. Išleista sąryšy su Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo jubiliejum. Knyga parašy
ta ispaniškai, 97 psl.

— Balio Raugo, JAV LB piet
ryčių apygardos pfrmininkcgpa—■ 
stangomis Easton, Pa., sudary
ta LB apy-kės užuomazga. Lai
kinosios valdybos pirmininko 
pareigas eina kun. A. Babonas.

— Gavėnios susitelkimo sa
vaitgalių tvarka: kovo 9-10 or
ganizuoja studentai ateitinin
kai, kviečiamas jaunimas ir ne- 
ateitininkai vyrai ir mergaitės. 
Jaunimas atvyksta penktadie
nio vakare kovo 8. Susitelkimo 
pradžia kovo 9 d. 7:30 ryto. 
Mergaičių moksleivių kovo 15- 
17. Pradžia kovo 15 d. 8 vai. 
vakaro. Abiem šiom grupėm va
dovauja Tėvas J. Vaišnys, S.J. 
Moterim kovo 22-24. Pradžia 
22 d. 8 v. v. Praveda prel V. 
Balčiūnas. Susitelkimas vyksta 
Putnam, Conn.

— Antanas Večerskis, nepri
klausomoje Lietuvoje buvęs ge
ležinkelio policijos tarnauto-

Nenuostabu, 
lietuvių kolonijos 
šiais metais Vasario 16 dienos 
sukaktį atžymėti kaip galint į- 
spūdingiau. KIr Canton, Ohio, 
kur visai nedaug tėra lietuvių, 
tą minėjimą atliko Tarptauti
nio Klubo metiniame susirinki
me, kuriame dalyvavo net aš- 
tuoni Walsh Kolegijos profeso
riai su prezidentu priešakyje, 
daug įvairių tikybų dvasiškių ir 
šiaip vietos žymesnių asmenų, 
kurie įdomaujasi tarptautine 
politika. Apščiai buvo patiek
ta informacijos apie4 Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą ir 
krašto vėl pavergimą. Susido
mėjimas buvo didelis.

Meninę dalį atliko atkviesta 
iš Clevelando vaikų šokėjų gru
pė, vadovaujama Jolitos Kava
liūnaitės ir Mindaugo Leknic
ko. šokėjai žiūrovus be galo su
žavėjo, ypatingai šokių inter- 
pretatorė mažytė Nasvitytė, ku
ri irgi labai taikliai įpynė po
sakį apie tos dienos svarbą lie
tuvių tautai. Minėjimą organi
zavo ir išlaidas padengė prof. 
dr. B. Vitaitis. B.P.

Lietuvos valstybės atkūrimo 
50 m. sukakties paminėjimas

Šiemet Worcesterio lietuviai 
užsibrėžę plačiau paminėti Lie
tuvos valstybės atkūrimo 50 m. 
sukaktį. Be įprastinio minėji
mo yra numatyta surengti mal
dos dieną, jaunimo tautos 
šventę ir kaikurių miesto įstai
gų languose išstatyti lietuvių iš
dirbinių parodą.

Vasario 
surengtas 
rio 16 Šv. 
mokykloj, 
lietuvių klube ir vasario 25 
jaunimui skirtas Aušros Var
tų parapijoje.

Šv. Kazimiero parapijos 
mokykla

Vasario 16 8 vai. parapijos 
kleb. kun. J. Jutkevičius atlai
kė mokiniam mišias ir pa
sakė pritaikintą pamokslą. Po 
pamaldų parapijos salėje įvyko 
meninė programa. Sugiedojus 
Amerikos ir Lietuvos himnus, 
VIII skyriaus mokiniai Kęstutis 
Pauliukonis lietuviškai, o Anta
nas Strelecki angliškai pasvei
kino susirinkusius. Toliau vy
ko kiekvieno skyriaus pasiro
dymai. Visa programa buvo lie
tuviška: mokiniai, seselių mo
kytojų parengti, dailiai lietuviš
kai dainavo ir pašoko net ketu
ris tautiškus šokius: lenciūgė
lį, šustą, kepurinį ir malūną. 
Dainom akomponavo Ona Ben- 
der, o tautinam šokiam akor
deonu pritarė Vm skyriaus mo
kinys Ed. Meilus.

Visa programa buvo gana į- 
vairi ir labai sklandžiai praves

Panašią rezoliuciją tikimasi 
gauti ir iš Californijos valsty
bės legislatūros.

Lietuvos himnas vasario 16 
buvo giedamas ir dviejose radi
jo programose.

“Lietuvių dienos” proklama
cijas išleido Santa Monicos, 
Long Beach ir Huntington 
Beach miestų merai, o Los An
geles meras vakario 11-18 pa
skelbė “Lietuvos savaite”.

Kalba Valiūnas
Iškilmingame minėjime Stat- 

ler Hilton viešbutyje tūkstanti
nei ąuditorijai pagrindinę kal
bą pasakė Vliko pirm. dr. K. 
Valiūnas. Jis kalbėjo ne tiek 
jausmam pakutenti, kiek pro
blemų rimčiai išryškinti. Oficia
lus nepriklausomos Lietuvos 
pareigūnas, gen. konsulas dr. 
J. J. Bielskis tarė sveikinimo 
žodį ir perskatė valstybės sek
retoriaus raštą. Meninę progra
mą atliko poetas Bern. Braz
džionis, L Tumienės vedama 
tautinių šokių grupė ir parapi
jos choras komp. B. Budriūno 
vadovybėje. Pirmą kartą atlik
ta jo paties naujoji kantata 
“Lietuvos šviesos keliu” (žo
džiai poeto Bern. Brazdžionio); 
solo partijas dainavo Birutė ir 
Rimtautas Dabšiai, akompona
vo R. Apeikytė.

Gausiai žmonės atsilankė šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je; sumą celebravo ir pamokslą 
pasakė svečias kunigas Pr. 
Geisčiūnas. Per 300 atsilankė 
į iškilmingus priešpiečius Stat- 
ler Hilton viešbutyje, kur daly
vavo visa eilė lietuvių draugų 
amerikiečių. Meninę programą 
čia atliko solistas A. Pavasa
ris, akomponuojant pianistei 
R. Apeikytei.

Aukų kryptį šiais metais lė
mė patys aukotojai. Gal todėl 
ir žymiai daugiau suaukota, ne
gu bet kada. Apie 1000 do
lerių žmonės skyrė Tautos fon
dui, kitą tiek — Lietuvių Fon
dui, o trečioji tūkstantinė teko 
Rezoliucijom remti komitetui 
ir Amerikos Lietuvių Tarybai.

VIHto pirmininko pasitarimai
Vliko pirm. dr. K. Valiūnas 

vasario 9 Statler Hilton viešbu
tyje susitiko su Los Angeles lie- ričius sukalbėjo

16 minėjimas buvo 
trijose vietose. Vasa- 
Kazimiero parapijos 
vasario 18 oficialus

Reprezentacinis paminėjimas
Vasario 1810 v. šv. Kazimiero 

bažnyčioje kun. J. Jutkevičius 
atlaikė mišias ir pasakė patrio
tinį pamokslą.

Lietuvių piliečių klube iškil
mingas posėdis buvo 3 vai. Jį 
pradėjo šventės rengimo kom. 
pirm. J. Svikla. Įnešus vėlia
vas ir atgiedojus himnus, Lietu
vių Organizacijų Tarybos pirm. 
Pr. Stanelis tarė įžanginį žodį. 
Atsistojimu pagerbti Lietuvos 
laisvės kovose ir Vietnamo ka-

invokaciją. 
tuvių organizacijų vadovais, o Programai vadovauti pakviesta 
vasario 10-su Rezoliucijom rem- Saulė Staškaitė, dailiai pravedu- 

si visą minėjimą.
Adolfas Venclauskas savo 

kalboje ragino išlikti lietuviais 
ir sekt vadų nurodymais. Zigmo 
šermukšnio vedama skautų šo
kėjų grupė pašoko vėdarą ir 
malūną.

ti komiteto delegacija, vado
vaujama pirmininko L Valiu
ko. lietuvišku nuoširdumu bu
vo pažvelgta į komplikuotas 
Lietuvos laisvinimo problemas, 
planuojamus žygius ir laisvini
mo jėgų suglaudinimo galimy-

Vliko pirmininkas ypatingai 
pabrėžė Rezoliucijom remti ko
miteto dirbamo darbo reikšmę

Donohvo (dem.) senas lietuvių 
bičiulis, 1967 m. pakartotiną 
rezoliuciją Įnešęs į Kongresą

WOBCESTEB. MASS.
dėl Pabaltijo valstybių, savo 
kalboje iškėlęs Lietuvos valsty
bės senumą ir atkurtos Lietu
vos valstybės reikšmę lietuvių 
tautai ir dabartinius vargus bol
ševikų okupacijoje, nurodė sa
vo įneštos rezoliucijos į Kong
resą tikslą: paskatinti lietuvių 
viltis, kad jų draugai jų nepa
miršo ir okupacijoje gyvenan
čius lietuvius užtikrinti, kad 
“Amerikoje gyveną lietuviai ir 
visi kiti draugai panaudos vi
sas moralias ir teisėtas prie- " 
mones padėti Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę, kurios ji 
trokšta ir yra vertai užsitarna
vusi”. Pabaigoje pacitavo Wil- 
liam Allen White žodžius: “Jei 
kur nors laisvas žmogus yra 
pavergtas, mums taip pat gre
sia pavojus. Jei kas nors kovo
ja už laisvę, jis gina ir Ameri
kos laisvę”. Todėl yra mūsų 
pareiga, pasižadėti atkakliai pa
naudoti visas priemones, kol 
Lietuva vėl užims teisėtą ir gar
bingą vietą laisvų tautų šei
mos tarpe.

Worcester Telegram ir Eve
ning Gazette dienraščio prezi
dentas Richard Steele prisimi
nė senosios Lietuvos valstybės 
svarbesnius įvykius bei sunkią 
caro valdžios okupaciją ir kie
tą lietuvių rezistenciją, iš ku
rios išaugo nauja lietuvių in
teligentija. Skatino lietuvius 
nenusiminti, matant kiek Ame
rika aukojasi Pietų Azijoje su
stabdyti globalinį mažų tautų 
grobimą, šitoje kovoje dalyvau
ja ir lietuviai. Baigdamas pa
brėžė: “yra ne be pagrindo ma- , 
nyti, kad Lietuvos nepriklauso
mybė yra tikrai ir Amerikos ir 
visų kitų nepriklausomybė, ku
rie tiki į tą brangią vertybę”.

Miesto tarybos atstovas Ri
chard Cotton pasveikino lietu
vių visuomenę šventės proga ir 
perskaitė burmistro Joseph 
Casdin deklaraciją, skelbiančią 
vasario 16-23 lietuvių dieną 
Worcesteryje.

Kalbėjo ir Lietuvių Klubo 
pirm. Ch. Tagminas. Tarybos 
valdybos narys Antanas Miner 
(Miniauskas) perskaitė protesto 
rezoliuciją, kuri visų susmilku
sių buvo priimta.

Muz. Jono Beinorto veda
mas M. M. Ratelio choras pa
dainavo keturias dainas ir E. 
Jurkėnienė artistiškai su gyvu 
įsijautimu padeklamavo B. 
Brazdžionio “De profundis” ir 
“Sunku mums be jūsų”. Me
ninę programą suorganizavo P. 
Račiukaitis.

Minėjimas baigtas giesme 
“Marija, Marija”. Aukų surink
ta 899.10 dol.

Garbės svečiam ir šventės

rengėjam buvo surengtos kuk
lios vaišės. Jas parengė J. Len- 
draitienė, M. Watkins, E. Ma
tulevičienė, Violeta Matulevičiū
tė ir Elz. Kriaunelienė. Vaišių 
išlaidas padengė patys dalyviai, 
išskyrus garbės svečius.

Jaunimo minėjimas
Vasario 25 11 v. Aušros 

Vartų bažnyčioje atlaikė pamal
das ir pritaikytą šventei pa
mokslą pasakė kun. J. Stepo
naitis.

Aušros Vartų parapijos salė
je 3 vai. surengtas iškilmingas 
minėjimas. Posėdį pradėjo ren
gimo komiteto pirm. P. Molis. 
Programos vedėja pakviesta 
vyčių veikėja M. Jankauskienė. 
Įneštos skautų ir ateitininkų 
vėliavos, sugiedoti himnai. Mal
dą atskaitė kun. J. Steponaitis. 
Lietuviškai kalbėjo R. Joku- 
bauskas. Miesto burmistro de
klaraciją ir protesto rezoliuci
ją perskaitė A. Miner. Angliš
kai kalbėjo vyčių veikėjas W. 
Grigas.

(nukelta į 6 psl.)

jas, 1941 m. išvežtas j Sibirą,
neseniai gautomis žiniomis 
sausio 3 mirė Sibire.

— Inž. Gediminas Sakus, 
dirbąs “Northern Electric Co.” 
Toronte, išvyksta į Turkijos 
sostinę Istambulą, kur minėtoji 
bendrovė yra suplanavusi pa
statyti elektrinių reikmenų į- 
monę. Po poros mėnesių inž. 
G. Sakus sugrįš porai savaičių 
į Torontą ir tada su žmona iš
vyks ilgesniam laikui Turkijon. 
P. Sukuvienė šiuo metu moky
tojauja Coxville vietovėje.

— Išėjo iš spaudos nauja lai
da — Mary Save Us —Sibiro 
maldaknygė anglų kalba. Kai
na 1.25 dol. Užsakymus siųsti: 
Immaculate Conception Con- 
vent, Putnam, Conn. 06260.

Tėvų pranciškonų kultūros židiniui — 
JAUNIMO CENTRUI AUKOJO

100 dol. S. J. Kontrimai, Irvington, N.-J.

25 dol. B. S. Preikštas, M.D., Oakhurst, N J.
20 dol. E. Balionis, Pittsburgh, Pa.

10 dol. J. Wanat, Ozone Park, N.Y.

Po 5 dol. B. Bart, New Britain, Conn._ _
F. Valaitis, Chicago, III.
B. Budris, Freehold, N.J.
D. Staruch, College Point, N.Y.
T. Staugaitienė, Nevark, N.J.
K. Karpius, Euclid, Ohio.

Po 4 dol. V. Bačiulis, Cleveland, Ohio.
A. Marina, Chicago, III.

3 dol. S. Durickas, Newton, Mass.

2 dol. C. H. Stubbs, Uniondale, N. J.

1 dol. O. Dailydienė, Syracuse, N.Y.

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!

Mūsų padėka ir maldos. Skubinkime kad ir nedidelę auką: 
Building Fund, Franciscan Monastery. 680 Bushwick Avė.. Brook
lyn, N.Y., 11221. *
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- ARTEJA PENKtA UtiV CAOYKi?
“Jeigu dėbartin&s klimato frmikHM jf

sąlygos laikysis Įprasto karšo. - StiHMŠBB risi aa- aariufi baiirte M
tai už 200-300 metų galime ti- tinka, kad kfta ledų fidynė tikos) inttafitais k
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pradžios”, pareiškė profeso
riai Maurice Ewing, vandenynų 
specialistas Kolumbijos uni
versitete, ir William Donn, 
Brooklyno Kolegijos geologijos 
profesorius.

Sekantieji mokslo pasaulio 
įvykius negalėjo nepastebėti 
neįprasto geologų — ledynų 
specialistų aktyvumo per pra
ėjusius dešimt metų. Jie lan
džiojo visur po pasaulio ledy
nus, kasė ilgus tunelius į 2 
mylių storumo ledo klodus' 
Antarktikoje, keliavo ant plū- 
duruojančių ledo gabalų Ark
tikos vandenyne ir tt Jų ne
aiškūs pareiškimai spaudai kė
lė įtarimo, kad jie “kažką ži
no”...

Mokslininkas niekada ne
mėgsta būti pranašu. Bet kar
tais, jei paliečiama žmonių ge
rovė ir saugumas, tada jis į- 
spėja.

K08 vsucranyno Mm onoROs 
tirpę. Be įspėja SSSR ir JAV 
nebandyti spriįdinti Arktikos 
vandenyno ledynų _ atominėm 
bombom, kaip kad buvo pla
nuojama, kad sušvtibahtų Sibi
ro klimatą ir atidarytą taran 
kelius. Arktikos vandenynas 
be ledą laisvai priimtų Mitas 
sroves iš Atlanto, ir tas su
keltų nepaprastas sniego aud
ras. Tas privestų prie naujos 
ledų gadynės.

Šiltosios Atlanto srovės pa
lengva tirpdo didžiąsias ledų 
mases Arktikos vandenyse ir 
taip artina didįjį kataHfainą 
penktą ledų gadynę. Yra ^Bu
rna,- viso pasaulio tautų bend-

mą, nuo Labradorb krantų pro 
Grenlandiją ir Islandiją net iki 
Norvegijos šiaurės krantų. Šis 
milžiniškas pylimas turėtų už
tvenkti jūrą, sulaikyti šiltas Al-

Jei ledų gadynė grįžtų, New Yorko dangoraižiai sugniužtų kaip degtukų 
dėžutės po dramblio koja...

K.

ris sfeftia virš mylių storu
mo!), S. Amerikos, SHrtro ir ki- 
Oi Solk| KCR| ptuOK fMITII|jf M 
tirpsta, jtj vanaM ten | jOns,

8TEAM BATH8, MAS8AGE8 fte 
LaAee: Tueeday and Thuršday; for 
ICsu Monday, Wedivnnr1sy, Friday, 
Saturday and Sunday. Hours 11 AM 
to 11FM. Leonard Beckford Finish 
Steam Batha 1939 Madison Avenne 
N.Y.C. betveen 124 and 125 Streets 

Tel. LE 4-9686

H PHARMACY U
., Wta. inastaak B. 8.

77-01 JAMAICA AVĖNUE 
(Cor.77th Street) 

Woodhaven. N.Y. 11421 
WE DE2JVER /

Mkhigen 2-4130 (212) 326-2356 Paminklai amžiams

Tarpzoninių papildomos varžybos 
tarp trijų dtdmeistriTj: JAV — Re- 
shevskio, Sovietų čempiono Šteino ir 
Čekoslovakijos—Borto, dabar vyks
ta Californijoje. Tarpusavy turės 
sužaisti po 4 partijas, viso bus 12 
partijų. Pirmosios keturios — bai
gėsi lygiomis, penktoj — Šteinas j- 
veikė Hortų ir pirmauja su 2%-l% 
tš., Reshevskis dukart baigė lygio
mis su Šteinu ir kartą, su Hortu, tu
ri 1%-1%, Hort 1-2 tš.

žurnalas Chess Life, vasario nr., 
įsidėjo P. Tautvaišo laimėtą partiją 
iš G. Sondeckio, žaistą Chicagoje 
1967 m.

Sondecky j Ta ut vaišas

2. P-KN3 P-Q4
3. P-Q4 P-4įB4
4. BPxP BT»xP

ir Elderts L. kampas), 4 v. popiet. 
Rengia N.Y. ir N J. ateitininkų sen
draugių skyrius.

Kovo 17 — šv. Kazimiero šventės 
minėjimas, bendra komunija ir pus
ryčiai'Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje ir salėje 1:30 v. Rengia 
New Yorko Vyčiai ir studentai atei
tininkai.

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

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

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

Kovo 31 — P. K. Motuzų filmai 
rodomi V. Belecko svetainėje, 1883 
Madison St., Ridgėwood, <N.Y. Pra
džia 4:30 vaL popiet. Rengia K. Mo-

6. QxP Q-KR4
7. N-B3 N-KB3
8. N-K4 N-Q4!
9. B-N2 N-UB3

10. Q-B4 N-N3
11. Q-N3 B-K2
12. 0-0
13. B-K3
14. Q-B3
15. B^4 
15. N-B5?
17. N-K5

N-R4 
N/4-B5 
Q-N3 
N-Q-3 
Q-R3 

_ P-R3 
19. B-K3 <£-R4

~ 20. N-B3 “ " -
" 21. N-K4?

22. Q-N3

Balandžio 14 — Jaunimo “Disco- 
thegue” Šokiai.

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

mokšfetvių ateitihtafcų stadijų

niai apskaičiavo, kad jei viso 
pasaulio ledynai sutirptų, tai 
jūrų vanduo pakiltų iki 300 
pėdų. Tada New Yorkas, Bos
tonas ir kiti Atlahto pakraščių 
miestai būtų jūrų dugne(!) Be 
to, Meksikos parika susijungtų 
su Hudsono įlanka šiaurėje ir 
visa taip vadinamoji JAV vidu
rio lyguma pasidarytų jūra, pa
skandindama Chicagą, Milwau- 
kee, Kansas City ir tt. Taigi, 
yra galima, kad vieną gražią 
dieną banginiai ir rykliai plau
kios virš Rockėfelier Centro 
New Yorke, virš Chicagos dan
goraižių ir milžiniški aštunko- 
jai rėplios 5th. Avė. (!)
Ledę gadynės ciklas

Prieš vieną milijoną metų 
dėl mažai žinomų priežasčių at
vėso žemėje klimatas, ir apie 
2 mylių storumo ledo pluta 
dengė didesnę dalį Š. Ameri
kos, Europos, Sibiro ir tt. Tas 
viskas įvyko taip palengva, pa
laipsniui per tūkstančius metų, 
kad tų laikų mūsų protėviai 
nieko neįprasto nepastebėjo.

Po/ kelių šimtų tūkstančių 
metų oras vėl atšilo. Ledynai 
ištirpo ir vėl prasidėjo šiltas, 
derlingas, vešlus perijodas. Tik 
apie 100,0 0 0 metų paukščiai 
čiulbėjo, upeliai tekėjo ir Jur
giniai žydėjo. Vėl kita ledų 
gadynė sukaustė dalį šiaurės 
pusrutulio. Vėl viskas įvyko pa
lengva, palaipsniui.

Tokios iki šiol buvo keturios 
ledų gadynės. Paskutinioji už
sibaik tik prieš 11,000 metų. 
Jos ledų likučiai dar matomi 
Greenlandijoj, Alaskoj ir kitur. 
Tirpstą ledai siuntė didžiau
sius vandenis į visas puses, ku
rie keitė žemės paviršių. Jie iš
kasė upes kaip Nemunas, Vol
ga, Reinas, Hudsonas ir Lt. 
Didieji Kanados ežerai, k.a. On- 
Aario, Michigan, yra ledynų iš
kasti.

Po kiekvienos ledų gadynės 
ėjo šilta gadynė. Mūsų laikai 
yra šiltosios gadynės laikai. 
Mokslininkai neranda gamtoje 
jokių dėsnių, kurie garantuotų, 
kad šis keistas ciklas, ty. besi
keičiančios ledų ir šdflmos ga-

tnrėtų daug pskhologiatos nau
dos, jei jis geriau suprastų, ko
kia netikra ir “pavojinga” jo 
padėtis yra šioje ašarų pakalnė
je. ■, ...
■p-- d-4——MSMoHt leayny csnyr ✓

Nėra tikro paaiškinimo. Yra 
finonta, kad prieš pirmąją ledy- 
b<| flBeunonM ir kju- 
Dominės eros laikais apie 200 
milijonas mėtų klimatas žemė-
je bovo risą jaiką labai šiltas. 
Mūsų ledynų laikus atneša at
šilę Arktikos vandenys, bet ko
dėl tas reiškinys neegzistavo 
prieš vieną milijoną metų, ka
da ledų gadynės ciklas prasi
dėjo? Yra tik daug spėliojimų, 
teorijų. Manoma, kad mūsų 
saulė pateko į milžinišką kos
minį debesį, kuris sugeria sau
lės šilumą, tuomį atšaldydamas 
klimatą žemėje. Irgi manoma, 
kad žemės ašis nepastovi, ir 
taip klajojąs ašigalis atneša šal
tą klimatą, ir tt
Pirmas žmogus pasirodo gy
venimo scenoje

įdomu, kad žmogus pasirodė 
žemėje kaip tik ledynų laikais. 
(Čia aš turiu, galvoje ne tokį
žmogų, kokio liekanas rado Af
rikoje dr. Leaky ir jo žmona). 
Prieš vieną milijoną metų žmo
gus jau gyveno šiltesnėse zo
nose. Jis jau mokėjo medžioti 
su kuoka ar akmeniu rankoje, 
o gal tik su dantimis. Nežinia,
ar tuo laiku jis jau žinojo
ugnį. Per vėlesnes ledų gady
nes, apie 50^,000 m. pr. Kr., 
žmogus jau buvo pažengęs: 
naudojo ginklus, ugnį, ir kada 
jis žvelgė į labai aukštas ledų 
sienas, jis manė, kad tie ledai 
ten visados buvo ir bus. Jis ne
suprato, kad pasaulis keičiasi.

Ar milijonas metų, kaip gali
mas žmonių rasės, amžius, atro
do labai ilgas? Pasiklausyk šito. 
Yra gana tiksliai apskaičiuota, 
kad mūsų žemės rutulys negali 
būti senesnis kaip 3-5 bilijonai
inėtų. Seniausia uola, rasta Af
rikoje, yra apie 3.5 trilijonai 
metų. Dabar, jeigu mes visą 
praeitą žemės rutulio vystymo
si dramą sukondensuotumėm į
trijų valandų filmą, tai visa vie-
no milijono metų žmonių rasės 
vystymosi raida užtruktų tik 
dvi sekundes šio filmo gale...

Žmogus yra žalias naujokas
ant šios senos žemės plutos.

Kostas Sietynas

G. A LOPEZ 
Forwardtog A SMpping Co. 

International Freight Forwarders 
Custom House Brokers 

Air Cargo Personahzed Service 
19 Rector St. - NYC - WH 3-7372 
FMC147 — CaNe G ALOPEZ, NY

BAY AUTO WA$H 212 Bay Street 
Staten Island. Open 6 days a week 
Car wasb Mon thru Thurs 82.00. Fri 
and Sat $2450. Simonizing small cars 
825, Caddilacs and Ltacolns 330. 
All work guaranteed CaB 442-9338

HOLY FAMILY CHURCH 
83 Clove Road New RocheUe 

In Westchester area 
Need EXP COOK for Rectory 

Sleep in 
Call 914 - 632-0673

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

(518) 358-2481 
WiHiam Lewis, Proprietor 

Starcraft & Evinrude Boats
Sales & Service. Open 7 days a week

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

JIMMY’S GARDEN CENTER
Open 7 days a week. One stop shop- 
ping center for all your garden sup- 
plies — featuring beautiful garden 
plants for EASTER. Formerly of 
Brookhaven no* at South Haven. 
CaB 516-286-9816

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

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

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

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

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

NAUJAUSI 
ir ITALŲ 

PRANCOZŲ 
MODELIAI, 

įvairūs kailinių 
ir kailių 

papuošalų 
pasirinkimas

Medicinos daktaras 
S. Ji C H ERNO V 

223 2nd Avė. (14 St. kampas) 
New York City — Ofisas 14 
TeL GR 7-7697 — GR 7-7818 

Gydo aitrias ir kroniškas vyrų 
ir moterų ligas bei odos ligas. 
Priėmimo valandos kasdien nuo 
10 Dd 6:15 vak.; sekmadieniais 

nuo 11 iki 1 vai. p.p.

Ettore Galelio,
Ifee.

Vietoje gaminami, čia pasirenkami 
ir pastatomi bet kur. Pagrindinė iš
taiga: prie SL Johna kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., Middie Village, 
LX, N.Y. prie SL Charles kapinių: 
1232 N. WeUwood Avė., Pine Lawn 
(via W. Babylon P.O.), LX» N.Y.

Tel. (212)497-8865

Alfa Jeweler 
A. ŪSELIS 

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

Chanu Beauty Shoppe 
REGINA USELIENB — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. 
Plaukų dažymas

267 St Niaurias Avė., Bidgewood, N.Y.

Untversal šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo

Priying HMds" 
by Albrecht Dūrer

FUNERAL CHAPEL, INC. 
52nd Street at Lexingtori'AVenue 

Ray Kerbelis, Dir. 

PL 3 -5300

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

Šiam amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkamą patarnavimą

HOLLANDER
CYPRESS CORPORATION

800 JAMAICA AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

AP 7-2332

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

DA 6-2123
W. Bielanski - C. Kardovich 

E. Novak

SEKAMAISĄTIPAKYTA 12-6 ♦ (212) W ■ 13469

Sand&r^urs^ic.
GERIAUSI KAILIAI 
ŽAVĖTINAI PUOŠNŪS

3O5SEVENTH AVE.(ror.27tfiST),NFW YORK^ltlOOOI

Vienintelis Importuotojas Amerikai

Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

N/Q3/-B5 
NxP 
N/7-B5 
SFkB

24. QR-B1 CMH
25. Q-N1 B-4J2
28. N-B8-------
27. N-Q2
28. KR-Q1
29. R-B2
30. Q-N3
31. N/2N1
32. R./2-O2
33. B-R3
34. Q-B2
35. QxP
36. Q-R44
37. NxB
38. RxR+

25. N-B3 Q-B5 
Q-R3 
B-R6

KR-Q1 
B-K2 

I K-B2 
Q-E5 
B-R5! 
BxR 
K-Nl

RxR
39. N/N1/B3B-B3 

Resigra

Batamirio ži — Velykų stalas, i

ta sako, visi gamtos dėsniai iki

NevrTorice. milijoną metų jų buvo ketu-
Baiantfžto 27 — atMaAeąio popie- nos, kodėl negalėtų prasidėti 

tę, Pabaltijo Moterų Tarybos minė- ’ n r
ir penktoji?

^ Baūndžio 27 — ims Metų min*- Įdomu bus New Yorkiečiani

fclandfio 27 d.-Operetės Choro 15’000 “J1“8 «tora*
etinis koncertas tSSeaį 1 i-v- mo ledo pluta dengė dabarti-

Staten ftiahd. Kaflcodfl ledai

25 dd. Bostone, laimėjo meistras L Numatomus art 
Kaufnum M MT, paskutiniam rate Lg iu^ Yorko ra 
{veikęs žymiausioj} Mass. meistrų J. a. į i.r i j minltos va 
Curto Ir surinkęs viso tš. „H, 94-16 įMOi
Buvo 76 dalyviai. Alg. Leonavičius Hin, r. y. ,^g. 
•tose p-bfese gan geni pasirodė, su- •
rinkęs 4 talkus; Lietuvių komandos a , w. _ _
talkininkas J. Ozols baigė su 3^ tl. „hevskis baigtų Mg lygiom, botų ter Rd. HlBskfe, WJ. (W2W; teL Ml-

Trijų dldmektrių turnyre, Los An
geles mieste, Čekoslovakijos did
meistris Hort nugalėjo Sovietų Čem
pionu Šteinų ir užbaigė su juo 2-2

1330 Kii. 97.9 Mg-Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stakta, 1015 Seklei-'

turnyro nugalėtojas, dėl geresnio 289-6878.

■ununo ««• uu^uiun v> t JMūviu ir antta kalbomis sekmai
C- sudorojo Lietuvių I 4-0 (1) Ir Heilais 8-10 vaL ryto WHŠt 105J 

(abu laimėjo Ir pralaimėjo po vienų Harvard Club - Lietuvių B 3%-l%. SSTZJl
Ir dvi sukdė lygiomis). JAV buv. Kovo 8 abi komandos rungiasi na- . Romas Resva TW
čempionas S. Kube vsky visas 7 par- muose So< BoMono Lž^L-joj: Lietu- » 1288. 82-15 ntora Middie vii-
ttjas užbaigė lygtom: 4 su Meinu ir vių I su Lincoln ir Lietuvių B su toyjiv, litro,
3 suHort. Beliko 1 su Hort. Jei Re- Bantley L ,,T r r- T■■■■>«t>■■■ ■

Į Lietuvą
geriausia ir brangiausia dovana 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
Tik Dovanų pažymėpmai yra 
joaų giminėm keturis kartus 
vertingesni negu pakietai. Gimi
nės tai patvirtins.
Tik Dovanų pažymėjai duoda 
ginfitfėm gribnybės pMcti ką jie 
nori — maistą, Hbos, medžia
gas, batus ir daugybę kitų daik
tų — amerikietiščų, vakarų Eu
ropos ir vietinių — specialiose, 
dolerių krautuvėse Vneshposyl- 
torg labai žemomis dolerių kai
nomis. Jūsų giminės tai patvir
tins.
PILNAI GARANTUOTA 
BE MOKESČIO
Už M patarnavimą nemoka nei 
shmU>s nM gątėjds. liiAidss
oluIaVn«L V KOTat •
USsMlcyk dabar 
Užsisakyk tik ber 
1NTERTRADE ttMBSS 
CORP.
125 Bart 23rd Street 
Second Ploto*
New York, N.Y. 10010 
Te» 982-1530 
redcala.uk katalogo 
VELTUI
{gal. Podarogifts Ine. atstovas. 
SVARBU — 10 proc. nuolaida 
AirfomdMKoi
Pradžiugink gimines — užsakyk 
jtatis automobili. Utakyk da
bar ir sutaupysi daug pinigų. 
--------- Užsakyti nevėliau----------- 
--------- balandžio 28,1988----------

KAINOS. Bttdoodazne dtdeUonu 
kttttbBų kntutavems. Prieš ptrfcdė-

150 W. 28 St, New YoA, N.Y.
£atalpa No. SOL

TO. CM 2-1079 — CH 2-0635

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA. Viršuje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-se.

Adolf Sehrager Fnrniture, Ine.
Yorkvilės didžiausia, gražiau^a baldų krautuvo

DABAR: 336 East 86th Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C. 
TeL TB 9-0400

Atdara kasdien iki 9 v. vakaro, antradieniais ir Seitad. iki 6 ▼. vak.

fįnhiAujAim jdūrų prekyba new yorke

SCHALLER&WEBER
AUGSCIAUSI0S KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
ndžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite — įsitikinsite/

KRAUTUVES 99 DIDŽIULES
N«w Yorke: 1654 2nd Avė, (85-86 SL) — TR 9-3047 
RMg«weede: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 Steinvvay Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hiltoide Avė. — 343-6116 
E. ftorthport, L.I.: 250-A Lark FieM Rd. 516-757-0001

Fraftklln Sų^ L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flushinge: 41-06 Main Street

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

Poughke'paie. N.Y.: 450 Main SL — 914-454-9070

Hl $-2552

redcala.uk


DARBINlMKAS 1968 m., kovo 8 <L, nr. 18

f atkelta iš 2 psl.) ilMIOS-

MTTOMCL 
NNUIENO^J

GL 2-6916 
GL 2-2923 
GL 57211

Vytaute* Rugy*, Antano Ru
gio sūnus iš Patersono, N. J., 
Vietnamo kare vasario 14 bu
vo sužeistas nakties kautynėse. 
Granata sužeidė dešinę ranką. 
Vasario 21 jis atvežtas į laivyno 
ligoninę St. Albans, L.I., N.Y.

Katalikių Moterų Sąjungos 
24 kuopos susirinkimas bus ko
vo 10 tuoj po sumos Angelų 
Karalienės parapijos salėje.

Rima Salytė, Philadelphia, 
Pa., pristatys programą dainuo
jančios Žymantų šeimos kon
certe, kurs įvyks kovo 10, šį 
sekmadienį, 4 vai. popiet Fran- 
klin K. Lane mokyklos salėje.
Marianne Belies, Petro Mont

vilos anūkė, 11 m., lankanti 
Huntingtono pradžios mokyk
los 5 skyrių, parašė savo moky 
los darbą — knygos santrauką 
K. Jurgėlos “History of the Li- 
thuanian Nation”. Plačiau su
stojo ties Vytautu Didžiuoju, 
palietė ir dabarties laikusJSa- 
vo darbą paskaitė klasėje, ir 
visiem labai patiko, kad Lietu
va tokia sena, turėjusi garsių 
valdovų.

Dainuojančios Žymantų šei
mos koncerte dainininkam a-

' komponuos muz. A. Kaeanaus- 
kas.

šv. Kazimiero šventės proga
rengiama bendra komunija ko- kovo 3. Abu pašarvoti Sene- 

-- -- — ca Funerai Home, 494 Seneca
Avė., Brooklyn, N.Y. šermeni
mis rūpinasi S. Aromiskio šer
meninė, tel. EV 7-4335. Nuliū
dime paliko dukterį Mary Mar- 
dos su šeima, 2 brolius: Mykolą 
ir Joną Krikščiūnus, seserį Til- 
lie Zilenka ir kitus artimuosius.

vė- 
Pil- 
bus

mi-

va praneša, kad gegužės 12 
Putname įvyks ateitininkų me
tinė šventė, šventė pradedama 
12 vaL pamaldomis koplyčioje. 
Prašoma atsivežti kuopos 
liavas. šokiai bus vakare, 
nesnė dienos programa 
pranešta vėliau.

Už a-a. dr. A. Trimaką
šios Apreiškimo parapijos baž
nyčioje bus kovo 9 d., ne 9:30, 
kaip skelbta praeitam numery
je, bet 9 v.r. Giminės ir arti
mieji prašomi dalyvauti.

Ona Bartašiūnianė, gyv. Rid- 
gewoode, mirė kovo 6. Laidoja
ma šv. Jono kapinėse po gedu
lingų pamaldų Apreiškimo baž
nyčioje kovo 9 d. 9:30 v. ryto 
kartu su vyru Antanu, kuris mi-

Ir E. Kuprevičiūtė atsakė į tari"' 
su tuo pačiu nuoširdžiu papras-/ 
tumu:

— Mano vyras, Valius Ber
gas, yra gydytojas, vidaus Ik 
gų specialistas. Turim du vai
kučius, kurių muzikiniu išsila
vinimu rūpinasi bobutė. Nors 
muzika mūsų šeimoje yra kaip 
ir “kasdieninė duona”, tik aš 
viena ją praktikuoju — lyg 
daugiau visai nebūtų kas veik
ti, — atsakė Elena Kuprevičiū
tė Bergienė iš ano pramoninio 
Columbus miesto, Ohio, prieš 
atvykdama į New Yorko meni
nę estradą.

vo 17, 11 vai. Angelų Karalie
nės parapijos bažnyčioje. Po 
pamaldų, 12:30 parapijos salė
je įvyks bendri pusryčiai, ku
rių metu bus pritaikinta trum
pa programa, šventę rengia N. 
Y. vyčiai ir studentai ateitinin
kai. Kviečiami visi dalyvauti.

Birutė Plioplienė, sėkmingai 
pravedusi pirmąją madų paro
dą New Yorke, sutiko ir šiais 
metais ją koordinuoti ir pra
vesti. Madų paroda Įvyks kovo 
24 d. 2 vaL popiet Le Cordon 
Bleu salėje.

Už a.a. kun. VViIliam Pinkaus 
vėlę kovo 10 d. 9 vai. ryto, 
dvidešimtose mirties metinė-

šv. Petro parapijos mokyk
los tėvų ir mokytojų draugija 
(PTA) kovo 10 ruošia pyragų iš-

■ pardavimą. Išpardavimas bus 
į parapijos salėje po bažnyčia ir 
Į taip pat salėje prie E. 7-to sgat- 
• vės. Tėvų komitetas pavasarį 

ruošiasi parengimui parapijos
Į aikštėje prie 7-tos gatvės. Kiek

vieną antradienio vakarą komi
teto nariai rankas! į parapijos 
salę prie E. 7-tos gatvės ir ruo
šia dovanas pavasario parengi
mui.

Bostono skautai ir skautės - 
kovo 10 ruošia vadinamą Vil
nietiškų Kaziuko mugę, kuri 
vyks Liet. Piliečių Draugijos na
mų salėje. Mugės atidarymas 
12 vai., o nuo 1 vai. popiet bus 
teikiami lietuviški pietūs, kava 
su skanumynais ir t.t. Veiks 
laimės šuliniai mažiesiem ir į- 
vairios loterijos. Mažiesiem vai
dinimas Ali Baba iš pasakų 
knygos Tūkstantis ir viena nak
tis bus pradedamas 3:30 v. p.p. 
Vaidinimą režisavo P. Kalvai- 
tienė, jai talkininkavo G. Ka- 
rosaitė. Mugėje bus taip pat ge- 
ra proga įsigyti lietuviškų rank
darbių, kuriuos pagamino Bal
tijos ir Žalgirio tuntų skautai. 
Įėjimas nemokamas.

Verbų sekmadienį šv. Petro 
parapijos choras duos religinį 
koncertą parapijos bažnyčioj. 
Choras atliks Gabriel Faure 
Reųuiem. šiam koncertui para
pijos bažnyčioje bus jau Įdėti 
nauji vargonai, todėl iš atsilan
kančiųjų koncerte bus prašoma 
aukos, kad surinktais pinigais 
būtų galima sumokėti dar liku
sią skolą už vargonus.

Gavėnios metu trečiadienių 
vakarais 7:30 vai. parapijos ko
plyčioje prie E. 7-tos gatvės au
kojamos mišios. Stacijos — 
Kryžiaus Keliai parapijos 
bažnyčioje einami penktadie
niais 2 v. popiet.

Pirmoji Komunija šv. Petro 
parapijoje bus gegužės 12 Mo
tinos dieną. Tėvai raginami sa
vo vaikučius, kurie šiais metais 
norės priimti Pirmąją Komuni
ją, užregistruoti pas mokytojas 
seseles, kurios vaikučius tinka
mai paruoš.

Kun. Juozas Budzeika, lietu
vių parapijos Londone klebo
nas, porai dienų buvo apsisto
jęs šv. Petro parapijos kleboni
joje. Jis kovo 3 vėl išvyko at
gal į Angliją. Kun. Budzeika 
yra marijonų vienuolijos narys.

NEWARK, NJ.

švč. Trejybės liet parap. 
bažnyčioje misijos — šv. Juo
zapo novena prasidės kovo 11 
ir baigsis kovo 19, šv. Juoza
po šventėje. Novena — misi
jos bus vakarais 5:15 ir 7 v. 
angliškai, o 7:30 vaL lietuviš
kai. Pamaldos bus rišamos su 
vakarinėm mišiom. Pamokslus 
sakys garsus pamokslininkas t 
Kazimieras Žvirblis, domininko- bet parsivežti įspūdžiai dar te- apdainuota lietuvaitė dar tebė^ 

bėra su mumis. Džiaugiamės, ra gyva skaučių ir jų mamyčių 
kad mugė kasmet vis įdomės- eilėse, čia padėta pasiuvinėtų 
nė, stebimės skautų darbštų- skarelių, ten guli rankų darbo 

pagalvėlis, toliau iš vilnonių 
siūlų padaryti žaislai — visur 
įdėta nemaža laiko ir darbo.

Metas iš meto apžiūrinėda
ma kruopščius skaučių rankdar
bius, ne kartą pagalvojau kodėl 
mūsų dailininkai neparuošia 
siuvinėjimui tinkamų piešinių. 
Vyram tai būtų sunkiau įgy
vendinama, kadangi jie pirma 
turėtų pastudijuoti įvairius siu
vinėjimo metodus. Tačiau mo
terys dailininkės, kuriom siuvi
nėjimas yra žinomas rš vaikys
tės, galėtų paruošti, atspausdin
ti ir platinti modernius ir tra
diciniais lietuviškais motyvais 
siuvinėjimui piešinius, pavie
niui ar ištisais rinkiniais. Dau
gumas lietuvaičių siuvinėja, 
bet reta piešia. Mums reikalin
ga staltiesių, takelių, pagalvė
lių, užuolaidų (cafe curtains), 
lovų skalbiniam, vaikų kamba
rių dekoravimui, virtuvei kom
plektų ir t.t. (Kas galėtų būti 
gražesnio už virtuvės užuolai
das, pasiuvmėtas grybais, pa
vasario purienom ar lietuviš
kom molio puodynėm?) Toki 
piešiniai turėtų būti ne knygos 
formoj, bet natūralaus dydžio, 
atspausdinti ant didelių popie
riaus lapų (ketvirtadalis staltie
sės, pusė užuolaidos, visas take
lis ir tt.). Nevienos lietuvaite® 
namai praturtėtų rankdarbia 
jei būtų galima, sakysim, D<

nas iš Washington, D. C. Kovo 
15-16 vakarais kviečiami daly
vauti prieš-velykiniame susi
kaupime ypatingai toliau gyve-, 
na lietuviai, kad kovo 17 d. 
10:30 sumos metu visi galėtų 
dalyvauti šeimų bendroje ko
munijoje. Laukiame visų uo
laus dalyvavimo misijose —no- 
venoje.

Parapijos kunigai

UŽGAVĖNIŲ VAIŠES
Užgavėnių pietūs buvo su- vargonininkas muz. A. Kača- 

rengti Apreiškimo parapijos nauskas, choro pirmininkas F. 
MS 29 kuopos kovo 25. Kaip Lucką su žmona ir gražus bū- 
paprastai pas sąjungietes susi- rys choristų; toliau — Moterų 
renką nemažas skaičius svečių, 
ypač-vyresniosios kartos atsto-

se, mišios bus aukojamos šv. V^’
Jurgio bažnyčioje. Už velionies 
vėlę mišios taip pat bus auko
jamos pranciškonų koplvčioje 
ir šv. Vincento De Paul bažny
čioje.

N. Y. Filatelistu draugija iš
leido savo biuletenio vasa
rio mė. numerį. Biuletenis lei
džiamas anglų kalba, spausdi
namas mimiografu, aprašomi 
Lietuvos pašto ženklai, skelbia
mos kitos filatelistų naujienos. 
Redaguoja Walter E. Norton, 
Philadelphijoje. New Yorke re
dakcijos narys K. Matuzas.

Vienybės atstovė ir visuome- 
nininkė H. Kulber ir kit. f.

Po skanios kavutės ir pačių 
Pietuose dalyvavo ir sveiki- sąjungiečių keptų pyragų buvo 

nimo žodį tarė Apreiškimo pa- pravesti laimėjimai, kurių dau- 
rapijos klebonas kun. J. Alek- giausiai buvo parūpinusi p. 
siūnas; po jo kalbėjo tėvas dr. 
V. Gidžiūnas, O.F.M., garbės 
klebonas kun. N. Pakalnis ir 
kuopos dvasios vadas kun. A. 
Račkauskas. Po sveikinimų V. 
Padvarietis parodė spalvotus 
filmus. Ekrane matėsi pažįsta
mi veidai iš lietuvių dienos pa
saulinės parodos metu ir Ši
luvos koplyčios šventinimo 
Washingtone.

Tarp svečių matėsi parapijos

Lasčikas. Pabaigai pasigirdo a- 
kordeono muzika, ir čia pat 
ėmė suktis poros.

29 kuopa kiekvieno parengi
mo dalį pelno skiria kuriam 
nors lietuviškam gražiam tiks
lui. šio parengimo dalį pelno 
paskyrė lietuviško kryžiaus iš
laikymui Flushing Meadows 
Parke. Prie šio vakaro paren
gimo ir pasisekimo prisidėjo 
šeimininkės Žvinienė, E. Kezie- 
nė, E. Gagienė, Ruokienė, Ge
novaitė (viešnia iš Europos) 
ir kitos. Kuopos pirmininkė O. 
Kubilienė rūpestingai sukinėjo
si tarp svečių, kad jiem ko ne
trūktų, kad visi būtų patenkin-

New Yorko įkartai kovo 3 Maspetho lietuvių parapijos salije buvo surengę Kaziuko mugę, j kurią atsilankė 
labai daug žmonių. Nuotr. R. Kisieliaus

NEW YORKO SKAUTŲ KAZIUKO MUGĖJE
Kaip kiekvienais, taip ir šiais tvirta vadovų ranka. Pavaikš- 

metais visų laukiama skautų čiojus po mugę, kiekvienas tu- 
Kaziuko mugė atėjo ir praėjo, rėjo pajusti, kad toji darbšti,

mu, rodom vieni kitiem parsi
vežtus pirkinius.

Laukėm ne veltui — tai bu
vo tikra mugė, pilna to žodžio 
prasme. Sausakimšai prigrūs
toj salėj viešpatavo jauki skau
tiška nuotaika. Gal ne vienas 
paliko švarko sagas, besigrūs- 
damas ko nors nusipirkti prie 
gausiai apkrautų stalų, bet nie
kas nesiskundė. Svečius vilio
jo skanus lietuviškų valgių kva
pas bufete, kava ir namų darbo 
kepiniai skaučių kavinėj.

Mugė buvo turtinga gintaro 
ir odos išdirbiniais, medžio 
drožiniais, paveikslais, vertin
gais rankų darbo audiniais kaip 
staltiesėm, takeliais, pagalvė
liais, juostom ir pan., kerami
ka, lietuviškom lėlėm ir įvai
riais kitokiais suaukotais ir pa
čių skautų- skaučių padary
tais darbeliais. Ypač mieli bu
vo skautų padaryti žaislai ir 
drožinėtai, kuomet pagalvoji 
kaip šie jaunuoliai būtų savo 
laisvalaiki sunaudoję, jei nebū
tų dirbę mugei. Gal būtų pra
stovėję kur nors ant gatvės 
kampo, o gal dar blogiau. Vi
sur buvo pastebima sumani ir

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresu prašomi administ
racijai praeiti ne tik nauja, 
bet ir senų adresą. Taip pat 
neužmirficHe pridėti pašto zip 
coda numerio.

bininko kioske nusipirkti siuvi
nėjimui pritaikintų piešinių. Sa
vaime suprantama, ir skautės 
galėtų tokiais piešiniais pasi
naudoti besiruošiant mugėm.

Reikia atkreipti dėmesį Į tai, 
kad kone viską skautų mugėj 
buvo galima nusipirkti už lie
tuviam prieinamas kainas, kas 
dar nieko nepasako apie par
duodamų daiktų vertę. House 
Beautiful žurnalo, 1966 gruo
džio mėn. laidoje, 165 pusi, a- 
pačioje paduota keletas rankų 
darbo pagalvėlių, kurių kainos 
nurodytos tarp 15 ir 80 dol. 
Vilnonio, raštuoto, virbalais iš- 
megsto pagalvėlio kaina 25 do
leriai. Nurodžiau kainas ne to
dėl, kad kitais metais skautai 
savo darbus pabrangintų (taip 
padarę, jie mažai ką beparduo
tų, nes reikia skaitytis su tuo, 
kad mes pačios mokam rank
darbių pasidaryti), bet todėl, 
kad būtų galima palyginti mū
sų rankdarbių vertę. Taip pat 
norėjau įrodyti, kad lietuvaitės 
rankų darbas yra neprastesnis 
už korėjietės, graikės ar Peru 
indėnės darbus.

Praleidus sekmadienio popie
tę su šeima jaukioj skautiškoj 
atmosferoj, važiuodama namo 
galvojau kiek daug yra pasi
šventusių žmonių kaip skautų 
vadovai ir kiti, kurie užsibrė
žę milžiniškus darbus, aukoja 
savo laiką ir energiją jaunimo 
labui.

Romualda Buragaitė 
Šidlauskienė

DĖMESIO!

NEPRALEISKITE VIENINTELES 
PROGOS IŠGIRSTI 
DAINUOJANČIOS 
ŽYMANTŲ ŠEIMOS, 
kurios koncertas bus kovo 10 d., 
4 vai. pp.
Franklin K. Lane High School 
saleje Woodhavene
(Važiuojant Jamaica - Brooklyno 
traukinėliu išlipti Elderts Lane 
stotyje)
Įėjimo auka nuo 1 dol. iki 3 dol.

Ruošia:
New Yorko ir N. J. 
ateitininkai

Šie ir kiti gražūs lietuviški 
papročiai po truputį nyksta, vy- 
niųjų lietuvių gretom retėjant. 
Jų vieton ateina jaunoj karta
su “Valentino” arba “širdžių” 
šokiais. Nuo lietuviško atžaly
no pamažu krenta tautiniai žali 
lapeliai. R.

J*i nuobocKteujate, tai žiūrė
kite spalvotos televizijos aria 
klausykite stereo muzikos. Ka
talogų reikalaukite: J. L. Gied
raitis, 10 Barry Dr., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 
757-0055.

Brooklyn* prie Bell Telefo
no Bendrovės, 2 Mokai nuo Ja-

tas vienos šeimos, 6 kambarių 
namas. Kain 15,500. Darbo die
nomis skambinti po 6 vai. va
karo, savaitgaliais bet kuriuo 
laiku tel. MI 7-9070.

Parduodama. Prie Highland 
Park 1 šeimos mūrinis, pu
siau atskirtas, 7 kambarių, 4 
miegamųjų namas. Įrengtas rū
sys, puikus sodelis ir priean
gis. Apšildymas aliejų ir karš
tu vandeniu. Pusė bloko nuo 
Jamaica Avė. 19,500. Skambin
ti TA 7-6287.

Af A

Petronėlė Atkochaitis
mirė 1968 vasario 24. Sūnų Joną, marčią Eleną, anūkę
Teresę ir žentą Stephen Scola nuoširdžiai užjaučiame.

Mr. Mn. R. Povei! 
Nr.MEn.8. Bacey 
Mr. F.Yikštte 
Mh, T. Narfcus

N. Y. lietuviu jaunimo ATŽALYNAS (atstovai H visų New Yor
ke veikiančių jaunimo organizacijų: Skautų, Skautų Akademikų, 
Ateitininku, Vyčių ir Neo-Lithuanijos) rengia

ŠOKIUS su psychadeliška atmosfera 
Balandžio 14 — Velykų sekmadienį 

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

58-15 Catalpa Avė. Ridfcewood, N.Y. (netoli Myrtie Avė.)
PROGRAMOJE: Šokių konkursas — Dating Game kaip televi- 

Į arijoj — Balionų šokis — Kiti netikėti įvairumai — Veiks užkan- 
; dfių ir gėrimų baras — Puikus orkestras — Elektrinis cirkas su 
[ Šviesos efektais • /ėjimo auka: $1.50 (užkandžiai nemokamai) 
j Pelnas skiriamas jaunimo centro—Kultūros Židinio statybos fondui

rnvaitt Nn. Y«rte Kemitjuje vyteta grati o*Hų paroda
Nuotr. R. Kisieliaus

Mrs.
Mr*. A.


