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Per studentus eina perversmai Rytuose ir Vakaruose Daugybė raketų nušviečia Saigono padanges

Komunistę revoliucijos įrankiu nustojo buvęs proletariatas— 
jis pakeistas studentais. Bet ir revoliucijoje prieš komunisti 
nę vergiją avangarde reiškiasi taip pat studentai

LENKIJOJE: partija ginasi nuo 
studentų, kaltindama žydus.

Varšuvos studentų riaušės 
kovo 8-11 susilaukė pritarimo 
Krokuvoje, Liubline, Poznanė
je. Ten studentai kovo 11-12

demonstravo iš simpatijos var
šuviškiam. Kovo 11 Varšuvoje 
partijos sekretorius Jozef Ke
pa paskelbė, kad riaušės bus iš
rautos. Iš pareigų atleisti trys 
aukšti pareigūnai, kurių vai
kai dalyvavo demonstracijoje

SOVIETUOSE: demonstruojan- prieš partiją. Vienas jų — F. 
čius gabena ?j bepročių na- Topolski, Varšuvos 
mus, bet kiti demonstruoja ...

Sovietuose 99 matematikai 
pasirašė protestą dėl matemati
ko Aleksandro Jesenino Vol- 
pin suėmimo^ Jis buvo pirmu 
kartu suimtas ir tardytas 1965 
gruodžio mėn., kada jis daly
vavo demonstracijoje prieš ra
šytojų Siniavskio ir Daniel nu
teisimą Į priverčiamuosius 
darbus. Paleistas vėl dalyvavo 
proteste prieš keturių intelek
tualų nuteisimą š.m. sausio 
mėn. Suimtas dėl to buvo va
sario 15 ir išgabentas Į bepro
čių namus 70 kilometrų nuo 
Maskvos.

A. Jeseninas Volpin yra sū
nus sovietinio poeto Jesenino, 
kuris, nusivylęs režimu, 1925 
nusižudė. .. ...

iniciatorium. Jis — žydų kultū
rinės draugijos, “Babelio klu
bo”, narys. Spauda suminėjo 
taip pat eilę intelektualų — 
poetas A. Slonimski, prof. Z. 
Baumann, prof. W. B i n s , 
marksistas filosofas A. Schaff, 
kurie visi esą žydai. Atsakomy-

pramonės bė už riaušes kreipiama žy- 
dezentralizacijos vadovas, ku- dam, kurių Lenkijoje 20,000- 
rio sūnus skelbiamas riaušių 30.000.

VOKIETIJOJE: studentai už ry
tų Vokietijos pripažinimą ...

Studentų riaušės prasidėjo 
nuo vakarų Berlyno. Bonnos 
vyriausybė aiškina, kad jom 
vadovauja “hippies” ir “mark
sistai”, kurių yra tik nežymi 
dalis. Atrodo, kad jiems pa
vyksta perimti iniciatyvą ir kal
bėti už visus studentus. Miun
chene studentų atstovų konfe
rencijoje-buvo priimta rezoliu
cija, kad vakarų Vokietija pri
pažintų rytų Vokietiją.O stu
dentų sąjungos naujai išrink
tas pirmininkas tuojau pareiš- :

kė, kad jis nepripažįstąs vaka
rų Vokietijos ir pasisakąs už 
“nuolatinę revoliuciją”.

Japonijoje, Ispanijoje stu
dentų demonstracijos ir susirė
mimai su policija aiškiai poli
tinio pobūdžio — prieš Ame
riką. Italijoje, Romoje, univer
sitetas buvo uždarytas 12 die 
nu dėl riaušių, kuriuose sužeis
ta 200. Tvirtina, kad komunis
tų pastangos perimti iniciatyvą 
čia nepasisekę — demonstraci
ja buvusi prieš universiteto ad
ministracinę tvarką.

ČEKOSLOVAKIJOJE ĮVYKIAI 
RIEDA

Čekoslovakų krypimas nuo 
Maskvai ištikimo prezidento 
Novotny rieda toliau. Jį rė
mę trys profesinių sąjungų va
dai kovo 12 pasitraukė. Apsau
gos ministeris kovo 12 televizi
joje teisino kariuomenę nuo 
kaltinimų, kad ji siekusi per
versmo keliu paremti Novotny 
prieš partijos nusistatymą.

— Čekoslovakijos spauda 
plačiai informavo apie studen
tų kovas Varšuvoje, Poznanėje, 
Krokuvoj su policija. Informa
vo taip pat apie užsienio pro
testus prieš rašytojų bei inte
lektualų teismą Sovietuose. f

Neslepiamas betgi čekos- 
lovakuose susirūpinimas, kad 
“komunistai konservatoriai” 
kovoje prieš “komunistus li
beralus” imsis tos pačios pro
pagandos kaip ir Lenkijoje— 
skelbs, kad tariamoji liberaliza- 
cija Čekoslovakijoje esąs sio
nistų darbas, nes rašytojų są
jungos pirmininkas Gold- 
stucker esąs žydas, svarbiau
sias ‘komunistų liberalų’ radi
jo komentatorius Weiner taip 
pat žydas.

Saigonas nebebus niekad 
tolus pat... Jūratės Ka- 
zickaitės laiškas iš Saigo
no, rašytas kovo 5

siais metais Westmoreland pa
laipsniui evakuavo karius iš 
miesto. Praėjusių mėnesių Įvy
kiai gal paskubino ir gyvento
jų išsikėlimą iš Saigono.

Tik vakare, saulei dar ne
spėjus pranykti horizonto debe-

EGIPTE: studentų antisovieti- ta, kad sovietai nori ne Egip-
nė kryptis

Egipto universitetai tebėra 
uždaryti dėl studentų riaušių. 

. Jos kilo dėl poros aukštųjų a- 
viacijos vadovų nuteisimo — 
buvo kaltinami apsileidimu pe
reitų metų kare su Izraeliu. 
Tarp studentų populiarūs šū
kiai prieš sovietų Įtaką. Sovie
tinių pareigūnų oficialiom ži
niom esą 1,000. Gandas plin-

to kariuomenę sustiprinti, bet 
ją paimti į savo rankas. Anų 
dviejų teismo metu išaiškėjo, 
kad feldmaršalas Amer, buvęs 
Nasserio draugas, buvo griež
tai prieš sovietinę įtaką kariuo
menėje. Jam kalėjime buvo pa
kišti nuodai, ir jis nusižudė. 
Ar tai ne sovietinės intrygos? 
Ir toki gandai kelia studentų 
nepasitikėjimą...

PO KALBŲ — LB J ofenzyvą stiprins? ]
Senato užsienių reikalų ant

ros dienos, kovo 12, diskusijos 
nieko naujo nedavė. Šen. Ful- 
brightas negavo iš Rusk paža
do, kad dėl kariuomenės didi
nimo ar kitų žygių Vietname 
vyriausybė kiaušis senato pri-

P. VIETNAMO INICIATYVA
P. Vietnamo vyriausybė pa

skelbė kovo 13, kad organizuo
jama savanorių armija š. Viet
namu! pulti. Tai būtų pastan
ga perkelti karą Į priešo pusę.

Iniciatyvą ligi šio kovose te-
tarimo. Sustiprėjo Įspūdis, kad beturi komunistai. Buvo gan- 
prez. LBJ siekia ne palaipsniui dai, kad jie pradės Khe Sanh 
trauktis iš Vietnamo, bet su- puolimą ryšium su Dienbien- 
stiprinti pastangas iniciatyvai 
fronte atgauti. Tokį įspūdį 
klausytojam darė jo kalba ko
vo 12 karo veteranam, kur pre
zidentas labai vertino valsty
bės sekretoriaus Rusk sėkmin
gą vyriausybės linijos gynimą.

phu puolimo keturioliktom me
tinėm. Bet puolimo nebuvo. 
Gal dėl to, kad Amerikos bom
bonešiai labai stipriai daužė 
priešo pozicijas.

Saigonas, Vietnamas.
“Ra-ta-ta! Oi-ii!”
“Bum-bum!”
Šūkavo vaikai, narstydami 

pro duris vidun ir laukan, atki
šę lazdasir ilgas vielas —žais
dami karą. Vienas berniokas, 
susikūprinęs už dėžių krūvos, 
vengdamas įsivaizduotų kulkų, 
“įsakinėjo” savo draugam užpa
kaly.

Bet kuriame kitame mieste 
sakytum tai tik vaikų žaidimas. 
Tačiau čia prisimeni esąs Sai- 
gone, ir visa tai, ką šie vaikai 
pamėgdžioja, buvo jų pergy
ventos scenos gatvių kautynė
se tik prieš savaites, žiaurios 
kovos, bombos ir minosvai
džiai pavertė ištisus miesto 
kvartalus griuvėsių krūvom.

Vaikai juokauja ir vaidina 
karą ant purvo ir griuvėsių krū
vų. Dauguma jų patyrė karą

dėl

di-

• tik pirmą kartą. Saigonas buvo 
laikomas saugiausia vieta P. 
Vietname. Tačiau vietkongas į- 
rodė, kad pažeidžiamas kraš
te yra beveik kiekvienas di
desnis miestas. Net ir dabar 
antra puolimų banga labai rim
tai gresia Saigonui. Gal todėl syse, Saigonas tampa miestu 
praeiviai sudraudžia vaikus 
jų netinkamų karo žaidimų.

t

Saigono valdžia surengė
džiulę nuotraukų parodą, vaiz
duojančią padarinius vietkon- 
go užpuolimo, Įvykusio Tet 
(vietnamiečių naujų metų 
šventės) metu. Miesto centre 
garsiakalbiai perduoda įrekor- 
duotus šaudymus, sprogstančių 
granatų garsus ir ARVN karių 
šūkavimus. Tai yra šiurpus ir 
realistinis priedas prie vaiduo
kliškų žuvusiu vietkongų nuo
traukų ir pabėgėlių suanglėju
sių likučių. Sekmadieniais paro
dos patalpos ypačiai perpildy
tos: policija stovi sargyboje, 
ir dailios vietnamietės, apsi
rengusios tautiniais drabužiais, 
vedžioja vaikus nuo paveikslo 
prie paveikslo.

★

šmėkla. Staiga po 7 v.v. gatvės 
ištuštėja, išskyrus keletą kari
nių džipų, ARVN ir policijos 
dalinius gatvių kampuose. Tak
sių, motociklų garsus ir vaikų 
krykštavimą pakeičia patran
kų dundėjimas; Visi restoranai 
ir barai uždaryti. Daugybė ra
ketų nušviečia padanges.

Kas pasirodytų gatvėje Sai- 
gone po sutemų, gali būti nu
šautas. Niekas neklaus asmens 
dokumentų ar pasiaiškinimų, 
įspėjimas buvo paskelbtas, ir 
karo stovis griežtai vykdomas.

Mieste visur jausti Įtampa, 
nors atsitiktiniam stebėtojui 
tai nelabai kris į akis. Mieste 
vis dar jaučiamas rūpesčio še
šėlis ir nerimas: smarkūs spro
gimai tolumoje kelia klausi - 
mus; sarkastiški juokai apie 
vietkongų pajėgumą; griežtai 
vykdomos karo stovio taisyk
lės..

Nes Vietnamo karas dabar 
jau visai kitoks nei 1967 ar

Dieną Saigonas panašus i 
aną, kuris buvo prieš ofenzy
vą. Vietnamiečiai būriuojasi 1966. Pakrikimas ir tragiką tie 
gatvių kampuose, valgydami patys, bet daug didesnė rimtis 
savo makaronus ir ryžius. Tak- visumoje.
šiai, dviračiai, motociklai lenk- Ir Saigonas, ašis, apie kurią 
tyniuoja vienas su kitu. Ameri- sukasi karo ratas, niekad nebe- 

į kiečių mieste mažiau. Praėju- bus vėl toks pat.

į Apie Lietuvą ir lietuvius teberašo

Waterbury, Conn. Lietuve* minėpma* buvo vasario 25. Paveiksle dalis garbės dalyvių: iš k. kongresm. 
J. Monagan, pasiuntinybės patarėjas min. dr. S. A. Bačkis, kun. p. Sabutis, policijos vadas J. Guilfoile, 
Alto pirmininkas A. Campė.

Redakciją vis dar pasiekia 
skaitytojų dėka amerikiečių 

[ laikraščiai, kurie rašė apie Lie
tuvos sukaktis.

Scenectady Gazerte vasario 
16 (atsiuntė E.W.B.) Įsidėjo ve
damąjį apie Lietuvos sukakti, o 
taip pat Edward W. Baranaus
ko laišką apie Lietuvos nepri
klausomybės atgavimą po pir
mojo pasaulinio karo ir neteki
mą su antrojo pasaulinio karo 
pradžia — tą pat dieną, kai 
Hitlerio armija žygiavo į Pary
žių, Sovietų armija užėmė Bal
tijos valstybes.

The Tidings, Los Angeles, 
laikraštis (atsiųstas prel. J.A. 
K.) kovo 1 paskelbė visos skil
ties vedamąjį su išvada: “Dva
sinės jėgos duoda įsipareigoji
mas teisingumui, ištikimybė 
principui, Dievo malonė .. .Kol 
Lietuva tai išlaikys ir laisvasis 
pasaulis ją palaikys, tol yra 
vilties”.

Courier Bucks County Ti
mes vasario 17 įsidėjo Balio 
Raugo, bendruomenės pirmi
ninko, laišką, vardu “Laisvės 
dvasia tebegyva Lietuvoje”. In
formacija baigiama priminimu 
apie prezidento Roosevelto žo
džius, sakytus 1940, kad Lietu
va laisvę gali atgauti greičiau, 
nei tikima...

Manchester (N.H.) Union Lea- 
der vasario 12 str. “Tėviškės 
nepriklausomybė: Lietuviai
švenčia metines” Carl Went- 
worth šiltai aprašė minėjimą 
Nashua. Suminėjo visus rengė
jus pavardėm. Jdėjo porą nuo
traukų — solistę St. Daugėlie
nę su dukrele Rūta, kitoje yra 
kun. A. W. Olkovikas. šen. T.J. 
Mclntyre, gubernatorius J. 
W. King ir adv. L. Velishka.

VVatertoury Sunday Republi-

tė atsidūrė ligoninėje — grįžda
ma iš Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo paslydo ant le
do ir susižeidė koją. Suminėjo, 
kad ji yra ir lietuvių parapi
nio bažnytinio choro pirminin
kė. ir Lietuvos Vyčių ketvirto 
laipsnio narys bei kultūros ko
misijos pirmininkė, ir Lietu
vių Tarybos vicepirmininkė.

Long isiand Press kovo 9 
paskelbė A. B. Mažeikos laišką, 
kuriame teigiamai šiltai verti
na Georgie Anne Geyer repor 
tažą iš Vilniaus, šiame laikraš
tyje paskelbtą vasario 21.

Pietų Korėjos laikraštis The 
Korea Herald (gautas Eltos dė
ka) kovo 6 paskelbė pasikalbė
jimą su Vliko pinnininku dr. 
K. J. Valiūnu — apie Lietu
vą, apie jos sukaktį, apie pas
tangas egzilėje. Priminė, kad 
dr. Valiūnas padarė mandagu
mo vizitus užsienio reikalų mi
teliui, antikomunistinės lygos 
pareigūnam.

The Tablet vasario 29 įsi
dėjo John Cinga, Pietų Kalifor
nijos Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininko laišką apie 
“raudonąjį kolonializmą”. Ra
šo: “Jungtinėse Tautose ir vi
sur kitur Sovietai tebekaltina 
Jungtines Valstybes ir kitas Va
karų valstybes dėl imperializ
mo ir kolonializmo. O ką mes 
darome dėl sovietinio kolonia
lizmo?” Primena Lietuvą. I>at- 
viją. Estiją Sovietų pavergtas, 
ir paragina: “Visi laisvę my
lintieji amerikiečiai turėtų ska
tinti Jungtinių Valstybių prezi
dentą vykdyti Kongreso rezoliu
ciją ..

(šį laikrašti skaitant perša
si išvada: reikia perkelti lais
vinimo veiksnius į Los An
geles. jei jie iš ten pasiekia 
Brooklyne leidžiamą laikraštį.

RINKIMŲ FRONTE—McCarthy sėkmė padrąsins Kennedy?
New Hampshire kovo 12 rin- Konkrečios įtakos rinkimai Johnsoną, nenorėdamas skaldy- 

kimais tebegyvena politinės tuo tarpu turi senatoriui R. ti partijos, bet šie rinkimai ro- 
partijos ir jų kandidatai. Džiū
gauja Nixonas, nes jis gavo 
respublikonų balsų 79 procen-

New Yorko arkivyskupijos tus, o Rockefelleris tik 11 
kunigų vardu kovo 13 įteiktas proc. Dar labiau džiūgauja se- 
naujajam arkivyskupui Cooke natorius McCarthy, nes jis de- 
memorandumas su pasiūly- mokratų balsų gavo 42 procen- 
mais: arkivyskupijos piniginę

NEW YORKO KUNIGAI A- 
TEINA pas naują arkivyskupąSOVIETŲ NIET IR DĖL 

ATOMŲ
Vokietija ir Rumunija pa

siūlė, kad atominės sutarties 
autoriai, Amerika ir Sovietai, 
prisiimtų taip pat tarptautinę 
kontrolę savo atominei energi- apyskaitą skelbti viešai; duoti 
jai. Sovietai kovo 12 siūlymą kunigam balsą renkant vysku

pų augziliarų kandidatus; suda
ryti arkivyskupijos kunigų, vie
nuolių ir pasauliečių pastoraci
jos tarybą, sudaryti centrinį • 
statybų planavimo komitetą.

— Olandijoje susidarė kata
likų "konservatorių” organiza
cija “šv. Mykolo legionas” ti
kėjimui nuo naujovių ginti.—

Kanados vyskupai renka nuo
mones dėl sekmadienio šventi
mo, pradedant nuo šeštadienio

atmetė.
— Amerikos žydų centrinės 

organizacijos pasmerkė Lenki
jos vyriausybę dėl antisemitiz
mo — noro riaušių kaltinin
kais padaryti žydus.

— Ramparts, prokomunisti
nis ir nihilistinis magazinas, 
rengiasi bankrotuoti — kovo 
mėn. numerio negali išsiuntinė
ti, nes trūksta 100.000 dol. Du 
pagrindiniai rėmėjai, Harvardo 
profesorius ir Hartfordo biznie-

tus, o LBJ tik 48. Labiausiai 
džiūgauja LBJ priešai, vadin
dami McCarthy laimėjimą 
“triumfu” (N.Y. Post) ir skelbi 
darni, kad rinkimai pasmerkė 
Johnsono karo politiką.

dą, kad to pavojaus nebėra, 
nes partija jau suskilus.

(Džiūgavimas turi propagan
dinės reikšmės — sau padrą
sinti ir priešininkui pagąsdin- 

džia sumanė pastatyti pamink- ti. Apie rinkikų nusistatymą 
lą popiežiui Jonui XXIII Silezi- lapkričio balsavimuose dabar 
joj, vietoj, kuri vadinasi “Sun- per anksti spręsti iš tos vienos 
laukis”. — Psiepole, seniau valstijos ir šio momento baisa-

Kennedy. Kovo 13 jis paskel
bė, kad pergalvosiąs dėl savo 
kandidatūros. Lig šiol jis rėmė

Lenkijos komunistinė vai*

Hundsfeld. Breslau arkivysku- vimo. Lygiai ir Nixono pareiš- 
pas. išėjo, kad tai daroma bus kimas, kad jis karą baigsiąs, 
propagandos sumetimais, kad 
valdžia užtrintų faktą, jog 
neduoda leidimų bažnyčiom 

togu turistam ir kt. —San Art- statyti. —Škotijos GaUoway 
gėlo, Tesąs, vyskupas paskelbė, 
kad jo visoje vyskupijoje leis
ta penkeriem metam sekma
dienio privalomas mišias iš
klausyti šeštadienį, pradedant

jei bus išrinktas, tereikia su
prasti tik kaip propaganda, ki
tados pavartota Eisenhowerio, 
pažadėjusio Korėjos karą baig
ti; bet jeigu Nixonas taip Viet
namo karą baigtų kaip Eisen- 
hovveris baigė Korėjos karą, 
tai kitam prezidentui jau tektų 
Amerikos ir taikos interesus 
ginti naujame kare ir naujose 
pozicijose — Australijoje!

vyskupijoje leista suteikti vai
kam komuniją dar prieš pir
mąją išpažintį. — The Tablet 
vedamajame aiškina, kad J. 
Valstybėse daugelis tėvų sua
bejojo, ar verta vaikus skatin

to* Lojolos universiteto 31 jė- ti, kad jie eitų į katalikiškas 
zuitas paskelbė laišką kardino kolegijas, kada jos netenka ka- Jei Eisenhoueris būtų baigęs

rius, pasitraukė, nes jie nepri- vakaro — taip, kaip daro žy- lai Mclntyre, kad jie nesolida- talikiško charakterio, kviesda- Korėjos karą kaip reikia, tai
taria antiarabinei magazino Ii- dai. Išklausyti mišias šeštadie- ri zuoja su kai kurių jėzuitų mos kitų tikėjimų ir pasaulė- šiandien nebūtų Vietnamo ka- cin miesto žmonių istorijose o iš čia neatsiranda, kas jį po
nijai. nį iš vakaro, — esą būtų pa- paskelbta kritika kardinolui, žiūru žmones. ro). aprašė, kad Marcelin Andriky- siektų’)
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Jungtines jėgas telkiant
dangi vienas kitas nepateko ar
ba pateko mažiau jo grupės 
žmonių, negu buvo norėjęs, tai 
ir “nenori prisiderinti į didžiu
mą”. “Taip esant negali būti 
vienybės ne tiktai srovių tarpe 
draugijoje, kurioje, tiesą pa
sakius, jos turi išnykti, 
ir pačioje srovėje”.

Tuo tarpu ‘bendras daugu 
mos darbas su mažumą tai tau
tinės vienvbės mokykla, kurio
je kits kitą pataiso, papildo”.

bet

“Gal niekuomet, kaip dabar, 
mes lietuviai nejutome tokio 
didelio reikalo rasti bendrą pa
grindą, ant kurio sustoję galė
tume dirbti visi sujungtomis jė
gomis... Sumažinti karo nelai
mių našta, kritusią ant Lietu
vos, tai aukščiausias šioje va
landoje tikslas”.

šie žodžiai, rodos, byloja a- 
pie mūsų dienas, dabartinę sun
kią Lietuvos naštą, damos trū
kumą mūsuose. Tačiau tai nė
ra žodžiai iš mūsų dienų. Jie Ir čia kliūva ne priešingi Įsi
rašyti Antano Smetonos prieš 
54 metus, užgriuvus Lietuvą 
pirmajam Didžiajam karui. A- 
nomis dienomis tai buvo dide
lė Lietuvos žmonėm nelaimė, 
bet vis dėlto ne tokia baisi, 
kaip dabar. Taigi dabar, atro
do, turėtume jausti dar dides
nį reikalą bendro pagrindo, 
“ant kurio sustoję galėtume 
dirbti visi sujungtomis jėgo
mis”. Yra tačiau kitaip. Yra 
taip, kad nei tautos nelaimės 
nei praeities išgyvenimai mū
sų nebepamoko.

Antanas Smetona, 
buvęs Lietuvos prezidentu, a- 
ni’os žodžius rašė, kilus ginčam 
dėlsndarvfo Vilniuie komiteto 
nukentėtusiem nuo karo šelnti. 
Savoje ir svetimoje spaudoje 
pasirodė priekaištų, kad tasai 
komitetas neapimas visu srovių 
ir dėl to neremtinas: jis turis 
būti pertvarkvtas, panildvtas.

vėliau

tikinimai. “Nepageidaujami ir 
pavojingi vra ne priešingų įsi
tikinimu žmonės, bet jų blo
gai išauklėti būdai, su nevisiš
kai doraiišlavintasiela. nesten
giančia ir nesugebančia, o gal 
ir nenorinčia suprast kitu. Jiem 
rodosi, kad visa turi suktis vien 
apie juos, kad be ju nieko ge
ro ir būti negali... Iškilę prie
šakiu. nenori paleisti užimtos 
pozicijos ir gina ja kaip įmanv- 
dami. Kadangi geriausias tam 
ginklas srovės visuomeninis in
teresas, tai iie stengiasi išro- 
dvti. iogei nrješingoji srovė, ku
ri tvkoia išmušti iuos iš pri°- 
šakio. esanti pavojinga ... Jie 
tat vra netoleranci^c nėščiai, 
kurio dauMausia trukdo visuo
menės darbą”.

KAI PASIKVIETĖ UŽSIENIO 
KORESPONDENTUS...

Noras, kad teisybė apie ke
turių intelektualų nuteisimą 
paaiškėtų Vakaruose, paskati
no Ginzburgo motiną ir Galans- 
kovo žmoną pasikviesti už- _ . _
slėnio spaudos atstovus ir jiem vyti iš Sov. Sąjungos teritori- 
papasakoti, kaip vyko teismas 
ir kaip buvo nuteisti kaltina
mieji. Toji spaudos konferenci- 
jS turėjo įvykti tų dviejų mo
terų bute. Žinia greitai iš lūpų 
į lūpas pasklido tarp užsienie
čių žurnalistų, kurie susidomė
jo ta nepaprasta “spaudos kon
ferencija”. Bet policija griebė
si priemonių jai sukliudyti. Iš
vakarėse užsienio reikalų mi
nisterijos spaudos skyriaus 
(prie kurio yra akredituoti už
sienio žurnalistai) vedėjas Leo- 
nid Zamiatin telefonu įspėjo 
užsienio žurnalistus, kad jie, 
jei išdris dalyvauti anoje spau
dos konferencijoje, arba turės 
bet kokiu kontaktu su nuteis
tųjų giminėmis, susilauks griež
tu priemonių. “Associated 
Press” atstovui Henry S. Brad- 
sher buvo aiškiai uasakvta. kad 
Scv. Sąjungos taisyklės užsie
nio žurnalistam reikalauia, 

~ kad bet koks kontaktas su pri
vačiais piliečiais turi eiti tiktai 
per ^naudos skvriu. Kiekvie
nas šios normos pažeidimas vra 
baudžiamas. “Imsimės griežtų

Kaip buvo teisiami sovietiniai rašytojai (2)
priemonių prieš tuos korespon
dentus, kurie nepaisys šių nor
mų,” — įspėjo Zamiatin. {spė
jimas reiškia, kad nepaklausę 
žurnalistai gali tuoj pat būti iš-

vam varžtai bus dar didesni: 
jie negalės gauti ir skelbti ži
nių, gautų iš privačių asmenų.

Grasinimai tem dviem 
moterim.

Savaime suprantama, kad 
dar smarkesnių grasinimų susi
laukė tos dvi drąsios moterys. 
Buvo ištrauktas dar iš Stalino 
laikų įstatymas, draudžiąs so
vietų piliečiam turėti bet kokių 
kontaktų su užsieniečiais. 
Jom buvo pagrasinta — jei 
bandys perduoti bet kokias ži
nias užsieniečiam, susilauks 
teismo ir bausmės už minimo į- 
statymo peržengimą.

Nepavykus “spaudos konfe
rencijai”, Ginzburgo motina 
nenurimo. Ji “Komsomolskaja 
Pravda” redakcijai parašė laiš
ką, grasindama patrauksianti 
tą laikraštį į teismą už jos sū
naus apšmeižimą, jei laikraš
tis neatšauks, ką parašė apie 
jos sūnaus neteisingą apkalti
nimą — priklausymą antisovie- 
tinei organizacijai NTS.

Ginzburgo motina sako, kad

dintas melagingais kai kurių 
parodymais, jam tą nusikalti
mą ir pripažino. Dar “Komso
molskaja Pravda” kaltino, kad 
ji skelbusi liudininkų parody
mus, kurių visai nebuvę.

Tai' pirmas atsitikimas, kad 
komunistinis žurnalas apkalti
namas šmeižtu ir neteisingų ži
nių skelbimu. Ginzburgo moti
na daro viską, kad pasaulis su
žinotų, kaip vyko teismas ir ko 
negalėjo pasakyti liudininkai 
kaltinamųjų naudai. Bet ar tai 
ką padės? Greičiausia ir ji pati 
išnyks iš horizonto.

INTELEKTUALAI PRABILO 
APIE STALINO LAIKUS .

O tuo tarpa nuteistųjų pa
stangas remia ir kiti. Vasario 
6 d. 54 sovietų intelektualai 
raštu kreipėsi Į Vyr. Sov. Są
jungos tribunolą prašydami, 
kad jis peržiūrėtų, nuteistųjų 
bylą iš naujo. Savo rašte vyr. 
prokurorui Rudenko ir vyriau
sio teismo pirmininkui minėti 
intelektualai primena, kad sau
sio mėn. teismas esąs panašus 
Į “Stalino laikų teroro meto
dus 1930 metais ... kada mili
jonai žmonių buvo kankinami,

jos. Nuo seniau Maskvoje gy
veną užsienio žurnalistai sako, 
kad panašaus atvejo iki šiol ne
buvę. Jau šešeri metai, kai už
sienio žurnalistų koresponden
cija savo laikraščiam yra neva 
be preventyvinės cenzūros. Bet, 
kad slapta cenzūra juos tikri
na ir skaito, tai niekam ne pa
slaptis. Sunkiausia užsienio žur
nalistam prieiti prie žinų šalti
nių. Norintieji gauti informaci
jų ir patirti žinių šaltinius, tu
ri kreiptis į Zamiatino vedamą 
spaudos kyrių, tačiau iš ten nie
kad negaunama atsakymo. 
Paskutiniais metais užsienio 
korespondentai vis daugiau tu
rėjo kontaktų su eiliniais pilie
čiais ir iš ių gaudavo kai ku
rių žinių. Nors viešbučiai, ku
riuose gyvena užsieniečiai, yra 
policijos labai saugojami ir į 
juos noileidž’ami sovietų pilie- Jaikraštis parašė netiesą, jog 
čiai. tačiau žurnalistai rasdavo kratos metu jos sūnaus bute 
kontaktu kitais būdais. Intelek- rasta NTS atsišaukimų ir kitos j___  _____ ______ ___________ 1
tualu bvlos atgarsiai užsienyje propagandinės medžiagos. Tai ' žudomi ir dešimtmečiams trė- 
ir uždraudimas žurnalistam su- esą melas: viso to nerasta. Me- 
sisiekti su privačiais asmenį- las, kad jos sūnus esąs NTS 
mis rodo, kad spaudos atsto- agentas, nors teismas, suklai-

laikomas nuteistasis Daniel, ir 
Vladimiro kalėjime politiniai 
kaliniai, protestuodami prieš 
keturių intelektualų nuteisi
mą ir prieš baisias sąlygas, ku
riose jie marinami, pradėjo ba
do streiką. Ar ką laimės žinant, 
kad koncentracijos stovyklos 
ir kalėjimai Sovietų Sąjungoje 
yra skirti kaip tik “priešam” 
sunaikinti.

Šiuos* žodžius iš nraeities Da
ntavus. miela būtu pasakvti, 
kad dabar, kai Lietuvą slegia 
dar baisesnė nelaimė, esame 

Antanas Smetona i tai atsakė kitokio, jr neturime savo tarne 
“Vaire” straipsniu “Lietuviu žmonių, kuriem terūpėtu cave 
srovės ir vienybė” (1914 arba savo iškišti. Dėta.
gražio 30). ir ptskrmi rinktos Vasario 16 

aukos, ir kitu rn”rvjnirn?c snau
dėje jr npoacrricfn hpį iš nirš
to išlaprfu Driožasčiu if»škoij- 
rnoc kad tik išvpnotį bendros 
fallrns laicvjnirnn knvoie ir igi 
Ušu telkimo, rodo fra 
Klausimas tora: kac tuos 

naSūni žmonių: vienu sroviu nes tokiais išankloin ir 
dangau, kitu mažiau”. Bet ka- motu iškišo nriešakin?

Jisai nurodė, kad ta komite
tą sudarant, “susirinkusiu tar
pe buvo gana greit visų mūsų
visuomenės atstovai: p r a- 
dėius nuo pačiu kairiniu, bai
giant nariais dešiniaisiais”, tad 
“knmjtetan. .. pateko visokiu

Mta. 
/mo
savo

Buenos Aires, Argentinoje, minint Lietuvos nepriklausomybės šventę, prie San Martin paminklo pa
dėtas vainikas. Iš k. j d. žymesnieji lietuviai veikėjai: A. Keveža, J. Kanapinskas, A. Balčiūnas, A. 
Mičiudas, V. Rymavičius, L. Stankevičius, J. Cikštas, Ign. Padvalskis, Z. Juknevičius, inž. S. Babro- 
nis, J. Gilvydis, O. Kairelienė, P. Gudelevičius, K. Runimas. Nuotr. A. Kirstuko
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miami”. Panašų prašymą pasi
rašė du intelektualai, kurių tė
vai žuvo Stalino “valymų” lai
kais, tarp kita ko sako: “Nega
lima prileisti minties, kad te
roras, kuri pakėlė kraštas ir 
tauta tais baisiais žvėriškumo 
ir neteisybės metais, gali pasi
kartoti net ir mažame laipsny
je dabar”.

VALDUOS ALIARMAS
Dėl nuteistųjų kilęs sąjūdis 

tiek užsienyje, tiek krašte su
kėlė aliarmą tarp oficialių so
vietinės inteligentijos organų. 
Sovietinių rašytoių sąjunga 
savo laikraštyje “Literaturnaja 
Gazeta” vasario 7 numeryje 
atspausdino atsišaukimą “budė
ti prieš perversmininkus lite- 
ratūroie”. Minėtas laikraštis 
puola lenkų tremtinių Paryžiu
je leidžiamą laikraštį “Kultū
ra”, kuriame buvo Įdėtas vie
nas 
nis. 
ra” 
kis.
Įspėja, kad sumažėjusi kontro
lė padarė tai, kad panašūs lei
diniai slapta patenka i rytų 
Europos literatų bei intelektua
lų rankas ir tuo būdu leidžia 
“Įsibrauti ideologijai, kuri yra 
svetima sovietinei”.

Ilgiau sustojome prie Mask
voje sausio 8-12 vykusio ketu
rių rusų intelektualų teismo ir 
po to kilusio sąjūdžio prieš 
teismo sprendimą. Kam visa 
tai? Juk panašių teismų praei
tyje buvo šimtai; jų bus ir atei
tyje, nes sovietinis “teisingu- 
as” negali būti kitoks. Jis tu
ri tarnauti kompartijos linijai 
ir politikai. Bet iš viso to pra
šosi išvados:

1. Vis labiau reiškiasi jau
nylę intelektualų, išaugusių jau 
sovietinėje sistemoje ir mokyk
loje, nepasitenkinimas ne pa
čiu režimu, kaip tokiu (jie yra 
ir lieka marksistai komunistai), 
bet minties ir žodžio laisvės 
varžtais. Jie bando patį mark
sizmą -leninizmą kitaip supras
ti, negu oficialioji kompartijos 
linija diktuoja^

2. Jų nepasitenkinimą remia 
ir kiti intelektualai, nors dar 
esą kompartijos “linijos” rė
muose.

3. Drąsa 
protestuoti, 
tų pakeisti 
todai.

4. Kremliaus pastangos 
slėpti tikrąją dalyko esmę — 
nepasitenkinimo apraiškas, pa
verčiant kaltinamuosius pa
prastais kriminalistais.

5. Baimė, kad tiesa nepasiek
tų Vakarus ir priemonės tam 
kelią užkirsti.

6. Valdžios nepajėgumas ko
voti jau beveik su masinėmis 
intelektualu tarpe nepasitenki
nimo apraškomis.

Iš viso to — dar viena iš
vada: žmogus, kur jis bebūtų, - 
ne viena duona gyvas. Jo sie
los gelmėse rusena tai. kas

sovietinių piliečių 
reikalauti, kad 
Stalino įvesti

bū-
me-

nu-

GINKLAI
NELĖ MAZALAITĖ

juokėsi jo vadovai — bet gerai 
ledais užverstas, kol atitiko die
na ir lankytojas. Dabar gi, įdė
tas į devynerius karstus, —bu
vo panaudota plienas ir dar ki
ti naujesni nesunaikinami meta- mes, kad kapas išaugo akimir

komis.
Ir prie kapo rusų premijo-

mi išbuvo kol duobė buvo už
pilta ir tai netruko ilgai, nes 
visi dalyviai, visi valdžios vy
rai taip stropiai bėrė, abiem 
rieškučiomis sėmė ir metė že-

Jurv Galanskov straips- 
Po Įžangos — esą “Kultu- 
yra amerikiečių ČIA Įran- 
— “Literaturnaja Gazeta”

kiekvienam žmogui yra esminio 
— laisvės troškimas, kuri ko
munistinė sistema yra visiškai 
užgniaužusi. Dr. V. Mar.

PRAMONĘ SUIMA 
MASKVOS SAUJON

Vasario 5 Maskvoje Įsteigta 
“bendrasąjunginė” mašinų ga
mybos ministerija.

Mašinų pramonė lig šiol Lie-

* lai — bus palaidotas.
a Kai jie atvyko į kapines, 
I karstas stovėjo prie pat duo- 
I bes kranto, ir duobė buvo gi- 
| Ii, bažnyčių bokštus galėtum 
JI sumerkti ten — ABC pažvelgė.

Ir priartėjant Amerikos že
mę, grįžo kita pusė kūno, ir jis 
išsinešė savo lagaminą lengvai 
lyg būtų milžinas, arba iš jo 
buvo išimta baimė.

Ir jis vėl kaip perplėštą au
deklą, pradėjo gyvenimą —jis 
kalbėjo apie meilę, dialogą, fab- 

mis pagerbtas poetas paskaitė rikus, realybę. Apie tai, kaip 
odę duobkasiams. neišmintinga gyventi praeitimi
— Ceremonijos buvo labai į- ir kvaila viltim.
domios, — pasakė ABC savo Jis niekuomet neužsiminė,

tuvoj priklausė įvairiom sovie
tinė mministerijom. Kai kurios 
iš tų ministerijų — vadina
mosios “sąjunginės- respubli
kinės” turi savo padalinius ir 
Vilniuj. Dabar, kai Įsteigta vie
na “bendrasąjunginė” mašinų 
gamybos ministerija, ji perims 
savo žinion visą mašinų pramo
nę ir valdys ją tiesiai iš Mask
vos, be tarpininkų Vilniuje. 
Tad bus dar aiškiau, negu ka
da nors, kad Lietuvoj mašinų 
pramonės tai yra nemaža, bet 
bus jau visiškai akivaizdu, kad 
tai ne Lietuvos pramonė, o Ru
sijos pramonė Lietuvoj. Taip, 
kaip būdavo anglų bendrovės 
pramonė Indijoj, belgų — 
Konge, arba dar ir dabar tebė
ra portugalų pramonė Angoloj.

Klausimas, ko bei kiek dabar 
Lietuva gamina, — klaidingas. 
Tikslus klausimas yra — kiek 
dabar Rusija ko gamina Lietu
vos žemėj ir skurdžiai atlygi
namomis Lietuvos darbo jėgo
mis? (Elta)

Straiosnis, pasirašytas lenko 
Jnusz Kolčzynski, nors neužsi
mena apie Maskvos teismą, ta
čiau visas straipsnio tonas ro
do, kad sovietinių rašytojų or
ganas reikalauja sustinrinti 
kontrolę, kad “neprisitaikan - 
čiųių” literatūra nepasirodytų 
viešumoje.

Sovietų kultūros ministeri - 
jos organe pasirodė kitas 
straipsnis — vieno bulgarų in
telektualo, kuriame išgiriamas 
Maskvos teismas ir puolami Va
karų kritikai, pasisakę prieš 
to teismo eigą. Nepaisant tų 
dviejų svarbiausių sovietinių 
literatų organų pasisakymu, 
Maskvoje kursuoia visa eilė 

Vargšas visas švitėjo, ir kai- prašymų peržiūrėti keturiu nu
teistųjų bylą. Tokiu prašymų 
tekstai patenka į užsienio žur
nalistų rankas ir sužinomi Va
karuose. nepildant uždraudi
mo turėti kontaktu su sovieti
niais piliečiais. Kremlius, už
tvenkdamas tiesioginiu žinių 
kanalą, tikėjosi nuslopinti kilu
si nepasitenkinimą. Faktas, kad 
jau net šeši tokie protestai — 
prašvmai pateko i užsieni, ro
do. kad vra būdai ir keliai per
duoti žinioms i Vakarus, o iš 
čia per užsienio radiją jos pa
sklinda po visą Sovietų Sąjun
ga-

Pagaliau Maskvos teismas 
nuaidėjo net į politiniu kalinių 
tarpa. Žiniomis iš Maskvos, vie
nas belgų laikraštis rašo, kad 
nuo vasario 11 Mordovijos 
koncentracijos stovykloje, kur

Ir tiek buvo valdžios žmonių, palydovui, kai jie išėjo už ka- kad iš tikrųjų jis neužmiršo jog 
tiek pačių didžiųjų partiečių, pinių vartų, — ačiū už garbę naktį į jo viešbutį Vilniuje, Į jo 
jog ABC vėl apėmė išdidumas, dalyvauti. Bet, atleiskite, ką karališkus kambarius, įlindo, 
kad jis yra jų tarpe, kad jis mes palaidojome? nežinia kaip prasmukęs, pras-
dalyvauja jam nežinomame, Palydovas pakėlė kailinę ke- tas, beveik apskuręs žmogus, 

purę, paspaudė ABC ranką ir tikras kolchozininkas ir priža- 
tarė: dino ABC.

— Tai jums sakau ačiū. Ma
lonu buvo tokioje protingoje bėjo garsiai, nebodamas, ir 
kompanijoje. Rytoj kita pamai- žiūrėjo prižadintam Į akis: 
na svečių globos komitete, ne- — Jums nepavyko palaidoti 
simatysime, tai linkiu jums ge- jį pralaužė devynerius 
ros kloties kelionėje ir veiklos karstus, ji* nuvožė ją dangčius, 
Amerikoje. ji nuvertė žemes — ji gyva.

Jis pasuko eiti savo keliu ir Kaip Viešpaties Prisikėlimas.

(U ABC, o jis norėjo atsigauti, pa-
Ir prabilo tėvas: ilsėti gimtame krašte — jis tu-
— Ar tikrai tu pats kalbėjai ri atsikvėpti prieš kelionę. Jis 

svajojo apie grįžimą, kaip — 
prisiminė — mažas buvo troš
kęs bėgti į svetimas žemes, ieš
koti nuostabiųjų avantiūrų.

Tačiau kitoji diena buvo pa
ti svarbiausia, taip sakė jo glo
bėjai — jie atvyko prieš pat 
vidurdienį, su juodu Moskvi- 
čium, matote, jie vyks į laido
tuves.

Laidotuvės yra nepaprastos, 
specialiai ilgai buvo laukta, ka
da iš naujųjų ateivių atkėliau- -
tų čia labai svarbus žmogus— mCS
čia ABC vėl atsigavo, jis buvo »•»«*»« •» aU,kl1 P"5”1- 

išrinktas, jis yra nepaprastas! Persunktas didybės ABC pa- sisukęs, pasakė pergalingai* 
Ir diena buvo taip pat reikš- sifenkė, pasėmė saują žemės, 
minga — jis — juk neužmiršo 
— o gal jie nebežino užsienyje 
tokių kvailų datų? — taip, die
na yra buvusi vadinamoji vals- 
tvbinė šventė, kruvinais netei-

per radiją?
ABC tylėjo.
Ir tėvas tarė vėl:
— Kaip aš norėjau tada, kad 

būčiau ne tiktai akių netekęs, 
bet ir ausų.

Aklas? Jo tėvas aklas? ABC 
nore j o sakyti: nepastebė
jau, norėjo paklausti kaip tai 
atsitiko, bet motina atsakė:

— Sibiras.
Kažkas sukaukė — ir atvykė

lis sudrebėjo — jam atrodė, 
kad šauksmas nuūžė per visą 
Lietuvą — ir jis nežinojo ar 
kaukia pirmapradis Vilniaus į- 
kirėjas — vilkas, ar jo paties 
širdis.

Bet ji atlyžo, jo širdis, kai 
tėvai tą patį vakarą išvyko kur 
gyveno — ne savo ūkyje, tik 
mažame kampelyje trobelės, 
kurią patys buvo pastatę ka
daise, jų ilgamečiu! tarnui.

prisiartino prie pat duobės 
krašto, kad nenumestų pro ša
lį, ir sviedė gilyn. Siaubingai 
sudundėjo, lyg būtų mestas ak
muo, ir labai gailiai sušuko gel- 

sybių laikais. Numirėlis buvo mėje, tarsi kulka būtų palietu- 
laikomas užšaldytas — ne am- si gwą daiktą. — Ir jam su- 

Iš tikrųjų, ši diena buvo la- žiam gyvenimui, kaip Ameriko- skaudėjo, jam pačiam.
bai sunkiai pakeliama, galvojo je prasimanė taupyti kūnus,— Tačiau jis su derama rimti-

bet begalinės svarbos Įvykyje.

Jis Sūrėjo, kaip ant stiprių 
lynų nuleido karstą į duobę, 
kaip kiekvienas valdžios žmo
gus pasilenkęs įsitikino, jog 
tikrai jau pačiame dugne — ir 
visi nusišypsojo, lyg toks būtų 
jų gedulas. Ir tada pats vyriau
sias pasakė ABC:

—Jums priklauso garbė pir- __
mam užmesti žemės ant karsto.- vėl atsigrįžo: . ★

— Tiesa, jus klausėte, ką lai
dojome? — jis susijuokė ir nu- Stovime atsirėmę, kaip ne
žengė kelis žingsnius, ir vėl at- matomos tvoros, Į knygnešių, į 

ištremtųjų kaulus. Stovime pa-
__ VILTJ. sirėmę ant savanorio, ant parti- 
ABC neatsiminė kaip miego- “"M šautuvų. Stovime laikyda-

jo tą naktį — kartais yra gera rankose laisvę kaip kar- 
neatsiminti. Ir to, kaip buvo iš- dą, kaip pašventinti riteriai ir 
lydėtas — su komitetu, su mer- įpareigoti sargybai.
gaitėmis ir gėlėmis. Tiktai kai Laimink ir stiprink mus Vieš- 
Maskvoje įsėdo į lėktuvą — pa- patie, gerasis ir teisingas Die- 
sijuto, lyg, būtų' atgavęs pusę ve. Ir neleisk mums nei minty- 
kūno, kaip žmogus pradedąs gy- je nei sapne tapti išdavikais.
ti po paralyžiaus. (pabaiga)

mi rankose laisvę kaip kar-

Laimink ir stiprink mus Vieš-

Mirė prof. M. Kaveckis
Vasario 28 Kaune mirė vie

nas iš Lietuvos universiteto 
profesūros veteranu, mineralo- 
gijos-geologijos profesorius My
kolas Kaveckis. Lietuvos uni
versitete prof. M. Kaveckis dir
bo nuo 1921 metų, kai pradė
jo veikti Aukštieji Kursai, vė
liau virtę universitetu. Po karo 
tęsė tą pati darbą Vilniaus u- 
niversitete ir Kauno politechni
kos institute. Mirė baigdamas 

79 amžiaus metus. (Elta)
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ros centrui. Dėl jos pranciško
nai vargo beveik trejus metus, 
kol New Yorko aukščiausias 
teismas nuėmė persenusius 
šimtmetinius suvaržymus dėl 
panašios statybos. Tikrai šiuo 
žemės plotu malonu patiems pa
sidžiaugti ir negėda jo kitatau
čiams parodyti.

PASTATAI
Kultūros Židinio pastatų mo

delis jau paskelbtas ‘Darbinin
ke”, su pastaba, kad jis vidi
niai ir išoriniai bus toliau vys
tomas ir gerinamas. New Yor
ko lietuviai gauna visa tai, ko 
jie norėjo. Statomas vienuoly
nas su koplyčia, spaustuvė su 
kambariais redakcijoms ir ad
ministracijoms, salė apie 1000 
žmonių su reikalingais įrengi
mais (scena, žaidimų įtaisais, 
virtuve, užkandine, sandėliais); 
patalpos organizacijoms, litua 
nistinei mokyklai, bibliotekai, 
meno galerijai.

Kultūros Židinio statybos 
architektu pranciškonų vadovy
bė metiniame posėdy New Yor
ke parinko Adolfą Tylių. Jis 
pateikė pradinį planų modelį ir 
vėliau atvykęs susipažino su 
pačiu žemės sklypu. Architek
tas dirbs toliau, galutinai pa
ruošdamas planus, su kuriais 
taip pat bus supažindinta vi
suomenė ir atsiklausta jos at
stovų nuomonės.

Ši statyba kainuos apie mili
joną dolerių. Aukščiau kilti 
vargu begalima. Toje sumoje 
turės išsitekti visi užsimojimai. 
Galutinai paruošus planus ir su
telkus pradinę pakankamą pi
nigų sumą, yra galimybė staty
bą vykdyti dalimis, pradedant 
nuo to,, kas labiausiai reikalin
ga.

STATYBOS ŽYGIS
Kultūros židinio statyba, ku

riai vadovauja pranciškonai, 
yra sunkus ir atsakingas žy
gis. Prieš eilę metų, kai nuta
rėme kelti vienuolyną į pato
gesnę vietą, nemanėme leistis 
į tokias sudėtingas statybas. 
Panašūs vargai jau gerai buvo 
žinomi iš atliktų statybų To
ronte ir Kennebunkporte. Ten 

kių prekybos mazgų. Vieta iš- reikėjo patalpų naujai įsikūru
siai parapijai, čia — šv. Anta
no gimnazijai. Brooklyne ma
nėme ribotis kukliu vienuoly
no ir spaustuvės pastatu. -

Bet apylinkės visuomenė, 
tai patyrusi, spaudė užsimoti 
plačiau. Nuo seno Brooklyne 
buvo bandoma turėti erdvesnį 
centrą visuomeniniams ir kul
tūriniams reikalams. Daug ką 
uždegė Chicagos pavyzdys, kur 
taip sėkmingai jėzuitų globo
je telkiasi lietuviškas judėji-

kiek

židi

Ilgas vargas pagaliau baigė
si laimingai. Jau turime la
bai gražų žemės plotą Kultū
ros Židiniui New Yorke. Tai 
tvirta pradžia. Panašų žemės 
plotą įsigyti tokiame didmiesty
je yra žymus laimėjimas. Da
bar laikas eiti prie statybos. 
Jos reikalais čia ir tenka 
plačiau pakalbėti.

VIETA
Turėti lietuvių kultūros

nį žymiausiame pasaulio mies
te yra nepaprastas dalykas.-Jis 
teiks visiems Amerikos lietu
viams garbės kitataučių akyse, 
čia juk yra miestas, į kurį su
telkta pasaulio pramonė ir kul
tūriniai turtai. Tokioje vietoje 
turėti savą kultūrinį lizdą reiš
kia iškilti. O iškilmas kitatau
čių akyse yra būtinas, norint 
susilaukti jų pagarbos bei pa
galbos. Turėdami Kultūros Ži
dinį, New Yorko lietuviai iš
kilmingomis progomis jau ga
lės vesti senatorius ir kongres- 
manus . į savą pastogę ir jiems 
rodyti tautinio meno bei rašto 
lobius.

Taip lietuviai ne tik šioje a- 
pylinkėje, bet ir visoje Ameri
koje jausis stipresni. Du gau
siausiai lietuvių apgyventi 
miestai, New Yorkas ir Chi- 
caga, turės lietuviškos kultūros 
žymiausius centrus. Susidarys 
graži veiklos pusiausvyra. Be
je, Chicaga buvo laimingesnė. 
Ji seniai džiaugiasi savo kultū
riniu židiniu. New Yorko apy
linkė tik dabar eina prie jo. 
Bet nėra vėlu. Išsiblaškymo ir 
nutautėjimo sunkumai ateity 
bus dar piktesni. Vienybėn tel
kimosi būtinybė dar reikalin
gesnė.

Daugiausia, žinoma, stato
mu Kultūros Židiniu pasinau
dos New Yorko ir New Jersey 
lietuviai, čia nuotoliai, paly
ginti, nėra dideli. Iš visų pusių 
lengva pasiekti New Yorko did
miestį, o labiausiai tą jaukią 
vietelę Highland Parke. Iš tik
rųjų daug kas lietuviams jos 
pavydi. Tai ypatinga vieta — 
sykiu didmiestis ir sykiu už
miestis. Lyg tyčia, beveik iš vi
sų pusių atskirta parkais bei 
greitkeliais, kad čia atėjęs lie
tuvis galėtų jaustis lyg na
mie. Aplink žaluma, jokio fab
rikų ar tramvajų bildesio, jo-

Laikas eiti prie statybos
Kultūros židinio reikalai

kernai. Laiškai, delegacijos, pa
geidavimai spaudoje pamažu 
atvedė pranciškonus prie da
bartinio plano. Tai buvo ilga, 
eiga. Galutinis sprendimas pa
darytas tiktai tada, kai gautas 
pilnas New Yorko ir New Jer
sey apylinkės kunigų pritari
mas ir pažadėta pagalba.

Kaip matome, Kultūros židi- , 
nio reikalai yra žymiai pasistū- 
mėję pirmyn. Žmonės, ma- 
fiau susipažinę su šiuo dideliu ' 
planu, tiesiog net klausia: O 
kada pradėsite statybą? —At
sakymas tėra vienas: Tada, kai 
bus suaukota pakankamai pini
gų. — Nuo to viskas ir pri
klauso. Dabar jau niekas nega
li abejoti statybos galimybe. 
Taip pat niekas negali užmesti, 
kad statoma permažai. šis pla
nas turėtų patenkinti visus, 
nes jis apima visa, kas reika
linga kultūringai bendruome
nei.

Kultūros židinio projektas iš parko pusės. Užpakalyje eina Highland Blvd. Architektas — Adolfas Tylius.
Nuotr. R. Kisieliaus

Į IŠ VISUR

kilusi virš visų patilčių ir šiukš
lynų — vieta, kur prieš akis 
atsiveria 4 milijonų Brookly- 
nas: dieną su tolumoj mėly
nuojančia jūra, naktį su įvai
riaspalvių šviesų mirgėjimu. 
Bet nežiūrint to jaukumo, su
sisiekimas geras — iš abiejų 
pusių eina po autobusą, keli 
blokai toliau — Jamaicos tram
vajus. Automobiliais gi vyks
tant, keliai visiems žinomi.

Šią vietą Brooklyno vysku
pas patvirtino kaip tinkamiau- mas? Panašų kultūros židinį bu- statybą trukdytų ir tie, kurie 
šią lietuvių veikimo bei kultu- vo skatinami kurti ir pranciš- reikalautų, kad viskas būtų

Niekas mūsų negalėjo dau
giau skatinti ir niekas negalė
jo daugiau žadėti, kaip New 
Yorko apylinkės lietuviai. Tais 
pažadais pranciškonai patikėjo, 
ir tikriausiai nesigailės. Visuo
menė šiuo atžvilgiu atrodo pri
brendusi, nes panašios staty
bos laukė apie 30 metų. Tai 
tvirtas pagrindas statytojams. ' KūIfūr<»^Židimd statybos or-

STATYBOS STABDŽIAI
Bet tas pagrindas gali susvy

ruoti, jei dalį lietuvių visuome
nės apims delsimo ir nerangu
mo pagundos. Kai kas jau da
bar sako: Duosiu tik tada, kai 
prasidės statyba. Tokiam gali
ma atsakyti: Gerbiamasis, jei
gu taip galvojančių atsiras dau
giau, statyba niekad neprasi
dės. Kai statoma, jau reikia tu
rėti du trečiadalius ar bent pu
sę pinigų. Kitaip jokios gali
mybės nėra. Lietuviai pranciš
konai, visą laiką vargę su įvai
riomis statybomis, žino kiek 
toks pasakymas mažai reiškia, 
ir panašiais žodžiais nebus su
vilioti. Žinoma, patikimų žmo
nių pažadais galima pasikliau
ti, bet jie turi būti rimti ir pa
tvirtinti rąštu.

Geriausias šiuo atveju pata
rimas: norite statybų tuojau, 
duokite savo auką tuojau. Jei
gu kas galvoja duoti tik tada, 
kai specialiai pas jį ateis pran
ciškonas. kunigas ir kelias va
landas turės įtikinėti bei viską 
paskirai išaiškinti, tas tegul fi
no, kad Kultūros Židinio staty
bą jis tiktai trukdys. Kai viską 
norima turėti greit, šis meto
das laikytinas netinkamu. Jei
gu pasiryžai duoti savo auką, 
atnešk arba atsiųsk. Kuo grei
čiau, tuo geriau. Be abejo ne
išvengiamas bus ir asmeniniš- 
kas priėjimas, bet jis negali 
tapti bendra taisykle.

Taip pat Kultūros Židinio

vykdomą pagal jų asmenišką sakymas tėra vienas: paliks 
norą. Per daug didelių reikala
vimų čia negalima statyti, atsi
žvelgiant į gana kuklų staty
bos biudžetą, vis brangstančias 
medžiagas ir apskritai į mūsų 
padėtį, kaip tautinės mažumos 
dideliame krašte, kuris tauti
nių užsimojimų finansiškai ne
remia. Viską reikės atlikti sa
vom jėgom. Be to, kas gali pa
tenkinti kiekvieno žmogaus as
meninį skonį? čia yra kolek
tyvinė statyba. Svarbu esmė.

ganizuotėje kartais tenka nu
girsti ir tokį klausimą: O kam 
visa tai paliks ateityje? —At-

jūsų vaikam. Būtent, tiems jū
sų vaikams, kurie dabar lanko 
lietuviškas šeštadienines mo
kyklas, kurie jas lankys vėliau, 
kurie veikia organizacijose, 
kurie studijuoja kolegijose ir 
universitetuose ... Jiems ir 
jų vaikams paliks jūsų pinigais 
pastatytos bažnyčios, mokyk
los ir šis kultūros centras New 
Yorke. Turėdami tiek gražaus 
jaunimo, ar galime įsivaizduoti 
kad visos šios institucijos vie
ną dieną pakibs ore?

PALANKIOS APLINKYBĖS
Apskritai žiūrint, Kultūros 

Židinio statyba yra palankiose

— Ukmergės gimnazijos 50 
metų sukaktis sueina š.m. ba
landžio 8. Ukmergės gimnazi
ja Lietuvos švietimo srityje 
yra atlikusi didelį uždavinį. Jos 
sukakties proga susidaręs ini
ciatorių ketvertukas norėtų 
bent spaudoje atžymėti šį isto
rinį įvykį. Iniciatoriai kreipiasi 
į visus -laisvame pasaulyje gy
venančius buvusius Ukmergės 
gimnazijos mokytojus bei moki
nius ir prašo artimiausiu laiku 
aprašyti prisimenamus faktus 
ar pergyventus epizodus iš gim
nazijos laikų ir paskelbti jiem 
prieinamoje spaudoje ar para
šytus savo atsiminimus pasiųs
ti Pr. Pauliukoniui, 95 Harri- 
son St., Worcester, Mass. 016 
04. — Kun. Stasys Yla, dr. Juo
zas Jakštas, dr. Jonas Puzinas, 
Pr. Pauliukonis.

tik, kad tasai ryžtas pa- 
gyvas, kol Highlando 

iškils modemiški ir pa- 
pastatai visų mūsų

aplinkybėse. Ja visi domisi, 
džiaugiasi, remia ir žada remti. 
Reikia 
siliktų 
Parke 
togūs
džiaugsmui. Pranciškonai tikrai 
nuoširdžiai nori Įvykdyti tai, 
ką pažadėjo. Taip pat visiškai 
neabejojame nė lietuvių visuo
menės geriausiais troškimais. 
Tik norime, kad šis didelis Kul
tūros Židinio planas vyktų 
sklandžiai ir skubiai.

Mieli lietuviai, jau atėjo die
na bendrom jėgom stoti į didį 
darbą. Stokime! Dievas mums 
padės.

Stempužiene Clevelando filhirmonijos orkestro koncerte
Clevelande nuo 1937 veikia 

filharmonijos orkestras, pasi
statęs savo tikslu - ugdyti bei 
plėsti muzikos meną. Jo steigė
jas buvo dr. F. K. Grossma- 
nas, sukūręs muzikinę institu
ciją, duodančią viešus koncer
tus Clevelando § visuomenei.

Nuotr. R, Kisieliaus
Kultūros židinio projekto naujas variantas. Priekyje eina Highland B|vd„ užpakalyje — parkas. Architektas 
Adolfas Tylius.

1968 kovo 3, sekmadienį, ma
sonų salėj miesto centre (36 
gatvėj). Lietuvių visuomenei jis 
įdomus tuo, kad keturių solis
tų — soprano, mezosoprano, te
noro ir baritono — sudėty bu
vo ir mūsų Aldona Stempužie- 
nė.

Koncerto programą sudarė 
operų arijos, duetai ir kvarte
tas. Vis senieji klasikai — 
G1 u c k, Mozart, Donizetti, 
Saint-Saens, Gounod, Mascagni, 
Verdi, Leoncavalio, Bizet, Ros- 
sini, Puccini. Tai dėkinga me
džiaga solistams pasirodyti vi
su savo pajėgumu. Abu vyriš
kieji partneriai buvo daugiau 
mėgėjų lygio, abi moterys — 
sopranas Regina McConnell ir 
mūsų Stempužiene — prasiki- 
šo pro juodu visa galva ir bal
su, ir technika. Ypačiai stipri 
buvo Stempužienės Rossinio 
“Sevilijos Kirpėjo” arija “Una 
voce poco fa”. Clevelando dien
raštis The Plain Dealer pašte 
bėjo, jog solistė Stempužienė 
parodė operinio repertuaro pa
tirtį, savo programą atlikdama

profesiniu plačios skalės stiliu
mi. Taigi, Stempužienės repre
zentacija galim būti patenkinti.

Koncertui dirigavo vengrų 
Zoltan Rczsnyai. Šiltai ir sim
patingai. Tik šitokio lygio di
rigentų, man rodos, turim ir 
mes, ifckiriant net mūsų di
džiuosius, tačiau saviesiem sta
tom nepalyginti didesnius rei-

kalavimus. Auditorija nebuvo 
gausi — apie penki šimtai klau
sytojų. Tarp jų nemaža lietu
vių. Tai Stempužienės nuopel
nas. Dvi valandas trukusi kon
certo programa buvo priimta 
šilta nuotaika. Ne viskas duo
ta, kas buvo žadėta: iškrito^ 
choras.

— Šveicarijos dienraščiai 
“Basler Nachrichten” ir “Lu- 
zemer Tageblatt” ir keli Vo
kietijos laikraščiai Vasario 16 
proga yra paskelbę min. S. Lo
zoraičio straipsnius. Išdėstęs 
sukakties reikšmę ir Lietuvos 
istoriją ligi dabartinių — so
vietų okupacijos — dienų, au
torius užbaigia straipsnius sam
protavimais: “Reikia tikėtis, 
kad" Vakarai prieis prie išva
dos, jog solidarumas su raudo
nojo totalitarizmo pavergtais ir 
grasinamais kraštais — vistiek 
ar tai yra Pietų Vietnamas, Iz
raelis ar Lietuva— sudaro vie
ną pirmųjų priemonių sėkmin-. 
gai priešintis pavojui, kuris 
nuolat didėja laisvei pasaulyje. 
Ši aplinkybė pagrindžia mintį, 
kad užuot raminus save reliaty
viu tarptautinio komunizmo po- 
licentrizmu, yra pačių Vakarų 
interesuose remti savo solidaru
mu pastovaus priespaudos ir 
žmonių bei tautų teisių nieki
nimo monocėntrizmo aukas”.

Baltimores žinios
Šv. Vardo draugijos meti

niuose. pusryčiuose kovo 10, 
sekmadienį, dalyvavo daug na
rių. Vyrai į šv. Alfonso mokyk
los salę rinkosi po 8:30 vai. mi
šių. Pusryčius pagamino para
pijos sodalietės. Lou Corbin, 
WFBR radijo stoties naujienų 
vedėjas, buvo pagrindinis kal-

St. Barzdukas

Lietuvos gen. konsulas dr. J. Bielskis atidaro iškilmin
gą Vasario 16 minėjimą Los Angeles, Calif.

Nuotr. L. Kanto

geras orkestras. Bus taip pat 
progos laimėti dovanų loterijo
je.

Suaugusių klubas metinius 
pusryčius rengia kovo 24, sek
madienį, po 8:30 vai. mišių.

Sodalietės kovo 3 turėjo svar
bų posėdį šv. Alfonso mokyklos

bėtojas. Pusryčiuose dalyvavo kambariuose. Aptarti ateities 
ir draugijos dvasios vadas kun. planai ir išrinktas komitetas 
J. Antoszewski.

Jaučio kepsnio balių Lietu
vių Posto 154 legionieriai ren
gia kovo 17, sekmadieni, 1-6 v.

tvarkyti Bingo žaidimam ir taip 
pat senelių priešvelykiniam lan
kymui.

_________ _ „ Sutvirtinimo sakramentą šv.
v., Eastem Center salėje, East- Alfonso bažnyčioje vysk. Tho- 

mas Mardaga suteiks kovo 31, 
sekmadienį, 3 vai. popiet.

Sodalietės kovo 15. penkta
dienį, 7:30 vai. vak. šv. Alfon
so mokyklos salėje rengia bin- 
go žaidimą ir kviečia nares bei 
prijaučiančius.

ern Avė. Legionieriai lietuviai 
jau plačiai žinomi geru priėmi
mu ir bilietai greit išparduo
dami. šitokie populiarūs paren
gimai ruošiami du kartus me
tuose — pavasarį ir rudeni. 
Be jautienos bus austrių ir ki
tų skanių valgių, šokiam gros

— Informacijų apie Lietu
vos bylą skleidimui stiprinti— 
į ypatingųjų Tautos Fondo rė
mėjų eiles pastaruoju metu į- 
sijungė: Emilius Skinkys iš 
Santa Monica, Calif. (metinis į- 
našas 50 dol.), Petras Maldei- 
kis iš Cicero, III. (25), Ona Ge- 
težiūnienė iš Clevelando (45), 
Ks. Kaunas iš Chicagos (30), J. 
Skorubskas iš Chicagos (25). 
prof. J. Kuprionis iš Ruston, 
La. (jau ketvirti metai po 25 d.). 
Pakartojo 100 dol. Įnašą Brigh- 
ton Park (Chicagoj) LB apylin
kė. (E).

— Jungtiniam Finansų Fon
dui — specialiai šių metų dar
bų programai finansuoti — at
siuntė: 1000 dol. Detroito JKF 
skyrius (pirm. Jurgis Mikaila): 
150 — Irena ir Benjamin Deni- 
han iš New Yorko; 100 — V. 
Sidzikauskas; po 50 — dr. Vacį. 
Paprockas, dr. B. Nemickas. ku
nigas S. Morkūnas, kun. A. Pet
raitis; 40 — dr. Danguolė Su- 
rantas; 30 — Alg. Budreckis; 
25 — dr. Laima ir Liudvikas 
Šmulkščiai; po 20 — dr. Bro
nius Radzivanas ir dr. Antanas 
Starkus. (E.)

Tėvų pranciškonų kultūros židiniui

100 dol. J. P. Alfshravsky, Waterbury, Conn.

50 dol. E. S. Miknius, New London, Conn.

25 dol. V. Avižonis, M. D., Milford, Del.

20 dol. T. Leveikienė, Brooklyn, N.Y.

Po 10 dol. A. Jakupčionis. Bayonne, N.J.
J. Legis, Weehawken, N J.

5 dol. V. Anonis, Forest Mills. N.Y.

Po 1 dol. E. Valis, Woodhaven, N.Y.
P. Kuizinas. Chicago. III.
J. S. Vazalis, Baltimore. Md.
J. Gvarzdis, Philadelphia, Pa.

Mūsų padėka ir maldos! Malonėkite prisidėti, kad ir nedidele 
auka Dievo garbei. Tėvynės labui. Jokia auka nėra permaža ar 
pcrdidelė. Paskubėkime: Building Fund. Franciscan Monaslery.

Jonas Obelinis 680 Bushwick Avė.. Brooklyn. N.Y.. 1122L
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Auksinio jubiliejaus minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 50 metų jubinejaus 
minėjimas Fauersone įvyko va
sario 2b. iš ryto lu:50 vai. 
buvo iSKilmmgus pamaldos šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioj, sv. misiąs bukojo ir 
šventei pritaikintą pamokslą 
pasakė kun. v. uabusis. Fo 
mišių parapijos klebonas kun. 
J. Kinta atgiedojo suplikaci
jas, sukalbėjo maldą už tėvynę 
ir palaimino švč. bakramentu. 
Po visų pamaldų buvo sugiedo
tas Tautos himnas. Žmonių pa
maldose dalyvavo gana daug.

3 vai. p.p. Lietuvių piliečių 
klubo saleje įvyko iškilmingas 
susirinkimas. Salę labai gra
žiai išdekoravo menininkas — 
mėgėjas Vytautas Gružas.

Susirinkimą pradėjo šventei 
rengti komiteto pirmininkas 
Antanas Gudonis, pakviesda
mas kun. V. Dabušį sukalbėti 
invokaėiją. Po to visi dalyviai 
sugiedojo Amerikos himną, o 
Angelė Stankaitienė perskaitė 
Patersono burmistro proklama
ciją, skelbiančią vasario 16 lie- 

■*' tuvių diena?-
Pagrindinę kalbą pasakė Lie

tuvos generalinis konsulas Ani
cetas Simutis. Paskaita buvo 
trumpa, bet puikiai paruošta. 
Lietuva buvo laisva tik 22 me
tus, kalbėjo konsulas, bet la
bai daug padarė. Lietuviai A- 
merikoje irgi daug pasiekė, 
nes jie čia dabar priskaitomi 
prie pačių kultūringiausių tau
tų. Amerika Lietuvos okupaci
jos nepripažįsta, ir Lietuvos ge
neralinis konsulas čia veikia su 
visom laisvos valstybės teisėm. 
Lietuvoj žmonės turi tylėti, o 
čia laisvame krašte kiek tik no
ri gali šaukti jai laisvės. Oku
pantas visokiais būdais stengia
si menkinti laisvos Lietuvos 
nuopelnus, bet žmogus yra mąs
tanti būtybė*. Linkolnas pasa
kė, kad žmogų galima apgaudi
nėti tik laikinai, bet ne visuo
met. Jaunimas Lietuvoje yra 
indoktrinuotas komunistinėmis 
idėjomis. Stalino duktė irgi bu
vo indoktrinuota, bet mąstyda
ma suprato klaidą. Tas pats at
sitiko ir su Litvinovo vaikai
čiu. Teroru sudaryta santvar
ka vistiek turės subyrėti. Rusi
joj laisvės jausmas plečiasi ir 
vistiek bus eksplozija, o mes 
turim būti tam pasiruošę. Pa
vergtieji daug tikisi iš mūsų. 
Toliau konsulas prašė turėti

PATERSON, NJ.

apie lietuvaitę” < deklamavo 
Kliaudija Stankaitytė. Salėje su
rinkta aukų 1,018 doL Daugiau
sia aukojo Jonas Krukonis — 
100 dol.

Po to svečiai buvo pavai
šinti žemutinėje salėje. A.S.M.

TO PLACE 
YOUR AJD 

CANCEL OR CHANGE
TėL; H67-36U

Kas norėtų skalbtis Darbininką 
prašomas skambinti:

GLenmora 2-2923katą, majoras pats pasiūlė, 
kad jam genau patiktų, 
kad kartu butų pakabinta ir 
Lietuvos vėliava ir kad jis no
ri jog prie vėliavos pakabini
mo dalyvautų lietuvaitės su 
tautiškais drabužiais, kurię jam 
yra labai gražūs. Jis taip pat 
paprašė jį su tom gražiom lie
tuvaitėm nufotografuoti. To
liau miesto, majoras pasidžiau
gė gražia ir kultūringa lietuvių 
kolonija ir palinkėjo sėkmės vi
duose darbuose.

Po to Bendruomenės pirmi
ninkas A. Rugys ir Angelė 
Stankaitienė abiem pareigū
nam įteikė po tautiškais dra 
bužiais papuoštą lėlę. Lėles pa
gamino Veronika Eitmanienė. 
Lėlės jiem labai patiko, o Joel
son pasakė, kad gražesnės do
vanos lietuviai jam negalėjo 
parinkti.

Minėjime dalyvavo daug mo- 
tautiškais

kantrybės ir dirbti, o Lietuva 
bus laisva. Dėkojo mažai Pa
tersono kolonijai už darbštu
mą, nes Patersono kolonija sa
vo |našu už Lietuvos laisvę 
yra viena tarp pirmųjų. Jeigu 
Lietuva būtų laisva, tai jis esąs 
tikras, kad būtų įgaliotas ne 
vienam Patersono veikėjui |- 
teikti medalį už nuopelnus, bet 
šiuo metu jis to padaryti ne
gali. Ta proga jis įteikė sim
bolinę dovanėlę, knygą, jau
nam Patersono lietuviui Juo
zui Majauskui už surinkimą 
didžiausios sumos Balfui.

Į minėjimą bene jau dešim
tą kartą atsilankė kongresma- 
nas Charles Joelson. Tai tikras 
lietuvių ir kitų pavergtųjų 
draugas. Jis gerai susipažinęs 
su komunizmu ir jo kėslais. 
Kongr. Joelson kasmet pasako x . -terų, pasipuosusių 

drabužiais. Jos kartu su sve- 
ciais nusifotografavo.

Meninę programą atliko vie
tinės jėgos: mergaičių kvarte
tas — V. Vasiliauskaitė, S. Se- 
nulytė, J. Mockutė ir J. Pralei- 
kaitė — padainavo keturias 
daineles, o Jonas Stankaitis a- 

, kordeonu pagrojo lietuviškų 
j dainų pynę. Kvartetą paruošę 
t Angelė Stankaitienė. “Pasaką

nuoširdų žodį lietuviam, 
jaučiasi labai pagerbtas, 
lietuviai jį kasmet kviečia 
vo minėjimus ir šventes, 
yra daug skaitęs apie Lietuvą 
ir lietuvius. 1940 rusai sakėsi, 
kad nori Lietuvą apsaugoti, 
bet jie Lietuvai buvo tas pats, 
kaip vilkas patekęs į vištidę. 
Rusai žino tik agresiją. Jie 
giriasi pažanga, bet neužtenka 
maisto ir gėrimo kūnui, reikia 
maisto ir dvasiai. Jeigu Ameri
ka būtų pažinusi rusus 1939— 
40 ir nebūtų Lietuvos užleidu
si, tai šiandien nebūtų nė Viet
namo. Lietuva — mažas kraš
tas yra didelė pamoka tokiam 
dideliam kraštui, kaip Ameri
ka. Jis dar papasakojo, kaip 
Lietuva buvo minima kong
rese ir įteikė kongreso biule
tenį šventės pirmininkui A. 
Gudoniui. Kongr. Joelson tiki, 
kad Lietuvos žmonės oro ban
gomis ir kitomis priemonė
mis sužino, kad čia yra kovoja
ma už jos ir kitų pavergtų 
kraštų laisvę.

Patersono miesto majoras P. 
Kramer pirmiausia prisiminė 
vassario 16 proga iškėlimą vė
liavos ir pakabinimą plakato 
prie miesto rotušės. Jam tai 
buvo viena maloniausių progų. 
Reikia pažymėti, kad kai vasa
rio 13 lietuvių delegacija nu
ėjo. pas burmistrą paprašyti, 
kad vasario 16 būtų paskelb
ta lietuvių diena Patersone ir 
kad būtų leista iškabinti prie 
rotušės su atitinkamu įrašu pla-

Jis 
kad 

j sa- 
Jis

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Parengimai New Yorke
Kovo 17 — šv. Kazimiero šventės 

minėjimas, bendra komunija ir pus
ryčiai Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje ir salėje 1:30 v. Rengia 

. New Yorko Vyčiai ir studentai atei
tininkai.

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

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

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

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

Balandžio 14 — Jaunimo “Disco- 
thequė” šokiai.

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

Balandžio 20 - 21 —■, Vyresniųjų 
moksleivių ateitininkų studijų die
nos Patersone, N.J. Rengia rytinio 
pakraščio moksl. ateitininkų vado
vybė.
. Balandžio 21 — Velyki} stalas, 1 
v. popiet, Apreiškimo parapijos salė
je. Rengia Liet. Kat. sųjungos 29 
kuopa.

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

Balandžio 27 — šeštadienio popie
tę, Pabaltijo Moterų Tarybos minė
jimas. 5

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

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

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

Gegužės 4 d. 1968;m^— Pianistės 
Julijos Rajauskaitės koncertas, Town 
Hali, New Yorke, 5 va® 30 mirų 

-/'■■sGegužės 4

STEAM BATHS, MASSAGES for 
Ladies: Tuesday and Thursday; i'or 
Men: Monday, VVednesday, Friday, 
Saturday and Sunday. Hours 11 AM 
to 11PM. Leonard Beckford Finisn 
Steam Baths 1939 Madison Avenue 
N.Y.C. between 124 and 125 Streeis 

Tel. LE 4-9686

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

NAUJAUSI
Ir ITALŲ 

PRANCOZŲ 
MODELIAI.

įvairūs kailinių 
ir kailių 

papuošalų 
pasirinkimas

Viskas gaminama mūsų dirbtuvėje. 
DIDELIS PASIRINKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame dideliems 
Kailinių krautuvėms. Prieš pirkda
mi— įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome Kailinius ir ki 
tus siuvinius j naujus modelius.

Alex Dimants Fur Co.
150 VV. 28 St., New York, N.Y.

Patalpa No. 501.
Te>- CH 2-1079 — CH 2-0535

Atidaryta darbo dienomis 8-6; šeš
tadieniais 8-3. Liepos ir rugpiūčio 
men. šeštadieniais — uždaryta.

v i 4
v t 1

JAV didmeistris S. Reshevsky iš 
Spring Valley. N.Y.. tapo papildomų 
tarpzoninių varžybų nugalėtoju, ku- v 
rios buvo lošiamos Los Angeles 
mieste. Jis sulošė visas 8 partijas 
lygiomis ir surinko 4 taškus. Po 4 
taškus pakrovė ir jo varžovai: So
vietų čempionas štein ir Čekoslova
kijos — Hort. Čia nulėmė Reshev- 
skio geresnis stovis iš Tarpzoninių, 
Tunise.

Reshevskisjlabar patenka. į toles- 
nes pasaulio pretendentų’varžybas, 
kurių nugalėtojas kitais metais 
rungsis su pasaulio čempionu Pet- 
rosjanu dėl čempiono karūnos. Aš- 
tuonių pretendentų suporavimai jau 
paskelbti: Spassky—Geler (abu SS), 
M. Tai (SS)—Gligorič (Jgsl.), Lar- 
sen (Danija)—Portisch (Vengrija), 
Korčnoj (SS)—Reshevsky (JAV). 
Spasskio—Gelerio lošimui vadovaus 
Lietuvos šachmatų veteranas, tarpt, 
meistras Vladas Mikėnas iš Vilniaus. 
Bus lošiama balandžio mėn., Suchu- 
nae.

Įdomu, ar tarptautinė šachmatų 
federacija spės padaryti kokį nors 
sprendimų j USCF protestų dėl Fi- 
scherio pašalinimo iš tarpzoninių 
Tunise?

Didžiosios Chicagos atviros p-bės 
prasidės šį savaitgalį ir užsibaigs 
kovo 23-24 d.d. žada dalyvauti stip
ri lietuvių grupė: Tautvaišas, Pal- 
čiauskas, Jankauskas, Šalkauskas, 
Ramas, Karpuška ir kiti.

Wamsley Cup, vasario varžybose, 
Chicagoje, mūsų meistrai Pov. Taut
vaišas ir Vikt. Palčiauskas surinko 
po 4-1 tš., K. Ramas 3% tš.

Bostono tarpk tūbinėse, Lietuvių B 
komanda po devynerių rungtynių 
jau buvo iškopusi į antrų vietų su 
6'^-2’į tš., bet pralaimėjusi toliau 
Harvardo klubui 1%-3’A, smuktelė- (212) 326-2356 Paminklai amžiams 
jo į ketvirtų vietų. Praeitų penkta
dienį Lietuvių B pelnijo 5-0 iš Bent- 
ley I, bet vargu ar beatitaisys len
telės padėtį? B lygoje — Kuiuaii' 
dų.

Lietuvos "Nemuno” rinktinė daly 
vavo visasąjunginėse kaimo šach 
matininkų varžybose, Ašehabade 
pasirodė nekaip — XUI v. žaidė 
G. Plungė 3’,į-2’į. Lomonšovas 2’į

lumbus salėje, .616. Jani^ca Avenue, 
Brooklyne. Rengia Motžnj Vienybė.

Gegužės 5 — Stipendijų popietė, 
Maspetho parapijos saloje 4 v. po
piet. Rengia Liet. Kat. Moterų Kul
tūros draugija.

Gegužės 18 — A. OlfiFlO-ties me
tų mirties minėjimas.TftBhgia L. T. 
Są-gos I-sis skyrius Ne^Yorke.

Gegužės 18 — Vyrų choro koncer
tas Frankltn K. Lane mokyklos sa-* 
Įėję, 4 v. popiet. Rengia New Yorko 
Vyrų choras. ji

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

Birželio 2 — Chicagos Liet. Ope
ros “Gražina” pastatymas koncerti
nėje formoje. Rengia “Laisvės ži
burio” Radijo Klubas.

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

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

Ettore Galeno<

Banaitis 2, Tamošiūnas %, Karta- 
naitė 5 ir Simanauskaitė 1^.

Vietoje gaminami, čia pasirenkami 
ir pastatomi bet kur. Pagrindinė įs
taiga: prie St. Jofma kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., MiddĖJe Village, 
UL, N.Y. prie St. Charles kapinių: 
1232 N. WeBwood Avė.. Pine Lawn 
(via W. Babylon P.O.)r L-L, N.Y.

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

DE 5-8800

J Lietuvę
geriausia ir brangiausia dovana 
DOVANŲ PAŽYMitJIMAI
Tik Dovanų pažymėjimai yra 
jūsų giminėm keturis kartus

i vertingesni negu pakietai. Gimi- 
' nės tai patvirtins.
I Tik Dovanų pažymėjai duoda 
! giminėm galimybės pirkti kų jie 
I nori — maistų, rūbus, medžia

gas. batus ir daugybę kitų daik
tų — amerikietiškų, vakarų Eu
ropos ir vietinių — specialiose, 
dolerių krautuvėse Vneshposyl- 
torg labai žemomis dolerių kai
nomis. Jūsų giminės tai patvir
tins.

OPERATORS EXP. 
ON MEN’S PANTS

Section work, nice working condi- 
tions steady fringe benefits work 
near home PICCIRILLO PANTS -

817 Broadway N. Y. C.

BAY AUTO WASH 212 Bay Street 
Staten Island. Open 6 days a week 
Car wash Mon thru Thurs 82.00, Fri 
and Sat $2,50. Simonizing small cars 
$25, Caddilacs and Lincolns $30. 
All work guaranteed Call 442-9338

HOLY FAMILY CHURCH 
83 Clove Road New Rochelle 

In VVestchešter area 
Need EXP COOK for Rectory 

, Sleep in
Call 914 - 632-0673

N urses
LPN’s — $120.00

Full time fo each shift
Top Salaries 

Fringe Benefits (Good) 
Nursing Home in Bronx 

(212) 549-1203

KEELį^R Ą PUMAS MARINA 

Pike St., c?»rl Covihgton, N.Y. 
(518) 358-2481

William 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 sųp- 
plies — featuring beautiful garden 
plants for TEASTER. Formerly of 
Brookhaven now at South Haven. 
Call 516 - 236-9816

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

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

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

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

HOUSES WANTED
We buy houses for long term in- 
vestment. Highcst price paid. įm
inė di ate cash availaole.
Call V. & F Investors Corp. 525-6128

Medicinos daktaras
S. A. CHERNOV

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

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

nuo 11 iki 1 vai.' pj>.

DEXTER PARK
Jgj PHARMACY

Wm. -Anastasi, B. Š.
77-01 JAMAICA AVENUE

(Cor. 77th Street) 
VVoodhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

PILNAI GARANTUOTA 
BE MOKESČIO
Už šį patarnavimų nemoka nei 
siuntėjas nei gavėjas. Išlaidas 
sumoka Vneshposyltorg. 
Užsisakyk dabar
Užsisakyk tik per
INTERTRADE EXPRESS 
CORP. 
125 East 23rd Street 
Second Floor
New York, N.Y. 10010
Te> 982-1530
REIKALAUK KATALOGO 
VELTUI
Įgal. Podarogifts Ine. atstovas.
SVARBU — 10 proc. nuolaida
Automobiliai
Pradžiugink gimines — užsakyk 
jiems automobilį. Užsakyk da
bar ir sutaupysi daug pinigų. 
----------Užsakyti nevėliau-----------  
-balandžio 25, 1968----------

Tel. (212) 497-8865

Alfa J e w e 1 e r
Garantuotas laikrodžių taisymas

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

Charni Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENE — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

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

•z-M s
Universai šermeninėje 

laidotuvės yra tikėjimo
paliudijimas.

'•Praying Hands” 
fcy Aibrecht Durer

FUNERAL CHAPEL, INC.
52nd Street at Lexingtor> Avenue 
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Šitokie ir panašūs pavasariniai naujausių rhadų drabužiai gaunami 
Liudos Mikulskytės "LINDA” drabužių krautuvėje, 95-04 Jamaica 
Avenue, Woodhaven, N.Y„ tel. 849-7240.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
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SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUS1OS KOKYBES PRODUKTAI

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

Redakcii*

Smuikininkė* Elenos Kuprevičiūtės koncertas Town Hali bus ši sekmadienį, kovo 17. Pradžia 5:30 vai.

LAUKIAME PENKTOSIOS MADŲ PARODOS

Kun. Juozas Vaškas, marijo
nas, šv. Petro parapijos bažny
čioje praves savaitės misijas 
anglų kalba. Pradžia balandžio

NŪDIENOS

GL 5-7068 
GL 2-6916 
GL 2-2923 
GL 5-7281

Chicagos Lietuvių Opera 
birželio 2, sekmadienį, atvyks
ta į New Yorką. Tai pirmas 
kartas, kai šis pats iškiliausias 
lietuvių dainos vienetas laisva
jam pasauly atvyksta į rytinį 
pakraštį. Operos kolektyvą su
daro 110 asmenų. Drauge su 
choristais atvyksta ir žymieji 
mūsų solistai: Dana Stankaity- 
tė, Stasys Baras, Jonas Vazne- 
lis ir Algirdas Brazis. Chorą ir 
solistus palydės 50 asmenų 
simfoninis orkestras. Visam ko
lektyvui diriguos muz. Aleksan
dras Kučiūnas. Programoje bus 
koncertinėje formoje ištraukos 
iš Karnavičiaus operos “Graži
na”. šis nepaprastas koncer
tas įvyks Brooklyno kolegijos 
Walt Whitman salėje, kuri tal
pina arti 3000 asmenų. Operą 
į New Yorką pakvietė “Lais
vės žiburio” radijas.

Aukotojui sąrašai, pristatomi 
organizacijų, komitetų ar pri
vačių grupių, laikraštyje spaus
dinami kaip apmokami skelbi
mai, su administracija iš anks
to susitarus.

Baifo centre reikalų vedėjo 
pareigas sutiko perimti kun. 
Pranciškus Geisčiūnas, dabar 
einas klebono pareigas Great 
Falls vyskupijoje, Montanos 
valstijoj. Kun. P . Geisčiūnas, 
pagal kilmę priklausąs Kaišia
dorių vyskupijai, gimė 1919 
lapkričio 12. Filosofijos ir teo
logijos studijas pradėjo Kauno 
kunigų seminarijoje, tęsė Eich- 
staetto aukštesniojoj teologijos

Putnamo Seserų rėmėjų bū
relis kovo 16, šeštadienj, 4:30 
v.v. rengia pobūvį mergaitėms 
(tarp 13 ir 18 metų) Woodha- 
vene pas Barauskus, 80-23 85 
Dr. Seselės Jurgita ir Viktori
ja praves įdomų pašnekesį.

M. Senuliui, ilgamečiu Va
sario 16 gimnazijos rėmėjų 
būrelio vadovui Patersone, N. 
J., pasitraukus, jo vietą užėmė 
V. Gružas. Rėmėjų skaičius ge
rokai paaugo.

Aldonos Kepalaitės piano 
koncertas Town Hali bus ko
vo 30, šeštadienį, 5:30 v.v.

Pr. Baltuonio, iš Montrealio, 
kūrinių paroda bus kovo 23 ir 
24 Kolumbo vyčių salėje, 86- 
22 85 St. Woodhavene. Jo kū
rybą sudaro daugiausia droži
niai iš įvairių medžio šaknų. 
Parodą rengia ramovėnai.

Darbininko spaudos kioske 
labiausiai perkama knyga iki 
šiol yra “Introduction to Mo- 
dern Lithuanian”.

N. Lipčiūtė — Manelienė, 
pereitoje madų parodoje žavė
jusi New Yorko publiką savo 
elegancija ir grakštumu, šie
met vėl atskrenda iš Chicagos 
ir modeliuos kovo 24 Le Cor- 
don Bleu salėje, Woodhavene.

šį kartą N. Manelienė mode
liuos rūbus, kurie yra sukurti 
.Chicagos Meno Instituto pačių 
gabiausių seniorų studentų. Y1-

Visas parodos pelnas skiria
mas Kultūros Židiniui — Jau
nimo Centrui. Tad kviečiame 
visus pasigrožėti naujomis ma
domis ir paremti New Yorko 
Jaunimo Centrą. (N.U.)

ELIZABETH, NJ.

Lietuvių Bendruomenės New 
Jersey apygarda vasario 24 
Elizabethe surengė priešužga- 
vėninį vakarą tautinių šokių 
grupės “Baltija” naudai. Pro
gramą atliko aktorius Vitalis 
Žukauskas, linksmai pakeden- 

Brooklyne prie Bell Telefo- damas įvairias tautines pro- 
no Bendrovės, 2 blokai nuo Ja- 
maica traukinėlio linijos, par
duodamas gražiai atremontuo
tas vienos šeimos, 6 kambarių 
namas. Kain 15,500. Darbo die
nomis skambinti po 6 vai. va- 

mokvkloi ir baigė Romoj, Gre- ięaro, savaitgaliais bet kuriuo 
gorianumo universitete. Kuni- laiįu tel MĮ 7.9070. 
gu įšventintas 1947 liepos 19.

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

blemas savo ir kitų autorių hu
moristine kūryba. “Baltija” 
pašoko Kubilą, Vakaruškas, 
Dzūkų polką, Gyvatarą ir Ma
lūną. Šoko: Filomena ir Virgi
nija Baublytės, Eglė Juškaitė, 
Daiva Kliučnikaitė, Regina Nor- 
mantaitė, Rasa Pociūtė, Aldo
na Romanaitė ir Virginija Vasi
liauskaitė. Be to: Zigmantas

A. ir A. Masioniai iš New 
Jersey kovo 2-3 lankėsi Bosto
ne. Masionių duktė yra ištekė
jusi už Vizgirdos. Masioniai su 
dukra, žentu ir anūke dalyva
vo žento motinos Elenos Viz
girdienės vardinėse.

Baifo Bostono skyrius šaukė 
susirinkimą kovo 3. Susirinki
mas neįvyko, nes atsilankė tik 
keli nariai. Susirinkimas nukel
tas į kovo 30, šeštadienį, 7 vai. 
vakaro. Šalpa yra labai reika
linga. Ji reikalinga mūsų para
mos ir darbo. Balfas kviečia vi
sus į susirinkimą.

Inž. Pranas Lesčinskas, ku
riam prieš kelias savaites bu
vo padaryta operacija Bostone 
veteranų ligoninėje, pasveikęs 
vėl išvyko į savo tarnybą Viet
name. Inž. P. Lesčinskas dirba 
prie laivų, kurie pristato reik
menis Vietname esančiai Ame
rikos kariuomenei.

Onos Ivaškienės iškilmingą 
pagerbimą ruošia Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos Bosto
no skyrius kovo 31, sekmadie
nį, 4 vai. popiet Lietuvių Pilie
čių klubo 3 aukšto salėje. Onos 
Ivaškienės 30 m. nenuilstama 
veikla, pasišventimas mū
sų jaunimui, reprezentavimas 
kitataučių tarpe mūsų gražių ir 
taip mums brangių tautiniu s©- —-
kių tūri būti mūsų visų pripa
žintas ir suprastas. Todėl ir 
ruošiamas šis pagerbimas, kad 7 
nors savo atsilankymu galėtu
me Onai Ivaškienei parodyti sa
vo dėkingumą už jos didelį pa
sidarbavimą ir pasišventimą lie
tuvybės labui. Vienui viena 
Bostone ji tiek metų reprezen
tuoja lietuvius įvairiuose tarp
tautiniuose pasirodymuose ir 
festivaliuose, jau nekalbant a- 
pie lietuvių šventes, kur retai 
apsieinama be Ivaškienės pa
galbos. Visa Bostono ir apylin
kių visuomenė maloniai prašo
ma nepamiršti kovo 31. Lai bū- 

Ofrossimow, R. Beder ir sesuo na toji diena specialiai skirta 
Marija Domisevičienė, kuri tik 
prieš du metus atvyko iš Lie
pojos. Pietūs buvo pradėti mal
da, kurią sukalbėjo ir vaišes 
palaimino kun. J. Klimas. U.

Naujų vargonų dedikacija ir 
kartu religinis koncertas šv. 
Petro parapinėj bažnyčioj į- 
vyks balandžio 7 d. 3 vai. po
piet. Koncerto programą išpil
dys parapijos choras. Dedikaci
jos iškilmėmis ir koncertu nori
ma surinkti aukų ir užmokėti 
galutiną sąskaitą už naujus 
vargonus. Visi dalyviai turės į- 
sigyti bilietus, kurių kaina 2 
dol. Bilietus platina choristai. 
Juos galima įsigyti ir kleboni
joje.

Katarina Yaniūnienė buvo 
palaidota kovo 4 po gedulingų 
mišių šv. Onos parapijos baž
nyčioje. Mišias aukojo velio
nės brolio sūnūs kun. Aloyzas 
ir kun. Jonas Klimai, giminai
tis kun. Al. Janiūnas ir Cam- 
bridge lietuvių parapijos klebo
nas kun. S. Saulėnas. Laidotu- 

: vėse taip pat dalyvavo velionės 
vyresnioji sesuo Petronė Stri
maitienė. Vos keturiom die
nom po laidotuvių P. Strimai
tienė gatvių sankryžoj sunkve
žimio buvo sunkiai sužalota ir 
dabar paguldyta Carney ligoni
nėje. Sveikata yra kritiškoje 
padėtyje.

Uršulė Gervinienė kovo 10 
atšventė 85 m. amžiaus sukak
tį. Sukakties proga jos duktė 
Valerija Pimonovienė, pas ku
rią ji ir gyvena, suruošė iškil
mingus šeimos pietus, kuriuo
se dalyvavo jubiliatės dukte
rys Marija Kalvaitienė ir Regi
na Beder. Dalyvavo žentai B.

patingai paminėtini dvynukai 
broliai Joseph ir Carl Lalūmia, 
kurie šiemet baigia minėtą Me
no Institutą ir toliau dirbs New 
Yorke. N. Manelienė mode - 
liuos keturis jų sukurtus daly
kus. Kas įdomu, kad tris iš jų 
bus galima nusipirkti ir už la
bai prieinamą kainą. Taip pat 
N. Manelienė modeliuos Meksi
kos madų kūrėjo Roberto Cha- 
lita vakarines sukneles.

N. Manelienė amerikiečių 
madų pasaulyje yra žinoma sa
vo lietuvišku vardu “Nijolė”. 
Jos nuotraukos yra dažnai ma
tomos žurnaluose kaip McCalls, 
Holiday, Hai Do. Su ja yra su
kamos televizijos reklamos 
Eastern Airlines, Clairol, New 
Dav.n ir kt. Nijolė dažnai dir
ba Chicagos televizijoje 5 ir 7 
kanaluose (Jim Conway ir Lee 
Philips Shows). Be to Nijolė 
reklamuoja garsiųjų Amerikos 
plaukų šukuotojų kaip Mr. 
Kenneth, Fr. Glazer, John Gar- 
rison naujausias šukuosenas.

Šiuomi dar nesibaigia N. Ma- 
nelienės karjera. Ji priklauso 
Manneųuins Guild (profesinių 
modelių organizacija) ir yra na
rė AFTRA ir SAG. Nijolė yra 
modeliavusi garsiųjų rūbų kū
rėjų kaip Oleg čassini, Nor- racijai pranešti ne tik naują, 
man Noreli, Bill Blass, Este- 
vez, Gceffrey Eeene. Pauline 
Triger-e, Gayle Kirkpatrick ir 
daugelio kitų kūrinius.

Madų pasauliu besidominti
New Yorko visuomenė rodo di- Andriekaus anglų kalba poezi- 
delį susidomėjimą šia madų pa
roda. Be N. Manelienės, paro
doje modeliuoja gražus būrys 
New Yorko ir apylinkių mode
liuotojų.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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

Angelų Karalienės bažnyčio
je — 8 ir 11 vai.

Apreiškimo bažnyčioje — 8 
ir 11 vai.

šv. Jurgio bažnyčioje — 9 ir 
11 vai.
Atsimainymo (Maspethe) —11 

vai. (ir 8 vai. pirmą bei pasku
tini mėnesio sekmadienį).

Aušros Vartų bažnyčioje (N. 
Y.) — 11 vai.

Elizabeth, N. J. — 11 vai.
Newark, N. J. — 10:30 vai.
Paterson, N.J.

10:30 vai.
7:30 ir

Laisvės Žiburys — NEW YORK
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHBT 1055.9

• FM banga. Vedėjai: AntanasMažei-

jos — eilėraščių knyga. Dail. 
T. Valiaus iliustracijos. D. Jo
naitienės vertimas. Kietais vir
šeliais, kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoje.

ftAUJA KNYGA
Amens In Amber, Leonardo

je. šsrlcenio iniciatyva New- 
arke. N.J.. susidarė nauias Va
sario 16 gimnazijos rėmėjų bū
relis.

Perduodama. Prie Highland
Lietuvių Bendruomenės New park 1 šeimos mūrinis, pu-

Jers«*v apygardos valdyba ba - siau atskirtas, 7 kambarių, 4 Bliznikas, Nerijus Jarmas. Jo- 
landžio 28. sekmadienį. 4 v- miegamųjų namas. Įrengtas rū- nas *r Antanas Kasperiinai ir 
popiet Lietuviu Laisvės salėie svs, puikus sodelis ir priean- Bonaventūras, Ksaveras ir Ro

dos suvažiavima išklausvti pra- tu vandeniu. Pusė bloko nuo 
nešimu iš apygardos ir anvlin- jamajca Avė. 19.500. Skambin
ki© veiklos, pasitarti dėl atej- įj tą 7-6287.

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ-

iW
|»

-

Iril

Elizabeth0. N.J.. saukia aoygar- gis. Apšildvmas aliejų ir karš- mualdas Vyžai. Juos akordeo- 
----  " nu palydėjo Vytas Jokūbaitis.

Žmonių atsilankė vos apie šim
tine. Daugelio veidų, kurie 
anksčiau neapleisdavo jokio lie
tuviško parengimo, nei šiame 
nei keliuose ankstyvesniuose 
parengimuose jau neteko pa
stebėti. Gaila, kad peranksti pa
vargstama.

ties bendmomenės darbu ir iš-
rirktj apv«ord~s valdomuosius Woodhavene parduodamas 
organus. J ši suvažiavima kvie- vienos šeimos. 10 kambarių 
čiami ne tik rinkti apvTinkiu at- nam’s 50 garažu- žemės plotas 
stovai, bot ir visi lietuviai, be- 60x100. Apšildvmas gazu. sil- 
sirūnina bendruomenės darbais *as van^uo' erdvūs kambariai 
ir uždaviniais. iškloti kilimais’ s*nos 1S™US-

tos specialia medžiaga. Taip 
nat paliekama šaldytuvas, skal
bimo. džiovinimo ir indu plovi
mo mašinos. Puikus namas ir 
aplinka netoli Forest parko. 
Prašoma kaina 32.0 0 0 dol. 
Kreintis i Pieper Agencv, 102- 
21 Jam aka Avp.. Richmond 
Hill, N.Y. Telef. VI 7-2242.

Lietuviškai rašysi su malonu

RADIIO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimu Radio Valanda 

NEW YORKE
šeštadieniai? nuo 5 iki 6 val.TCEVD 
1330 Kil. 97.9 Mgr. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas. 1016 SchTei- 
fer Rd. Hillside, N. J. 07205; tel. 201- 
289-6878.

Matulaičio namu ikurtuviu 
kraičio parengimas ivyks kovo 
17. «>kmadipni. 1 vai. p n. Ap
reiškimo paraoiios salėie Brook- 
ivnp. Parenkime dalvvaus Ne
kaltai Pradėtos Marijos Se- mu tik lietuviško raidyno ma- 
serys ir skraidrėmis parodys sa- šinėle. Katalogėlių reikalauki- 
vo veikla ir Matulaičio namus, te: J. L. Giedraitis. 10 Barrv 5*6332 ir Romas Ken-s i-w 
kurie jau baigiami statyti ir i- Dr., E. Northport. N.Y., 11731. Mdd!e Vil*
rengti. Tel. (516) 757-0055.

Modų parodo* rengimo komitetas posėdžio metu. I* k. j d. R. Kudžmlenė, N. Ulėnienė, Ir. Dtepinipitiene, A. 
Saballenė, M. Varnienė, J. Kiaunienė, J. Vytuvienė, F. Ignaitienė, A. Kazlckienė ir R. Ailnskienė.

mūsų mielai O. Ivaškienei. Sa
vo atsilankymu parodykim jai, 
kad neveltui ji tiek metų dir
bo ir vargo, kad mes įverti
name jos pasidarbavimą ir reis- 

Gervinienės viena duktė ište- kiame jai didelę padėką. Visos
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
code numerio.

kėjusi už Lietuvos diplomato organizacijos bei draugijos, ku- 
Vinco Balicko, kuris dabar at- rios negavo iš L.M.K.F. sky- 
stovauja Lietuvą Londone. riaus atskiro pakvietimo ir ku

rios norėtų sveikinti p. Ivaškie- 
nę, prašomos iki kovo 25 pra
nešti šiom narėm: Irena Gali
nienė, 19 Mellen St., Dorches- 
ter, Mass., Tel. 282-2024, Ele
na Valiukonienė, 99 P. St. So. 
Boston, Mass., Tel. 268-5264, 
Aleksandra Daukantienė, 3 3 
Russell St. Cambridge, Mass., 
Tel. 625-8415

Muzikas Izidorius Vasyliū- 
nas rengia smuiko koncertą 
kovo 17 d. 3 vai. popiet Jor- 
dan Hali Bostone.

Tik nesenai sudegė garsusis 
Blinstrubo restoranas So. Bos
tone, o dabar East Broadway ir 
H gatvės kampe sudegė pusė 
kvartalo.

Kviečiame visus į

MADŲ PARODA
sekmadienį, kovo 24 d.

2 vai. popiet
LE CORDON BLEU SALĖJ! 

96-01 Jamaica Avė. 
Woodhaven, New York

Įeinant aukojama 4 dol 
Moksleiviams—2 dol

Parodos pelnas skiriamas
NEW YORKO KULTŪROS ŽIDINIIJI 

JAUNIMO CENTRUI
R. nuima Komihlas

Nijolė Manelienė i* Chrcago* modeliuos New York© madų parodoje


