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Jie — kaltininkai ar atpirkimo ožiai?
Kas yra Vietname nesėkmingo karo tikrieji kaltininkai 
— tie, kurie nubausti, ar tie, kurie baudžia?

Gen. Westmorelando atšauki
mą iš Vietnamo ir skyrimą ar
mijos šefu dalis spaudos pa
vadino “spyriu aukštyn”. - Tai 
reiškia: formaliai jį paaukšti
no, faktiškai iš apyvartos iš-

dovybės rankas, užuot davęs 
jai uždavinius ir palikęs pačiai 
karinei vadovybei priemones ir 
metodus tięm uždaviniam pa
siekti.

Vietnamo karas kartais vadi-

Kongrese vėl rezoliucija prieš tautų sovietinę vergiją
ėmė. Tai įvyko neilgam laiko 
tarpui nutekėjus po apsaugos 
sekretoriaus McNamaros išėmi
mo iš tos Vietnamo karo eigos.

namas McNamaros 
turi gulti sunkia 
ant jo sąžinės.

karu, ir jis 
atsakomybe

Kongresas 1966 spalio 22 priėmė rezoliuciją dėl Baltijos valstybiy, dabaįr siūloma 
rezoliucija prieš 27 tautų vergiją, kurią atneše Sovietai

Congressional Record (kovo
20, Nr. 46) yra Ohio kongres- 
mano William E. Minshall, res
publikono, kalba, kuria jis pa
lydėjo siūlomą rezoliuciją kel
ti visų Sovietų Sąjungos pa
vergtų tautų klausimą Jungti
nėse Tautose.

“Milijonai pavergtų žmonių 
anapus geležinės uždangos — 
kalbėjo Minshall — yra tragiš-

„ kas liudijimas: apie Karlo .Mark
so deklaraciją, skelbtą prieš 
šimtą metų (1847. Red.).

.. .Tarp 1920 ir 1960 metų 
27 laisvos valstybės virto Sovie
tų Sąjungos aukom. Plikas bru
talus smurtas ir persverianti 
komunistų jėga paglemžė šias 
mažas valstybes, nepaisydama 
jų herojiško pasipriešinimo. 
Šiandien apsisprendimas ir po
litinė nepriklausomybė tėra da
lis blėstančios svajonės, kai me
tai bėga, o šie kraštai pasilieka 
pavergti.

Kai rusiškasis lokys plėšika
vo rytų Europoje, Jungtinės kia pavergti pasaulį ir ypatin- gaus!) 
Tautos, organizacija, sukurta gai Ameriką”. i

Dėl to šiandien aš pateikiu 
rezoliuciją, kuri įgalioja Jung
tinių Valstybių Prezidentą ir 
jam paveda nurodyti mūsų am
basadoriui Jungtinėse Tautose, 
kad pareikalautų šių metų se
sijoje, idant Jungtinės Tautos 
reikalautų vykdyti chartos į-

taikingu būdu kolonizacijai ir 
tironijai pasipriešinti bei jai pa
naikinti, stovėjo tylom, liudy
dama tuo, kad “rusiškajam lo
kiui viskas galima”, jei jis ne
mato kliūčių savo kelyje.

Laikas Jungtinėm Valsty
bėm, kaip Jungtinių Tautų na
riui, prabilti tvirtai ir aiškiai pareigojimus, kalbančius apie 
reikalaujant, kad Sovietų Są
junga laikytųsi J. T. Chartos, 
kurią ji yra pasirašiusi...

valstybių suvereninę lygybę ir 
smerkiančius kolonialinį reži
mą.

Eisenhoweris: kas
' Buvęs prez. Eisenhoweris 
Reader’s Digest magazine ap
kaltino tariamus pacifistus be
veik išdavimu. Jie sukliudę pa
daryti taiką Vietname, padrąsi
no priešą nesileisti į derybas. 
Prieš tuos, kurie tvirtina, kad 
karas Vietname esąs “nemora
lus”, Eisenhoweris atsuko tą pa
tį argumentą: “Mano nuomone, 
būtų labai nemoralu nesiprie
šinti tironijai, kuri atvirai sie-

yra nemoralu . . .
— Columbijos universitete 

kovo 26 rabinas A. B. Gold
man ragino studentus atsisaky
ti nuo karinės tarnybos vykdy
mo. Katalikų kunigas J. E. Rea 
pasisakė už veiksmus, kuriuos 
diktuoja kiekvienam jo sąži
nė. (Žudikas tokiu atveju taip 
pat gali aiškintis, kad jis nu
žudė žmogų diktuojamas savo 
sąžinės ir net gerą darbą pa
daręs — priartinęs prie dan-

Mano rezoliucija siekia, kad j 
Sovietų Sąjunga būtų pareika- j 
lauta vykdyti J. T. nario parei
gas — atitrauktų visas karines j 
jėgas ir agentus iš kitų valsty- i 
bių ir grąžintų komunistų lai- i 
komus politinius kalinius į jų ! 
kraštus.

Išvadoje mano rezoliucija į- 
galioja ir skatina Jungtinių j 
Valstybių Prezidentą pavartoti i 
visas diplomatines, sutarčių su- į 
darinėjimo ir skyrimo galias,^ 
suteiktas jam konstitucijos, ku
riom paremtų ir sustiprintų J. 
V. ambasadoriaus J.T. veiki
mus pavergtų tautų apsispren
dimo ir politinės nepriklauso
mybės naudai.

Amerika neturi stovėti ty
lom Jungtinėse Tautose, kada 
Rusijos lokys laiko pasiglem
žęs 27 kraštus.

Mes turime griežtai protes
tuoti šiame pasauliniame foru
me prieš komunistinę tironiją. 
Mano rezoliucija yra žingsnis 
šia linkme”.

(Rezoliucija vadinasi H. 
Con. Res. 724 Concurrent).

Lenkijos komunistų laikraš- — Amerikos žydų ir Rusijos 
tis Tribūna Ludu kovo 27 pa- iyga kovo 27 ė mėsi iniciatyvos 
smerkė rašytojų susirinkimą, organizuoti žydu evakuavima iš 
kuris vasario 19 kritikavo vai- . ... . T ‘ . T ‘ .
diin. imttnro. nAihik. _ Lenkijos i Izraelį. Lenkijojedžios kultūros politiką — pasi- -
sakė prieš Mickevičiaus Vėlinių esą 30,000. Dabar Lenkijoj, jie 
vaidinimo draudimą. Laikraštis kaltinami kaip riaušių kaltinin- 
kaltino, kad rašytojai kalbėję
“antisocialistiniais tonais”. kai. O Izraeliui labai reikalin- 

SL Gomulka, Lenkijos komunistųgi imigrantai. žefas
SOVIETUOSE BAUDŽIAMI
UŽ LAISVĄ ŽODĮ

Sovietuose kovo 26 praneš
ta, kad vienas iš advokatų, ku
rie gynė sausio mėnesio bylo
je rašytojus Ginzburgą, Ga- 
lankovą ir kt, išmestas iŠ par
tijos. Penki, kurie buvo pasira
šę, protestą prieš teismo spren
dimą, taip pat išmesti.

Rockefelleris—kodėl pasitraukė?
LBJ ar Kennedy? LBJ remia 

14 gubernatorių iš 24 guberna
torių demokratų. Tik vienas

— Yemene kariuomenės per
versmas prieš vadinamą Išlais
vinimo frontą nuslopintas. 
Fronto vyriausybė priėmė ko-

dy, kitas svyravo tarp Kenne- 
dy ir McCarthy, kiti susilaikė.

Kodėl Rockefelleris nėjo į 
ringą? Liberalų respublikonų 
grupė buvo priblokšta, kada at-
sisakė gub. Romney, bet jie at
sigavo viltimi, kad bus išrink
tas gub. Rockefelleris. Bet atsi-

Ttosa, formaliai 
už karą tenka prezidentui. Gal 
ir faktiškai ne visa atsakomybė 
tenka McNamarai, nes nežinia, 
kiek jis buvo karo dirigentas, 
kiek jis buvo tik diriguojamas; 
nežinia, ar jis prezidentui pa
tarė, ką pats manė, ar patarė, - 
ką jam kiti sakė, ir tebuvo tik 
pastarųjų įrankis — energin
gas, ištvermingas sumanus į- 
rankis.

Spaudoje ne kartą nurodyta, 
kad prezidento LBJ artimiau
si patarėjai karo reikalais esą 
sekretoriai Rusk, McNamara 
(dabar Clifford) ir apsaugos 
reikalam patarėjas Walt Ros- 
tow. Visus juos LBJ buvo .pa- ... 
veldėjęs iš Kennedy. Pažymėti
nas Drew Pearson ir Jack An- 
derson (N.Y. Post kovo 14) 
tvirtinimas, kad "Walt Rostow 
buvo atsakingas už pradinį įsi
vėlimą į Vietnamą Kennedy lai
kais". Pažymėtina ir tai, kad 
prez. Eisenhowerio laikais W. 
Rostow nebuvo praėjęs į valsty
bės departamento pareigūnus 
kaip tik saugumo sumetimais. 
JĮ Įsitraukė jau paskiau prezi
dentas Kennedy, kaip ir kitus 
to paties sukirpimo vyrus: Ar- 
thur Schlesinger, (Schlesinger 
buvęs vienas iš tų, kurie vei
kė prezidentą JFK neduoti Ku
bos invazijai lėktuvų!), Th. So- 
rensen, R. Goodwin. Kol prezi
dentas Kennedy kariavo Viet
name, pastarieji nekėlė triukš
mo prieš karą; Kai perėmė val
dyti LBJ jie vienas po kito din
go ir virto galiausiai McCarthy 
rėmėjais, dabar vėl šen. Ken
nedy Įkvėpėjais, kurie žarijas 
mėgsta žarstyti svetimom ran
kom.

atsakomybė
McNamara, pasekdamas pre

zidento Kennedy pavyzdžiu, 
viešai sakėsi turįs ant savo są
žinės atsakomybę už didelę 
klaidą — jis pritaręs preziden
to Kennedy Kubos invazijos i- 
dėjai. Iš tikrųjų jo klaida buvo 
ne ta, kad pritarė, bet ta, kad 

Į pritardamas neparėmė invazi
jos vykdymo iki galo — pu- 

į siaukelėje sukapituliavo, aviaci- 
j jos priedangos nedavė.
i Ant savo sąžinės McNamara 
į gal ir neturi atsakomybės dėl 

klaidų Vietnamo kare, bet ki- 
į ti jam skiria tokių klaidų ne- 
j maža. Jis netesėjo savo paža

do 1965 metais grąžinti vyrus 
iš Vietnamo. O netesėjo, nes 

i klaidas darė po klaidos:
1. Klydo, tikindamas, kad 

i mandriu žodžiu vadinamas ka- 
i riavimo būdas (‘gradualizmas’) 
i privers š.. Vietnamą atsisakyti

nuo agresijos ir leistis Į dery
bas.

2. Klydo, leisdamas priešui 
Anglų spauda kritikuoja Įrengti raketų bazes ir kitas ap

saugos priemones ir tik tada 
bombarduoti, kai priešas bus 
pasirengęs šaudyti Amerikos 
lėktuvus.

3. Klydo, neleisdamas blo
kuoti Haiphongo uosto, pro ku
rį š. Vietnamas gauna 80 proc. 
visos karinės paramos —- dau
giausia iš Sovietų Sąjungos.

4. Klydo, imdamasis vado
vauti karo veiksmam iš Wash- 
ingtono, surišdamas karinės va-

Gen. Westmoreland

dė Gaulle, kad jis padeda Ro- 
dezijai ir Pietų Afrikai, prista
tydamas ten naftos. Eksportas 
į P. Afriką per 10 metų esą pa
didėję tris kartus. (Anglų spau
da nekaltina Anglijos, kuri sa
vo eksportą gabena į Kubą, ne
paisydama Amerikos intereso!). 
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ČeKosTovakai atsigerta draugam

■ Rytų Vokietijos marksizmo
■ ideologai kritikavo Čekoslo

vakijos komunistus, kad jie iš-
[ kreipę marksizmą. Ir Vengrijos 
i komunistai Įspėjo čekoslova- 
Į kus, kad jie virstą anarchistais.

Čekoslovakijos užsienių rei
kalų ministeris kovo 27 pasi
kvietė rytų Vokietijos atstovą 
ir pareiškė protestą, kad rytų 
Vokietija kišasi į Čekoslovaki
jos vidaus reikalus.

sakė eiti į rinkimų kovą ir 
Rockefelleris. Pagal N. Y. 
Post aiškinimą į Rockefellerio 
šauktą konferenciją iš respubli
konų gubernatorių atvyko tik 
6, iš 25 senatorių tik 16. Ir iš 
tų buvo, kurie atvirai pasisakė 
už Nixoną. Tada Rockefelleris 
davė žingsnį atgal. Dabar res
publikonam liberalam dar vil
tis, kad konvencija gali išrink
ti Rockefellerį.

Tarp Vokietijos ir Lenkijos
Vokietijos kancleris Kiesin- 

geris kovo 27 pasiūlė Lenkijai 
pasikeisti nuomonėm dėl Ode
rio — Neissės linijos. Kancle
ris pakartojo, kad galutinai sto
ną tegali būti nustatyta tik tai
kos sutartimi ir kad jo minis- 
terio ir vicekanclerio Brandto 
žodžiai apie Oderio-Neissės 
linijos “respektą ir pripažini
mą” gali būti klaidingai aiški
nami. Kai Kiesingeris siūlė ran
ką Lenkijai aiškintis, parla
mentas gausiai plojo.

— Sovietų pirmasis kosmo
nautas Jury Gagarinas, kaip 
kovo 28 radijas pranešė, su lėk
tuvu užsimušė.

Karo eigai turi neabejoti
nos Įtakos senatoriai Fulbrigh- 

Mansfieldas, Kennedy, 
McCarthy, kurie kalbėjo prieš 
karo “escalation”j bet taip pat 
prieš pasitraukimą iš Vietna
mo; už bombardavimo sustab
dymą, bet taip pat prieš P. 
Vietnamo atidavimą komunistų 
agresijai; kalbėjo už derybas, 
bet to siekė ir vyriausybė. Jie 
kritikavo, bet nieko nepasiū
lė, kas išspręstų klausimą. Iš į- 
žymiųjų tebuvo vienas Lippma- 
nas, kuris atvirai pasisakė už 
Amerikos gynimosi linijos ati
traukimą iki Australijos, kitaip 
sakant už kapituliaciją Azijoje.

Jų sudaryta atmosfera nega-
Aąabos I Ascaion, vitafeJ ?«>»*»*** spaudos ... sukčiavimątarė tiesti naftos

jos 15 žmonių, kurie numato 
moderninti Yemeno kariuome
nę. Lig tol kariuomenė buvo 
treniruota anglų. Sovietinis tre- 
niravimas ir apginklavimas PreL J- Balkūnas Maspetho tam tikslui, pažadėjo pasirū- s^tastadaSuesokanalu. 
reiškia sovietų įsigalėjimą ten, lietuvių parapijos bažnyčią šių pinti, kad keletas kunigų tą
kur buvo Anglija. ' metų birželio 13-tąją naktį pa- naktį joje laikytų mišias ir sa- __ populiarinama mintis

Birželio 13—budėjimas ir maldos tus nutekės 60 mit tonų naf-
. ________ __ ■ _ tos. Izraelis bus nesuintere-

_ „ . ,.x. . JU suaaryia aimosiera nega-
RjSum su Vietnamo pobti- respondento Vietname, protes- lėjo neturėti iukos kar0 ei j

nes prezidentas LBJ yra pir
moje eilėje politikas, paskiau 
valstybininkas, dėl to balansuo
ja kompromisais, kad išveng
tų nepalankios opinijos. (Time 
ir Westmorelando atleidimą lai
ko nuolaidą karo kritikams).

Atsakomybė už tą opiniją ir 
tektų Amerikos tam tikru in
telektualų bei dvasininkų sąži
nei, jei ta sąžinė nebūtų “one 
way” jautri. Tos opinijos re
zultatas gali būti žymiai baises
nis, negu jis būtų buvęs, jei ka-

ka ir Amerikos rinkimais spau
da praranda nuojautą tiesai ir 
melui. Tai pastebim iš protes
tų prieš melus. Antai, N. Y. Ti
mes paskelbė laikraštininkų de
kano kolumnisto James Resto- 
no džiaugsmą, kad į rinkimų 
kovą išėjo šen. Kennedy. Jį la
biau vertindamas už šen. Mc
Carthy, Restonas vadino “di
desniu idealistu, negu daugelis 
mano”. Tame pat laikrašty 
Pennsylvanijos universiteto is
torijos profesorius Lee Benson, 
atmesdamas pagarbinimus se
natoriui Kennedy, priskirda
mas jam oportunizmą, atsilie
pė apie pačią spaudą:

“Amerikos politikos ir Ame- 
ta). Lietuvos istorijos lapuose naktis, nors mmos bus laiko- kultūros kokybė žymiai 

Look magazinas buvo paskel- lėlio 13 naktis vadinama iihm ir maldos kalbamos ang* pagerėtų, jei laikraštininkai, o 
bes oasikalbėiima su Nasseriu Baisioji Naktis. Tą pačią nak- |y taip pat politikai, pasektų sena-
kuris ten pareiškė, kad per U buvo atremta ir tūkstančiai laikraščiuose bus torium McCarthy ir veiktų taip,
klaidą Amerika buvo kaltina- specialūs Pranešimai kad būtų grąžintas sveikas pro-
ms tvMUiiie tarp a- apie šį dalyką. Kvieskite Visus tas ir padorumas “degantiemma padėjus Izraeliui kare su a- ^<„,0 taip ištremtų. Si tra- narius dalyvauti ir klausimam” svarstyti”.

lietuvių parapijos bažnyčią šių pinti, kad keletas kunigų tą

veda budėjimui ir maldom už kytų pamokslus, ir paaiškino, Nixonas, jei konvencijos bus
komunistų teroro aukas Lietu- kad ši parapija yra tautinė, Rinktas, pasirinks sau į bend-

rikiečiu maitinasi nepakanka- V°? * numato’ kad ^tuvių, o kadangi birželio 13- rininkus niinois storių Per.
nkiecių maitinasi nepa tofa budėjimai su atitinkamo- toji yra ypatinga diena Lietu-

mis Pamaldomis tą naktį vyks vos istorijoj, tai ir tos nakties .
aPS> ur 0 lietuvių ir gal kitų parapijų baž- pamaldos turės ypatingą pras-

rinktais duomenim 10 mil. ame-

yra daugiausia. nyčiose visoje Amerikoje. mę. mo 50 metų sukaktis. Todėl lei-
— Šen. MamfMdas kovo 26 Atsakydamas maldininkų — "1«1 metę birželio 13-tąją kad

menės siuntimą į Vietnamą, bažnyčios budėjimui (vigilijai) minėtajai maldininkų grupei,— dėfrmo neirti* būtų dtirfa mal-

naši”. nas sutiko bažnyčią užleisti

Žydai apie valstybes departamentą
Jewish Press kovo 15-21 ver

tina, kad valstybės departa
mentas siekia neutralumo Iz
raelio — arabų konflikte. Nori 
atnaujinti santykius su arabais. 
Laikraštis primena vėl, kad 
Rusk buvo prieš Izraelio vals
tybės pripažinimą ir dabar at- _____ w „
kalbinėje prezidentą LBJ nuo slaptų derybų tarp Nasserio ir vos (taip pat Latvijos ir Esti- krašte prisidės prie mūsų pa-* sį iliustruoja Tėvo Patrick O’ laikraščių neskaito — neskai-

rabais. Jewish Press rašo, kad gėdija minima kasmet
tas pareiškimas pasirodė po ««gjej iggg metai yra Lietu- tos lietuvių parapijos visame Dar brutalesnį spaudos elge-

tas. Su juo turėjo pasikalbėji
mą katalikų leidžiamo “Sign” 
korespondentas vasario mėn. ir 
paskelbė jo vardu, kad “jeigu 
Amerika pasitrauktų iš Vietna
mo, daugumas mielai sutiks 
komunistus; 95 proc. balsuotų 
už susijungimą Ho (Chi-Minh) 
valdžioje”.

Tėvas O’Connor protestavo: 
to nesakiau ir taip nemanau. 
“Aš laikau ir įsakmiau sakiau, 
kad didžioji dauguma Vietna
mo žmonių pietuose ir šiaurėje 
mielai sutiktų komunistus.... ro uždavinius būtų vykdę gene- 
Laisvuose rinkimuose, šiaurėje rolai: staigus smūgis neparvoi- 
ir pietuose, žmonės už komu- tam priešui gal būtę davęs ir 
nistinį režimą nebalsuotų, žino- taiką, o svarbiausia — kartę ir 
ma. komunistų kontroliuoja- civilię aukų skaičius gal būtę 
muose rinkimuose Ho Chi-

Minh gal būt ir gautų didžiąją 
daugumą — gal būt net 98 pro
centus. Bet tai jau visai kas 
kita”.

Po tokių faktų paradoksinė 
išvada: ar verta buvo skųstis 
buv. prezidentui Eisenhoweriui, 
kad didžioji dalis gyventojų

karinės paramos Izraeliui. valstybės departamento. jos) nepriklausomybės atkūri- našiais budėjimais”. (Elta)

buvęs mažesnis nei dabartinia
me, kuris kariaujamas “gradua- 
lizmo" taktika ir kuris veda Į 
nežinomybę.

Tikrų tos karo nesėkmės kal
tininkų, gal būt. niekas nepatir
sim, bet iš to, kas spaudoje pra
siveržia, atrodo, kad McNama
ra, o juo labiau gen. Westmore- 
land yra daugiau atpirkimo o- 

Connor, NC žinių tarnybos ko- to, vadinas, išvengia apgaulės, žiai.

I
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IritojĮ tvarto RĖDAKCtN* KOMISIJA.

Gyvatės ir paukštelio laikuose
Dėmesio verti prof. A. Ma- Tai per ilgo tylėjimo vaisius, 

ceinos žodžiai, kuriais jis Dar
bininke, poroje paskutinių nu
merių, apibūdino Rytų ir Vaka
rų santykius — palygindamas 
Rytus su gyvatės hipnotizuo
jančiu žvilgiu, Vakarus su 
paukšteliu, nuo to žvilgio besi-

Amerikos tylėjimas leido už
migti ir komisijos daugumai 
Staiga pareikštas Amerikos o- 
fenzyvinis žodis jau buvo jų 
dvasiai svetimas.

arčiau ir arčiau prie gyvatės 
liežuvio.

Dėmesio verti ir jo vertini
mo žodžiai: earbė tiem, kurie 
nesiduoda hipnotizuojami 
hipnozei pasiduodančius 
purtyti už apikaklės...

ir 
ima

Ohio
Min

Tokia garbė priklauso 
kongresmanui William E. 
shall, kuris kovo 20 atėjo į 
Kongresą su rezoliucija, kad 
prezidentas paragintų savo am
basadorių J. Tautose kelti bal
są^ prieš Sovietų primestą ver
giją 27 tautom.

Atėjo su rezoliucija labai lai
ku — juk šiemet yra žmogaus 
teisių metai. Prieš 20 metų 
buvo priimta žmogaus teisių 
deklaracija. Reikia ją iš popie- 
rio perkelti į gyvenimą.

Atėjo su rezoliucija ir labai 
netaiku — kada Amerika ir Va
karai apskritai iš naujo gyvena 
hipnozės periodą. Tiltų politi
kos vardan oficialioji Amerika 
užsidėjo ant akių dangčius ir 
temato viena kryptimi — ma
to ir kalba apie Žmogaus tei
sių paneigimą Rodezijoje, Pie
tų Afrikoje, Portugalijoje, gal 
net Graikijoje, bet nenori kal
bėti apie Žmogaus teisių panei
gimą Sovietų pavergtuose kraš-

Praeityje didelė atsvara 
prieš Rytų hipnotizuojančias a- 
kis buvo Amerikos katalikai. 
Dabar ir tarp jų laikas varčiai 
palankus Minshall rezoliucijai. 
Pasauliečiai ir kunigai yra žy
mia dalim praradę ofenzyvinę 
galią, ar tikriau ją nukreipę 
vieni prieš kitus. Dalis taikos 
ir ramybės šūkiais net talkina 
priešui. E tų autoritetingųjų 
vargiai kas pasitarnauja priešo 
hipnozei tiek, kaip katalikas se
natorius McCarthy, katalikas se
natorius Mansfieldas, katalikas 
senatorius Kennedy.

Tokioje atmosferoje kongres- 
mario William E.... Minshall o- 
fenzyva negali būti ir čia po
puliari. Bet ji reikalinga ir būti
na — jei ne pavergtom tautom 
iš komunizmo, tai Amerikai iš 
hipnozės išlaisvinti.

me-

Ofenzyvinė veikla tos pačios 
prasmės turi bei su tom pa
čiom kliūtim susitinka ir lietu
viškoje plotmėje.

Lietuvai jubiliejiniais
tais lietuviškoje spaudoje atsi
minimų medžiagos daug , ofen- 
zyvinės medžiagos nedaug. Bal- 
tic Review tenkinosi atsargiais 
pageidavimais, kad Amerika ro
dytų daugiau aktyvumo, ir tik 
vienas raštas buvo aiškiai ofen- 
zyvinis — apeliacija į tarptau
tinių juristų komisiją dėl Lietu- 

męrikiečiai prarado iniciatyvą voje vykdomų teismų. New 
Tautose. Yorko, Washingtono spauda 

Net Žmogaus teisių iniciatyvą buvo hipnotizuota ir Lietuvos 
perėmė į savo rankas atstovas reikalui nebyli. Džiugiausia bet- 
to režimo, kuris iš principo ati- gi, kad kitų miestų ir mieste- 
ma tautom ir žmonėm teises.

tuose.
Tokios hipnozės vaisius

pačiose Jungtinėse

lių 'lietuviai prasiveržė į vie- 
Kai Žmogaus teisių komisijoje tos amerikiečių spaudą ir visuo- 
Amerikos atstovas norėjo įrašy- menes su Lietuvos problema, 
ti žodžius apie rašytojų teis- šią ofenzyvą veržliausiai vyk
inus Sovietuose, pastarųjų at- dė jaunieji veikėjai. Prof. A. 
stovas juos išbraukė — ir ko- Maceinos žodžiu, už tai jiem 
misijos dauguma jam pritarė, visiem garbė.

“Pirmoji” Roma kalbasi su 
“trečiąja” Roma (Maskva). E- 
kumenizmo dvasioje mezgami 
ryšiai, pokalbiai tarp Vatika
no ir Maskvos, žinoma dvasinė
je plotinėje. Tie, kurie kiekvie- - 
name susitikime su kitatikiais 
mato Bažnyčių suartėjimą, ke
lią | vienybę, labai vertina' vi
sokius pokalbius. Kiek liečia 
pravoslavus, nėra abejonės, 
kad Konstantinopolio patri
archas Atenagoras visa širdimi 
pritaria Bažnyčių vienybei, ir 
jei nuo jo vieno priklausytų, 
jau gal būtų savo vadovaujamą 
Bažnyčią sujungęs su Roma. 
Tačiau jis sutinka gana smar
kaus pasipriešinimo iš kitų 
kraštų pravoslavų patriarchų ir 
vyskupų, tad ir jo geri norai 
lieka be vaisiu. O ką jau be
kalbėti apie Maskvos patriar- I 
chą Aleksiejų, kuris nenori I 
bendradarbiauti su Ate oru 1 
ir yra pareiškęs, kad be Rusi-1 
jos pravoslavu Bažnyčios prita-1 
rimo nėra galima jokia pravos- I 
lavijos ir katalikybės vienybė. I 
Tad nenuostabu, kad Krikščio-1 
nių Vienybės Sekretoriatas nu- 1 
kreipė akis į Maskvą.
LENINGRADO POKALBIO I 

DALYVIAI:
To sekretoriato sekretorius I 

arkiv. J. Willebrands, lydima: j 
Laterano universiteto profeso- I 
riaus mons. P. Pavan, Ameri- I 
kos Kat. Akcijos direktoriaus I 
mons. G. Higgins, Prancūzijoj I 
jėzuitų provinciolo Calvez ir I 
Krikščionių Vienybės Sekreto- I 
riato sekretoriaus pavaduotojo I 
jėzuito J. Long, pereitų metų I 
gruodžio 9-13 lankėsi Sovietų I 
Sąjungoje, kur su Leningrado I 
pravoslavų akademijos profeso- | 
riais turėjo pasikalbėjimus | 
apie katalikų Bažnyčios sociali- j 
nę doktriną. Maskvos patriar- I 
cho tam pokalbiui paskirti at- j 
stovai buvo: Zaraisko vysk. Ju
venalis, kuris yra Maskvos pa 
triarchato užsienio religiniam' 
reikalams departamento vice į 
pirmininkas, Leningrado aka 1 
demijos profesoriai L. Voronov I 
ir M. Zabolockv, Maskvos teo j 
togiios akademijos prof. D. O- j 
gitskv ir Maskvos patriarcha
to užs. relig. reikalų departa- j 
mento sekretorius A. Bujevslcy j 
(pasaulietis). Pokalbių posė- I 
džiuose dalyvavo taip pat ir pa
triarcho dešnioji ranka metro
politas Nikodemas bei Lenin

grado akademijos rektorius------------------------------------------------------------------------- ------------------
, __ —• , . Newarko vysk. Boland sveikina lietuvius savo katedroje Newarke, minint

Vysk. M. llCnVm. Lietuvos nepriklausomybės šventę. Nuotr. V. Maželio

Darbininko pereitame nr. buvo informacijos apie ekume trinius susitikimu* tarp Vakarę 
ir Sovhtę Sąjungos tikėjimų atstovę. Buvo taip pat Elta- Press vertinimas vienam spe
cialiam susitarimui, kuris komunikate nepaskelbtas.

Tuo pat klausimu gavome iš savo specialaus bendradarbio konkrečios informacijos ir ją 
čia skelbiamo skaitytoję dėmesiui. Red.

kompetencija socialiniuose 
klausimuose, santykis tarp 
žmogaus amenybės ir jo tei
sių bei pareigų visuomenėje, iš
vystymas ir mokymas katalikų 
Bažnyčios doktrinos apie priva
tinę nuosavybę, krikščionių pa
tirtis įvairiose socialinėse, siste
mose, žmogaus asmenybės vidi
nė taika ir dvasiniai turtai, iš 
atžvilgio į socialinį teisingu
mą ir taiką tarp žmonių bei 
tautų.

Pokalbiai vykę ekumenine ir

KĄ SVARSTĖ:
Diskusijos buvo padalintos to 

kiom temom: 1) Bažnyčios so
cialinė doktrina nuo Leono 
XBI iki Jono XXIII; 2) sociali
nė doktrina enciklikose “Mater 
et Magistrą”, “Pacem in terris” 
ir “Populorum progressio”; 3) 
Vatikano H Susirinkimo socia
linė doktrina. Kiekvienai temai 
buvo du referentai: katalikas 
ir pravoslavas. Kaip bendras 
komunikatas sako, nuoširdžio
se ir atvirose diskusijose išryš
kėjo toki punktai: Bažnyčios broliška dvasia. Visi dalyviai

ir kyla ne vienam abejonių 
apie tokių susitikimų tikslą 
bei naudą, šias abejones yra 
labai taikliai nurodęs jėzuitas 
Uliksa* Floridi viename Romos 
radikaliųjų liberalų laikrašty
je “Tempo” (kitur tokiam 
straipsniui, ypač katalikų laik
raščiuose,tikrai nebuvo vie
tos).

Straipsnio autorius yra bai
gęs Russicum kolegiją ir Ry
tų Institutą, puikiai mokąs sla
vų kalbas, ilgą laiką buvo vie
nas iš redaktorių garsaus jėzui
tų savaitraščio “La Civilta Cat- 
tolica”. Jo specialybė — komu
nizmo ir religijos santykiai 
komunistiniuose k r a š t u o- 
se. šiais klausimais yra para
šęs rimtų studijų (taip kita ir 
apie religijos padėtį Lietuvo
je). Bet ryšium su skirtingai 
suprantama ekumenizmo dva
sia iš redaktorių buvo atleistas 
ir išsiųstas į misijas Brazilijo
je. Iš ten jis ir parašė minimą 
straipsnį: “Dialogas su Mask
vos patriarchu žaismo dėl pres
tižo ženkle”. To straipsnio min
tis čia ir paduodame (b.d.)

Dr. V. Mar.

jautė abipusį dvasinį ryšį, pa
laikomą kasdienine bendra 
malda ir. dalyvavimu įvairiose 
liturginėse pamaldose, kuriose 
buvo labiau įsisąmoninta į abi
puses liturgines tradicijas.

Be pokalbio posėdžių, buvo 
visa eilė kitų ekumeniškų san
tykių. Pvz. gruodžio 10 d. ka
talikų delegacija dalyvavo Le
ningrado švč. Trejybės katedro
je Japonijai paskirto pravosla
vų vyskupo Mikalojaus konse
kracijoje, kurios apeigų metu 
pamokslą pasakė arkiv. Wille- 
brands, o paskui visi dalyvavo 
iškilminguose pietuose naujojo 
vyskupo garbei. Tą pačią die
ną arkiv. Willebrands, su kitais 
delegacijos nariais, koncelebra- 
vo mišias katalikų bažnyčioje 
Leningrade (kur klebonauja 
lietuviškos kilmės latvių kuni- 

į • gas Juozas Povilonis); jose da
lyvavo metropolitas Nikode
mas ir vysk. M. Tichvin. Gruo
džio 13 vakare katalikų delega
cija koncelebravo mišias Lenin- K.OVO Aidai ' 
srado teologijos akademijos 
bažnyčioje, dalyvaujant metro- Straipsniai: P. Juškys — Kfr;

. *'pbl. Nikodemui, akademijos lių kultūros paminklų likimas 
rektoriui, profesoriam ir stu
dentam.

PRIĖMIMAI PO PRIĖMIMŲ IR 
IŠVADA:

Gruodžio 14 katalikų delega- 
i cija nuvyko į Maskvą, padarė 
į vizitą patriarchato užsienio re- 
[ liginių reikalų departamento 
i direktoriui metrop. Nikode- 
Į mui, kuris padarė jiems pri- 
j ėmimą. Tą patį vakarą delega- 
į cija nuvyko į Zagorsko vienuo

lyną, kur gyvena patriarchas 
Aleksiejus ir buvo priimta au
diencijoje. Willebrands įteikė 

j patriarchui asmenišką pop. Pau- 
I :iaus VI laišką. Audiencija pra- 
I ėjusi labai nuoširdžiai, 
į Maskvos teologijos akademi-' 
I jos rektoriaus vysk. Filareto 
į pakviesta, katalikų delegacija 

minėjime, suruoštam 
žymiam Maskvos pa- 
Filaretui (gyvenu- 

a.) Po to delegacija 
patr. Aleksiejaus su-

ir tautinė lygybė Sovietų Są
jungoje; Ant. Rukša — Lietu
vos Vytauto Didžiojo Universi
tetas; R. Šilbajoris — {spū
džiai iš A. Vaičiulaičio kūry
bos; Vincas Trumpa — Istori
ko atsakomybės klausimu; An
tanas Maceina — Krikščiony
bė ir filosofija.

Iš grožinės literatūros: Anta
nas Jas man tas — Mirties auš
ros (eil.); V. Mykolaitis —Puti
nas — Prieštaringas kraitis 
(eil,); VI. šlaitas — Eilėraščiai.

Apžvalgoje rašo: Alaušius— 
Klausimu, dėl kurio nesijaudi
nama; J. G. — Mirė buvęs VD 
U rektorius prof. J. Gravrog-

• -

STASYS YLA

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

jus. Darbininkai, aplinkui valan
dėlei sutojo dirbę, ir sargy
binis įsikišo į įvykį.

Aš laukiau, kas bus.
— Kas tai padarė? — pasi

girdo šiurpus kareivio balsas.

— Aš, — atsiliepiau. Nusi- 
slėpti vilties nebuvo. Bet tuo 
metu nelauktai pasigirdo Masai- 
Čio žodžiai:

W tu balsu rėkavo. Prie vieno
Mane jaudino Starkaus dide- pribėgęs, jis ištraukė kastuvą 

lės akys, turbūt draugo mirti- iš rankų ir ėmė šautuvo buože 
mi ar šituo neįprastu dvasiniu malti jam šonus. Paskui pats 
patarnavimu susirūpinusios, ir paėmė kastuvą į rankas ir įsi- 
kiek virpą veido raumenys. Vi- ganiusio vyro jėga ėmė rodyti.

jo. Aš ne laiku pasilenkiau, kai

Tai buvo puikiai susigriebta 
laiku mane ginti. Vokietis ap
rimo. Bet mus visus nustebino

pos šį kartą buvo praviros, lyg ir mesti į sunkvežimį. Ta jo 
norinčios dar ką pasakyti, lyg “pamoka” vertė visus pasi- 
iš nuostabos ar rūpesčio pame- tempti, kad vėl kas nors ne
teisios savo įprotį susispausti. gautų šautuvo buožės į spran-

Laiko nebuvo daug. Reikėjo & kalinių prižiūrėtojas — 
vykdyti nuritančio žmogaus va- kapas labiau paleido į darbą 
Uą. Žinojau, kad paprastai ku- savo lazdas, matyt, bijodamas, 
nigas negali duoti išrišimo iŠ kad už prastą priežiūrą jam pa
talo, kažkur jo nematomam itam nekliūtų. Tuo metu mudu 
žmogui. Bet Šiose sąlygose, gal- su Masaičiu šmėšfiojom savo 
vojau, Bažnyčia papildys neto- kastuvais vienas šalia kito. Ir 
bulumus. reikėjo nelaimės: kai aš kėliau

Bandžiau prisistatyti Masaitį. kastuvą aukštyn jis tuo metu 
Bet mano akyse stovėjo tik su- lenkėsi semti savuoju. Cinkte- 
dužę jo akiniai ir tekąs iš vei- Įėjo stiklas, ir aš pamačiau Ma- 
do kraujas.

žiauriu ir jokio pasigailėjimo 
neturinčiu. Bet jis išsitraukė 
iš kišeniaus baltą, švarią nosi
naitę ir ištiesė Masaičiui. Dar
gi pamojo ranka išeiti iš būrio 
ir liepė nusivalyti kraują.

Kokia ranka sulaikė vokiečio

Tai buvo scena, kai mudu 
vieną dieną prie Vyslos kanalo 
krovėme žvyrą į sunkvežimius. 
Keliasdešimt žmonių šmėsčio
jome kastuvais vis raginami 
greičiau dirbti. Sargybinis vo
kietis stovėjo netoliese ir pik-

saitį uždengiantį ranka sau a- 
kis. Mano kastuvas sudaužė jo 
akinius, o stiklai sužeidė veidą. 
Kraujas pasipylė, bet Masaitis 
pirmiausia puolėsi jieškoti stik
lo šukių, nes, matyt, galvojo, 
ką jis darys be jų (buvo trum
paregis), kur gaus kacete nau-

kas; R. Vsl. — K. Zapkaus nau
ja paroda; K. Žoromskis—P. 
Vaškio skulptūrinė keramika; 
Mūsų buityje.

Recenzijos: Dr. Pr. Skar
džius — Lietuvių kalbos istori
jos studija (J. Palionio); Agr. 
EI. Gimbutienė — žemės ūkio 
švietimas Lietuvoje (J. Daupa- 
ro); Titas Alga — Romanas 
apie didelį miestą ir nedidelį

dalyvavo 
pagerbti 
triarchui 
šiam IX 
dalyvavo
ruoštuose jos garbei pietuose.

• Pasibaigus oficialiems vizi
tams ir priėmimams, delegaci-

1 jos nariai išvyko į Romą, o pats 
Willebrands su J. Long dar pa
siliko kelias dienas kaip patri
archo Aleksiejaus svečiai ir ap
žiūrėjo Maskvą, aplankė Tūlą 
ir Jaroslavą, “kad geriau susi- 

, pažintų su vietos Bažnyčios gy
venimu”. Atrodo, kad Wille- 

( brands drauge su Aleksiejum 
; dar kažką sukombinavo “eku

menizmo dvasioje”, kas katali
kams gali išeiti tik į nenaudą.

Toliau komunikatas dėsto: 
i “Savo vizito metu katalikų de

legacija šalia kontaktų su pra-

o kitos — saugodamas trūkusi riavimą į lovą mušdavo, tvoda- 
stiklą kaip akies lėliukę. Jo 
draugai buvo apsukresni — 
bandė nusivogti kokią morke- 
lę iš šiltadaržio. O Masaitis pa
sakė: “Geriau mirsiu badu, bet 
kas uždrausta neimsiu.” Taip 
jį badas ir priveikė greičiau nei 
kitus.

Keletą dienų pavargęs, jis 
atsidūrė ligoninėje, čia vidu
riavimas kraujais išsėmė jo jė- žus, gerai išauklėtas, simpatin- voslavų Bažnyčios religiniu gy- 

gas ir paslaugus. Lenkai gydy-

mas lazda stačiai į galvą; kar
tais išmesdavo į vonią ir ten 
prigirdydavo. Vienas įvykis ro
dė baisų jo sadistiškumą. Jo 
skyriuje buvo priglaustas 12 
metų lenkutis Marijanas, Pozna
nės lenkų policijos vado sūnus. 
Jo tėvus vokiečiai nužudė vie
toje, o jį, vaiką, atgabeno į 
Stutthofą. Berniukas buvo gra-

žmogų (P. Tarulio “Vilniaus rū
bas”).

Viršelio 1 psl. — P. Vaš- 
kys: Išdidumas, šis numeris i- 
liustruotas P. Vaškio kerami
kos, R. Laniausko tapybos ir 
Lietuvos dailininkų grafikos 
darbų nuotraukomis. Lietuvos 
universiteto senatas 1922-23 
ir kt

Aidus redaguoja dr. J. Gįr- 
nius, 27 Juliette Št, Boston, 
Mass. 02122; leidžia tėvai pran
ciškonai, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

gas ir paslaugus. Lenkai gydy- venimu, galėjo pagilinti savo 
tojai, ypač dr. Jasinskis, pats žinias apie istoriją ir kultūrinį 
poznaniškis, norėjo tą vaiką iš- gyvenimą daugelio Sovietų Su
saugoti, iki bus išspręstas vi- jungos vietovių. Visi, kurie da- 
sų kalinių likimas. Bet Kaži- lyvavo pokalbiuose, buvo įti- 
kas, matyt, gavo parėdymą iš kinti, kad pirmasis kontaktas me teatro pastate. Teatras pa- 
viršaus sulikviduoti šį paskuti
nį šeimos palikuonį ir vieninte
lį gyvą savo tėvų likimo liudi
ninką Galbūt jis norėjo paten
kinti ir pederastinį — sadisti
nį savo palinkimą.

Ištariau išrišimo žodžius ir, Vieną vakarą Starkus ėjo 
praėjus valandėlei, pridėjau: pro 12-tą baraką ir girdėjo Ma- 
“Amžiną atilsį duok jam, Vieš- rijano šauksmą: “Pane Kazik, 

pane Kazik!” Būdamas naujas u^uvuujou.u w ki.
v • .. , . bendro intereso problemos, bus kalba,

nojo. Po dviejų dienų, kai dr. "lK? * P“,r^ wiHeorands ir Grušo 
Jasinskis ir kiti gydytojai pa
sigedo šio vaiko, Staliais pri- KAS KELIA 
minė jiems girdėtą šauksmą. NEPASITIKĖJIMĄ: 
Imta jieškoti, bet jokių pėdsa
kų nerasta. Tik bevartant mir
ties pranešimus, kurie į ligoni
nę ateidavo, atrasta ir šio vai* 
ko vardas. Buvo tikra, kad jį 
nužudė Kazikas.

(Bus daugiau)

gas, ir dabar prireikė teikti 
jam paskutinį atleidimą.

— Eik greitai pas jį, — ta
riau Starkui, — ir pasakyk te
gu žadina gailesti

Jis išėjo, o aš atsisėdau lo
voje, užsidengiau rankomis 
veidą, bandžiau sutelkti dėme
sį. Nevyko, šiidis ir taip sun
kiai laikėsi, o dabar ėmė kaž
ko jaudintis.

. Lietuvoje
Miltinio teatras

“Miltinio teatras” Panevėžy 
vasario 17 vaidino jau nauja-

tarp dviejų Bažnyčių buvo ypa
tingai naudingas giliau pažinti 
supratimui gyvenimo ir religi- prasideda Ramygalos gatvė), 
nių tradicijų abiejose pusėse, įrengta sukiojama ir aukštyn- 
kas gali prisidėti prie naujų žemyn kilnojama scena, mygtu- 
galimybių bendradarbiauti tarp 
krikščionių šių dienų pasaulio 
gerovei. Abi šalys vieningai 
pripažino, kad šios rūšies susi-

statytas prie centrinės miesto 
aikštės (šiauriniame krašte, kur

jas ištiesė su nosinaite Masai- patie”.
čiui, man sunku pasakyti. Spė- „. • --ju, čia Masaitis pats veikė. Mire jis ne taoj o į rytmetj
v xi. ,1.- • . — palmių sekmadieni, balan-Kažkas labai raminančio visuo- .*7- J*. o .. _
mpt dvrtkA a to R džio 18 dieną. Jį pribaigė len-

Karikas buvo infekcinio sky
riaus sanitaras: jaunas, stiprus, 
vidutinio ūgio, tvirto sudėji-

jis buvo matematikas — .fizi
kas, gyvenimu asketas — filo
sofas. Visą kaceto baisumą jis 
priėmė lyg amžinu mastu ma
tuodamas. Vėliau jis pateko | mo, kokių 27 metų. Kaip senas
daržus nešioti vandenį ir var- kalinys jis turėjo atbukusius 
pyti lyses, jas ravėti, mėšlus nervus; be to buvo pederastas 
driekti. Vis vargo su akiniais, ir žemos moralės. Jis buvo 
vieną pusę užklijavęs popierių, žiaurus savo ligoniams: už vidų-

tikimai, kada diskutuojama

kais valdomi prožektoriai ir ei
lė kitokių naujoviškų techni
kinių įrenginių, kurių tarpe ir 
įtaisai žiūrovams vaidinimo ma
tu klausyti jo vertimo j rusę

vysk. Juvenalis.

Visa tai labai gražu, ekume- 
niška. Jei tai būtų vykę Kon
stantinopolyje, patriarcho Ate- 
nagoro globoje, tektų tik pasi
džiaugti. Bet tai vyko Sovietų 
Sąjungoje, Kremliaus tarno pa
triarcho Aleksiejaus šešėlyj, tad

Atidarymo dieną vaidino J. 
Grušo “Adomo Brundzos pas
laptį”. Miltinis rengia netrukus 
parodyti šveicarų dramaturgo 
Fr. Duerenmatto 'Franką V*. 
Vėliau žada pateikti eilę graikų 
klasiku — Sofoklio, Euripido, 
Aristofano — kūrinių. (Elta)

JAV aukščiausia* teismą* 
pirmą kartą susirinko 1790 va
sario 1 New Yorke.
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Jaunimo surengtoje lietuvių dienoje Mohawk, Conn., slidinėjimo centre. Iš k. j d. Vaitkutė, Urbonas, Mau- 
rutytė. Nuotr. V. Maželio

diena kalnuoseLietuvių
Vasario pradžioje Darbinin

kas viename savo vedamajame 
iškėlė Philadelphijos lietuvių 
užsimojimą išeiti Į amerikiečių 
visuomenę. Kartu laikraštis 
nurodė, kad ir Waterburis su 
Lietuvos byla išeis Į viešumą. 
Džiugu pranešti, kad Waterbu- 
ris Darbininko neapvylė.

Pradėta tarptautiniu koncertu
Laisvės kovos metai pradėti 

tarptautiniu religiniu koncertu, 
kuris buvo sausio 7 šv. Juo
zapo (lietuvių) parapijos baž
nyčioje.

Koncerto programoje ir pra
nešimuose buvo nesivaržoma
pabrėžti, kad koncertas yra su
kaktuvinių metų pradžia.

Tai buvo vienas iš įrodymų, 
kad kultūrinė veikla viešumoje 
gali pasitarnauti Lietuvos lais
vės bylai. Koncertas buvo pla
čiai aprašytas amerikiečių spau
doje.

Demonstracijos dėl Vietnamo 
ir Lietuvos laisvės

Taip pat didelio atgarsio a- 
merikiečių spaudoje susilaukė 
vasario 21 Waterburio lietuvių 
jaunimo surengtos demonstra
cijos dėl Vietnamo ir Lietuvos 
laisvės. Demonstracijos pami
nėtos ir per radiją.

Vyriausias ir jauniausia
Laisvės kovų metų įvykiuose 

prisimenama dar du. kurie ra
do atgarsio amerikietiškoje 
spaudoje. Vienas jų priklauso 
vyriausiam Waterburio lietu
viui, kitas jauniausiam.

Aleksandras Aleksis, muzi
kas, yra tas vyriausias veikė
jas. Jo pastangomis buvo su
rengtas tarptautinis religinis 
koncertas. Jis, be to, rado bū
dą amerikiečių spaudoje prisi
minti ir savo asmeninę sukak
tį — 30 metų kaip jį apdova
nojo Gedimino ordinu. Kartu 
buvo prisiminta ir nepriklau
soma Lietuva.

Lyvia Garsienė yra toji jau
niausioji veikėja, kuri turėjo 
progos Lietuvos klausimą pa
garsinti per radiją.

Čia yra plačiai klausoma ra
dijo programa — Exchange 
Place, arba kitaip — Gene Va
lentino Show. Programa turi ge
rą vardą, duodama iš WBRY 
stoties.

Vasario 22 Lyvia Garsienė 
buvo pakviesta į šią radijo pro
gramą, kuri tęsiasi 50 minu
čių. Programoje svečiai pareiš-

Sovietų pilietis, klausydamas 
propagandos ir žiūrėdamas į 
gyvenimą, suabejojęs klausia 
kitą:
— Pas kurį gydytoją eiti — 
pas ausų ar akių? Mat, viena 
matau, o kita girdžiu.

REPORTAŽAS IŠ 
WATERBURIO

kia savo nuomones, atsakinėja 
Į vedėjo klausimus. Klausiama 
ir telefonu. Net užsipuolama.

Tema tą dieną buvo: Lietu
vos laisvė, Vietnamas, komu
nizmas ir Amerika.

Šį Įvykį plačiau aprašyti ga
lėtų tas, kas pats klausėsi pro
gramos. Atrodo, kad Lyvia Gar- 
sienė savo pareiškimais sukėlė 
didelį dėmesį, nes ji pakviesta 
kitą kartą dalyvauti toje pačio
je programoje.

Lietuvių dienos proga Mohawk, Conn., slidinėjimo centre jaunimas dainuoja. Nuotr. V. Maželio

Slidės Lietuvos laisvės kovai
Tačiau bene didžiausias įvy

kis — tai slidžių panaudojimas 
Lietuvos laisvės kovai.

Tai buvo jaunatviškas bend
ras žygis, sukėlęs daug entuzi
azmo.

Kovo 2, šeštadienį, garsia
me Mohawk kalne, kur yra 
Conn. valstybės pati didžiau
sia slidinėjimo vieta, buvo su
rengta lietuvių dieni.

Maželio daugiavamzdžiai 
aparatai

Kai mudu su žmona atvyko
me ankstyvą popietę prie šio 

kalno, pirmiausia sutikome fo
tografą Vytautą Maželi iš New 
Yorko. Jis turėjo daugiavamz - 
džius foto aparatus ir pridarė 
daug gražių nuotraukų. Jis mus 
Įspėjo: čia visi nešioja lietu
viškas vėliavėles. Kiekvienam 
tokias Įsega. Tad neapsigaukit, 
jei užkalbintas nemokės lietu
viškai.

Vytis ir parodėlė
Centrinis pastatas didelis ir 

gražus. Daug stiklo, daug bal
konų. Antrame aukšte — židi
nys. Ten vyko nemažas judėji
mas. Čia buvo ant sienos pa
kabintas lietuviškas Vytis su 
Gedimino stulpais, čia buvo ir 
tautodailės parodėlė, kurią su
darė ir iš \Vaterburio atvežė 
Lietuvių Moterų Klubo pirm. 
Danutė Venclauskaitė.

Parodą apžiūrėti nebuvo taip 
lengva. Čia buvo daug lietu
viško jaunimo iš Bostono, Mas- 
sachusets, Rochester, N. Y., 
Philadelphijos, Pa. Prie stalų 
sėdėjo ir vyresniųjų būreliai.

Kiekvienam po 
lietuvišką vėliavėlę

Prie bilietų langelio buvo už
kabintas įrašas — “Welcome 
to Lithuanian Day”. Bilietų par
davėjai, kavinės darbuotojai, 
instruktoriai ir kitas persona - 
las pasipuošę lietuviškom vėlia-
vėlėm. Perkant bilietą, tavęs 
niekas neklausia, ar tu lietuvis, 
ar ne. Tau prisega lietuvišką 
vėliavėlę.

Taigi, lietuvių čia daugybė. 
Lietuviška nuotaika padidinta 
per garsiakalbius transliuoja
ma lietuviška muzika.

Literatūra į kišenę
Žmonės keičiasi. Parodėlę vis 

lanko nauji. Ypač ja domisi mo
terys. Pavaikštinėję dideliame 
gražiame name, keliauja tolyn, 
išsinešdami ne tik vėliavėlę, 
bet ir literatūros. Kiekvienam 
buvo duodamas kišeninis sąlan- 
kas, kuriame anglų kalba sura
šyti pagrindiniai Lietuvos istori
jos faktai, geografijos apybrai
ža, supažindinama su Lietuvos

Mohawk, Conn., slidinėjimo centre šoka Waterburio “ Sūduva”, vadovaujama G. Maurutienės.
Nuotr. V. Maželio

byla. Pridėtas ir JAV preziden
to laiškas. Si sąlanką išleido 
LB Connecticuto apygardos v- 
ba.

"Sūduvos" šokėjai
Pagaliau atsirado antroji 

“Sūduvos” šokėjų mašina, ku
ri buvo kažkur pakelėj užkliu- 
vus. Publika, palikusi parodą, 
židinį, užkandžius, susispietė 
salėje.

Gražvydos Maurutienės va
dovaujamos, kerurios poros 
gyvai pašoko keturius šokius. 
Tos keturios poros buvo: M. 
Maurutytė, S. Lenktaitytė, R. 
Raugalytė, J. Vaitkutė, J. Balt- 
rukonis, A. Lenktaitis, G. 
Šlapkūnas, J. Urbonas.

Pranešimai apie šokius ir pa
aiškinimai buvo perduodami 
per garsiakalbius.

Gitara ir dainos
Šokius palydėjo dainos. Dai

navo susibūręs jaunimas, gita

ra pritarė Lyvia Garsienė ir 
Gintaras Karosas iš Bostono, 
atsivežęs vieno žmogaus “or
kestrą”. Niekas neturėjo laiko 
sukti galvos dėl instrumentų 
autentiškumo, bet visi su dė
mesiu klausėsi tų spontaniškų 
dainų, čia gal verta pastebėti, 
kad mergaitės labiau pratę dai
nuoti lietuviškai, nei berniukai.

Po poros valandų pertrau
kos buvo kartojami šokiai, 
taip pat ir dainos. Padainuota 
ir pora populiarių amerikoniš
kų dainų.

Lietuvių invazija
Įsidėmėtina, kad visa tai 

vyko ne parapijos salėje, ne 
uždąrame lietuviškame minėji
me’ bet valstybiniame parke, 
čia žmonių savaitgaliui susiren
ka nuo 1,000 iki 2,000. Tokią 
lietuvių dieną būtų galima pa
vadinti lietuvių invazija į ame
rikiečių visuomenę. Kaip ten 
bebūtų, tai yra nauji horizon
tai. Šių horizontų pioneriai yra 
jaunimas.

Komitete dirbo
Platų ir darbingą komite

tą sudarė ir jam kruopščiai tal
kino: Juozas Urbonas, Roma 
Keniausytė, Silvija Lenktaitytė, 
Gintaras šlapkūnas, Martynas 
Čerkus, Birutė Žukaitė, Irena 
Šiugždaitė, Algis Melnikaitis, 
Regina Raugalytė, Jūratė Vait
kutė, Zina Čerkuvienė, Andrius

Šoka VVaterburio “Sūduva” Mohawk, Conn.. slidinėjimo centre.
Nuotr. V. Maželio

Lenktaitis. Komiteto pirminin
kė, koordinavusi visus darbus, 
buvo Lyvia Garsienė.

Išvados
Ko mus pamokė ši jaunimo 

grupė? Pirmiausia, kad lietu
vių vardui garsinti yra neribo
tos galimybės. Antra, kad rei
kia daugiau dėmesio kreipti į 
reklamą. Pvz., pranešimai apie 
lietuvių dieną Mohawk kalnuo
se buvo siuntinėjami kuo pla
čiausiai; buvo pasiųsta Atlan
to pakraščio 45 radijo stotims, 
40-čiai anglų kalba laikraščių 
nuo Maine iki Delavvare valsty
bės.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, 
kaip kartais su maža pastangų 
galima daug pasiekti, jei pasi
renkamas tinkamas momentas. 
Tokios čia buvo jaunimo de
monstracijos dėl Vietnamo.

Reikia manyti, kad ir jauni
mas šio to pasimokė, štai, pvz. 
trūko lietuviškų vėliavėlių. K. 
Čempienė buvo pagaminusi 
tiek, kiek tik moterys galėjo
kaspinų Waterbury gauti. Jų 
gal buvo 500-600. Reikėjo gi 
kokių 2,000.

Laukiame, kad ir kitų vietų 
tiek jaunimas, tiek vyresnieji 
ieškos vis naujų būdų garsinti 
Lietuvos vardą, kelti jos bylą. 
Tada tikrai visa lietuviškoji 
veikla bus kur kas gyvesnė ir 
įdomesnė. V. Braž.
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Markaičio muzikos koncertas Baltimoreie |
— . ..   „     .. .    .. _    ' |

H IS VISUR
Po sėkmingai praėjusių Va- organizatorius yra Loyotos ko* tarus Armanus kompozitoriui

balandžio 10 d. 8:30 vaL vak.
Tėvas Markaitis koncerto rei

kalais jau pora kartų lankėsi 
Baltimorėje. Kiekvienas jo ap-

tuviai gyvai sujudo ruoštis ki
tam nepaprastam įvykiui Tai 
Baltimorės simfoninio orkestro 
koncertas, kuriame bus atlikti

Prisiminta persekiojama bažnyčia

Rš Valdyba labai nuoširdžiai

pozitorių atlydėjo Loyolos ko
legijos prezidentas Tėvas J. 
Sellinger, S. J., ir jo pavaduoto
jas Tėvas D. McGuire, S. J.

Koncerte bus atlikti du Mar-

“Ptono Concerto” ir “Concerti- 
ta No. 1”. Piano partiją atliks 
tap pat jėzuitas Tėvas Lęslie 
J. Sehneider. šie abu kūriniai

Spraudos aprašymuose buvo 
pažymėta, kad T. Markaitis yra 
gimęs Lietuvoje, mokęsis Ang- 

ir Amerikoje, yra buvęs 
lietuvių jėzuitų provinciolas. 
Toliau pasakojama kaip ir ko
ltams aplinkybėmis kompozi
torius yra komponavęs savo ku
rtaus. Jis minėjęs, kad muzi-

Kilnų gailestingume darbą 
atbeka šv5 Alfonso parapijos 
Marijos sodalicijos narės. Jos 
perka dovanas, kurias gražiai 
suvynios ir Velykų švenčių pro
ga išdalins lietuviam seneliam, 
esantiem įvairiose prieglaudo
se.

Sutvirtinimo sakramentas šv. 
Alfonso bažnyčioje teikiamas 
kovo 31 d. 3 vai. popiet. Visi į 
lietuviai raginami gausiai daly- j 
vauti tose iškilmėse.

Kun. Bruno Markaitis, S. J„ | 

murikM, diriguos dvi savo i 
kompozicijas Lyric Theatre BaL ] 
timorėje balandžio 10, sekma- 3 
dienį. Koncertas prasidės 8:30 |

MMMT

liai suplanuotas.
Dar prieš minėjimą buvo su

kviestas pasitarimas, kuriame 
dalyvavo apie 30 Clevelando 
lietuvių atstovų. Račiai išsiaiš
kinta Lietuvos katalikų religi
nė sunki padėtis, Lietuvių Ka
talikų Religinės šalpos uždavi-

lėšgų. O kai nelieka laiko mu
zikai dienomis, tai rašo nakti-

giau veikti. Uoliosios lietuvės 
nepamiršo susirinkusius pavai
šinti kavute ir pyragaičiais.

Sekmadienį minėjimas pra
dėtas,, mišiom už persekiojamą 
Bažnyčią Lietuvoje ir visus LK
RŠ rėmėjus. Mišias aukojo ir 
pritaikytą pamokslą pasakė ku
nigas Stasys Raila. Po mišių bu
vo jaunimo iniciatyva įvestas 
minėjimo momentas, kurio me
tu, skaitant parinktą maldą, po
ra vaikučių atnešė baltų gėlių 
puokštę, paaukotą Giedros kor
poracijos. Visi jautriai sugiedo
jo “Marija, Marija.”

Minėjimas buvo baigtas tiks
liai numatyta ir trumpa pro
grama. A. Kasiulaitis taikliu žo
džiu peržvelgė dabartinę bai-

džiu visom lietuvių kolonijom.
Tai buvo tik pradžia vajaus,

Išginę muziką, T. Markaitis at
sakęs “ne”, nes jo nuomone 
muzika normaliai turėtų būti 
skirstoma tik į dvi kategorijas 
— gerą ir blogą. Bloga muzi
ka yra bloga, nežiūrint kiek ji 
būtų religinė. Gera muzika es
miniai yra religinė, nes ji at
spindi dieviškąjį gerumą.

C. Surtacas
stojimo. Aukos LKRŠ visą lai
ką priimamos ir siunčiamos ku- 
nigui K. žemaičiui. ' '

Daug Clevelando hetuvių yra Baltimorės Žinios 
nusipelnę ir aukoję LKRŠ anks- . 
čiau ir dabar. Visiem karštai 
dėkojame. Ypač dėkojame ku
nigui B. Ivanauskui, kun. J. 
Angelaičiui, kun. K. žemaičiui, 
P. Tamulioniui, J. Smetonai, 
A. Garkai, J. Stempužiui, A. 
Kasiulaičiui, K. Gaižučiui, Z. O- 
beleniui, E. Alšėnienei, I. Su- 
šinskienei, J. Čapienei, ir kit.

Dėkinga LKRŠ Valdyba 
Kun. Stasys Raila, 

Reikalų vedėjas

8 pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tūkstančius mūsų klijentų

kurie siunčia 
dovanas į Lietuvą ir į USSR

Verbų sekmadienį procesijo- S 
je dalyvaus mokyklos vaikai. ■ 
Giedos vaikų ir didysis choras, 9 
kuris dabar rengiasi kiekvieną I 
sekmadienį. Verbos bus pašven- m ‘ .. .
tintos 9:30 v. Verbų sekmadie- ■ 
nį, balandžio 7, 4 v. popiet, pa- ■ 
skutinė proga šiais metais da- ■ 
lyvauti lietuviškuose Kryžiaus _______ _____ _ .............  . ___,____
keliuose. jonas OMfrds pianisto Tev~Bemta~Rivera,'sX ir žurnalistu EuoenToanneHy (d).

TSv.Bruno Markaitis, 8.J. (k.), Battfanorts televizijos stotyje tariasi su

LOS ANGELES, CALIF.

-r- Kunigų Vienybės provin- 
gĮhmrininkai pasitarimam 

suvažiuoja kovo 31 vakarą į šv. 
Kazimiero parapijos kleboniją, 
Amsterdam, N.Y. Bus svarsto- 
mi šie klausimai: Bostono, Al- 
bany, Connecticut ir Rytų pro
vincijų visuotinis suvažiavi - 
mas šią vasarą. Jubiliejinių ko
vos metų religinė programa, 
kapelionų skyrimas, liturginis 
vienodumas, lituanistinių mo
kyklų religinė programa ir kit.

— Deii. Ant. Tamošaitis ko
vo 30, šeštadienį, 8 vai. vak. šv. 
Jurgio lietuvių parapijos salėje 
statys paskaitą: Lietuvių tauti
nių drabužių istorija. Paskaita 
bus aiškinama spalvotom skai
drėm. Rengia LB kultūrinių 
pobūvių grupė.
1 — Jungtinis Finansų Komi
tetas šiom dienom gavo: 100 
dol. iš Liet. Moterų Klubo Fe
deracijos New Yorko Klubo, po 
25 dol. iš Beekman Tower, dr. 
J. Gedgaudo, dr. D. Jasaičio; po 
20 dol. iš VI. Tursons ir L. I. 
Kairio, 40 dol. iš V. Bartuškos.

— L. I. Tautos Fondas susi
laukė šių trijų naujų ypatingų 
rėmėjų: Baltic Realty (Bos
ton), J. Stašaitis (Dorchester), 
E. ir J. Strazdai (Braintree)— 
po 25 dol. (Visiem bus ištisus 
metus siunčiami-E. Inf. biulete
niai). Įgal. A. Januška Bosto
ne surinko 227 dol., Kenne- 
bunkport gimnazijos mokiniai 
— 25 dol.
— Kazys Šipaila, priklausąs 

Newark, N.J., Lietuvos vyčių 
kuopai, kovo 27 šventė 50 m. 
sukaktį. Ta proga sumokėjo vi
sas Lietuvos vyčių žurnalo ‘Vy
tis’ kovo mėnesio numerio lei
dimo išlaidas.

— Milda Baužienė U.S. Food 
and Drug administracijos vyr. 
chemikė, balandžio 1 skaitys 
paskaitą apie haliucinacijas su
keliančius vaistus Detroito ana
litinių chemikų draugijos susi
rinkime.

— Aktorė- Aldona Eretaitė, 
vaidinanti Vakarų Vokietijos 
teatruose ir Europos spaudos 
pripažinta kaip jau pasižymėju
si artistė, atvyks į JAV ir čia 
praves Iii tautinių šokių šven
tę Chicagoje liepos 7.

.— Vatikano antrojo susirin
kimo dokumentų Lietuvių k. 
antroji knyga jau baigiama at
spausdinti Lietuvių Enciklope
dijos spaustuvėje, o trečioji do
kumentų knyga jau baigiama 
paruošti. Dokumentų vertimus 
daro prel. Vytautas Balčiūnas. 
Be to, toje knygoje bus Vati
kano susirinkimo ir jo doku
mentų apžvalga ir dalykinė do
kumentų rodyta.

tis Twin Girele, Chicago Tribū
ne. Reikia manyti kad į komisi
jos kreipimąsi atsiliepė ir dau
giau spaudos, bet neįmanoma 
davinių surinkti.

3. Radijo Komisija nupirko 
6 lietuviškos muzikos plokšte
les ir įteikė dviem radijo sto
tim. Music Station perdavė dvi 
lietuviškos muzikos programas.

Visam tam darbui finansuoti 
išleista 265 doleriai. Turint 
galvoje, kad per tą laiką iš
siųsta apie 200 laiškų ir kad 
pasiekti patenkinami rezulta
tai, išleistus pinigus reikia lai
kyti prasmingai išleistais. L.B. 
Los Angeles apylinkė išlaidom 
padengti paskyrė 130 dolerių.

Įėjimui į televizijos progra
mas informacijos komisijos

INFORMACIJOS KOMISUOS VEIKLOS APŽVALGA
L. B. Los Angeles apylinkės 

visuotinio susirinkimo nutari
mu, šiuo pranešimu bus ge- burmistrų išleistos proklama- 
riausias būdas informuoti visą ei jos paprastai palieką žinomos 
lietuvių plačiąją visuomenę, mums patiems, tuo tarpu 
kiek informacijos komisija at
siekė per paskutinius metus.

šv. Alfonso su*uguwę klubo Rimas Gajauskas pateikė šį 
pranešimą per visuotinį susirin
kimą, įvykusį kovo 17 šv. Ka
zimiero parapijos patalpose.

Pietinės Kalifornijos Ameri
kos Lietuvių Tarybos nutarimu, 
sudaryta informacijos komisi
ja, į kurią savo atstovą delega
vo ir Lietuvių Bendruomenės 
Los Angeles apylinkės valdyba, 
veikė šioje sudėtyje: pirminin
kas Juozas Kojelis, nariai — 
Leonardas Valiukas ir Rimas 
Gajauskas.

Komisija^savo veiklą pagrin- į semblejos pirmininko (Speaker vaidmuo buvo pagalbinis, šio- 
’• ’ ’ ‘ _ -i—’ je srityje pagrindinai dirbo Al

to pirmininkas J. činga, talki
namas Juozo Kaributo. Komisi
ja Alto pirmininkui parūpino 
reikiamos literatūros, kaip jau 
minėtą atsišaukimą, knygas, in
formacinę medžiagą apie Vliką 
ir t.t. M. Grušaitė

metiniai pusryčiai buvo kovo, 
24. Klubo nariai gausiai daly
vavo 8:30 mišiose, ėjo bendrai 
prie komunijos. Po mišių pus
ryčiai buvo gražiame Palmer 
House restorane.

Šv. Vardo draugijos visos 
Baltimorės arkivyskupijos vy
rai dalyvavo ledo rutulio rung
tynėse kovo 26 Baltimorės Ci- 
vic center. Baltimorės Clipper 
komandai nesisekė. Ji pralai
mėjo rungtynės.

tik mums patiems, tuo tarpu 
anksčiau minėtas rezoliucijas 
Los Angeles miesto ir apskri
ties tarybos pasiuntė JAV Pre
zidentui, Valstybės Sekretoriui 
ir ambasadoriui prie Jungtinių 
Tautų Arthur Goldberg.

Šios rezoliucijos reikšmingos 
ir tuo, kad tai nauja ir kur ki
tur, išskyrus Philadelphiją, ne
praktikuota kovos už Lietuvos 
laisvę forma. Ja ilgainiui pa
seks ir kitos lietuvių koloni
jos.

Iš Kalifornijos valstybės le- 
gislatūros rezoliucijos dar ne
gauta. Tiesa, buvo gautas iš A-

dinai kreipę of the Assembly) Jesse M. Ūn-
1. Los Angeles miesto ir Los ruh pranešimas, kad rezoliucija 

Angeles apskrities savivaldy- jau pravesta, tačiau pasirodė, 
Pastaruoju metu Hartforde bės bei Kalifornijos valstybės kad įvykęs nesusipratimas. 

’ . - . Stengiamasi rezoliuciją praves
ti.

2. Įėjimui j spaudą buvo dė
ta ypatingai daug pastangų. 
Vieną kartą masiškai buvo kon- ’ 
taktuota virš 20 laikraščių, ant
rą kartą arti 40. Visi jie bu
vo aprūpinti informacijos ko
misijos paruoštu atsišaukimu. 
“An Appeal for Justice”, JAV 
Kongreso priimtos rezoliucijos 
H. Con. Res. 416 tekstu ir kai 
kuria kita medžiaga; pavyz
džiui, laikraščiam išsiųsta 18 
egz. “The War Against God in 

Mirus Lietuvos teatrą akto- Lithuania”, 13 egz. V. Vaitie- 
riui ir režisieriui a.a. Ipolitui ‘ “
Tvirbutui, L. B. Hartfordo apy
linkės valdyba per kelis seniū
nus surinko 132 dol. ir velio
nį įamžino lietuvių Fondo na
riu.

Puikų žingsnį yra padaręs

narių skai- legislatūrą,
2. amerikiečių spaudą,
3. radiją fr televiziją.

Rezultatai
1. Pasistūmėjimą pirmąja 

kryptimi reikia laikyti ypatin
gai reikšmingu, nes Los Ange
les City Council ir Los Ange
les County Board of Supervi- 
sors savo priimtomis rezoliuci
jomis patys aktyviai įsijungė į 
Lietuvos laisvinimo pastangas, 

martaus Jtauvoje. O^jiabar Valstybių gubernatorių ir mies-

čius. Daugiausia (jau ketvirtą 
šimtine) L. F-dui paaukojo Mi-

7. Jie sutaupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per Reikia pažymėti, kad M. Ku- 
taitienė 1966 spalio 5 buvo

kūno “Lithuania”, 10 egz. Tau
ro “Guerilla Warfare on the 
Amber Coast”, prof. K. Pakšto, 
A. Vaičiulaičio ir kt. knygutės 
anglų kalba.

Įėjimas į amerikiečių spaudą 
yra labai sunkus, tačiau su pa

Iš Lietuvos Vyčių 
veiklos

Philadolphia, Pa. — Lietuvos 
vyčiai kovo 3 minėjo šv. Ka
zimiero šventę. Nariai, palydė 
ti veteranų, iš salės nuėjo baž
nyčion, kur iškilmingas mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė 
kun. St. Mažeika.

Tuoj po mišių parapijos salė
je buvo bendri pusryčiai. Pro
gramą pravedė Viktoras Bal- 
ten, atvykęs iš Montrealio ir 
čia įsikūręs. Kleb. kun. C. Ba- 
tutis pasveikino susirinkusius.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
kun. Shields, mokytojas ir CY

_________ _______________ O or^nizacijos vadas. Pagerb
si Los Angeles metropolijos pasveikinti Walter ir Ire- 
laikraščiai į mūsų prašymą at- na Sveklai. Jie buvo pakelti į 
siliepė: Los Angolos Times, vyčių ketvirtą laipsnį DaytonoPODAROGIFTS, Ine

(VienūtUHs dovmą atstoviu JAV-sc}

220 Padt Ava. Stati
Now York, I 

Tol 212*228-9547
Y. 10003

PACKAGE EXPRE$$ & TRAVEL AGB4CY,

m *14999 5B1-77T9

714 Wabwt Struut, Philsdslphis, Pa. 19104

COSMOS PAROELS BCPRESS CORP. 
45 Wu* 456» $frwt, Naw Ycrk, N.Y. 10034 

Tsl.: 212 GI 5*7905 
arba į bet kurį jų skyrių

Mpkrtfie 15 grfte j Hartfordą, yra įmokėjęs 50 dol.
Dm* nebūtam geta pasveiku- Be to, dar trys asmenys mo-

seime. Jiem įteikta koplytėlė 
su rūpintojėliu ir išdrožtas vy
tis.

Susirinkime dalyvavo per 
šimtą žmonių.

Vyčiai dalyvavo baltų banke
te Sheraton viešbutyje kovo 
9 ir kitą dieną 12 narių buvo 
nuvykę į Newarką, kur apskri
ties vyčiai minėjo šv. Kazimie

ro šventę. J. J.

■ Mtttt jtata ir tapo Būtų gera ir gražu, jei atsi- 
etvffų Fmde nflRB. rastų ir daugiau geraširdžių,
9v. TivjyMi Vyrų Klubas, kurie savo ar artimųjų vardu į-

į_ pusę įmokėję) — tai Antanas
A. a. Ūr. Afltato šerkšno Kuprevičius, Andrius Rėkus ir

SUBtai daugiau, šiais laisvės kovos ras.

MaflM pMtmua, paskyrė U tuvos ir lietuvių priešais, bet ir

spausdino Alto pirmininko Jo
no čingos ilgą laišką. Evtang 
Outlook dienraščio redakcijai 
medžiagą asmeniškai. įteikė Al
binas Markevičius.

Ryšium'su paskelbtais veda-

oną kultūros židiniui ■ 
VTRUI AUKOJO[M

Mylimam Tėvclrai

tak, tuose dienraščiuose buvo 
paskelbta dar visa eilė laiškų: 
generalinio konsulo dr. Juliaus 
J. Bielskio, stud. Jurgio Gliau- 
džio, Napoleono Nayergis, du

KAZIMIERUI ROMAN- RAMANAUSKUI
miras, mūsų idėjos draugą Kazimierą, jo Mamytę ir artimuosius 
gilaus skausmo valandoje nuoširdžiausiai užjaučiame.

Philadelphijos MOKSLEIVIAI AlL.I7.ĮNINKAI

Be vedamųjų, informacijos 
komisijos pastangomis ilges
nius ar trumpesnius rašinius 
Lietuvos klausimu paskelbė 
The Tidings (dr. Kremerio po
litinis komentaras), visai Ame
rikai skirtas katalikų savaitraš

101 ta. P. Adomaitis, Rego Park, N.Y.

90 ta. E. Mnskas, Los Angeles, Calif.
50 ta. R. Frankienė, Comweils Hights, Pa.

20 ta. O. Šulinskas, EUzabeth, N J.

Po 10 ta. U. Yanush, Brooklyn, N.Y.
K. Jankūnas, Lodi, N.Y.
S. Palionis, Brooklyn, N.Y.

5 ta. V. Kiukys, Sommerviile, N.J. "**

Po 2 ta. A. Spaičys, Woodhaven, N.Y.
Francis Laukaitis, Lynbrook, N.Y.
Antanas Skudzinskas, Dorchester, Mass.

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

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

VAIZDAI IŠ MADŲ PARODOS NEW YORKE

Giedrė Montvilienė, Violeta Gerdvilytė, Irena Kybartą itė. Nuotr. R. Kisieliaus

Paveda rengta jaunimo centro—kultūros židinio statybai paremti

Irena šilkaitienė Nuotr. V. Maželio

M. Gustaitis ir V. Glasėrytė Nuotr. V. Maželio

Šiltus drabužius modeliuoja iš k. j d. Nijolė Manelienė , Regina-Rūta Žymantaitė, Irena Šilkaitienė.
Nuotr. R. Kisieliaus

Vaikai demonstruoja įvairius drabužius. Iš k. j d. L. Ridikaitė, M. Gustaitis, V. Glasėrytė ir J. Gudaitė.
Nuotr. R . Kisieliaus Nuotr. V. MaželioAudronė Butvydaitė
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303 Easte?h Avė., Malden, Mafis.

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

EASTER GREETINGS

PASSAIC
CITY SERVICE

STATION

SEįĮMAbįNMKATIMKVn 12-6 • (Ž>2)24W - 1246

305 SEVENTH WE.(cor-27*ST),NEW YORK/U10001

SCHALLER&WEBER

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

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

"Praytflg Hands” 
t>y Albrecht Durer

Open 7 days a week 
We do general 
Auto Repairs

PAMINKLAI STATOMI 
visose Kapinėse

North Babylon 
Call 516 MO l-ATTl

Universal šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 

paliudijimas.

PARMA, Ohio 44134 
5433 State Rd. 
7464038___________

TRENTON, N J. 0R611
730 Liberty Street 
L¥ 9-0163

Iby V* aerrtce yuur erripment in 
tbe LI are*.? We have tbe trucks, 
mm, eguipment and kaovMunv to

BOSTON South, Mas*. 02127 
390 West Broadvvay

FITTSBURGH, Pa. 15222 
346 Third Avenue 
GR1-3712

BUTCHKO 
AUTO WRECKERS

MINNEAPOLIS, Minn. 55414
217 E.-Hennepin Avė. 
FE 2-4988

BALTIMORE, Md. 2122* 
3206 Eastem Avenue 
OI 2-2374

NEW YORK, N.Y. 10003
101 First Avenue 
OR 4-3930

GLOBĖ PARCEL SERVICE Ine. yra PODABOGIFES, 
Ine. autorizuota priimti dovanų užsakymus Sovietų ga
mybos daiktams, pvz., automobiliai, šaldytuvai, televi
zijos priimtuvai, drabužiai, avalynė, maistas ir Lt.

Jei jūs nesinaudojate mūsų patarnavimu, — įsitikinkite 
patys. Aplankykite arba susisiekit su bet kuriuo mūsų 
skyriumi (kurie, jūsų patogumui, turi didelį prekių pasi
rinkimą), ir jūs turėsite daug naudos iš mūsų patyrimo.

MARGEE LEITE - 
Now located at 

BEAUTY BOUTIQUE 
167-06 Hillade Avė Jamaica L.I. 
Formerly o£6-3 Beatuy Salon 

Ptraįne 523-4470

Whitehead Avė. 
•257-2113

8TEAM BATUS* MA88AGES for 
ĖadteK Tnaaday and Ttaraday; tor 
Mm: ITnnby, VfedMaday, Friday, 
BatandsF and Bunda?. Boura U AM 
te HEBE. L*įnn*d Beękfeed Finish 
Štamą BMte XMB Mtodtem Avenue 
KtCtoiima XM aud ite Streets 

TeL £84-9636

Užeikite —- įsitikinsite,
V1NEL AND, N J. 06369 
PMsh-OhilI
Wed Landis Avė.
609-691-8423

BAKER ĘXP ON BREAD 
Work near Home 

BELĘE RAKĖ SHOP

vybė. U •. • : .
Balandžio 21 Velykų stalas, 1 

v. popiet, Apreiškimo- parapijos salė
je. Rengia Liet. Kai. sąjungos 29 
kuopa. r /

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
ir informacijos vadovai V. Radziva* 
nui, 84-16 IlOte Street, Richmond 
HiH, N.Y.1M18. Telef. Hl 1-9720.

ROCHESTER, N.Y. 14621 
683Hudson Avenue 
8*5-5023_________■

PHILADELPHIA, Pa 19123 
632 W. Girard Avė. 
WAInut 5-8878

OPE3KATOR6 EXP.. 
ON MEN*? PANTS

Section wozk, nice wariung cončd- 
tions steady f ringe benefits work 
near home PICC1K1LLO PANTS — 

817 Broadway N. Y. C.

NEW BRITAIN, Conn. 06052 
97 Shuttle Meadow Avė. 
224-0829

ALEX KOMAR 
FUNERAL HOME

For Ihtegrity, Dependability
and Ethics

583 Van Houten Avė, Clifton, N J.
Call (201) 777-0942

VITO LO CAPUTO 
BASEMENTS - BATHROOMS 
KITCHENS - BOAT WORK 

Ali Work Guaranteed 
Call 987-8539 

109 Seavievv Avė Staten Island

EXP OPERATORS 
ON MENS JACKETS

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

. DEXTER PARK
I PHARMACY g
P Wm. Anastasi, B. S.
77-01. JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) " 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER •
Mldagan 2-4130

8EATTLE, WaM». 98103
1512 N. 398i Street 
ME 3-1853

735 Ridgedale Avenue 
East Hanover N. J.

CaU 
201-8874263

Medicinos daktares
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. p.p.

g FUHERALCHAPEl,/fK. į 
g 52nd Street at Lexingtan Avenue 
g Ray Kerbelis, Dir.

I PL 3-5300 ?

Ettore Galeno, 
Ine.

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

W0ffCESTER, Mass. 01604
82 Harrtson Street 
•17-798-3347

Charm Beauty Shoppe
REGINA CSELIENB — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

f .. IMMEDIATĘ OPENRMGS 
2nd Shift 4:30-9:00 PM

Excellent benefits— Good starting pay y 
apply

MALDEN KNITTING MILLS

TURME ĮVAIRAUS DYD&O IR ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITE MUSŲ SANDELYJE VISADA. Virtoje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kor JAV-ee.

OMAHA, Neto*. 68107 
5524 S. 32 nd Street 
731-8577

Populiariausia šokių vieta Yorkvilėje
Kiekvienų sekmadienį šokiai nuo 4 vąL.-p.pc; kas vakarų, išskyrus 
pirmadienius, groja Fred Breitenbachs didžiulis Lorelei šokių orkest
ras; kiekvienų antradienį tarptautinės šokių varžybos* šoka žymi 
Georg-Connely trijukė; puikūs laimėjimai, vokiška virtuvė, impor
tuoti ir vietiniai gėrimai, europietiškas patarnavimas.. -

233 East 86th Street (tarp 2 ir 3 Avė.) New York City

už dainuoj
Kovo^*-^ Pianistės Aldonos Ke- '■ Uetuvps Atiminimų Radfo Valanda D9<* transportaciją. 

palaitė£knnipertes Tpwn Haū, Ne\^ NEW YORKE
York, 5*80 vai. / .4 . ‘ ' šeštadieniais nuo S iki 6 vaL WEVD

Kovo 31 -r- P. k., Motuzų filmai 1330 KiL 97.9 Mg. Fm. Direktorius
I rodomi V.- Didoko svetainėje, 1883 Dr. Jokūbas J. Stūkas, 1016 Schlei-

Madiso^ St, Ridgevrood, N.Y. Fra- fer Rd. HUkdde, KJ. 07205; teL 201-
. džia 4:$06&L poptet- Rengia K. Mo- 780 6878.
’ tūzas. 8^» j^odyti filmai iš N.Y.
: pasaulit^d parodoj ir Ekpo ’67.
■ Balandžiai14 —- Jaunimo “Disco-
; theąue'iįĮbįąaį,'’j'.

Balai^įp>Įp. — Jaunimo simpo-
{ ziumas: “Hippl^, jų filosofija ir 

praktika. Rengia A-L.T. Sų-gos I-sis 
skyrius New Yorke.

Balandžio 20 -21 — Vyresniųjų
. moksleivių. ateitininkų studijų die

nos Pa^rsone.NJ.'Rengia rytinio
> pakraščio mofcįis. ateitininkų vado-

220 PARK A 
HEW YORK, N. Y. 10003

New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
RMgewoode: 56-54 Myrtie Avenue — VA 1-7068 
Aatorijoje: 28-28 8teinway Street —- AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 HilIaMe Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark FieM Rd. 516-757-0801

SETROlT, Mich. 48210 
6400 HMtegm Ava. 
TA 5-7580

Jums gali kilti kai kurto *

Kas yra GLOBĖ PARCEL SERVJC^ INC ?
Kodėl pritraukė tūkstančius kDjeotū visose .'Jungtinėse 
Valstybėse? '.'•V'—.

Kuo Globė Parcel Service, Ine. pasižymi, patarnauda
mas savo klijentams? . \

Jūsų informacijai tokie , 
ATSAKYMAI: į

Globė Parcel Service, Ine., — tai firma,’^oficialiai auto
rizuota Vnešposyltorg’o priimti iš anksto čia apmokė
tus dovanų siuntinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.
Per paskutiniuosius 38 metus Globė Parcel Service, 
Ine. suteikė puikiausi ir labiausiai patikimą patarna
vimą savo klijentams, todėl klijentų skaičius auga kas 
metai.
a. Globė Parcel Service, Ine. gautus klijentų siuntinius 

supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų 
laike. ■ *

►TAIGA NEW YORKE 
IE SOUTH, cor. I0A STREET 

T«L 212 - 982-8410

šiam amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkamų patarnavimų

HOLLANDER 
CYPRESS CORPORATION 

800 jamaica Avenue ■ 
BROOKLYN, N. Y.

AP 7-2332

883 Main Avenue 
PASSAIC, N. J.

Call 201 - 779-9796

Mevs. Raimi

$7.50., Silpsti čeiį ar pašto per-

■
 NAUJAUSI 

ir ITALŲ 
PRANCŪZŲ 
MODELIAI, 

įvairūs kailiniu 
ir kailiy 

papuošei y 
pasirinkimas

Vlakas gaminam* mūsų dirbtuvėje. 
DIDELIS PASIRINKIMAS. URMO

Air T !Alfa Jeweler 
A. ŪSELIS • •

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

Laisvės Žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir png^Į kalbomis'sekma? 
dieniais 8-10 tog? ryto 105,9 
Firtenga. Vedėjai: AManas Mažei
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th PL, Middle ViL- 
lage, N.Y. 11379.

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

DA 6-2123
W. Bielanski - C. Kardovich 

Ė. Novak

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbaunkas, 910 WiUoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

SAN FRANCISCO, Calif. 94122 
1Ž36 • 9Cf> Avenue 
&B4-79MT

8PH1NGFIELD, Mass. 01103
1840 Main Street 
736-9636 / RE 4-8354

KAINOS. Parduodame dideliems 
kailinių krautuvtanų Prieš pirkda
mi—įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sulygo* Pertaisome kailinius ir ki
tus siuvinius i naujus' modelius.

Alex Dimants Fui Co.
15U W. 28 St, New York, N.Y. 

Patalpa Na 501.
Tei. CH 2-1079 — CH 2-0535

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

Franklin Sq.. L.I.: 981 Hempstcad Tpue. — 437-7677 

Flushinge: 41-06 Main Street —

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1194

LWANGSELE3, CaMf. 00026 
8BM Oiinėit «vd. 
213 - 382-1568

'mietns daiktams.
c. Globė Parcel Service, Ind apdraudžia nuo bet ko

kios rūšies rizikos kiekvieną siuntinį, jo pilnoje ver
tėje. -j

d. Globė Parcel Service, Ine. aprūpina kiekvienam šun- 
tinmi pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausios dešros 

Krišonei ir TV užkandžiai —. kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Antanas Benderius, Fredį į, Prięd 
ASS New Yorko-New Jersey 

Skyriaus pirmininkas



AAntehind|i

Dr. Henrika* Brazaitis, O- 
hio lietuvių gydytojų ir visos 
Amerikos lietuvių gydytojų ri
jos pirmininkas, buvo atvykęs į 

' prof. dr. V. Kanaukos laidotu
ves.

Aldonos Baužinskaitės — 
Kairienės eilių rinkinys “Deta
lės” jau atspausdinta. Knyga 
turi 72 psl., vinjetes ir viršelį 
piešė Ona Stankaitytė — Bau- 
žienė. Išleido Ateities leidykla, 
kuriai vadovauja kun. V. Da- 
bušis.

Laureatas Antanas Gustaitis 
su žmona praėjusį savaitgalį 
buvo atvykęs iš Bostono pas 
savo sūnų inž. Algimantą ir bu
vo surengęs gražų priėmimą ra
šytojam ir savo draugam. Poe
tas humoristas Antanas Gustai
tis praeitais metais gavo Lie
tuvių Rašytojų Draugijos pre
miją už knygą “Ir atskrido juo
das varnas”.

Regina Viliamienė iš Wash- 
ingtono, praeitą savatigalį lan
kėsi New Yorke pas savo bi
čiulius.

Dr. Pranas Bagdas, baigia 
rašyti pasakojimų knygą iš dak
tarų gyvenimo. Anksčiau jis iš
leido tris dramas, sudėjęs į 
vieną knygą ir pavadinęs “Bai
siuoju birželiu”.

Dail. Vytautas Ignas išvyko 
į Clevelandą aplankyti savo 
sunkiai sergančio tėvo.

Dail. V. Rato grafikos kūri
nių yra atsiųsta iš Australijos. 
Jų galima gauti pas Paulių Jur
kų.

Nijolė Ulėnienė, dėstanti gru
pinį pianiną Hicksville, Long 
Island aukštesnėje mokykloje, 
dažnai lankoma ir stebima ttiii- 
zikos mokytojų bei kolegijos 
studentų, kurie domisi šiuo gan 
nauju pianino dėstymu, šiuo 
metu Long Islande yra tik dvi 
aukštesnės mokyklos, kuriose 
galima mokytis pianiną. Kovo 
13 Levittown, LI., Įvykusioje 
mokytojų konferencijoje, N. 
Ulėnienė buvo pakviesta skaity
ti paskaitą ir demonstruoti šį 
grupini pianino dėstymo me
todą.

Aukotojų sąrašai, pristatomi 
organizacijų, komitetų ar pri
vačių grupių, laikraštyje spaus
dinami kaip apmokami skelbi
mai, su administracija iš anks
to susitarus.
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Prof. dr. VINCUI KANAUKAI

mirus, jo žmoną Oną, dukrą Aldoną Naudžiuvienę, sūnų 
Algį, brol| Kostą ir visus artimuosius giliai užjaučia

N. Y. Lietuvių Gydytojų Draugija

Prof. med. dr. VINCUI KANAUKAI
mirus, jo žmonai Onai, sūnui Algirdui ir dukrai Aldonai 
gilią užuojautą reiškia

New Yorfco-New Jersey Lietuvių 
Dantų Gydytojų Draugija

buvo: A. Butvydaitė, N. Ma
nekenė, G. Montvilienė, I. Sil- 
kaitienė, R. Žymantaitė.

Vaikų grupėje: A. Bulotaitė, 
T. Garankštis, V. Glaserytė, 
M. Gustaitis, D. Ogdenaitė, L. 
Ridikaitė, R. Sabalytė.

Pianinu skambino: K. 
runkštytė ir A. Samušytė.

AJA

Prof. dr. VINCUI KANAUKAI

mirus, jo žmonai Onai, sūnui Algiui, dukrai Aldonai ir 
broliui Kostui reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Dr. Marija ir Aleksmdras ŽEMAIČIAI

i Pasaulini y Parodų aplankymas - revi- 
| zitavimas — MATUZŲ FILMAI 
| KANADOS EXPO 67 • NEW YORKO PASAULINE 
| PARODA 1964-1965 su didinga Lietuvių Diena • NEW 
f YORKO PASAULINE PARODA 1939-1940 su Lietuvos 

pavilijonu ir milžiniška Lietuvių Diena. Kuri iš jų buvo 
gražiausia?
Sekmadienį, kovo 31 d., 4:30 vai. popiet V. Belecko Winter 

Garden salėje, 1883 Madison St., Ridgewood, N.Y.

Sekmadienį, balandžio 7 d., 4 vai. popiet Sv. Jurgio Dr-jos 
salėje, 180 New York Avenue, Newark, N.J.

Įėjimas 1.50 dol. • studentam 1 dol. • valkam 50f

koncertas, kuris įvyks Neej 
Yorke birželio 2, yra sukėlęs || 
platų susidomėjimą ne tik J 
New Yorke, bet ir visame ry- S 
tiniame pakraštyje. Daugelyje || 
vietovių pu yra platinami hi- 
lietai ir organizuojamos ekskur- | 
sijos, šio parengimo taikinio- f 
kais įvairiose vietovėse jau yra 
sutikę būti šie asmenys: Besto- * 
ne radio programos vedėjas P. I 
Viščinis, Hartforde —- radio | 
programos vedė jas Alg. Dragų- 
nevičius, Pidladelphijoje — 
Bendruomenės Balso radijas 
per J. Stiklorių, Kearny,’ N J. 
B. Macijauskienė, Paterson, N. 
J. — A. Gudonis, Great Neck, 
N.Y. — V. Butkys, Long Is
lande, N.Y. — K Miklas, New 
Havene, Conn., A. Gruzdys, Pa
čiame New Yorke bilietus gali
ma įsigyti “Darbininke”, Balfo 
centre. Bružinskų siuntinių į- _ 
staigoje, J. Andriušio Haven 
Realty įstaigoje bei pas visus 
Lietuvių Radio Klubo valdybos 
narius. Bilietų platinimo ko
ordinatorius yra Vincas Padva- 
rietis, 87-40 127 St, Richmond 
HiU, N.Y. Chicagos Lietuvių O- 
perą į New Yorka pakvietė 
“Laisvės žiburio” radijas.

Now York© skaučių i i - 
dinio sueiga įvyks balandžio 3, 
trečiadienį, 7:30 v.v. p. Vincės 
Jonuškaitės — Leskaitienės na
muose, 147-18 Hoover Avė., Ja- 
maica, N.Y. Kviečiamos vyr. 
skautės ir kandidatės.

Nijolė Manelienė, iš Chica
gos, dalyvavusi madų parodoje 
ir modeliavusi, po parodos N. 
Y. dar pasiliko tris dienas ir 
aplankė savo bičiulius.

LMKF New York© klubo tra
dicinė Atvelykio popietė įvyks 
balandžio 21 d. 5 vai. popiet 
Knights of Columbus salėje, 
616 Jamaica Avė., Brooklyn, 
N.Y. Karilė Baltrušaitytė de
klamuos mūsų poetų eilėraš
čius apie Velykas ir pavasari. 
Bus dail. Juozo Bagdono pa
veikslo loterija ir gausus Ve
lykų stalas. Visi valgiai bus pa
gaminti klubo narių. Tuo rei
kalu klubo susirinkimas šaukia
mas balandžio 3, trečiadienį, 
7:30 vai. vak. narės T. Penikie- 
nės bute, 85-23 87 St. Wood- 
haven, N.Y. Važiuoti BMT Ja
maica linija iki Forest Parkvvay 
stoties.

ŠAKNŲ IR
Ramovėnų rūpesčiu šį pra
ėjusį savaitgalį (kovo 23,24) 
buvo surengta įdomi paroda Ko 
lumbo vyčių salėje Woodhave-

i
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DaiL K. žoromakis kalba Prano Battuonlo darbų parodos atidaryme kovo 23 vakare Kolumbo vytių salėje
Woodhavene. * • Nuotr. L. Tamošaičio

KELMŲ PARODA NEW YORKE

"Laisvės žiburio" radio rėmė
jų — Lietuvių radio klubo na
rių visuotinis susirinkimas yra 
šaukiamas šį sekmadienį, kovo 
31 d. 12 vai. Apreiškimo pa
rapijos salėje, Brooklyne. Dar
botvarkėje yra numatyta klu
bo įstatų priėmimas ir naujos 
valdybos rinkimas. Visi nariai 
prašomi dalyvauti.

Inž. Bronius Masiokas su 
žmona Evelina, ilgą laiką gyve
nę prie Ramiojo vandenyno 
Seattle mieste, Washingtono 
valstijoje, atsikėlė į Farming
dale, Long Island tarnybos rei- 
kalasis. Br. ir E. Masiokai, gy
vendami Seattle mieste, buvo 
labai aktyvūs lietuvių veikloje, 
ypač garsinant lietuvių vardą 
tarp amerikiečių per spaėdą, 
radiją ir televiziją. Br. Masio
kas buvo Seattle LB apylinkės 
pirmininkas. Jis žada su savo 
žmona ir čia įsijungti į lietu
vių veikimą, ypač ton sritin, 
kur bandoma garsinti Lietuvos 
vardą tarp kitataučių..

Petras Montvila buvo susir
gęs ir net išvežtas į ligoninę. 
Dabar jis gydosi namie.

Madų parodoje kovo 24 Le 
Cordon Bleu salėje modeliavo:

A. Butyydaitė-Butvay —dau
guma rūbų buvo sukurti Tiel 
Traina; E. Garunkštytė, V. 
Gerdvilytė, L Kybartaitė — dir
ba kaip “designer”; rūbai buvo 
pačios sukurti ir pasiūti; N. 
Manelienė — rūbai gauti iš 
Chicagos Meno Instituto, su
kurti Joseph ir Carl Lalumia ir 
Roberto Chalita; J. Mažeikaitė, 
G. Montvilienė — rūbai gauti 
iš Madam Lisauer saliono; R. 
Noreikaitė, L. Senken, L šil- 
kaitienė, V. Steponavičiūtė, E. 
Vaičiūnaitė, A. Vaikutytė, V. 
Vaikutytė, R. Žymantaitė.

Iš jų profesiniai modeliai mas Kašiuba, Fondui paaukojęs su žmona valė restoraną. 
’------ . « «_ 1000 dol. -- --- - - -

Kitiem tai gal nedidelė au
ka, bet šiuo atveju auka yra 
ir didelė ir giliai prasminga.

Tomas Kašiuba dabar yra 82 
metų. Sveikas, gyvastingas, e-

Ga- nergingas. Gyvena 556 Lep- 
nard St, Brooklyne. .

ne. Svečias Pranas Baltuonis 
iš Montrealio buvo atvežęs ir 
išstatęs 96 darbus, padarytus iš 
medžio šaknų, kelmų.

Paroda atidaryta šeštadienio 
vakare 7 v. Ramovėnų pirmi
ninkas V. Alksninis tarė trum
pą žodį, toliau pakvietė dail. K. 
Žeromskį apibūdinti Prano Bal- 
tuonio darbų.

Dail. K. Žoromskis prieš tre
jetą metų, lankydamas Mont- 
reaiy, ir surado šį talentingą 
ir nagingą žmogų, susidomėjo 
jo darbais, buvo juos aprašęs 
Darbininke. Savo žodyje jis at
kreipė dėmesį, kaip P. Baltuo
nis medžio šaknyje ar kelme į- mos proporcijos ir virsta vul- 
žiūri kokią formą bei pavida- gariomis formomis. Kai kur ir 
lą. Paskui jis tą formą išvysto, dažymas, natūralių stiklinių a- 
atbaigia, privesdamas iki kūry
binio momento, duodamas savo 
mintį. K. Žoromskis palinkėjo 
bandyti patvaresnes medžiagas 
— akmenį ir metalą ir iš jų 
kurti skulptūrą^

Buvo pakviestas ir pats au
torius Pranas . Baltuonis. Jis 
padėkojo rengėjam ir dail. K. 
Žoromskiui, kurio padrąsintas, 
ėmėsi šio darbo.

Po atidarymo visi svečiai 
pavaišinti kava..

Paroda veikė ir sekmadienį. 
Per abi dienas aplankė apie 
400 žmonių. Parduota 37 dar
bai. Vienas darbas buvo pado
vanotas ramovėnų skyriui ir 
leistas laimėjimam.

Paroda buvo patraukli savo 
’ išradingumu ir fantazija. Fan-

Gražiai įamžino savo žmonos prisiminimą
Iš profesijos jis vaistininkas, 

turėjęs savo vaistinę Stakliškė
se, Alytaus apskrityje. Vedęs 
1925.

Į Ameriką atvyko jau būda
mas 63 metų amžiaus. Stvėrėsi 
bet kokio darbo. Pradėjo dirb-

New Yorke pradėtas Lietu
vių Fondo vajus. Išsiuntinėti 
pirmieji laiškai, kreiptasi as
meniškai. Atsiliepė visa eilė 
žmonių.

Iš jų išskiriame vieną, ir į- 
rašome pirmuoju šio Fondo va
jaus eilėse. Tas asmuo yra To- ti Buivydo restorane, naktimis

*2 

tazija tikrai nuveda į surealiz- 
mą, sukuriamos visokiausios 
formos, žmonių įvairiausi pavi
dalai. Kai kur mėginama priar
tėti prie realizmo.

Medis daugiausia gražiai nu
dailintas, atbaigtas, nulakuotas, 
kai kur net nudažytas. Geriau
si darbai buvo tie, kur auto
rius derino nesudėtingas for
mas ir nenorėjo nieko nuste
binti. Ten jis ir stebino savo 
nuoširdumu ir darbo švarumu. 
Tokia buvo, pvz., pingvinų seri
ja. Mažiau vykę buvo darbai 
su žmonių figūromis, žmonių 
veidais. Ten dažnai neišlaiko- 

kių įvedimas pakenkė origina
liam kūrinio užmanymui.

Stebino ir tai, kodėl parašai 
prie eksponatų parašyti angliš
kai. Parašyta dar su gana di
delėm klaidom. Gal svečias ne
žinojo, kad čia įprastą paro
dom naudoti lietuvių kalbą, 
nes paroda pirmiausia skiriama 
lietuviam. Jei ateis koks vienas 
kitas, kuris tos kalbos nesupras, 
mielai patarnaus tie, kurie, bu
di prie įėjimo. Paaiškins. Bet 
— argi mene reikia paaiškini
mo.

Pr. Baltuonis yra savamoks
lis skulptorius, atliekamu lai
ku pamėgęs rinkti kelmus ir 
šaknis ir iš jų išgauti naują 
turtingą fantazijos pasaulį.

(P-)

Abu dirbo juodą darbą, gy
veno taupiai. Išėjo pensijon ir 
vėl taupė.

žmona Joana 'susirgo. Sun
kiai sirgo 4 metus. Mirė 1966 
m., būdama 79 metų. Vedę iš
gyveno 41 metus.

dirbtas santaupas jis ir pasky
rė savo mylimos žmonos pri
siminimui— velionę Joaną į- 
rašė nariu į Lietuvių Fondą, į- 
nešdamas 1000 dol.

Todėl ir verta dėmesio ši ne
paprasta pensininko Tomo Ka- 
šiubos auka.

Dabar jis gyvena vienas. Jie 
turėjo dukterį Liuciją, kuri yra 
ištekėjusi už Vytauto Cėsnos ir 
gyvena atskirai.

| Cypruss Hills sekcijoje iš- 
| nuomojamas gražus butas iš 5 
f kambarių. Pageidaujama nuo-
| mininkai, kurie galėtų prhbū- pardavėja, kuri mc&a angliškai
| rėti namą. Pigi nuoma, prie ge- ne tik kalbėti, bet ir rašyti bei
j ro sussiekimo. Tel. MI2-2970. apskaičiuoti. Tel. 849-7240.

ŽINIOS

Sv. Petro parapijos .. vil
kučių pirmoji Komunija įvyks 
viena savaite anksčiau negu 
buvo skelbta. Nauja data gegu
žės 5 d. 9 v. ryto.

Verbų sekmadienį, balandžio 
' 7, 3 vai. popiet šv. Petro para- 
[ pijos bažnyčioje bus naujų baž

nyčios vargonų palaiminimas 
i ir dedikacija. Šia iškilminga 
Į proga parapijos choras ir sve

čiai solistai duos gavėnios reli
gini koncertą — išpildys kan
tata Faure Reguiem. Progra
moje dalyvaus žymus Bostono 
vargonų muzikos specialistas 

I Douglas Rafter, kuris vargonais 
išpildys keletą kūrinių. Parapi- 

į jos klebonas kviečia visus Bos
tono ir apylinkės lietuvius šia
me koncerte dalyvauti ir paau
koti parapijai 2 dol. už kon
certo bilietą. Bilietus galima į- 
sigyti pas choristus, Petchels 
batų krautuvėje arba klebonijo
je.

Marija Shaw, gyvenusi Broo- 
klyne, mirė kovo 27. Nuliūdi
me paliko vyrą Joną, sūnus Mil- 
dred, Emilianchik ir' Edvardą. 
Pašarvota Andrew Torregrossa 
Funeral šermeninėj 345 Ave
nue “U” iki šeštadienio 9 v.t.

L.K. Moterų Sąjungos 29 
kuopa rengia tradicinį lietuviš
ką Velykų stalą balandžio 21 1 
vai. popiet Apreiškimo parapi
jos salėj, Brooklyne. Sąjungie- 
tės kaip paprastai pagamina j- 
vairių skanumynų, įdedamos 
daug triūso bei pasiaukodamos 
lietuviškų tradicijų palaikymui. 
Viską gražiai paruoš ‘šeiminin
kės: A. Šmitienė, O. Laurinai
tienė, K. Žvinienė ir kitos. At
velykio sekmadienį sąjungietės 
laukia daug viešnių ir svečių 
atsilankant į tradicinį pobūvį.

Darbininko skaitytojai randa 
progą kitiem užsakyti laikraštį. 
Evelina Masiokienė, kurį laiką 
gyv. Washingtono valstijoj, iš 
Farmingdale, N.Y. rašo: “Siun
čiu prėnumeratą trečios kartos 
lietuvaitei, kuri dabar sparčiai 
pati mokosi lietuvių kalbos”. 
Mrs. Lee Helser, Mercer Island, 
Wash., nauja Darbininko skai
tytoja. P. Gagienė, užprenume
ruodama dukrai Adelei Burke, 
priduria, kad ir čia gimusi, bet 
mėgsta pažiūrėti ir lietuvišką 
laikraštį. Nors nesimokiusi lie
tuviškai skaityti, mėgins ką 
nors suprasti. Abi iš Brooklyn, 
N.Y. Padėka užsakytojam ir 
sveikinimai naujiem.
Ta pačia proga visi Darbininko 
skaitytojai kviečiami ypač šiais 
laisvės kovos metais paieškoti 
naujų skaitytojų Darbininkui. 
Naujiem skaitytojam pirmoji 
metinė prenumerata tik 5 dol. 
Naujų skaitytojų adresus siųst: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Avė. Brooklyn, N.Y. 11221.

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

Groenpoint sekcijoje Brook
lyne parduodamas namas iš 
dviejų apartamentų, kurių vie
nas neapgyventas su 4 krautu
vėmis ir 2 ofisais, apšildomas, 
su naujai uždėtu stogu bei a- 
liumininiais langais. Kaina 13, 
500. Skambinti GE 4-8808.

Williamsbury sekcijoje, lietu
vių apgyvendintame n a - 
me išnuomojami 2 butai pir
mame ir trečiame aukšte iš 4 
kambarių su apšildymu ir šiltu 
vandeniu. Pageidaujama lietu
viai, nes duodama už labai pri
einamą kaina. Teirautis tel. SP 
6-3843.

Ieškoma moterų krautuvei

Marijonas kun. Juozas Vaš
kas šv. Petro parapijos bažny
čioje misijas anglų kalba pra
ves nuo balandžio 1-7. Misijos 
bus vedamos daūgiau klausimų 
aiškinimo formoje, kur kiekvie
nas dalyvis turės progą pasiaiš
kinti sau rūpimu klausimu.

Bostono arkivyskupijos baž
nyčiose kovo 24 buvo daroma 
rinkliava Amerikos vyskupų 
fondui, žinomam NCWC, var
du. Sis vyskupų fondas šelpia 
visus nuo karo nukentėjusius 
ir į vargą patekusius žmones. 
Bostone įsikūrusi katalikų ku
nigų draugija, talkinant taikos 
apaštalam pasauliečiam, šią rin
kliavą boikotavo ir dalino atsi
šaukimo lapelius prie katedros 
ir dar aštuonių bažnyčių. Juo
se žmones ragino, kad neau
kotų. Protestuotojai reikalavo, 
kad aukos būtų siunčiamos po
piežiaus Pauliaus VI vadovau
jamam Caritas labdaros fondui, 
kuris pagelbą teikia Pietų ir 
šiaurės Vietnamo žmonėm. Da
linamuose lapeliuose buvo reiš
kiamas protestas prieš Ameri
kos vyriausybę, kuri gina P. 
Vietnamą nuo komunistų. Kam 
tarnaujama?

GAL JAU BALFAS 
NEREIKALINGAS

Kovo 3 buvo kviestas Balfo 
Bostono skyriaus metinis _ ną- 
rių susirinkimas, j kurį atvyko 
tik 8 asmenys. Buvo išsiųsta 
100 kvietimų ir apie tai buvo 
pagarsinta spaudoje. Atrodo, 
kad šalpos darbas yra tik ke
lių asmenų, o ne visos visuo
menės reikalas. Dar liūdniau, 
kad mūsų dosnumas visiškai 
nusmuko. Kiekvienais metais 
Bostono skyrius pasiųsdavo 
centrui daugiau 1,0 0 0 dol., o 
1967 — tik 600 dol. Kiekvie
no tautiečio pareiga rimtai su
sirūpinti ir paieškoti to nuo
smukio priežasčių. Vajaus me
tu visi buvo raginami ir prašo
mi remti Balfą. Apie vajų bu
vo garsinama spaudoje. Deja, 
rezultatai menki.

Vien iš Sibiro gauta 1,303 
laiškai, kuriuose lietuviai pra
šo Balfą gelbėti iš vargo, skur
do ir bado, nes jie neturi nie
ko, kas jiem galėtų pagelbėti ir 
juos sušelpti. Kai kas pasakys, 
kad jie šelpia savo gimines ir 
pažįstamus ir kad niekam dau
giau negali padėti. Žinoma, pir
moje eilėje reikia šelpti saviš
kius, bet reikia nepamiršti ir 
tų, kurių niekas nešelpia.

Tie, kurie kas metai saviš
kiam pasiunčia 3-4 siuntinius, 
išleidžia 600-800 dol., nenuken
tės perdaug, jei prie to pridės 
dar bent vieną kitą dešimtinę 
nežinomiem tautiečiam sušelp
ti ir tuo atliks didelį šalpos dar
bą bei išties pagalbos ranką 
vargstančiam tautiečiui.

Kai kas pasiteisins, kad į. jį 
niekas nesikreipė ir jo Balfui 
šalpos neprašė, šalpos reika
las yra ne kelių, bet visų tau
tiečių reikalas. Nelaukime, kad 
mums kas primintų, ar mus 
prašytų, ką mes patys privalo
me kaip savo pareigą atlikti. 
Nenutolkime niro Balfo veiklos, 
paaukokime tam kilniam dar
bui vieną kitą valandą ir nu
eikime į susirinkimą, 
kuris įvyksta tik kartą 
metuose! Dabar Balfo susirinki
mas kviečiamas kovo mėn. 30 
d. 7 vai. vak. Liet. Piliečių Dr- 
jos patalpose So. Bostone. Pra
nešimą padarys ir Balfo centro 
pirmininkas kun. V. Martinkus.

Ajš.

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

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


