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PRIES HEGEMONIJĄ AZIJOS - PACIFIKO ERDVĖJE
Taiwanas — kinų vidaus reikalas. — 
Amerikos pasitraukimui sąlygų dabar nėra
Pareiškusios kiekviena atski

rai savo pažiūras dėl pietryčių 
Azijos regione esančių abi šalis 
liečiančių problemų (šitoji dalis 
sureferuota pereitos savaitės 
Darbininko laidoje), ir besire
miančios abiejų pripažintais 
tarpt, bendradarbiavimo prin
cipais, JAV ir Kinija deklaruo
ja, kad

1. JAV ir Kinijos santykių 
sunormalinimas yra naudingas 
vioms valstybėms;

2. abu kraštai nori prisidėti 
prie tarptautinio karinio kon
flikto pavojaus sumažinimo;

3. nė viena nesieks hegemoni
jos Azijos-Pacifiko erdvėje ir 
abi yra priešingos kitos valsty
bės ar valstybių grupės pastan
goms tokią hegemoniją įgyven
dinti;

4. nė viena nėra nusiteikusi 
derėtis už kurią nors trečią vals- 

kreiptus prieš kitas valstybes;
5. abi šalys sutaria, kad būtų 

pažeisti pasaulio tautų intere
sai, jei kuri nors didžioji valsty
bė rengtų sąmokslą su kita di
džiąja valstybe prieš kitas vals
tybes, arba didžiosios valsty
bės susitartų padalinti pasaulį 
į savo įtakų sferas.

Taiwanas
Pareiškiama, kad šalys 

grindinai svarstė abi jas 
riančius ginčus ir rado, 
pagrindinis ginčas liečia Taiwa- 
ną. Kadangi esama tuo klausi-

pa- 
ski- 
kad

Pratęsta 
radijo stočių 

veikla
Washingtonas. — Prezidentū-

Free Europe ir Radio Liberty fi-

1. Prezidentas buvo pasiūlęs pa
stovų ir ilgalaikį finansavimą, 
tačiau sen. Fulbright, abiejų rū
mų skirtingas nuomones deri
nant, nuo senato kiek skirtingo 
nutarimo nesutiko atsisakyti, 
todėl priimtas tik laikinis spren
dimas. Fulbrighto grupė daro 
viską, kad tų radijo stočių fi
nansavimas būtų visai nutrauk
tas.

Radio Liberty transliuoja ži
nias tik rusų kalba, Radio Free 
Europe — visomis satelitų kal
bomis. Transliavimas lietuvių, 
latvių ir estų kalbomis senokai 
sustabdytas, bet lietuviai gali 
klausytis transliacijų rusų ir len
kų kalbomis. Lietuviškos trans- 
liaijos pasiekia juos iš Vatikano.

Tobulesnis 
žvalgas

Iš Cape Kennedy paleistas 
satelitas-šnipas, bene trečias 
toks iš eilės, kuris turi regist
ruoti ir pranešinėti Sovietų ir 
Kinijos raketų bandymus ir 
gali automatiškai duoti ženklą 
apie Amerikos link paleistas 
skristi raketas. Jame esą apa
ratai gali “atpažinti” nuo že
mės ar iš povandeninių laivų 
paleistas raketas bei atominius 
sprogimus.

Satelitas pasiekė nustatytą 
orbitą 22,300 mylių nuotolyje 
nuo Žemės. Jau esąs erdvėje pa
našus satelitas žvalgo visą Ki
niją ir didžiausią dalį Rusijos. 
Neskelbiama, koks žvalgymo 
laukas ir uždavinys skirtas da
bar paleistajam. Spėliojama, 
kad jo taikiniais bus povandeni
niai laivai. Satelito paleidimo 
proga krašto apsaugos sekr. 
Laird užsiminė, kad rusai tu
ri ar visai baigia statyti 43 
atominius Polaris tipo povan
deninius laivus, taigi turės du 
daugiau, negu jų turi tarnybo
je Amerika.

inu nuomonių skirtumų, todėl 
komunikate jos atskirai užrašy
tos.

Pekino nuomonė. Taiwano 
klausimas yra pagrindinis, kliu
dąs sunormalinti JAV—Kinijos 
santykius. Kinijos liaudies res
publikos vyriausybė yra vienin
telė teisėta Kinijos vyriausybė. 
Taiwanas yra Kinijos provinci
ja, kuri seniai sugrąžinta moti
nai tėvynei. Taiwano išlaisvini
mas yra Kinijos vidaus reikalas, 
į kurį niekas neturi teisės kiš
tis. JAV karinės pajėgos ir ka
riniai įrengimai turi būti iš 
Taiwano išvežti. Kinijos vyriau
sybė nepritaria jokiai veiklai, 
kuria siekiama sukurti “vieną 
Kiniją, vieną Taiwaną”, “vie
ną Kiniją, dvi vyriausybes”, 
“dvi Kinijas”, “Nepriklauso
mą Taiwaną” arba skelbia, kad 
“Tiwano statusas dar turi būti 
nustatytas”.

JAV nuomonė. — JAV ima 
dėmesin, kadabejose pusėse Tai
wano sąsiaurio esą kinai mano, 
jog yra tik viena Kinija ir kad 
Taiwanas yra Kinijos dalis. 
JAV tuo reikalu nesiginčija. Jos 
tik suinteresuotos, kad patys 
kinai Taiwano klausimą sutvar
kytų taikingu būdu. Šitai turė
damos galvoje, JAV pareiškia, 
kad šito proceso eigoje principe 
jos yra nusistačiusios ištraukti 
iš Taiwano savo karinius dali
nius ir karinius įrengimus. Tuo 
tarpu gi JV karinės pajėgos Tai
wane bus pamažu mažinamos, 
bet tempas priklausys nuo to, 
kaip mažės toje erdvėje esąs įsi- 
tampimas.
Santykiai

Abi šalys santykių nori, bet 
nori juos pradėti nuo tokių sri
čių: mokslas, technologija, kul
tūra, sportas, žumalizmas ir 
prekyba. Abi šalys pasižada 
lengvinti kontaktus.

Abi šalys susitarė pasilikti 
nuolatiniame kontakte per įvai
rius kanalus, kurių tarpe yra 
numatytos ir JAV aukštų pa
reigūnų kelionės į Pekiną.

Abi viliasi, kad šis pasitari
mas bus prisidėjęs prie pilno 
santykių sunormalinimo.
Anglų komentaras

Iš komunikato atrodo, kad 
JAV prezidentas Pekino pasitari
muose neišdavė nė vieno sąjun-

Negrai 
politinėj kryžkelėj

Gary, Ind. Pereitą savaitgalį 
negrų atstovai dideliu būriu bu
vo čia susirinkę į politinę kon
venciją savo politinio svorio 
krypties aptarti. Kalbėtojai su
skilo į dvi grupes: viena norėtų 
aktyviai jungtis į esamas politi
nes partijas (demokratai, res
publikonai) ir per jas siekti sa
vo gyvenimo pagerinimo, radika
lesnį sparną atstovaujančios gru
pės kalbėjo už atskiros negrų 
partijos įkūrimą. .Manytina, kad 
laimės nuosaikesnieji ir rimtes
nieji, bet vienaip ar kitaip būtų 
nutarta eiti, šių metų rinkimuo
se pasiliks senoji tvarka.

Trumpai iš visur
Jungt. Tautos ir Kipras pasi

rašė susitarimą, kad neseniai iš 
Čekoslovakijos slaptai į Kiprą 
atgabenti ginklai perduodami 
saugot Kipre esantiems J. Tautų 
daliniams. To reikalavo Gaikija 
ir Turkija, bet tai buvo pralai
mėjimas Maskvos, kuri tais gink
lais Kiprą aprūpino kokios nors 
paslaugos ateity besitikėdama.

Welfare reforma. — Su ta 
reforma senatas nuo atstovų rū
mų yra toli atsilikęs, todėl pre
zidentūra pakartotinai paragino 

tai, kaip jis įteiktas kongresui 
priimti.

gininko, nė vieno jų dabartinės 
padėties nepablogino. Labai rim
tai tą reikalą aptaria anglų “Eco
nomist”, iš kurio samprotavi
mų paimame kelias ištraukas.

“Taiwanas, kinų nuomone, yra 
kertinis akmuo JAV-Kinijos san
tykių sunormalinime. Šitam mil
žiniškam ledo gabalui suskal
dyti reikėjo kinų ir amerikie
čių nuolaidų. Bet yra faktas, 
kad šiuo momentu jų daugiau 
padarė ne Amerika, bet Peki
nas, pakviesdamas prez. Nixo- 
ną ir pradėdamas derybas pirm 
Taiwano klausimo sutvarkymo. 
Jis tuo mostu sulaužė vieną iš 

kos principų. Prez. Nixonas 
prieš tai panaikino prekybai su 
Kinija taikomus varžtus, bet tai 
labiau naudinga Amerikai, ne
gu Kinijai. Bet neužmirštinas 
1969 gale padarytas Amerikos 
mostas — sustabdytas Ameri
kos karo laivyno vykdytas Tai
wan© sąsiaurio patruliavimas. 
Šitą mostą Pekinas pastebėjo 
ir dėkingai įvertino. Tai buvo 
jų vieno reikalavimo patenkini
mas. Antrasis principe buvo pa
tenkintas dabar — pažadėta iš 
Taiwano ištraukti karines pajė
gas tada, kada “toje erdvėje 
dings įsitempimai”. Sprendimas 
paliktas Amerikai.

ke- 
Dr. 
kai 
ten

“Economist” nemato tiesos to
je nuomonėje, kad Nixonas Tai
wano klausimu padaręs nepri
imtiną nuolaidą.
remiantis negalima tvirtinti 
kad būtų atidarytas kinams 
lias kariškai pasigrobti salą. 
Kissingeris teisingai sako, 
tvirtina, jog tik maža dalis 
esančių 8,000 JV. karių dalyvau
ja Taiwano gynyboje. Gikrieji 
Taiwano gynėjai yra Amerikos
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Buenos Aires, Argentinoj, švenčiant Vasario 16-tą, lietuviai po pamaldų neša vainiką padėti 
ant Argentinos Laisvės paminklo. Palydovai: V. Grigaitis, A. Mičiudas, Z. Juknevičius, 
J. Gilvydis, V. Rymavičius, kun. A. Steigvila, prel. P. Ragažinskas, vysk. A. Scell.

Nuotr. Kirstuko

Amerika - Kinija pasitarimus tęs 
Paryžiuje per ambasadorius

Washingtonas. — Prezidentū
ra paskelbė, kad JAV ir Kinijos 
tolimesni pasitari mai-kontaktai 
vyks Paryžiuje per abiejų kraš
tų ten reziduojančius ambasado
rius. Taip pat sakyta, kad pasi
tarimai prasidės netrukus. JAV 
ambasadorius Watson jau buvo

Gibraltaro byla. — Anglai ir 
ispanai pasitarė susirinkę dėl 
Gibraltaro ir vėl išsiskirstė be 
piktumo. Prieš tai abi pusės bu
vo nuėjusios su tuo ginču į J. 
Tautas, bet vėliau Ispanija skun
dą atsiėmė Ispanija suminkštė
jo po Rusijos įsitvirtinimo Vi
duržemio jūroje.

Teroristai Libane. — Libano 
kariuomenė su tankais užėmė pakviestas namo, ir gavęs in- 
arabų teroristų gyvenamas vieto
ves po to, kai Izraelis ten su
naikino jų įsitvirtinimus. Mano
ma, kad libaniečiai sustiprins 
toj vietoj Libano-Izraelio pa
sienio apsaugą, kad teroristai 
nebeužpuldinėtų Izraelio pasie
nio sodybų. Izraelio Dyanas skel
bia, kad arabų teroristų dienos 
Libane baigtos.

bazėse ir ant lėktuvnešių, išsi
sklaidę visame Pacifike. Todėl 
pasakytina, kad pažadas kada 
nors pasitraukti iš Taiwano da
bar yra tik simbolis. Dar dides
nė nesąmonė yra kalbos, jog 
prez. Nixono pareiškimai dėl 
Taiwano sudaro pagrindą senie
siems Amerikos sąjunginin
kams apleisti. Ten pasakyta 
mažiau, negu to reikalauja Nixo
no Doktrina, kuri jau dramatiš
kai vykdoma P. Vietname ir P. 
Korėjoje . . . Šita padaryta nuo
laida dėl Taiwano yra kaina, 
kurią prez. Nixonas turėjo mo
kėti, jei norėjo įtikinti Pekiną 
palikti ramybėje visus neko
munistinius kraštus rytų ir piet
ryčių Azijoje”.

TEISME HARRISBURGO SEPTINTUKAS 
Kissingerio pagrobimo sąmokslas

Sausio gale Harrisburgo, Pa., 
mieste prasidėjo byla septynių 
žmonių, kurie tokioj padėty, žiū
rint jų užsiėmimo, niekad netu
rėjo atsidurti. Kaltinamųjų suo
le sėdi trys katalikų kunigai, bu
vęs kunigas, vienuolė, buvusi 
vienuolė ir Amerikon atvykęs

Vienas iš jų, kun. Pilypas Ber
rigan, kalėjime buvo iki teis
mo, nes atlieka bausmę už kitą 
nusikaltimą — už naujokų ėmi
mo kariuomenėn įstaigų doku
mentų naikinimą keliuose mies
tuose.

Visi septyni kaltinami dalyva
vę sąmoksle susprogdinti Wash-

Komunikatu inertone vvriausybės pastatų šil
dymo sistemą, sustabdyti ku
riam laikui vyriausybės veiki
mą ir pasigrobti prez. Nixono pa
tarėją dr. Kissingerį, už kurio pa

jų nurodytus tariamus politinius 
kalinius. Visi jie buvo įsivėlę 
į įvairių rūšių veiklą prieš Viet- 

s t rūkei ja s tuojau sugrįžo Pary
žiun.

Prancūzijos vyriausybė labai 
patenkinta Paryžiaus pasirinki
mu, nes tai šioks toks jos pres
tižo kilstelėjimas. Bet iš tikrųjų 
Paryžius parinktas todėl, kad 
abi ambasados ten turi įrengi
mus su savo sostinėmis tiesiog 
susisiekti. Be to, ten sėdi stip

NYT kovo 13 korespondentas 
Theodore Shabad iš Maskvos ra
šo apie viešą nepasitenkinimą 
Latvijoje ir Estijoje dėl rusų ko
lonistų.

Tiek estai, tiek latviai — rašo 
laikraštis — bijosi, kad rusų ko
lonizacija gali nustelbti tauti
nes
mo standartą, kuris yra aukš
tas, 
ga.

kultūras ir numušti gyveni-

palyginti su Sovietų Sąjun-

Dėl mažo gyventojų prieauglio

rijoje ir dėl Maskvos užsimoji
mo didinti šiuose kraštuose pra
monę reikia darbo jėgos gabenti 
iš Rusijos. Dėl šios imigracijos 
jau dabar Latvijoje vienas rusas 
tenka dviem latviam, Estijoje 
vienas rusas trim estam. Kata
likiškoje Lietuvoje, kur prie
auglis esąs aukštas, vienas ru
sas tenka dešimčiai lietuvių.

Latvijon kasmet įgabenama 
apie 14,000 rusų,Estijon 9,000. 
Tai daugiau nei natūralus vietos 
gyventojų prieauglis.

Dėl kilusio nepasitenkinimo

namo karą ir apleidę savo tie
siogines pareigas.

Harrisburgo miesto gyvento
jai tokiai veiklai nėra palankūs, 

. todėl iš kitur atvykusiems 
triukšmadariams ikšiol nepa
vyko jokių riaušių sukelti. Vi
sos tos aferos vadu laikomas 
kun. P. Berrigan, kurs Lewis- 
burgo kalėjime atlikdamas baus
mę už kitą nusikaltimą pla
navęs Washington© aferą.

Jury sudarymas truko daugiau 
kaip mėnesį, nes norėta surink
ti tokius asmenis, kurie nebūtų 
nusistatę nė prieš katalikų ku
nigus ar vienuoles, nė prieš ka
rą, nė už karą, nė prieš teisia
muosius, nė už juos. Byla buvo 
pradėta 1970, Kada B.JB.l. direk
torius pranešė kongreso komisi
jai apie susektą sąmokslą. Kalti
na gen. atty. padėjėjas Lynch, 
gynėjų tarpe yra buv. atty. gen. 
Clark, New Yorko advokatas ir 
politikierius Paul O’Dwyer. Kal
tinamieji su kun. Berrigan prie- 

rus Kinijos ambasadorius, vie
nintelis šiame range komparti
jos centro komiteto narys. Galė
jo šiek tiek lemti ir Paryžiuje 
vykstančios derybos Vietnamo 
karui likviduoti.

Pakartotinai pabrėžta, kad tai 
nepanaikina prez. Nixono-Chou 
susitarimo, jog Pekiną retkar
čiais lankys ir specialus Wash
in gtono pareigūnas iš preziden
tūros ar valstybės departamen
to. Ir tai reiškia, kad nenorima 
delsti su santykių plėtimo orga
nizavimu. Apie ambasadorių po
sėdžiavimo vietą nieko nepa
skelbta. Greičiausiai, kad po
sėdžiai vyks pakaitomis tai vi- 
noje, tai kitoje ambasadoje.

Latvijos kompartijos sekreto
rius August Voss Pravdoje skel
bė atsišaukimą prieš “nacionalis
tines tendencijas” ir ragino inte
gruotis bendroje Sovietų Sąjun
goje. Estijos kompartija posė
džiavo, kaip praktiškai įvykdyti 
Sovietų Sąjungos kompartijos 
24 kongreso nutarimą. O tas nu
tarimas numatė, kad per penke- 
ris metus palaipsniui “tautybės 
turi suartėti”, atsisakydamos 
’’nacionalizmo, šovinizmo ir 
tautinės neapykantos reiški- • >> mų .

Korespondentas priduria, kad 
po ano kongreso Maskvoje šau
niausioje salėje buvo estų daini
ninko Georg Ots koncertas,ku
rio pusė repertuaro buvo estų 
kompozitoriai. Tai buvo estų pa
sididžiavimas.

Estijos partijos sekretorius 
Vaino Valjas, 41 metų, išaugęs 
estų kultūroje, bet dauguma, 
tarp jų ir pirmas sekretorius 
Ivan G. Kebin, estų laikomi 
“maskviniais”, atvykusiais Esti
jon tik nuo 1940 metų okupa
cijos.

šaky žiūri į visą reikalą kaip į

progą išreklamuoti Vietnamo ka
rą kaip moraliniai nepateisi
namą veiksmą. Tai labai slidus 
kelias tokiems, kurie šitą rei
kalą tvarkydami pasisavino mo
ralės monopolį, nesiskaito su ko
vos priemonėmis ir daro krimi
nalinius nusikaltimus. Kitą kar
tą bus apie tai, kaip sąmokslas 
buvo susektas.

Vyr Teismas ir 
nuomininkai

Vyr. Teismas rado, kad JAV 
konstitucija neduoda namo ar bu-

nuomos mokėjimą todėl, kad sa
vininkas nepadaro reikalingų re
montų. Šito socialinio-ekonomi
nio reiškinio tvarkymas priklau
so ne teismams, bet valstijų įsta
tymų leidimo organams. Bet pri
dėtas paaiškinimas, kad namų 
savininkas už remontų nedary
mą gali būti patrauktas teisman.

New Yorko nuomininkų tas 
nutarimas labai nepalies, nes 
ten veikia įstatymas, duodąs tei
sę nuomos mokėjimą sulaikyti 
tuo atveju, jei remonto nedary
mas sudaro pavojų sveikatai ar 
saugumui.

PIRMINIAI 
RINKIMAI

Pirmieji pirminiai rinkimai, 
siekiant išryškinti "partijų narių 
nuotaikas prezidentūros siekian
čių savo partijos kandidatų at
žvilgiu, įvyko kovo 7 New Hamp
shire valstijoje.

Pas respublikonus pirmą vie
tą dideliu procentu laimėjo pre
zidentas Nixonas. Jis laimėjo ir

siunčiamus delegatus. Jo varžo
vai buvo atstovų rūmų nariai 
McCloskey ir J. Ashbrook, abu
du tvirtinę, kad prez. Nixonas 
esąs išdavęs savo partijos idea
lus ir pasukęs į kairę. McClos
key iš rinkimų lauko jau pasi
traukė, kadangi gana konserva
tyvūs New Hampshire respubli
konai jo pasaka apie prez. Nixo- 
ną nepatikėjo.

Demokratų balsų prašė 4 “di
dieji”: senatoriai Muskie, McGo
vern, Hartke ir meras Yorty. 
Balsų ir delegatų daugiausiai su
rinko sen. Muskie, antroj vietoj 
liko sen. McGovern. Atrodo, kad 
iš ringo jau pabėgo sen. Hartke.

Demokratai vedė labai nuobo
džią kampaniją — daugiausiai 
riejosi vienas su kitu, vienas ki
tam kojas kaišiojo. Prez. Nixo
nas kampanijoje visai nedaly
vavo — vieną sekmadienį jį pa
vadavo atvykęs labai didelis 
draugų būrys.

Antroji rungtynių vieta buvo 
Florida — ten pirminiai rinki
mai vyko šį antradienį. Ten bu
vo įdomiau. Floridos politinėse 
pelkėse laimės ieškojo 11 demo
kratų kandidatų.
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Zenonas Ivinskis: BEPRIKLAUSOMOJI LIETUVA
Lietuvos nepriklausomybės laikotarpis bendrame baltiečių ir rytų Europos įvykių fone

TA1SOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptaraaujam Queens ir apylin
kės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. Adresas: 
Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.).
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Ketvirtoje rašinio dalyje autorius pasakojo, kaip Sovie
tai padarė nepuolimo sutartis su Baltijos valstybėm, o taip pat 
su Suomija ir Lenkija. Sovietai iš to laimėjo saugias vakarines 
sienas ir prestižą Vakaruose. Bet ir ano meto Lietuvos politikos 
vadovai skelbė, kad tom sutartim Sovietai parems Lietuvos 
interesus. Bet kai Lenkija 1938 įteikė Lietuvai ultimatumą, 
Sovietai piršto nepajudino.

Toliau — kaip Sovietai laikėsi ultimatumo dėl Klaipėdos 
metu.

ANTANTĖS, LIETUVOS, SO
VIETŲ ROLE DEL KLAI
PĖDOS

Po Lenkijos ultimatumo 1938 
kitų metų kovo mėn. Lietuva 
turėjo priimti Vokietijos ulti
matyvų reikalavimą atsisakyti 
nuo Klaipėdos. Neliesiu plačiau 
šio klausimo, kuriuo prirašyta 
jau šimtai svarstymų.

Labai dažnai užmirštama 
svarbi aplinkybė, būtent: vie
toje iškritusio sąjungininko 
(Rusijos) Prancūzija po pirmo 
pasaulinio karo troško sukurti 
kiek galint pajėgesnę Lenkijos 
jūrinę galybę su Dancigo ir 
Klaipėdos uostais. Lietuva, vi
som jėgom stengdamasi nepa
kartoti savo istorinės klaidos, t. 
y. naujos unijos ar federaci
jos su Lenkija, kad nebūtų tiek 
kultūriniu, tiek politiniu atžvil
giu vėl kito globoje, — turėjo 
tad skubiai veikti.

Jau minėtas istorikas Sennas 
sako, kad Klaipėdos užėmimas 
tai buvo drąsus lietuvių žygis. 
Jo žodžiais: “Lietuviai priver
tė aliantus savo politiką mies
to atžvilgiu pakeisti. Taip žiū
rint — sako toliau Sennas —

baimintis kokių staigmenų; at
rodė, tarsi suvereninių respub
likų taikinga padėtis yra patva
ri. Bet ši politinė idilė pakito 
1939 m. vėlyvą vasarą.

STALINO ATNAUJINTOS 
PRETENZIJOS Į BALTIJOS 
VALSTYBES

Kai Hitleris apsisprendė su
ardyti Versaly nustatytą Euro
pos santvarką, abidvi derybų 
pusės, Vokietija, kaip ir Anglija 
su Prancūzija, siekė Sovietų Są
jungos palankumo. Stalinas atsi
dūrė laimingoje padėty. Jis ga
lėjo reikalauti, ko norėjo, ir pri
sidėti prie tos pusės, kuri duo
da Sovietam daugiausia nuolai
dų ir kuri Kremliaus reikalavi
mus prisiima be prieštaravimo.

Stalinas leido lankytis vienai 
po kitos abiem pusėm su jų pa
siūlymais ir juos laikė nežinio
je, kol jam pačiam gerai bu
vo aišku, iš ko jis daugiausia 
galės pasipelnyti. Tokiu būdu 
tuojau buvo pareikštas rusų no
ras sugrįžti prie Baltijos jūros 
krantų. Kiek šios pretenzijos 
— kartoju — nuo 1920 nebuvo 
atsisakyta, apie tai galėtų žinių 
duoti tik sovietiniai vis dar ne
prieinami archyvai. Šie doku

mentai rūpestingai tebelaikomi 
po užraktu, kad rodytųsi ge
riau patikimi sąmoningai klai
dinančios propagandos šūkiai, 
jog Baltijos tautos pačios norė
jusios sovietinės sistemos.

Nepuolijno sutartis, sudaryta 
1939 rugpiūčio 23, Stalinui bu
vo ne tik patogi galimybė pa
sidalyti tarp Rusijos ir Vokieti
jos esančius kraštus (Lenkijos, 
Baltijos respublikas); joje slypė
jo ir viltis, kad karo eigoje, 
kada Vokietija ir Vakarai bus 
apsilpę, galės Kremlius įsikišti 
ir padaryti galutinį lemiamą 
sprendimą.

NEUTRALITETAS IR ILIUZI
JOS

Brutalia jėga paremtos poli
tikos dešimtmety Baltijos val
stybės tikėjosi, kad garbingas, 
griežtas neutralumas visų pa
saulio kraštų atžvilgiu bus ge
riausia apsauga jų nepriklauso
mybei. Be to, dar veikė minė
tos nepuolimo sutartys, kurias 
Baltijos valstybės buvo sudariu
sios su Sovietų Sąjunga. Esti
ja ir Latvija 1939 birželio 7 
buvo sudariusios nepuolimo su
tartis dar ir su Vokietija.

Bet Kremliuje uždarom du
rim visos Baltijos valstybės jau

Buvo tapusios pasyviu preky
bos objektu, šachmatų figūrom 
didžiame diplomatiniame žaidi
me.

Rugpiūčio 23 pasirašyta 
dviejų didžiųjų kaimynų ne
puolimo sutartis reiškė supla
nuotas Baltijos valstybių laido
tuves. Kai po žygio į Lenkiją 
rugsėjo 28 papildomoje vokie
čių ir sovietų sienų bei draugiš
kumo sutartyje Lietuva pateko 
į USSR interesų sferą, Sovietų 
Rusija gavo laisvas rankas vi
sose trijose Baltijos valstybėse. 
Kai tą pačią dieną (rugsėjo 
28) Estija buvo priversta 
Kremliuje pasirašyti savitarpi
nės pagalbos sutartį, o Latviai, 
tuo pačiu laiku pašaukti, lau
kė savo eilės pasitarimam, tai 
Lietuvos užsienių ministerijos 
aukštieji pareigūnai Kaune dar 
raminosi optimistiškom iliuzi
jom.

Jie tikėjo, kad atnaujintoje 
rusų ekspansijoje jūros link 
Lietuvos geopolitinė padėtis ne
galėjo Maskvos taip vilioti kaip 
Estija ir Latvija, nes netekusi 
Klaipėdos uosto (prieš pusme
tį!), Lietuva teturėjo tik siau
rą Palangos pajūrio juostą be 
jokio uosto.

Tačiau ir Lietuvą pasitiko tas 
pats likimas po dvylikos dienų. 
Penkios dienos prieš tai turė
jo pasirašyti panašią savitar
pinės pagalbos sutartį Latvija. 
Viskas ėjo iš eilės, pradedant 
nuo Estijos, pagal Kremliaus 
kalendoriuje nustatytus termi
nus.

(Toliau — ar visame tame 
likime būta vienybės tarp Bal
tijos valstybių?)

• SPARTA — Rąžomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
riai, Jv. biznio maMnoa — pigiausiai. PraneAkite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

ANTANAS J. ŠAVELSKF6 — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8H ALI NS-8ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica A ve. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laid n 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS. BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue. Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, N.J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos garbingos 
laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas j Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712 

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
DaHa ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

MONUMENTS HOLLANDER-CYPRESS CORP. —- kapinėm paminklų pro
jektuotojai ir statytojai. 806 Jamaica Ave. Brooklyn, N.Y. 11208. Priešais 
Cypress Hills kapines. Tel. AP 7-2332. Užsakymai atliekami visose kapinėse.

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom i namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

Klaipėdos krašto užėmimas bu
vo, gal būt, sėkmingiausias 
veiksmas, kurį padarė Lietuva

ATSTOVŲ RŪMŲ NARIŲ PASISAKYMAI
savo, kaip nepriklausomos vals
tybės, ; egzistavimo ; metu”, (Alf. 
Senn, Die Besętzung Memels 
im , J a n u a r 1923; rink.: 
Fbfšchungen zur osteuropaei- 
schen Geschichte, tomas 10, 
1965, 352 p.).

Skaudama vieta lietuvių-vo
kiečių santykiuose buvo paša
linta Trečiojo Reicho metodais. 
Ir šiuo atveju Maskva laikėsi 
pasyviai.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 ORCHARD ST. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms.

LIETUVOS SVENTES PROGA
. Pažvelgus į JAV , Kopgresq nai vykdžius tyrinėjimus S. Kų- sias pavyzdys, jog lięįųvių tau-

Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruošiant pakietus i Europą. Užeikite ir- įsitikinsite!

Atstovų Rūmų narių žodinius 
ir raštinius pareiškimus Lietu-
vos reikalu, tenka nustebti jų 
gausa. Paskiri atstovai ne tik 
prijungdavo iš lietuvių gautą 
medžiagą, memorandumus, ne 
tik gausiai pateikė 1966 JAV
Kongreso priimtąją rezoliuciją

dirkos .grąžinimo rusam reika
lu.

ta siekia laisvės, tai S. Kudir
kos pavyzdys. Kudirką priminė

<

Visa eilė atstovų ne tik pa 
teikė rezoliucijos Nr. 416 teks 
tą, bet ir įsakmiai reikalavo 
reikia tą rezoliuciją įgyvendin
ti.

taip pat ir atst. Bell (Calif.); jis 
siūlė JAV Kongresui griebtis 
veiksmingesnių žygių atgauti 
Lietuvos laisvei. Kai kurie na
riai, kaip Crane (Illinois), pa-

POLITINĖS RAMYBĖS 
FONAS

Koki buvo Kremliaus tikslai 
Baltijos valstybių atžvilgiu tai
kos metais, apie tai tikslesnis 
atsakymas tegalės būti tik tada, 
kai sovietiniai aktai bus pa
skelbti. -

Tačiau, nepaisant 1924 gruo
džio pučo Taline, pučo, kurio 
iniciatorius ir vadovas buvo Le
ningrado Ždanovas; nepaisant į- 
vairių konfliktų prie estų bei 
latvių sienos, trys Baltijos res
publikos nesijautė Sovietų tie
siogiai užkabinėjamos.

Tokioj politinėje ramybėje, 
kada tradiciniai santykiai su 
Sovietų Sąjunga, nepuolimo su
tartys buvo periodiškai atnau
jinamos, atrodė, jog Baltijos res
publikom nėra jokio pagrindo

Nr. 416, bet ir dėstė savo min
tis, linkėdami Lietuvai atgauti

D. Flood nuopelnai
Kad apie Lietuvą ir lietu

vius pateikta tiek daug pareiš
kimų (79 iš Atstovų Rūmų na
rių, 21 iš senatorių, iš viso 100, 
ligi vasario 25), tai neabejoti
nai visos eilės Lietuvos ir lietu
vių bičiulių nuopelnas. Atsto
vų Rūmų narys Morgan (iš 
Pennsylvanijos) vasario 17, kai 
Rūmuose vyko “Lietuvos Die
na” su keliasdešimt kalbėtojų, 
nurodė atstovą Daniel Flood — 
jis vykdąs ilgametę tradiciją 
Atstovų Rūmuose pasisakyti 
apie Lietuvą jos šventės proga, 
vasario mėnesiais. Tas pats Mor
gan teigiamai vertino Ohio at
stovo Hays veiklą, jam užper-

Ne vienas Atstovų Rūmų na- teikė Kudirkos pareiškimus teis-
rys priminė Simo Kudirkos at
veją, kiti kalbėjo apie kunigų 
nuteisimus Lietuvoj. Keliolika 
narių ištisai pateikė Lietuvių 
Bendruomenės prisiųstą memo
randumą “Septynis šimtmečius 
vykęs Lietuvos laisvės sieki
mas”. Būdinga, kad kai kurie 
nariai pasiūlė jog JAV prezi
dentas R. Nixonas savo kelionė
se į Pekingą ir į Maskvą iškeltų 
Baltijos valstybių laisvės klau
simą. Kai kurie nariai pateikė 
platų religijos Lietuvoj perse
kiojimo vaizdą.

Kaip kitais, taip ir šiais me
tais Atstovų Rūmų nariai kėlė 
lietuvių įnašą JAV-se, jų pat
riotizmą ir kt.

Keltas Simo Kudirkos 
pavyzdys

Atstovas Delaney (New 
York) pažymėjo, kad geriau-

Lietuvos nepriklausomybės šventės proga vasario 16 surengtame priėmime New Yorke. Iš 
k. gen. kons. A. Simutis, Ieva Trečiokienė, Liet. Laisvės komiteto pirm. V. Sidzikauskas, 
Emilija Cekienė, A. Trečiokas. Nuotr. L. Tamošaičio

me Vilniuj ir mintis apie ne
priklausomybę Lietuvai. Ku
dirkos bylos ištraukas pateikė 
ir atstovas Stratton (New York). 
Atstovė Grasso (Conn.) iškėlė 
Bražinskų, Simokaičių, Kudir
kos atvejus ir drauge su kitais 
siūlė: reikia, kad prezidentas 
Baltijos valstybių klausimą iš
keltų Jungtinėse Tautose.

Atstovai, bent trečdalis visų 
kalbėjusių, įsakmiai siūlė arba 
įgyvendinti rezoliuciją Nr. 416, 
arba daryti spaudimą į JAV pre
zidentą, kad jis per JAV am
basadorių iškeltų tų kraštų lais
vės klausimą Jungtinėse Tau
tose. Tai siūlydamas, atst. Byr
ne (Pa.) įspėjo, kad klausimas 
nepatektų į saugumo tarybą, 
kur sovietai galį panaudoti veto 
teisę.

“Kraštas dar mažai padarė 
Baltijos laisvės bylai”

Atst. Patten (N. J.) pri
minė New York Times vedamą-, 
jį, skirtą Baltijos valstybėm, 
1959, taigi prieš 13 metų. Anuo
met buvo pažymėta, kad oku
panto valdymas negalės būti am- ' 
žinąs. Atstovas apgailestavo, 
kad šis kraštas dar mažai pada
rė Baltijos valstybių laisvei at
gauti.

Kaip minėta, kai kurie nariai 
pasisakė, kad prez. Nixonas savo 
kelionėj Maskvon nepamirštų 
Baltijos valstybių. Atst. Kemp 
(N. York) pareiškė: reikia siek
ti, kad prezidentas keltų ir kitų 
pavergtų tautų klausimą.

Eilė atstovų savo pareiški
muose dar kėlė lietuvių tautos 
patirtus nuostolius, priminė par
tizanų kovas. Bent trys atsto
vai pareiškė, kad lietuvių kal
ba esanti pati seniausia Euro
poj.

Kai kurios atstovų mintys
Atst. Waggoner (Louisiana), 

(nukelta į 6 psl.)

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

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s 'Florist Shop
107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

■ ----------  Gėlės įvairiom progom ----------
Maloniai kviečiame keuminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką paAarnąvįmą.

Lietuviško stiliaus paminklai 
sukuriami ir veltui pristato
mi .į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) D Avenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė
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Smegenų plovimo mašina

“NUODAIS UŽTAISYTAS GINKLAS”

Medikai pažįsta ligonį, kuris 
tiki, kad visi jo nekenčia, jam 
bloga linki, jį, tokį nekaltą, per
sekioja, kėsinasi nuskriausti. 
Dėl to jis gyvena nuolatinės 
baimės įtampoje. Tokį ligonį 
medicina vadina paranojinio ti
po šizofreniku.

Medicina nuo tos ligos sten
giasi išgydyti, o sovietinis re
žimas, priešingai, stengiasi žmo
nes susargdinti. Tokį įspūdį da
ro “Tiesos” straipsnis “Nuodais 
užtaisytas ginklas”, kurio turi
nys atpasakojamas šiame nr. Jis 
įkalbinėja, gąsdina, kad jie esą 
persekiojami, nuodijami išeivijo
je esančių lietuvių.

Iš straipsnio matyt kai kurios 
tos sovietinės “kuracijos”, su- 
sargdinimo priemonės:

— Gąsdinimas tokiais žo
džiais, kurie yra populiarūs 
sovietinėje praktikoje. Antai, 
Sovietų KGB siuntė agentus į 
Vakarus žudyti savo priešų, 
kaip tai išpasakojo vienas iš to
kių atsiųstųjų (Chochlovas); 
kaip tai buvo padaryta Muen- 
chene su ukrainiečių veikėju 
Bandura. Agentai veikė nuo
dais šaudančiais ginklais. Tad 
kompartijos “daktarai” ėmė 
gąsdinti: esą antikomunistai tai
ko į juos “nuodais užtaisytus 
ginklus”.

— Gąsdinimas tuo, ką patys 
vartoja savo praktijoje---- -ideo
logine infiltracija- Net ir šiame 
rašiny matyt, kaip kompartijai 
(ne Lietuvos gyventojam!) 
rūpi dialogas su tam tikra išei
vijos dalim, tiek, kiek per jį 
galima infiltruoti komunistinę 
ideologiją.

Savo šią praktiką jie primeta 
išeivijai, įkalbinėdami apie jos 
užmačias — “antikomunistines 
akcijas” prieš Lietuvos žmones. 
Čia jau reikėjo tiesiog iškreipti 
išeivijos veiklos kryptį, nes jei 
pasakytų tiesiai, kad išeivių 
veikla yra nukreipta prieš Mas
kvos imperializmą, svetimų že
mių grobimą, prieš žmogaus tei
sių paneigimą, tokiai išeivijos 

veiklai savo širdyje pritartų ir 
tie Lietuvoje, kurie turi partijos 
bilietą, kaip tam pritarė ir 17 
Latvijos komunistų.

Gąsdinimo arsenalas tuo ir iš
senka. Toliau kompartijos 
“moksliniai, kandidatai” atsidu
ria aiškinimosi pozicijose:

— Aiškinasi, kad komuniz
mas nesąs totalitarizmas, nesąs 
fašizmas ... Tai atrodo kaip gy
nimasis nuo savo atvaizdo veid
rody. Fašizmas, atsispindėda
mas didinančiame veidrody, 
gauna pagrindines komunizmo 
žymes — grobuoniškumą, impe
rializmą, agresiją, milijoninį 
genocidą.

O kai dėl kaltinimo hitleri
ninkais tų, kurie esą išeivijos 
organizacijose, tai tuo kaltinimu 
tenori pridengti didįjį komunisti
nį faktą: pirmieji hitlerininkų 
talkininkai ir sąmokslininkai 
prieš asmens teises ir tautų 
laisves buvo Stalinas, buvo Mo
lotovas, buvo ir Lietuvos kom
partija, kuri tam sąmokslui 
plojo ir talkino.

— Aiškinasi ir dėl Vakaruo
se išeivijoje išplitusio rezis
tencijos, partizaninio kulto. 
Matyt, tam kompartija yra jaut
ri, jei stengiasi jau ne nutylė
ti, bet išaiškinti, kad tebuvęs 
“gaujų teroras prieš Lietuvos 
darbo žmones”.
- -Tokis paaiškinimas tegali ir 
“Tiesos” skaitytojui, ne vienam, 
pažadinti atsidusimą: tai buvo 
tik šešėlis to teroro, kurį vykdė 
iš ♦ Rusijos atgabenti komunis
tai šimtam tūkstančių Baltijos 
darbo žmonių.

“Tiesa” nėra Lietuvos žmo
nių nei minties nei jausmų reiš
kėjas. Ir jos “psichiatrinei kura- 
cijai” vargiai pavyks ligoniais 
paversti net daugumą tų, kurie 
turi partijos bilietą, bet tebeturi 
ir sveiką protą.

Bet Lietuvoje kompartija tu
ri taip daryti, nes taip įsakyta 
iš Maskvos, kuri šiuo metu su
stiprino ideologinę kovą prieš 
visa, kas Vakaruose.

Rūpestis dėl antikomunizmo:
Tiesoje š. m. sausio 26 A. 

Gaidys, “filosofijos mokslų kan
didatas”, straipsny, vardu “Nuo
dais užtaisytas ginklas”, ap
rašinėja kompartijos susirūpi
nimą “antikomunizmu”, kurį 
rodo lietuvių išeivija.

“Antikomunistinėse imperia
lizmo akcijose — rašo Tiesa — 
žymi vieta tenka reakciniams 
emigrantų sluoksniams. Todėl 
LKP XVI suvažiavimas greta ki
tų ideologinio darbo uždavinių 
nurodė, kad reikia daugiau dė
mesio skirti ‘buržuazinės ir 
smulkiaburžuazinės ideologijos, 
lietuviškosios nacionalistinės 
emigracijos veiklos demaskavi
mui, reakcinės klerikalizmo es
mės ir jo ryšio su buržuaziniu 
nacionalizmu atskleidimui.’ ”.

Tam tikslui esanti sudaryta 
“Užsienio ideologinių srovių ty
rinėjimo probleminė taryba, įei
nanti į Gamtos ir visuomenės 
mokslų koordinavimo tarybą 
prie Lietuvos TSR Mokslų aka
demijos prezidiumo. Filosofijos, 
teisės ir sociologijos skyriaus 
prie MA Istorijos instituto filo
sofijos sektoriuje sudaryta pro
bleminė grupė, nagrinėjanti už
sienio ideologines sroves bei 
antikomunizmo kritikos klausi
mus”.

“Neseniai”, kaip rašo Tiesa, 
toji taryba “Vilniuje surengė 
mokslinę konferenciją antiko
munizmo, taip pat ir lietuvių 
nacionalistinių emigrantų reak

Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime vasario 20 
Richmond Hill mokyklos salėj kalba kongresmanas Frank J. 
Brasco. Nuotr. V. Maželio

Lietuvoje kompartija ėmėsi naujos 
akcijos — stiprinti kovą su išeivijos 
“antikomunizmu” ----- " -----

cinės veiklos kritikos klausi
mais”.

Intelektualinis antikomuniz
mas:

Toje konferencijoje “Mokslų 
akademijos . . . akademikas sek
retorius” Vladas Niunka aiški
no, kad “dabar greta grubaus 
šmeižikiško antikomunizmo vis 
labiau plinta ‘intelektualinis’ an
tikomunizmas . . . Todėl kova 
prieš antikomunizmą kelia nau
jus, didesnius reikalavimus vi
suomenės mokslų atstovams”.

Pavojingiausias priešas:

“Istorijos mokslų kandida
tas” Jonas Aničas aiškino apie 
“klerikalinio antikomunizmo 
. . .lietuvių emigracijoje bruo
žus”. Aničas pripažino ypatin
gą svorį šiam antikomunizmui, 
nes katalikų bažnyčia “tebelai
ko savo įtakoje nemaža žmo
nių”; nes “katalikų bažnyčia tu
ri stiprų ir labai išsišakojusį 
aparatą, kokio neturi nė viena 
buržuazinės visuomenės ideolo
ginė organizacija”; “be to, lie
tuvių emigrantų klerikalų orga
nizacijoms vadovauja pasauli
nis katalikybės centras — Vati
kanas, ir jos turi organiškus 
ryšius su stipriausiu tarptauti

niu klerikalizmo būriu — JAV 
katalikų bažnyčia”.

“ši antikomunizmo srovė pa
sižymi reakcingumu visų pirma 
todėl, kad klerikalinėse organi
zacijose rado prieglobstį buvę 
hitlerininkų talkininkai”.
Priešas, su kuriuo galimas dia
logas:

Naujoje lietuvių emigracijo
je pranešėjas rado kitą grupę— 
“niekuo dėtus žmones”, libera
lus.

“Jų visuomeninėse pažiūrose 
susipynę įvairių antikomunisti
nių buržuazinių bei revizionis
tinių srovių idėjos”. Nors ir esąs 
“lietuviškojo liberalizmo pa
žiūrų prieštaringumas”; “nors 
liberalai dažnai pabrėžia, kad 
jie užima ‘vidurio liniją’, faktiš
kai šios krypties atstovai gina 
antikomunizmo pozicijas”.

“Tačiau jie vis dėlto blaiviau 
vertina padėtį, kartais gana 
objektyviai atsiliepia apie Ta
rybų Lietuvos kultūrinius lai
mėjimus, pasisako už bendra
darbiavimą su savo gimtojo 
krašto žmonėmis . . . Kai ku
riems liberaliojo sparno išei
viams būdingas troškimas klaus
ti, ieškoti tiesos. Žinoma, tie 
ieškojimai, neturint aiškios 
moksliškos pasaulėžiūros bei 
metodologijos, yra painūs, akli, 
skausmingi. Bet vis dėlto minė
tosios aplinkybės sudaro tam 
tikras dialogo galimybes su šia 
išeivijos dalimi”.

Rūpestis dėl komunizmo ir fa
šizmo sutapatinimo:

Justinas Lazauskas aiškino 
“totalitarizmo teoriją” ir skun
dėsi, kad “antikomunizmo šu
lai . . . bando primesti socialisti
nei santvarkai fašizmo bruo
žus”. Įrodinėja, kad komuniz
mas ir fašizmas esą “diametra
liai priešingos” santvarkos ir 
kad “pirmoji pasaulyje socialis
tinė valstybė — Tarybų Sąjun
ga sudavė lemiamą smūgį fašiz
mui ir jo ideologijai”.

Rūpestis dėl rezistencijos:
Stasys Laurinaitis praneši

mą skyrė “rezistencijos” klausi
mams “emigrantinėje buržua
zinėje istoriografijoje”. Aiškino, 
kad “pokarinė ‘rezistencija’ bu
vo ne kas kita kaip buržuazinio 
nacionalistinio pogrindžio, jo 
ginkluotų gaujų teroras prieš 
Lietuvos darbo žmones”.

Visas tos konferencijos apra
šymas rodo, kuriem išeivijos gy
venimo reiškiniam kompartijos 
aparatas yra itin jautrus.

Neaišku tik, ar sustiprintas 
tų reiškinių svarstymas, jų ver
tinimas komunistiniu požiūriu 
reiškia intelektualinę ofenzyvą 
prieš išeiviją, ar tai yra defen- 
zyva — pastangos apsaugoti sa
vo valdžioje turimuosius žmo
nes nuo tų idėjų, kurios į 
juos veržiasi.

Darius ir Girėnas 
Vilniaus spaudoj
Dariaus ir Gi.'ėno žygis per 

Atlantą 1933 vėl nuskambėjo 
Vilniaus spaudos skiltyse, tik 
šį kartą persispausdinus ruso P. 
Baraševo ir lietuvio A. Rudzins- 
ko straipsnį iš maskvinės Prav- 
dos. Vilniaus Tiesa straipsnį 
paskelbė sausio 18. Jo antraštė 
— “Skrido ikarai namo ... .”

Straipsnyje plačiai atpasako
to pasiruošimai skristi per At
lantą ir pats skridimas. Rašo
ma, kad Lituanicos lėktuvas 
buvęs susidūręs su trim uraga
nais ir jų paskutinis buvęs vir
šum Europos. Dėl to išvada, 
kad abu lakūnai žuvę dėl aud
ros.

Pati straipsnio pabaiga, kaip 
ir reikėjo laukti, iškelia rusų 
lakūnų pasiekimus. Pagaliau pa
sakojama apie aeroklubus šių 
dienų Lietuvoj. Duodami dvie
jų konstruktorių ir sklandyto
jų, Broniaus Oškinio ir Balio 
Karvelio, vardai. (Elta)

Vilniaus “Minties” leidykla 
išleido “Gimtojo krašto” redak
toriaus pavaduotojo Jono Lu- 
kaševičiaus knygą “Reemi- 
grantai” (142 psl., 600 egz.). 
Propagandinėj knygoj pasako
jama, kaip tie sugrįžėliai (dau
giausia iš Pietų Amerikos) gy
vena šių dienų Lietuvoj. To
ji pati leidykla išleido Rimanto 
Skaisgirio “Šiuolaikines bur
žuazinės filosofijoš pagrindines 
kryptis” — aišku, tos kryptys 
vertinamos labai neigiamai . . .

(E)
Okupuotos Lietuvos spauda 

mirgėjo pranešimais ' apie 
1971-1975 metų vadinamą “liau
dies ūkio vystymo penkmečio 
planą”. Jis žada Lietuvos dir- 
bantiesiem (darbininkam ir tar
nautojam) vidutiniškai mėnesi
nį atlyginimą pakelti beveik . . . 
21 procentu. Pati “Tiesa” (nr. 
290) sako, kad tų dirbančiųjų 
vidutinis mėnesinis atlyginimas 
1975 metais pasieks net. . .142 
rublius. (E)
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"Viskam homo sapiens turi Širdį — augalam ir gyvuliam jis 
sukuria apsaugos zonas, net plėšriem žvėrim jis duocda sali
mos erdvės. Tačiau baltiečiai yra tik žmonės, ir dėl to — jokios 
vilties 'Indoeuropiečių Adomui’ ” (22 p.).

"Kai į Rygą vertėsi vokietis, švedas, rusas, "baltietis visada 
buvo silpnesnis ir dėl to neteisus”

Sentimentas išvirsta pakilia refleksija, išreikšta pa
radoksinėm sentencijom, kurios ima vyrauti šiame tre
čiame gyvenimo laikotarpyje:

Visų pirma lietuvis religingas, nes tos beveik begalinės pla
tumos žmogų padaro mažą, o Dievą didelį” (24 p.).

Apie lietuviui būdingus kryžių ir dainą:
“Neatrodytų, kad kryžius veda į dainą, ir betgi abudu skel

bia tą pačią dvasią, nes kas svetimųjų priespaudoje nuėjo tokį 
erškėčiuotą kelią, niekados nerasdamas teisingo teisėjo, tas išsi
laisvina per dainą. Daina šiandien gyvesnė nei bet kada, nes kur 
ašaros teka, ir ji teka drauge kaip guodėja” (35 p.).

“Jei žmonijos sąžinę gali pažadinti tautų skausmo skun
das, tai baltiečių kančia turi prasmę. To suvokimas palengvi
na jų vargą, nors ir kažin kaip šiandien jis didelis” '(14 p.).

Mikroskopinis žvilgsnis į “Baltisches Schicksal” 
rodo ne tik autoriaus erudiciją. Rodo informacinio-pro- 
pagandinio meno supratimą: ko autorius siekia ir ko

kiom priemonėm. Rodo taip pat sąmoningą pagarbą 
žodžiui, dėl to rūpestingą jo parinkimą, taisymą, šlifa
vimą, iki jis virsta originalia, skambia, žaisminga, kiek 
barokiško pomėgio priemone.

Pagarba žodžiui kilo ne dėl to, kad prof. Eretas 
mokslininko orumą būtų iškeitęs į nedėkingą propa
gandisto baudžiavą. Priešingai — tik dėl to jis taip rū- * 
pestingai puoselėja žodį, tiek publicistiniuose, tiek ir 
moksliniuose raštuose, kad išmoko jį branginti ilgos, 
ilgos praktikos dėka. Ir, gal būt, dėl to jo žodis yra meis- 
triškiausias veikale apie Kazį Pakštą, kad jis pasku
tinis, išėjės iš jo plunksnos laboratorijos.

PLUNKSNOS LABORATORIJA
Prof. Eretas rašo lengvai? “Dėl prof. Ereto publi

cistinių straipsnių reikia pažymėti, kad jis juos rašo ne
paprastai lengvai, jie išdygsta, tarsi, savaime” (B. 
Laukaitis, Pavasaris 1934.X.15 Nr. 19).

Tai tiesa, bet ne pilna. Pilnesnė, jei bus pasakyta, 
kad prie talento rašyti jis prideda ir daug daug darbo.

Dr. Jonas Grinius: “Tą patį tekstą jis (prof. Eretas) 
taisydavo kelis kartus, čia duodamas savo sekretoriams 
jį perrašyti mašinėle, čia perrašytus puslapius vėl peržiū
ri nė damas, vėl braukydamas, papildydamas, pakeis
damas sakinius ir atskirus išsireiškimus, kad tik būtų 
tiksliau, sklandžiau, vaizdingiau, šitokiu kruopštumu jis 
rašydavo ir eilinius straipsnius laikraščiam ir žurnalams, 
bet už tai jo straipsniai išeidavo neeiliniai formos at
žvilgiu, tokie, kad jie būdavo ne tik įdomūs skaityti, bet 
ir naudingi estetinės kultūros pasimokyti. Apie prof. J. 
Ereto rašymo kruopštumų niekas' negalėtų geriau 
paliudyti, kaip “Šviesi s” ir “Žaibo” spaustu- 
vės darbininkai — kai tekstas jau buvo surinktas 
ir iškoreguotas, jie niekada nebūdavo, tikri, kad autorius 
nepanorės paskutinį momentą ką nors pakeisti, patobu
linti . . .” (Aidai 1957 Nr. 1, 25 p.).

Tą pat liudija ir kiti, būtent, jie, jo buvę sekreto
riai. Vienas iš jų — Antanas Masionis — pasakoja: “Ką 
nors rašydamas, prof. Eretas labai kruopščiai rinkdavo 
šaltinius, juos išstudijuodavo ir išnašose bei bibliografi
jos daly juos rūpestingai ir tiksliai nurodydavo, ko rei

kalaudavo ir iš studentų. Šitai ypač teko iš jo išmokti 
ir įsidėti į galvą, kai, rodos, antraisiais studijų metais 
teko būti jo sekretoriumi ir perrašinėti mašinėle jo spau
dai ruošiamus darbus apie mistikus J. Taulerį ir Eckehar- 
tą. Jis rašė ranka, dažnai tuoj pat padarydamas pataisy
mus, papildydamas tarp eilučių arba šone, paraštėje. 
Rašė gana smulkiai. Naudojosi, be abejo, vokiečių kalba 
parašytais šaltiniais, tad jo kalbos stilius ir sakinio kon
strukcija buvo vokiška ir taisytina. Dėl to ir buvo jam 
reikalingas sekretorius — perrašinėti ir šiek tiek patai
syti, palyginti. Po to jis dar kartą peržiūrėdavo ir duoda
vo galutinai persiųsti prof. A. Saliui”.

“Apskritai, reikia pasakyti, kad jo kalba ir rašyba 
buvo, palyginti, labai gera, ir tie sekretoriai buvo dau
giau reikallingi švariai mašinėle perrašyti, kad rinkėjai 
galėtų lengviau tekstą išskaityti”.

Kun. J. Prunskis, buvęs “XX amžiaus” redaktorius: 
“Profesorius parūpindavo ir iliustracijų, pats telefonu 
tardavosi su laužytoju, kad užimtų lygiai visą paskutinį 
(ne paskutinį, bet dažniausiai trečią. J.B.) puslapį, be 
jokių perkėlimų kitur, be tarpų, kuriuos reikėtų už
pildyti pašaline medžiaga”. Vėliau šių straipsnių rin
kinys išėjo atskiru leidiniu” (Draugas 1971.X.30).

Antanas Mažiulis: “Kartais tokį sekretorių įkinkyda
vo ir tiesioginiam medžiagos rinkimui. Pvz. buvo būti
nas reikalas parašyti apie Lietuvos gimimų poslinkius 
(skaitė studentam ateitininkam paskaitą). Tuo metu, 
rodos, nebuvo Kaune prof. K. Pakšto, kuris demo
grafinius klausimus itin sekė ir mus ne vieną skatino do- - 
mėtis ir sekti. Taip ir įkinkė prof. Eretas savo sekretorę 
(o vėliau V. Kazoką) išrašyti iš “statistikos metraš
čio” bei kitų leidinių Lietuvos gimimų bei mirties duo
menis, kūdikių mirtingumo ir gyventojų prieauglio ro
diklius pagal apskritis ir t.t. Teko kiek ir man pačiam 
tada patalkinti ... Iš visų tų duomenų prof. J. Eretas 
sugebėjo ištraukti daug įdomių išvadų.” (Tai buvo pa
skelbta “XX amžiuje” 1939.V.20).

(Bus daugiau)
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JAV LB centro valdybos pirmininkas Vytautas Volertas, IV- 
tos tautinių šokių šventės meno vadovė Genovaitė Breich
manienė ir JAV LB centro valdybos vicepirmininkas Aleksas 
Vaškelis. Jie kalbasi Philadelphijoj, kai ten gastroliavo Gy- 
vataras. Nuotr. K. Čikoto

DU TŪKSTANČIAI TAUTINIŲ

ŠOKIŲ ŠVENTĖJ [JURGIS JANUŠAITIS ]

UŽ PERSEKIOJAMĄ BAŽNYČIĄ 
LIETUVOJE

Šių metų vasarą Chicagoj į- 
vyksta du didieji kultūrinio lie
tuvių gyvenimo įvykiai — pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sas ir laisvojo pasaulio lietu
vių ketvirtoji . tautinių šokių 

-šventė. <p>,; > •
Šiuo atveju^., kalbėsim apie 

tautinių šokių šventę, kurios pa
ruošiamieji darbai intensyvėja 
ir kuri jaunimo tarpe kelia 
didelį susidomėjimą.

Šokių šventės darbam vyk
dyti jau 1970 gruodžio JAV 
LB centro valdybos pirminin
kas pakvietė dr. Leoną Kriau- » 
čeliūną, turintį šioje srity daug 
patirties iš trečiosios tautinių, 
šokių šventės.

Pakviestojo pirmininko jau 
sudarytas ir šventei ruošti ko
mitetas: dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas — pirmininkas, Genovaitė 
Breichmanienė — meninės da
lies vadovė ir Kanados atstovė, 
Algis Modestas — vicepirminin
kas, Birutė Vindašienė — sek
retorė, vedanti grupių registra
ciją ir susirašinėjimą, Ignas Pet
rauskas — iždininkas, Ritonė 
Rudaitienė — informacijos va
dovė, Audronė Pavilčiūtė — 
protokolų sekretorė, Vytautas 
Badžius — leidinio redakto
rius ir muzikinės, dalies koor
dinatorius.

Pirmininkas savo pranešime 
pažymėjo, kad šventės, paruo
šiamieji darbai vyksta planin-
gai, sparčiai. Joje dalyvauti jau 
užsiregistravo tautinių šokių 
grupės ne tik iš JAV ir Kana
dos^ bet ir iš Vokietijos, Ang
lijos, Brazilijos, Argentinos, U- 
rugvajaus. Užsiregistravusių 
grupių tarpe yra 59 jaunimo ir 
22 vaikų rateliai, viso 2000 tau
tinių šokių šokėjų. Šios tauti
nių šokių šventės šokėjų skai
čius yra žymiai didesnis už anks
tyvesniųjų.

Užsiregistravusiom grupėm 
jau išsiuntinėtas repertuaras. 
Visi rateliai mokosi numatytus 
šokius. Gi Kalėdų švenčių me
tu meno vadovė Genovaitė 
Breichmanienė lankėsi Pietų 
Amerikoj. Ten buvo suorgani
zuoti tautinių šokių vadovams 
specialūs kursai, kurie, kiek te
ko patirti, praėjo labai sėkmin
gai.

Dr. Leonas Kriaučeliflnas tei
giamai vertino praėjusią vasa
rą Jonyno vasarvietėj tautinių 
šokių vadovams suruoštus kur
sus. Iš 37 baigusiųjų kursus jau 
net 24 yra aktyviai įsijungę į

tautinių šokių mokymo darbą, 
suorganizavę ratelius ir jiem va
dovaują. Čia JAV LB centro 
valdybos parama buvo labai 
vertinga ir atnešė gerą der
lių. .......

Šventė turės dvi dalis. Pro
graminėj daly pasirodys du 
tūkstančiai gražaus jaunimo, 
šokdami keliolika tautinių šo
kių. Tame pat amfiteatre po 
šventės numatomas specialus 
parengimas — banketas jauni
mui ir svečiam, kur bus pagerb
ti Šokių mokytojai.

Šventės išvakarėse Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėj 
ruošiamas parengimas, ku
rio programą atliks iš užsienio 
atvykęs jaunimas. Parengimo 
suruošimu rūpinasi Algis Mo
destas.

Pati tautinių šokių šventė į- 
vyksta liepos 2, sekmadienį. Ta
čiau jau birželio 30 ir liepos 1 
amfiteatro patalpose vyks repe
ticijos, kuriose dalyvauti turės 
visos šventėj dalyvaujančios 
grupės.

Ypatingai svarbu, kad gru
pės tinkamai paruoštų repertua
re numatytus šokius, kad repeti
cijų metu nebesusidarytų ne
sklandumų.

Šiame pokalbyje pirmininkas 
palietė opų finansų klausimą ir 
kitas problemas, kurias 
aptarsi m kitą kartą, sugrįždami 
ir prie įdomaus muz. Alvydo 
Vasaičio pranešimo.

(k.), jai talkina Aldona Rygelytė (d.). Nuotr. Darbininko

(Tąsa iš užpraeito nr.)
Gavėnia yra tinkamiausias me

tas gailestingumo ir ypatingos 
artimo meilės laikas. Todėl Lie
tuvių Katalikų Religinė Šalpa 
gavėnioj beldžiasi į širdis, kvies
dama j solidarumą su persekio
jamais dėl Dievo ir Tėvynės 
meilės Lietuvoj.

Kasdienės maldos, pamaldos, 
aukojamos mišios kasdien ta in
tencija, aukų telkimas visai 
šiai akcijai yra kelias j solidaru
mą.

LKRŠ prašo — visus asme
niškai skirti auką, lietuvių pa
rapijas padaryti rinkliavą baž
nyčiose, lietuvių organizacijas 
taip pat atsiųsti savo dovaną. 
LKR Šalpos rėmėjų susiorgani- 
zavimas ir jų skyrių — būrelių 
sudarymas, narių rėmėjų, ypač 
mecenatų telkimas yra svar
biausi labdaros žygiai.

1971 metais lietuviai ir lietu
vių draugai nuoširdžiai rėmė L. 
K. Religinę Šalpą. Visiem ir kiek
vienam LKR Šalpos valdyba dė
koja; dėkoja už tuos, kurie pa
dėkoti negali.

Čia suminime LKRŠ aukoto
jų eilę. Negalime paminėti 
kiekvieno atskirai, nes neturime 
vardų ir, be to, sąrašas susi
darytų ilgas. Žinotina, kad kiek
vieno auka yra sužymėta, kiek
vienam padėkota, jei tik gautas 
adresas.

Aukos skelbiamos nuo 1971 
vasario 1 iki 1972 sausio 31.

ORGANIZACIJŲ PARAMA
Jungtinių Amerikos Valsty

bių Katalikų Vyskupų metinė 
parama — 10,000 dol.; Čiurlio
nio ansamblio koncertui reng
ti komitetas, Chicago, Ill. —
4,031.22; Chicagos lietuviai, 
Chicago, Ill. — 656; Jesus To 
The Communist World, Glen
dale, Calif. — 500; Adoracijos 
būrelis, Chicago, Ill. — 150; 
Lietuvos Vyčiai — Naujosios 
Anglijos distriktas, Grafton, 
Mass. — 125; Liet. Romos Kat. 
Susivienijimas, St. Petersburg, 
Fla. — 100; Lietuvos Vyčių 
centro valdyba, Cleveland, 
Ohio — 100; Nekalto Prasidė
jimo mokykla, Chicago, Ill. — 
100; Liet. Kat. Moterų Sąjun
gos kuopa, Hartford, Conn. — 
60; Lietuvių choras “Viltis”, Phi
ladelphia, Pa. — 50; Liet. Ro
mos Kat. Susivienijimas Ame
rikoj, Wilkes Barre, Pa. — 50; 
Šv. Rožančiaus draugija, Sche
nectady, N. Y. — 50; Aurora 
lietuviai, Aurora, Iii. — .40; 
Lietuvos Vyčiai, Chicago, III. — 
25; Lietuvos Vyčių N. Y. N. J. 
distriktas, N. Y. — 25; Liet. 
Bendruomenės apylinkė, Melro
se Park, Ill. — 25.

PASKIRŲ ASMENŲ AUKOS

1000 dol.: M. Kubilienė, Wa
terbury, Conn.; po 500: dr. A. 
Starkus, Brooklyn, N. Y., G. 
Vask-Vaškevičiai, Detroit, Mi
chigan; po 300: A. A. V. Bona- 

|lis, Brighton, Mass., M. Stemb- 
rus, Chicago, III.; po 150: J. Da
nilevičius, Toronto, Kanada, dr. 
P. Kisielius, Chicago, Ill., D. 
Šleževičienė, Chicago, Ill.; 140: 

M. ir O. Jankevičiūtės, New 
York, N. Y.; 130: Krasauskas, 
Chicago, Ill.; 125: A. Garkai, 
Cleveland, Ohio; po 120 : 
E. A. Kleizai, Chicago, Illinois, 
V. Kleizai, Oak Lawn, Ill.; 116: 
dr. A. Razma, Joliet, Ill.; po 
100: B. Brėdelienė, Chicago, Ill., 
J. R. Bružai, Brooklyn, N. Y., 
A. Gūdžius, Melrose Park, Ill., 
R. D. Ivaškai, Dorchester, Mass., 
J. B. Jerome, Chicago, Ill., Kaz. 
Mikšys, Chicago, Ill., Kaz. Pa
bedinskas, Oak Park,, Ill., A. 
M. Rudžiai, Chicago, Ill., J. Sa- 
dūnas, Chicago, Ill., S. Saucu- 
nas, Chicago, Ill., J. S. Šid
lauskai, Chicago, Ill., V. M. Ta- 
mulaičiai, Toronto, Kanada, D. 
Varnas, Chicago, Ill., Vismon- 
tienė, O. ir S. Vismontaitės, 
Hartford, Conn., VI. Žemaitis, 
Longhac, Kanada; 75: M. leš- 
mantienė, Cleveland, Ohio; po 
60: B. Gražulis, Cleveland, 
Ohio, dr. V. Karoblis, Ripley, 
Ohio, O. Stirbytė, Chicago, Ill.; 
po 50: dr. A. Aviža, Downey, 
Ill., A. Belevich, Andover, Mass., 
Bormann, Melrose Park, Ill., 
L. Cboins, Chicago, Ill., J. J. 
Evans, Chicago, Ill., J. Garsz- 
va, Richmond Hill, N. Y., dr. 
R. Gineitis, Dayton, Ohio, J. 
Jacobus, Fair Lawn, N. J., J. 
Janavičiai, Chicago, Ill., dr. R. 
Jauniškis, E. Northport, N. Y., 
St. Macys, Calif., dr. J. Masi- 
lionis, Dayton, Ohio, A. A. Ma
tulienė, Detroit, Mich., St. Pat- 
laba, Chicago, Ill., dr. J. Petri-
kas, Caseyville, Ill., dr. A. Pruns- 
kis, Chicago, III.; 40: L. Remei
kienė, Sudbury', Kanada; 35: E. 
P. Jokubkai,. Chicago, Ill.; po 
30: J. Bičiūnas, Chicago, Ill., 
A. Buta, Melrose Park, Ill., dr. 
J. Kriaučiūnas, Toledo, Ohio, 
O. Rumbutienė, Cleveland, O- 
hio, N. O. Šlapeliai, Chicago, 
HL, A. Žukauskienė, Cicero, 
Ill.; po 25: J. Ankus, Chicago, 
Ill., dr. J. Balčiūnas, Strasburg, 
Ohio, M. Ballas, Brooklyn, ^N- 
Y., dr. N. Bražėnaitė-Paronet- 
to, Sparkill, N. Y., J. Bekios, 
Maspeth, N. Y., dr. Ed. Druk- 
teinis. Dayton, Ohio, P. Gailiū- 
nas, Hartford, Conn., J. ir dr. 
L. Giedraičiai, E. Northport, 
N. Y., dr. V. Gruzdys, Euc
lid, Ohio, Vyt. Jonynas, Hollis, 
N. Y., dr. A. Laucis, Mt. 
Olive, Ill., dr. J. Mačiulis, Lake
wood, Ohio, Em. Mitkienė, Los 
Angeles, Calif., D. Petkus, Chi
cago, Ill., dr. Br. A. Radziva- 
nai, Richmond Hilll, N. Y., M. 
Shalinskienė, Woodhaven, N. 
Y., dr. J. Stukas, Mountainside, 
N. J., Pr. Em. Vainauskai, 
Brooklyn, N. Y., F. Valuckas, 
Melrose Park, Ill., J. N. Zaka
rai, Chicago,*111., J. Wright, Los 
Angeles, Calif.

KUNIGŲ DOVANOS
698 dol.: T. Palis, Pittsburgh, 

Calif.; 430: S. Morkūnas, Sioux 
City, Iowa; po 100: L. Dieninis, 
Elmira, Mich., prel. J. Kučin
gis, Los Angeles, Calif., prel. L. 
Mendelis, Baltimore, Md., V. 
Pavalkis, Milpitas, Calif.; 80: 
Pr. Manelis, Belmont, Calif.; 
po 60: J. Giab*c Watervliet, 
N. Y., Tėvai Jėzuitai, Montreal,

A. Mončys — Piešinys Kryžiaus keliam (tušas)

Gavėninės mintys

DIEVAS ATOMINIAME
AMŽIUJE

I
Mūsų laikais labai daug kal

bama apie žmogaus laimėjimus 
moksle.

Skridimai į mėnulį bei kitas 
planetas, atradimai medicinoj, 
staigmenos technologijoj ap
stulbino pasaulį.

Apie tai tikrai daug kalbama 
ir rašoma.

Tačiau, tiesą sakant, ir mūsų 
laikais daugiausia kalbama apie 
Dievą.

Kasmet pasirodo tūkstančiai 
religinių knygų, kas mėnesį ir*, 
savaitę spausdinami religiniai 
žurnalai bei informaciniai lei
diniai.

Daugelyje valstybių religija 
dėstoma valdiškose mokyklose, 
bažnyčiose skelbiamas Dievas 
— net gatvėse matomi ženklai, 
liudiją Dievo buvimą.

Nepamirštinos nė šeimos, kur 
tėvai nuo mažų dienų kalba vai
kam apie Kūrėją, mokydami Jį 
mylėti ir paklusti.

Kanada; po 50: A. Baltrushu- 
nas, So. Boston, Mass., J. Taut
kus, Omaha, Nebr., Tėvai Pran
ciškonai, Brooklyn, N. Y., P. 
Totoraitis, Newark, N. J.; 40: 
V. Karalevičius, Jersey City, 
N. J.; 34: V. Dabušis, Pater
son, N. J.; po 30: prel. V. Martu- 
sevičius, Philadelphia, Pa., J. 
Pakalniškis, Maspeth, N. Y.; 
po 25: J. Aleksūnas, Freeport, 
N. Y., prel. Vyt. Balčiūnas, 
Thompson, Conn., V. Cukuras, 
Pomfret, Conn., A. Karoblis, 
Wisconsin Rapids, Wise., P. Ka- 
tauskas, Chicago, Ill., F. Rug
gles, Brooklyn, N. Y., V.Širka, 
Balton Landing, N. Y., K. Že
maitis, Cleveland, Ohio.

Dėkinga LKRŠ valdyba

APIE TRIJŲ KUNIGŲ 
NUTEISIMĄ

Trijų okupuotos Lietuvos ku
nigų, Šeškevičiaus, Zdebskio ir 
Bubnio nuteisimas tebekelia va
karų pasaulio dėmesį.

Eltos biuletenis Romoje italų 
kalba paskelbė žinią apie tris 
kunigus — ją ištisai persispaus
dino Paryžiaus dienraštis “La 
Croix” (praėj. metų gruodžio 
21 d.). Netrukus žinia pateko 
ir į kitus laikraščius. Paryžiuj 
leidžiamas mėnesinis laikraštis 
“Catacombes”, skirtas Tylinčia- 
jai Bažnyčiai, sausio 15 žinią 
taip pat paskelbė ištisai (Šio 
laikraščio adresas: Sergiu Gros- 
su, B. P. 79, 92 — Courbevoie, 
C.C.P. 1206-29, Paris).

Apie trijų kunigų nuteisimą 
Lietuvoje rašė “Vita Nuova” 
dienraštis Trieste mieste, apie 
kun. Zdebskio suėmimą ir nu
teisimą Torino mieste leidžiama 
“La Stampa” (vasario 3), “Vita 
Nuova” Pisa mieste ir visa eilė 
kitų Italijos laikraščių. (Elta)

Sionistų sąjūdžiui šiemet su
eina 75 metai. Jo iniciatorius bu
vo Vienos žydas žurnalistas T. 
Herzl. Dabar sionistų esą 900, 
000; iš jų Amerikoje 400,000. 
Ben Gurion norėjo sąjūdį pa
leisti, nes tikrieji sionistai turė
tų būti Izraely.

T. LEONARDAS 
ANDRIEKUS, O.F.M.

Kraštuose gi, paveiktuose ate
istinių idėjų, kovai su religija 
išleidžiamos fantastiškos pinigų 
sumos.

Komunistinėse šalyse, ypatin
gai Rusijoj, nuolat spausdina
mos antireliginės knygos bei 
laikraščiai ir mokyklose skiepi
jama rafinuočiausią antireligi
nė propaganda.

Jeigu tie pinigai būtų iš
leisti socialinei gerovei kelti, ne
būtų tokio skurdo Indijoj ir 
Afrikoj.

Atiduodama atsilikusiem 
kraštam tuos bilijonus, kuriuos 
išleidžia ateistinei propagan
dai, Rusija toli pralenktų Ame
riką labdarybėj.

II
Tasai gyvas dėmesys Dievui, 

iš teigiamos ir neigiamos pusės, 
laikytinas būdingiausiu mūsų 
laikų reiškiniu.

Jis ne tiktai pilnas kilnių po
lėkių, bet ir kraštutinių priešin
gybių.

Kilnūs polėkiai — tai Vatika
no susirinkimo paskelbta reli
ginio atsinaujinimo ir krikš
čionių vienybės būtinybė.

Kraštutinės priešingybės — 
skelbimas religinės laisvės po
pieriuj, o jos išniekinimas gyve
nime.

Apskritai kova prieš Dievą, 
kai pasaulyje yra tiek gyvybi
nių problemų, skamba paradok
siškai.

Kodėl nenukreipti tos energi
jos bei išteklių pozityvesne link
me?

Žemėj neišnaudotos dūla gė
rybės, o pranašaujama badme
čiai, daugėjant žmonėm.

Kodėl nepradėti greitesnių ty
rinėjimų, kurie iš pagrindų pa
keistų žemės ūkio struktūrą?

Kodėl erzinti Dievą ir pro
vokuoti jo bausmes?

Tie, kurie per 50 metų in
tensyviai kovojo prieš Viešpa
tį, gal jau pamatė, jog vai
siai nėra džiuginantys.

Dievo idėja žmoguje taip į- 
gimta, kaip ir laimės — jos 
šaknų neišrausi.

III
Tačiau ta nelygi kova liudi

ja, kad atominiame amžiuje Die
vas tebėra aktualus.

Pati kova prieš Jį prileidžia 
realybę.

Kas šiais laikais kovoja prieš 
Graikijos mitologinius perso
nažus?

Jie žmogaus sukurti ir li
teratūroje įprasminti, nedaro į- 
takos gyvenimui.

Nors girdi mokyklos suole 
gražiausias sakmes, bet moder
nus žmogus visiškai nesisieloja 
dėl Poseidono, Apolono, Afro
ditės ...

Jisai gi ilgisi asmeninio Die
vo, jo ieško, jį randa ir net už 
jį miršta.

Kova yra mūsų drumzlinos 
epochos reiškinys.

Dievas mokės nualsinti žmo
gų, pakėlusį ranką prieš save.

Teilhard de Chardin teigia, 
kad žmonijos kelias eina aukš
tyn, kol bus pasiekta aukščiau
sia dvasinio klestėjimo viršū
nė, jo vadinama Omega.

Jos sulauks ateinančios kar
tos, o mes liksime bent liudi
ninkai, kad Dievas išliko aktua- • 
lūs ir atominiame amžiuje.
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LI ETUVOS---------------------
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

_ Ml N ĖJI MAS__________
NEW BRITAIN, CONN.

Lietuvai atkūrus laisvę, 
džiaugėsi Amerikos lietuviai
Lietuvos nepriklausomybės at

kūrimo minėjimą vasario 20 su
rengė Altos New Britaino sky
rius ir LB New Britaino apy
linkės valdyba.

Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos bažnyčioj mišias aukojo 
lietuvių kalba klebonas kun. E. 
Gradeckas. Pamokslą lietuviš
kai pasakė kun. J. Rikteraitis 
(pradžioj pamokslo visus supa
žindino su Lietuva ir jos var
gais angliškai).

Lietuvių svetainėj minėjimą 
atidarė Altos New Britaino 
skyriaus pirmininkas Matas Gri- 
maila. Minėjimui pravesti pa
kvietė Juozą Raškį. Įnešus vė
liavas, Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos mišrus choras, diriguo
jamas muz. Jono Beinoriaus , 
sugiedojo JAV ir Lietuvos him
nus, taip pat ir C. Sasnausko 
Maldą. Pianinu palydėjo. Dai
va Mikalauskaitė. Invokaciją su
kalbėjo kun. Jonas Rikteraitis. 
Irena Leiberytė paskaitė Con
necticut gubernatoriaus Thomas 
Meskill ir Atstovų Rūmų pro
klamacijas, . skirtas Lietuvių 
Dienai. Paskui kalbėjo New Bri
taino miesto burmistras Stan
ley C. Pac, Connecticut valsti
jos atstovas Joseph Gregorcek 
ir klebonas kun. E. Gradeckas.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
teisėjas Pranas Mončiūnas 
(Frank Monchun) iš Windsoro, 
Conn. Pradžioje jis paminėjo 
knygnešius, kovotojus už Lie
tuvos laisvę, savanorius ir kita: 
Apie tai, sako, yra girdėjęs iš 
savo tėvų. Vėliau jau ir pats 
matęs, kaip Hartfordo lietuviai 
maršavo, kada buvo atkurta Lie
tuvos nepriklausomybė. Lietu
viai uoliai dalyvaudavę minė
jimuose. Tuos minėjimus organi
zuodavęs ir jiem vadovaudavęs 
prel. Jonas Ambotas. Prelegen
tas dažnai klausiąs save, kodėl 
jis esąs lietuvis. Gi todėl, kad 
minėtasis prelatas vis pagauda- 
vęs jį deklamacijom; namų ap
linka buvusi lietuviška (tei
sėjo tėvai buvo dideli patriotai 
ir uolūs katalikai). Atėjo lai
kai, sakė jis, kad užėję rusai 
Lietuvos laisvę sužlugdė. Lie
tuviai išsiblaškė po pasaulį. Sa
kėsi buvęs du sykius Lietuvoj, 
bet negalėjęs Lietuvos gerai 
matyti, nes rusai neleidžia.

Meninėj daly pirmiausia pa
sirodė jaunimo orkestras, vado
vaujamas muz. Jono Beino
riaus. Jis pagrojo tris liaudies 
dainų melodijas — Pučia vėjas, 
Siuntė mane motinėlė, Išėjo tė
velis — ir VI. Jakubėno Žy
giuojame. Paskui Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos jaunimo 
choras, diriguojamas taip pat 
Beinoriaus, padainavo tris dai
nas: Pilki keleliai (Makačino), 
Pasėjau kanapę ir Kalvelį.

Lituanistinės mokyklos moki
nė Irena Leiberytė padeklamavo 
Maironio eilėraštį — Trakų pi
lis. Jonas Volungevičius, piani

New Britain, Conn., jaunimo choras, vadovaujamas J. Beinoriaus, atliko Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimo meninę programą Hartford, Conn. Nuotr. A. Jaro

nu pritariant muz. J. Beinortui, 
padainavo dvi dainas: Kur ba
kūžė samanota (St. Šimkaus) 
ir Mano sieloj šiandien šventė 
(J. Tallat-Kelpšos).

Mokytojos Aldonos Stasiuke- 
vičienės (Kaminskaitės) paruoš
ta tautinių šokių grupė gražiai 
pašoko tris šokius: Kepurinę, 
Žiogelį ir Šustą. Šokiam pia
ninu pritarė muz. J. Beinorius.

Šv. Andriejaus parapijos miš
rus choras dar padainavo tris 
dainas: Laisvės (J. Žilevi
čiaus), Dainavos maršą (J. 
Stankūno) ir Lietuviais esame 
mes gimę (St. Šimkaus). Pia
ninu palydėjo Daiva Mikalaus
kaitė.

Gražus ir darnus minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu.

Jonas Bernotas

Wilkes-Barre, Pa.
Vasario 16-sios minėjimai 

Wyoming klonyje
Vasario 16-ji šiemet čia buvo 

minima net keturiose vietose.
Pirmiausia vasario 13 Švč. 

Trejybės lietuvių bažnyčioj bu
vo aukojama suma, kurios me
tu buvo giedamos lietuviškos 
patriotinės giesmės. Sugiedo
tas ir Lietuvos himnas.

Tą pačią dieną lietuvių orga
nizacijų parinkti asmenys mi
nėjimą perdavė per WILK-AM 
radijo stotį. Kaip seniau, taip ir 
šiemet vienos valandos progra
mą paruošė Mrs. N. T. Bajoras. 
Prasmingas kalbas pasakė advo
katas T. Mikelionis-Mack (ang
liškai), dr.. B. Kasias ir V. Pau
lauskas (lietuviškai). Buvo skai
toma Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo aktas, Pennsylva- 
nijos gubernatoriaus proklama
cija Vasario 16-sios proga ir re
zoliucija TAV prezidentui bei 
kitiem valdžios pareigūnam. 
Programa buvo įvairinama lietu
viška muzika su Lietuvos him
nu pabaigoj.

Trečias minėjimas įvyko va
sario 16. Per Radijo Stereo 
Centrą (WYZZ-FM) rytą ir 

vakarą kalbėjo pats šios stoties 
savininkas R. G. Evans, nusa
kydamas Lietuvos tragišką pa
dėtį ir Kremliaus žiaurumus. 
Abiem atvejais buvo grojamas 
Lietuvos himnas. Lietuviai, kad 
ir vėliau, turėtų parašyti Mr. 
R. G. Evans (WYZZ-FM Radio 
Center, 156 Prospect St., Wil
kes Barre, Pa. 18702) nors trum
pus padėkos laiškus, nes jis 
daug širdies skiria Lietuvai ir 
lietuviam. Jau greti metai be 
jokio mokesčio per savo radiją 
jis pamini Vasario 16.

Ketvirtas minėjimas buvo 
vasario 20 per naujai atidary
tą Wilkes zkolegijos WCLH- 
FM radijo stotį. Buvo perduoda
ma specialiai Vasario 16-jai pa
ruošta programa. Anglų ir lietu
vių kalbomis suglaustai nusaky
ta Lietuvos padėtis sovietų o- 
kupacijoj. Minėjimas paįvairin
tas lietuviškų pllokštelių muzi
ka ir užbaigtas Lietuvos himnu.

V. Aušrys

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas Patersone, N. J. Iš k. — kun. V. Dabušis, Aušra Zerr, 
pasakius kalbą, miesto burmistras Arthur C. Dwyer ir Vita Matušaitienė. Nuotr. Beacon 
laikraščio

Nashua, N. H.
Sustiprinom lietuvišką 

savijautą
Vasario 16 minėjimas čia pa

vyko ne tik surinkta aukų su
ma, bet ir lietuviškos savijau
tos sustiprinimu. Minėjimą su
ruošė Balfo skyrius, pirminin
kaujamas Kazio Graus lio, su 
stipria talka Šv. Kazimiero pa
rapijos ir jos draugijų — Mo
terų klubo, Vedusių Porų klu
bo ir Šv. Juozapo dr-jos.

Vasario 27 rytą mišias už 
Lietuvą ir jos žmones aukojo 
klebonas kun. Juozas Bucevi- 
čius, pasakydamas gražų lietu
višką pamokslą. Ties altorium 
buvo iškeltos Lietuvos ir Ame
rikos vėliavos. Parapija neturi 
vargonininko (mirus Jonui Ta- 
mulioniui), tat muziką iš ati
tinkamų plokšteliij parūpino 
parapijos choro narys Stasys 
Makarevičius (Maverick), vė
liau parūpinęs muzikos ir salėj.

Susirinkusius parapijos salėj 
pasveikino miesto tarybos var
du jos narys Maurice L. Arei. 
Latvių vardų sveikino Keene 
kolegijos studentė Ingrida Dze- 
nis, apsirengusi tautiniais lat- 
vaičių drabužiais. Trys maža
mečio jaunimo atstovai uždegė 
tris lietuviškų spalvų žvakutes, 
publikai tylos valandėle pager
biant žuvusius už Lietuvos ir 
Amerikos laisvę. Buvo prista
tytas nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės veteranas, .Vy
ties kryžium apdovanotas F. Va- 
lentukevičius.

Programą vedė Vyt. Sirvy
das. Jis perskaitė Darbininke 
paskelbtą JV valstybės sekreto
riaus Rogers laišką Lietuvos 
atstovui Juozui Kajeckui ir 
paprašė visus pasirašyti po pe
ticija prezidentui Nixonui. Pe
ticiją paruošė Altą ir į salę at
nešė Juozas Simutis. Bostonie- 
tis Algirdas Antanavičius pa
teikė trumpą paskutinio šimt
mečio Lietuvos istoriją; atspaus
dintą anglų kalba paplatinti 
tarp lietuviškai menkiau pa- 
skaitančių.

Vietos jaunimas (Leonas Ber
notas, Debbie ir Karen Wollen. 
Gauslių šeimos Julė, Kazys, 
Ričardas, Danutė ir Antanukas) 
pateikė dainų, akordeono, gita

ros ir deklamacijų programėlę, 
o Kazys ir Ričardas Grausliai 
išstatė savo meno kūrinių paro
dėlę. Balfo skyrius per keletą 
metų stengiasi pritraukti jau
nimą, duodamas jam progos 
reikštis programose. Kai mies
to tarybos narys M. L. Arei 
(kurio žmona lietuvaitė Joy
ce Latvytė) pareiškė, kad atsi
vedęs savo mažametę dukrelę, 
norėdamas pripratint ją būti su 
lietuviais ir prisižiūrėti jų pa
pročių, publika jam smarkiai 
plojo.

Stipriausiu programos daly
ku buvo jaunų bostoniečių (Al
girdo ir Laimos Antanavičių, Ro
mo Šležo ir Birutės Vaičjurgy- 
tės) pavaizduotas Lietuvos ke
lias į nepriklausomybę, 1865- 
1918. Jų sukurtas dalykas yra 
turi ningas.Tegalimagal būtų pri
kišti, rodos, per ilgą sustojimą 
ties Lenino revoliucija. Taip pat 
stokota vaizdų iš Rusijos lietu
vių seimo Petrapily. Čia pasi
tenkinta dail. A. Varno šaržais, 
ne nuotraukom. Iš tikrųjų gal 
ir nėra prieinamų tų laikų nuo
traukų. Tikime, ši grupė gaus 
kur finansų ir paruoš tąsą: Ne
priklausomos Lietuvos kelias, 
1918-1940. Grupė turi tam ta
lento ir sąmojo.

Po programos buvo kavutė, 
pyragas, riestainiai ir kugelis 
(kuri parūpino Stasys Jasalavi- 
čius). Šeimininkavo Birutė Ber
notienė, Julė Grauslienė, Jen
nie Wollen ir Marilyn Stončie- 
nė.

Klebono leidimu bažnyčioj 
per mišias surinkta 156.25 dol. 
Balfui. Salėj prie 1 dol. įėjimo 
mokesčio daugelis pridėjo aukų, 
ir susidarė 170 dol.'Kadangi 
minėjimo lėšas padengė iŠ anks
to sudarytas garbės Šeiminin
kų komitetas, į kurį įėjo visos 
mūsų draugijos, profesionalai 
ir verslininkai bei atskiros pa
triotiškai nusiteikusios šeimos, 
aukos eis tik skirtiem tiks
lam.

Visi skirstėsi, rodos, paten
kinti programa ir, kaip minėta, 
sustiprėję lietuviška savijauta. 
Vietos dienraštis vedamuoju 
straipsniu pasveikino lietuvius, 
turinčius viltį pamatyti Lietuvą 
laisvą, ir pareiškė, kad iš visų 
Nashua tautybių lietuviai pasi
žymi ypatingu veiklumu.

Kor.

CAMBRIDGE

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas

— Seniai begirdėjau tokias 
lietuviškas pamaldas, kaip jtfsų 
čia, Cambridge, Mass. — Tokia 
mintis buvo pareikšta ne vieno 
klausytojo, nepriklausančio prie 
šios parapijos. Gal būt, jau daug 
parapijų užmiršo savo tyrąjį lie
tuviškumą, bet Nekaltojo Pra
sidėjimo parapija dar jo laikosi.

— Koks puikus choras! Ko
kios gražios giesmės! Seniai to
kias begirdėjom, — kalbėjosi 
seni parapiečiai,besi džiaugdami 
savo svečiais iš So. Bostono.

Pamaldos už Lietuvą praėjo 
nuoširdžiai visiem nusiteikus.

Mišias aukojo ir prasmingą, 
patriotišką pamokslą pasakė kle
bonas kun. S. Saulėnas.

Padėka muzikui Jeronimui 
Kačinskui už jo drąsą ir ener
giją chorui vadovaujant, ypatin
gas dėkui choristam. Kaio mūsų 

klausytojai pastebėjo, So. Bos
tono choristai nėra ankstyvos 
jaunystės, bet jie laikosi kartu 
ir dainuoja bei gieda, palaiky
dami mūsų lietuvišką sąmonę.

Pamaldom pasibaigus, minėji
mas vyko bažnytinėj salėj. Ele
na Vasyliūnienė pradėjo savo 
kalbą žodžiais: “Pabirom, kaip 
žydo bitės, ne po didelį pono 
sodą, bet po platųjį pasaulį” . . 
Ji pabrėžė Vasario 16-tosios 
reikšmę mūsų vieningumui. Už
akcentavo ir Kudirkos reikšmę: 
jis gi ateina jau antrąjį kartą 
į mūsų taipą. Seniau “kelkite, 
kelkite“ žodžiais jis žadino mus 
iš miego ir abejingumo. Šiandie
ną jis atėjo į laisvąją Ameriką 
pažadinti kitataučių. Bet tai tas 
pats Kudirka — mūsų, lietuviš
kas.

Gražiais lietuviškais drabu
žiais apsirengusios, vėliavas įne
šė Elena Paliulienė ir Onutė 
Aneliauskaitė, kuri gražia lie
tuviška tarsena padeklamavo A. 
Baranausko eilėraštį. Netikėtai 
pakviestas, kalbėjo klebono asis
tentas kun. Jonas Klimas, ku
ris pasekė pasaką ir tuo pratur
tino minėjimą. Dar kalbėjo 
Jonas Valiukonis iš So. Bostono, 
gražiai ir trumpai apibūdinda
mas mūsų lietuvybę. Klebonas 
kun. Simeonas Saulėnas susi
rinkimą atidarė malda ir jį už-' 
darė padėkos žodžiu, kuris buvo 
nuoširdus ir reikšmingas. Ant
roj daly meninę programą atli
ko dainininkas Stasys Liepas, pa
dainavęs tris patriotines dainas 
ir dar vieną išprašytas pridėti 
bisui.

Minėjimui pasibaigus, susirin
kę buvo pavaišinti kavute, kuri 
buvo paruošta Moterų Sąjungos
4 kuopos pirmininkės Ambra
zaitienės ir jos padėjėjų — Ane- 
liauskienės, Aneliauskaitės, Pa- 
liulienės ir kitų. Susirinkę jau
tėsi šeimyniškai. Nebuvo nei į- 
tempimo, nei nuobodumo. Buvo 
pasidalinta mintimis.

Minėjimo metu padaryta rin
kliava davė 220 dolerių, kurie 
buvo įteikti parapijos klebonui 
kun. S. Saulėnui; jam tarpinin
kaujant jie bus perduoti mūsų 
organizacijom'— veiksniam.

Aukojo 62 asmenys ar šeimos. 
Po 10 dol. aukojo kun. S. Sau
lėnas, Vincas Narkevičius, Pet
ras Paliulis, B. Malinauskas, K. 
Starinskas ir Sasys Liepas; po
5 dol. — A. Kazį as, W. B. Ka
činskas, E. J. Kačinskai, Kevin- 
Nicole Keam, Lizdeikis, Kund
rotas, Aneliauskas, John Mac
kevičius, Baiga, Petras Narke
vičius, Elz. ir Stella Dirsa, Po
vilą vi čius su žmona, Kruopis ir 
Nepasirašęs. Vasyliūnų šeima 
aukojo 45 dol. Kiti aukojo po 3, 
po 2 ir po l.dol.

— Latvijos komunistų skun
das Vakaram plačiai aprašy
tas Australijos dienrašty The 
Australian vasario 15. (E)

— L.M.K. Federacijos Hart
fordo klubas rengia priešvely- 
kinę popietę kovo 26, Verbų 
sekmadienį, 3 vai. popiet Lietu
vių Am. Piliečių klube. Progra
moj poetas Stasys Santvaras, 
humoristas Antanas Gustaitis ir 
aktorė-režisorė Aleksandra Gus- 
taitienė. Moterys rengia turtin
gą velykinį stalą. Bus galima 
Velykom įsigyti margučių,' gry
bukų, Vilniaus verbų ir kitokių 
velykaičių.

— Sydnėjuj, Australijoj, Va
sario 16-ji atšvęsta vasario 13. 
Lietuvių bažnyčioj, dalyvaujant 
dideliam lietuvių skaičiui, pa
maldas atlaikė ir pamokslą pa
sakė kun. P. Buttkus. Minėjimą 
Bankstowno Lietuvių Namuose 
pradėjo Sydnėjaus LB apylin
kės pirm. A. Reisgys. Paskaitą 
skaitė jaunas visuomenininkas 
Ridas Daukus, baigęs teisės stu- 

.dijas Canberros universitete. 
Meninėj daly pasirodė jaunosios 
dainininkės Gražina Žigaitytė, 
Zita Belkutė ir Dana Dulinskai- 
tė. Studentai Liuda Apinytė ir 
Rimas Milašas puikiai atliko J. 
Marcinkevičiaus ištraukas iš 
“Donelaičio”, K. Kavaliauskie
nė jautriai padeklamavo B. 
Brazdžionio “Tremtinio mal
dą”.

— Joliet Herald-News vasa
rio 11 rašė apie LB Lemonto a- 
pylinkės ir jaunimo ruoštą Va
sario 16 minėjimą ir pamaldas. 
Laikraštyje įdėtame pokalbyje 
su LB Lemonto apylinkės Lie
tuvos reikalų komisijos nariu 
Vytautu Šoliūnu pristatoma da
bartinė pavergtos Lietuvos sun
ki padėtis, rašoma, kad Lemon
to ir apylinkių lietuviai mini 
721 metų sukaktį nuo Lietuvos 
valstybės įkūrimo ir 54 metų 
sukaktį nuo nepriklausomybės 
atkūrimo. Toliau rašoma apie 
komunistų okupaciją irpersekio- 
jimus, lietuvių kovas dėl lais
vės ir kt.

— Lemont News-Herald Va
sario 16 dienos proga pirmąjį 
savo puslapį papuošė didele ir 
gražia Lemont Maironio litua
nistinės mokyklos tautinių šo
kių šokėjos Dainos Sidrytės 
(iš Streator, Ill.) nuotrauka su 
žinia apie lietuvių rengtą minė
jimą.

— Lietuvos Išlaisvinimo Tau
tos Fondui asmeniškai surinkę 
nemažiau kaip 200 dol. arba pa
aukoję nemažiau kaip 25 dol., 
vienerius metus gauna “Eltos 
Informacijų"” biuletenį. Dabar 
jau yra atėjęs pats metas siųs
ti aukas Lietuvos Išlaisvinimo 
Tautos Fondui. Kreipiamas dė
mesys tų gerbiamųjų aukotojų, 
kurie pageidautij jiem siuntinė
ti Eltos biuletenį be pertrau
kos. Aukas — čekius ar money 
orderius — prašoma siųsti Tau
tos Fondo pirmininko prel. J. 
Balkūno adresu: Lithuanian 
National Fund, 64-14 56th Rd., 
Maspeth, N. Y. 11378. (E)
— Aušra Mačiulaitytė-Zerr 

ir Vytautas Maciūnas, JAV LB 
centro valdybos nariai, pasirūpi
no LB išleistosios studijos “Vio
lations of Human Rights in So
viet Occupied Lithuania” pada
linimu JAV Senato ir Atstovų 
Rūmų nariam. Jų pastangomis 
535 studijos egzemplioriai su 
LB centro valdybos pirm. V- 
Voleito laišku buvo nugabenti į 
Washingtoną ir - pristatyti Se
nato mažumos vado sen. Hugh 
Scott ir kongr. Coughlin įstai
gom. Šių įstaigų tarnautojam 
prijungus sen. Scott ir- kongr. 
Coughlin laiškus, rekomenduo
jančius studiją kaip vertingą 
dokumentinį leidinį, ji buvo 
išsiuntinėta visiem senatoriam 

"ir Kongreso nariam. Naudojan
tis minėtu būdu, į studiją at
kreiptas didesnis dėmesys ir su
taupyta arti 300 dol., kurie bū
tų buvę išleisti leidinį siunčiant 
paštu.

— Genovaitei Beichmanie- 
nei, IV tautinių šokių šventės 
meninės dalies vadovei, vyriau
si pagelbininkai bus Irena Jo- 
kūbynienė, Gyvataro vaikų 
grupės mokytoja, ir Mindau
gas Leknickas, Čiurlionio an
samblio tautinių šokių vadovas.

— septintą dešimtmetį”, 
naujo lietuviško dokumentinio 
filmo premjera bus kovo 17 
Chicagoj, Jaunimo centre. Fil
mą rodo Lietuvių foto archy
vas.

— Antroji Baltų informaci
jos konferencija įvyks balan
džio 15-16 Washington, D. C., 
Sheraton Inn viešbuty. Rengia 
Estų tautinė taryba, Latvių są
junga, Altą ir LB bei kitos or
ganizacijos.
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI VOKIETIJOJ
Nors Vokietijos LB valdyba 

jau trečią kartą (1970, 71 ir 
72) susilaikė nuo vieno dide
lio Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties minėjimo rengimo, ta
čiau ji pasirūpino, kad galimai 
daugiau apylinkių suruoštų vie
tinius minėjimus. VLB valdy
ba tuos minėjimus pagal išga
les rėmė, surasdama paskaiti
ninką ir talkindama organizuo
jant meninę programą, šiuo rei
kalu rūpintis buvo pavesta val
dybos vicepirmininkui, ypač 
koordinuojant minėjimų laiką. 
VLB valdybos inicijuotais ar glo
botais reikėtųdaikyti minėjimus 
Hanau — vasario 6, Schwetzin- 
gene — vasario 16, Darmstadte
— vasario 17, Kaiserslauteme
— vasario 19, Mainze — vasa
rio 20, Rastatte ir Memminge- 
ne — vasario 26. Vienur buvo 
parūpinti paskaitininkai, kitur 
meninė programa, dar kitur 
abu, o kai kur paremta ir fi
nansiškai, ar tai apmokant pa
skaitininkų ir meninės progra
mos išlaidas, ar bendrai duo
dant apylinkei kiek lėšų minėji
mo reikalam.

Paskaitos
Daugiausia paskaitų teko 

Vasario 16 gimnazijos mokyto
jui Vincui Bartusevičiui. Jis 
kalbėjo Hanau, Schwetzingene, 
Kaiserslauteme ir Rastatte. Te
ma nebuvo visur ta pati. Ha
nau ryškino nepriklausomybės 
minėjimų prasmę, iškėlė Vasa
rio 16-tosios akto svarbą ir reiš
kė mintį, kad tauta sėkmingai 
galinti išsilaikyti tik savoj vals
tybėj. Taip pat svarstė, kokius 
uždavinius galėtų turėti išeivija, 
juos rasdamas kultūrinėj ir 
politinėj plotmėj. Kitose trijo
se vietose paskaitininkas dau
giau susikaupė prie šiandieni
nių lietuviij tautos kovų už lais
vę, išeidamas iš dėsnio, kad lais
vė žmogui nėra duodama, bet 
ją reikia išsikovoti, brangiai su
mokant. Kaip lietuvių laisvės 
kovų ----pavyzdžius suminėjo
.1941 -sukilimą, partizanų ko
vas iki 1954 ;jr šių dienų did
vyrius, ypač Smą Kudirką ir ku
nigus Antaną Šeškevičių, Juo
zą Zdebskį ir Prosperą Bubnį. 
Kartu su laisvės kovotojais 
Bartusevičius yra nuomonės, 
kad siektina ne tik tai, ką šian
dien galima pasiekti. Kalbėda
mas apie jaunimą, pastebėjo, 
kad jis neprivalo eiti vyresniųjįi 
nurodytu keliu, bet turi susi
rasti savąjį.

Vasario 16 gimnazijos direk
torius Vincas Natkevičius kal
bėjo Darmstadte, išvystydamas 
temą apie lietuvių tautos laisvės 
kovas, pradėdamas savanorių ko
vomis nepriklausomybę ku
riant, ilgiau sustodamas prie 
1941 sukilimo ir baigdamas par
tizanų kovomis pavergtoje Lie
tuvoje 1944-54.

VLB valdybos vicepirminin
kas kun. Bronius Liubinas skai
tė paskaitą Memmingene. Jis 
kalbėjo apie lietuvių tautos san
tykį su laisve, pabrėždamas, 
kad lietuviai niekada nenorėjo 
būti vergais. Kaip laisvės šauk
lius ypač iškėlė knygnešius, var
go mokyklas prie motinos rate
lio, 1941 sukilėlius, 1944-54 
partizanus ir šių dienų didvy
rius. Galiausiai paskaitininkas 
statė klausimą, o kaip yra su 
laisvės samprata lietuvių išei
vijoj, laisvajam pasauly, su
dvejodamas, ar ji tokia pat, 
kaip laisvės kovotojų pavergtoj 
Lietuvoj. Jis nusiskundė, kad 
ir Vokietijos lietuviuose esą ap
raiškų, rodančių, kad pradeda
ma taip laikytis^ tartum Lietu
va būtų laisva — ten esą galima 
nuvykti pasisvečiuoti, net vyk
ti studijom, galima rengti 
savo kūrinių parodas ir t.t. Ta
čiau nuogoji tikrovė yra kito
kia. Kai vienam privilegijuo
tam teikiamos įvairios lengva
tos ir net patarnavimai, tai di
džioji dalis užsienio lietuvių ne
gali aplankyti net savo tėvų ka
pų.

Mainze paskaitą skaitė tos 
LB apylinkės valdybos pirmi
ninkas savanoris kūrėjas ats. ma
joras Juozas Kriščiūnas. Jo tema 
buvo istorinio pobūdžio. Buvo 
priminta Lietuvių tautos at
stovybė Vilniuje ir Lietuvos Ta-

KUN. BRONIUS LIUBINAS

rybos struktūra, darbai ir laimė
jimai, ypač nepriklausomybės 
paskelbimas ir jos įgyvendini
mas.

Meninė programa
Meninę programą VLB val

dyba gavo iš Vasario 16 gimna
zijos. Čia reiškėsi dvi grupės 
— didžiųjų, vadovaujama mo
kyt. Eglės Pauliukonytės, ir ma
žųjų, vadovaujama mokyt. 
Elizos Tamošaitienės.

E. Pauliukonytės grupė atliko 
programą Schwetzingene ir 
Darmstadte. Buvo pašokti trys 
tautiniai šokiai: Ketvirtainis, 
Kubilas ir Gyvataras — tai šo
kiai, su kuriais bus reiškiama- 
si šią vasarą tautinių šokių 
šventėj Chicagoj. Akordeonu 
palydėjo pati mokytoja. Moks
leivės Aldona Šaduikytė, Ugne
lė Stasaitė ir Raima šreifel- 
daitė simpatingai paskaitė lie
tuviškų eilėraščių.

E. Tamošaitienės grupė at
liko programą Hanau, Kaisers
lauteme ir Rastatte. Mažieji 
šokėjai pašoko penkis šokius: 
Suktinį, Rūtą, Mikitienę, 
Lenciūgėlį ir Kalvelį. Antro
sios klasės mokinė Anja Griga- 
liūnaitė labai gyvai padekla
mavo V. Joniko “Lietuvaitės 
darželį“, o devintokė Romana 
Žutautaitė — Jono Aisčio “Tė
viškės žemelę“ ir V. Mykolaičio 
Putino “Tėvų šalį“. Pati Eliza 
Tamošaitienė Hanau ir Rastat
te deklamavo Maironio baladę 
“Jūratę ir Kastytį“, o Kaisers
lauteme tą pačią baladę dekla
mavo jos duktė Regina Tamo
šaitytė. “Jūratę ir Kastytį“ Re
gina deklamavo taip pat ir 
Mainze, kur visa meniškoji pro
grama susidėjo iš lietuviškos 
poezijos. Romana Žutautaitė 
ir čia deklamavo Aisčio ir Pu
tino eilėraščius.

Visos meninės programos 
centre Mainze buvo vysk. An
tano Baranausko subtilusis “A- 
nykščių šilelis”, labai spalvin
gai klausytojui perteiktas mo
kyt. Elizos Tamošaitienės. Taip 
ir girdėjosi ir lapelio šlamėji
mas, ir rasos kritimas, ir 
paukštyčių čiulbėjimas, netgi ir 
baravyko augimas.

Minėjimų šeimininkai

Hanau minėjimą kvietė vie
tos LB apylinkės valdyba. Jos 
pirmininkas Albertas Kėmerai- 
tis minėjimui ir vadovavo. 
Hanaviškiai programos atlikė
jus pavaišino sultingomis dešre
lėmis ir kitokiais skaniais daly
kais.

Schwetzingene minėjimas vy
ko 8591 LS kuopoj. Jam va
dovavo tos kuopos vadas LS 
majoras Jonas K. Valiūnas. Be 
saviškių, dalyvavo svečių iš 
Heidelbergo, Mannheimo ir Ro
muvos. Programos atlikėjai buvo 
pavaišinti kuopos valgykloj 
kariška vakariene, o jos svetai
nėj — įvairiausiais stipresniais 
ir silpnesniais gėrimais. Jauni
mas buvo apdovanotas saldu
mynais, mokyt. E. Pauliuko- 
nytė — gėlėmis. Schwetzinge- 
no minėjimo dalyviai priėmė 
nutarimą, kuriame protestuoja
ma prieš Sovietų agresiją Lie

Vasario 16 gimnazijos tautinių šokių grupės mažieji. Viduryje jų mokytoja E. Tamošaitie
nė ir R. Žutautaitė. Nuotr. kun. V. Damijonaičio

tuvoj. Nutarimas pasiųstas Vo
kietijos vyriausybės nariam ir 
kitiem politikam. Minėjimas bu
vo gražiai aprašytas Schwetzin- 
geno miesto laikrašty.

Darmstadte minėjimas vyko 
2040 LS kuopoj, šiokiadienį, 
darbą užbaigus. Iškilmes ati
darė ir svečius pasveikino kuo
pos vadas LS majoras Marijo
nas Petkūnas. Programos atli
kėjai buvo skaniai pavaišinti ir 
kelionei apdovanoti sladumy- 
nais.

Kaiserslauteme minėjimas 
vyko 8593 LS kuopoj. Jam va
dovavo tos kuopos vadas LS ma
joras Juozas Venckus. Čia daly
vavo ne tik daug Kaiserslauter- 
no ir aplinkinių vietovių lietu
vių, bet taip pat gražus būre
lis Miesau LB apylinkės narių 
ir vienas kitas tautietis iš Saaro 
krašto. Ir čia priimtas protestas 
prieš sovietinę okupaciją Lietu
voj. Programos atlikėjus kuopa 
pavaišino kalakutiena ir kitais 
skanėstais, gamintais Onos 
Jurkšienės, o vieną kalakutą ir 
tortą jaunimas gavo pasiimti ir 
į namus E. Tamošaitienė, R. Ta
mošaitytė ir R. Žutautaitė bu
vo apdovanotos gėlėmis.

Mainze minėjimą parengė 
vietos LB apylinkės valdyba. Jos 
pirmininkas Juozas Kriščiūnas 
minėjimą atidarė ir pabaigoj pa
dėkojo meninės programos at
likėjam, o apylinkės valdybos 
narė dr. Birutė Paltarokaitė vi
som trim įteikė po puokštę gė
lių. Minėjimo dalyvius, o ypač 
gausiai dalyvaujančius Lietuvos 
kariuomenės savanorius kūrė
jus, VLB valdybos vardu pa
sveikino jos vicepirmininkas. 
Priimtas protestas prieš Sovie
tų okupaciją.

Rastatte minėjimas buvo su
jungtas su vietos LB apy
linkės dešimtmečio minėjimu. 
Iškilmėm vadovavo apylinkės 
valdybos iždininkas Feliksas An
drijauskas. Meninėj programoj 
reiškėsi ir paties Rastatto vyrų 
kvintetas, galingai sudainuoda
mas tris dainas. Kvintetui va
dovauja F. Andrijauskas. Po 
programos vyko loterija, davusi 
gražaus pelno. Prie minėjimo 
finansavimo prisidėjo taip pat 
ir Baden Wuerttembergo vy
riausybė per VLB valdybos įga
liotinę Z. Glemžienę. Prisime
nant apylinkės dešimtmetį, pa
gerbti jos įkūrėjai J. Rugulis 
ir V. Gustainis. Susikaupimo mi
nute pagerbti mirusieji apylin
kės nariai, o taip pat ir buvęs 
VLB valdybos narys E. Simonai
tis, aktyviai prisidėjęs prie apy
linkės įkūrimo. Meninės pro
gramos paruošėjai mokyt. Elizai 
Tamošaitienei gėles įteikė O. 
Rugulienė ir apylinkės valdybos 
pirmininkas V. Gustainis. Daly
vių tarpe buvo VLB valdybos 
reikalų vedėjas, susirinkusiuo
sius pasveikinęs valdybos var
du. Programos atlikėjai buvo pa
vaišinti skania vakariene.

Memmingene minėjimą su
ruošė vietos LB apylinkės valdy
ba. Jos pirmininkas Vytautas 
Bernotas ne tik atidarė ir užda
rė iškilmes, bet pats buvo turi
ningai ir turtingai išpuošęs sce
ną ir paruošęs progai pritaikytą 
gyvąjį paveikslą “Tėvynės ilge
sys“, susidėjusį iš prozos ir poe
zijos — viskas paties Bernoto 

kūryba. Gyvąjį paveikslą atli
ko Memmingeno lietuvaitės ir 
pats autorius. Daina Pungitytė 
paskambino pianinu “Avė, Ma
ria“, o mokinukės pašoko tau
tinius šokius: Audėjėlę, Len
ciūgėlį ir Klumpakojį, šokėjas 
paruošė Alma Neumann-Mika- 
lauskaitė. Mokinukės taip pat 
padeklamavo ir eilėraščių. Mo
kyt. Vanda Povilavičienė ir 
Alma Neumann buvo apdovano
tos gėlėmis. Minėjimo dalyvius 
latviai sveikino gyvu žodžiu, o 
estai raštu. Po iškilmių vaišes

APVAINIKUOTAS MERGAIČIŲ BENDRABUTIS
Vasario 16 gimnazijos bend

rabučio statyba taip toli pažen
gė, kad pirmojo namo sienos 
jau išmūrytos iki stogo ir su
remti sparai. .Sausio 14 galėjo 
būti pakeltas ir vainikas. Ta 
proga prie naujojo namo susi
rinkta kukliom iškilmėm. Moks
leiviai atžygiavo organizuotai, o 
taip pat nepatingėjo ateiti ir 
keletas mokytojų.

Gimnazijos direktorius ir ku- 
ratorijos valdylx>s pirminin
kas Vincas Natkevičius trum
pu žodžiu pasidžiaugė, kad dar
bai galėjo taip toli pažengti į 
priekį, ir reiškė pagrįstą viltį, 
kad šis pirmasis statybos tarps
nis iki vasaros būsiąs baigtas. 
1972-73 • mokslo metų pradžioj?, 
t.y. šių metų rugsėjo mėn., Va
sario 16 gimnazijos moksleivės 
jau galės įsikraus tyti į naujuo
sius namus. Pagerės gyvenimo 
sąlygos ir bermiukam, nes jie 
vieni galės naudotis visa didžiu
le senąja pilimi. Tačiau pilnai 
pasitenkinti bus galima tiktai 
tada, kai visi moksleiviai bus 
apgyvendinti naujuose namuo
se. To tikimasi pasiekti per ko
kius dvejus trejus metus.

Direktorius su dėkingumu 
paminėjo, kad lietuviškoji vi
suomenė, dėdama skatiką prie 
skatiko, jau baigianti pasiekti 
pirmąją vajaus tikslo dalį, bū
tent artėjanti prie 137,000 mar
kių sumos, kuri reikalinga iš 
lietuvių finansuoti pirmajai 
bendrabučio daliai. Vokietijos 
valdžia šiam statybos tarps
niui yra paskyrusi 400,000 mar
kių, kurių pusę yra ir įmokė
jusi. Aišku, galutinis tikslas dar 
toli, ir todėl direktorius V. 
Natkevičius prašė lietuvius ne
pavargti bei nemažinti savo 
pastangų.

Statybai lėšų telkimo vajaus 
vedėjas .kun. Alfonsas Bernato
nis savo kalboj pabrėžė, kad, 
nepaisant džiaugsmo, kuris ky
la, matant iki stogo išmūry
tas mergaičių bendrabučio sie
nas, reikia neužmiršti, jog iš 
tikro statybos darbai tebėra sa
vo pradinėj būsenoj. Dar rei
kės pakelti bent du vainikus, 
iki bus galima atsikvėpti. Rei
kia turėti prieš akis visą staty
bos planą, o jis susideda iš at
skirų namų mergaitėm ir ber
niukam ir bendro naudojimo pa
talpų. Būtų buvę mieliausia, 
kad būtų buvę galima statyti 
viską iš karto, bet finansavimo 
technika vertė darbą išdalinti į 
dalis.

Kun. A. Bernatonis kreipėsi 
ir į mokytojus, ragindamas juos 
su lietuvišku sąžiningumu atlik
ti savo pareigas, ypač vengiant 
visko, kas galėtų toliau sto- 

svečiam buvo paruoš usios apy
linkės valdybos narių žmonos, 
Bernotienė ir Vainorienė.
Pamaldos

Su visais čia aprašytais minė
jimais buvo surištos pamaldos. 
Pamokslus sakė: kun. Vingau- 
das Damijonaitis — Kaisers
lauteme ir Rastatte, kun. Jo
nas Dėdinas — Darmstadte, 
kun. Bronius Liubinas — Ha
nau, Schwetzingene, Mainze ir 
Memmingene. Hanau mišias au
kojo kun. A. Bernatonis, o Ra
statte koncelebravo kun. A. Ber- 

Pakeliamas vainikas viršym Vasario 16 gimnazijos bendra
bučio. Iškilmės įvyko sausio 14.

Naujasis Vasario 16 gimnazijos bendrabutis, pirmoji dalis. 
Bendrabučio mūro darbai iš lauko baigti, uždėtas ir stogas. 
Dabar vyksta vidaus įrengimas.

vintiem duoti pagrindo abejoti, 
ai' pakankamai rūpinamasi jau
nimui įdiegti ryžtą siekti Lie
tuvos išlaisvinimo. Moksleivius 
jis ragino uoliai mokytis ir auk
lėtis bei įsisąmoninti, kad tai 
atlikti juos įgalina viso laisvo
jo pasaulio lietuvių tarpusavio 
solidarumas ir meilė Lietuvai 
ir lietuviam.

Į iškilmes svečių iš toliau

JAV KONGRESE ...
(atkelta iš 2 psl.) 

plačiau palietęs religinį gyveni
mą Lietuvoj, iškėlė Pelenų die
nos nuotaikas bei varpų 
skambėjimą, kurio tą dieną 
(vasario 16) Lietuvoj nebuvę. 
Pateikė statistinius bažnyčių 
duomenis.

• Atst. Collier (Illinois) primi
nė, kad nuo 1945 yra gavusios 
laisvę 70 tautų. Pateikė Lietu
vos statistinius duomenis (gy
ventojai, plotas).

Atst. Whalen (Ohio) pažy
mėjo: “Pareiškiu, Amerikos 
tauta Lietuvos nėra pamiršus.“

Atst. Rhodes (Arizona): 
“Lietuva, jos okupacija kasdien 
primena Sovietų Sąjungos prie
spaudos tradicijas.“ Atst. Dent 
(Pa.) pabrėžė: “Ignoruoti Bal
tijos valstybių laisvę tai būtų 
tas pats, kaip suniekinti princi
pus, kurių dėka sukurtas šis 
kraštas — JAV.“

Atst. Madden, kalbėjęs ar 
pateikęs pareiškimus net tris 
kartus, vasario 17 priminė Ker- 
steno komisijos, 1953, darbus ir 
tai, kaip tyrinėjimai sukėlė Mas
kvos nerimą.

Atst. Flood, pradėjęs vasario 
17 “Lietuvių Dieną“, savo kal
boje išsamiai minėjo Lietuvos 
istorijos faktus. Priminė ir Vil
niaus bylą su lenkais, santy
kius su buvusia Tautų Sąjunga.

Atst. G. Ford (Michigan) 
reiškė visų nuomonę, pažymėda- 

notonis ir kun. V. Damijonai
tis. Čia pamaldose aktyviai da
lyvavo taip pat ir evangelikų 
klebonas kun. Julius Stanaitis, 
paskaitęs vieną šv. Rašto teks
tą ir pasakęs pamokslą. Kitose 
vietose celebrantai sutampa su 
pamokslininkais.

Pamokslų temos visur buvo 
kiek skirtingos, bet taip pat vi
sur buvo jungiamos dienos li
turgijos mintys su tautos laisvės 
ir ištikimybės savo tautai temo
mis.

(Eli)

nebuvo kviesta. Salia Romuvos 
gyventojų, dar buvo atvykęs 
kuratorijos valdybos vicepir
mininkas kun. Bronius Liubi
nas iš Kaiše rslautemo, buvęs 
Vasario 16 gimnazijos mokinys 
ir jos mokytojas kun. Vingau- 
das Damijonaitis iš Buch- 
schlago, o taip pat statybos va
dovas architektas Hutter iš 
Heppenheimo. B.L. (Eli) 

mas, kad laisvės balsas negali 
būti nutildytas.

Eilė atstovų, kaip ir atstovė 
Hicks (Mass.), ryškiai teigė, 
jog “aš didžiuojuos, galėdama 
kalbėti Lietuvos laisvės rei
kalu.“

Ne vienas atstovas, pvz. J.M. 
Gaydos (Pa.), nušvietė Lie
tuvoje vykusias partizanų ko
vas.

Prašė paveikti Kremliaus 
vadus

Daugelis A. Rūmų narių kė
lė žmogaus teisių pažeidimus 
Lietuvoj ir siūlė su jais supažin
dinti pasaulį. Kai kurie teigė, 
kad minint Lietuvos laisvę, ne
įmanoma nepaminėti Simo Ku
dirkos.

Pagaliau ne vieno atstovo 
kalboje arba pareiškime buvo 
ryškinama mintis, atst. Strat
ton (New York) žodžiais ta
riant, “prašyti prezidentą pra
nešti Sovietų Sąjungos ir Ki
nijos vadam, kad Amerikos tau
ta yra giliai įsitikinusi, jog 
visi kraštai turėtų tvarkytis pa
siremdami laisvo apsisprendimo 
dėsniais ir tiem kraštam negali 
būti atsakytos pagrindinės žmo
gaus teisės.”

JAV Kongrese kalbėjusiem se
natoriam ir Atstovų Rūmų na
riam JAV lietuviai turėtų nuo
širdžiai padėkoti. (Elta)
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
PHILADELPHIJOJ IS VISK

šalčiai ir sniegas vos nesu
trukdė sklandžių pasiruošimų 
minėti nepriklausomybės atsta
tymo sukaktį. Ir minėjimo die
nos rytą, vasario 20, dar ne
buvo aišku, ar minėjimas įvyks. 
Bet, patyrus, kad pagrindinis 
kalbėtojas inž. Raimundas Ku- 
dukis yra jau ore, kažkur 
tarp Clevelando ir Philadelphi- 
jos, greitai sklido žinia, kad mi
nėjimas įvyks.

Šv.Andriejaus bažnyčioj gra
žiai skambėjo specialiai šven
tei paruoštos Vilties choro gies
mės, o pamaldas užbaigiant, ir 
visų giedamas tautos himnas.

Papuoštoj L. Muzikinio Klu
bo salėj trumpu žodžiu minė
jimą pradėjo LB Philadelphijos 
apylinkės pirmininkas Algis 
Danta. Pakilus uždangai, Vil
ties choras sugiedojo JAV him
ną. Nuoširdžią maldą — invoka- 
ciją sukalbėjo St. Charles Bo- 
rouieo kunigų seminarijos vice- 
rektorius prel. dr. Petras P. 
Silvinskas. Vėl įsijungė cho
ras ir sugiedojo Maldą (A. Va
nagaičio).

Danai Juzaitytei perskaičius 
Pennsylvanijos gubernatoriaus 
sukakčiai skirtą proklamaciją, 
programos vadovas Vytautas Ra- 
dikas (lietuviškai) ir Algiman
tas Gečys (angliškai) pristatė 
kalbėtoją JAV kongresmaną 
Joshua Eilberg (D). Prisime
nant kongresmano J. Eilberg 
nuoširdžią pagalbą L. Bend-

Inž. Raimundas Kudukis kal
ba Vasario 16 minėjime Phi- 
ladelphijoj. Nuotr. K. Či- 
koto

Philadelphijos ateitininkių kvartetas dainuoja Lietuvos nepriklausomybės minėjime. Iš k. 
Rasa Makarauskaitė, Zita Starkaitė, Danutė Stankaitė ir Dana Juzaitytė. Jas dainuoti moko 
operos solistė Juzė Augaitytė. Nuotr. K. Cikoto

ruomenei Simo Kudirkos išdavi
mo dienomis, JAV LB centro 
valdybos pirmininkas Vytautas 
Volertas jam įteikė Nepriklau
somybės medalį. Kongresma- 
nas savo kalboj prisiminė Simą 
Kudirką ir pasirodė suprantąs 
bei remiąs Rusijos pavergtų tau
tų laisvės siekimus.

Prasmingas buvo pačios jau
niausios kartos įsijungimas mi
nėjimo programom Šeštadieni
nės mokyklos choras, vadovau
jant solistei Onai Pliuškonienei, 
padainavo trejetą dainų.

Jaunesniosios kartos kalbėto
jai Vasario Šešioliktosios mi
nėjimuose Philadelphijoj nėra 
naujiena. Čia kalbant girdė
jom žygininką Antaną Sniečkų, 
dr. Antaną Razmą, Vytautą Vo-

Philadelphijoj Vasario 16-tos 
minėjime kalba JAV kong- 
resmanas Joshua Eilberg. 
Nuotr. K. Cikoto

lertą, Valdą Adamkų. Visi jie 
savo kalbas skyrė daugiau da
barčiai ir ateičiai. Ir šiais me
tais inž. Raimundas Kudukis 
savo kalbą skyrė jaunesniųjų 
kartų apsisprendimui už savą 
tautą ir jų vaidmeniui Lietuvos 
laisvės kovose. Kiek sutrumpin
ta jo kalba spausdinama Drau
ge.

Po kalbų scenoj pasirodė o- 
peros solistės Juzės Augaitytės 
globojamas Philadelphijos atei
tininkių kvintetas, gerokai su
stiprėjęs balsais, laikymusi sce
noje ir dainuojamų dalykų atli
kimu.

Priėmus dr. Jono A. Stiklo- 
riaus perskaitytą rezoliuciją, 
scenon grįžo Vilties choras, va
dovaujamas Leono Kaulinio. 
Choras yra pasiekęs gana 
aukštą lygį. Jaunų dainininkų 
gausumas, gražus tautinis dra
bužis ir laisvai plaukianti dai
na džiugino minėjimo dalyvius. 
Choras padainavo trejetą dainų 
ir ištrauką iš B. Budriūno kan-

LB darbuotojai Philadelphijoj, Lietuvos nepriklausomybės minėjimą užbaigus. Iš k. — 
Juozas Gaila, Algis Danta, Vytautas Radikas, Liutaveras Jurskis, Vytautas Volertas, Antanas 
Novasaitis, Aušra Zerr, pagrindinis minėjimo kalbėtojas Raimundas Kudukis iš Clevelando 
ir Algimantas Gečys. Nuotr. K. Cikoto

LAKE WORT, FLA.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas
Šios apylinkės lietuvių klu

bas vasario. 19 minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės šveptę. Klu
bas yra įsikūręs prieš trejus 
metus, gana sparčiai auga. Da
bar jau turi 75 narius. Klubas 
kasmet surengia ir Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą.

Šiemet minėjime dalyvavo 
prel. Jonas Balkūnas, visiem ži
nomas kalbėtojas. Jis buvo atvy
kęs atostogauti- pas kun. And
rių Senkų.

Minėjime invokaciją sukalbė
jo kun. A. Senkus, nepriklau
somybės paskelbimo aktą pa
skaitė Vytautas Tomkus, pa
grindinę kalbą pasakė svečias 
prel. J. Balkūnas. Dar kalbėjo 
ir Jadvyga Tubelienė.

Savo eilėraščius skaitė: 
Vy tautas Staneika, Karol ė Vai- 
taitienė ir iš Miami atvykęs Vy
tautas Semaška. Himnus gie
dant, akomponavo jauna pia- 

tatos '‘Lietuvos šviesos keliu”.
Minėjimas buvo baigtas tautos 

himnu.
Minėjimą ruošė LB Philadel

phijos ir Pietinės New Jersey 
apylinkės. Laisvinimo reikalam 
minėjimo metu surinkta 1,600 
dol. Rinkliava tęsiama. Minė
jime dalyvauti negalėjusieji 
prašomi savo auką siųsti Gedi- 
minui Dragūnui, 6816 N. 10th 
St., Philadelphia, Pa. 19126. Su
rinktos aukos pagal aukotojų va
lią bus paskirstytos tarp Lietu-
vių Bendruomenės ir kitų lais
vinimo veiksniij.

Galima tarti, kad šiais me
tais minėjimą suruošė ir me
ninę programos dalį atliko jau
nesnioji karta ir jaunimas. Be 
jau suminėtųjų asmenų, tenka 
atžymėti akompaniatores A. 
Kaulinytę ir S. Stupelytę, taip 
pat ir Kęstutį Luką, dekoravu
sį sceną.

K. Cikotas 

nistė Liuda Galionaitytė.
Aukų sudėta 366 dol. Visos 

persiųstos Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Palyginus su lietuvių 
skaičiumi, tai Lake Worth bus 
daugiausia paaukoję.

Aukojo
Štai tie aukotojai: Vincas ir 

Ona Dovydaičiai — 50 dol. Vy
tautas ir Albina Tonikai — 25 
dol.; po 20 — L. ir M. Kač- 
kauskai, A. ir M. Valužiai, M. ir
J. Jokūbaičiai; po 15 dol. —J. 
ir S. Radvilai, Raudaičiai; po 10 
dol. J. ir A. Papieviai, Joku- 
bauskai, E. Žukauskas, Vilkas,
K. ir K. Vaitaičiai, prel. J. Bal
kūnas, V. S. Balčiūnai, A. Ru
gys, kun. A. Senkus, J. Tubelie
nė, A. M. ir S. Augūnai, K. ir
A. Šimuliai; po 5 dol.—J. Mik
šys, J. Klevence, Šimkienė, B. 
Vaitiekienė. V. Mazoliauskai, 
V. Semašką, J,Mitkus, . A....P. 
Balčiūnai, A. Bortvikienė, M. 
Baranauskienė, A. V. Šaliūnai,
B. R. Galionaičiai, O. Goodis, 
M. ir A. Mažeikai. Kiti mažiau.

Didėja lietuvių kolonija
Lietuvių kolonija čia smar

kiai didėja. Šiais metais Ga
lionaičiai nusipirko gražų mo
teli su plaukiojimo baseinu ir 
visais kitais moderniais įrengi- — Rasos Arbaitės paveikslų 
mais. . Mazoliauskai įsigijo gra- paroda buvo surengta Los An- 
žų gyvenamąjį namą su trimis _ gėlės Exibition Center. Paroda
išnuomojąmais butais. Jadvyga 
Tubelienė išsinuomojo gražų bu
tą patogioj vietoj. Balčiūnai iš 
Wisconsin nusipirko gražius na-

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui^ Tevij pranciškony vie- 
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskirti aukotoja pageidavimus) aukojo:

Jonas ir Sofija Savickai, So. 
Orange, N. J., savo dukrai a.a. 
Ei vi rai Bražinskienei-Savickai-
tei įamžinti 25 dol. N. Y. 25.

A. Baškauskienė, Brockton, 
Mass., 100 dol. (įrašo a.a. Sa
lomėją Vaitkienę).

A. Skučienė, Plainfield, N.J., 
100, anksč. 100 (įrašo a.a. tėve
lius Magdaleną ir Joną Gerves).

C. Ashebergas, Elmhurst, N. 
Y., 100, anksč. 100.

B. Grinius, Kings Park, N.Y. 
50.

P. šlapelis, Commack, N. Y., 
100, anksč. 15.

Agnes Reizis, Maspeth, N.Y., 
10.

J. Jakaitis, Flushing, N. Y., 
30, anksč. 20, naujas pažad. 100.

L. Gudelienė, Hot Springs, 
Ark., 100., prof. K. Račkauskui 
atminti.

M. Galdikienė, Brooklyn, N. 
Y., 50, anksč. 50.

J. Gurkšnis, College Point,
N.Y., 25, anksč. 25.

Laukiama aukę ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet 
ir užrašais testamentuose.

Shzsti:
BUILDING FUND

680 Bushwick Ave^ Brooklyn, N.Y. 11221

mus. Daugelis lietuvių apsigyve
no Juno Beach.

Tenai Vytautas ir Albina 
Tomkai nusipirko gražų ant jū
ros kranto motelį. Šiais metais 
pastatė dar kitą dešimties vie
netų prie didoko kelio. Jų mo
teliai vadinasi Sapphire Sea Mo
tor Lodge. Jie yra prie A1A ke
lio.

Vytautas Tomkus yra ne tik 
sumanus kurortų vedėjas, bet 
ir sumanus organizatorius. Kas 
tik iš lietuvių atsilanko pas jį, 
tuojau jiem priperša ar tai skly
pą ar gatavą namą. Keliolika 
lietuvių jau nusipirko sklypus 
ir suspėjo pasistatyti namus. 
Pensininkų kasmet daugėja, (ii 
pensininkui gyventi šiaurėje 
yra tikra nuodėmė, nes tai su- 
t r u m p i n a jo a m ž i ų, Flo
ridoje gi amžius prailginamas 
bent keliolika metų.

Šioj apylinkėj sklypą nusi
pirko ir visiem gerai žinomas 
prof. dr. Jokūbas Stukas. Grei
tu faiku Čia rengiasi apsigyventi 
dr. Vytautas Avižonis su žmo
na, dr. Benediktas Jankauskas 
su žmona ir dr. Rūta Jauniškie- 
nė su vyru.

Kas nori kokių platesnių in
formacijų, kreiptis į A. M. Au
gimą, 12225 So. Palmway, 
Lake Worth, Fla. 33460.

tęsėsi visą vasario mėnesį. Rasa 
iki šiol yra turėjusi 7 individua
lines parodas Los Angeles, Chi- 
cagoje ir Detroite.

A. R. Ūselis, Ridgewood, N.Y., 
100.

L. M. Noreika, Woodhaven,

PILDO PAŽADUS
N. Umbrazaitė, Brooklyn, N. 

Y., 50.
F. Verson, Roselle, N. J.. 10.
A. Yurskis, Jersey City, N. J., 

10.
A. Davis, Linden, N. J., 100 

(įrašo gimines).
J. C. Kevett, Irvington, N. J., 

10.
M. Savickas, Brooklvn. N. Y., 

10.
J. Dumblis, Brooklyn, N. Y. 

45.
P. Minkūnas, Woodhaven, N.

Y., 25.
Ag. Kraus, Bronx, N. Y., 25.
S. Liogys, Woodhaven, N.Y., 

20.
N. McCormick, Elmhurst, N.

Y., 10.
K. Levanavičienė, Brooklyn, 

N. Y., 10.

— Philadelphijos burmistras 
Frank Rizzo Vasario 16 proga 
išleido proklamaciją. Jos įteiki
mo iškilmėse dalyvavo JAV LB 
tarybos narys dr. Jonas Stiklo- 
rius, Regina Dantienė ir Gema 
Kreivėnaitė.

— Sen. Richard S. Schwei- 
ker JAV LB centro valdybai 
prisiųstame laiške praneša, kad 
esąs optimistiškai nusiteikęs Et
ninių Grupių Praeičiai Tirti į- 
statyino reikalu, šiom dienom, 
JAV Senatui baigus svarstyti 
mokyklų desegregacijos įstaty
mines pataisas, Seenatas pa
skirs asmenis etninio įstaty
mo reikalu tartis su Atstovų Rū
mų delegacija. Sen. Schweiker 
pats tikisi būti parinktu atsto
vauti Senatui minimoj konfe
rencijoj.

— JAV LB centro valdybos 
nariai buvo kviečiami kalbėti 
Vasario 16-tosios minėjimuose. 
Pirm. V. Volertas kalbėjo vasa
rio 27 Waterbury’, Conn.; Auš
ra Mačiulaitytė-Zerr — vasario 
1'3 Patersone, N. J.; Algimantas 
Gečys — vasario 12 Newarke, 

i N. L, ir vasario 27 Baltimorėj, 
j M d.

— Monika Kripkauskienė, 
kuri amerikiečių tarpe gerai ži
noma kaip gabi moterų vakar 
rihių rūbų projektuotoja ir už 
tai apdovanota įvairiais žyme
nimis bei dovanomis, vadovau
ja “Jūratės ir Kastyčio” ope
ros kostiumų paruošimui, kurie 
yra pačios Operos gaminami. 

! Malonu, kad sol. M. Kripkaus- 
: kienė vėl įsijungė į operą, ku- 
! rioj ji yra dainavusi Gi Idos, 
1 Margaritos, Micaelos ir Fras- 
: q uitos partijas Rigoletto, Faus- 
' to ir Carmen operose ir šiuo 
j metu eina vadovaujančias pa- 
• reigas.

— Juozas Yanulaitis, Phila
delphia, Pa., prisiuntė 10.46 

j dol. Kultūros Židinio statybos 
fondui su šiuo, prierašu: “Šiuo- 
mi siunčiu auką Kultūros ..Ži
diniui. Tai 10 proc. mano šios 
savaitės algos. Pažadu atsiųsti 
daugiau. Mums irgi reikia Ži
dinio. Jūs N. Y. ir N. J. turite 
daugiau lietuvių ir daugiau pa
sinaudos, o ir mes nepertoli nuo 
New Yorko.”

— Lietuvos Vyčių centro 
valdybai prašant, JAV LB cent
ro valdyba nutarė apylinkėse 
organizuojamų informacijos ko
misijų vardą “Lietuvos reikalų 
komisija” pakeisti kitu ir to
liau taip pat kaip lig šiol glau
džiai bendradarbiauti su Lietu
vos Vyčiais, kurių komisijos vei
kia tuo pačiu vardu.

— “Laiškų Lietuviam” me
tinė šventė ir koncertas įvyks 
kovo 26 Jaunimo centre, Chica- 
goj. Programą atliks Nerija Lin
kevičiūtė, Vytautas Nakas- ir 
Bmardas Prapuolenis. Akom- 
ponuos Alvydas Vasaitis. Pro
gramai vadovaus Živilė Bilai- 
šytą.

— Hamiltono “Aukuras” Jur
gio Jankaus 3 v. dramą “Audro
nė” suvaidins London, Ont., lie
tuviam kovo 19.

— Povilo Jančausko, Brock- 
tono LB apylinkės valdybos pir
mininko, pastangomis, Vasario 

: 16 proga dviejose amerikiečių 
į radijo stotyse buvo išrūpinti ra- 
! dijo pusvalandžiai. Programose 
; buvo komentarai Lietuvos lais-
• vės tema ir lietuviška muzika.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: V. Petraitis, Henderson, 
Arkansas; V. Striugas, Astoria, 
N. Y.; P. Stankus, Hartford, 
Conn.; O. Kulys, Bayonne, N. 
J.; J. P. Lenktaitis, N. Y. City; 
A. Sinkevich, N. Y. City; kun. 
dr. P. Celiešius, Vokietija; J. 
Kirstukas, Baltimore, Md. Už-

1 sakė kitiems: K. Bitėnas, Stam-
• ford, Conn. — Algiui ir Henri- 
, k ui Bitėnam; Sister M. Lourdi- 
i ne, Holland, Pa. — G. Ramoš-

kienei, Phila, Pa.; P. A. Deltu
va — W. Labunskiui — abu iš 
Rockfoid, III.; dr. J. J. Stukas, 
Mountainside, N. J. — A. Sur
vilai, Binghamton, . N. Y. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Nau
jiem skaitytojam pirmiem me
tam Darbininko prenumerata 
tik 7 dol.
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Scena iš Leharo operetės “Linksmoji našlė“. Operetę pastatė Chicagos choras Pirmyn kovo 
4-5 Jaunimo centro salėj. Nuotr. M. Nagio

bai pasiųsta 867 dol., apygardos 
valdybai 433 dol.

Susirinkime išrinkta nauja 
valdyba dar pareigom nepasi- 
skirstė. Išrinkti ir delegatai į 
apygardos suvažiavimą.

Kaziuko mugė
Jaunimo centre kovo 5 vykusi 

Kaziuko mugė sutraukė daug 
jaunimo ir vyresniųjų. Spūs
tis buvo salėse ir atidaryme.

Kaspiną perkirpo Lietuvos 
gen. garbės konsulė J. Dauž- 
vardienė. Atidarymą pravedė 
Lituanicos tunto skautai vy
čiai. Veikė valgyklos, paviljo
nai, spaudos kioskas, įvaireny
bės. Svečiai vyko namo linksmi, 
su laimikiais ar ką nors įsigiję.

Tokiose mugėse skautai paro
do savo darbštumą bei kūry
bą. Iš mugės gautos 
kiamos plėsti veiklai

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIEN6 sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas — Attomey-at-l_aw, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

SANTAUPOS IR 
PAVELDĖJIMO MOKESČIAI

Klausimas

lėšos tel- Mes atvykom j Ameriką 1949. 
Buvom vieni iš pačių pirmųjų 
naujųjų ateivių. Vaikų neturė-

numeris

PO CHICAGOS DANGUM
Pasisekė

Pirmyn choras savo pastaty
mais moka pritraukti daugybę

kyklos salėj buvo įspūdingas 
Linksmosios našlės pastatymas.

ric operos, 50 dainininkų, S. 
Velbasio paruoštas baletas, solis
tai V. Mieliulis, J. Aleksiūnas. 
J. Laurušonis, A. Brazis, E. Za-

Kelečiaus, Irenos Mickūnienės 
ir Osvaldo Mickūno dailės pa
roda Čiurlionio galerijoj. Ji tę
sis iki kovo 19. J. Kelečius mum 
gerai žinomas, bet Mickūnai, at
rodo, išeina į viešumą pirmą 
kartą.

Kovo 11 atidaryta ir dail. A. 
Petrikonio darbų paroda, 
vyksta meno galerijoj, 63 
Kedzie gatvių sankryžoj.

Kovo 5 buvo atidaryta dail.

i r

Operetė buvo visiem artima 
ir nuotaikinga. Jei ne energin
gas choro vedėjas Kazys Stepo
navičius ir visi jo nariai su 
daugelio pagalba, kažin ar ope
retė būtų atėjusi į Chicagą.

taip pat ir anksčiau bei vėliau 
atvykusių lietuvių. Pirmyn cho
ras moka atvilioti į sales ir tuos 
žmones, kurių kai kuriuose pa
rengimuose niekada nematysi.

Parodos
Ką tik pasibaigus dail. V. 

Petravičiaus parodai Marquet
te Parke, kovo 11 atsidarė Jono

ly Art Center, 2153 W. 3 gatvėj.
Lietuvių moterų dailininkių 

d-ja savo darbų parodą surengė 
2422 W. Marquette Rd. Išstatyti 
penkiolikos moterų tapybos, 
skulptūros, grafikos ir audinių 
darbai.

Visuomenė visom parodom 
domisi ir įsigyja kūrinių.

Žurnalistų popietė
Chicagos LŽS-gos skyrius ko

vo 3 surengė kultūrinę popietę. 
Atvyko 15 žmonių. Paskaitą 
skaitė pirm. P. Dirkis. Prisimi-

KENNEBUNKPORT, MAINE
Pranciškonai įsikūrė 

Rochestery
Vasario 22 pranciškonai galu

tinai perėmė Rochesterio Šv. 
Jurgio lietuvių parapiją, pasi
rašydami -su vietos vyskupu 
sutartį.

Kovo 4, šv. Kazimiero šven-

kovo

šis, OFM, turėdamas Rocheste- 
rio vyskupo leidimą ir Ordino 
Generolo sutikimą, specialiu 
dekretu kanoniškai įsteigė Ro- 
chestery Šv. Jurgio titulu vie
nuolyną.

T. dr. Bernardinas Graus- 
lys, OFM, kovo 15 išvyko iš 
Kennebunkporto perimti’ 
Jurgio parapijos klebono 
reigų.

pa-

Baltimorės žinios
šv. Vardo draugijos vyrai 

savo metinius pusiyčius turėjo 
kovo 12, sekmadienį. Mišias au
kojo jų dvasios vadas kun. A. 
Dranginis. Po mišių visi susi
rinko parapijos salėn. Pirmi
ninkas Algirdas Veliuona drau-

Nauji paskyrimai
T. dr. Klemensas Žalalis, O

paskirtas Darbininko administ- 
racijon.

T. Tadas Degutis, OFM, 
vyksta Toronto Prisikėlimo 
rapijon.

iš- 
pa-

T. Eugenijus Jurgutis, be tu
rėtų pašaukimų direktoriaus ir 
III Ordino vizitatoriaus parei
gų yra paskirtas provincijolo 
raštinės darbam.

Vyksta statybos
Kadangi Kennebunkporto va

sarvietėj neįmanoma sutalpin
ti vasaros mėnesiais atostogau
jančius ir įvairiom progom at
vykstančius stovyklautojus, nu
spręsta buvusioj Šv. Antano 
gimnazijoj įrengti dar visą ei
lę gražiai įrengtų patalpų.

Bridgevillės šv. Antano pa
rapijos naujoji bažnyčia bus iš
kilmingai šventinama birželio 
20.

Pramatoma didinti Greene, 
Maine, šv. Pranciškaus vie
nuolyną ir jį panaudoti nau
jiem plataus masto tikslam.

Pranciškonų vadovybės susi
rinkimo metu buvo apspręsti ke
liai, kaip pagreitintai pradėti 
Brooklyno Kultūros Židinio 
statybą.

pimiojo lietuvių dienraščio Vil
niaus Žinių įsteigimą. P. Dir- 
kis tada buvo gimnazistu Vil
niuj.'Turi įdomių atsiminimų.

Netrukus bus šaukiamas me
tinis narių susirinkimas.
Marquette Parko LB apylinkėj

Metinis šios apylinkės narių 
susirinkimas įvyko vasario 25 
parapijos salėj. Pirmininkavo 
K. Barzdukas, sekretoriavo J. 
Vaičiūnas. Iš pakviestųjų 700 
narių atvyko vos apie 60. Gal 
dėl to, kad buvo penktadienio 
vakaras, o daugelis naktimis dir-

Apylinkės valdyba su pirm.
J. Jasaičių veikė, kaip galėjo.
Nario mokesčio surinkta 1735 
dol. Iš jų buvo paaukota: Mar
quette Parko lietuvių mo
kyklai 100 dol., Kr. Donelaičio 
mokyklai 50 dol., Montessori 
vaikų nameliam 50 dol., Tėviš
kės parapinei mokyklai 50 dol., 
Neries sporto klubui 100 dol., 
parapijai 50 dol. Celitro

Mūsų Vyties naujas
Akademinis skautijos žurna

las Mūsų Vytis (60 psl. naujau
sias numeris) skaitytojus pa
siekė labai pavėluotai. Jame 
yra įdomios medžiagos: kun. 
G. Kijausko straipsnis apie sau- 
vališkos prievartos veiksmus ir 
grasymus moralės atžvilgiu, I- 
nos Užgirienės rašinys apie dė
mesį ir smalsumą, Zitos Biliū- 
naitės kūryba ir kt. Jį galima

voj pasiliko jo trys vaikai iš 
pirmosios žmonos.

Abu pradėjom dirbti fabri
kuose: vienas — rytais, kitas— 
vakarais. Gyvenom sunkiai ir 
turėjom labai prastą butą.

Padirbėję trejus metus, nusi-

viską, ką galėjau. Deja, vyras, 
apie septynis mėnesius pasirgęs, 
mirė. Tada prasidėjo visi mano 
vargai. Vyro brolis, mūsų spon- 
sorius, pradėjo man vis prikiš
ti, kad paveldėjau visus jo bro
lio sutaupytus pinigus; kad, gir
di, neturim vaikų, tai kam aš 
esanti tokia godi. Vos suspėjau 
savo vyrą palaidoti, kai susi
laukiau visokių priekabių, įta
rimų ir šmeižto. Brolienė pasa
kė, kad mane apskųsianti val
džiai, kam aš mokesčių nesumo
ku.

So. Kenilworth, 
02.

604

Sportas
Quigley' mokyklos patalpose, 

7800 So. Western, kovo 25-26 
įvyks vidurinių vakari} apygar
dos sporto varžybos. Bus žai
džiama krepšinis, tinklinis ir 
stalo tenisas. Dalyvaus keli klu
bai.

Visi maloniai kviečiami pa
matyti sporto varžybas ir tuo 
parodyti jaunimui, kad mes do
mimės jo veikla.

Jonas Jasaitis, LB Vidurio 
Vakarų apygardos valdybos pir
mininkas, buvo pagrindinis kal
bėtojas Grand Rapids apylin
kės surengtame Vasario 16-sios 
minėjime.

tys apsigyvenom viename bute, 
kitus du išnuomojom. 1954 nu
sipirkom dar vienus trijų šei
mų namus. Visus tris butus iš
nuomojom. iŠ gautų nuomos 
pinigų mokėjom mokesčius. Ap- 
simokėdavom ir už visokius pa-

mano vyras, tik medžiagos rei
kėdavo ■ nusipirkti), ir dar 
mum atlikdavo keletas dolerių. 
1959 nusipirkom vienos šeimos 
namus sau gyventi. Jau tada ga
lėjom išnuomoti visus šešis bu
tus. Mum buvo daug darbo, nes 
šeštadieniais, o kartais ir sek
madieniais, tekdavo dažyti, tai
syti ir šiaip viską apžiūrėti. Ma
no algos užtekdavo pragyveni
mui, o vyro algą beveik visą pa
sisekdavo sutaupyti -

Viskas gerai klojosi, kol bu
vo sveikas mano vyras. Jam su
sirgus, man pačiai teko nešti vi
są naštą ant savo pečių. Nie
kuomet nesiskundžiau. Dariau

Dabar aš norėčiau Tamstą pa
klausti, ar man reikalingas ad
vokatas. Visi namai mano ir 
vyro vardu, taigi dabar mano. 
Santaupos banke taip pat abie
jų vardu: taigi dabar galiu jas 
išimti, ir tegul tie pinigai nie
kam nerūpi. Juk jokių mokes
čių (taksų) man mokėti nerei
kia, nes viskas buvo abiejų var
du. Ar gali valdžia prie manęs 
kabintis dėl mokesčių? Ar vyro 
giminės gali kabintis prie abie
jų vardu palikto turto? Nenorė
čiau imti advokato, jei nėra 
būtino reikalo. Angliškai kalbė
ti man sunku. Be to, ir nereika
lingų išlaidų daryti nenorėčiau.

Tamsta patari kitiem, taigi 
tikiuosi, kad neatsisakysi pa
tarti ir man.

Žmona, Massachusetts

Atsakymas

vai d v Bal. Brazdžionis

Calgary mieste, Albertos pro
vincijoj. Prie savo pareigų 
provinciolas grįš tik Velykų 
šventėm.

Išvyksta provinciolas
T. Jurgis Gailiušis, OFM, ko- 

> 22 išskrenda Į Vancouver}, 
*s savo uždavinius, 
dalyvaus Šiaurės A-

padėkojo sodalietėm, kurios pa
gamino tuos skanius pusryčius. 
Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Paul Nevins. Jis pasakė įdomią

su dėmesiu. Valdyba ir praėju
sio kepsnio baliaus rengėjas 
Bill Weber padėkojo visiem, ku
rie prisidėjo prie baliaus pasi- . 
sekimo.

Kepsnių balių rengia Lietu
vių posto 154 legionieriai ko
vo 19 Eastern Center salėj, 
Eastern Ave. Kiekvienais me
tais jie rengia du tokius balius, 
vieną dabar, kitą — rudenį. 
Rengiami visada toj pačioj sa
lėj. Pradžia 1 vai. ir tęsis iki 
6 v .v. Bus loterija, šokiai. Le
giono nariai kviečia visus atsi
lankyti.

Trečiosios Dailės parodos atidaryme vasario 19 rengėjai, dailininkai ir svečiai. Iš k. į d. I-je 
eilėj: P. Jurkus, N. Macelytė, A. Vakselis, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Tėv. L. 
Andriekus, V. K. Jonynas, J. Pumputienė, stovi: J. Rūtenis, J. Sodaitis, M. Žukauskienė, V. 
Kašuba, E. Kepalaitė, V. Ignas, K. Žoromskis, V. Krištolaitytė, V. Radzivanas, V. Padva- 
rietis. Paroda buvo surengta vasario 19-27 Kultūros Židinyje New Yorke. Nuotr. 
V. Maželio

Tamstos vyro brolis ir jo šei
ma negali prie Tamstos kabin
tis dėl vyro palikimo. Jo Lietu
voje esantieji vaikai galėtų 
Tamstai sudaryti tam tikrų pro
blemų dėl bankuose laikomų 
bendrų santaupų. Tačiau abe
joju, ar jiem pasisektų ką nors 
gauti.

Dėl mokesčių. Tamstų vienos 
šeimos namai yra įstatymų 
“laikomi“ Tamstos ir Tamstos 
mirusio vyro “domicile“. Todėl 
nereikės už juos mokėti pavel
dėjimo mokesčių. Tačiau už abe
jus kitus namus, esančius abie
jų vardu, reikės mokėti pavel
dėjimo (inheritance) mokes
čius.

Dėl abiejų vardu banke esa
mų santaupų. Dirbusi arba dir
banti žmona paprastai sugeba į- 
rodyti, kad dalis pinigų buvo 
jos uždirbta ir sutaupyta (con
tribution). Tad tokiu atveju pa
veldėjimo mokesčius tenka mo
kėti ne nuo visos santaupų su
mos, bet nuo tam tikros jų da
lies. Tačiau mokėti paveldėjimo 
mokesčius vis tiek reikia, jei tų 
santaupų yra užtenkamai.

Juno Beach, Fla
tuvninkaitė, Bačanskienė, Stoš
kus jau po stogu palindo, Šimu-

Lietuviškos kolonijos 
pionierius

Šiame gražiame, ramiame ir 
maloniame gamtos kampelyjje

vaus Šv. Alfonso mokyklos vai
kai ir giedos kartu su didžiuo
ju parapijos choru pamaldų me
tu. Parapijos kunigai kviečia 
visus dalyvauti visose Didžio
sios savaitės pamaldose.

Registracija j Šv. Alfonso 
mokyklą vyksta visą kovo Ynė- 

Šv. Alfonso suaugusių klu- nesį. Visi raginami ir kviečiami 
bas savo metinius pusryčius 
rengia kovo 19 Duffy’s restora
ne. Visi nariai dalyvauja 8:30 
v. mišiose šv. Alfonso bažny- 
čioj. Po mišių — pusryčiai. Po 
pusryčių bus trumpas susirin
kimas, kuriame bus aptarta atei
ties veiklą.

Verbų sekmadienį, kaip ir 
kiekvienais metais, pamaldos 
prasidės verbų šventinimu lau
ke prie bažnyčios. Verbos bus . 
išdalinamos. Bus tada procesi
ja į bažnyčią. Procesijoj daly- .

savo vaikus siųsti į lietuvių 
Šv. Alfonso parapijos mokyklą. 
Tokiu būdu išsilaikys ir pati 
mokykla, ir jaunimui bus su
teiktas geras katalikiškas auk
lėjimas. Reikia džiaugtis tais tė
vais, kurie net iš toli atveža sa
vo vaikus į šią mokyklą, bet 
yra ir tokių, kurie gyvena visai 
netoli, o vaikus leidžia į viešą
sias mokyklas. Dabar registruo
jami vaikai ateinantiem mokslo 
metam. Prašom pasiskubinti.

Jonas Obelinis

iš lietuvių, atrodo, pirmieji įsi
kūrė Vytautas ir Albina Tom- 
kai.

Savo sumanumu bei darbš
tumu jie pasiekė ir didelio tur
to ir vietos valdžios įvertinimo. 
Kas čia nežino Tomkų mote
lio “Sapphire Sea’’ — 700 Ocean 
Drive.

šią vietą gerai žino ir toli
miausiose vietose gyveną lietu
viai. Čia jie suvažiuoja atosto
gauti, čia randa lietuvišką ap
linką ir lietuvišką spaudą, nes 
ateina beveik visi laikraščiai.

Svarbiausia, kacklietuviam pa
tinka šis kampelis ir čia ima kur
tis. Mano manymu, čia yra labai 
gera vieta pensininkam ir in
vestuotojam. šiuo klausimu pil
ną informaciją suteikia mielas 
ir paslaugus Vytautas Tomkus. 
Jis mielai visiem patarnauja, 
nes nori, kad apylinkėj kurtųsi 
lietuviai. Ir tai nėra tušti žo
džiai. Per tris savaites čia įsika
lė ar kuriasi: Papieviai baigia 
statyti namus, Jokubauskai, Lie-

namą ir eksploatavimui — 10 
butų, S. S. Balčiūnai pirko dvie
jų šeimų namą, Pažėrai iš Los 
Angeles, Calif., kelias j Juno

lauskai, Mikailai, Stukai ir kiti, 
investavimui čia gera vieta, 

nes per pastaruosius dvejus me
tus, nekilnojamas turtas, ypatin
gai žemė, pabrango. Be čia mi
nėtų, jau anksčiau įsikūrė apy
linkėj nemaža lietuvių arba nu
sipirko sklypus. Taip pat yra lie
tuvių ir Jupiter, N. Palm Beach, 
Lake Park, River Beach, W. 
Palm Beach, Lake Worth ir ki
tur. Šioj apylinkėj veikia lietu
vių klubas. Galvoja čia įkurti ir 
lietuvišką parapiją.

Vytautas ir Albina Tomkai, 
matydami, kad svečių daugėja, 
patys nusipirko priešais savo 
motelį didelį žemės sklypą ir sta-

* to naują motelį 10 vienetų. Sau
sio mėnesį jis bus baigtas. Ir 
taip čia galės maloniai atosto
gauti ir laiką praleisti daug lie
tuvių.

Baltimorietis .

Savo praktikoje man dažnai 
tenka žmonėm aiškinti, kad tas 
faktas, jog jų santaupos arba 
kitoks -turtas yra abiejų vardu, 
nereiškia, kad, vienam mirus, 
antrasis neturi prievolės mo
kėti paveldėjimo mokesčius.

Mokant paveldėjimo mokes
čius, reikia užpildyti įvairias for
mas, prie jų pridėti reikalingus 
dokumentus ir padaryti reika
lingus apskaičiavimus. Be advo
kato Tamsta tikrai neapsieisi.

Man žmonės kartais pasako, 
kad tokia ar kitokia jų pažįsta
ma našlė paveldėjimo mokes
čių nuo banke bendru vardu lai-' 
komų santaupų ar kitokio turto 
nėra mokėjusi ir kad niekas 
prie jos dėl to nėra kabinęsis. 
Tai gali būti teisybė. Daug yra 
žmonių, kurie apgauna valdžią 
nemokėdami reikalaujamų mo
kesčių: pajamų mokesčių (in
come tax) arba paveldėjimo (in
heritance) mokesčių. Ne visi 
tokie asmenys yra pagaunami. 
Tačiau dabartiniais laikais val
džia su komputerių pagalba daž
niau sugeba tokius gudruolius 
pagauti ir juos nubausti.
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Hot Springs, Arkansas, va
sario 24 po sunkios ligos mirė 
profesorius dr. Konstantinas 
Račkauskas, 23 metus profeso
riavęs Fordhamo universitete. 
Palaidotas buvo iš Marijos baž
nyčios Kalvarijos kapinėse vasa
rio 28. Iš artimųjų nuliūdime li
ko sūnūs Raimundas ir Rolan
das su šeimomis, brolis Vytau
tas, sesuo Marija su šeimomis 
ir daug kitų giminių.

Atsisveikinant su velioniu Hot 
Springs, Arkansas, kalbą pasa
kė Petras Balčiūnas. Rašydami 
šias eilutes, pasinaudojame ta 
atsisveikinimo kalba.

-o-
Velionis buvo gimęs 1905 lie

pos 2 Kaune. Ten 1924 jis ir 
baigė Aušros gimnaziją. Studi
juoti išvyko į užsienį. Paryžiuj, 
Prancūzijoj, studijavo teisę, po
litinius mokslus ir tarptautinius 
santykius. 1930 Ecole dės Scien
ce Politique gavo aukštųjų tei
sės studijų diplomą.

Bet jis buvo iš tų mokslo vy
rų, kurie nesitenkino viena 
mokykla. Kaip anas renesan-. 
so laikų studentas, keliavo į ki
tus universitetus. 1925-27 studi
javo Karališkame Romos uni
versitete, gi 1934-35 metais jį 
randame Berlyno universitete.

Vos pasibaigus II pasauliniam 
karui, jis vėl pasirodo Paryžiuj 
ir vėl imasi mokslo. Paryžiuj 
1946 jis gavo teisių daktaro 
laipsnį už-disertaciją apie Sovie
tų Rusijos ir Lietuvos juridi
nius ir politinius santykius.

Įvairiose tarnybose
Kaip teisininkui jam teko pa

sireikšti bent keliose srityse. 
Grįžęs 1930 iš Paryžiaus iki 
1940 buvo Valstybės Tarybos 
referentas, nuo 1940 liepos 22 
buvo Valstybės Tarybos narys. 
Kaip teisių patarėjas ad hoc dir
bo seimo komisijose, ministe- 
rių kabinete ir užsienio reika
lų ministerijoj, dalyvavo tarp
tautinėse konferencijose su Len
kija ir komisijose Pabaltijo vals
tybių teisei suvienodinti.

Lietuvai atgavus Vilnių, jis 
buvo Vilniaus valdytojo patarė
ju.

Akademiniame darbe
Nuo 1934 vasario 1 pradėję 

dėstyti Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune, vėliau dėstė 
Vilniaus universitete, buvo tei
sės mokslų fakulteto jaunes
nysis asistentas, vėliau vyres
nysis asistentas.

Į vakarus pasitraukė 1944.
Ir čia jam buvo atviros 

aukštųjų mokyklų durys. Teko 
jam dėstyti ir Paryžiuj. Metus 
lektoriavo Ecole dės Hautes 
Etudes Internationales.

Į JAV atvyko 1948 ir jau nuo 
vasario 1 pradėjo dėstyti Ford
hamo universitete New Yorke. 
Čia dėstė lyginamąją konstitu
cinę teisę, tarptautinius santy
kius ir tarptautinę teisę. Ford
hamo universitetui jis ir atida
vė daugiausia laiko — čia jis 
profesoriavo net 23 metus, kol 
išėjo į pensiją.

Moksliniai darbai
Yra paskelbęs visą eilę straips

nių teisės ir politikos klausi
mais Teisėje, Travaux de 1’Ac
tion Populaire, Thought, Baltic 
Review, La Revue Baltique. 
Anglų kalba išleido knygą apie 
Jeruzalės sutarptautinimą.

Domėjosi lietuviškos konstitu
cijos teisės klausimais ir 1967 
išspausdino didesnę studiją — 
“Lietuvos konstitucinės teisės 
klausimais.”

Visuomeninėj veikloj
Profesoriaus darbą jis dirbo 

kruopščiai ir rūpestingai, ir 
Fordhamo universiteto buvo la-

PROF. DR.

KONSTANTINAS
RAČKAUSKAS
1905.VII.2 — 1972.1124

bai vertinamas. Tiesioginis pro
fesoriavimo darbas atėmė ne
maža laiko. Bet ir tuo atlieka
mu laiku jis kiek galėdamas da
lyvavo lietuviškame gyvenime. 
Jis buvo ateitininkas, krikščio
nis demokratas. Tuose sąjūdžiuo
se yra skaitęs gražių akademi
nių paskaitų.

Visuomenėj jis mokėjo su vi
sais sugyventi, su visais pasi
džiaugti. Kiekvienas lietuvis 
jam buvo mielas.

Išėjęs į pensiją, norėjo plačiau 
pasireikšti visuomenėj, norėjo ir 
savo mokslinius darbus aptvarky
ti ir išleisti. Bet — taip gi nu
tinka, kad pristoja ligos ir ne
galios.

Dar profesoriaudamas jis 
;ėmė sirguliuoti. Bene du kartus 
buvo ištikęs širdies priepuolis, 
paskui prasidėjo vėžys. Prasi
dėjo iš sprando. Iš ten išpiovė, 
bet po keletos metų liga vėl 
sugrįžo ir užėmė visą kūną.

O buvo pasiryžęs savo jėgas, 
i savo mokslą ir savo santaupas 
paskirti lietuvybės reikalam. 
Bet štai nebeliko tų jėgų. Ve
lionis tada savo santaupas pa
skirstė lietuviškiem reikalam.

Jis štai davė 2000 dol. lituanis
tikos enciklopedijai anglų kalba 
leisti. Ir kaip velioniui rūpėjo 
skleisti lietuviškąją kultūrą 
kitų tautų tarpe. Paskyrė ir Vil
kui 2000 dol., kad išvaduotų 
Bražinskus iš Turkijos kalėji
mo.

Velionį paskutinius kelerius 
metus globojo Liucija Gudelie
nė. Ji gyveno Bronxe, uoliai 
reiškėsi įvairioj lietuviškoj veik
loj, dalyvavo Operetės chore. Iš
sikėlus jai dėl sveikatos į Hot 
Springs,' Arkansas, ten išvyko 
ir pensininkas prof. K. Račkaus
kas, tuo metu jau sunkiai sirgda
mas.

Velionies sūnūs, Raymon- 
das ir Rolandas, nuoširdžiai 
dėkoja visiem Hot Springs lietu
viam, kurie lankė sergantį jų 
tėvą, padėjo jam sunkioj ligoj, 
vėliau dalyvavo laidotuvėse, 
ypatingai dėkoja D. Zdanienei, 
p. Balčiūnam ir Liucijai Gude
lienei už visą nuoširdumą ir glo
bą.

Mirė rašytojas 
AUGUSTINAS GRICIUS

Vasario 28 Vilniuj, okupuotoj 
Lietuvoj, mirė rašytojas Au
gustinas Gricius, pasižymėjęs 
feljetonistas, dramaturgas, žur
nalistas.

Velionis buvo gimęs 1899 
gruodžio 12 Šiupylių kaime, 
Gruzdžių valsčiuj, Šiaulių ap
skrityje. 1921-23 mokėsi Tau
tos teatro vaidybos studijoj, 
1925-26 Lietuvos universiteto 
humanitarinių mokslų fakulte
te. Gavęs stipendiją, 1926 buvo 
išvykęs studijuoti į Paryžių.

Spaudoj reiškėsi nuo 1913. 
Pirma rašė korespondencijas iš 
savo kaimo ir apylinkės gyveni
mo. Vėliau feljetonus, apybrai
žas. 1921 pradėjo dirbti Eltoj, 
nuo 1927 dirbo Lietuvos, Lietu
vos Aido redakcijoj. 1939-40 
buvo žurnalistų Sąjungos pirmi
ninku.

Kai 1940 bolševikai okupavo 
Lietuvą, kurį laiką dirbo Dar
bo Lietuvoj, vėliau Tiesoje 
(tie abu laikraščiai buvo pakei
tę Lietuvos Aidą ir kitus dien
raščius). Didžiųjų vežimų me
tu 1941 buvo išvežtas į Sibirą. 
Antrosios okupacijos metu grį
žo atgal į Lietuvą, pamažu įsi
traukė į literatūrinį darbą. At
sidėjo daugiausia dramai, dir
bo ir įvairiose dramaturgijos 
komisijose.

A. Gricius Pivošos slapyvar
džiu išleido šiuos feljetonų rin
kinius: Pamokslai idėjos bro
liam 1928, Vyrai, nesijuokit 
1929, Žvilgsnis į gyvenimą pro 
mirties kilpą 1930. Feljetonai 
turėjo didelį pasisekimą ir auto
rių plačiai išgarsino.

Užgavėnių kaukių baliuj. Iš k. Gandras — Birutė Radzivanienė, Palangos Juzė — Vytautas 
Radzivanas (I premija), Lietuvos grėbėjėlė — Gina Simonaitytė (II premija). Nuotr. P. 
Ąžuolo , 

UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ BALIUS
Vasario 12 St. Stanislaus 

Kostka salėj New Yorko ateiti
ninkai suruošė Užgavėnių — 
kaukių balių, kurio pelnas pa
skirtas Kultūros Židinio staty
bos fondui.

Ruoša
Ruošimosi darbas prasidėjo 

keletą mėnesių prieš balių. Lo
retos Vainienės vadovaujami 
sendraugiai, studentai ir moks
leiviai ieškojo salės, platino bi
lietus, skleidė reklamas ir rū
pinosi kiekviena baliaus deta
le.

Penktadienį, vakare prieš ba
lių, darbas koncentravosi salėj. 
Reikėjo stalus sustatyti ir ap
dengti. Reikėjo sukabinti Mo
nikos Vainiūtės sukurtus pa
veikslus, kurių ryškios spalvos 
žibėjo prie specialių šviesų. 
Rimas Ignaitis, pasilipęs ant 
kopėčių mąstė, kaip geriausiai 
išnaudoti keturis laidų lizdus 
salei apšviesti.

Pamokas, šokių repeticijas ir 
kitus uždavinius baigę, pasiro
dė nauji jaunimo veidai, vieni 
griebdamiesi darbo, kiti pasi
ruošę dirbančius pralinksminti 
savo buvimu.

Ir jau pradžia
Šeštadienį ryte salė vėl 

pradėjo bruzdėti. Salė virto ne
be didele šalta dėže, bet nuo
taikinga ir šilta šokių sale. Rau
donai apdengti stalai sugyvėjo, 
geltonų servetėlių paliesti.

AugustinasGricius,rašytojas, 
miręs vasario 28 Vilniuj

Kaip dramaturgas debiutavo 
su satyrine pjese Palanga 1932 
Kauno valstybiniame teatre. Po
kario metais parašė: Skeveld
ros, Karšta vasara, Išvakarėse, 
scenarijų komedijai Kalakutai, 
apsakymų knygą. Prieš porą me
tų išėjo feljetonų rinktinė.

Kaip žmogus buvo mielas ir 
draugiškas, sugebėjęs su žmo
gumi rasti šiltus bičiuliškus ry
šius, su tokia pat meile ir Šilu
ma jis parašė ir savo apybrai
žas, kur vaizduoja jo sutiktus 
žmones. Viena tokia apybrai
ža — Kaip mirė Vaižgantas— 
yra išleista net plokštelėj. •

Virtuvėje sukosi būrys šei
mininkių, kuriom vadovavo F. 
Ignaitienė. Jos gamino kalnus 
vinegreto, silkių, šaltų mėsų ir 
kitų skanumynų.

Laukta valanda greit artėjo. 
Salė pritemo, dekoracijos suži
bėjo, žmonės pradėjo rinktis. 
Vakaras prasidėjo.

Salėje visą laiką buvo jauku 
ir malonu. Viename kampe vei-

SEN. H. M. JACKSON 
PAREIŠKIMAI

Demokratų partijos nomi
nacijos į JAV prezidentus sie
kiančiam JAV senatoriui Hen
ry' M. Jackson vasario 18 Atlan
tic City, - N. J., buvo suruoštas 
priėmimas. Buvo pakviestas ir 
JAV LB centro valdybos atsto
vas. Spaudos konferencijoj ir 
priėmime LB atstovavo jos ry
šininkas su demokratų partijos 
centriniu komitetu Antanas B. 
Mažeika.

Sen. Jacksono padaryti pa
reiškimai yra įdomūs lietuviam. 
Jo nuomone, rusų žiaurus elgi
masis su Sovietų Sąjungos ri
bose esančiomis mažumomis yra 
šimtmečius besitęsianti proble
ma. Šiandieną Sovietų Sąjun
ga yra komunizmo ir rusiškojo 
imperializmo junginys. Tai vie
nintelis kraštas Europoje be da
lelės laisvės.

Paklaustas, ar užtektinai JV 
administracijos padaryta Ku
dirkos reikalu, sen. Jackson pa
reiškė, kad, incidentui įvykus, 
prezidentas Nixonas galėjo žy
miai daugiau pasidarbuoti Ku
dirkos asmeniškam labui. “Ku
dirkos incidentas yra didelė tra- 
gėdija šiam kraštui, savo istori
joj pasižymėjusiam pagalba 
bėgliam. Juk mes esame bėglių 
tauta!” Žinodamas paklausėją 
esant lietuviu, sen. Jackson 
prašė jį perduoti lietuviam svei
kinimus jų Nepriklausomybės 
šventės proga ir išreiškė savo 
užuojautą laisvės betrokštan- 
čiai lietuvių tautai.

JAV LB Inform.

GELBĖKIM 
RADIJO 
PROGRAMAS!

Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro valdyba ragina vi
sus lietuvius ir kitataučius ra
šyti laiškus ar siųsti telegra
mas senatoriui J. W. Ful
bright ir protestuoti prieš jo 
pasiūlymą uždaryti fondus Ra
dio Free Europe ir Radio Liber
ty veiklai. Adresas: The Hono
rable J. W. Fulbright, Chair
man Foreign Relations Com
mittee, Washington, D.C.

Patartina taip pat kreiptis 
ir į to komiteto narius ir pra
šyti jų pagalbos šiame reikale. 
Foreign Relations komitete na
riais yra šie senatoriai: Charles 
H. Percy, John J. Sparkman, 
Mike Mansfield, Frank Church, 
Stuart Symington, Claiborne 
Pell, Gale W. McGee, Edmund 
Muskie, William B. Spong, Jr., 
George D. Aiken, Karl E. 
Mundt, Clifford P. Case, Ja
cob K. Javits, John Sherman 
Cooper, Hugh Scott, James B. 
Pearson.

kė dėdės Broniaus Bobelio ba
ras, kur dirbo Kostas Norvilą ir 
Adolfas Kregždys.

Kitame kampe šeimininkės 
saugojo, kad nepritrūktų maisto 
ant stalų. Scenoje grojo Joe 
Thomas orkestras.

Komisija ir kaukės
Orkestrui nutilus, akordeo

nistai Rimas Juzaitis ir Antanas 
Razgaitis kvietė svečius į rate
lius dainuoti lietuviškų dainų.

Tadas Alinskas, Bronius Bal
čiūnas, Gintarė Ivaškienė, Jad
vyga Matulaitienė ir Jonas Rū
tenis sudarė jury komisiją, kuri 
iš visų kaukių išrinko geriau
siai pasirodžiusius. Premijas lai
mėjo: 1 — smuikininkas Palan
gos Juzė — Vytautas Radziva
nas; II — Lietuvos grėbėjėlė — 
Gina Simonaitytė.

Gėlės
Vyrai turėjo progos papuoš

ti ponias ir paneles gėlėmis ir 
pašokti su jomis šokių konkur
se. Geriausiais šokėjais buvo 
išrinkti Vizgirdai.

Orkestrui besipakuojant, da
lyviai bandė savo laimę loterijoj, 
kuriai premijas paaukojo Zika
rai. Jie buvo davę dovanas ir 
už geriausias kaukes. Jiem ren
gėjai ypač dėkingi. Dovanos bu
vo tautinės juostelės ir medžio 
drožiniai.

Svečiam skirstantis, dar gro
jo akordeonai, jaunimas daina
vo, gi virtuvės šeimininkės vis
ką tvarkė. Buvo nuvalyti sta
lai, nuimtos dekoracijos, suplau
ti indai.

Daugiausia triūso įdėjo Lore
ta Vainienė. Jai tai ir tenka 
didžioji padėka, kad visiem su
teikė tokį puikų vakarą.

antraz

PALIKIMŲ NUO 
LIETUVOS OKUPANTŲ 

APSAUGOJIMO 
REIKALU

Pastaruoju metu vis daugiau 
tautiečių kreipiasi į Lietuvos Ge
neralinį Konsulatą New Yorke 
prašydami padėti apsiginti nuo 
Lietuvos okupantų interesam at
stovaujančių advokatų, kurie 
reiškia pretenzijas į J. A. Vals
tybėse mirusių lietuvių paliki
mus tariamai atstovaudami į- 
pėdiniam.

Lietuvos okupantų advokatų 
intervencijai efektingai užkirsti 
kelią galima tik apsirūpinus tin
kamai surašytais testamentais. 
Tuo pirmoje eilėje turėtų pasi
rūpinti tie tautiečiai, kurių arti
mieji ar ir šeimos nariai gyve
na okupuotoj Lietuvoj. Generali
nio Konsulato New Yorke ad
vokatai yra paruošę teatamentų 
pavyzdžius, kuriais gali pasinau
doti palikimų apsaugojimu su
sirūpinusieji.

Tais atvejais, kai mirusysis 
nepalieka testamento arba pri
vačiu susitarimu palieka santau
pas draugam ar giminėm su tuo 
supratimu, kad jos Lietuvoje gy
venantiem įpėdiniam bus per
vestos reikmenų pavidale, reikia 
informuoti Generalinį Konsula
tą nedelsiant. Uždelsus apsigyni
mas nuo okupantų interesam at
stovaujančių advokatų yra labai 
sunkus, o dažnais atvejais ir vi
sai nebeįmanomas.

IS VISUR,
— Demokratų partijos pirmi

ninkui Lawrence O’Brien, JAV 
LB centro valdyba yra įteikusi 
raštą, kuriame prašoma į 1972 
metų demokratų partijos rinki
minę platformą įtraukti pasi
sakymus šiais lietuviam rūpi
mais klausimais: 1) tęstinumas 
šio krašto nusistatymo nepri
pažinti Baltijos valstybų oku
pacijos bei jų inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą; 2) politinės 
azylio teisės, kad ateityje ne
pasikartotų Kudirkos atvejo in
cidentai; 3) Baltijos ir sovietų 
vykdomo genocido klausimo 
kėlimas Jungtinių Tautų komi
sijų forumuose; 4) įvedimas lie
tuviškų transliacijų per Laisvo
sios Europos radiją; 5) Etninių 
Grupių Praeičiai Tirti įstatymo 
projektų rėmimas.

— Urugvajaus lietuvių kolo
nijos choras “Aidas” atšventė 
20 metų sukaktį. Ta proga Lie
tuvių Kultūros • draugijos salėj 
buvo suruošta šauni šventė, ku
rios metu choras davė dainų 
koncertą, o ansamblis “Ąžuoly
nas” pašoko tautinių šokių. Len
kų kilmės solistas Edv. Modze- 
lewski lietuvių kalba padainavo 
dvi dainas, akomponuojant jo 
žmonai, nuolatinei choro akom- 
paniatorei. Choras įsisteigė 
1951. Jo iniciatoriai yra a.a. 
kun. V. Mikalauskas, SJ, kun. J. 
Bružikas, SJ, ir A. Gabaliaus- 
kienė — pirmoji choro dirigen
tė. Chorui jau ilgus metus diri
guoja V. Dorelis, 10 metų cho
rui akomponuoja Teresė Drob- 
niewskaite de Modzelewski (jos 
motina lietuvė). Choristų šiuo 
metu yra 24.

— Vincas Balčiūnas, gyvenąs 
Delran, N. J., JAV LB centro 
valdybos prašomas, Trenton, 
N. J., leidžiamam arkivyskupi
jos laikraščiui The Monitor pa
rašė ilgą, išsamų straipsnį, pa
vadintą “Suffering Church in 
Lithuania”. Straipsnis buvo iš
spausdintas vasario 25. Juo 
skaitytojas supažindinamas su 
Vasario 16 sukaktimi, 1940 
Sov. Rusijos įvykdyta Lietuvos 
okupacija, teoretine sovietinės 
konstitucijos garantija laisvai 
veikti religinėm bendruome
nėm ir praktikoje pasireiškian
čiu tikėjimo persekiojimu. Pri- 
statytytaskun.Zdebskiogynimosi 
kalbos turinys. Pažymėtina, kad 
V. Šalčiūnas katalikų Bažny
čios persekiojimo reikalu minė
tame laikrašty jau rašo antrą 
kartą. Ankstyvesnis straipsnis 
išspausdintas 1969. V. Šalčiū
nas pirmininkauja Philadelphi- 
jos Vilties chorui ir aktyviai 
dalyvauja bendruomeninėj veik
loj.

— Vytautas Volertas, JAV 
LB centro valdybos pirminin
kas, Philadelphijoj įvykusio 
Vasario 16 minėjimo metu, atsi
dėkodamas už JAV LB teikiamą 
paramą laisvinimo darbe, Lietu
vių Fondo išleistą medalį įteikė 
JAV kongresmanui Joshua Eil- 
berg (dem. — Penna.). Kong- 
resmaną pristatė ir jo darbus 
lietuviškam reikalui nušvietė 
centro valdybos vice pirm. Alg. 
Gečys.

— Washingtone, D.C., Corco
ran galerijoj sausio 12 — va
sario 2 vyko sovietų pritaiko
mojo meno paroda, ruošta kul
tūrinių mainų sutarties pagrin
du. Buvo išstatyti ir Baltijos 
kraštų eksponatai, tuo siekiant 
amerikiečiam sudaryti įspūdį, 
kad tai sovietinės respublikos. 
JAV LB Washington© apylinkės 
pastangomis parodoj buvo dali
nami atsišaukimai, kuriais siek
ta atkreipti parodos lankytojų 
dėmesį į sovietų įvykdytą ne
teisėtą Baltijos valstybių pa
vergimą. Washington© LB apy
linkės valdybai šiuo metu pirmi
ninkauja dr. Jonas Genys, Ma
ryland© universiteto profeso
rius.

Palikimų apsaugojimu susirū
pinusieji prašomi kreiptis į Lie
tuvos Generalinį Konsulatą, to
kiu adresu: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd St., 
New York, N. Y. 10024.
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TO PLACE YOUR AD CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

DISPLAY
AEGEAN ISLES 

781 East 31st Street Brooklyn, N.Y. 
Call 434-7496 

We Also Do Catering 
The Ultimate in Dining 

Also
The New Clement Restaurant 

1612 Sheepshead Bay Road 
Brooklyn, New York 

Call TW 1-3998

Mario’* Auto Inspection A Repair 
service headlights adjustment, wheel 
alignment, motor tune-up and brake 
service. All minor adjustments and 
repairs done while you wait. Shell j 
Bay Ave. Mayville, N.J. Cape May 

.-Court House, opp. State Inspection
Station. Open Mon. thru Fri. 8 AM ’ 
to 5PM. Owned & operated by Mario 
DeSantis “If you really want your 
car to go see Mariai*’, 609—465-5607

(jjįfr SPORTAS

Wanted Foster Parents
If you are between the ages of 25 
ana 59, English * speaking, in good 
Health,financiallvselfMaintaining,Will- • 
ing to accept children of any Back
ground ana have adequate Rooms, 
you are desperately needed now.

Contact McMahon Memorial Shelt
er, 128 East 112th St., New York, 

N. Y. 10029, 369-5665

GUZMAN CONTRACTING
Everything and Anything 

in Contracting Field 
All Quality Workmanship 

Lie. No. 673-881
Call 967-8890We Take Pride in 

Our Work

CHILDRENS and ADULT 
PSYCHIATRIST

Private Consultation Office Hours 
1-8 P.M. 

69-20 Groton St.
Forest Hills, N. Y. , 

(212) 896-4771
A

Guest House — Men and Women. 
All modem facilities. Newly renovat
ed bldg. Ready for occupancy by 
May. Scenic view of Hudson. Perm
anent or vacation guests. For In
formation write: Sisters of Saint 
Francis, Saint Joseph Villa, 38 Pro- • 
spect Ave., Catskill, N. Y. 12414.

RALPH’S
Limousine Service, Late Model Air 
Conditioned Cadillacs __ __ ____

695-6647 — 24 Hour Ser. Mobile 684 
174 W. 137 St.

Proms, Weddings, Funerals, Depots, 
Airports, Theatres or Night on the

- Town 
Our Service Speaks for Itself

AD 4-1244

INVESTAVIMAS — TAUPYMAS
PASKOLOS — KELIONĖS
ŪKINIAI PATARIMAI
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

siekė tikslą. Priešininkas mūsų 
! skylėto gynimo dėka taip 

g. pat turėjo progos pasiekti įvar
čių. Žadvydas vartuose ir lai
mė apsaugojo mūsiškius. Pasku
tinėj minutėj portugalų šūvis 
atšoko nuo mūsų vartų virpsto. 

LAK sužaidė patenkinamai. 
Apsukrūs priešininko gynikai 
visai gerai susitvarkė su mūsų 
kraštiniais puolikais — Šilei- 
kiu, Klivečka. Gynime kelios 
nedovanotinos Bagdžiūno I klai
dos. Čia maloniai nustebino 
ryžtingai sužaidęs Bileckis. Var
tuose Žadvydas neturėjo per
daug darbo, ir vėl savo švento-

LAKJAMAICA
PORTUGUESE 1:0 (1:0)

Kovo 5 Lietuvių Atletų Klu
bo pirmoji futbolo komanda pa
sistūmėjo Knickerbocker tau
rės varžybose vienu ratu pir
myn. Pergalė prieš portugalus 
pelnyta, bet sunki.* Mūsiškiai, 
pirmą kartą šiais metais aikš
tėj, žaidė šios sudėties:

i Žadvydas; Bileckis, Bagdžiū- 
nas, Kreicas, Vainius II; Vai
nius IV (Remėza II) Jakow,
Market; Klivečka, Budreckas - vę išlaikė sausą. 
(Rauba), Šileikis. Atletai domi- SEKMADIENĮ DĖL TAURĖS 
navo aikštėj, bet pasigedę įvar- ” Šį sekmadienį Lietuvių Atletų 
čio mušiko, tepasiekė tik 1:0 Klubo pirmoji futbolo koman- 
pasekmę. Pirmame kėlinyje po da Knickerbocker taurės varžy- 
eilės progų Budrecko šūvis pa- bose susitinka su Blackpool vie

netu, kuris žaidžia kitoj lygoj 
ir mum visai nežinomas. Rung- 

_ tynės įvyksta mūsų aikštėj Kisse-
Exp. Operators, on Dresses, min. of Į . . . T t
$2. an Hour, Section or Piece work, i na Corndor, r lushing, L*.l. x ra-

H. W. FEMALE

KLAUS WEDLER THE PAINTER
Painting inside & outside 

Painting & Decorating 
Paper hanging & plastering 

Free estimates given 
78-05 83rd Street, Glendale 

Call 366-1215

Steady, C&J. Dresses, 1348 Southern džia 3 vai. Jauniai žaidžia prieš 
Blvd. Near Jennings in the Bronx. . , . _ . . x x.
Tele. 842-9794, Mr. Jose Albino Colombiana, o jaunučiai šešta-

’< dienį turi keliauti į tolimą 
j Claikstown, N. Y. Pereitą sekma- 
I dienį dėl blogų aikščių mūsiš- 
Ikiai rungtynių neturėjo. Atletas

SERVICE

RITE—WAY 
Painting and Decorating 

Also Wallpapering 
Reasonable Rates 

Fully Insured 
All Work Guaranteed 

Call 212-931-1748

Introduction to Modern Li-

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda Šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vaL WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis. Direktorius dr. 
Jok. J. Stukas. 1467 Force Dr., Mountainside, N JT. 07092; tel. 201—232-5565

WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stot} 
Dlr. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

NEW YORK — Laisvės žibury*, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
*-10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur SL, Brockton, Mass., tel JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WT4TT 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

BOSTON, MASS. —■ Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418
VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(201) 441-6799

GARAGES & STORAGE 
TRUCK PARKING 

Secure Parking for 1 to 100 tks 
Watchman on Duty 7 Days 

24 Hours. Clarin UL 5-4800

bos vadovas su 40 pamokų, gra
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ir nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė 
išmokti. Parengė L. Dambriū- 
nas, A. Klimas ir W. R. Sch- 
malstieg. Išleido lietuviai pran
ciškonai Brooklyne, 479 psl., 
kietais viršeliais. Kaina 8 dol..

DARBININKAS
910 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N. Y. 11221

— Ieškomas Kazimieras
šytinis, sūnus Juozo, gimęs 
1919 m. Jis pats ar apie jį žiną 
prašomi pranešti adresu: V. 
Rasiulis, 162 Exbury Rd., 
Downsview, Ont. Canada.

Ka-

Litas Travel Service,
87-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418

; VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(201) 846-1650

GEORGE COLES
356 Atlantic Ave. Bklyn. 

Home Owners, & Real Estate Co.
We Clean Cellars, Backyards 

Haul Rubbish, Whitewash 
Painting 

Call 625-0274

HAPPY

ST. PATRICK'S DAY

PAGALBA LIETUVOS 
PERSEKIOJAMAI BAŽNYČIAI

RYANS RESTAURANT 
32-07 34th Ave 
Astoria Queens 
A Family Place 

Call RA 8-9820 or 278-8217

THE OPERA RESTAURANT 
For the Finest of Italian Cuisine 

464 Route 9W 
Englewood Cliffs 

New Jersey 
Call 201 568-8700

Lietuviai vyskupai — Vincentas Brizgys ir Antanas 
Deksnys savo ganytojišku laišku nuoširdžiai ragino 
prisiminti tikinčiuosius Lietuvoje, ypač gavėnią.

Todėl
MELSKIMĖS KIEKVIENĄ DIENĄ
PAGAL 1971 METŲ MALDOS KALENDORIŲ

Tapkime LRK Šalpos Rėmėjais ($5.00 metinė auka).
Amžinais Geradariais ($100.00),
Mecenatais ($1,000.00),
Praveskime rinkliavas parapijose, 
Skirkime organizacijų dovanas

DIME SAVINGS 
BANK

OF WILLIAMSBURG
Your Friendly Neighborhood Bank 

Main Office Havemeyer and 
South 5th Street. Williamsburg 

"Bridge Plaza 
Brooklyn, N. Y. . 

Member F.D.I.C.
Call 782-6200

LENOX 
CHALET 

CATERERS

254 East 2nd Street 
NEW YORK CITY 

Call OR 3-1890

Savo dovanos čekį rašykite ir atsiųskite su žemiau 
esančia atkarpa.

Darbininkui 
paremti 
aukojo

Po 2 dol. — J. Žekonis, Au
rora, III., Dr. A. Cerskus, E. St. 
Louis, Ill., E. Grudžinskienė, 
Flossmoor, Ill., O. Apolianskas, 
Cicero, UI., A. Nagys, Lemont, 
Ilk, J. Pažėrūnas, Melrose Pk. 
Ilk,V.Chlamauskas,Kennebunk
port, Me., A. Bikulčius, P. Kiš- 
kūnas, Lewiston, Me., A. Vens- 
kus, Norwood, Me., E. Putvy- 
tė, Fall River, Me., J. Jasaus- 
kas, Hollywood, Fla. Z. Grab nie
kas, Orlando, Fla., B. Nekrash, 
kun. J. Razutis, Miami, Fla., M. 
Stanis, K. Petrolevitch, Clear
water, Fla., R. Cibas, A. Kindu
ry, Gulfport, Fla., V. Malinaus
kas, Santa Barbara, Calif., S. 
Raštikis, Monterey, Calif., Z. 
Stanaitis, I. Bandžiulis, E. Du- 
bickas, R. Bureika, B. Budriū- 
nas M. Palaikienė, V. Grasska, 
H. Bajalis, A. Sabaliauskas, Los 
Angeles, Calif., I. Skrupskelis, 
Columbia, S.C., E. Shimanskis, 
Kenosha, Wise.

Po 1 dol. — J. Dvariškis, Nau
gatuck, Conn., A. Balsys, Nau
gatuck, Conn., S. Vaikutis, V. 
Stadalninkas, Stamford, Conn., 
Sts. Immac. Concep., Putnam, 
Conn., S. Jaras, E. Orentas, V. 
Nenortas, W. Hartford, Conn., 
A. Tirlikas, Putnam, Conn., A. 
Starolis, Cheshire, Conn., dr. J. 
Gimbutas’, Belmont, Mass., V. 
Ženkus, W. Bridgewater, Mass., 
V. Shimkus, Newton, Mass., A. 
Namaksy,Newton Center,Mass., 
Z. Chmeliauskas, Gardner, 
Mass., G. Valatka, Randolph, 
Mass., A-. Januška, Milton, Mass., 
M. Kozemekas, Gilbertsville, 
Mass., P. Radseszewski, Haver
hill, Mass., K. Grenda, Lawren
ce, Mass., E. Užpurvis, No. Eas
ton, Mass., A. Kawaliewskis, 
Shirley, Mass., J. Roman, Mel
rose, Mass., J. Starinskas, N. 
Cambridge, Mass., M. Svelnis, 
Needham, Mass., J. Lapšys, J. 
Vasys, Dedham, Mass., B. Jur
kevičius, L. Vencius, Haverhill, 
Mass., M. Zerolis, S. Katilus, 
Dorchester, Mass.

Dėkojame visiem, kurie savo 
• auka parėmė sunkų spaudos 

darbą. Laukiame ir kitų skai
tytojų prisidedant prie kalendo
riaus išlaidų sumažinimo.

PADĖKA
Maironio lituanistinės mokyk

los kaukių balius įvyko sausio 
23 Apreiškimo parapijos patal
pose. Tėvų komitetas ir mokyk
los vedėja reiškia gilią padėką 
šiem geradariam, be kurių pa
ramos būtų buvę sunku balių 
surengti:

Apreiškimo parapijos klebo
nui kun. Pranui Raugalui už taip 
mielai duotas patalpas. Baliui 
buvo naudojamas visas pasta
tas.

pažibai Janinai Mathews už 
dainas ir šokį. Jauniem reikia

Aldonai Rygelytei už taip įs
pūdingai surengtą lėlių vaidini
mą.

Jury komisijai: J. Matulai
tienei, L. Juodytei-Mathews ir 
A. Elskui.

Programos vedėjui A. Bobe
liui, tvarkiusiam garsų siste-

tojui J. Vilgaliui, salių dekora- 
torėm Irenai Nemickienei ir Da
nutei Penikienei, sceną paruo- 
šusiem lėlių teatrui P. Vasiliaus
kui, R. Vilkui, S. Janušui.

Mecenatei Marytei Šalinskie- 
nei, kuri davė 25 dol. auką ge
riausiom kaukėm.

Prekybininkam už paaukotus 
produktus ir fantus loterijai: 

.Winter Garden Tavern, J. Gin
kaus Palace, A. Čekavičiaus res
toranui, Sidabrinio Varpo kepyk
lai, Shalins laidotuvių įstaigai, 
Balfui.

Už paaukotus gintarus loteri
jai: D. Bulvičiūtei, G. ir L. 
Kurpiams.

Dėkojam visiem 
mamytėm, seneliam, 
būdais prisidėjusiem
mingo šio vakaro surengimo, 
pravedimo ir linksmos nuotai
kos sukūrimo.

tėveliam, 
įvairiais 

prie sėk-

PADĖKA

LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID
64-09 56 Rd.

Maspeth, N.Y. 11378

Lietuvos Bažnyčiai gelbėti siunčiu $

Parašas ...................................................

Adresas

A Glorious 
St. Patrick’s Day

TAD’S STEAK HOUSE 
COAST TO COAST

j
Aukos atleidžiamos nuo Fed. mokesčių

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

Woodhaven, N.Y. 11421

Michigan 2^4130

Virginia 9-4498
A. R. SHIPLEY

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

800 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N. Y. 11208

Allen R. Shipley

PADĖKA

Amžinybėn išlydėjus mano

a.a. Joną Žulpą, 
su gilia pagarba dėkoju visiem, 
kurie padėjot jam gyvenime "ir 
palydėjot jį su malda amžiny
bėn.

Už maldas ir mišių aukas jo 
sielos intencija dėkoju kun. J. 
Jančiui, kun. V. Paulauskui, 
prel. V. Balčiūnui, kun. St. Ylai
ir kun. A. Gurkliui.

Taip pat nuoširdi
motinai M. Aloyzai,

padėka
seselei

visom NekaltoMargaritai ir
Marijos Prasidėjimo seselėm už
maldas, giesmes, polaidotuvinį
priėmimą ir visą parodytą nuo
širdumą.

Ačiū p. Gilman, kuris rūpi-
nosi laidotuvių reikalais Dėko
ju ir tiem, kurių pavardžių dėl
nežinojimo nesuminiu, už mal-

užp rašytas mišias ir iš
reikštą ušuojautą.

Su ypatingu dėkingumu visa
da prisiminsiu kun. J. Jau
čiaus ir kun. V. Paulausko rū
pestį, patarnavimą ir užuojau
tą, parodytą man šiuo atveju.

Simonas Žulpa

Šalpos valdyba nuoširdžiai dė
koja prel. Juozui Tadarauskui 
ir Aušros Vartų parapijai Ha
miltone už “ Gyvata ro” kon
certo Philadelphijoj ir New 
Yorke globą.

Ačiū “Gyvataro” vadovei Ge
novaitei Breichmanienei, solis
tui Jonui Vaškevičiui, pianis
tui Jonui Govėdui, deklama- 
torei ir pranešėjai Linai Ver- 
bickaitei, akordeonistui Kaziui 
Deksniui, technikei Irenai Jo- 
kubynienei ir visiem-visom šo- 
kėjam-šokėjom.

Ypatingas ačiū Philadelphijos ’ 
rengėjų komitetui, pirm. Juo
zui Lukui ir ilgai eilei darbinin
kų, aukotojų, jaunimui ir šei
mom už svečių globą, nakvynes, 
vaišes, o taip pat visiem mie
liem dalyviam. Visų aukos ir 
darbas buvo persekiojamai Baž
nyčiai Lietuvoj.

Ačiū New Yorko lietuviam 
už talką, bilietų platinimą ir už

Ypatinga padėka Olgai Bra
dy ir visom Šv. Onos sodali-

Kazimie-

Ačiū visom lietuvių parapi
jom ir jų dvasios vadovam už 
visokeriopą paramą, asmeniš-

L.K.R. Šalpos Valdyba

gausų dalyvavimą.

cijos bendradarbėm,
rui Vainiui ir šeimai.

ką dalyvavimą.

Geriausia dovana vaikam — 
“Sek 

pasaką”. L. Rastenytė dainuo- 
į Rud- 

Laumę Daumę”,“De- 
Karalaitę ir ože

lį”. Kaina 6 dol., persiuntimas 
50 c. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

naujai i plokštelė

ja ir
nosiuką

pasakoja Meškiuką

vyniabrolę

r

i
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Vienas iš pirmųjų, paaukojęs Židiniui 
tūkstantį dolerių

Vienas pirmųjų, prisidėjusių 
su 1000 dol. auka prie Kultūros 
Židinio statybos, yra Albinas 
Verbyla. Pačioj sumanymų pra
džioj, išgirdęs, kad štai organi
zuojama didelė statyba, jis 
pats atsiskubino su auka. Ir 
davė visu savo paprastumu ir 
nuoširdumu — visą tūkstantį 
dolerių. Nūnai paklaustas, kas jį 
paskatino aukai, trumpai at
sakė: noriu, kad Kultūros Židi
nys greičiau būtų pastatytas!

Albinas Verbyla yra iš Puns
ko krašto. Jam teko gyventi 
lenkų valdomoj daly. Ten visi 
lietuviškai galvojo ir kalbėjo, 
ir už tai lenkai tokius ėmė čiu
pinėti. Už lietuvišką veiklą Al
bino brolis buvo nuteistas 7 
metam kalėti. Panašus likimas 
būtų ištikęs ir Albiną, bet šis 
1935 pabėgo į Lietuvą ir ten pa
siliko. Lietuvoje 1937-38 tarna
vo kariuomenėje ir visom jė
gom triūsė, tvirtindamas atsi- 
stačiusią Lietuvą.

BROCKTON
KONCERTAS

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras gavėnios proga rengia reli
ginį koncertą. Chorui vadovau
ja lietuvių visuomenei gerai ži
nomas kompozitorius Julius Gai
delis.

Programoj bus išpildomos Ju
liaus Gaidelio naujai parašytos 
mišios, Vlado Jakubėno Prisikė
limo kantata ir kiti, retai girdi
mi, religiniai kūriniai.

Programą praturtins solistas 
Stasys Liepas, kuris šalia solo 
giedos ir su choru. Chorą var
gonais palydės konservatorijos 
studentas Saulius Cibas iš Bos
tono.

Šiam koncertui choras jau il
gesnį laiką intensyviai ruošiasi. 
Su choru artimai bendrauja ir 
chorui padeda Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. Petras 
Šakalys.

Būtų malonu, kad visuomenė 
įvertintu choro pastangas Šioj 
kultūrinėj srity ir gausiai atsi
lankytų į šią kilnaus susikaupi
mo šventę.

Koncertas įvyks kovo 19 d., 
3 vai. p.p. Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioj Brocktone.

Pastangos išlaisvinti K U D RKĄ
Laisvės Žiburio radijas New 

Yorke kovo 13 paskelbė pro
jektą, kuriuo bus siekiama iš
laisvinti Simą Kudirką iš sovie
tinio kalėjimo.

Kaip žinoma, prez. Nixo- 
nas gegužės mėnesį vyksta į Mas
kvą. Ta proga norima įteikti pre
zidentui kuo didesnį skaičių a- 
merikiečių balsų, reikalaujančių 
Kudirką išleisti iš kalėjimo. Pa
brėžiama, kad tai nebus vien 
lietuvių balsas, bet amerikie
čių plačiąja to žodžio prasme. 
Tokį JAV visuomenės nusistaty
mą Laisvės Žiburys numato iš
reikšti dviem kanalais: 1) rink
ti parašus po peticija, prašančia 
JAV prezidentą dėti pastangas

PETITION TO THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES

WE THE UNDERSIGNED:

believe that the Lithuanian seaman, SIMAS KUDIRKA who on Nov. 23, 1970 jumped from 
a Soviet ship and asked for political asylum on board the U. S. Coast Guard Cutter 
Vigilant’ HAS BEEN DEPRIVED OF HIS BASIC HUMAN RIGHTS.

While under the protection of the American flag and in American territorial waters and on 
an American vessel he was brutally assaulted by the Soviets and was forcibly returned to 
the Soviet ship — and as a result is now serving a ten year prison term in a Soviet labor camp.

We therefore respectfully request an effort on your part, Mr. President, during your 
trip to Moscow, to obtain his release from prison and permission for him and his family to 
emigrate to the United States if they so desire.

NAME ADDRESS

Please obtain as many signatures as possible and return to:
AMERICANS FOR SIMAS, 62-15 69th Place, Middle Village, N. Y. 11379. Telephone: 

(212) 894-1288.

Karo metai jį išbloškė iš tė
vynės. Pokario metais gyveno 
Neufene ir Schwaebisch Gmu- 
endėje. Į JAV atvyko 1948. 
Trumpai buvo sustojęs pas bro
lį ir seserį Pennsylvanijoj, pas
kui atsikėlė Brooklyną ir čia 
pastoviai gyvena.

Albinas Verbyla yra vienas 
iš judriųjų žmonių. Jis čia ver
tėsi viskuo, buvo įsigijęs skalbyk
lą, pats dirbo mėsinėj. Dabar 
dirba Long Island traukinių sis
temoj. Gyvena Richmond Hill, 
kur turi savo namus.

Šalia darbo jis surado laiko 
ir lietuviškiem reikalam—uoliai 
lanko lietuviškus parengimus, 
mėgsta dainą ir dalyvauja New 
Yorko lietuvių vyrų chore Per
kūne.

Paaukojęs tūkstantį, jis ir ki
tus ragina kuo greičiau prisidėti 
prie Kultūros Židinio statybos, 
nes tik bendrom pastangom iš
augs tie lietuviški namai.

LRKSA 65 KUOPA 
MINĖS SUKAKTĮ

Paterson, N. J. — 65 kuopos 
sekretoriaus Jono Sprainaičio 
pranešimu, kovo 19, sekmadienį, 
kuopa turės labai svarbų susi
rinkimą ir paminės Susivieniji
mo 85-kių metų sukaktį.

Minėjimas įvyks tuoj po su
mos Šv. Kazimiero parapijos sve
tainėj, 147 Montgomery Pl., Pa
terson, N. J.

Susivienijimo direktorius Bro
nius Bobelis iš Woodhaven, N. 
Y., padarys pranešimą apie or
ganizacijos sukaktį ir apie rei
kalą turėt apdraudos protekci
ją. Petras J. Montvila, gerai ži
nomas Susivienijimo veteranas 
veikėjas, taipgi iš Woodhaven, 
pademonstruos praeitą vasarą į- 
vairiuose kraštuose padarytus 
paveikslus (skaidres).

Vietos klebonas kun. Vikto
ras Dabušis tars žodį apie rei
kalą draustis savoj organizacijoj.

■ Nariai ir svečiai; kviečiami 
gausiai dalyvauti minėjime. Ku
rie dar nepriklauso — turės gali
mybės plačiau susipažinti su 
Susivienijimu, jo nuveiktais dar
bais narių, visuomenės ir tautos 
naudai ir įsirašyti nariais.

Kvieslys

Maskvoje išlaisvinti Kudirką; 
2) priimti rezoliucijas valstijų 
seimeliuose (Assembly ir Sena
te), siekiant to paties tikslo.

Peticijai parašų rinkimas eina 
“Americans for Simas” organiza
cijos vardu; jai vadovauja Dai
va Kezienė. Didesnę šio komi
teto dalį sudaro nelietuviai. Iki 
šiol jau surinkta per 4,000 pa
rašų. Tikimasi surinkti 250,000.

Graži pradžia padaryta ir su 
rezoliucijomis. Tokia rezoliucija 
jau yra pasiūlyta New Yorko sei
melyje assemblymano Fred
rick Schmidt rūpesčiu. Tikimasi, 
netrukus ji bus priimta. Jau yra 
dedamos pastangos, kad pana
šios rezoliucijos būtų priimtos 
New Jersey, Rhode Island, Mas-

Albinas Verbyla, vienas iš pirmųjų paaukojęs Kultūros Ži

dinio statybai 1000 dolerių.

Maspetho 
žinios

Skautai kovo 5 šventė savo 
globėjo šv. Kazimiero šventę. 
Uniforfnuoti ir su vėliavomis da
lyvavo 11 valandos mišiose. 
Lektorium buvo Tadas Osmols- 
kis. Skautai tarnavo ir mišiom. 
Kun. Jonas Pakalniškis, dvasios 
vadas, pasakė turiningą pa
mokslą. Kaziuko mugė įvyko 
Kultūros Židinio patalpose.

Great Necko Lietuvos vyčiai 
atšventė kovo 5 šv. Kazimiero, 
savo globėjo šventę. Visi dalyva
vo Šv. Aloyzo bažnyčioj mišio
se. Mišias 1 vai. popiet aukojo 
kun. Pranas Bulovas, dvasios 
vadas. Jis mišių metų pasakė 
gražų pamokslą. Visi nariai pas
kui susirinko Mauds valgykloj 
bendrai pavalgyti komunijos 
pietus.

j Šv. Onos sodalicijos narės 
•kovo 12 Maspetho piliečių klu
be surengė įvairių žaidimų va-" 
karą, kuris gražiai pasisekė. Vi
są pelną paskyrė bažnyčios ir 
salės remonto fondui.

Katalikų karo veteranų mo
terys rėmėjos kovo 19, šv. Juo- 

sachusetts, Pennsylvania, Mi
chigan ir Illinois valstijų seime
liuose. Užmegztas ryšys su vei
kėjais ir kitose vietovėse.

Abu šiuos projektus finan
suoja Laisvės Žiburio radijas. 
Visuomenė kviečiama ateiti į 
talką: paremti šį užsimojimą 
pinigine auka, rinkti parašus 
po peticija ir rašyti seimelių 
atstovam, prašant pasiūlytą re
zoliuciją Kudirkos reikalu pa
remti valstijų seimeliuose. Au
kas prašoma siųsti Lithuanian 
Radio Club vardu, pažymint, kad 
jos skiriamos Kudirkos laisvini
mo pastangom paremti. Peticijų 
formų galima gauti kreipiantis 
tuo pačiu adresu: 62-15 69 PI. 
Middle Village, N. Y. 11379.' 

zapo dreną, turės savo metinius 
komunijos pusryčius. Visos na
rės dalyvaus 8 vai. mišiose. Kun. 
Pranas Bulovas, dvasios vadas, 
pasakys pritaikintą pamokslą. 
Komunijos pusryčiai bus Gage 
valgykloj, Elmhurst, N. Y.

Jungtinis parapijos organiza
cijų komitetas pakvietė vaidini
mą — Plaza Suite. Vaidinimas 
bus balandžio 8 d. Šv. Sanislo- 
vo Kostkos bažnyčios salėj. Įėji
mo auka 3 ir 2.50 dol. Pradžia 
8 v.v. Pelnas skiriamas salės ir 
bažnvčios remontui.

(x)

Zigmo ir Reginos Dalangaus- 
kų, gyv. New Britain, Conn., 
dukra Laima M. ištekėjo už My
kolo Mihailovic sausio 22. Ve
dybos įvyko Serbų katedroj, da
lyvaujant Laimos ir Mykolo 
giminaičiam bei draugam. Puo
ta buvo tos pačios katedros se
noviškose meniškose patalpose., 
Laimai ir Mykolui ne tik tėvai, 
bet ir pažįstami linki daug gra
žių ir saulėtų vedybinių metų.

Kovo 5-tą dieną Kultūros Ži
diny įvykusią N. Y. skautų Ka
ziuko mugę aplankė gražus-būrys 
lietuvių visuomenės. Tenka nuo
širdžiai padėkoti visiem atsilan
kiusiems, Tėvam Pranciškonam 
už patalpas, ir ypač tiem, kurie 
prisidėjo prie mugės paruošimo 
ir įvykdymo.

Didelis ačiū skautų ir skau
čių mamytėm, kurios pagamino 
skanių lietuviškų valgių, Sidab
rinio Varpo kepyklai už puikią 
lietuvišką duoną ir kitiem, ku
rie darbu ar auka parėmė mu
gės ūkiškus reikalus. Ypatingai 
padėkos verti šie nuoširdžiai mu
gėje dirbę pagelbininkai: Vida 
J ankauskienė, I na Gvi Idienė, I na 
ir Tadas Jasaičiai, Algis Šilba
joris, Rūta Strazdienė ir Ire
na Vilgalienė.

Nuoširdus ačiū visiem!
N. Y. Skautam Remti 

Tėvų Komitetas

PADĖKA
Vasario 19 buvo surengti La

pino šokiai. Salė buvo puikiai 
įrengta ir išdekoruota, bet jau
nimo susirinko mažokai, nes tą 
vakarą lauke siautė didelė pū
ga. Tie, kurie dalyvavo šokiuo
se, prie žvakių šviesos jaukiai 
praleido laiką ir visi arčiau su
sipažino.

Šokiai buvo organizuoti Woo ri
ba ve no Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo sekcijos iniciatyva ir 
davė organizatoriam progos veik
ti šalia kitų organizacijų. Šokiai 
praėjo nepelningai, bet tikimės, 
kad Lapinas sugrįš. Organiza
toriai nori padėkoti M. šalinskie- 
nei už 25 dol. auką, P. Budre- 
vičiui už 6 dol. auką, nes tai pa- 
dėjo padengti šokių išlaidas. Taip 
pat dėkojame prof. J. Stuko radi
jo valandai už nemokamą skel
bimą.

Komitetas

AIDAI — stambus mėnesinis 
kultūros žurnalas. Metam 
tik 10 dol. A d m inistracL 
ja: 680 Bushwick Ava., Brook
lyn, N. Y. 11221.

mow 
MltfOS—,

J. Kačinskas kovo 21, antra
dienį, 8:15 v.v. diriguoja kon
certui New England Life Insur
ance salėj. Ten bus Berklee 
muzikos kolegijos koncertas. Bus 
atliktas V. von Eps modemus 
kūrinys “Not where the Star
way turns” chorui ir pučiamų
jų ansambliui. Kūrinį atliks Ber
klee muzikos kolegijos choras 
su instrumentais. Kovo 28, ant
radienį, 8:15 toj pačioj salėj J. 
Kačinskas diriguos Berklee mu
zikos kolegijos orkestrui. Bus at
likta Ch. W. von Glucko over- 
tiūra “Iphigenia in Aulis” ir B. 
Bartoko rumuniški šokiai.

Kąziuko mugė dėl didelės snie
go audros nebuvo tokia sėkmin
ga kaip kitais metais.

Liet. Bendruomenės klubo su
sirinkime kovo 25 skaitys paskai
tą dr. Česlovas Masaitis tema 
— Poezija ir filosofija matemati
koj.

Izidoriaus ir Vytenio Vasyliū
nų smuiko ir piano koncer
tas bus kovo 26 Jordan Hall 
Bostone.

Rezoliucija už tikėjimo lais
vę Lietuvoj pasiekė Kunigų Fe
deracijos centrą Chicagoje, III. 
Centro pirmininkas kun. Frank 
Bonnike išsiuntinėjo kun.' Al
berto Kontauto rezoliuciją visų 
vyskupijų senatui, kad jai 
būtų pritarta. Rezoliucija grįš 
į Kunigų Federacijos visuotinį 
suvažiavimą, kuris bus kovo 
12-16 Denver, Colorado. Ten 
tikimasi gauti visų kunigų 
pritarimą. Dabar spausdinama 
trumpa Lietuvos padėties ap
žvalga anglų kalba. Toje ap
žvalgoje išdėstyta kunigų Šeš
kevičiaus, Bubnio, Zdebskio 
įkalinimo priežastys. Apžvalgą 
paruošė kun. Albertas Kon- 
tautas, Kunigų Vienybės centro 
valdybos pirmininkas. L ------------------------------------- —---- —

Holiday Motei prie Disney 
Land — Orlando, 30 min. ant 27 
kelio į pietus nuo Orlando po 
kaire. Savininkai Grabnickai 
kviečia visus pakeliautojus ap
sistoti. Telef. 813-676-7241.

Dr. Dariaus Slavinsko mamytei,

Stasei Slavinskienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Jam ir Jo šeimai.

Elizabeth’o
V. KUDIRKOS LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

tėvai, mokytojai ir mokiniai

DVIEJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

— Vyksta: birželio 8, liepos 13, rugpiūčio 17 ir gruodčio 21. 
Lietuvoie šios grupės praleis po 11 dienų.

— Norintieji* pratęsti savo atostogas ilgiau, galės aplankyti 
kitus jų pasirinktus Europos miestus.

— Ekskursijos išvyksta iš Bostono, New Yorko ir Montrealio.

— Grupėse dalyvių skaičius ribotas — nesivėluokite!

— Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764

Savininkė Aldona Adomonienė

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wect Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus 
ALFRED W. ARCHIBALD, Resident

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jobas J. GrfgaJbS. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virt $213,000,000.

CURRENT DTVitfaND "RAITĖS

• Regular a/c— 8% % • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

--------— An AcdOtiuts Compounded Dany--------- -
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Mišios per televiziją už Lie
tuvą bus balandžio 9, sekma
dienį, iš Bostono 7 kanalo, Go
vernment Centre. Mišios bus 
nuo 9:15 'iki 10 vai. r. Jas 
užprašė Naujosios Anglijos Lie
tuvos vyčiai. Mišias laikys ir 
pamokslą pasakys Antanas Bal- 
trushūnas, So. Bostono vyčių 
17 kuopos sendraugių dvasios 
vadas. Per mišias giedos Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos cho
ras iš Brocktono. Driguoja Ju
lius Gaidelis. Mišiose daly
vauja N. Anglijos Lietuvos vy
čiai. šias transliacijas galima 
matyti visoje N. Anglijoje. Pie
tų Kanadoje ir rytų New Yor
ko valstybėse 8 ir 38 kanale. 
Mišios perduodamos spalvotai.

BALFO REIKALAI

Pavasaris ateina. Viskas bun
da iš apmirusios gamtos. Žmo
gus irgi ruošiasi atbusti ir pa
siruošti vasaros darbam, kad 
ruduo būtų dėkingas. Yra įvai
riausių užuominų ir mum, Lie
tuvos ateiviam. Labai svarbu pri
siminti žmoniškumas,paremti iš
blaškytus, suvarguius savo bro
lius lietuvius. Jų yra visur ir ne
mažai. Ar mūsų pavasariškas at
budimas atneš pakankamai vargs- 
tantiem paguodos — dovanų? 
Vasarai pasibaigus prinoksta 
derlius. Jei gerai pasiruošime jį 
nuimti, jis bus pasigėrėtinas ir 
vargstantiem našus. Šį darbą 
atlieka Balfo įgaliotiniai, rėmė
jai. Balfo eilės retėja, kasmet 
dalis amžinybėn iškeliauja. Dar 
taip nesenai su skausmu amži
nybėn išlydėjom Bostono Balfo 
pirmininką a.a. Praną Mučinską. 
Kas jį pakeis, kas jį pavaduos, 
ar žinai, bostonieti?

Kovo 26, sekmadienį, 5 vai. p. 
p. Lietuvių draugijos namuose 
šaukiamas Balfo skyriaus narių 
metinis susirinkimas. Bus renka
mas naujas skyriaus pirminin
kas ir valdyba bei aptariami ki
ti šios organizacijos reikalai. 
Nestumkim šio rūpesčio kitiem. 
Nesakykim, kad “ir be manęs 
apseis”..Susi rinkime dalyvaus ir 
Balfo-centro pirmininkas kurk 
V. Martinkus ir padarys pranešir 
mą apie aktualius Balfo reika
lus.

Kviečiame susirinkime gausiai 
dalyvauti.

Balfo Sk. Valdyba

1
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Iš kaukių baliaus gauto pelno 
Kultūros Židinio statybai pa
skirta 1700.48 dol. Kaukių ba
lių surengė N. Y. ateitininkai 
vasario 12. Paskutinis rengėjų 
posėdis, kada paskyrė pelną, įvy
ko kovo 4 pas K. Vainių. Pini
gai įteikti Tėv. Pauliui Bal
takiui, O.F.M. Baliaus rengimo 
komitetui pirmininkavo Loreta 
Vainienė.

T. Leonardas Andriekus, O 
•FM, Brooklyn© vienuolyno vir
šininkas, išvyko į Torontą vado
vauti Prisikėlimo parapijos re
kolekcijom. Grįš tuoj po Velykų.

N. Y. ateitininkų dvasios va
dai: kun. S. Raila — sendrau
gių, kun. T. Degutis — studen
tų ir kun. J. Pakalniškis — 
moksleivių, rengia priešvelyki- 
nio susikaupimo valandas šia 
tvarka: 1) konferencijos, mąsty
mai ir pokalbiai — kovo 24, 
25 d. 7:30 v.v. Kultūros Židiny
je. 2) Mišios, komunija, pusry
čiai kovo 26, sekmadienį, 11 v. 
Angelų Karalienės parapijos baž
nyčioj. Kviečiami šia proga pa
sinaudoti ir visi žmonės.

L. Kat. Moterų Sąjungos 29 
kuopos susirinkimas įvyks kovo 
19, sekmadienį, Apreiškimo pa
rapijos salėj, Brooklyne. Narės 
kviečiamos dalyvauti.

L.K.M. Sąjungos 29 kuopa, 
kaip ir kiekvienais metais, ren
gia tradicinį Velykų stalą balan
džio 9, Atvelykio sekmadie
nį, 1 vai. popiet Apreiškimo pa
rapijos salėj, Brooklyne. Visas 
gautas pelnas sąjungiečių skiria
mas Apreiškimo parapijos reika
lam. Visi parapiečiai ir svečiai 
nuoširdžiai kviečiami šiose vely
kinėse vaišėse dalyvauti.

Dail. J. Bagdonas yra Balfo 
centro valdybos sekretorius. Da
bar, sergant kun. P. Geisčiūnui, 
jis laikinai eina Balfo reikalų 
vedėjo pareigas ir tris dienas per 
savaitę dirba Balfe.

Balfo centro valdybos posėdis 
įvyksta kovo 16. Dalyvauja vi- <
są valdyba, iš Providence, R. I., 
atvyksta ir Balfo pirmininkas.

Elizabetho Šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijos bažnyčioj no
vena į šv. Juozapą bus kovo 
16, 17 ir 18. Pamokslai bus sa
komi vakarais 7 vai. lietuvių ir 
anglų kalbomis. Pamokslus sa
kys populiarus pamokslininkas 
Tėvas Kl. Kasinskas, pasionis- 
tas.

Elizabethe Velykų rytą mišios 
ir procesija bus ne 6 vai. kaip 
anksčiau, bet 7 vai. Šis pakei
timas padarytas didesniam pato
gumui parapiečių, o ypatingai 
parapinės mokyklos mokinių, 
kurie dalyvauja procesijoj.

Prel. Jonas Balkūnas grįžo iš 
Floridos, kur atostogaudamas 
praleido kelias savaites. Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
proga Lake Worth, Fla., pasakė 
kalbą.

Apreiškimo parapijos kunigai 
nuoširdžiai kviečia visus lietuvius dalyvauti -

didžiajame
BAŽNYTINĖS MUZIKOS KONCERTE,

■kuriame

Apreiškimo parapijos žymus choras, 
vadovaujant muz. Algirdui Kačanauskui, 

išpildys žavėtiną muzikos kūrinį

T. DUBOIS:
“SEPTYNI PASKUTINIEJI KRISTAUS ŽODŽIAI“

Verbų sekmadienį, kovo 26 d^ 5 vai. p. p. 
gražioje APREIŠKIMO parapijos bažnyčioje 
259 North 5th Street, Brooklyn, N. Y. 11211

*
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Apreiškimo parapijos choro 
tradiciniai komunijos pusryčiai 
bus kovo 19 tuoj po 11 vai. 
mišių parapijos salėj. Kalbą pa
sakys — Paulius Jurkus.

Izidoriaus Vasyliūno (smui
kas) ir dr. Vytenio M. Vasy
liūno (pianinas) koncertas į- 
vyks kovo 25, šeštadienį, 5:30 
vai. Carnegie Recital Hall, N. 
Y., o kovo 26, sekmadienį, 3 v. 
popiet Jordan Hall, Bostone, 
Mass. Abiejuose koncertuose 
bus atlikta W. A. Mozart “So
nata in D major K. V. Nr. 
306“, John Bavicchi “Sonata 
N r. 4 Op. 63 (Fan tas y-s o nata 
on Lithuanian folk-melodies)’’ 
— pirmutinis išpildymas, E. 
Wolf-Ferrari “Sonata in G Mi
nor Op. 1”.

Maironio lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas yra gavęs 
dovanų iš dail. Česlovo Janušo 
ir dail. Jurgio Juodžio po pa
veikslą. Komitetas, norėdamas 
sutelkti daugiau lėšų mokyklai 
išlaikyti, tuos paveikslus leidžia 
loterijom Dabar platinami bilie
tai.

Hamiltono mergaičių choras 
Ai das,pasi žy mėjęsį vai riuosekbn- 
certuose, atvyksta į New Yorką 
irčia dainuoja balandžio 15 Rich
mond Hill mokyklos salėj. Cho
rui vadovauja solistas Vaclovas 
Verikaitis, kuris koncerte taip 
pat dainuoja solo ir su choru. 
Koncertą rengia LB New Yorko 
apygardos valdyba, talkinama 
apylinkių valdybų. Koncerto pro
ga išleidžiama programa — su
venyrinė knyga su visuomenės 
sveikinimais ir skelbimais. Vi
sas koncerto pelnas skiriamas 
lituanistinei mokyklai, kuriai iš
silaikyti reikalinga visuomenės 
parama.

Kun. Antanas Račkauskas, Ap
reiškimo parapijos vikaras, atos
togų išvyko į Floridą.

Liet, vyčių 41 kuopa birželio 
mėn. rengia baltiečių deportaci- .
jų į Sibirą prisiminimą. (Depor
tacijos buvo 1941 m.) Minėjime 
dalyvauja Apreiškimo parapijos 
choras, diriguojamas Algirdo 
Kačanausko.

LB N. Y. apygardos valdyba 
posėdžiavo kovo 9, ketvirtadie
nį, Kultūros Židinyje. Aptarti vi
si reikalai, susiję su Aido choro 
koncertu, kuris rengiamas ba
landžio 15 Richmond Hill salėje. 
Pasidalinta įvairiais darbais, ap
kalbėta, kaip platinti bilietus, 
kaip išleisti iliustruotą progra
mos knygutę, kaip surengti vai
šes chorui. Koncertas rengiamas 
Maironio lituanistinei mokyklai 
paremti.

N. Y. Alto skyriaus susirinki
mas šaukiamas kovo 24, penkta
dienį, 7:30 v.v. Cekavičiaus res
torane, 94-25 Jamaica Ave., 
Woodhavene. Visi Alto nariai 
kviečiami dalyvauti.

Leonardas Milne, škotas, bandęs lėktuvu išlaisvinti Simą Ku
dirką, pokalbyje su Daiva Keži e ne per Laisvės Žiburio radiją 
kovo 12.

NEW YORKE ATIDAROMAS 
KULTŪROS KLUBAS

Jau senokai LB New Yorko a 
pygardos valdyboj buvo svars
tyta, kaip suorganizuoti kultū
ros klubą, kuris kas menes; 
rengtų paskaitas, pristatytų nau
jas knygas, supažindintų su lie
tuviško kultūrinio gyvenimo įvy
kiais.

Apygardos valdybai vis susi
darė įvairių kliūčių. Dabar tos 
valdybos iniciaty va— klubas su
organizuojamas ir balandžio 16. 
sekmadienį, 2 v. popiet Kultū
ros Židinyje atidaromas.

Kad klubas būtų patraukles
nis ir nuolat primintų Lietuvą, 
lietuviškąją kūrybą ir pasiau
kojimą savai tautai, jis pavadi
namas šviesaus lietuvio Vaiž
ganto vardu!

Vaižgantas buvo tas, kuris 
visus kvietė į bendrą darbą Lie
tuvai. Jis džiaugėsi lietuviška 
kūryba ir pats sukūrė nemirš
tamus veikalus lietuvių litera
tūrai. Jo visa kūryba ir visa veik
la spinduliuoją optimizmu, verž
lumu, tikėjimu į šviesesnį ryto
jų. Jis visu plotu praskleidžia, 
kaip lietuvių kartos ateina ir įsi
jungia į savo tautos gyvenimą, 
į darbą jai.

Tad šio šviesaus, dinamiško,

Rima ir Juozas Bružai praėju
sį savaitgalį buvo išvykę į Ka
liforniją, į Los Angeles ir kitas 
apylinkės vietas, kur lankė savo 
gimines ir bičiulius. Grįžo ant
radienį, kovo 14.

Mečys Razgaitis, dainininkas, 
savo solo koncertą ruošia gegu
žės 7, sekmadienį, 5 vai. popiet, 
Apreiškimo parapijos salėj, 
Brooklyne. Jam akomponuos 
muz. Algirdas Kačanauskas.

Kun. Stasys Raila, Liet. Reli
ginės Šalpos ' reikalų vedėjas, 
atostogų išvyko į Floridą.

Vytautas Maželis, pasižymėjęs 
mūsų fotografas, rengia savo fo
tografijos parodą, kurioj būtų 
išstatyta ir senesniųjų darbų ir 
labai daug naujųjų darbų: port
retų, gamtovaizdžių, reportaži
nių momentų. Visos nuotraukos 
didelio formato. V. Maželis yra 
bent kelias parodas surengęs 
New Yorko foto reikmenų krau
tuvėse. Lietuviškai visuomenei 
tai būtų pirmoji jo paroda New 
Yorke. Parodą rengia Skautam 
Remti Komitetas.

kūrybingo ir tauraus lietuvio 
asmuo tegu visus sukviečia į 
bendrą kultūros klubą pasvarsty
ti savų kultūrinių rūpesčių, pa
sidžiaugti sava kūryba.

Klubas vadinsis New Yorko 
Lietuvių Bendruomenės Vaiž
ganto Kultūros Klubas. Gi kas
dieniame gyvenime, kada 
mėgstama viską sutrumpinti, 
bus vadinamas Vaižganto Kul
tūros Klubas arba tiesiog — 
Vaižganto Klubas.

Kiekviename klubo susirinki
me bus dvi dalys. Pirmoj daly 
---- paskaitos ir diskusijos, ap
žvalgos. Antroji dalis —kavu
tė ir pasižmonėjimas.

Pirmajame klubo susirinkime 
balandžio 16 bus atidarymo iš
kilmės ir speciali programa — 
susitikimas su Vaižgantu!

KVIEČIAMAS
TEATRALU

PASITARIMAS
»

LB New Yorko apygardos ini
ciatyva kovo 23, ketvirtadienį, 
7:30 v.v. Kultūros Židinyje 
kviečiamas visų šioj apylinkėj 
gyvenančių teatralų, vaidybos 
meno mėgėjų pasitarimas.

Bus kalbama, ar dabar šio
se sąlygose negalime suorgani
zuoti teatro grupės, ar negalime 
pastatyti kokio veikalo. Vaidini
mų yra išsiilgusi visuomenė. Vai
dybos mene nori pasireikšti ir 
jaunimas. Tad labiausiai ir kvie
čiamas jaunimas, kuris norėtų 
padirbėti ir dalyvauti lietuviš
kame vaidinime. Kviečiami ir 
kiti, vaidinę ar bet kur daly
vavę lietuviškuose vaidinimuo
se. Ateidami ir kitus paraginki
te. Juo daugiau ateis, juo leng
viau bus sudaryti grupę ir duo
ti pradžią naujam lietuviškam 
teatrui.

Kelionė į Šv. Žemę, Romą, 
Miuncheno olimpinius žaidimus 
tęsis 17 dienų ir prasidės New 
Yorke rugpiūčio 17. Kadangi 
skridimai į Palestiną jau dabar 
užpildyti iki birželio mėnesio, 
suinteresuoti tepasisako ne vė
liau balandžio 15. Grupinis 20 
asmenų kelionės bilietas ir vis
kas kitkas — kad ir išlaidžiame 
vasaros sezone bei dolerio nuver
tinime — pramatoma kainuos 
tik 890 dol. su dešimties dolerių 
priedu registracinėm irorganiza- 
ninėm išlaidom. Visais reikalais 
kreiptis Rev. Petras M. Urbaitis, 
SDB, 6800 S. Campbell Avė., 
Chicago, Ill. 60629. New Yorke 
ir apylinkėse gyvenantiem kelio
nės atstovas: Juozas Zaraus- 
kas, 105 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. 11211, Tel. (212) 782-2545.

Ozone Park,N. Y., labai geroj 
apylinkėj, parduodamas dviejų 
šeimų mūrinis namas. Informa
cijai skambinti tel. 849-1209.

Vyresnio amžiaus moteris 
ieško vieno kambario arba dvie
jų kambarių arba mažo butelio 
2-—3 kambarių Woodhaveno a- 
pylinkėje. Skambinti telefonu 
847-5522.

Sussex, N. J., gražiausioj 
apylinkėj, prie pat ežero ir 
ant 1 1/4 acres žemės, parduo
damas 8 kambarių vienos šei
mos namas. Turi uždarytą ve
randą, “sun deck”, 2 garažus, 
dirbtuvės kambarį, židinį, kili
mus ir dar daug priedų. Kai
na: 45,000 dol. Tel. 201 875- 
5410.

Savo globėją šv. Kazimierą 
New Yorko skautiškasis jauni
mas prisiminė kovo 5 Atsimai
nymo bažnyčioj M as pe the. Tą 
dieną 11 vai. lietuvių mišiose 
šventykla buvo apypilnė — pri
biro arti šimtinės uniformuotų 
skautų, skaučių, prie altoriaus 
išrikiuotos vėliavos (jų N. Y- 
skautija turi 6) su garbės paly
da. Kun. J. Pakalniškis pamoks
le išryškino šv. Kazimiero as
menybę, palinkėjo sekti mūsų 
vienintelio šventojo tauriu pa
vyzdžiu.

Po pamaldų suvažiuota į Kul
tūros Židinį, kumuo pat anks
taus ryto darbščios rankos dė
liojo gėrybes, visaip dailino ap
linką Kaziuko mugei.

O skautai su muge į Kultū
ros Židinį įžygiavo pirmąjį kar
tą. Pertvarkytos, įrengtos rū
sio patalpos, iškirsta plati anga 
naujiems laiptams — taip lai
mėta patraukli vieta ir dides
niems parengimams.

Pati mugė susispietė pirma
me aukšte. Skautai išsidėstė sa
vo dirbinius ant trijų stalų, 
pasigelbėjo sienomis. Daug in
kilėlių, kai kurie iš jų pamar
ginti, medžio raižiniai, droži
niai. Daug jojo vyčių, pamuštų 
ant tamsių kamštinių lentelių, 
eilė trispalvių, kurių papėdė
je rymo lietuvių skautukas. 
Vieną stalą pirkėjai greit nu
tautino, ir liko baltuoti tik stal
tiesė . . .

Betgi skautų kūrybos nebuvo 
tiek daug pridėliota, kaip skau
čių, kurios buvo įsikūrę kitoj 
namo pusėj. Krito į akį iš siūlų, 
mazgais raišioti diržai, dabar 
populiarūs amerikinėj aplinkoj, 
tik mūsų skautės įvairavo mums 
įprastinėm spalvom ir piešiniu. 
Plakatėlis dar skelbė: “Mes ima
me užsakymus diržams.“ Pla
katėlis baigtas trimis šauktu
kais, o trys skautės, už stalo su
sėdę, sutartinai šypsosi. Toliau 
pagalvėlės, karoliai, išsiuvinėti 
paveikslėliai, kimšti medžiagi
niai gyvulėliai. Didžiuliai, per 
sąnarius tingiai glembą klaunai, 
krepšiukai; panašios vėliavėlės, 
kaip ir pas skautus, tik prie stie
bo jau dvi figūrėlės: berniukas 
ir mergaitė, apvilkti skautų u- 
niformomis. Paukštytės turėjo 
originalių spalvinimo knygelių.

Žymėtina prošvaistė — ten
kintasi daugiausia vien savo 
rankų dirbiniais ir vengta pirk
tinių daiktų (tokių krautuvinių 
prekių buvo gausu ankstesnėse 
mugėse). Verstis tik savo ga

Kviečiame visus atsilankyti į New Jersey skautų-skaučių 
trad i c i n ę

KAZIUKO MUGĘ
sekmadienį, kovo 19, Lietuvių Laisvės salėje,

269 Second St., Elizabeth, N.J.

11:00 vai. mišios Šv. Petro ir Povilo par. bažnyčioje
12:30 vai. Mugės atidarymas Lietuvių Laisvės salėje
1:00 vai. pietūs

Bus galima gauti tautiškų bei skautiškų rankdarbių, 
lietuviškus pietus ir namie gamintų tortų. Bilietų 
kaina $3.00; vaikams ir skautams $1.00.

Iki pasimatymo!

AIDAS
HAMILTONO 
MERGAIČIŲ 
CHORAS,

atvyksta į New Yorką ir balandžio 15, šeštadienį, kon
certuoja Richmond Hill aukštesniosios mokyklos salėje, 
114 St., Richmond Hill, N. Y. (įėjimas iš 113 St.).

Chorui vadovauja solistas VACLOVAS VERIKAITIS, 
kuris koncerte dainuoja solo.
Bilietų galima gauti Woodhavene pas: J. Andriušį, M. ša
lin skienę, V. Gerulaitį, V. Padvarietį, pas Maironio mokyklos 
tėve komitetą, pas platintojus.

Pelnas skiriamas
MAIRONIO LITUANISTINEI MOKYKLAI.

Pradžia 7 v. v. 
įeinant aukojama 5, 4, 3, 

moksleiviams— 1 dol.
Koncertą rengia
ir visus maloniai kviečia atsilankyti

JAV LB New Yorko apygarda

myba daug įdomiau — matai, 
kad atžalynas geba šį tą pada
ryti, kiek tie dirbiniai origina
lūs, saviti.

Prie skaučių skyriaus pastaty
tas laimės šulinys. Rimtai, iš 
patikimų lentų susklęstas, su 
stogu, o pagrindas dar apipin
tas plytas vaizduojančiu po
pierium. Už 25 centus daug no
rinčiųjų bandyti savo laimę — 
kibiras niro gilyn, į tamsybę, o 
ten, susirietusi, slapukė skautė 
vis pataikydavo ką nors įdo
maus į tą kibirą įdėti. Jaunie
ji laimės ieškotojai, pasirėmę 
alkūnėmis ir pakibę ant šulinio 
briaunos, stengėsi įžiūrėti, kur 
tas kibiras grimsta. Tokių smal
suolių kojos rėmėsi į šulinio 
šoną ir išspardė popierines ply
tas. Šulinys didmiesčio vaikui 
naujiena . . .

Vyr. skaučių židinio Vilija 
duoklė mugei priminė mūsų 
tautodailės kooperatyvą. Daug 
audinių, gintaro ir kt. daiktų 
gauta iš Lietuvos. Žinoma, ir 
kainos čia aukštesnės. Gausu 
rankšluosčių (vienas su įrašu: 
“Ilgiausių metų“), staldengtės, 
takeliai, juostos, dekoruotos me
dinės dėžutės, gintaru marginti 
paveikslėliai, lėlės, žvakidės, 
lėkštės, gintaro dirbiniai, pa
galvėlės ir kt.

Rūsio patalpos skirtos atgai
vai. Galima buvo gauti sudė
tinį mėsos davinį, smulkesnės 
užkandos. Skautės aptarnavo 
kavinę — daug įvairių pyragų, 
žagarėlių . . . Vėl džiugu, kad 
visi pyragai namų gamybos, ne 
pirktiniai. Vyr. skautės savo 
kampeliu priminė Kaziuko mu
gę Vilniuje — turėjo mažųjų 
riestainių virtinėles. Jos turė
jo pasisekimo — greit išnyko.

Veikė kelios loterijos (viena 
iš jų įdomiems medžio dirbi
niams). Lankytojai judėjo aukš
tyn, žemyn. Iš jaunimo matėsi 
ateitininkų, nęolituanų grupe
lės. Vėliau, Knickerbocker tau
rės varžybose nugalėję Jamai- 
cos portugalus, pasirodė ir mūsų 
futbolininkai. Rūsy buvo nu
tiesta eilė stalų, tad ir atsisėsti 
būta kur, nors ne visiems iš 
karto. Pagaliau, tam tikra grūs
tis bene būtinas Kaziuko mu
gės priedas.

Šiemetinė mugė turėjo pliu
sų — visa buvo intymiau, įdo
miau suskaldyta, ne taip, kaip 
kadaise vienoj didelėj salėj. Mu
gė pavyko, ir šį kartą New Yor
ko skautai, skautės pasirodė iš 
gerosios pusės. r




