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Bet Europai 
^reikalą sų- 
mdoti tiesio*

stangų priversti komunistus, 
kad jie registruotąsi kaip sve
timos valstybės agentai. Komu
nistą pusėje buvo vyr. teismo 
sprendimai ir dabar tiltų poli
tika skatino susilaikyti nuo ko
vos prieš komunistus.

du nesimatė jau nuo 1924 m., 
“nes gyveno skirtinguose Lie
tuvos miestuose”.

— Kantone, Kinijoje, raudo
noji apsauga jau reikalauja eg
zekucijos valstybės galvai Liu 
Shao-chi ir jo šalininkam.

plokštelėm ir ateina paskui į 
šio laikraščio administraciją už
sakyti tiem savo bendradar
biam tos muzikos pavyzdžių.

M. Traubas, jo žmona ir duk
tė gyveno Kupiškyje. Prasidė
jus U-jam karai, jie visi trys 
pasitraukė rusų traukiniu j Ru-

.— Wisconsine dviejų dienų 
referendumas patvirtino papil
dą konstitucijai, kuris įgalino 
vartoti valdžios autobusus pri
vatinių mokyklų mokiniam. Bal
savo 461,354:355,782.

su chemikalais. Nepatvirtin
tam žiniom ekstremistai ašari
nes bombas gavę rytų Berly
ne iš Kinijos komunistų.

Iš susekto sąmokslo nedaro

mi klubo veikėjai A.' Mažeika Jr., 
A. Sniečkus, Ed. ir Kazimiera 
Gehėvičiai rado asmeninį ryšį 
ŠU New Yorko kai kuriais kon- 
gresmanaik ar šios valstijos le- 
gislatoriais bei senatoriais. Tų 
ąyšių dėka kongresmenas 
FrĮnk J. Brase© (iš Brooklyno) 
vasario 16 proga Kongrese kal
bėjo, ragindamas “nepamiršti 
kovos, kurią lietuvių tauta ko
voja už savo nepriklausomybės 
atstatymą’*. Tų ryšių dėka Lie
tuvos laisvės idėjai angažavosi 
New Yorko valstijos legislatū- 
ros narys Frad Schmidt (iš Ozo
ne Park), imdamasis iniciaty
vos rezoliucijai dėl Baltijos 
valstybių. Tų pačių ryšių dėka 
angažavosi ir legislatūros pir
mininkas Anthony J. Travia, 
pagreitindamas' ir nulemdamas 
viėningą rezoliucijos priėmimą.

Senate iniciatyvos tokiai re
zoliucijai ėmėsi senatorius Si- 
mon J. Li«bowitz (iš Cypress 
HilĮs). Jei šiuo tarpu senatui 
priimti rezoliucija nebuvo pa
teikta, tai lėmė ypačiai šen. 
Andersono, respublikono,- (iš 
Albany) prieštaravimas: esą to
kia rezoliucija būsianti priešin
ga LBJ tiltų politikai. Šen. Lie- 
bovvitz betgi esąs pasiryžęs sa
vo iniciatyvą atnaujinti, kai tik 
senatas vėl susirinks.

New Yorko lietuviam tenka 
, pasilaikyti atminime tas pavar
des — vienas su dėkingumu ir 
pasiryžimu talkinti tiem asme
nim, kai jiem galės būti lietu
vių parama kuo nąudinga; ki
tas su apgailestavimu.: t|<ąe- 
nat. ■ Andersonas nepadėjo lie-

sHprėįo konimdity įhlnr^Tti 
rodo jų laimėjimas Prancūzi
jos rinkimuose; Suomijoje ko- 
munistai jau įsOeisti į koalici
ją; Italijoje komunistai laukia 
konflikto tarp socialistų ir kr. 
demokratų, kad galėtų socialis
tam - pasiūlyti savo koaliciją. 
Esą komunistų mėginimas 
mėgsti dialogą “su savo ga
lingiausiu priešu — Romos ka
talikų Bažnyčia” daro įtakos eu
ropiečių opinijai nežiūrėti į 
komunistus kaip grėsmę Euro
pos laisvei ir gerovei.

— Komunistę dozarfyrę Vięt- 
name, perbėgusių į vyriausybės 
pusę, kovo mėn. buvo £557— 
dviguliai daugiau nei vasario

ko į. Ameriką 1927 m., bet juo- 50 šeimų bendrabutyje, “žmo
nės ten esą takte patys ren
giasi kaip ir čia ir valgo ge
rai”. Traubai televizijos neturi, 
bet mato ją pas kaimynus.

Jis čia bus 3 mėnesius. Jo
kio ypatingo plano neturi, o 
tik “lankyti gimines, miegoti, 
valgyti ir skaityti”.

įbar naują premiją' 
rųjų esąs: bažnyčioje, kalbėda
mas apie “Vietnamą ir sąžinės 
krizę”, jis ragino Vietnamo ka
rą boikotuoti, aiškinaųfis, kad 
toki* karas esąs priešingas įę 
sąžinei.

Apie Ameriką skelbė, kad 
ji esanti “didžiausias smurti
ninkas šių dienų pasauly”; kad 
Amerikos nauji ginklai esą iš
mėginami prieš Vietnamo vals
tiečius, kaip . nauji vaistai ir 
naujos tortūros buvo išmėgina
mos koncentracijos lageriuose 
Europoje; , . į

Soviotę sutarvai dH atominės 
energijos; ; kro.ta energija mo- 
nopd^j^^rifikose tų, ku
rte ją turi. Sovietai spaudžia, 
kad tokią sutirtį ypačiai pri
imtų V<tf* “ '• 
siekia si 
palankiai
- .— Europi ją^šdanki Ameri
kos potitteąĮ mname. H. H. 
H. stengė^'^^tearikos šieki- 
mns ten išaMį 
mažiau rūpi j 
prasti neguj
giniais rySafs^jSovietais ir iš 
jų laukiama fkmė 'nauda. Ro
moje kaiptiktiom dienom bai
giama susibarti,'su Sovietais dėl 
natūralinių dujų iš Uralo prista
tymo Italijai, Austrijai, Bavari
jai, o iš čia vamzdžiai pasieks 
ir Prancūziją.

Traubas išvyko “iš Vilniaus, 
Lietuvos sostinės”, vasario 10 
d. į Maskvą gauti Amerikos vi
zos. Paprastai vizos tenka lauk
ti 10 d., bet jis jau vasario 15 
d. 6 vai. lyto buvo New Yorke. 
Jo brolis rabinas jam nusiun
tęs afidovitą ir į abi puses ap
mokėtą kelionės bilietą, o jo 
duktė Debora, kuri, anot tėvo, 
“yra viena iš geriausių Vil
niaus advokatų”, palydėjo jį į 
Maskvą ir sutvarkė kelionės 
formalumus.

merikos Vietnamo politiką ir 
Velykų sekmadienį apmėtė 
plastiniais krepšiais su raudo
nais dažais Amerikos kultūros 
instituto sienas ir langus.

Policija rado ir namų darbo 
bombas bei plastinius krepšius dentas Humphrėy tęsė savo

kelionę į Berlyną.
Ligšioliniai kelionės atgar

siai rodo:
— Europos opinija yra ati

trūkusi nuo Amerikos: nepa
lenki ar abejinga Amerikos «

laOse”. Tos pažinties dėka ten
ka manyti, ir Vasario 16 pro
ga Massachusette kongresme
nas Maroki D. Donohuė, įrašė 
į Congressional Record savo 
pastabas apie Lietuvą, apie Mo- 
nagano rezoliuciją ir Waterbu- 
ry minėjime priimtą rezoliuci
ją, pasirašytą pirmininko Cam- 
pės ir sėkretorės M.: Andriky-

Vcktetija sustiprino spaudimą 
vakarų Vokietijai, kad ją pri
pažintų, kita^; giisina suvaržy
ti ' hmijanitari^uą , ąĮįntykius— 
vakarų Berlyno^gyvratojų lan
kymąsi. rytų titeriyne pas gimi
nes.. . ’ • ■ >

dy Gazette” atrodo, turi vyčiai. 
Jų vicepirmininkės Genevteve 
Gobis (Amsterdam), laišką apie 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį, ten pat ir Edvrard W. 
BarMHtasko išsamus ir įtikinan
tis laiškas, o redakcijos pasi
sakymuose vedamasis su argu
mentais iš Baranausko laiško ir 
išvada: “Mes turėtume spausti 
ir toliau už Baltijos valstybių

Vakarę Berlyno polici|ą. $•» 
landžiu 5 paskelbė, kad sufotta 
11 asmenę, kurie rengė pasi- 
keetnimą nužudyti vicoprez* - 
dantų H. H. Humphrėy, kai gis 
balandžio 6 pasirodys vakarę 
Berlyne. Suimtieji esą “taurio
jo sparno radikaliųjų grupė iš 
laisvojo Berlyno universiteto 
studentų”. Jie priklausą “Vokie
tijos studentų sąjungai”, kuri 
rengė demonstracijas prieš A-

nistų strategija: jte skatiną ro Gromyko, Nasseris, U 
tvirtai laikytis, iki Kinija bus Thant ir A.D.A. ir kad jam “tai- 
pasiruošusi visuotinei ofenzy- kos premija” buvo suteikta ne-

Registruojame šiuos balsus 
(kiek jie pasiekia redakciją) 
ne tik iš dėkingumo tiem laik
raščiam ar veikėjam, bet ir iš 
simpatijos tiem lietuviam, ku- 
ne tonziu ar ia»au suranda ry
šį su pirmaisiais. Jie yra to 
“ašmeninio apaštalavimo” reiš
kėjai.

čius. Dabar amerikiečių yra 
440,060, korėjiečių 45,000, aus
tralų 4,300, filipiniečių 2,0 0 0, 
Naujosios Zelandijos 180-200, 
Thatiando 300.

lo vertimas patvirtintas ir lei
džiamas spausdinti. Nekintamo
se šv. Mišių dalyse privalo bū- 

t Amsterdame balandžio 4 po- da neprašiusi Indijos azybo.Dėl kvos”. Laiške mini taip pat, ti vartojamas vienodas Itetuviš-
New Londono rabiną enteritą, Vilniuje jis vadovavo vai- ra šimtų jūrininką įsiveržė į to vyriausybės rankų plovimo- kad kai atvyko Indijos užsienių kas vertimas ir Lietuvoje ir
3 mėnesiams atostogų. Vietos džtes krautuvei, prieš pusantrų centrinę geležinkelio stotį, kur si Svetlana parašė laišką savo ministerijos pareigūnas Rikhi už Lietuvos.
laikraštis “The Day” įdėjb ilgą ntetų pasitraukė iš darbo ir da- mėgsta susirinkti apžėlę ilga- pažįstamam Ram Manobar Lo- Jaipal į Šveicariją, ji reikalavu- Paminėtina, kad patvirtin-
straipsnį ir didelęabtejų bro- bar gauna valdžios pensiją. Jis plaukiai bitnikai ir užkabinėti hia^ parlamento nartai, socialis- si, kad pasikalbėjime dalyvau- tas ir vadinamo Kanono lietu-
lių fotografiją. Traubai nesi- yra 75 m. amž. Vilniuje jis gy- keldvius, prašydami pinigų ar tui, kuris parlamente, jos laiš- tų ir šveicarų pareigūnas, nes vištas vertimas, kuris iki šiol
matė 43 metus. Rabinas išvy- vena su savo sergančia žmona siūlydami pirkti iš jų pokalbė- ' ' ‘ “

jimus. Jūrininkai užstojo du
ris, ’ sučiupo intakus ir žirk
lėm nukirpo jų plaukus trum
pai kaip kareiviam. Tai esąs 
atsilyginimas už tai, kad bitni
kai užkabinėja jūrininkų mer
ginas, kai jos ateina į pasima
tymą.

ma- sensacijos, nes politiškai 
tokia sensacija nenaudinga 
šiuo metu. (Ir apie bombas iš 
komuntetų patogiau kalbėti iš 
Kinijos komunistą, nors tai 
būtų iš Maskvos). Ir viceprezi-

Teisingumo departamentas 
atsisakė nuo tolimesnių pa-

gaus <1
Martin Luther King, kovoto

jas dėl “pilietinių teisių” ir 
Nobelio taikos laureatas, ba
landžio 4 pasirodė, kas iš tik-

Waferbury lietuviai gali di
džiuotis, kad jų — ne kito ku
rio kongresmano rezoliuciją 

mišiolo vertimas, paruoštas lie- Baltijos valstybių reikalu buvo 
tuvių tėvų jėzuitų Chicagoje, priimta Kongrese — kongres- 
ir vysk. V. Brizgio prašymas jį mano J. Monagano. “Džiaugia- 
patvirtinti.

Šaltosios lenktynes Europoje: HJLH. viešais žodžiais siekia lainieti 
siekia ūkinės ir politines f

, — Vietname nuo bombarda
vimo pradžios, per 32 mėne
sius, Amerika neteko 500 
lėktuvų šiaurės Vietnamą bom
barduojant Lakūnų žuvo, din
go, ar pateko nelaisvėn 390, dau
giau kaip 500 kitų ' buvo su
rasti ir išgęlbėti.

ką ir paskaitė. Laiške rašė, “aš bijojau, kad mano žodžiai buvo kunigo skaitomas tik loty- 
kad ji, būdama Indijoje, kalbė- vėl bus iškreipti”. niškai.
josi apie galimybes pasilikti In- z
dijoje su Dineah Singh, preky- t 
bos ministeriu, kttris laikomas 
vienu iš patiktitaatksių min. pir-
min. Mrs. Gandhi patarėjų ir ' 8 . . ■
pas kurį Svetbna išbuvusi 67 
dienas. Singh aiškino jai, kad

.. ..... pasilikti negalės dėl Sovietų 
Kanados policija susirupi- pasų>rtešinimo. Su Mrs, Gand-

Traubas “išdidžiai parodė pini- nusi, kad iš Amerikos plūsta hi Svetlanai neteko kalbėtis, 
ginę papuoštą su paveikslu 600 vis gausiai į Montrealį ir To- ;ai finomas Svetia- 
meti) senumo tvirtovės, kuri rontą Amerikos gangsterių vei- 
tebestovi ant aukščiausiojo tad- kėjai. 
no Vilniuje’

Vėzdai ž asmeninio apaštalavimo renkant Lietuvai 
draugu, toi angažuotus! jos kovai dėl laisves '
Viename iš atsakymų į šio kio 

laikraščio ankętą, kokiu būdu muš 
galima lafateti draugųLietuvai tos. 
ir joslaisvei ta& neltetaviškai ... 
kalbančių ateRknma- roikia **w Mew Yorko Laisvės Žiburio

reikia — reikti tam daugiau 
asmeninių santykių su šavb gy
venamos vi^osuelfotuviškai 
ka!banČnš, ypačMr tais; kurie 
yra atsakingose pareigose, ga
lėtų pakelti balsą už laisvę. 
Sutinkame,' kad šįuo metu tai 
gM pati svarbiausia priemonė 
išnešti iš nežinios Lietuvos var
dą ir padaryti jį pažįstamą:bei 
artimą tiem amerikiečiam, ku
rie teaugina žmoniškumo ir 
laisvės siekimus, v

Mėginam čia registruoti to

nos noras. Singh pakartotinai 
aiškino Svetlanai, kad nei In-

- Sm. R. Kenedy ragino ▼yrte^yi*. nei mih, pir- 
vyriausybę apsispręsti, ar eiga- nimbas, nei jis pate nieko 
rečių reklamos tori būti rodo- negalės jai padėti, jei ji no- 
mos televizijoje, nes dabartinė rėš negrįžti Rusijon. Vieninte- 
tvarka, kada televizijoje rodo- u viltie — jei leistų jai pasi
ruoš reklamos ir skelbiamas vy-

r,„ - ji tariptd į Ameriko. .mon-vnteogos maįotM R. J. jaus, . nepateisintina, reuamai . *
sijos “gilumą” ir tik pasfltiigus Daley, 64 metų, demokratas, ba- firmos skiria 300 mfl-, o įspė-
karui, jie grįžo į vonių, kur landžio 4 perrinktas ketvirtai jimam vyriausyte tegali skirti Kai Svetlana jau buvo Ro- 
rinkosi dauguma Lietuvos |y- kadencijai. 2-3ndL . mos aerodrome, jai buvo pra

si, kad Vietname nuo balandžio 
vidurio sąjungininkai padi
dins savo kariuomenės skai-

Žuvo gaisru 9 ir 19
Ithaca, N.Y., Cornell univer- 9 |

siteto bendrabutyje balandžio «E į ?
5 rytą apie 4 valandą kilo gaiš- M 
ras, ir nuo dūmų užtroško, su- k] *. 
degė 6 studentės, 2 studentai w 
ir vienas profesorius. Bendra- 1 
buty nakvojo viso 71. Bendra- 3 M®
būtis buvo moderniai statytas m 1
ir užtikrintas “saugumas nuo B . B Jr,
gaisrų”.

Tai sukrečianti nelaimė po 13 į
katastrofos New Orleans, kur J 1
lėktuvas nukrito į netoli aero- į 'M M > j 
dromo esančius motelius ir už- 'yr
mušė, sudegino 9 mergaites, t 
ekskursantes iš Wiseonsino mo- 
kyklos. žuvo ir lėktuvo įgula— 
viso 19 aukų.

Lerington, Ky., balandžio 3 >■
sudužo lėktuvas. lakūnai; A
ir 8. keleiviai;'biznio atstovai. Įįtlffijiį MsM

-ĮpivOvon
Vysl&pąs Vincentas Brizgys 

praneša:
Spaudoje buvo jau minėta, 

kad kovo 4 Romoje buvo pa
tvirtinti šv. Mišių tekstai atsi
vežti vysk. Juozapo Matulaičio- 
Labuko iš Lietuvos. Juose ta
čiau yra tik sekmadienių ir kai 
kurių švenčių šv. Mišios.

Prieš atvykstant į Romą vys
kupui J. Matulaičiui - Labukui 
buvo pateiktas šv. Liturgijos 
Konstituciją vykdančiai Tary
bai. Romoje pilnas kasdieninio

binas Schalem Rubin, kuris po- phrey 
rą kartų lankėsi Viriname, pa- 

Amėrikos vyriausybė tiki- reiškė, kad ten jis girdėjęs neg
rų karius sakant: “Jei dr. King 
atvyktų į Vietnamą, jis atrastų, 
kad Vietnamo gyventojai neno
ri būti išduoti agresoriam ko
munistam”. Rabinas ragino Kin
gą, kad jis pats nuvyktų į Viet
namą.

ši Kingo kalba bus naujas 
— Vietname iš paimtų komu- argumentas, kad jis yra dau- 

nistų dokumentų aiškėja, kad gilu negu kovotojas už “pilie- 
š. Vietnamas esąs davęs Viet- tinęs teises”; kad jis įsijungia 
kongui 4 metus P. Vietnamui į tą bendrą frontą, kurį prieš 
laimėti. Kitokia Kinijos komu- Amerikos politiką šiuo metu va-

Yorko respublfitonkm.
Redakcijai žinotai ir nė toki 

vieši faktai — kaip kai kurie iš 
lietuvių, tų, kurie Lietuvos nė
ra matę, asmeniškai apaštalau
ja savo darbovietėse, kaip jie 
supažindina savo bendradar-
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•essssesse

i-ąj. uįifiįiĮr
perdu^^ tittamąfines žiniąs. 
Sis sąjūdis būtteai turi tęstis ir 
stiprėti per paramą fondams, Organizadjų rankose daugu

ma 506° ar daugiau kas vasa
rą stovyklaujančio jaunimo.* 

tatayta* tai yra, lietuyiško-

/ NanJa»New Yorko mieste — parduodanti dr taisomi .
‘ GRUHMe4 TELEFUNKEN - BLAUPUNKT -NORDMENDE 

Net. r»diH, kamb. radijai, Hl-Fi (etbreo), jrekordavimo aparatai, 
tono^a*

vienai kartai steigiasi perduo
ti religines vertybes toli kar
tai suprantamu būdu). Tad, pir- 
miauriamta^MI-- fta tata 
ratiraėi vadovautis vartvbimis 
ir na interesais (kiek tai žmp- 
fįtita įmąnpma), ir M? ta» 
vertybes sąžiningai parduoti 
įaunesnięms. Nemaža dalis ne
pasisekimo šįoje srityje, tai 
yra, lietuvišįrų vertybių daige
lio skatinime, atsiranda dėl to, 
kad vertybes perduodantieji 
jas žodžiu ar raštų skelbią o 
savo gyvenimų jas aiškiai nei-

žygiai turėtų būti akstinas 
elgesį suderinti su vertybėmis, 
nors ir nukentėtų interesą!. 
Krikščioniškuoju atvejų verty- 
bįų patogus sąrašas būtų, pa
vyzdžiui, Kristaus pamokslas ; 
ant kalta (Mato 5 skyr. ir to
liau), lietuvių tautiniu atveju 
Lietuvių Čfaarta. Šias vertybes 
yiešąi pripažintų kiekvienas..

Smulkiau reikėtų peržvelgti 
kai kurias sritis, kuriose susi- 
dųria vertybės ir ipteręsąL;

# ekonominė pa-

ligi nė įstaiga ne visada stipriai 
atoyį. krašte būtų 
viąų išversti Įvairius dtašįmen- 
tus, mišiolus; ir juos pristatyti 
net ankgčiąų, negu vietos vys
kupai numato ar pristigo tari
ne kalba medžiagą. Bet yra ir 
pažiūrų klausimas. Nuo to, kiek 
lietuvių tąrpe krikščionių bend
ruomenei bendriniai sąjūdžiai, 
sąkysim, liturginis, ekumeni
nis kąteketinis, biblinis ir kiti 
bus silpnesni ar ne tokie ug- 
niųSb taip jaunimui prieinamų 
vietinių bendruomenių, tiek 
jaunime šiuo atžvilgiu akis 
kreipę kitiir- Totai. PYž-» Įa»ta- 
mo stovyklose Itturi.................
tąikyjnąi ir pn. turėt

stambins dnyatni siuntinius už
«• "Ąį-"’ "r -• •* "F*‘ - • • /į

kuriuos vien muito, sump^ma
— itžgipniiu* yalinta nenalv-

tamsta? . vĮ-

afrartfiiM' *■'■"'** - V;į>.
. -' lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 

M-06 3M» AYE, WQOD$©E. N. Y.
PaątanĮtokĮte:TW 9-38Q0 ię nurodą £aip tesųpra. pasiekei išrita-

"f”-"■'i y » - r * w ' t■» y-ję - ? .s ryu- - . .- • ■ ■ ■ r-

Namųpindnao, pardavimo, apdraudęs visais reikalais kreipkitės į

Insurance-RealEstate
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) paražKimaL — Tel. Vlrginia 6-1800.
110-04 Japoąicą Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

- ' TeL VIrginia 6-1800

This ąuouncemęnt' is neither an offer to sėli nor a solicitation of an 
offer to buy these securities.

Neulssue Naujos akcijos
LITAS Investing Gob ine.

8,321 Unite
One Uifit consists of share of Common Stock no par value, and one 
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dėtis: neretai gerokai turtinges- 
ni lietuviai žiūri su pašaipa į 
net ir šiame krašte vargstan- 
čiuos|us, kurie neturi dviejų 
ąutcmobOių ar naujų namų o 
gyvepa sename miesto lietuvių 
kvartąįe. “Lietuviai vienas ki
tam. broliai” — bet ne šiuo at-

knygomis, tačiau dažniausiai to
kiomis, kurios.otei^attiekamos 
ir kitur ner&kalingos. ?

MASKVOJE Y«A UTVA
Vasario gale Maskvoj pra

dėjo veikti naujas, ką tik pasta
tytas kino teatras. Vardą tam 
teatrui davė — UTVA.

Valdiniai Įaikražtininkai Vii-
veju.

Mąžumos ir grupės: kai ke
lios organizacijos ruošia vieną 
žygį, ar tai būtų 1966 jaunimo 
kongresas ar 196$ šventės, jos 
ypi priverstos nulipti nuo savo 
įsiv^zdupto sostų ir prie vieno 
ŠtąĮo draugiškai tartis su kito
mis organizacijomis, kurios yra 
kitas sudėties ąr skiriasi galvo
seną. Tb pąiti tojlėrąncįja, tik
tai pągeidąutina, turėtų būti 
taikomą ir jutom išeivijos ma- 
žųmomS, kitimas tautoms, kitų 
t&pbu ar rasiu Mriim nes kas■ M L1 W • Ik c’H J; &

Rusų skverno įsikibusieji Lie
tuvos bolševikai jau temdo net 
ir dr. Janą Basanavičių įrašyti 
į savo eiles. Iš Itakslų Akade
mijos jau pasitraukęs J. Žiugž
da (pasižymėjęs Lietuvos istori
jos ant rusiško kurpalio tempi
mu) vasario 15 d. Tiesoj para
šė straipsnį “Dėl Jono Basana
vičiaus kultūrinio palikimo”. 
Pažymėjęs, kad “Sueina 40 
metų, kai mirė žymus lietuvių 
kultūros ir mokslo vūltojas Jo
nas Basanavičius (185ijKL23 —■ 
ĮS^JLier, J. Žiugžda iškėlė 
Štai kokius dr. J. Basanavičiaus t: ■. ■ - - - %«■".« r*

Uetems janfimUtf ir Ban? ™ W

erotos išainti ir paprastai ne* 
tari taikio simralimn kas & "
teta W? ta’ tai ta tata^am 
retfkė. Tūe famifiBo kaip tik 
tie patys pikibėliai į rusų skver- 
ną Po 25' mėtų tylos jie dabar 
turi palankias sąlygas ir apie denį persikelti į naujus rūmus, 
Basanavičių rašyti naują “isto- jau statomus > centrinėje Pa
riją”. nevėžio aikštėje. Ligšiol teat

ras veikia kadai vadintame

Teatras ■ Panevėžy
Panevėžio (“Mitinio”) dra

mos teatras tikisi ateinantį ru-

niuje apsidžiaugė: žiūrėkit,-kaip 
Maskva mus myli! Apsidžiaugė, 
kad net ir teatro baldai paga
minti Lietuvos baldų dirbtuvė
se Trasa (vasario 26) savo 
“Dienos aiduose” dar priminė, 
kad yra ir (rusų) laivas tokiu 
pačiu vardu pavadintas (LTT- 
VA, vežioja ekskursijas tarp O- 
desos ir Marselio). Be to, esą, 
ir tik Suomijoj pasistatydin
tas prekinis 12JJ00 tomų laivas 
pavadintas “Lietuvos. Komjau
nuolio” vardu (išplaukia pir- 
mon kelionėn iš Leningrado 
tiesiai Kubon). štai kaip, at- 

‘mdtma. tėvynė” plačiai
‘Montvilų teatre’', pastatydin

tame spirito varyklos savirdnko se*t, 
“J. Basapąyįčfas taip pat pa- “Vieną po kitos lūžta žalios Mentvilo, 1813 metais, ir tik iš garsina Lietuvos vardą 

taėte bendrą Uetayųs gHtata liepelės”, -r rašo vienas jur
ta nekentimą vokiškųjų okn- barioetis į Vilnių, | Tiųm 
Stata ir siekimą palaikyti ry- (kovo 1) redakciją pranešda- 

kuria stan- ’tafttata*”- < bms,tad kažkokia “požeminių

brt kartais pasitaikė ir pa^ta- Ine kėlimui. mielai peta**- sų Liepų alėją’ 
kys, kad sukuriama “mišri” šei- darbjavų 
mą. Interesai ne| ragintų vedu- kų spata 
šiųjų tėvus savo vąikų viešai ‘ J * 
atažatteti, o vertybės, tai yrą, 
pagarba kĮekvienąm lietuviui, 
atvertų akis ir skątintų pagal 
sąlygas įjungti ir įtraukti ir 
vieta ir Mą naujos šeimes na- 
rį į lietuviškos ypildęs tota H- 
krtatį; ĮMtati teigiamai, ne nei-

Vilnfajį^jta
Vyresniosios ir jaunesniosios traukti į taftai ' 

kartos: kad gražiai-būtų bend- bą ir J/jįąiįMta 
radartnąujanra, rrikstinga kar- taus uuųta .'tajjtai 
tais net atsižadėti 
joje pareigų ir jas __ __ __
tam, arba atisakyti* asmeninės Vilniuje 
garbės ir duoti kitam pasireikš- muziejaus Onritia 
ti. bitas astatatata M

Čia tik taU pavyzdžiai. Visi mėjfmą tf j^italĮ 
Ibta lyta* įdomūs ir naudin- veržimą | VŪta ’ 
gi ir svarbūs, bet kad jie bū- čtaa pejgtaO^jtaįl 
tų prasmingi, sų jąts turėtų gį lietuvį kuMfatos

$į pavasari tar senosiose pa
talpose, teatras dar numato pri
rengti net keturias premjeras, 
— vien originalių Jietuviškų 
veikalų kurių autiniai — J. 
Grušas, It Lankauskas, V. 

Nuo to meto, km centrinė Palčhiriaulė, GSOšerovičius. 
atarta gįtvė faįpo oficialiai §fo teatro Rektorius yra C. 
tataMū Kapsėta . -Mickevi - 
ąų«.«a^OtariDečiai ją 
ta gražiausia

Knygų Bumai, lietuvių bib
liografijos įstaiga Vilniuje (di
rektorius A. Uita) išleido pir
mąją didžiojo lietuvių bibliogra
fijos rinkinio knygą Joje sudė
ta daugiau kaip trijų tūkstan
čių leidinių aprašai — nuo pir
mosios lietuviškos knygos (Maž
vydo katecbizmo, 1547) iki 
1861 metais išėjusių M. Valan- 

Uogionė ir g^bei ekspertui, čiaus raštų bei Ivinskio kalen-
> 35,000 trankų, po 400 gramų, dorių. Surinkta trumpa knygų 

juodųjų serbentų uogienės, ga- istorija, autorių Inografijos, nu
mintos Vilnimis konservų fab- rodyti straipsniai bd studijos

■ ; “ **J , — pra- ta*6 ti® knygas, duodamos ti- 
Mda CsampT Satendar (kovo tortinių puslapių nuotraukos ir 
15). Q marinuotų grybų siuntą adresai bibliotekų, kuriose tas 
rengia AuatteMjnh Jta kuris lai- knygas galima matyti. 16-18 
kąs privatiems asmenims nebe- amžiais nemaža tų knygų da- į 
leidžia siųsti iš Lietuvos net ir lįs leista Vokietijoje, Čekijoje, r 
labai mažų kiekių grybų. Už Anglijoje ir Prancūzijoje.
dovanai išsiųstus grybus, mat, Pagal numatytą planą šio bi- 
valdžia negauna užsienio valiu- bliografijos rinkinio turėtų bū
tos. - ; ~ ti ąpfe 60 tomų. Jiem išleisti

Neleidžia dovanai siųsti nei būrių darbo bent dviem kar- 
_ ___ _ _ kilogramo grybų, nors žinoma, tom bibliografų. Tai esąs pla-

žalios tispatts^' Statų nenulau- kad grybų siuntinėliai būdavo nąs maždaug šimtui metų | 
žia ekskavatoriaus strėlė, tas lyg simbolinis atsidėkojimas už (Elfą) L

mėgo šią cent- 
ta galėdami ją 
ligai; darbščių 
01 liepaitės iš- rike, pardavė Italijon,

MįSk metų toj gat- 
iįk viįj gaujų pasta
tau tųį, jų tarpg; net tor kino teat- 
Ota rtte/'n wc;.taSiA-:esą, .“Niekas 
n* S statybtatafei nųmlietė žalio- 
M- jo Šfoe’girtvta riko”. Tik da- 
|ta bar, kai atoryko tie “požeminin- 
rrt- tar ta kit<* lūžta

HAVEN RJJALTY
RMlbfafe • JOSEPH ANDRUSIS
Apdrtffltaaa gyvybės, namą, ant^nobifių, baldų ir k. Namų par
davimu, apdraudos, IncomeTax uĄrildymaa. Mutual Fondą — P>- 
nigq lnvestacijos.

VYTAUTAS BELECKAS

CCVHO

Norjte geros meniškos fotografijos

VYT. MAŽELIS
Tpl HYadnt 7-4W7

422 MecHtaa $tav*. ąidgtaeod, fr

Daug sutaupysi pirkdamas per SPARTĄ radiją, radio- 
conries, color ir kt. TV, tapė reeorderiai, patefonai^ foįr- 
gnfai, įvr- skaičiavimo mašinos, cash registeriai, rašomos 
nutekės vteomis kalbomis. Visi gaminiai Triefunken, 
Gruadg, Zmith, Burrougbs, Olympia, Royal, etc. Kata
logu ir informacijas gausite jik prųntaf aavo adresą —• 
J.LG«DRAm$. l6B«vyDr^&HtaĮtatat«N.Y. iini
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Naujienos—geros ir negeros
Atsakymuose į Darbininko 

anketą dėl 1968 metų jubilie
jaus daugelis kalbėjo apie in
formacijas reikalą — planin
gos, inteligentingos informaci
jos, ne atsitiktinės ir ne im
provizuotos.

Gera naujiena, kad tokiai in
formacijai iniciatyvos parodė 
latviai toje organizacijoje, ku
ri vadinasi “Batūnas”. Tos or
ganizacijos prezidentas yra pre
latas J. Balkūnas, bet spiritus 
movens yra generalinis sekre
torius latvių kunigas Trepša. 
Daugiausia jo pastangom pra
džiai surasta lėšų, surasta spe
cialistė žurnalistė latvė, kuri in
formacijos biuro užuomazgą 
jau tvarko; telkiami ir kai ku
rie lietuviai tam darbui.

Kaip šią informaciją pavyks 
išplėsti, parodys ateitis. Pati 
ryžtą darbui, rodomą latvių, 
sutinkam su simpatija.

Bloga naujiena, kad lietuvių 
informacijos išplėtimo idėja 
užėjo ant biurokratinės seklu
mos. Veiksnių konferencija pri
pažino, kad informacijos reika
las nėra patenkinamas. Paskel
bė sutarusi sudaryti prie Eltos 
informacijų tarybą, kurion sa
vo atstovus paskirtų Vlikas, Al
tas, Bendruomenė, Laisvės Ko
mitetas.

šiame laikraštyje ir šioje vie
toje buvo apgailestauta, kad 
konferencija tenkinosi nauju 
biurokratinio, o ne veiksmingo 
darbo organu. Tačiau čia pat 
buvo rodyta viltis, kad toji ta
ryba imsis iniciatyvos informa
cijos aparatą užkelti ant rea
lių bėgių. Konferencija buvo 
sausio 14-15. Dabar balandžio 
vidurys artėja. Trys mėnesiai 
nuo ano nutarimo! Apie tary
bą nieko negirdėti. Netgi gar
sinamos abejonės, ar ji iš viso 
pajėgs gimti.

Tai nėra džiugi naujiena. Ką 
ji reiškia, išvadų čia nedarom. 

Pats gyvenimas jas padarys. Ir 
jau pradeda daryti. New Yor- 
ko Altas Vasario 16 surinktas 
aukas ne visas atidavė Alto 
centrui. Paskirstė — trečdali 
Alto centrui, trečdali Vlikui, 
trečdalį savo atsargom ir tru
pinius tiem, kurie čia pat pa
rodė realaus darbo laisvės veik
loje. Toks sprendimas tektų 
laikyti simbolišku įspėjimu 
tiem, kuriem tos visos aukos 
būdavo perduodamos. Nebe pir
mas tai įspėjimas. Ir jis gali 
ateityje būti užkrečiamas, virs
ti masiniu.

Galima įrodinėti, kad skyrius 
ar skyriai laužo tradicijas bei 
taisykles, neatiduodami visos 
rinkliavos. Bet skyrius ar sky
riai gali įrodinėti, kad centras 
laužo tradicijas bei taisykles, 
nerodydamas įsipareigotos veik
los. Jei tos veiklos centre nero
doma, tada atkrinta ir skyriaus 
įsipareigojimai. Tokis “dialo
gas” gali būti karštas ir ilgas, 
bet jo visa sofistika į susipra
timą neveda.

Kur link veda — nereikia 
aiškinti. Tos galimos ateities a- 
kivaizdoje lieka klausimas: ar 
centrai norės, kad įvykiai rie
dėtų ta gyvenimo logika toliau, 
ar imsis priemonių jai pasuk
ti linkme, kuri ir juos ir Lie
tuvos laisvės kovos reikalą pa
tenkintų?

★
Gera naujiena būtų, jei “dia

logas” nebūtų tęsiamas taip, 
kaip jis pradėtas — kaltinimais 
vieni kitiem. Dialogas tega - 
Ii būti pozityvus tada, kai jo 
dalyviai yra geros valios, o tai 
reiškia: vienas kitą laiko nuo
širdžiais patriotais, siekiančios 
to paties laisvės tikslo; skirtu
mas tarp jų kyla arba iš vienas 
kito nesupratimo arba iš skir
tingos pažiūros Į taktinius ke
lius.

Bet tokis “geros valios dia
logas” vykdomas ne plačioje tri
būnoje, o siaurame kelių gal-

Artėjant Lietuvių Bendruo
menės valdžių kadencijos pa
baigai, Darbininko redakcija
kreipėsi į JAV LB tarybos pir
mininką Vytautą Valentą su 
keliais klausimais. Tarybos pir
mininko atsakymais pasidalina
me ir su Darbininko skaityto
jais.

1. Pati technikinė tvarka — 
kokiu būdu, kuriam terminui 
renkama taryba; kokios yra ta
rybos funkcijos?

Šie metai JAV LB svarbūs 
ne tiek įvykiais, .kiek rimtimi? 
Daug rūpesčių kelia tinkamas 
pasiruošimas 1968-jų jubiliejui 
ir priartėję JAV LB Tarybos 
rinkimai.

Taryba (ši bus jau penktoji 
JAV LB gyvenime) rankama 
slaptu balsavimu lietuvišką gy
vybę rodančios visuomenės tre
jų metų laikotarpiui. Vengiant 
statutinių terminų, kasdieni
niais žodžiais štai kas apie ją 
pasakytina:

a. ji yra vyriausias JAV LB 
organas;

b. ji renka JAV LB centro 
valdybos pirmininką ir tvirti
na jo sudarytą valdybą;

c. nustato JAV LB veikimo 
gaires, keičia įstatus;

d. prižiūri centro valdybos 
darbą.

Taigi, Tarybos rinkimai yra 
JAV LB vadovybės sudarymas 
trejiems metams, laisvu noru 
dalyvaujant kiekvienam lietu
viui. Juose glūdi LB tvirtybė 
ir pasididžiavimas — Bendruo
menės vadovybė atstovauja vi- 
somenei, kuri jai suteikė pasi
tikėjimą. Už tai raginama, pra
šoma ir laukiama, kad rinki
muose dalyvautų kiek galima 
didesnis balsuotojų skaičius.
2. Kaip dažnai jūsų pirminin
kaujama taryba turėdavo po
sėdžius; ar pasisekdavo visiem 
nariam posėdžiuose dalyvauti; 
kiek sprendimuose būdavo vie
ninga dvasia?

Dabartinė, ketvirtoji JAV 
LB Taryba buvo išrinkta 1964 
m. Ji turi 31 rinktą narį; be to,

vų išsiaiškinime.
Tikime, kad dialogo dėl infor

macijos centro organizavimo 
dalyviai kaip tik yra geros va
lios. Ir būtų gera naujiena skai
tytojam, jei jie galėtų išgirsti 
netrukus tokio geros valios dia
logo rezultatus. Neabejojame, 
kad tie rezultatai reikštų atgi
jimą ir susimoderninimą infor
macijos centro, kuris savo lai
ku atliko naudingą darbą, dr. 
K. Jurgėlai ir M. Kižytei vado
vaujant.

Liet. Bendruomenes rinkimai
jon įeina visi apygardų pirmi
ninkai ir centro valdybos na
riai. Taigi, šią tarybą sudaro 
43 asmenys.

Taryba, pagal JAV LB įsta
tus, posėdžiams-sesijoms šau
kiama kartą į metus, jei nepasi
taiko nelauktai svarbių reikalų. 
Šį kartą specialių sesijų nebū
ta, nors kai kas reiškė balsų, 
kad tokios ypatingos sesijas 
būtų sušauktos. Prezidiumas 
joms reikiamo pagrindo nera
do, ir susirinkta tik tris kar
tus: Clevelande, Philadelphijo- 
je ir Detroite.

Pirmoje sesijoje yra renka
mas CV pirmininkas ir tary
bos prezidiumas, šį prezidiumą 
sudaro: V. Volertas, pirm., dr. 
B. Nemickas, dr. P. Vileišis ir 
adv. J. Šlepetys — vicepirmi
ninkai; tarybai sekretoriauja 
dr. E. Armanienė. Nors prezi
diumo nariai gyvena pasiblaš
kę (Waterbury, New York, 
Cambridge, New Jersey ir Bal- 
timore), posėdžiams suvažiuota 
aštuoniolika kartų. Tik dviejuo
se nedalyvavo po vieną prezi
diumo narį. Taigi, •— net keis
ta rašyti! — prezidiumo narių 
lankymasis posėdžiuose sudaro 
97 proc. Gi visos tarybos sesi
jose yra dalyvavę 88 proc. ta
rybos narių. Tačiau reikia pri
siminti, kad keletas jų gyvena 
Kalifornijoje, tad susidaro 
sunkumų su atvykimu.

Kiekvienas svarbesnis klausi
mas, iškilęs sesijose, būdavo 
plačiai apkalbamas, išsiaiškina
mas. Nors diskusijose pasitai-

Vasario 16 gimnazijos berniukai šoka lietuvių tautinį šokį Džiugūną

Vytautas Volertas, LB tarybos 
pirmininkas

kydavo įvairių nuomonių, bal
suojant netekdavo davinius 
perskaičiuoti, ir sprendimų ne
ginčydavo. Ketvirtosios tarybos 
nariai beveik visi aktyviai da
lyvaudavo pokalbiuose, be var
žymosi reikšdavo nuomones, 
tačiau aštresnių ginčų nėra ki
lę.
3. Kuriuos tarybos sprendimus 
laikote reikšmingiausiais 
Bendruomenės veikimui?

Kai Taryba nustato gaires 
naujai centro valdybai, kai pri
taria CV siūlymams ar patvir
tina jos veiklą, sau pasiima vi

są atsakomybę, tuo būdu pa
lengvindama CV narių rūpes
čius. Kiekvienas toks nutarimas 
yra labai svarbus, — ši gera 
pasiausvyra tarp tarybos ir cv 
(bei tinkamas žmonių parinki
mas) iki šiol JAV LB leido 
augti ir stiprėti, nors klimatas 
nebuvo jai palankus. Bet tai 
‘kasdieniniai’ sprendimai. O di
džiausiais nutarimais, kurie il
gai bus jaučiami mūsų gyveni
me, šio krašto LB tarybos is
torijoje laikau pritarimus Lie
tuvių Fondo steigimui (trečio
ji taryba) ir jaunimo kongre
sui (ketvirtoji taryba).
4. Kurie sumanymai buvo sun
kiausiai įvykdomi ar tiesiog ne
įmanomi įvykdyti ir dėl kurty 
priežasčių? '

Paskutinių trejų metų laiko
tarpiui buvo planuota LB gi
liau pastūmėti į Pennsylvaniją 
ir į šiame krašte gimusiųjų bei 
augusiųjų lietuvių tarpą. Pa
stangos beveik nedavė - jokių 
vaisių, — nerasta talkininkų. 
Net naujai sudaryta Philadel- 
phijos apygarda, iš kurios daug 
viliamasi šia prasme, nespėjo 
įsibėgėti. Tačiau tai nėra neį
manomi planai. Juos reikia bū
tinai vykdyti. Sėkmė bus lė
ta, bet ji ateis!
5. Kokių iš savo praktikos ta
rybos veikloje .turėtumėte su
gestijų dėl naujos tarybos rin
kimų ar tos tarybos veiklai ge
resnių sąlygų?

Visų noras — kad balsuotų 
kiek galima didesnis lietuvių 
skaičius ir kad penktojon tary- 

bon išrinktų asmenis, drįstan* 
čius daryti sprendimus ir nebi
jančius net technikinių darbų. 
Neužtenka nariui vien sesijon 
nuvykti, — ręikia domėtis vi
sa lietuviškojo gyvenimo — 
ypač pačios LB — eiga. Visuo
menė pastebėjo, kad ketvirto
sios tarybos narių dauguma 
buvo gyva. Dirbta su Lietuvių 
Fondu, Vliku, Balfu, Altu, la
bai aktyviai kaupti pinigai Kul
tūros Fondui, pirmininkauta 
dainų šventei, gelbėta jaunimo 
kongresui. Būtų buvę gera, 
kad likusieji nariai būtų įsi
jungę į kitus rūpesčius, kad ir 
į tą didžiulį, svarbų neįvykdytą 
uždavinį — LB pastūmimą į 
čia gimusiųjų lietuvių tarpą.

Nepamirštipa, kad tarybos 
nariams ir prezidiumui kliūva 
darbų, kurių visuomenė nema
to: susirašinėjimai, t e 1 e f o n i- 
niai pokalbiai, kelionės. Štai 
pavyzdėlis, — per trejus metus 
prezidiumo pirmininkui LB rei
kalais teko parašyti arti 600 
laiškų, nors sekretorė, dr. Ar
manienė, ne mažiau su kores
pondencija vargo.

Jei kiekvienas šitokių darbe
lių nevengs, bus sudarytos pa
čios geriausios darbo sąlygos. 
Deja, kartais sunku išgauti pa
žadą, net menkam uždavinėliui. 
Kartais ir pažadų nesilaikoma.

Iki šiol tarybos žinioje nebu
vo jokios kasos. Kiekvienai sąs
kaitėlei padengti reikia kreip
tis į CV. Nors ketvirtosios ta
rybos prezidiumas iš cv nėra 
gavęs nė vieno dolerio (išlaidas 
apmokam patys), būtų naudin
giau, jei taryba jau pirmoje se
sijoje savo darbui iš cv gautų 
tam tikrą sumą pinigų, už ku
rią, aišku, privalėtų tinkamai 
atsiskaityti.

Baigiantis trejų metų laiko
tarpiui, noriu padėkoti dr. E. 
Armanienei, J. Šlepečiui, dr. P. 
Vileišiui, dr. B. Nemickui už 
rimtą darbą prezidiume. Pagar
bos verti visi Tarybos nariai — 
jiems LB gyvenimas ' rūpėjo. 
Per trejus metus be poilsio plu
šo dabartinis JAV LB CV pir
mininkas J. Jasaitis ir visa cen
tro valdyba, šiems žmonėms 
gražių žodžių neužtenka.

LB auga nelepinama. Kiek
viena diena neša rūpesčius. Jais 
bręsta, per juos įgyja atspa
ros.

Tačiau ji nėra varguolė! Vi
suomenės dėmesys, kurio susi
laukia, tiek stiprina, jog negąs
dina kelyje nei duobė nei kal
nas, neskaudina jokia rakštis.

Bet didžiausio mūsų dėmesio 
LB laukia rinkimų metu.

$ X
s Generolas |
s Motiejus Pečiulionis |N

Mato A. Miluko prisiminimai
$
(5)

Tuo metu apie partizanų di
džiuosius žygius visur sklido 
nuostabūs pasakojimai, daugiau 
panašūs į pramanytus anekdo
tus, negu į tikrovę. Tuose pa
sakojimuose generolo Pečiulio
nio vadovaujami partizanų bū
riai užimdavę ne paskutinę vie
tą. Ir kai vėliau tie pasakoji
mai pakliuvo į spaudą, visi mes 
godžiai juos skaitėme Vokieti
joje išleistose knygelėse, o vė
liau — Amerikos lietuvių laik
raščiuose .. .

Tuos partizanų žygių apra - 
šymus sekėme ne tik mes, Pe- 
čiulionio bičiuliai, jais domėjo
si kiekvienas lietuvis, nežiūrint, 
kuriame pasaulio krašte jis bu
vo atsidūręs.

Apie tai skaitė ir Šveicarijo
je gyvenanti Pečiulionio šeima. 
Visi mes nedviprasmiškai su
pratome, jog Pečiulionis, rusų 
sučiuptas, buvo viešai pakar
tas Panevėžyje, kitur buvo tvir
tinama, jog jis su savo daliniu, 
rusų apsuptas Žemaitijos miš
kuose, patys save susisprogdi
nę. Net į Pečiulionio lūpas bu

vo įdėtas, jam labai savitas, sa
vo būriui paskutinis įsakymas:

— Naikinkite, rupūžes, kiek 
galite, bet paskutinę kulką pa
silikite sau!...

Taigi neliko mažiausios abe
jonės, kad Pečiulionio nebėra 
gyvųjų tarpe, ir visiems jį pa- 
žinusiem beliko tik “amžiną 
atilsį” jam pasakyti...

Tačiau didvyriai taip lengvai 
nežūsta. Ir generolas Pečiulio
nis išliko gyvas iš tų visų aud
rų. Pamatęs jog nelygi kova 
jau pralaimėta ir kad tolimes
nis aukojimasis jau neteko 
prasmės, jis pakrikdė savo bū
rio vyrus, patardamas kiekvie
nam eiti savo keliu, o pats pri
siglaudęs pas ūkininką, pradė
jo jo karvutes ganyt. Tačiau į- 
skūstas ar pačių enkavedistų 
išaiškintas, jis pakliuvo Į rusų 
rankas ir atsidūrė Vorkutos ver
gų lageryje....

Stalino "Klaida".
Gerai pamename, kad Stali

nas, panorėjęs nueiti į istorijos 
lapus kaip didžiausias pasaulio 
žudikas, naikino visus, kas tik 
į jo rankas pakliuvo: naikino 

asmenis, naikino šeimas ir bu
vo pasiryžęs išnaikinti tautas. 
Jo žudynėm buvo vergų lage
riai Sibiro tundrose, kur nor
malus žmogaus gyvenimas yra 
nepakeliamas, o jei prie to dar 
pridėsi sunkius prievartos dar
bus, pusbadžiu gyvenimą ir 
žiaurų enkavedistų režimą, tai 
kiekvienas ten pakliuvęs turėjo 
per keletą metų žūti. Visiem 
buvo uždedama nemažiau kaip 
dešimt metų tos žiaurios baus
mės. Tačiau gyvenime išėjo ki
taip. Pasirodė, jog žmogus kar
tais yra ištvermingesnis už dau
gelį kitų gyvių ir gali pakelti 
neįsivaizduojamą skurdą ir 
kankynes. Kai dešimčiai metų 
praėjus, vienas-kitas iš Vorku- 
ton pasiųstųjų išliko gyvas, Sta
linas apgailestavo savo “klai
dą”, ir kiekvienam, Vorkuton 
siunčiamam, buvo uždedama 
po 25 metus sunkiųjų darbų 
bausmės. Taigi ir generolas 
Pečiulionis, anksčiau Vorku - 
ton išsiųstas, gavo tik 10 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, o 
mano sūnus, jau naujuoju Sta
lino parėdymu teisiamas, gavo 
25 metus kalėjimo UŽ tai, kad 
buvo Amerikos pilietis.

Keliai iš Vorkutos
1955 metų pabaigoje Vokie

tijon pradėjo grįžti jų kariai, 
rusų paimti nelaisvėn ir 10 .m. 
išbuvę vergų stovyklose. Jų tar
pe grįžo vienas vokietis, kuris 
Vorkutoj kalėjo drauge su ma
no sūnum. To vokiečio dėka aš 
susižinojau su savo sūnum ir 

per Raudonąjį Kryžių pradėjau 
susirašinėti. Kai tuo reikalu bu
vo painformuotas Amerikos 
ambasadorius Maskvoje ir už
vedė bylą, sekančiais metais 
mano sūnus jau atsidūrė per
einamajame lageryje Rusijos 
viduje, kur, kaip sakoma, buvę 
vergai buvo “atpenimi”, kad 
Lietuvon grįžę, jie būtų pana
šesni į žmones, negu į skeletus. 
1956 m. rugpjūčio 22 d. iš to la
gerio gavau sūnaus laišką, ku
riame, tarp kitko, buvo rašo
ma:

“1 9 5 5 metais šiame lage
ryje buvo laikomas Motiejus 
Pečiulionis, bet dabar jis yra 
kelyje į namus”.

Šią džiaugsmingą žinią gavęs, 
aš pranešiau Pečiulionio gimi
nėm, kad jie lauktų reto sve
čio. Pranešiau ir Pečiulionio šei
mai, gavęs jų adresą iš dr. A. 
Geručio, Šveicarijoje. Vienok 
niekas nenorėjo tikėti, prisi
klausę pasakojimų apie jų tė
vo mirtį.

Pagaliau ir pats Pečiulionis 
parvyko Lietuvon. Nors “atpe
nėtas”, bet grįžo suvargęs, su
senęs ir netekęs 75 proc. savo 
buvusių jėgų. Apie jo parvažia
vimą ir pradžią naujo jo gyve
nimo, žinias nuolatos man teik
davo brolis Juozas, ir apksty- 
vesniais laikais su Pečiulioniu 
palaikęs glaudų draugišką ryšį.

Kaunan grįžęs pas savo gi
mines, Pečiulionis neilgai ten 
pabuvo, nenorėdamas jiem “pa
kenkti”, nes iš Sibiro grįžusių

jų visi bijojo daugiau, negu už
krečiamąja liga sergančiųjų. Iš 
Kauno Pečiulionis išvyko Vil
niaus kraštan, kur jo niekas 
nepažinojo ir kur vienas kuni
gas norėjo jį priimti pas save 
zakristijonauti. Bet ir čia, ne
žinau, kodėl, ilgesniam laikui 

Gen. Motiejus Pečiulionis, grjžęs ii Vorkutos 1956 m.

jis neužkliuvo ir grįžo Kaunan. 
Tuomet jo bičiuliai išrūpino 
jam vietą Ilguvos (prie Nemu
no) prieglaudoje, kur Pečiulio
nis gavo pastogę ir maistą. Čia 
jis gana ramiai jautėsi, žinoda
mas, jog nuošaliai gyvendamas 
negalės niekam pakenkti....

Ryšiai su Vakarais
Leidęs jam laiko ramiai pa

ilsėti, aš pradėjau Pečiulionį 
ruošti žiniai dėl jo šeimos tra
gedijos. Likimo audrų ir ka
ro verpetų jie visi buvo gero
kai aplandyti: žmona —nuse- 
nus, bejėgė, sūnus Tomas, nors 
baigęs inžinierijos mokslą, dėl 
suirusių nervų gydėsi sanatori
joje, o duktė Jonė, baigusi me
diciną, irgi negauna tarnybos, 
nes neturi Šveicarijos piliety
bės, be to yra silpnos sveika
tos, o tuo tarpu visos šeimos 
rūpesčiai guli tik ant jos vie
nos pečių. Taigi Pečiulioniui ra
šydamas turėjau viską apibrėž
ti tik iš gerosios pusės, blogą
ją paliekant ateičiai. Arba, dar 
geriau, apie viską nutylėti ir 
laukti, kol apie tai jis sužinos 
iš savo šeimos ...

Pirmas laiškas, kurį iš Pe
čiulionio gavau, buvo rašytas 
1956 metų gruodžio 26 dieną, 
vadinasi Kalėdų švenčių pro
ga. štai dalis to laiško:

“Brangusis,
Pirmą kartą savo gyvenime 

pačiam rašau, bet nenorėčiau, 
kad jis būtų paskutinis, jei 
Dievulis leis. Begaliniai esu pa
čiam dėkingas: rūpestingai pa
dėjai man atrasti sielos ramu
mą dėl maniškių. Nepamiršiu 
man patarnavimo, kol gyvas 
būsiu. Jau susirašinėju su sa
viškiais. Už ką. Dievuliau, man 
tokia nelaukta ir neužtarnauta 
malonė?!

(Bus daugiau)



DARBININKAI ”1967 m., balandžio 7 A, hr. 24.

Kamerinės muzikos trijo: smuik. Iz. Vasyliūnas, pianistas Vytenis Vasyliūnas, smuik. kun. Vincas Valkavi- 
čius koncertuoja “Laiškų lietuviams” koncerte kovo 1 1 Chicagoje. k Foto Liet, archyvas

Vasario 16 ir penkios konstitucijos
Lietuvos konstitucines teises klausimais (1)

Lietuvių Fondo vadovybė, 
siekdama kuo tiksliau paskirs
tyti Lietuvių Fondo palūkanas 
— pelną (kaip žinome L.F. pa
grindinis kapitalas yra neliečia
mas) pasiskvietė į talką Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Tarybą, ši institucija, 
mūsų manymu, kompe
tentinga eiti L.F. pelno pa
skirstymo komisijos e k s p e r- 
tų — patarėjų pareigas.

Lietuvių Fondas, nors būda
mas ir labai jaunas, per pas
kutiniuosius ketverius metus 
savo palūkanomis jau spėjo pa
remti mūsų kultūrinį išeivijos 
gyvenimą net 20,000 dol. su
ma. Šiuo metu Lietuvių pagrin
dinėje sąskaitoje priskaitome 
virš 350,000 dol.

Lietuvių Fondo tikslas yra 
surinkti vieną milijoną dolerių, 
ir tas turėtų būti pasiekta atei
nančiais 1968 — jubiliejiniais 
metais. Tada vien tik metinių 
palūkanų turėtume tarp 50-70 
tūkstančių dol., kurie būtų ski
riami lietuvių švietimui, moks
lui ir kultūrai remt. Mes tvirtai 
tikime, kad patrijotinė Lietu
vių visuomenė tą mūsų darbą 
parems ir mes savo tikslą ^pa
sieksime. Tai bus didelė dova
na mūsų pavergtam kraštui.

1966-67 metų L. Fondo pel
nas, šio meto duomenimis, tu
rėtų siekti tarp 13,000 ir 15, 
000 dol. Lietuvių Fondo meti
nis suvažiavimas numatomas 
šių metų rudenį (tiksli data 
bus paskelbta vėliau). Tada ir 
bus įteiktos L. F. premijos. Su-

interesiioti asmenys ar organi
zacijos dėl virš minėtų premi
jų prašomi siųsti prašymus iki 
liepos 1. Taip pat kviečiame 
tautiečius pareikšti savo nuo
mones dėl L.F. pelno paskirsty
mo ir taip pat dėl P.L.B. 
Kultūros Tarybos pasiūlymo. 
Prašome rašyti straipsnius lie
tuviškoje spaudoje arba siun
čiant savo privačius pasiūly-

mus į Lietuvių Fondo būstinę 
(adresas: Lietuvių Fondas, L. 
F. Pelno Paskirstymo Komisija, 
6643 So. Maplewood Avė., Chi- 
cago, Illinois 60629).

Visas Lietuvių Fondo aukas 
galima atskaityti nuo federali- 
nių mokesčių.

Dr. G. Balukas
Lietuvių Fondo Tarybos vardu

PLB Kultūros Tarybos siūlymai

Prel. Ig. Kelmelis, minėdamas sa
vo kunigystės 50 metų sukaktį, 
prie švč. Trejybės bažnyčios pasta
tė šią Mergelės Marijos statulą. 
Skulptūrą sukūrė dail. J. Subačius.

Malonus Pirmininke,
Jūsų prašoma, PLB Kultūros 

Taryba apsvarstė Lietuvių Fon
do pelno paskirstymo reikalą. 
Taryba siūlo:

1. Pirmoje eilėje kreiptinas 
dėmesys lituanistiniam švieti
mui. Manome, kad artimiausiu 
laiku turėtų būti paruošta ir 
išleista:

a) Mokykliniai sieniniai tri
jų rūšių Lietuvos žemėlapiai: 
fizinis (kalnai, lygumos, žemu
mos, upės, sienos), istorinis, 
(svarbesnieji istoriniai įvykiai, 
Mindaugo, Vytauto Lietuva, 
Lietuvos padalijimai ir pan.), 
paminklinis (svarbesnieji ar
cheologiniai, istoriniai, gamtos 
paminklai). Galėtų būti paruoš
tas ir išleistas literatūrinis že
mėlapis. Ruošiant tuos žemėla
pius, turėtų būti kontaktuoja
ma su Lituanistikos Instituto a- 
titinkamais skyriais.

b) Mokyklinė lietuviškoji en
ciklopedija. čia turėtų būti duo
dama pagrindinių žinių iš Lie
tuvos istorijos, geografijos, lie
tuvių kalbos, literatūros, at
rinktų biografijų ir t.t. Moki
niai įprastų naudotis ir didžią
ja Lietuvių Enciklopedija.

c) Lietuvių kalbos mokykli
nis žodynas, skirtas pradžios 
ir vidurinės mokyklos reikalui, 
žodžiai aiškinami lietuviškai ir 
angliškai, žodyno ruošėjas tu
rėtų kontaktuoti su Lituanisti
kos Instituto kalbos skyrium.

mas meno istorikas Jurgis Bal
trušaitis (Paryžiuje).

4. Plati Lietuvos istorija ang
lų kalba. Ji būtina ypač dėl to, 
kad sovietiniai istorikai ją la
bai iškraipo. Dr. Zenonas Ivins
kis, kiek žinoma, jau turi pa
ruošęs plačią Lietuvos istoriją.

5. Lituanistinių mokslo dar
bų užsakymas. Reiktų išnaudo
ti dar gyvus mūsų geriausius 
lituanistus, dirbančius ne savo 
srities darbą ar jau išėjusius 
pensijon ir skirti iš Lietuvių 
Fondo lėšų moksliniam dar
bam paruošti. Sudaryti jiem 
bent minimalias gyvenimo sąly
gas. Žinių apie tokius moksli
ninkus galėtų suteikti Lituanis
tikos Institutas ir-Liet. Katali
kų mokslo Akademija.

6. Stipendija lituanistikai 
(kalbai, literatūrai, istorijai) stu
dijuoti. Kandidatai turėtų būti 
baigę kolegiją ir siekią daktaro 
laipsnio. Stipendija duotina 3 
metam po 3000 dol. Jei Lietu
vių Fondas nusistatytų steigti 
tokią stipendiją, turėtų būti 
paskelbtas konkursas.

Tai tokios PLB Kultūros Ta
rybos sugestijos Lietuvių Fon
do pelno paskirstymo komisi
jai šiem ir artimiausiem ki
tiem metam.

Jūsų
Jonas Puzinas,

PLB Kultūros Tarybos Pirm.

Labai laiku pasirodė Kons- 
\fanHno Račkausko studija ‘Lie

tuvos konstitucinės teisės klau
simais’ (1967). Laiku, nes artė
jant Lietuvos valstybės atkūri
mo 50 metų sukakčiai, pravar
tu susipažinti, kokiais teisiniais 
pagrindais nepriklausomoji Lie
tuva atsikūrė ir tvarkėsi. Dr. 
Konst. Račkauskas, Fordhamo 
universiteto profesorius, savo 
veikale nagrinėja “šešetą Lie
tuvos nepriklauomybės laiko
tarpio konstitucinės reikšmės 
dokumentų: Vasario 16 aktą, 
dvi laikinąsias konstiticujas ir 
tris nuolatines .. Visuose šiuo
se dokumentuose ryškus tas 
pats pagrindinis tikslas — su
kurti Lietuvos valstybę, tobu
linti jos veikimą ir užtikrinti 
jai tęstinumą bei ateitį’ (9-10). 
Auorius dėl to nė vienos kon
stitucijos nenupeikia, o tiktai 
stengiasi jas apibūdinti, nuro
dyti tarpusavio ryšį ir esminius 
skirtumus, vaduodamasis pačių 
konstitucijų tekstais. Jie yra 
duoti knygos pabaigoje. Paseki
me, kokius klausimus autorius 
kelia ir kaip juos gvildo.

VASARIO 16 AKTO 
REIKŠMĖ

Vasario 16 aktą dažniausiai 
minime tiek, kiek jisai siejasi 
su nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atsteigimu. Tai, be 
abejo, pati esminė jo reikšmė. 
Dr. K. Račkauskas Vasario 26 
deklaraciją svarsto dar kitu — 
konstitucinės teisės — atžvil - 
giu. Jo žodžiais ‘tuo aktu Lie
tuvos Taryba . . .Įsakmiai ar iš- 
vestinai nustatė esmines kons
titucines gaires visam Lietuvos 
nepriklausomybės laikotar
piui’ (11). Dėl to Vasario .16 
aktą autorius laiko ‘virškonsti- 
tuciniu dokumentu, kuriam jo
kia konstitucija ar įstatymas 
negali prieštarauti’ (15). Prieš
tarautų, pavyzdžiui, jei paneig
tų valstybinį Lietuvos neprik
lausomumą arba nesiyaduotų 
demokratiniais principais.

Apie nepriklausomybės pa
neigimą negalėjo būti kalbos, 
nes jokia tauta pati savo lais
vės neišsižada (105). Tuo tar
pu dėl demokratinių pagrindų, 
ypač jų praktiško taikymo vi
daus santvarkoje, galėjo būti 
skirtingų pažiūrų. Vis dėlto iš 
penkių Lietuvos konstitucijų— 
2'laikinių ir 3 nuolatinių — 
nuo Vasario 1.6 demokratinių 
principų atitolo tik paskutinio 
ji. Visos kitos tuo atžvilgiu Va
sario 16 aktą respektavo. An
tai, 1920, 1922 ir 1928 konsti
tucijose pirmuoju paragrafu pa
sakyta: ‘Lietuvos valstybė yra 
nepriklausoma demokratinė res
publika’. Tai atitiko Vasario 16 
deklaracijai: atstatoma ‘nepri
klausoma demokratiniais pa
matais sutvarkyta Lietuvos 
valstybė’. Paskutinioji konstitu
cija (1938) Tepasako, kad Lie
tuvos valstybė yra respublika. 
Demokratijos niekur nebeužsi- 
mena. Autorius ir pastebi, kad

‘1938 m. konstitucija didžiąja 
dalimi .demokratijos reikala
vimų nesilaikė ir ta prasme yra 
nedemokratinė’ (35-6). Užtat 
ir Vasario 16 aktas, kaip kons
titucinė gairė, mažiau buvo res
pektuojamas.

ETNINI IR VALSTYBINĖ 
TAUTA

Lietuvos konstitucijas nagri- 
nėdamas, autorius susidūrė su 
dvejopa tautos sąvoka. Vasa
rio 16 akte Lietuvos Taryba 
prisistato ‘kaipo vienintelė lie
tuvių tautos atstovybė” ir tuo 
titulu pasiremdama skelbia Ne
priklausomybės deklaraciją, ku
ri išreiškė lietuvių tautos valią 
ir siekimą valdytis savarankiš
kai. Tačiau Lietuvos valstybę 
atkūrus, ji apėmė ir kitas tau
tybes, ne vien lietuvius. Į tai 
atsižvelgdamas, Steigiamasis sei-

mas 1922 konstitucijoje Lietu
vių Tautos sąvoką pakeitė Lie
tuvos Tauta. Autorius teisin
gai nurodo, kad šiuo atveju tau
ta imta nebe ėtnine jos pras
me kaip vienos tautybės žmo
nės, bet valstybine kaip teisi
nė piliečių visuma. Kitose dvie
jose konstitucijose (19 2 8, 
1938) vėl sugrįžta prie Lietu
vių Tautos. Vis dėlto ir pagal 
1922 konstituciją, kuri ‘vengė 
etninės 
kos... 
lietuvių 
lietuvių 
kianti ‘mažumoms teisę auto - 
nomiškai tvarkytis (32 - 33). 
Tą teisę garantavo ir 1938 kon
stitucija (74-75). Skirtumas tarp 
etninės ir valstybinės tautos 
būtų buvęs dar ryškesnis, jei 
autorius būtų užkliudęs naci-

lietuvių tautos sąvo- 
Lietuvos valstybė yra 
kultūros ugdytoja ... 
tautos valstybė’, tei-

kas dabar vyksta, ir susi- 
praeitimi. Pvz., prieš kal- 
apie praeities rašytojus, 
ne pro šalį susitikti su 
lietuviu rašytoju; meni-

( atkelta iš 2 psl.) 
noma, prilygti gal ne tik gyve
namojo krašto nuotaikoms, bet 
Europos (pvz., olandų) sąjū - 
džiams.

Trys klausime minimi daly
kai — kultūrinis aktyvumas, 
ryšio su praeitimi pajautimas 
ir valstybinės idėjos sąmonė — 
pasiekiami tik per dabartį, nes 
kiekvienas žmogus, o ypatingai 
jaunas, gyvena dabar (tai yra 
net krikščioniška!). Pastebėki
me, ką daro vietinis jaunimas: 
apeina, pvz., Boston Freedom 
Trail ar Philadelphijoje Liber
ty Trail, pamatydamas kai ku
rias istorines vietas. 0 tada su
dominti praeitimi nesunku. Su
žino, 
domi 
bant 
būtų 
gyvu
ninku, poetu, diplomatu ir t.t. 
Svarbu ir iš karto išmokti, kas 
darosi Lietuvoje dabar visose 
minėtose srityse. Manau, kad 
tie, kurie dėsto lituanistinėse 
mokyklose ar vykdo lituanisti
ni lavinimą organizacijose, jau
čia reikalą padaryti praeities ir 
visas žinias gyvenimiškas, ak
tualias, pagrįstas ne vien tik 
"patriotizmo" motyvu, bet pa
pildomas įdomumu, nuotaika, 
iliustracijomis ir pn. Todėl or
ganizacijos turėtų peržvelgti 
savuosius veiklos metodus ir 
tinkamu ir savitu būdu veiklą 
jaunajai kartai atnaujinti. Nuo
taikingi Įvykiai, pvz., kongre
sai, baliai, tautiniai šokiai, 
dainų šventės visada padaro 
jaunam Įspūdi, o tuo Įspūdžiu 
pasinaudojant Įvestina daugiau 
žinių iš dabarties ir praeities.
3. KOKIAIS ŽYGIAIS laimėtu
me gyvenamo krašto ... laisvės 
idėjai?

Daug žygių galima ruošti, pa
simokant iš kitų, kurie turi 
mums panašių siekimų ar rū
pesčių. Pvz., jeigu kas nors ati
džiai sektų žydų tikybos narių 
pastangas atkreipti dėmesį i

laikinai 
“teach- 
Vietna-

nelietu-
vieti-

d) Rodomosios priemonės: 1. 
paveikslų aplankas (istoriniai 
dalykai, rašytojai, veikėjai ir 
kt.) ir 2. skaidrės (krašto vaiz
dai, gamtos paminklai ir pan.). 
Jei atliktų pinigo, Lietuvių Fon
das galėtų nupirkti mokyklom 
projekcinius aparatus.

e) Plokštelės ar juostos lite
ratūros pavyzdinių dalykų, j- 
kalbėtų aktdrių. Tokia priemo
nė svarbi kalbai, tarimui, dek
lamavimui. Albumėlis turėtų 
būti aprūpintas ir tekstu, kad 
mokinys galėtų jį sekti.
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Vertybes, ne interesus reikia perduoti 
religinį persekiojimą Sovietų 
sąjungoje, pamatytų, kad ruo
šiami žymių mokslininkų sim
poziumai, siunčiami net kitų ti
kybų žmonės tyrinėti padėties 
vietoje, leidžiamos knyga' po 
knygos. Arba, kas nors galėtų 
įsigilinti į metodus, kuriuos 
vartoja kitos kultūrinės ar po- 
kultūrinės mažumos savo tiks
lams atsiekti, pvz., JAV indė
nų grupės, juodukų sąjūdžių vi
sa eilė, armėnų draugijos su sa
vom kultūringom kultūros ra
dijo programomis anglų kalba 
ir t.t. Lietuvių tarpe seniau ži
noma ir naudota piketavimo 
priemonė, bet nuo tų laikų yra 
išsivysčiusių kad ir tik 
populiarių būdų, pvz., 
in” (naudojami “taikos 
me” siekėjų) ir kt.

Pagrindinis ryšys su
viškai kalbančiais, t.y., 
niais, turėtų būti vietiniai lie
tuviai, tračiosios, ketvirtosios 
kartos. Nejaugi mum naujiem 
ateiviam lengviau bendradar
biauti su visai kitos tautybės 
žmonėm negu su savo tauty
bės vietinės kilmės asmenims 
ir organizacijoms? Todėl pa
rama Lietuvos Vyčiams, įvai
rioms organizacijoms 
goms yra būtina.

Toliau, LITUANUS 
remtinas visų. Naujai 
toji filisterių studentų sąjun
ga turėtų pirma pareiga laiky
ti, sakysim, 10 dol. kiekvieno 
baigusio mokslus metinį įna
šą.

ALTas pradėjo organizuoti 
kalbėtojus lietuviškomis temo
mis. Tai puiki mintis. 1968 me
tais toks sąrašas turėtų būti 
labai naudingas.

Moksliniai darbai būtų pri
einamesnį, jeigu studentai, juos 
jau dabar ruošią lietuviškomis 
temomis, turėtų priemones stu
dijas atspausdinti ir platinti, ir 
jeigu kiti studentai būtų ragi
nami, ir padedama jiems lietu
viškiems reikalams svarbiose 
srityse studijuoti, pasiekti 
tinius ir kt.

Tur būt, čia neprirašyta 
kių naujų ir didelių žygių, 
norėtasi pasidalinti mintimis 
daugiausia dėl žygių platesnės 
prasmės ir platesnių pasekmių.

ir istai-

žurnalas 
numaty-

šal-

ko-
bet

jos sąvoką, kaip ji trejopa pras
me (politine, socialine ir kultū
rine) suprantama Vakarų Euro
poje, iš kur atitekėjo pavyz
džiai demokratinei Lietuvos 
santvarkai. '

LAIKINĖS IR NUOLATINĖS
Savo studijoje dr. K. Rač

kauskas toliau aptaria 2, laiki
nes ir 3 nuolatines Lietuvos 
konstitucijas. Prie laikinių jų su
stoja tik trumpai (18-22). Pir
moji buvo priimta Valstybės 
Tarybos 1918 lapkričio 2 Vil
niuje. Autorius ją laiko grįsta 
‘parlamentine teorija su Šveica
rijos tipo direktorinės sistemos 
elementų priemaiša’, nes aukš
čiausioji vykdomoji galia buvo 
pavesta trim asmenim — Tary
bos prezidiumui. Antra laikino
ji konstitucija buvo priimta 
Steigiamojo seimo 1920 birže
lio 10 Kaune. Ji drąsiau pasi
sakė valstybės santvarkos rei
kalu, skelbė esant Lietuvą de
mokratine respublika, laikės 
‘vien parlamentarinės sistemos’.

Iš nuolatinių 3 konstitucijų 
autorius laiko originaliomis pir
mąją (1922) ir paskutiniąją 
(1938). Vidurinioji, paskelbta 
prezidento ir ministerių kabi
neto 1928 gegužės 15, ‘išskyrus 
keletą esminių nuostatų, kar
tojo tik 1922 m. konstitucijos 
tekstą’ (23). Tai galėjo sudary
ti Įspūdį, jog laikomasi 1922 
konstitucijos tęstinumo. Deja, 
autorius pastebi, kad teisinio 
tęstinumo atžvilgiu buvo ‘revo
liucinis aktas’, nes padaryti 
1922 konstitucijos pakeitimai 
‘nebuvo primiti pagal 1922 m. 
Jiem priimti buvo pasirinktas 
kitas kelias — tautos referen
dumo, bet ir to nepadaryta. 
Knygos autorius rašo:

‘Didelės svarbos buvo 106 
paragrafas, kuriuo buvo tautai 
pripažinta tiesioginė konstituci
jos tvirtinimo galia, šis para
grafas nustatė, jog ta konstitu
cija ne vėliau kaip per dešim
tį metų nuo jos paskelbimo die
nos turi būti patikrinta tautos 
atsiklausimo keliu. Tai ne są
lyginis, bet privalomas tautos 
atsiklausimas, vienintelis viso
se trijose mūsų konstitucijose’ 
(46). Bet ‘tautos atsiklausiųio 
nebuvo, nes 1938 m. gegužės 
12 d. — trim dienom pirmiau, 
negu suėjo 10 metų nuo 1928 
m. konstitucijos paskelbimo— 
buvo paskelbta nauja konstitu
cija’ (37).

Vertindamas apskritai 1928 
konstituciją, kuri ilgiausiai ga
liojo, dr. K. Račkauskas pažy
mi, kad ji ‘didelės tiesioginės 
svarbos Lietuvos valstybės 
konstitucinėje raidoje neturė
jo, kadangi nebuvo esminė jos 
dalis ištisai vykdoma. Ji buvo 
demokratinio parlamentinio tu
rinio, bet jos veikimo laikotar
py seimas — svarbiausia sis
temos institucija — buvo iš
rinktas tik 1936 metais. Dėl to 
tas aštuonerių metų laikotarpis 
gali būti apibūdintas kaip de 
facto autoritetinio prezidenti
nio valdymo laikas’ (23). Tas 
laikotarpis pasižymėjo priešta
ringu dvilypumu — vienaip tu
rėjo, būti pagal konstituciją, ki
taip buvo praktijoje’ (51). S.S.

ž& Ą

2. Išleisti K V. Banaičio o- 
peros “Jūratė ir Kastytis” kla- 
vyrą. Gal sutiktų perrašyti mu
zikas Jonas Zdanius. Gera bū
tų, kad klavyrą išleistų ofsetu 
kuri nors žinoma amerikiečių 
leidykla. Pinigų tam reikalui 
tektų skirti šįmet ir kitais me
tais.

3. Monografija apie M. K. 
Čiurlionį. Paprašyti, kad ją pa
ruoštų prancūziškai • mūsų žino-
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Chtcagojc Prano Diellninkaičlo ateitininkų kuopos jaunučiai šv. Kazimiero minėjime. Nuotr. Z. Degučio

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1967 metams.
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Adresas ................................................................................

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

Siunčiu už prenumeratą $............... , aukų $..............  Viso $............. „
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1967 m., balandžio 7 d.,nr. 24. DARBININKAS S

HARTFORD, CONN.
1$ L.A.P. KLUBO VEIKLOS
Lietuvių Amerikos Piliečių 

klubas, 227 Lawrence St., 
Hartford, Conn., yra vienas gra
žiausių visoje Naujoje Anglijo
je. Dabartiniu metu klubo 
valdybos pirmininkas yra Juo
zas Thomas. Jis čia gimęs, bet 
gražiai kalba lietuviškai. Vice- 
pirm. — Vaclovas Nenortas 
(jau iš naujų ateivių). Jis yra ir 
direktorių tarybos pirmininkas. 
Sekretorius — Petras Simą - 
nauskas, o klubo šeimininkas 
— Kostas Vaitaitis.

Parengimai
Kiekvieną sekmadieni, pra

dedant pavakare, groja orkes
tras, dažniausiai Jono Martino, 
tad atsilanką gali pamiklinti 
kojas ir pamankštyti sąnarius. 
Dažnai klubas suruošia ‘clam- 
bake’ (Kepti klamsai) parengi
mus. Tačiau tomis progomis 
būna ir kitų skanių valgių. 
Toks ‘clambake’ parengimas 
bus balandžio 8, šeštadienį. Įė
jimas 2.50 dol. Pradžia 7:30 v. 
vakare.

Ekskursija į Kanadą
L.A.P. klubas organizuoja 

ekskursiją į Kanadą, į Pasauli
nę Parodą. Jei susidarytų vie
nas autobusas — 40 žmonių,— 
tai kelionė ten ir atgal kaštuos

BALTIMORĖS ŽINIOS
Sodaliečrę susirinkimas buvo 

balandžio 2 tuoj po 8:30 vai. 
mišių. Aptarti veiklos planai, 
išrinktas komitetas, kuris rū
pinsis parengimais. Po susirin
kimo buvo rodomas filmas apie 
Baltimorės labdaros įstaigas.

Lietuviu posto 154 pagelbinin- 
kės balandžio 9 lietuvių svetai
nės klevų kambaryje rengia 
kumpio ir austrių balių. Šo
kiam gros orkestras. Vaišės pra
dedamos 1 vai., baigiamos 6 v. 
Visi kviečiami dalyvauti.

šv. Alfonso suaugusiu klu
bas balandžio 15 rengia meti
nį v banketą. Banketas bus 
Knott restorane, pradžia 7 v.v.

šv. Kazimiero rėmėjų Balti
morės skyrius balandžio 23 da
lyvauja rėmėjų seime New- 
town, Pa. Autobusas išvyksta 
po 7 v. mišių. Prašoma nesivė- 
linti.

Mišios lietuviu kalba sekma
dieniais būna 8:30 v. Lektorių 
pareigas atlieka Antanas Dilijo- 
nas ir Aleksandras Radžius. 
Žmonių susirenka nemaža ir 
aktyviai dalyvauja tose pamal
dose.

Vincas Petrauskas ankstes
nės kartos lietuvis, mirė kovo 

Matulaičio NaniŲ statybai paremti

LABDAROS PIETŪS BOSTONE
š.m. balandžio 16 dieną

5 valandą susipažinimo valandėlė. 6 valandą pietūs

SHERATON BOSTON HOTEL 
Prudential Center

Visus lietuvius kviečiame dalyvauti ir savo auka paremti 
senelių namų statybą. Auka $50.00. Galima mokėti dali
mis. Aukas siųsti: MATULAITIS NURSING HOME Put- 
nam, Connccticut. Užsiregistruoti iki balandžio 10 dienos.

Maloniai laukiame

Nek. Pr. Marijos Seserys 
ir Rengimo Komitetas

Maironio šeštadieninės mokyklos mokiniai V.'Gureckas, D. Saldaitytė ir D. Norvilaitė skaito J. Gerdvilienės 
parašytą kūrinėlį, minint Lietuvos nepriklausomybės šventę. Nuotr. R. Kisieliaus

tik 80 dol. J tai jeina ir 4 die
nų nakvynės. Jei kas galvotų 
prie šios ekskursijos prisidėti, 
prašomas kreiptis į klubo šei
mininką Kostą Vaitaitį.

Gegužinė
Pirmoji klubo gegužinė 

(piknikas) bus birželio 11 Lie
tuvių Darže, East Hartforde. 
Kitos organizacijos tą dieną 
prašomos parengimų neruošti.

Lietuviu Diena
Liepos pabaigoje visos Hart

fordo organizacijos rengia Lie
tuvių Dieną. Iniciatyvos ėmėsi 
“Tėvynės Garsų” lietuvių radi
jo valandos valdyba. Prie šio 
parengimo L.A.P. klubas nuta
rė gausiai prisidėti ir Lietuvių 
Dieną paremti.

Aukos
Ir aukomis L.A.P. klubas ne

atsilieka prisidėti prie lietuviš
kų reikalų. Neseniai paaukojo 
Rezoliucijom remti komitetui 
15 dol. ir Altui 10 dol. L.A.P. 
klubas yra ir Lietuvių Fondo 
narys. J. Bernotas

PIETŲ VIETNAMO 
PREMJERO PADĖKA

Kaip jau buvo spaudoje mi
nėta, praeitų metų pabaigoje 
mūsų tautietis Antanas Ustja- 
nauskas, įsteigęs American

24. Velionis dalyvavo Įvairiuo
se lietuviškuose parengimuose. 
Ilgą laiką dirbo siuvykloje, kol 
išėjo į pensiją. Paskutiniu me
tu sunkiai sirgo. Mišios už jo 
sielą aukotos šv. Petro bažny
čioje kovo 28. Palaidotas New 
Cathedral kapinėste. Liko nu
liūdusios dukros Ona ir Eve- 
lyn ir eilė anūkų.

Jurgis Ašmenskis, jaunos 
kartos lietuvis, gyvenęs Curtis 
Bay, mirė kovo 26. Gedulingos 
mišios už jo sielą šv. Alfonso 
bažnyčioje buvo kovo 29. Pa
laidotas šv. Kryžiaus kapinėse. 
Nuliūdime liko sūnus Jurgis, 
dukros Marija ir Genovaitė ir 
eilė anūkų.

Vincas Minkevičius-Minkey, 
gimęs ir augęs Baltimorėje, po 
sunkios ligos mirė staiga šv. 
Agnietės ligoninėje kovo 28; 
Velionis buvo Baltimorės mies
to policininkas. Gedulingos mi
šios už jo sielą aukotos šv. Pet
ro bažnyčioje kovo 30. Palai
dotas Loudon Park kapinėse. 
Nuliūdime liko serganti moti
na Zofija, jo žmona Evelyn, 
sūnus Vincas ir Stepas, seserys 
Ona ir Elena, brolis Edvardas.

Jonas Obelinis 

Friendship Committee f o r 
South Viet Nam, suruošė pri
ėmimą Pietų Vietnamo vyriau
sybės delegacijai. Ta proga de
legacijos pirmininkui buvo į- 
teiktos dovanos, skirtos Pietų 
Vietnamo premjerui ir jo žmo
nai. Delegacija, susidėjusi iš 
16 aukštų Pietų Vietnamo val
džios pareigūnų, buvo labai 
patenkinta šauniu ir draugišku 
priėmimu ir vėliau išvyko lan
kyti kitų įžymesnių JAV vieto
vių. šių metų sausio gale de
legacija sugrąžo į Saigoną ir, 
matyt, papasakojo savo premje
rui apie priėmimą Hartforde. 
To pasėkoje Antanas Ustja- 
nauskas iš premjero gavo šio 
turinio laišką:

“Jūsų ir jūsų komiteto mie
los dovanos mano žmonai ir 
man buvo tikrai maloni staig
mena. Mes jas branginsim ir 
laikysim kaip jūsų padrąsini
mo simbolį mūsų kovoje prieš 
barbarišką agresiją, kuri jau 
taip ilgai sulaiko Pietų Vietna
mą nuo įsijungimo į laimingų
ir pažangių tautų šeimą. Aš 
taip pat noriu padėkoti jum ir 
jūsų komitetui už širdingą pri
ėmimą ir pagelbą Vietnamo de
legacijai. Apsilankymas pas jus 
buvo jiem pamokantis ir pa
drąsinantis. Prašau perduoti 
jūsų komitetui mano padėką ir 
priimti mano nuoširdžius svei
kinimus.”. Čik.

Los Angeles, Calii.
Lietuviu Bendruomenės me

tinis susirinkimas šaukiamas 
balandžio 16, sekmadienį, tuoj 
po lietuviškų pamaldų, šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Die
notvarkėje pranešimai, naujos 
valdybos rinkimai, klausimai, 
pranešimai, sumanymai.

Viešą pąskaitą tema “Vatika
no susirinkimo nuotaikos gyve
nime” kun. dr. P. Celiešius skai
tys balandžio 16, 3 vai. popiet 
Tautinių namų salėje. Rengia 
Santara — šviesa.

LB Amerikos Vakarų sritinis 
suvažiavimas šaukiamas balan
džio 22 Kalifornijos Lietuvių 
Bendruomenės namuose, Los 
Angeles, Calif. Į suvažiavimą at
vyks JAV LB centro valdybos 
pirm. J. Jasaitis ir padarys pra
nešimus organizaciniais reika - 
lais, paliesdamas bendruomeni
nės idėjos reikšmę, skleidimą 
ir įgyvendinimą. Diskusiniam 
pranešimam pakviesti pasižy
mėję visuomenininkai ir bend
ruomenės idėjos Amerikos Va
karuose skleidėjai: dr. P. Pa- 
maitis — Spauda kaip lietu
vybės išlaikymo veiksnys ir J. 
Kojelis — Lietuvių Bendruo
menės vaidmuo Lietuvos laisvi
nimo darbe.

Antano Pavasario rečitalis į- 
vyks balandžio 22 šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos salėje.
šv. Kazimiero mokyklos mo

tinų klubas balandžio 29 ruo
šia šokių vakarą parapijos salė
je.

J. Činga išrinktas Lietuvos, 
vyčių Los Angeles 133 
Senjorų kuopos pirmininku.

Aleksandras Lapinskas, uo
lus šv. Kazimiero lietuvių pa-

Elizabethe Kaziuko mugėje skautai suvaidino “Sniegulė ir septyni nykštukai". Nuotr. A. šimukonio

LIETUVIŲ FONDAS DETROITE
NARIŲ SĄRAŠO 

PAPILDYMAS N R. 2
Antanas ir kun. Bronius Da

giliai (broliai) savo įnašą papil
dė 1000 dol. ir šiuo metu jų 
įnašas pasiekė 2000 dol. sumą. 
L. B. Detroito apyl. savo įnašą 
padidino iki 275 dol. įnešta 25 
dol.

Pirmiau skelbtame LF Det
roito narių sąraše praleistas 
vienas pirmųjų Lietuvių Fondo 
narių Detroite — Jonas Jony
nas, kuris anuomet paaukojo 
100 dol.

Kunigaikštienės Birutės Mo
terų D-jos Detroito skyr. iš De
troito kvotos ribų išbrauktas, 
kadangi savo įnašą perkėlė Bi- 
rutiečių centro valdybos sąskai- 
ton Chicagoje.

Nuo 1967 vasario 8 iki šiol 
į Lietuvių Fondą Detroite įsto
jo šie lietuviai: su 100 dol. įna
šu: Zuzana Arlauskaitė-Mikšie- 
nė, Jurgis ir Ona Ribinskai, Ma
rius Sayus-Sajauskas, kun. J. 
Walter Staniewich, Prano Ta
mošiūno atmintinis įnašas, S. 
ir B. Tatarūnai, A. ir J. V'alu- 
koniai.

A. a. Stasio Paurazo vardu 
(atmint. Įnašas) Elzbieta V. Pau- 
razienė įmokėjo 20 dol. ir pasi
žadėjo papildyti iki 100 dol.

Iki 1967 kovo 15 Detroite ir 
apylinkėse gyveno 105 LF na
riai. 8 asmenys aukojo mažiau 
negu 100 dol. (iš viso 140 dol.).

rapijos narys, talkininkas ir rė
mėjas, kovo 6 nežinomo vairuo
tojo gatvėje buvo sunkiai už
gautas. Mirė ligoninėje kovo 9. 
Lydimas gausaus žmonių būrio, 
velionis kovo 13 iš šv. Kazi
miero bažnyčios palaidotas šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Gvido Šakio ir Stasės Balt- 
rėnaitės vestuvės įvyks gegu
žės 13 šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje.

Jaunimo šventė įvyks birže
lio 3 International Instituto pa
talpose.

Detroite jau surinkta 20,981 
dol., Tuo tarpu visose JAV jau 
Įstojo į LF 1470 lietuvių pil
nais nariais. Šiuo metu LF ka
pitalas pašoko iki 333,000 dol. 
Pirmoje vietoje (1966 spalio 
1) yra Marąuette Park, o dėt- 
roitiečiai buvome antroje vieto
je, Clevelando lietuviai — tre
čioje, Philadelphija — ketvirto
je, New Yorkas — penktoje ir 
t.t.

Malonu skelbti, kad Detroi
to lietuviai vis labiau supran
ta Lietuvių Fondo reikšmę atei
ties Lietuvai, lietuvybės išlaiky
mui ir lietuvių kultūros puose
lėjimui svečioje žemėje. Vis 
labiau įsisiūbuoja Lietuvių 
Fondo sąjūdis, vis daugiau at
siranda aukotojų.

Apie 110 LF narių, kurie jau

PITTSBURGH, PA.
"Tėviškės Garsę" radijo pro

grama transliuojama kiekvieną 
sekmadienį nuo 12 v. iki 12:30 
val?*popiet iš stoties WZUM, 
banga 1590. Programą gražiai 
tvarko ir praveda Vytas Jucius. 
Duodama gražių lietuviškų dai
nų, muzikos, žinių.

Programa turi daug klausyto
jų. Tad verta pasiskelbti viso
kius parengimus, prekybos rei
kalus. Radijo valandėlė rengia 
banketą balandžio 22, šeštadie
nį. Programą atliks Juliaus Ka
zėno grupė iš Clevelando ir V. 
Jurgelis. Programoje dalyvaus 
ir vietinės pajėgos. Banketas 
bus lietuvių piliečių salėje, Ja
ne St. Pradžia 6 v. Bilietas į 
banketą ir šokius — 2.50 dol.

Koresp.

Taorę namuose įvykęs pa
rengimas šv. Antano gimnazi
jos naudai davė pelno per 200 
dol. Tai jau antras toks paren
gimas Taorų namuose. Prisi- 
dėjusiem prie programos pri
klauso padėka, ypatingai Tao
rų šeimai. 

įmokėjo nemažiau 100 dol., pa
rodo koks dar menkas lietuvių 
procentas yra įsijungęs į didin
gą milijoninio Lietuvių Fondo 
manifestaciją. Tačiau vis didin
giau jungiamės vieningon pa
vergtos Lietuvos laisvinimo ko
voje. Lietuvių Fondas bus gy
vas ir įtakingas ir po mūsų že
miškosios kelionės. Palikime 
savo gyvenimo pėdsakus —sa
vo vardą ir pavardę milijoni
nio Lietuvių Fondo knygoje. 
Nelaukime rytojaus!

Aukas siųsti adresu: Vyt. 
Kutkus, 1636 Scotten Avė., De- 
troit, Mich. 48209 arba įteikti 
bet kuriam LF vajaus komite
to nariui. O aš mielai aplan
kysiu kiekvieną apsisprendusi 
lietuvį, kad palengvinus jam 
tapti tikruoju LF nariu. Mano 
tel. TO 7-0153.

V. Mingėla

Pas kun. W. Karavecką ko
vo 30 įvyko pasitarimas LB 
Tarybos rinkimų reikalais. 
Rinkimai bus gegužės 6 ir 7. 
Iš Chiragos dalyvavo LB atsto
vas Algis Regis. Išrinkta komi
sija, kuri praves balsavimus, su
rasti Pittsburgho apylinkės kan
didatai į Tarybą.

K.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Tautos Fondui per Ateiti

ninkų Sendraugių Chicagcs 
skyr. valdybos pirm. A. Skrups- 
kelienę aukojo šie asmenys: po 
15 dol.: Alina Skrupskelienė, 
Viktorija Skrupskelytė; po 10 
dol.: Valis Labokas, K. Pabe
dinskas, Vyr. Giedrininkės, A. 
Tumosa, A. ir K. Rimkai, E. 
Vilimaitė, J. ir A. Kižiai, A. 
Viliušis, A. ir E. Daugirdai, J. 
ir O. Baužiai, A. ir A. Tamu
liai, J. Končius, A. Liulevičius; 
po 6 dol.: kun. J. Velutis, A. 
ir J. Sadunai; po 5 dol.: A. 
Prunskytė, kun. J. Prunskis, 
B. Žukauskas, L. ir V. Jarai, 
V. ir L. Šoliūnai, A. Repšys,
M. ir V. Liulevičiai, O. Minia- 
tienė; po 3 dol.: J. Černius, P. .

— Pranciškonę provinciolas 
T. Leonardas Andriekus balan
džio 14 apie šv. Antano gim
naziją kalbės Chicagos lietu
vių televizijos programoje. 
Taip pat bus rodomas filmas 
iš gimnazijos gyvenimo. Balan
džio 16 Lietuvių Bendruome
nės suvažiavime, taip pat Chi
cagoje, provinciolas apie gim
naziją padarys platesnį prane
šimą.

— Pittsburgho lietuviai, ku
rių vaikai mokosi arba mokėsi 
šv. Antano gimnazijoje, įsteigė 
gimnazijai remti būrelį. Kovo 
12 gimnazijos labui suruoštas 
parengimas ir gautas pelnas, 
230 dol., įteiktas rektoriui. Rė
mėjų būrelio ir parengimo ini
ciatoriai: Taorai, Bernotienė ir 
Bilsienė.

-— "Gulbės giesmė", J. Gri
niaus 5 veiksmų veikalas, ba
landžio 15 ir 16 statomas Chi
cagoje, Jaunimo centro patai - 
pose. Veikalą stato Hamiltono 
Lietuvių dramos teatras “Auku
ras”, režisuoja Elena Dauguvie
tytė — Kudabienė. Pelnas ski
riamas lituanistinėm mokyk
lom remti.

. — JAV XLB centro valdyba 
Pedagoginio Lituanistikos ins
tituto reikalam paskyrė 500 do
lerių. Centro valdyba institutui 
pinigę paramą skiria kas metai 
ir taip pat remia Kultūros Fon
dą.

— Lietuvos vyčię centro v- 
bos posėdis įvyks balandžio 15 
Hotel Robert Treat patalpose, 
50 Park PI., Newark, N.J. Pra
džia 5 vai. popiet. Negalį asme
niškai dalyvauti savo praneši
mus siunčia pirmininkui A. Wa- 
sey adresu: 72 Steamboat Rd., 
Great Neck, L.I., N.Y. 11024.

— Waterburio tautinių šokię 
grupės Sūduva ir Sūduvėlė ba
landžio 15 ruošia pavasario ba
lių su programa šv. Juozapo pa
rapijos salėje, John St., Water- 
bury, Conn. Pelnas skiriamas 
tautiniam rūbam įsigyti ir ap
mokėti ekskursijai į pasaulinę 
parodą Montrealyje.

IEŠKOMAS
Juozas žemaitis, sūnus Jono, 

gimęs 1918 Mištūnų kaime, 
Valkininkų parap. Jis 1947 tu
rėjo išvykti į svetimšalių legi- 
joną Afrikon. Ieško motina Ci
ną Žemaitienė, gyv. Sodų g. 3, 
Grigiškės (Trakų rajonas) Lie
tuvoje.

Pupius, B. Miniataitė, P. Na
rutis.

Tautos Fondo valdyba nuo
širdžiai dėkoja Ateitininkų Sen- 
draugų Chicagos skyriaus val
dybai ir jos pirmininkei Alinai 
Skrupskelienei už gražias pa
stangas suorganizuoti laisvini
mui aukų rinkimą, - gi visiem 
aukojusiem — gili padėka už 
jautrų supratimą paremti au
komis Vliko laisvinimo darbus.

Labai prašome ir kitus Atei
tininkų Sendraugių skyrius or
ganizuoti aukas Lietuvos išlais-
vinimo Tautos Fondui.

Tautos Fondo valdyba

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• ’ PATOGUS 2EMĖS SKLYPAS ATRASTAS i
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

KĄ PASIRYZOME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND) 
680 BUŠHVVICK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ........... statybų fondui ir prašau įrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius į:
Q Garbės fundatorius ($1000) Q Amžinuosius narius ($500)
Q.Fundatorius ($100) □ Rėmėjus (ma*esnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui_______ _

ADRESAS .................... .................................... ................ .............................

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deduetible)



Dvi mamyte* ir dvi dukrytės, išleidusios naujų plokštelę, iŠ. k. į d. Marytė 
MėlinytL Veronika Mėlynienė, Elena Kidžienė ir Alytė Kidžiutė.

Nuotr. V. Maželio

Paruošė Petras Bartkus

Dešinėje pusėje abėcėlės 4. Europietis.
tvarka surašytos raidės. Iš duo- 5. Procesija.
tų raidžių sudarykite sekančios 6 Mažmožis’ 
prasmės žodžius: _ * ., . . .. .. 7. Žaibas be gnaustuuo.

Gulsčia*
1. Pelenų skiedinys. Stačiai (iš pirmųjų raidžių)
2. Skirtingas. Koks pusmėnulis daro dide-
3. Kūno dalis. lės įtakos žmonių gyvenime?

Guašai: 1. LOMA. 5. A- 8- KAY- 9- SUNKUMAS. 10. 
NOKS, 10. KIMO. 14. ADAU. KAUPAS. 11. DOS. 12. MĖ- 
15. KASAU. 16. ARĖT. 17. TA* 13- 0TIS- 21- iYAN. 23. 
KENK. 18. ARTYN. 19. UITI. AMA§ 25 SALOS. 26. KA- 
20. SIE&KAI. 22. KAPSAS. 24. RYS- 27- RIEI)A- 28 AMMAN. 
OUS. 25. SUMA 26. KRANAS. 29- DALI$- 30. KRATO. 31. 
29. DAMASKAS. 33. AIMAN. 34. 
GAJAS. 35.RUT.36.REMS.37.
PALOS. 38. PANA. 39. YDA

taippaf aktHnpohudja jain su 
akordeonu ir gitara, šios plokš
telės muzikaliais atlikimas Iri*

29. DALIS. 
AUNAT. 32. STASĖ. 34. GA
RAS. 37. PABAISKE. 38. PA 
MAUTAS. 
PATę 43 

40. PARIS. 41. PATAS. 42. T. RAMA. 46. 
SANKABAS. 44. PAMOTĖ, 45. amoK. 
ORAS. 46. VATA 47. BAS - LA 51. SALĖ. 
KAL 50. NARSUSIS. 54. O- SUOK. 56. KAS. 
MAS. SKOLA 57. TABU.  ------- —' *
58. NORA. 59. KALĖM. 60. K**,,**1**^ **7^7. D*rMninlc« 
At'10. 61. AKIS. 62. ESAMA. tasmblnti:___

63. SĖSK. ___

40. PARA. 41. 
KOKSAS. 44. PA- 
VALĖM. 47. BONA. 
49. SARI. 50. NO- 

IBIS. 53.

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪSIES RASITE MUSŲ SANDELYJE VISADA Viršuje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-ee.

Adolf Schrager Furniturc, Ine. 
YorkviMa tfM2lawia, gražimMta kaMv krautov* 

DABAR: 8N Eut Mth Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C.
TeL TR 944M

Atdara kasdien iki 9 v. vakaro, antradlerdaln ir šeėtad. iki 6

JAV eMmeteria BoWqr Fteeher. 
dalyvaująs ' Monaeo, ” Morta Cario 
Gcand Prix tatyUnittntaun turnyre. 
Įpusėjo pirmuoju priešaky buv. pa
saulio mę^tro Smyslovo Ir Idtų Eu
ropos įžymybių, sukeldamas nema
žą ęensacija Europos spaudoje. 

Ftocher. JAV —.5-0 .
Smystov, SS-ga — 4%-l% 
MetanovH, Jug. — 3t4-2% 
Laram, Danija — 3-2 
Geler, SS-ga — 3-2 

. GUjorič, Jug. — 3-2 
toliau Porintos, Vngr. — 2, Lom- 
bardy. JAV— 1%, Mazzon, Ir Ber- 
grasser, abu iš Prancūdjos.

Lietuvos rinktinė įveikė Latviją 
11:9, dviejų ratų rungtynėse Rvgoje. 
Maslovas sužaidė lygtom su GipaMu 
ir ŽuravBovu; A. Česnauskas su Pe
tersonu 1:1; po 1:1 pelniio dar Mi
kėnas, čiukajevas ir Vlstaneekis. 
Kaunietis. A. Butnorius ^4-1*4, vil
nietis N. Kasimovas Taigi, 
vyrai baigė 7:7.' Laimėjimą lėmė 
Lietuvos moterys: V. Kaušilaitė pel- 
nijo komandai 1% tš, M. Kartonai- 
tė 1 ir jaunė I. Raugaitė taško.

Partija iš šių metų Chicagos pir
menybių. Partijos laimėjimas lėmė 
aųtros vietos dalinimas! didingose 
miesto p-bėse (163 dalyviai), vie
nam arba kitam. Laimėjo Povilas 
TautvaišaS; jis lošė baltais. Juodieji 
— V. Palčiauskas. Vieniška partija.

1. e4 e5 2. 2c3 Žf6 3. f4 d5 4. .f :e 
2:e4 5. d3?!> Ž:c32 6. b:c3 ReZ 7. 
Žf3 0-0 8. d4 f6 9. Re3 2d7 10. Rd3 
f:e 11. d:e žc5 12. 0-0 ž:R 13. c':2 
c5 14. Vėl Rf5 15. Bdl b6 16. Vg3 
Ve8 17. Rg5 Bd8?3 18. Žh4H Re6 19. 
B:B V:B 20. Bfl Ve8 21. Rf6! R:R 
22. e:R Vf7 23. f:g V:g7 24. Ve3!= 
Be8 25. Žf5! Vg6 26. Žh6+ Kh8® 27. 
Vf4 Rh3 28. tt7+ Kg8 29. Žg5! Rc8 
30. h4 Ra6 31. Bf3 Rc8 32. Žf7 h5 
33. Bg3 Rg4 34. Žh6+ Kh7 35. 2:R 
h:ž 36. B:g4 Bf8 37. Vg3 Vf6 38. 
Bg5! Kh6 39. B:d5 Vfl+ 40. Kh2 
Vf4 41. c4 V:V 42. K:V Bg8+ 43. 
Kf3 Bf8+ 44. Kg3 Bg8+ 45. Kh3 
BeB 46. a4 Be6 47. g3?. Juodieji pa
sidavė.

1 Tautvaišas naudoja šį senovini 
tęsinį su geru pasisekimu.

2 5. ..Vh4+?. nes po 6. g3 Ž:g3 
7. Žf3 Vh5 8. 2:d5, partija nukryps
ta baltųjų naudai.

8 Ligi čia Palčiauskas lošė labai 
tiksliai ir pasiekė pilnai išlygintą 
padėtį. Geriau buvo 17...R:R 18. 
V:R Vg6 19. Ve3 su apylygiom ga
limybėm.

«Dabar į 18... R:R sektų 19. 
2:Rf5!

■> Baltieji išnaudojo juodųjų ne
tikslumą 17 ėjime. Dabar Re6 netu
ri patogių pasitraukimo laukų. Į 
Rg5 25. h3 t

«Juodieji mato, kad Kg7 būtų 
klaida dėl 27. Ve5+ K:2 28. Bf6 
laimėtų valdovę.

M -■ ■■ rtH, , P“ adTO*at’- »rieš Pasiražan‘
Mes begalimai norėtame tuos sutartį, o ne po to. juodieji nutaria pasiduoti.

kalais kreiptis į achrinistraciją: namus įsigyti. Tokių ieškojom 
910 W31oughby. Avė., Brook- ; ilgią Iaik$ "Ką Tamsta patartum 
lyn, N.Y. 11221. nuims dtatyti?
1 ■ ■ . • 11 .■ \ Mattėchuertta

ADVOKATO

'■ ■ '■ 11 > • .' i sRy/ ' •

ti tokio “title”, tada jis priva
lo grąžinti pirkėjui Rankpini
gius ir kad tokiu i 
sipareigojimai yra __ 
Tamstų sutarty yra tokia klau
zulė, tada sutartis nebegalioja. 
Jei’tokios klauzulės nėra, tada 
Tamstos galite visai, nepirkti 
namų arba juos pirkti tik už 
sutartą sumą, be nuolaidos, ne
paisant “attachment”.'

Tamstos patys suprantate, 
kad pirkti “apsunkintus” na
mus nėra patartinas reikalas. 
Jei pirkėjas tb norėtų, jis gali,

Mes nupirkome namus per 
“brokeri* — agentą. Namai la
bai geroj virtoj, kaina gera, ir 
jjdsi sako, kad jie labai verti tų 

toliu, fotografinis^Whaitino pinigų, Advokato nesamdėme, 
■ ....... — nes agentas mums šakė, kad,

imant banko paskolą, banko ad
vokatas sutvarkys mūsą reika
lus ir kad už tai nereikės ekst
ra mokėti. Mūsų agentas sura
šė sutartį, pardavėjas, jo žmo
na ir nuodu su vyru pasirašėm, 
pirkėjai paėmė mūsų rankpi- su teismo sutikimu, arba su a- 

mes jau reštą uždėjusio asmens sutiki
mu, pakeisti “areštą” vadina
muoju “surety bond”. Tačiau 
jis neprivalo to padaryti, jei to 
nenori, ir Tamstos negalite jo 
priversti.

Žmdnės paprastai yra tos 
nuomonės,, kad yra labai leng
va “užpildyti” pirkimo—parda
vimo sutarties formas, nes jos, 
taip sakant, yra “gatavos” for-

MAlinin Plokštėto gMĮMgRą pgS 
Dvi Mamytes ir Duid^krjrtes 
arba Darbininko administraci
joje: 910 Wflloughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Nauji DARBININKO skaityt
Z. Venclauskas, Los Angęląs, Argentina, 

Calif., J. Hofman, Bronx, N.Y. 
K. Ciuoderis, New York, N.Y. 
A. Gasiūnas, Massapeųua Pfc. 
N.Y. 
N.Y. 
N.Y. 
N.J, 
Ont Canada, A. Kalnine, Ga- 
nanoųue, Ont. Canada, A. Gir
nius, Maspeth, N.Y., O. Jaku* 
levičiūtė, Elmhurst, N.Y., J. 
Tomkewicz, Hartford, Conn., 
D. Dvareckienė, Newark, N.J., 
A. Taunys, Igolstadt, W. Ger
many, E.. Smieliauskas, Chica
go, UI., T. Mickus, Long 
Branch, NJ., M. Sajaūnienė, 
Detroit, Mich., T. Jasinevičius,

Mona Dudek, New York 
N. šlapelytė, Rochester, 
J. šemienė, Piscataway, 
P. Derliūnas, Toronto,

Porilauskas, 
Brooklyn, N. Y., Dr. S. Goštau
tas, Chicago, UI., J. Kupchun, 
Nashua, N. H., M. H. Stonis, 
Ė. Orange, N.J.

Užsakė kiliam: S. Jurškytė, 
Phila, Pa. — broliui Capt Smi
liui APO, S.F., Calif.;, J. Boley 
N.Y.C. — V. Aleksandrūnui, 
Los Angelės, Calif., J. VąliuŠai- 
tis — V. Valiušaičiui iš Stam- 
ford, Conn., Kun. Ą. Vai
nauskas, Nashua, N.H. — J. 
Račkauskui, Clementon, N. J., 
M. Petrauskienė, Hartford, 
Conn. dukrai Salei, Poughkeep- 
sie, N.Y., T. Calamari — A. 
Amsheys, abi iš Ford, N.J., S. 
Dzekčiorius, Amsterdam, N.Y. 
pati užsisakė fr sūnui Ray- 
mondui, Mohavrk, N.Y., V. A. 
Virbickai, Brooklyn, N. Y. — 
P. Didžbaliui, Elizabeth, N. J,, 
R. Ramūnienė — E. Montvy- 
dienėi, abi Phila, Pa., M. Bich- 
nevičius, Brockton, Mass. —L. 
Venckui, Santa: Monica, Calif.

nigius (deposit), 
rengėmės kraustytis į naujus 
namus.

Už savaitės mums skambino 
agentas ir pranešė, kad mes 
gąusime banko paskolą (mort- 
gage) be jokių-sunkumų.

Dar už savaitės mums vėl 
skambina agentas. Sako, atei
kite pasikalbėti. Nueiname. Jis 
mums praneša, kad yra ant tų 
namų “attachment” (areštas), mos, ir todėl kiekvienas, kuris 
kad dabartinis namų savinin- moka angių kalbą, galį jas be 
kas, atseit pardavėjas, yrą, sunkumų “užpildyti”. Tai yra 

begaliniai didelė klaida. Iškilus 
kokiam nors nesusipratimui, vi
sas reikalas gali priklausyti nuo 
to, kas tokioj sutarty buvo iš
braukta, kas buvo palikta, ir 
kas buvo prirašyta; vienas žo
dis gali pakeisti visą teisinį 
vaizdą.

Jei Tamstų vietinis advoka
tas, kuris, esu tikra, bus gerai 
išskaitęs ir išstudijavęs Tams
tų' pasirašytą sutartį, patarė 
namų nepirkti, jisai žino, ką 
sako. Jis, tur būt, bus pasikal-

traukiamas teisman. Dėl to ant 
namų yra uždėtas tas “attach
ment”.

Išsigandome. Labai nenorim 
tų namų nustoti, -bet su “‘at- 
tachment” pirkti negalime, — 
bankas paskolos neduos.

Agentas nuėjo pasikalbėti su 
savininku. Sako jisai, tegul ne
perka, kad nenori. Tas “attach
ment** vistiek nieko nereiškia, 
tegul jie nebijo, jei nori pirk-

Nuėjonąepas vietinį advoka-
Sveikiname naujus skaityto- tą. Tas mums patarė nepirkti, bėjęs ir su namų savininku ar- 

jus ir dėkojame užsakytojams, nors, reikalui esant, mes' gale- ba jo advokatu, prieš patąrda- 
Naujiem skaitytojam Darbinio- tume tuos namus nupirkti ir mas Tamstoms. Reikėjo nueiti 
ko prenumerata pirmiem me- be banko paskolos, 
tam 5 doL Prenumeratos rei

R .'Į, II III UUVti!WI lw

thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamoki^ 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nėmo- 
kantiem ar nedaug mokaotiem 
lietuviškai —puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir WJt Schmalstieg. 
Išleido lietuviai prancSkonii 
Brooklyne. 479 psL kietafe. vir
šeliais. Kama 7 dd. Galima už
sisakyti:

DARBININKAS
910 Age.
Brėdrtvn, N. Y. 11*21

Sfar- 
Spanglėd 
Savingš 

Plan

Atsakymas
Negabu atsakyti. į Tamstų 

klausimą, neska&usi Tamstų 
pardavimo -pirkimo sutarties 
(puirchase and sales agree- 
inent). Viskas priklauso nuo 
tb, kas toj sutarty pasakyta. 
Daugumoj tokių sutarčių yra 
klauzulė, kad pardavėjas priva
lo duoti pirkėjui “clear title”, 
atseit, nuosavybės dokumen
tai privalo būti tokie, kad iš 
jų būtų galima matyti, kad ant 
tos nuosavybės nėra jokių “ap- 
spnkininių” — encumlrances. 
Kai kuriose sutartyse prie šios 
klautaūėš dar yra pridedama 
kita klauzulė, būtent, kad, jei 
pardavėjas negali pirkėjui duo-

NAUJAUSI

papuošalų 
pasirinfcrrtlcs

KAINOS., Parduodame dMeSofai 
kailinių krautuvėms. Priet pirkda
mi—įsitikinkite. Patogios IbdMjbho 
sąlygos. Pertaisome kantnėus ir ki
tus siuvinius j- naujus modsMua ' *

Dlmanto F«r
150 w. 28 Sl, New York, N.Y. 

Patalpa No/an.

TeL CR.2-M7V — CH MW8

Atidaryta darbo dienomis 8 - 4; Mk 
tadlentais 8-3. Liepos ir ratpMHo

U.S. Bonds

. wVįjh payroll sdvings

SI* vA&Ut* <
•t asą* | kavjuo

SAVAiTCl, ŠteNtSIUI ar VASARAI i

flhnv* VakąnMRe!'* 
Arkliai, maudymosi baseinas, tenisas, šaudymo lankai ir 
kt (viskas sto*yi0o». b DS infcrmaeijų raiyti:

CAMPNAVAJO
Oas*ieanwMaltl»wDegen

PAPIGINTOS 
ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Long Play - Sterėo - Hi-Fi - Lithuanian Records
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai.... ....... 5.00
Ąr žinai tą šalį. R. Mastienės. 13 lietuviškų dainų solo ....... 5.00
A šabaniausko. po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
Aurelia, PaukšteHenės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
CtevefarNfo vyrų oktetas, 12 muzikos šokių------ Stereo $6.0U 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ana., 16 dainų. SL $4 3.50
Dainas Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 Bet dainų 3.50 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ........    5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet dainos--------------Stereo $7.00 6.00
Dainos, B. Valterienės 8 Bet dainos, 7 operų ištraukos____ 3 50
Dainuojame su Lione, 16 Bet dainų, įdainuotų L. Juodytės 4.00 
Dalmeojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 Bet dainų. Stereo $4 3.50 
DaMuojame su Rfita, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 L dainų. SL $4 3.50 
Dvi Mamytės Ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. SL $4 3.50 
Garbė Tau, VMpatie, Dainavus n^g. giamht. Stereo $6.00 5.00 
Kur banguoja NemmCHta, AL Brazio 9 dalims, 9 giesmės------ 3US0
Laužų aidai, 4 citatų jfMnootų 16 skautiškų dainų........ ....... 4.00
Lietuvos prfari minimai, L. Juodis, 14 Bet. dainų akomp. gitara 4.00 
Lietuvių tautMai šokiai, J. Strdto tad. 14 tautinių šokių „ 3.50 

etuvttkl šokiai, K. Daubom akordeonu šokių. (Nr. 1) _. 3.00-------------------------- 8tmo H 3M 
L O. $4.00 3J» 

7.00 
350 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.09 
3.50 
3.50 
350 
4.00 
650 
350 
600 
600 
300 
3.00 
800 
500 
500 
500 
5.00 
400 
3.50 
3.00 
5.00 
3 00 
350 
3.50 
500 
4.00 
350

Liet, delnų Ir eporų 'rinkiniai, J. Karvelis, 10 ptokštetty — po 
Lietuvitfcoo kamerinės muzikos 2 pL Iz. Vyt. VaMBūno------
Lione Jodls contratto. T0wn Hali 14 kūrinių rečitalio plokšL 
LMfeuanlan 2-spood rocord course (Nr. L 2 pi. 2 žod.)---------
Lithuanian 2-opeed record course ................... _......------------ ...
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co . 16 I. dainų ir šoklų 
Lietuvių dainos Ir šokiai: 5 polkos, 4 valsai ir dainos. St. $4 
Lietuviškų šoklų muzika iš 6 polkų, valsų ir dainų-----------
Lietuvos Atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose —.— 
Mes padainuosim, CfurUonto ansamblio 16 L dainų. St. $7.50 
Mos žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 dainų. Stereo $4 
Opšrų Arijos, SoL SL Baro ...........   Stereo $700
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų ...................
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2, 12 Bet. dainų-šokių............
Pilėnai, Liet, opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) ........
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras —...............................
Ar pameni, V. Stankus. 10 šokių muzika solo........Stereo $6
ftežūs ir tylūs vakarai. V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai 
•ubunų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 
6. Barkaus radijo vok. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 Nrt. dainų 
Sukr 'ouk ratelį, Vilniaus choro 14 Betuvfškų dainų. Stereo $4 
Tai^di vėliai Lietuva, Vyčių choro įdainuota 17 Bet dainų ....

mknirm nr’-"*'w anaft-nblio. 14 Bot. dainų. St. $6 
Trijų metų Irutė, Ir. Gtečtūtės 8 Bet patriotinės vaikų dainos 
IrivjSM mstiė nemari, A. Dumbrauskritėa 13 liet, dainų .... 

. Worossterio Mėgėjų ratelio. 14 Hetuviėkų dainų ...................
Varpas, Tbtonto choro 8 Bet dainos ir 6 liet operos, st. $6.00 
7 Kristaus žodtlal, ūv. Kazimiero parapijos choras .... . ......
40 Bet dainų muzika. Tautinio orkėrtm toid Stereo $4.00 
Lietuvių Tautiniai, šokiai, Štutgarto simfonija, dirig. Lapins

kas. 15 lietuviškų šokių ................................ Strreo $5 00
Lietuvoo - Latvijos - Cstljoe Himnai................................... ...........
Lietuvos Hhnnss Ir simfonija ........................ ................................
BaRlc Coontriss National Anthemo (33% RPM) ...................
National Ąnthem of the UA (33% RPM) ...'......... .......... .........

DARMNINKO ADMINISTRACIJA 
910 Wmoughby Ave^ Brooklyn. N.Y. 11321 

(PtHtaNttam ■Mdom peaifom pridėti 80r; į Kanada 5156)

4T0 
2 00 
200 
1.00 
1.00 - 
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HAPPY FAMILY DAY

valley V1EW WOR|£ ĮfEAR HOME

207 - 48^2061

RAMOrtš iešrAuRANT

4594200

6 DIDŽIULES K»A VES 6

MARI. MAfHNERfc tNN 
Bapžev Ava NUriteort M-

ąrte i bet kurį£ skyrių

RAMONE RESTAURANT 
‘' 70 8att» Awiiiė' 
B^opkfyn NesrYecfc

Spėriai — LaneHB 15.95 
Haircut for CMJdren >1.00 
Late Nigfrt Thurs and Frt

PATSY BELLO 
NURSĖRIES INC

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMA1CA AVĖ. 

(prie Forest P*w?y Statfcm) 
Woędhaven, *L ,Y. 

Suteikiam garbinga* laidotuves. 
Koplyčios, nemokamai visom

VAITKUS 
: FUNERAL HOME 

197 Wefcter Avęune

WANTED EXP MERROW 
OPERATpRS

Steady work nice working conditions
Work near' kome

Portefin« 6pert*wear Ine
_ 715 Broadway N. Yr

WANTED EXR OPERATORE
Section work and piece work on 
dresses — work near bome steady 
work nice worktag conditions: Best 
Dress397Kihgs~Highway Brook- 
lyn N.Y. Call 376-8591

Spanish-Amėriėan Food 
and a wonderįul 

atmosphere

PETER JAREMA
UKRAINIETIS LAIDOTO JAS 

Laidoja Bronxe, New Yorice,

Commordd andlndustrial 
Construction and AHerations 

lobs handled from inception to.cpm- 
ptetion thruout Metropolitan area. 
Whetber it be a eommerrial or in- 
dustrial buil&ng, a restasrant, spe- 
ėalty sbop, store,etc., we are fiūiy 
eijtdpped and e^perienced to solve 
yoOT individual problema.

ATTENTTON — Churcbes - Organi- 
zations — Muneo ŠpėriaBsts — typ- 
ing forma filled out induding SJ3.A. 

Pbone 774-1805,778-7522.
1140 St Jdhns PL, ITklyn Wm. Potts

Y-. T-IUlfi-r.
some mectyanicąl baękgroųnd, 

to bę trainedfo nm spray opera- 
tion, for second shift Good starting 
rate, calj for appointment 201 - 271- 
6600 MODERN DECORATING CO. 
155 Oxford St. Paterson, NJ.

EXP GENERAL HELPER 
To Work3ta Warehouse 

Steady woric nice working conditions 
Work near kome

Call 516 WS £8000 Mr.,Maggio

CLERKS 
fclGH SCHOOL GRADS 

*Į'^Qood-at Math

ADVERTISING PAYS 
AB MecBaUtml Discounl 

Start SmaU TMnk Btg 
SurvlVę ■ Gmr 

MAY ADVTKTESING

New Yorfce: 1654 tad Avanse «— BHK7 
(Tarp 85 - 88 gatvių)

KMgeneeAe: 56-56 Myrtta AV6. — H1-7M6
AatarfMa: IMI BMmf M — AMU

. • I .T

WANTJE& Ę&p CUTTERS 
/ FOR MACHINES

Multiple spindle Work near home 
Steady work nice working conditions 
Part time or full time — 46-13 llth 

Street L.Į.C..ghU 786-4065______

OUĮKLYBCIf BHILLJNZ

Tom CMteno** Sports Camp Boys 
3-14 Jubr 1 - Aug 30. Pbone (212) BOiS - (516J iPY S-»542 Write: 

13M4?i RA, «Snbing, N Y.

žuviai žaidžia nrieš Gefmaik- 
Hunganans ŠC 4 vai. Metrą* 
ptditain Ovai Mažučiai ooinie, 
■tyL jatreoBan aikštė, Ąfiddle 
ViHage ĮJL 3 vaL prieš BJue 
Star.

Sekmadienį jauniai žaidžia 
pas Blue Star B 11 yaį. Seg&į* 
rų abi komandos
ty., Brennan aikštėje. MSs^ 
pri^imnku yra Bavarians SC. 
Rezervinės pradeda 1:45, o pir
mosios 3:30 vaL

Pereitą šeštadienį iš State 
Cup varžybų iškrito abi uritaĮ 
komandos — mažučiai priė
mėjo prieš Gotschee (kuris at
rodo ir taps varžybų nugalėto
ju) net 0:12, o jaunučiai prieš 
Holland 1:4.

Sekmadienį pirmoji koman
da pralaimėjo pirmenybių 
rungtynes prieš West NY 15 
(1:2). LAK žaidė šios sudėties: 
Žadvydas; Vainius, Šileikis, Čes
nauskas, Remeza I; Budraitis, 
Bagdžiūnas, Remeza II (Kru
čas); Mrozinskas, Klivečka II, 
Budreckas. Liūdna, kad žaidi- 
kai nerodo pažangos. Gynimas 
gelbėjo priešininkui, o puoli
me Budrecko ir KliveStos II 
jokiu būdu dviejų neužtenka.

Rezervinė priešžaismyje pra
laimėjo West N¥ 0:3. Nuo to
talinio pralaimėjimo tą savait
galį mūsų futbtdininkns jšgel- 
bėjo jauniai, kurie laimėjo pir
menybių rungtynes pas Miner-

Jaunių komandoje įvarčius 
įmušė Malinauskas ir Sdia- 
liauskas. Gynime puikiai Jhidė 
J. Meilus. Iš sąstato galima ma
tyti, kad senosios Oberligos lie
tuvių žaidėjų vaikai perėmė 
tėvų pareigas. linkėtina, kad 
ateityje dabartiniai jauniai pa
siektų tą lygį, kurį buvo pa
siekę jų tėvai, Oberiigoje prieš 
15 metų puikiai atstovaudami 
lietuvių vardą. Jaunių sąstatas: 
Jurkuvėnas, P. Jonic, BĮbecins, 
G. Jonic, Milukas, Atlcočius, 
Meilus, Sabaliauskas, Adomavi
čius, Malinauskas, Stankus,

,workwheReYoulive
Macbinist:' oh’ Lathes Bridgeport 
maėhine tsteady Avorfe nice .vrorking 
condįtkms #ay Abtft overtinie DY
NAMICS* CON^EtOTĮČ»Riy 8 Mut- 
meg Road Sota&'tViiidsor Ccmn call 
203-289-6808 AA for Jfc. TevalA

SCHALLER&WEBER
AŪG&CUUSIOSKOKYB8SPRODUKTAI

•* -MANOR <
PPABDING HOME FOR 
SĘNIOR. CHTIZENS IN 
HŪNTERDON COUNTY

Wanted Exp MACHINISTS steady 
work nice worMng conAtions 40 
hour week piną ,Qvertime — wvrk 
where you ifve and many fringė be- 
neffts'Pyrate Mf0. Ce. 222-17 North- 
ęm BtyA Baystdė LX Cail for ap- 
pointnient 357-^)00 “

TRACTDR pWNKR8 — TO pull 
company’trailenr for nortbeastern 
statės* ASood future and good oppor- 
tgpity.. HospĮtalięątion Ą insurancė 
benefits. Cail ' . ’ / ’

" 201 - 462-6835 or 691-7000.

arba į prie jo pmsi^ingusias firmas:

COSMOS PARCfLS EXPRESS CORP.
45 V/erf 45Hi Sfr^f. New York, N.Y. 10036

TeL: ?12 Cj 5-7905 
arba į bet kurį jų skyrių .

Carpeta Cleaped and Dyed 
UĮUALTTY'

Cfrpet andUpbotsteryCleaning 
Dyting on the floor. Carpets deaned 
8f 9q. ft. FREE ESTIMATE.

CfK. 5-3143 ot 9Ž9-48Ž2

SUGARBOILERS .
Etperienced ’ — for' year-round em- 
ploymėnt ta ne^Y factory located ta 
NorthernMašee.;CaBorwrite

Maine,Sųąar Industries, Ine.

< lOPOD
C0MMBRCIAL C®*ISTRWCT»ON

Over 30 yra exp. Bids uppn reępiest. 
245 E. E. 80th Street, N. Y. C.

NY: YU S-A66 —=LI: 516 - 666-3599

operators day Shift steady araęfc 
idėe vtnldng condtttons ftffiFbenėftts 
VALCO MACHINE CO 470 Cottage 
Grove 'Sgffi JUo|0įĮ<^;C^ . :

tyti pagal pirkęją pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pa
einamą karną Visais re£ 
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Ąrrnrmą 

TeL 516 AN 1-2864

C. F- Fainting 
INTKRIOR A EKTERIOR 
A SerėfcėYba CanTrint 

■’ Mfte -
Cpll 

732-7696 or 271-905U

SUPER ANITTING MILL 
39 Xork SL Brooklyn, N.Y. 

£xpepenced ^ĮNGER Operatore 
wanted oh ladire' sweaters.

U75-4702 '

NATIONAL 
BANK

1530 Bvdford Ay».. BrooMyą, N.Y. 11216

arba į bet kurį jį skyrių :

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALŠAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
BrovMyn. N.y.

the conveniences of a motei. Coyples 
wele<tmę. 2 largę.living roOms with 
color TV, laigė dtaing rpom, kome 
cooking.

Iftipeth - WeodMde: Grand Opening 
LAMAR HOMES nęw 1 and 2 fa- 
mfly komes Model open on 48 Ase. 
betseen 69 A 67 Sts. near ąn stiop- 
ptag, jehoote, chnrtina, etlnr homes 
in ttts area. 1 fandly 537^00; 2 fa- 
mfly I5L&00 good for mother and 
daughter — TeL OL 8-1047

3540 Nostrand Avenue 
Brooklyn, N.Y. ' 
bąli SH 3MI848

PLUSH CEILINGS — Soundptoof, 
fireproof (surftec spray), SĮnayed 
on ceffings and sraBs. Covers any 
surfaęe, von’t crack, peri or chip.

— Free estfinaies given —’
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Kęstutis Miklas, LB NY apy
gardos švietimo ir kultūros va
dovas, jau yra susitaręs su Chi- 
cagos Lietuvių Opera dėl gas
trolių į New Yorką su opera 
“Gražina”. Tas lietuviškas o- 
peros spektaklis New Yorke į- 
vyks spalio vidury. Smulkiau 
apie tą retą ir nepaprastą įvy
kį bus pranešta vėliau.

LB New Yorko apygardos 
apygardinis visų apylinkių at
stovų suvažiavimas įvyksta šį 
šeštadienį, balandžio 8 Lietu
vių Atletų klube, 1332 Halsey 
St., Brooklyne. Pradžia 10 vai. 
ryto. Suvažiavimo darbotvarkėj 
valdybos apyskaitiniai bei kon
trolės komisijos pranešimai. 
Bus renkama nauja New Yor
ko apygardos valdyba bei nau
ja kontrolės komisija. Visuome
nė kviečiam atsilankyti į šį su
važiavimą ir susipažinti su Lie
tuvių Bendruomenės apygardi- 
ne veikla.

Katalikių Motery Sąjungos 
24 kuopa balandžio 9 po 8 vai. 
mišių šaukia susirinkimą Ange
lų Karalienės parapijos salėje.

New Yorko skautai akademi
kai rengia puotą gegužės 20 Fo
rest Hills Inn patalpose, 
Queens, N.Y.

Lietuvių kryžiaus komiteto 
posėdis šaukiamas balandžio 
10, šį pirmadienį, 7 v.v. Mas- 
petho lietuvių piliečių klubo sa
lėje, 69-61 Grand Avė. Mas- 
peth. Bus aptariami labai svar
būs ir skubūs reikalai, nes nu
matoma dalyvauti parko atida
rymo iškilmėse birželio 3. Or
ganizacijų ir šiaip visuomenės 
atstovai prašomi atsilankyti į šį 
posėdį.

N e w Yorko Lietuvių Teat
ras balandžio 29 šeštadienį, K. 
Ostrausko “Pypkę” ir A. Lands
bergio “Barzdą” Van Wyck Ju- 
nior High School, 85-05 144th. 
St., Jamaica, N.Y. Vaidinimo 
pradžia 8 v. vakaro, žiūrovai 
maloniai prašomi nesivėluoti, 
nes, vaidinimui prasidėjus, pa
vėlavę nebus įleidžiami į salę.

Pavasarinė išvyka į Wash - 
ington, D.C., organizuojama ge
gužės 20-21. Numatyta aplanky
ti svarbesnes vietoves sostinėj 
ir lietuvių Šiluvos koplyčioj at
laikyti mišias. Smulkesnės ke - 
lionės žinios bus pranešta vė
liau. Kelionės reikalais kreip
tis į Darbininko administraciją. 
Tel. GL 2-2923, vakarais GL 
5-7068.

Romas tvezys, “Laisvės Žiburio” radijo programos vedėjas apklausinėja Maironio mokyklos mokinį Justą 
Vilgalj. Reporotažas apie Maironio mokyklą bus perduotas per “Laisvės Žiburio” programą balandžio 9.

Nuotr. R . Kisieliaus

.<SSs:

■ ....

B

Rom

ŽLVIOS

Filmai jaunimui. Bostono 
jaunimas prisidėjo prie jauni
mo metų pasisekimo, dalyvau
damas manifestacijose ir kong
resuose. Daug jis dirbo dėl Lie
tuvos, kurios jis nėra matęs. 
Dabar jis norėtų pamatyti tą 
nepriklausomą Lietuvą, kaip ji 
iš tikrųjų atrodė. Vienintelis 
būdas — tai iš gerai išsilaikiu
sių dokumentinių spalvotų fil
mų, kurių nemažai turi Matu- 
zai. Jau 
rodymo, 
vaizdus: 
Kaune
1938, Lietuvos kariuomenės į- 
žengimas Vilniun 1939 ir ben
dri miestų ir kaimų vaizdai. 
Pareikšta susidomėjimo abie- 
jom lietuvių dienom New Yor- 
ko Pasaulinėse Parodose 1939 
ir 1964, kur gausiai dalyvavo 
Bostono jaunimas. Filmai bus 
rodomi Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje So. Bostone, balandžio 
23, sekmadienį, 4 vai. popiet.

susitarta dėl filmų pa- 
Jaunimas pasirinko 
Vasario 16 iškilmės 

ir tautinė olimpijada

Moksleivių Ateitininkų ra
joninis Naujosios Anglijos su
sirinkimas įvyks balandžio 9 d. 
2 vai. popiet Maironio Parko 
patalpose, Worcester, Mass. Pa
skaitą skaitys stud. Remigijus 
Sužiedėlis. Paskaitos tema “Jau
no žmogaus išraiška ir polė
kiai”. Visi Naujosios Anglijos 
moksleiviai ateitininkai kviečia
mi gausiai dalyvauti. Susirinki
mą rengia Worcesterio mokslei
viai ateitininkai. Po programos 
bus kava ir užkandžiai pava
sariškoje nuotaikoje.

Nuotr. R. KisieliausGražina Tiškutė.

Scena ii A. Landsbergio ‘‘Barzdos” repeticijos. Ii k. J d. K. Vasiliauskas, A. Uknevičiūtė, E. Vaičiulis, P. 
Sandanavičius, V. Valiukas. Premijera kartu su K. Ostrausko “Pypke” bus balandžio 29 d. Van Wyck Jun- 
ior High mokyklos salėje Jamaicoje. Nuotr. G. Naujokaičio.
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Liet. Motery Sekstetas "Ži
buoklės," neseniai išleidęs il- 

'go-grojimo plokštelę ir vado
vaujamas muz. Liudo Stuko, 
balandžio 9, sekmadienį, kon
certuoja Minkų Lietuvių radijo 
valandos koncerte, Lietuvių Pi- 
lieč. Klubo salėje, So. Boston, 
Mass. Taip pat koncertuos Phi- 
ladelphijoje, Pa., balandžio 29, 
šeštadienį, Lietuvių Muzikos sa
lėje. Koncertą rengia Lietuvių 
Bendruomenės Radijo valandos 
vadovybė.

Parengimai Hew Yorke
Balandžio 15 — New Yorko Ope

retės choro metinis koncertas Lietu
vių Piliečių klubo salėje Maspethe. 
Pradžia 7 vai. vak.

Balandžio 16 — “Lietuvės teis
mas” Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne. Rengia Liet. Katalikių 
Moterų Organizacijų Komitetas. — 
Pradžia 4 vai.

Balandžio 22 — Laisvės žiburio 
vakaras Maspetho parapijos salėje.

Balandžio 29 — Paskaita ir me
ninė dalis Carnegie International 
Endowment salėje, 345 E. 46 St., 
Manhattane. Rengia Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis — New Yorko sky
rius. Pradžia 7 vai. vak.

Balandžio 29 — New Yorko Lie
tuvių Teatro premjeros spektaklis 
Van Wyck mokyklos salėje, 85-05 
144 St., Jamaica, N.Y. Statoma K. 
Ostrausko “Pypkė” ir A. Landsber
gio “Barzda”. Pradžia 8 vai. vak.

Balandžio 30 — Madų paroda Le 
Cordon Bleu salėje, 96-01-013 Ja
maica Avė., Woodhaven. Rengia pa
rodai rengti komitetas — Dainavos 
jaunimo stovyklos naudai.

Balandžio 30 — Pabaltijo Moterų 
Tarybos 20 metų sukakties minėji
mas Estų namuose, 243 E. 34 St., 
Manhattane. Pradžia 3:30 vai. p.p.

Gegužės 6 — Pavasario Balius 
Lietuvių Piliečių klubo, salėje Mas
pethe. Rengia Nevr Yorko vyrų ok
tetas. .

Gegužės 6 — Moterų Vienybės ba
lius Knights of Columbus salėje — 
616 Jamaica Avė., Brooklyne.

Gegužės 7 — Lituanistikos sti
pendijos kultūrinė popietė Apreiški
mo parapijos salėje Brooklyne. Ren
gia Liet. Katalikių Moterų Kultūros 
Draugija. Pradžia 4 v. popiet.

Gegužės 13 —Pavasario balius 
Maspetho parapijos salėje. Rengia 
New Yorko skautams remti omi- 
tetas.

Gegužės 20 — Pavasario pobūvis 
Forest Hills Inn, Forest Kilis, N.Y. 
Rengia New Yorko Akad. Skautai.

Gegužės 27-28 — Lietuvių Fronto 
Bičiulių Rytų apygardos suvažiavi
mas. Geg. 27 — Apreiškimo para
pijos salėje Brooklyne, o geg. 28 — 
Atsimainymo parapijos salėje Mas- 
pethe.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
ir Kultūros vadovui Kęstučiui Mik- 
lui, 71 Farmers Avė., Plainview, 
N.Y. 11803; tel. 516 WE 5-0896.

šv. Petro parapinės mokyk
los mokinių tėvų ir mokytojų 
draugijos susirinkimas įvyks 
balandžio 11 d. 7:30 vai. vak. 
parapijos salėje prie E. 7 gat
vės. Prieš susirinkimą tėvai tu
rės progos privačiai pasikalbė
ti su vaikų mokytojomis.

Naujosios Anglijos jaunųjų 
vyčių suvažiavimas įvyks balan
džio 23, sekmadienį, Aušros 
Vartų parapijoje, Worcester, 
Mass. Ruošiasi dalyvauti jauni
mas iš abiejų Worcesterio, So. 
Bostono ir Westfield parapijų. 
Paskaitą apie Lietuvos istori
ją skaitys Jonas Olevičius iš So. 
Bostono. Kitas paskaitininkas 
— Edvardas Zaleskas, Bostono 
State Teachers College profeso
rius. Taip pat bus rodomi spal
voti filmai, pereitais metais nu
filmuoti Lietuvoje. Suvažiavi
mas baigsis pamaldomis bažny
čioje. Naujos Anglijos jaunųjų 
ir vyresniųjų vyčių dvasios va
das yra kun. A. Janiūnas. Jau
nųjų vyčių suvažiavimą globoti 
apsiėmė kun. Albinas Jankaus
kas, Aušros Vartų parapijos ad
ministratorius.

Ridgewoode gyvenanti šeima 
ieško moters, kuri galėtų pa
dėti senesnio amžiaus moteriš
kei trumpesni ar ilgesnį laiką, 
ar bent keletą valandų savaitė
je. Atlyginimas pagal susitari
mą. Informacijai skambinti po 
6 vai. vak. EV 6-2024.

G. Tiškutė modeliuos madų parodoje
Visi atsilankę' į praeitas ma

dų parodas pažįsta vieną mūsų 
New Yorko modeliuotojų — 
Gražiną Tiškutė. Krinta į akis 
jos grakštumas ir geras skonis, 
pasirenkant drabužius. Bet ma
žai kas iš mūsų žino, kad ši ga
bi lietuvaitė yra ne tik talentin
ga modeliuotoja, bet ir kai
lių užpirkėja. Ji yra kailių už- 
pirkėjos asistentė Revillon of 
Saks Fifth Avė. kailių salone. 
Be to, ji vadovauja to paties sa
lono “Boutiųue” skyriui, kur 
projektuojami ir pardavinėja - 
mi naujausi šių dienų kailių 
fasonai.

Užpirkdama kailius, G. Tiš
kutė yra aplankiusi daugelį Eu
ropos valstybių. Yra pirkusi kai-

Lietuvos vyčių 29 kuopa 
balandžio 16 puošniame Ro- 
bert Treat viešbutyje, 50 Park 
Place, Newark, N.J., ruošia iš
kilmingą banketą, šia proga no
rima pagerbti kuopos narį pro
fesorių dr. J. J. Stuką, kuris vi
suotiname vyčių organizacijos 
suvažiavime buvo pakeltas į or
ganizacijos garbės narius. Vi
sas banketo pelnas skiriamas 
vyčių stipendijos fondui. Ban
kete bus ir meninė programa, 
o po vakarienės — šokiai. Kvie
timus galima įsigyti iš anksto 
pas visus rengimo komiteto na
rius, kuriem vadovauja Marytė 
Stonytė, 61 North Arlington 
Avė., East Orange, N.J. 07017.

Woodhavene išnuomojami 
du butai: vienas butas iš 4 kam
barių antrame aukšte ir kitas 
butas su baldais iš 3 kambarių. 
Pageidaujama suaugusių pora 
arba moteris. Skambinti 846- 
4357.

Naujosios Anglijos vyresnių
jų vyčių pusmetinis suvažiavi
mas įvyks balandžio 30 'šv. Pet
ro lietuvių parapijos salėje, Fla- 
herty Way, So. Bostone. Rajo
no pirmininkas Albertas Jari- 
tis ir komisija ruošiasi priimti 
arti 200 atstovų ir svečių. Su
važiavimo išvakarėse, balan
džio 29, šeštadienį, Lietuvių Pi
liečių dr-jos auditorijoje, So. 
Bostone, bus susipažinimo šo
kiai. Suvažiavimą apsiėmė glo
boti kun. Antanas Baltrušūnas, 
šv. Petro lietuvių parapijos kle
bonas.

daugelių kino artistų. Ji 
pat modeliavo pasauli- 
projektuotojam Cardin, 
Ben Zuckerman, Bill

liūs Vokietijoje, Italijoje, Ispa
nijoje ir Skandinavijoje, iš Lon
dono, Paryžiaus ir kitų madų 
centrų parsivežė naujų idėjų, 
šiuo metu ji gilina prancūzų 
kalbos studijas Prancūzų Insti
tute.

Revillon salono uždarose pa
rodose modeliuodama, G. Tiš
kutė turėjo progų susipažinti 
su eile žymių asmenybių, net ir 
su prezidentais Eisenhower ir 
Kennedy, Monaco princese Gra
ce ir 
taip 
niam 
Dior,
Blass ir kitiem.

G. Tiškutė neseniai sugrįžo 
iš Europos, atveždama naujai 
sukurtų rūbų rinkinį. Madų pa
rodoje ji demonstruos Dior, Ni
na Ricci, Pucci, Donald 
Brcoks ir Bill Blass kūrinius ir 
naujausius kailius.

Madų paroda įvyks balan
džio 30 d. 2 v. popiet Cordon 
Bleu salėje, 96-01 Jamaica Av., 
Woodhaverne. N. Y. Bilietų skai
čius ribotas. Užsisakykįte bilie
tus iš anksto, skambindami J. 
kiaunienei OL 7-0350. -Ibk

I

Woodhavene išnuomojamas 
didelis kambarys su virtuve. Ga
lima su baldais ir be baldų. 
Pageidaujama dirbanti moteris. 
Skambinti vakarais 5-10 vai., 
šeštad. ir sekmad. visą dieną 
VI 6-1119.

Švč. Trejybės parapijai, New- 
ark, N.J., reikalingas vargoni
ninkas, galįs truputį pagelbėti 
zakristijoje. Kreiptis į prel. I. 
Kelmelį, 207 Adams St., New- 
ark, N?J. 07105.

NEW YORKO OPERETES METINIS

KONCERTAS
įvyksta

1967 m. balandžio 15 d
7 vai. v.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO SALĖJ 
69-61 GRAND AVĖ. MASPETH, N. Y.

PROGRAMOJE:
• Hartfordo AIDO Choras, vadovaujamas muz. Jurgio Petkaičio

• OPERETES MOTERŲ CHORAS, vad. muž. Mykolo Cibo

• Dailiojo žodžio menininke IRENA VEBLAITIENE

• Šokiams gros ALGIO STAROLIO orkestras

Veiks gausus bufetas

Jėjimo auka 3 dol. ir 2 dol.

LAISVES ŽIBURYS
kviečia New Yorko apylinkės visuomenę 

į

RADIJO KONCERTU-ŠOKIUS
atžymėti “Laisvės žiburio” programos 

pirmąsias metines

šeštadienį balandžio 22 d
Pradžia 6 vai. 30 min.
Bilieto kaina 3.00 dol.

ATSIMAINYMO LIETUVIŲ PARAPIJOS SALĖJE 
64-14 56th ROAD, MASPETH, N.Y.

16) 
34 

pa- 
Pa-

Mirusieji

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje mišių palaido
ti šie asmens:

Charles Grigalaitis (kovo 
59 m. amžiaus, gyvenęs 
Bay, Dorchester. Nuliūdime 
liko dvi dukteris ir sūnų,
■laidotas šv. Mykolo kapinėse.

Ieva Marksienė (kovo 27) 82 
m. amžiaus, gyvenusi 625 E. 
8 St., So. Boston. Nuliūdime 
paliko dukterį ir sūnų. Palaido
ta Naujos Kalvarijos kapinėse.

Antanas Petravich (kovo 
25) 77 m. amžiaus, gyvenęs 
541 E. 7 St., So. Boston. Nu
liūdime paliko dvi dukteris. Pa
laidotas Naujos Kalvarijos ka
pinėse.

Viktoras Andriušis kovo 
30) 59 m. amžiaus, gyvenęs 406 
K, So. Boston. Nuliūdime pali
ko žmoną. Palaidotas Forest 
Hills kapinėse.

Grasilda Lonkutis (kovo 
30) 87 m. amžiaus, gyvenusi 
377 W. 2 St., So. Boston. Pas
kutiniu laiku buvo slaugoma 
šv. Juozapo prieglaudoje, Brock- 
tone, Mass. Palaidota Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

Martynas Kudarauskas (ba
landžio 5) 83 m. amžiaus, gy
venęs 171 W. 5 St., So. Boston. 
Nuliūdime paliko žmoną, duk
terį ir sūnų. Palaidotas Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

Parduodamas vienos šeimos 
namas So. Bostone, netoli plia
žo. Telef. AN 8-3386

Paieškoma Ona Skesonienė, 
gyvenusi Utenos apskrity, 
Mokilių kaime.. Pranešti Jonui 
Gaižučiui, 84-07 96th. St.,
Woodhaven, N.Y. 11421.

.'S,',','.

PROGRAMOJE:
Solistė NERIJA LINKEVIČIŪTĖ iŠ Čikagos 
• Poetas - humoristas ANTANAS GUSTAI
TIS iš Bostono • NEW YORKO VYRŲ 
OKTETAS, vad. Alekso Mrozinsko • Pro
gramos vedėja — Karilė Baltrušaitytė. • 
Šokiams gros JOE THOMAS ir jo orkestras. 
Šokių metu veiks turtingas valgių ir gėrimų 
bufetas, bus laimėjimų ir kitokių įvairumų. 
Savo atsilankymu paremsite "Laisvės Žiburį"

Lietuvių Radijo Klubo valdyba
Klausykite ‘‘Laisvės žiburio” kiekvieną sekmadienį 
nuo 9 iki 10 vai. ryto — WHBI, 104.9 FM banga.


