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Kongreso atstovai pagerbė Lietuvos Nepriklausomybę
Lietuviy dėkingumas priklauso jiem, o ypačiai Atstovę Rumy 
pirm. McCormackui, kuris atsilankė ir į Lietuvos atstovybę

Šimtas atstovų ir senatorių 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Kongrese pagerbė Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 50- 
ties metų sukaktį. Septyniasde
šimt aštuoni atstovai bėl sena
toriai Lietuvos reikalu kalbėjo 
vasario 20 dieną, kuri buvo iš 
anksto tam paskirta. Tą dieną 
lygiai 12-tą valandą, Senato ir 
Atstovų Rūmų posėdžiai buvo
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Kas tie, kuriem 
yra dėkinga Lietuva
Tokį žodį tarė šie senatoriai 

ir Atstovu Rūmų nariai (Repre- 
sentatives):

(Surašyta valstybių abėcėline 
tvarka. R ar D yra senatoriaus 
ar atstovo partijos pažymėji
mas. Skaitmenys šalia atstovų 
partijos pažymėjimo rodo, iš 
kurio valstybės distrikto tas at
stovas)

Alabama: Atst. John Bucha- 
nan (R-6).

Arizona: Atst. John Rho- 
des (R-l>-

Califomia: Šen. Thomas H. 
Kuchel (R.), Atst: H. A. Smith 
(R-20), G. P. LApscomb (R-24), 
E. Reinecke (R-27), Alphonzo 
Bell (R-28), Edward R. Roybal 
(D-30), Bob Wilson (R-36).

Colorado: Šen. Peter H. Do-
minkk (R).

Connecticut: Šen. Thomas J. 
Dodd (D.. Jo buvo pagrindinė 
kalba Lietuvos reikalu Senate). 
Atst.: W. L. St Onge (D-2), 
Donald J. Irwin (D-4), J. S. Mo- 
nagan (D-5), T. J. Meskill (R-6).

Florida: Atst D. B. Fascell 
(D-12).

Illinois: Šen.: Everett McKin- 
ley Dirksen (R), Charles H. Per- 
cy (R). Atst: B. O’Hara (D-2), 
W. T. Murphy (D-3), Edward J. 
Derwinski (R-4), J. C. Klu- 
czynski (D-5), Dan Ronan (D-6), 
F. Annuzio (D-7), D. Rosten- 
kowski (D-8), Sidney Yates (D- 
9), Harold R. Collier (R-10), Ro
bert McClory (R-12), Mrs. Char- 
lotte T. Reid (R-12), George 
Shipley (D-23), Melvin Price 
(D-24).

Indiana: Šen. Birch Bayh 
(D). Atst. Ray J. Madden (D- 
1, kalba ir papildomas pareiški
mas raštu).

Maryland: Atst: C. D. Long 
(D-2), Edward A. Garmatz (D- 
3), S. N. Friedel (D-7).

MassachusotH: Šen. Edvvard 
W. Brooke (R). Atst.: Silvio 
Conte (R-l), E. P. Boland (D-2), 
P. J. Philbin (D-3), H. D. Dono- 
hue (D-4), Thomas P. O’Neil, Jr. 
(D-8), John W. McCormack (D- 
9, Atst Rūmų pirmininkas), Ja
mes A. Burke (D-ll). $

Michigan: Šen. Philip A. 
Hart (D). Atst.: Gerald R. Ford, 
(R-5), William D. Ford (D-15), J. 
D. Dingell (D-16), M. W. Grif- 
fiths (D-17).

Minn««ota:Atst. Odin Lan
gei) (R-7).

Nebraska: Šen. Carl T. Cur- 
tis (R).

N«w Hampahira: Atst. James 
C. Cleveland (R-2).

Case (R). Atst.: James J. How- 
ard (D-3), W. T. Cahill (R-6), .. Shadeberg (R-l), C. J. Zablocki 
W. B. Widnall (R-7), C. S. Joel- (D4), Henry Reusa (D-5).
son (D-8), H. Helstoski (D-9), J. Wyemlng: Atst. W. H. Har- 
G.Minish (D-ll). rison (R). (Elta)

pradėti malda už Lietuvą. Se
nate maldą kalbėjo kun. Anus 
Trakia, Atstovų Rūmuose — 
vysk. Vincentas Brizgys. Dvi
dešimt du atstovai bei senato
riai kalbas Lietuvos reikalu pa
sakė (arba pateikė į Kongreso 
Užrašus Įtraukti savo pareiški
mus) vasario 14, 15, 16, 19 ir 
21 d. posėdžiuose. Vasario 20 
dieną pasakytų pareiškimų 
tekstai užima daugiau . kaip 25 
puslapius tos dienos Kongreso 
Užrašuose.

Visi kalbėtojai pabrėžė, kad 
lietuvių tauta nepriklausomų 
Europos valstybių šeimoje ne 
tik ne naujokė, bet šimtmečius 
yra buvusi viena iš reikšmin
giausių Europos valstybių; kad 
prieš 50 metų Lietuva atstatė 
tik laikinai buvusią prarastą ne
priklausomybę, kurią, tačiau, 
dabartinė Rusija — vadinamo
ji Sovietų Sąjunga — vėl už
gniaužė, klastingai susimokiusi 
su to meto hitlerine-nacine Vo
kietijos valdžia.

Visi tą pądėtį apgailestavo, 
visi reiškė linkėjimus ir viltį, 
kad ji būtų atitaisyta, o dau
gumas kalbėtojų, priminę Kon- 

gal priimtąją rezoliuciją Balti 
jos valstybių reikalu, įsakmia 
reikalavo, kad prezidentas ii 
vyriausybė imtų vykdyti jos ra 
ginimą — visomis įmanomomi 

nepriklausomybės _ grąžinimo 
Lietuvai reikalą .Jungtinėse 
Tautose ir santykiuose su So
vietų Sąjunga.

Tas Lietuvos viltį gaivinan
čias mintis Jungtinių Valstybių 
Kongrese pareiškė atstovai bei

New York: Atst.: Lester 
Wolff (D-3), John Wydler (R-4), 
J. P. Addabbo (D-7), J. J. Dela- 
ney (D-9), Mrs. Edna F. Kelly 
(D-12), John J. Rooney (D-14), 
.Hugh L. Carey (D-15), J. M. 
Murphy (D-16), L. Farbstein (D. 
19), R. L. Ottinger (D-25), S.S 
Stratton (D-35), B. B. Conable, 
Jr. (R-37), H. P. Smith m (R- 
40), T. J. Dulski (D-41).

Ohio: Atst.: Robert A. Taft, 
Jr. (Rrl), C. W. Whalen, Jr. (R- 
3), J. W. Stanton (R-ll), Frank 
T. Bow (R-16), M. A. Feighan 
(D-20), Charles Vanik (D-21), 
Mrs. Frances P. Belton (R-22), 
WE. Minshall (R-23), D. E. Lu- 
kens (R-24).

Penmyfvamia: Šen. Hugh 
Scott (R). Atst.: R.N.C. Nix (D- 
2), James Byrne (D-3), George 
M. Rhodes (D-6), Daniel Flood 
(D-ll, jo buvo pagrindinė kal
ba Lietuvos reikalu Atstovų 
Rūmuose), R. A. Schweiker (R- 
13), W.S. Moorhead (D-14), El- 
mer J. Holland (D-20), John 
H. Dent (D-21).

Rhodo Island: Atst.: F. J. St 
Gennain (D-l), Robert O. Tier- 
nan (D-2).

Toxm: Šen. Ralph Yar - 
borough (D).

Virginia: Atst. J. O. Marsh, 
Jr. (D-7).

Washington: Atst. Brock A- 
dams (D-7).

Wlsconšin: Šen. William

darni, jie

senatoriai iš dvidešimt keturių 
valstybių. Kai kurie ir iš tų 
valstybių, kur, kaip jie patys 
pažymėjo, net beveik nėra lie
tuvių kilmės piliečių. Ne pa
skirų piliečių interesą, o objek-

Jiem visiem priklauso nuošir
dus jų mosto įvertinimas ir pla
čiausiu mastu išreikština padė-

Nesitenkinimą vien vyriau
sių lietuvių organizacijų vado
vų padėkomis, kurių, supranta
ma, bus pareikšta visiems to 
įspūdingojo Lietuvos bylos vie- 

Prel. L. Tu laba ir teologijos studentas A. K. Trimakas pas popiežių Paulių VI. Pagal tradiciją vasario 
2 šventėje popiežiui žvakę {teikia vyriausias ir jau*niausias įstaigos atstovai. Kaip A. K. Trimakas ra
šo, popiežius sakės kenčiąs su Lietuvos Bažnyčia. Teiravos, kokia šventovė Lietuvoje populiariausia. 
Lankytojai nurodę Aušros vartus Vilniuje.

VIDAUS KARU VASARI gąsdina labiau nei Vietnamu
Amerikos valdžios ir neval- 

džios Įstaigose daugiausia šne
kamas reikalas — šią vasarą 
pramatomos negrų riaušės. Kal
bas apie tai sustiprino prezi
dento LBJ sudarytas 11 asme
nų komitetas, kuris vasario 
29 paskelbė savo raportą apie 
pereitų metų riaušių tyrinėji
mus. Komitetas tyręs įvykius 
164 miestuose, ir spauda labiau
siai pabrėžė komiteto išvadas, 
kad riaušių priežastis esąs “bal-

atskiras ir nelygias”. Tai ve
da Ameriką į “Amerikos bend
ruomenės pulverizaciją ir pa
galiau pagrindinių demokrati
nių vertybių sunaikinimą”. 
Miestai visai nepasidarė išvadų 
iš pereitų metų riaušių ir ne
są pasiruošę ateinančiom riau
šėm, nes riaušių priežastys ne
pašalintos.

Raportas siūlo “Įlieti negrus 
į amerikinio gyvenimo ekono
minę bei socialinę srovę”. Tam

darbovietėse; treniruoti bedar
biai darbui; galutinai pašalinti 
segregacija mokyklose; įvesta 
butų ir darbo pasirinkimo pri
valoma laisvė; sudaryti arti
miausiais metais 600,000 nau
jų butų.

Komisija, o dar labiau aiš
kintojai pabrėžė, kad šis vidaus 
reikalas esąs didesnės svarbos 
nei Vietnamo karas.

Kritiškai dėl raporto pasisa- 
tųjų rasizmas”. Dėl jo “mūsų per artimiausius tnejis metus kė tuo tarpu tik vicepreziden- 
visuomenė rieda į dvi bendruo- turį būti parūpinta 2 mil. nau- tas Humphrey ir Chicagos ma- 
menes — į juodąją ir baltąją— jų darbų valdžios ir privačiose joras Daley.

šumon iškėlimo dalyviams. Vi
sų lietuvių organizacijų padali
nių ar kitų vietinių organizaci
jų vadovams dabar dera pasi
rūpinti, kad visi lietuviai ir 
Lietuvos bičiuliai nepraleistų to 
įvykio lyg negirdomis ir para
šytų po tinkamą įvertinimo bei 
padėkos laišką savo vietovės at
stovams, šia proga tarusiems 
oera žodi už Lietuva.

Gu-

Taip rašo prof. Eretas Šveicarijoje. 0 Waterburio Gar
siai virto simboliu šeimos, kovojančios dėl Vietnamo 
ir Lietuvos

Spaudos apžvalgas tęsiant, 
papildomai tenka grįžti prie 
Waterbury. Ten amerikiečių 
spauda nukreipė dėmesį į de
monstraciją, kurioje buvo su
jungta kova dėl laisvės Lietu
vai ir Vietnamui; nukreipė dė- 
męsi į du lietuvius, kurie re
prezentuoja jaunesnei ir vyres
nei kartai, bet kurie siekia to 
paties ... Neužbėgant už akių 
apibendrinimam, tekalba spau
dos faktai...

Waterbury American (gautas 
L.G. dėka) rašė du kartu. Va
sario 2 2 antrašte “Lietuvių 
grupė laisvės žygyje” rašė, kad 
lietuvių jaunimo komiteto su
rengta demonstracija siekė ‘pa
remti kovojančius Vietname 
prieš komunizmą ir reikalauti 
laisvės Sovietų okupuotai Lietu
vai’. Laikraštis kartojo L. Gar- 
sienės, demonstracijos vado
vės, pareiškimą: komunizmas

sukaktį, Lietuvos vyriausybė 
suteikė prof. Aleksiui didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino 
kavalieriaus titulą už lietuvišką 
patriotizmą ir kultūrinę veiklą. 
Prof. Aleksis buvo pirmas ir 
šiandien vienintelis Waterbu- 
rio lietuvis su tokia jam pa
reikšta garbe, kuri yra simbo
lis valstybės prieš 28 metus 
klestėjusios laisvėje, o dabar 
pavergtos ir kovojančios iš 
naujo dėl tautinio išlikimo ir 
suvereninės nepriklausomybės 
atstatymo”.

Twin Circle, naujasis laik
raštis tolimuose Vakaruose 
(Denver, Colo.) vasario 18 ra
šė, kad “lietuvių dvasia gyva 
laisvės sukaktimi”, ir pakarto
jo pluoštą informacijų, kaip 
matyti, iš Pietų Kalifornijos Al
to skyriaus išleisto atsišauki
mo. Laikraštis neužmiršo pažy
mėti, kad prieš metus Kongre
sas priėmė rezoliuciją už lais- 

yra rimtaAgresinė' Jungtinėm jį atstatymą Baltijos valsty- 
Valstybėm. Kartojo Įspėjamuo
sius žodžius: "Kas jūs esate, 
mes esame buvę; kas mes esą-' 
me, jūs galite būti".

Vasario 23 nr. George 
dauskas puikiai išnaudojo de
monstracijos progą, rašydamas 
apie tos demonstracijos vado
vę Lyvią ir jos vyrą Algi Gar
sius. Vienas kovoja prieš komu
nizmą čia, kitas nuo sausio 
mėnesio Vietname kaip marinų 
leitenantas yra pačioje kritiš
kiausioje vietoje — apgultame 
Khe Sanh. Vyras ir žmona

bėm.
Chicago's American (gautas ^ 

-Ar D? dėka) vasario Į1Tvedama
jame priminė, kad 50 metų Lie
tuvos atstatymo sukaktis Chi- 
cagos mieste paskelbta Lietu
vos Nepriklausomybės diena. 
“Ji gali būti švenčiama ir ger
biama kiekvieno, kuriam ‘ne
priklausomybė’ yra daugiau ne
gu žodis — nesvarbu, kurios 
tautybės jis bebūtų. Lietuviam 
nepriklausomybė tiek reali 
kaip ir kvėpavimas... Prieš 
28 metus Įvykdyta klasta nie- 

yra kovotojai prieš tą patį prie- kad nėra tapusi tikrove, pritar
šą. Ir laikraštis pakartoja Lyvi- 
jos žodžius: jei reikia pasirink
ti, tai geriau prieš komunizmą 
negu su juo taikintis — pir
muoju atveju gali prarasti gy
vybę, antruoju atveju — sielą. 
Įdėjo ir abiejų Garsių nuotrau
ką.

Waterbury American vasario 
24 (gautas J.J.B. dėką) veda
muoju “Laisvės minėjimu” in
formavo apie lietuvių rytojaus 
dieną rengiamą nepriklauso
mybės minėjimą. Programa, ra
šė laikraštis, nebus džiaugsmas, 
bet bus pareiškimas vilties tė
vynei laisvę atgauti... Faktas, 
kad Jungtinės Valstybės nėra 
pripažinusios Lietuvos okupaci
jos palaiko lietuviam viltį, kad 
laisvė vėl bus kurią dieną at
statyta”.

VVaterbury Sunday RepublL 
can vasario 25 James T. Cal
vin minėjimo proga sustojo 
prie vieno asmens — prof. A- 
leksandro J. Aleksio, “Įžymaus 
lietuvių vado Waterbury nuo 
1924”. Esą jam ši minėjimo 
diena yra nostalgijos ir sykiu 
pasididžiavimo atsiminimų die
na. Prieš 30 metų, 1938 vasa
rio 16, kaip tik švenčiant Lie
tuvos nepriklausomybės 20 m.

ta Jungtinių Valstybių”. Laik
raštis priminė tos prasmės kaip 
tik valstybės sekretoriaus Rusk 
laišką Lietuvos atstovui Wash- 
ingtone su pareiškimu apie lie
tuvių pasiryžimą ir viltis. Tas 
pasiryžimas — rašo laikraštis— 
ir viltis nėra tik jų vienų, kai 
lietuviai jų laikosi, tuo pat me
tu kitos pavergtos tautos gyve
na tuo pat”.

National -Zeitung, Bazelyje, 
Šveicarijoje, vasario 14 skyrė 
visą puslapį su prof. J. Ereto 
rašiniu ir trim nuotraukom — 
Rygos bendro vaizdo, Karo mu
ziejaus Kaune ir kaimo mote
rų (esčių?) tautiniais drabu
žiais. Prof. Ereto raštas, kaip 
visada, yra rūpestingai stilizuo
tos formos ir Baltijos valstybes 
pastato plačioje istorinėje bei 
geopolitinėje panoramoje.. Pa
stebi, kad praeityje baltai sėk
mingai vartojo "mažiau heroji
nius, bet daugiau paveikius gin
klus — išlaukimą .. .* savotišką 
gandizmą dar prieš Gandhi. Jie 
tapo javo stiebu, kuris audroje 
lankstosi, bet nepalūžta... Iš
laukti ir dabar yra svarbiau
sia".

Autorius atmeta populiarų 
teigimą, kad “emigracija nieko 
nenori ir nieko negali”. Baltų, 
atsidūrusių Vakaruose, pavyz
dys rodo, kad “egzilai su nuo
stabia kuriamąja galia pralen
kia savo brolius, kuriem tėvy
nėje kliudoma”. Tarp pasiliku
sių tėvynėje esą oportunistų: a- 
not autoriaus — Petainas gy
vena visur — bet tautos savo 
tautiniam uždaviniam .yra išti
kimos ir kai Sovietų Sąjungoje 
ims rodytis kaita federaline 
kryptimi, tada lengviau atsi
kvėpti galės ir lietuviai. O to
kią raidą gali paskatinti “gelto
noji apokalipsė. Tad baltai ana
pus uždangos šią sukakties die
ną gali sutikti ne su reųuiem.”

Autorius baigia: “šie išve
džiojimai nesiekia niekam ka
ro skelbti; jie tetarnauja taikai. 
0 jai geriausiai patarnaujama, 
kai kiekvienai tautai užtikri
nama laisvė, kurią aukštesnioji 
galia jai yra suteikusi kaip ne
paneigiamą teisę. Dėl to mes 
džiaugiamės, kai dabar eina 
Geltonojo ir Juodojo išsilaisvi
nimas. Argi dėl to yra nekuk
lu, jei mes — žmogaus teisių 
metais! — reikalaujame laisvės 
ir Baltajam?”



DARBININKAS

Laikmati tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

THE WORKER by FRANCISCAN FATHERS 
___ ___ ..... ...etų.
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Komunistę ypatingas taikinys
. Amerikos komunistai nuo ge

gužės pradžios atgaivina savo 
dienraštį — dabartinis The 
Worker eina du kartu per sa
vaitę. Numato savo įtakai ypa
tingą taikinį — katalikus. Pasi
tikdamas būsimą dienraštį, The 
Worker sausio 21 ragino kreip- 
ti ypatingai dėmėsį į katalikų 
spaudą. Naujas dienraštis turįs 
paskirti štabą asmenų 
pasekti “kovai, kuri vyksta Ro
mos katalikų Bažnyčioje namie 
ir užsieniuose”. Pagal Worker 
“kiekvieną dieną daugiau kata
likų įsijungia į platų taikos są
jūdį”.

Laikraštis aiškina, kad žvilgs
nis į katalikų spaudą parodys 
“naujosios kairės” idealisti
niam jaunimui, kad airiai kata-

MESTAI™ Vasąr. 16 minėjimas lietuvių LS daliniuose Vokietijoj
Lietuviškosios darbo kuopos mos Lietuvos nenorėjęs luolai- tėjančios katastrofos, nebuvo 

prie JAV armijos V. Vokietijo
je tebegyvuoja. Tiesa, tėra li
kusios tik trys, o ir tos pačios 
viena nuo kitos atskirtos ne
mažais nuotoliais: Darmstadt, 
Schvetzingra, Kaiserslautern. 
Tad net nepriklausomybės at
statymo proga nepavyko susi
burti bendram minėjimui, o bu
vo suorganizuoti trys, bet visi 
su ta pačia programa. Visur 
paskaitą skaitė Vasario 16 
gimnazijos direktorius V. Nat
kevičius, visur meniškąją pro
gramą išpildė tos gimnazijos 
moksleiviai, paruošti ir vado
vaujami mok. Elizos Tamošai
tienės.
Paskaita

Dir. Vincas NatkevMSus pra
džioje konstatavo, kad teisinė- ____t ______ s_______
je plotinėje Lietuvos valstybė Lietuvos didvyrių eiles. Po šių 
tebeegzistuojanti ir šiandien. 
Eilė Vakarų pasaulio galingų 
valstybių, kaip JAV, Anglija, 
Lietuvos okupacijos nėra pripa- 
žinusios teisėta ir tebepalaiko 
diplomatinius santykius su ne
priklausomos Lietuvos atsto
vais.

Toliau kalbėtojas žvelgė į 
Lietuvos kelią per 50 metų,

kreiptai, pristatyti popiežiaus 
Jono encikliką Pacem in terris.

The Tablet vasario 8 davė e- 
pizodą iš galvojimo tų katalikų, 
kurie taikos dėliai yra susispie
tę į organizaciją, vardu “Clergy 
and Laymen Concemed 
About Vietnam”. Tos organiza
cijos svarstymuose Tėvas John 
B. Sheerin, vienuolis, paulistas, 
“Catholic World” redaktorius, 
kalbėjęs: “Apsigavimas (delu- 
sion), kad komunizmas yra vi
suotinis blogis, pagavęs mili
jonus amerikiečių, įskaitant ir 
vyriausybę. Bet mes turime at
siminti, kad mes kovojame 
(Vietname) ne prieš ideologiją; 
mes kovojam prieš vyrus; mote-

v- i-i. - r >- . v' .. . . ris ir kūdikius...” Aiškino to- mcvuvvo pc*
likai toli gražu nesą toki kaip liau kad j. skirdamas kėlimosi laikotarpį

(1918), nepriklausomą gyveni
mą (1918-1940) ir pavergimą 
(1940-1968). . /

1918 metai nebuvę nei leng
vi, nei sklandus. Nepriklauso-

New Yorko policija. “Vertina
ma, kad yra milijonas katalikų 
studentų, kurių didžioji daugu
ma lanko ne “sektantines” ko
legijas dėl to, kad nenori “sek- 
tantinio” auklėjimo, ar dėl to, 
kad nori geresnio mokslo...”

Laikraštis nurodo, kad dės
tytojų streikai įvyko pirmiausia 
ne “radikaliojoj” miesto kole
gijoj, bet ta garbė tekusi kon
servatyviam šv. Jono universi
tetui, Katalikų u-tetui Wa- 
shingtone, o jėzuitų valdomam 
Fbrdhamo universitete veikia 
“Students for a Democratic 
Society” skyrius (organizacija 
artima komunistinei krypčiai. 
Red.).

Pagal laikraščio mintį sų tai
kos šūkiais komunistai gali ras-
ti kelią j katalikus.

The Wanderer, katalikų laik
raštis, vasario 1, kreipdamas 
dėmesį į anuos komunistinio 
laikraščio žodžius, aiškina 
kad “komunistai įsibrovė labai 
giliai tarp kai kurių gerų norų 
katalikų — tiek kunigų, tiek 
pasauliečių — apgaulingai pa
traukdami juos savos “taikos” 
siekimais”. Komunistų raštuose 
tas jų pasisekimas esąs priski
riamas tam, kad jie sugebėjo iš-

(5)

kinis okupantas— Vokietija, o jai pasiruošta, nebuvo nė pasi- 
taip pat nebuvę sutarimo nė sa
viškių tarpe, nėt nė pačioje Lie
tuvos Taryboje. Nepriklausomy
bės akto nebuvo leista paskelb
ti spaudoje. ’Rk kovo 23 kaize
ris Vilhelmas H tą aktą pripa
žino teisėtu, bfct pabrėždamas, 
kad Lietuva būsianti ypatingai 
Raudžiuose santykiuose su Vo
kietija. To meto? lietuviai diplo
matai, dažniausia jauni ir ne
prityrę vyrukai, turėjo suma
niai suktis tarptautiniuose gru
ntiniuose iki- buvo iškovotas 
politinis nepriklausomos Lie-

svetimos kasdienybės ir nukel
ti į išsvajotą, išsapnuotą tėvy
nę. Salėse girdėjosi tylus, mė
ginamas sulaikyti kūkčiojimas 
ir tai ne tik moteriškių, bet ir 
kietų, kelis frontus atlaikiusių 
vyrų.. .* Ploti neišėjo, nes su
simąstymas baigėsi visų, t.y. ir

prašėsi, kad ir jie galėtų tuoj 
važiuoti į gimnaziją... Ir gėles 
čia įteikė poniai Tamošaitienei 
ne tik kapt. Venckus, o taip 
pat ir kai kurie žiūrovai be ti
tulų. Savaime suprantama, vai
šių netrūko, o po jų buvo ga
lima ir smagiai pasišokti. Pa
maldos atlaikytos rytojaus die-

priešinta, kai okupantas žengė į 
Lietuvos žemę. Buvo susigrieb
ta tik, kai jis, kito galingesnio 
stumiamas, su panika traukėsi 
atgal 

šešioms savaitėms buvo at
statyta nepriklausomą valsty- žiūrovų bendra giesme. Monta- 

------ įą atliko 17 moksleivių, kurie ną — sekmadienį, 
visi, tiek didieji, tiek ir patys 
mažiausieji ne tik sakė jiem pa
skirtus žodžius, bet buvo jau
čiama, kad patys išgyveno min
ties visumą. Dainas ir giesmes 
buvo paruošęs muzikos mokyto
jas Kazys Motgabis.

Antroji meninės programos 
dalis nušluostė ašaras ir iššau
kė gaivalingus plojimus, šalia 
pažįstamų tautinių šokių, kaip 
Kepurinė, Lenciūgėlis, Kalvelis, 
Suktinis, nuotaikingai praūžė 
trijų porų mažyčių išraiškingai 
sušoktas “Barė ponas katinė
lį”, sukurtas pačios mokytojos, 
vedamas ne instrumentalinės 
muzikos, o mokinių dainos, nes 
čia žodžiai derinosi su šokan
čiųjų judesiais.

Pažymėtina, kad čia apra
šytoji meninė programa buvo 
atlikta ne tik trijose kuopose, 
o taip pat pačios gimnazijos 
minėjime Romuvoje ir Koeln- 
Bonnosjapylinkės minėjime.. -

Rengėjai ir datos
859T LS kuopoj Schwetzinge- 

ne auksinis nepriklausomybės 
jubiliejus buvo minimas pačią 
vasario 16. Minėjimą atidarė 
kuopos vadas kapt. Jonas K. 
Valiūnas, pasveikino svečius, 
kurių tarpe buvo grupės vadas 
pulk. Rhett, padėkojo paskaiti
ninkui ir gimnazistam, poniai 
Tamošaitienei įteikė gėlių 
puokštę. Visi svečiai buvo so
čiai pavaišinti. Prieš minėjimą 
amerikiečių koplyčioje kun. 
Liubinas atlaikė pamaldas už 
tėvynę.

I 8593 LS kuopa Kaiserslauteme 
minėjimą darė vasario 17 šešta
dienį, nes norėjo, kad jame da
lyvautų kuo gausiausiai visi a- 
pylinkių lietuviai. Tikslas buvo 
atsiektas, į salę ne visi pajėgė 
sutilpti. Minėjimą atidarė ir 
jam vadovavo kuopos vadas 
kapt. Juozas Venckus. Kadangi 
programos atlikėjų tarpe buvo 

Į didelis skaičius iš Kaiserslau- 
Į temo kilusių vaikų, tai kontak- 
| tas su publika buvo itin jau- 
| kiai glaudus. Mamos su pasidi- 
| džiavimu grožėjosi savo vai

kučių menišku išraiškingumu, 
jaunesnieji broliukai ir sesutės

bė. Nepriklausomybės mintis 
buvo ginama ir toliau partiza
ninių kovų būdu. Jos tęsėsi 
maždaug iki 1952 metų, parei
kalavusios dešimt kart daugiau 
gyvybių aukų, negu savanorių 
kūrėjų kovos. Tos aukos neliko 
be prasmės. Partizanų dvasia 
tebėra gyva ir šiandieninėje 
Lietuvoje, pačioje jauniausioje 
kartoje.

Baigdamas savo paskaitą V. 
Natkevičius prabilo tiesiog 
kaip Vasario 16 gimnazijos di
rektorius, ragindamas leisti vai
kus į tą gimnaziją.

Meninė programa
Mok. Eliza Tamošaitienė kuo

pų minėjimam buvo paruošusi 
specialią programą. Montažu 
vadinama susimąstymo valan
dėlė poezija, proza ir dainomis 
bei giesmėmis vedė žiūrovus į 
nepriklausomą Lietuvą, ragino 
grožėtis jos puošnumu, liudijo 
jos laimėjimus ir jai padarytą 'i , ..i.,.. ■» - ...

prieš viliojančią drausmingos no laisvės viltį, kvietė bendron 
vienpartinės valstybės mintį, maldon į galingąjį Dievą. Minė- 
Nebuvo taip pat pramatyta ar- jimo dalyviai pasijuto išimti iš

Politinę kovą sekė karinė, at
žymėta apie 3000 lietuvių gyvy
bių aukomis. Nepriklausomybės 
kovų lietuvis savanoris įėjo į

2040 LS kuopoje Darmstad- 
te minėjimas buvo nukeltas į 
vasario 23 ir jam paskirta išti
sa diena. Pamaldos bei paskai
ta buvo priešpiet. Pamaldas lai
kė tėv. A. Bernatonis. Meninė 
programa — vakare, ant pabai
gos išsiskleidusi į mielą Užga
vėnių pasilinksminimą. Minėji
mui vadovavo kuopos vadas ka
pitonas Marijonas Petkūnas.

ELI.

politinių ir karinių kovų pasi
reiškė intensyviai kūrybiškas 
valstybės atstatymo darbas, į- 
vykdęs giliai siekiančių refor
mų- į

Trumpas nepriklausomo gy
venimo laikotarpis pakeitė Lie
tuvos veidą: neatpažįstamai. Be 
abejo, buvo ir šešėlių, kuriuos 
šiandien nesunku suprasti. Kai
mynų diktatūrinės santvarkos 
žavėjo ir lietuvius. Silpna de-_______ _______ r_________ *
mokratija nepąjėgė atsflaikyt į tebedaromą skriaudą, skati-

išlaisvinimo frontas” (vietkon- 
gas) būti jungiamas ne marksiz
mo, bet “meilės laisvei, mei
lės savo kraštui”.

Tikra, kad anas vienuolis 
trokšta taikos ir žmoniškumo 
Vietnamo gyventojam. Milijonų 
galvojimą, kad komunizmas 
Vietname kėsinasi į gyventojų 
žmoniškumą ir taiką, laiko apsi
gavimu. Būtų betgi dar dides
nis apsigavimas, jei tie milijo
nai, pasekdami Tėvu Sheerin, 
samprotautų apie policininką, 
kuris čiumpa plėšiką ar žmog
žudį: policininkas kovoja ne 
prieš plėšimą ir žmogžudystę, 
bet prieš asmenį, kuriam ne
svetima meilė laisvei, ir nežmo
niška yra sodinti- jį į kalėjimą..

Tai vienas pavyzdys iš gau
sių šio laiko sofizmų, kuriais de
monstruoja savo sutrikusį gal
vojimą ne tik Sheerin.

Būdinga: komunizmo taiki
niai jau nėra darbo žmonės, 
“proletariatas”, jis griežtoje 
komunizmui opozicijoje. Komu
nizmas taikiniais pasirinko vir
šūnėles — milijonierius, akade
mikus, kunigus, vyskupus. Ži
no, kad žuvis ima gesti nuo gal
vos.

Ar tokios rūšies taikinių ne- R5verhead, L.l„ pakeliama Lietuvos vHiava. H k. j d. J. Giedraitis, Nastutė Umbrazartė, K. Miklas, L. H. 
ieško ir tarp lietuvių . . .? Lee Dennison, Lietuvos konsulas A. Simutis, M. Armo nienė, V. Radzivanas, A. Armonas. Nuotr. V. Maželio

NELĖ MAZALAITĖ

GINKLAI

Beldimas į langą buvo labai' 
tylus, tačiau žmonės viduje su
stingo. Jie žiūrėjo į vienas ki
to veidus ir žinojo, jog visi gal
vojo tą patį: nėra nieko baises
nio kaip beldimas į langą vi
durnaktyje.

Kiek žmonių, kiek metų, per 
visą šventą mūsų žemę juto tą 
patį, kai girdėjo:

beldžiasi į langą.

Gi aplinkui tą ramųjį jie vi
si buvo susirinkę.

Tuomet prabilo tėvas, kaip 
ir tiko visada pirmam spręsti ir 
ginti kitus — jis raminančiai 
pasakė:

— Niekas nedoras negalėjo 
ateiti — Sargis nelojo,—ir jis 
net susijuokė: o juk šunės ir 
velnią mato.

— Taip, — tarė paauglis sū
nus, — niekas svetimas nega
lėtų prisiartinti. Bet kur yra

Ir vėl pasikartojo garsas 
stikle, galėjai pamanyti, jog 
paukštis, vėjo nublokštas, ne
tyčia pabrėžė sparnu, arba ša- daryti? — sušnibždėjo motina

joti, jog buvo apsirikęs kad čia 
tiktai senas paklydęs pavargė
lis — ne, čia buvo užslėptas 
priešas. Tačiau, kaip liepti jam 
pasitraukti, jeigu ir kiti neati- 
darinėja durų ir vieškelis yra 
toli ir gyvenvietės dar ato-

o jeigu dar vienas , toks pat 
sužeistas, kaip čia kur guli po 
jų akimis? — Ir galvojo: — 
Kad ir uždangstyti langai, žibu
rys vistiek išduoda, negalima 
išsiginti, jog čia tuščia. — Ir 
galvojo: Tegu būna Viešpaties 
valia — jie patys nepajėgia iš- kiau? 
vengti. Tėvas pasitraukė nuo slenks

ti tėvas priėjo prie durų, ir čio, ant kurio stovėjo, užstoda- dfens. 
atidaręs jas į spalio mėnesio 
naktį, paklausė nuo slenksčio:

— Kas tenai?
— Ieškau prieglobos nuo 

tamsos ir darganos, — tarė iŠ 
palangės ir pradėjo žengti, ir 
tėvas blankioj, pro atviras tro
bos dūris šviesoj, pamatė žmo
gų, kuris artinosi labai lėtai ir 
pasenusiu žingsniu.

Tėvas vėl tylėjo abejodamas: kaip tas, kuris gulėjo lovoje, ir 
ką turėjo daryti? Gal užtektų tokie pat išbalę. Tiktai gulinty- 
nukreipti keleivį į vieškelį, kur sis buvo užsimerkęs, o jo mo- 
kitas trobas rastų? Gi ateivis terš ir berniokų akyse buvo 
vėl kalbėjo: tiek baimės, kad galėjo už-

tų nė tiek vargti einant prie 
jos pačiam, o šeimininkė tarė 
gailingai:

— Ar esi alkanas, ar ištroš
kęs? — ir pasijudino eiti prie 
spintos, bet senasis sustabdė.

— Aš matau ant suolo prie 
durų vandens kibirą — aš at
kerčiau vandens, tiktai van-

daro tas, kuris gina ir saugo sa- tą stiklą, ji turėjo prilaikyti ir 
vo šeimą ir namus. Tačiau — jo ranką, tokia sena ir dreban- 
jis žinojo, ta teisė yra pra-

Kai jie buvo jau viduje, tė
vas pamatė jog žmona ir abu 
sunūs buvo tokie pat nejudrūs

ti ji buvo.
— Dar vieną nelaimingą Die

vas atsiuntė, — tarė ji liūdnai, 
— atrodo, jog kiekvienas do
ras yra išvaromas ar nužudy-

— Taip, kaip jūsų sūnus,— 
pasakė ateivis žiūrėdamas į lo
vą. — Koks jaunas, koks tvir
tas vyras, ir neužgriuvo jį ker
tamas medis, ir nesudraskė miš
ko žvėris — jis miršta nuo 

— Leskite pailsėti pas jus, dengti riša pasaulį — ir tėvas ^iejų rankų — išduotas savo 
O kaimynų dorieji žmonės, juk neveltui vėl pajuto pareigą raminti — mirtinai sužeistas svetimo.

, .. labai toli įstebėjau jūsų ži- jis turėjo išsiaiškinti, kas yra Dabar juos visus vėl ištiko
tas, kurį įsivedė, ir atsisuko į didelė baimė, jie tegalėjo tylė

ti, ir nutilo ateivis, gi tas, ku
ris gulėjo nepasijudindamas ir 
užsimerkęs, kuris, kaip sakė 
dar kieme nepažįstamas, priėjo 
savo kelionės rodyklę — pra
vėrė akis, lyg norėdamas atsi
žiūrėti atgal. Jo akys dėkojo 
kai peržvelgė visus stovinčius, 
o kada pamatė senąjį ateivį, 
namiškiai matė, jog jo veidas 

šaukėsi pageltos, — ir kiek- jo įžiūrėti net tiek, kiek pa- didelis vaikelis, jis atnešė kė- pasidarė apsemtas pažinimo, 
čioje pradžioje — ir vėl ėmė te- dę, kad senam žmogui neneik- lyg buvo sulaukęs draugo, lyg

mes neturime. - - ■
— Gal mes galėtumėm neati- būrį.

1 — Mūsų žiburys šią naktį jį.
— nesiguoskite netiesa, jūs ži- neteikia jokios paguodos, —pa- Jis buvo senas tas ateivis,
note, kad joks draugas ne- sakė tėvas, ir jo balsas buvo at- matė tėvas 'ir visi, labai senas,
vaikšto naktimis šiais laikais sisakantis, ir nedrąsus, ir niū- ir kiekvienas galvojo, jog ne
mūsų šalyje. Gi mes turime ap- rus, — mes mariname savo vai- iš dorųjų jis buvo atsiradęs

ką. naktyje: jis buvo išvarytas, ar-
—. Tai dar viena malda pri- te bėgo nuo ko nors teisaus—

ka, tačiau jie žinojo, jog nė
ra vėjo šioje naktyje, ir nė vie
nas medis, kad ir toliausia iš
lapojęs, nepasiekia trobos sie
ną.

Beldimas nepasitraukė, ir jų
širdys pasidarė tani molinės— lyg kūdikio delnas, ar kas pra- sidės prie jo amžinos kelionės ir jų širdys atsivėrė kaip du- 
dar vienas smūgis ir jos neat- radęs paskutines jėgas, bėgda- pradžios,,— tarė žmogus, ir tė- rys. Jauniausias sūnus pašoko, 
laikytų. Ir visi jie pamatė, kaip mas, priešmirtiniu judėjimu vas stebėjosi, kad nebegalėjo atsigavęs, jis vėl pasidarė ne
vienas jų buvo ramus, o gal ir " ‘
negirdėjo ir net neatsimerkė. vienas viduje galvojo:

saugoti ligonį!
{langą beldė ir taip silpnai,

jo vieno tiktai ir telaukė, kad 
galėtų pasitraukti į ramybę.

Jis užsimerkė vėl ir nebekvė
pavo.

Šeima atsiklaupė ir jie užgir
do jog jų senas svečias kalbė
jo maldą, ir vėliau jie prisimi
nė tarpusavyje, jog niekuomet 
nebuvo skaitę jokioje malda
knygėje tokių gražių žodžių.

Ir paskui buvo tyla, rami ir 
gera, ir vėlei jie išgirdo ateivį.

— Tegu būna palaiminti jū
sų namai, žmonės — jis nebu
vo jūsų sūnus, jis nebuvo nė 
pažįstamas, bet vadinote jį sa
vo vaiku. Jūs gelbėjote kiek ga
lėjote, jūs aptvarstėte jo kū
no žaizdas, ir širdies, nes pava
davote jo tėvą, jo motiną — 
palaiminti jūsų darbai. Jums a- 
timta viskas vertinga žemėje, 
bet jūs turite neišplėšiamus tur
tus — jūs savo vaikus užaugi
note taip, kad jie nebijo dary
ti gera: tai jie surado nežino
mą brolį, ir savo netvirtomis 
jėgomis atnešė į namus. Jūs 
marinate jį be graudulinių, nes 
jūsų medus išlaistytas, jūsų bi
tės išplėštos, tačiau jūsų širdys 
dega kaip žvakės. Jam buvo 
lengva numirt. Ir palaidosit jį 
šios nakties tamsoje be žibin
tų iškasę duobę savo mažame 
darže, ir kada nors paprašysite 
kunigą tylomis atsilankyti ir 
dar kartą pašventinti šventą 
Dievo dirvą — palaimintą kele
riopai, nes joje guli kankinys.
— Kaip tu žinai mūsų mintis

Telefonai, kurie ryja, bet tyli.

Vilniaus Tiesa (vas. 8) pasa
koja apie viešuosius telefonus 
Vilniaus mieste:

“Tikrai daug telefonų auto
matų įrengta vilniečių paslau
goms. Ir jų estetine išvaizda 
nuolat rūpinamasi — vis mo
dernesni stogeliai, kertelės pa
vieniams 
grupėms.

automatams ar jų 
Tik skambintojams. 

rūpesčių nesumažėja. Daugu
mas šių telefonų neapšviesti, 
ir vėlesnį metą skaitmens nesu
rasi. Dar blogiau, kai skubiam 
reikalui esant, gali prisiskam
binti tik... šeštuoju ar sep
tintuoju telefonu. Jie išdrasky
ti, išdaužyti, tik “ryja” mo
netas, o tyli.” (E)

. — Vilniaus bibliotekose kny
gų negali gauti asmuo, gyvenąs 
pavyzdžiui, Buivydiškių kaime, 
pusantro kilometro nuo Vil
niaus. Vilniaus bibliotekos — 
tik miestiečiam, o kaimietis iš 
Buivydiškių turi teisę naudo
tis tik savo rajono biblioteka 
— Mąišiogaloj, 30 kilometrų...

(E)

ir ketinimus! — sušuko šeimi
ninkas, atsisuko, ir neteko ža
do; taip pat atsitiko* jo mote
riai ir sūnum, nes nebuvo jau 
čia seno žmogaus — tarp jų sto
vėjo būtybė į kurios šviesumą 
ir spindėjimą jie negalėjo pa
žvelgti, ir jo šviesa krito ant 
mirusiojo, kaip aušra.

— Tai Dievas atsiuntė savo 
angelą paimti sielą mūsų pas
kutinio partizano — sušnibždė
jo jauniausias sūnus, ir visi 
pritarė savo širdyse.

— Jis nėra paskutinis, — pa
sigirdo balsas — ir žmonės vėl 
sustingo, nes kiti stovėjo an
gelas dabar buvo jaunas vyras, 
išvargęs ir apsivilkęs taip kaip 
tie, kurie susilieja su giriomis 
ir laukais, nepastebimu, papras
ti! apdaru, jo skruostai buvo į- 
dubę, pažinę vargą ir nemigą, 
jo akys buvo sklidinos įtampos 
ir budrumo — jis bėl buvo 
pasirengęs į kelią.

— Nėra paskutinio partiza
no, — kalbėjo jis ir jo balsas 
buvo tvirtas. — Ar nesate jūs 
partizanai, kurie negalvoja apie 
save ir viską atiduoda kovai už 
laisvę? Ir kūdikis, kurį išdrįs
ta pakrikštyti, kuris auga lai
kydamosi už nesulaužomos tė
vų dvasios — yra karys. Ir mer
gaitė, kurį pasirenka tikrą sa
vo žmogų. Ir kunigas, kuris bū
na su savo žmonėmis stiprin
damas juos — ir kaliniai, ir 
tremtiniai — visi yra liudinin
kai, parengti Teismui. Ir tie, 
kurie pasitraukė į laisvus kraš
tus, kad skelbtų tiesą, už ne
galinčius prabilti. Visi ginate 
bylą — ji negali būti pralaimė
ta. nes ji yra ir Viešpaties by
la. Ir niekas negali jos pakreip-* 
ti į neteisybės laimėjimą — 
jeigu jūs patys nepalūšite — 
savo noru.

Praviro durys — jie dar spė
jo pamatyti svečią — tačiau 
jiems pasirodė, jog ne papras
tas žmogus išėjo pro jas. bet 
sušvytravo karališkas drabu-

(Bus daugiau)



Darbininkas Chicago Daily News redaktorių rankose ritą* Ir mtetrau-

Ciūeagoje tvirtai laikosi ke ptuose. Bent tuo tarpu. Bet ant- fotografuoti šora. Geacgto A* štoĄ N*te» AŠ verkiu vie-

Du iš jų — “Chicago Tribūne’ 

džia MeCormick, o kitus du — 
“Chicago Sun-Times” ir “Chi
cago Daily News” — Marshall 
Reidas. Pastarųjų dviejų dien
raščių spaustuvėje nuo praėju
sio rudens tenka dirbti ir ra
šančiam šiuos žodžius. Kadan
gi naujokui darbo valandos bū
na vakarais, o laisvas dienos sa
vaitės viduryje, tai nebėra ka
da lankyti lietuviškų švenčių ir 
jų aprašyti “Darbininko” pusla-

A. Otlapas, New Yorko Lietuvių Tarybos pirmininkas, atidaro Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo iškilmes vasario 18 Washington Irving mokyklos 
salėje. Nuotr. R. Kisieliaus

LAISVĖS KOVOS METAIS

Kviečiame talkon DARBININKUI
DARBININKO administracija iš savo pusės daro visa, 

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

Norėdama ir toliau už tą kainą DARBININKĄ išlai
kyti, administracija šaukiasi talkos. DARBININKUI rei
kia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiū
lyti DARBININKĄ užsisakyti.

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

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

Kviečiame užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba 
artimiesiems, kurie DARBININKO dar neskaito. Para
ginkite draugus bei pažįstamus, kad užsiprenumeruotų 
papigintai arba prisidėkite auka, kad galėtume siuntinėti 
tiem, kurie nori skaityti, bet negali užsimokėti. Administ
racija gauna nemažai tokių prasyndų iš kitų kraštų ir 
pačios Amerikos.

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

Palengvinti išsiųsti prenumeratą, dedama ši atkarpa. 
Prašome iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
DARBININKAS — 910 WiHoughby Avė., Brootiyn, N. Y. 11221

PraUu Myšti DARBININKĄ

Vardas ir pavardė

ries nariai aprūpinti ir aukš- raštyje. Kaž kur tolimoje Ūk
tos valstijoje tenykštė mergu
tė rado numestas “Chicago Dai
ly Neva” dienraščio ketam pus
lapius ir, juose mradūri redak-

sunku, ir savotiška šventė šir
dyje, kada žmogus po ilgų pas
tangų, bandymų ir eilės egzami
nų tampi tos unijos nariu. O 
per metus kitus užsitarnautas 
senjoritas leis vėl sugrįžti lais
valaikiais ir į lietuvių tarpą. .

Vieną kartą mane sudomi
no tam tikra sensacija, pa- 

ji gyvenime nėra buvusi dide
liame mieste ir labai norėtų pa
matyti Chicagą. “Daily News” 
redakcijai tai buvo sensacija, 
kad dienraštis pasiekia net to

jos pinigais mergaitė tuoj bu
vo atskraidinta | Chicagą ir čia 
ji viešėjo kelias dienas, globo
jama “Daily News” redaktorių,

TENAI, KUR ŠOKA IR DAINUOJA I&FUVIŠKAI
Tai Scranton, Pa. Taip vyks

ta ne kasdien, — tik Vasario 
16 proga, šiemet Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas bu
vo gan spalvingas, šv. Juozapo 
parapijos i svetainės scena iš
puošta skoningai paruoštais tau
tiniais motyvais, korių centre 
dailiai stilizuotas lietuviškas 
kryžius su Svč. Mergelės koply
tėle, o iš šonų tautinėmis spal
vomis išpuošti tulpės pavidalo 
skydai.

šventės programos išpildyto- 
jai — visų aštuonių šv. Juoza
po parapijos mokyklos skyrių 
mokiniai. Kiekvienas skyrius 
pasirodė atskirai su skirtingo
mis dainomis bei lietuviškais 
šokiais. Aišku, sunkiausia dalis 
teko aštuntam ir septintam 
skyriam, bet daugiausia “katu
čių” teko pirmokam ... Visi 
programos dalyviai, mergaitės 
ir berniukai, buvo pasipuošę j- 
vairiais tautinių spalvų deri
niais, o vyresnės mergaitės bei 
berniukai — tautiniais drabu- . 
žiais. Kiekviena daina buvo iš- } 

atitinkamais ^ jude-

Visą šią programą paruošė 
Seselės Kazimierietės, kurios 
moko ir vadovauja Šv. Juoza
po mokyklai. Vyriausiu jų tal
kininku buvo vargonininkas Al
fonsas Bulavičius, kuris ir pasi
rodymo metu akomponavo dai
nininkam ir šokėjam. Pasibai
gus minėjimui, priėjau pasvei
kinti ir padėkoti seselėm. Smal
sumo kutenamas, užklausiau se
selę Concetą, mokyklos vedė-

programos išpildytojų kalba

tt puslapio korektūrą*

“Chicago Daily News” dienraš-

gie Anne Geyer įspūdžiai iš 
Vdniaus su komentaro, man Ša
te mėtis miešti tą “Dartt- 

redaktoriam ta pagalvojęs tą 
pareigą perleidau mielam bičiu
liui žum. Vyt Kasniūnui, kuris grafuoti Vyt Kasniūną teskai-

pranta lietuviškai. Bet visi h- Amerika nepripažjita «*t ote-

tuviškų šokių. Įrašėme į juostė- nepanktausomos LietavM atstu- _______ ___________ o , 
les ir dabar klasėse jas groja- ; vybė, tani vadovauja taurus <įerįaug

-žmogui Juoeas Kąjeekafl Ta pa- kėtema ir Rnkstauoja- 
čia proga jis priminė savo ar- sprattoje, urzgia kitos. 0 
timą bščtalį Bradų Bataų, kh- Ąj^Aritea dienraščių tikslas tar- 
ris Lietuvai atstovavo Lmmtote jmuti Amerikai ar amertaoniz- 
ligi savo gyvesdnp paboigCB. 
Taip pat jis priminė Petrą Kan-

kai’’
Lietuviškai kalbėjo Petras 

Putiiskas, savanoris —kūrė
jas, Lietuvos laisvės kovų daly
vis ir čia veteranas veikėjas, 
uolus vaidinimų rebsorius. Jis 
pavaizdavo nepriklausomybės 
atstatymo laikus, dabartinę 
žiaurią okupaciją ir ragino iš
likti lietuviais visus, kurių gys
lose teka lietuviukas ' kraujas 
Užbaigoje tuo pačiu motyvu 
kalbėjo angliškai prel. Juozas 
V. Miliauskas, parapijos klebo-

KOKIA KALBA 
DAINUOJA OPEROSE?

Vilniaus opera parsikvietė 
naują solistą — bosą iŠ SVerd- 
lovsko, Vincentą Kuprą, kurs 
Sverdlovsko operoj dainuoja 
nuo 1959. Ten jis ir mokėsi dai
nuoti (konservatorijon įstojo 
1956), ten anksčiau mokėsi-po- 
Hteęhnikos institute, gal būt, 
ten ir gimęs ir augęs. Jau daly
vavo “Kunigaikščio Igorio” 
spektaklyje (Končakas), dabar 
rengia Don Bazilio rolę “Sevili
jos Kirpėjuje” ir Filipo — 
“Don Carios”.

Laikraščiuose apie operą yra 
vienas “tabu”: niekad neužsi
mena, -kokia kalba dainuoja 
dainininkai, nei kokia kalba at
liekamos rusų operos. Šimte

Tada apie tai prasitarti “cen
zūros leista”. (Eita). 

sausio 12 ir visada čia yra bu
vęs vienas iš uoliausių lietu
vybės veikėjų. Visus kvietė iš
likti lietuviais, nes Lietuvos is
torija yra garbinga
- Mteė^mū vadovavo Auta, 

nas Andriuškevičius, progra
mos vykdymą tvarkė J.r Vit- 
keričkis —- Viteavage. Mina
mas įvyko vasario 10. Salė bu

nis 60,000 tiražo dienraštis, The

karie siunčia

s.
4.

&
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žumafistė sugrįš ir pasirodys 
redakcijoje.

Daugelis bičiulių ir pažįsta
mų mano, kad mudu su Vyt 
Kasniūnu, dirbdami amerikie
tiškų dienraščių spaustuvėje ir 
net. matydaošesi su redakto- 

prastamti daugiau straipsnių 
ir laftkų apie Lietuvą. Ne, mes 

vo liniją, Įoekvienaa pusla- 

direktyra iš aukščiau, taip, 
kšd ta čia nieko nepadarysi, 
Ainite nepavrikri. Galų gale, kai

Kai “Sun-Times” ir “Daily 
News” dienraščiams pristatėm 
LB CV tikrai rimtai paruoštus 
straipsnius apie Lietuvą Vasa
rio 16 proga, redaktoriai tuoj 
atsakė: “Kam įdomi jūsų tau
tas istorija. Parašykit reporta
žą, kaip ruošiatės minėjimui, 
duokit lietuvaičių nuotraukas 

tuoj įdėmiu, nes tai įdomu ir 
aktualu skaitytojams".

Toks straipsnis greit buvo 
paruoštas ir jį tuoj įsidėjo 
“Daily News” dienraštis. K to 
pasakymo ryškėja, kokios me- 
dfeįages iš mūsų pageidauja di
dieji amerikiečių dienraščiai

VI. Rmįs.

.Nauja ilgo grojbno plokštelė 

do Aurelija PaukšteUenė ir J.
B. Jarai. Pasakos: Sigutė ir 

jtena, Miegoti, vaikeli, Striu-

nauja ilgo grojimo 

vasario linksmybės. Bobutė ir 
Pitypėlis, Šią naktelę, Aš au
gau pas tėtelį, Tm$nė boba, 
Oi ta Jieva, Jievuže, Oi lau
kiau lankiau, StikliukėUs ir 
Mergužėlė brangu Dainuoja: R. 
Marijetais, V. Noreika, L. Aba
rius, A< Mikalauskaitė, A. Staš- 
kevičiuiė, S. Petkevičius, V. 
DaunMas ir mišrūs chorai. Iš
leido Rurotone Co. Kaina: mo
no 4 doL, stereo 5 dot

"Dainuoju įucna, Aurelija". 
Mano gitara, Meilės ilgesys, 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos, Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltos rožės, Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos ste
reo plokštelė -c— kaina 5 dol. 
(Persiuntimui 50 c.).

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

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas lietu
viškų dainų rinkinys “SU DAI- 

f ’ NĄ”,'-Iki kol buvusios panašių
rinkinių laidos išsibaigusios ar 
sunkiai berandamos. Naujas 
rinkinys kišeninio formato, 

ro popieriaus. Dainas surinko 
Gražina Sūnukonienė. Rinkiny
je yra 392 populiarios lietuviš
kos daines. Platus stovyklose 
dainuojamų dainų skyrius. Rin
kinio kaina 2 doL

Jurgio Jankaus trijų veiksmų 
drama. Veikale pavaizduoja
mas Lietuvos gyvenimo laiko- 

po karo laisves tautom, kurios 
per karą yra jų netekusios, yra 
niekais nuėję. Kaina 4 doL

"Tautos keliu" — dail. Jur
gio Juodžio tapybos kūrinių al
bumas. 50 spalvingų paveikslų 
iškelia Lietuvos valstybės tęsti
numą nuo vainikuoto karaliaus 
Mindaugo laikų. Kaina 7 doL 

thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 

ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ar nedaug mokantiem 
Itotariškai — puiki galimybė iš-

A. Kūmas ir W.R. Schmalstieg.

Broaklyae. 479 psL, kietais vir-

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių

Selj-Instructioa. Parengė W.

gyte Lietuvoje” ką tik išėjo 
iš spaudos. 324 psL. knygoje 
autorius vaiadžiai apžvelgia 
koatržvalcrbos veiklą Lietuve-

LaihraMj užsakė

Siunčiu už prenumeratą *.... aukų *. Viso*.

«ri* j tiet taį Ji italų

savcsjNo.
TcUiUtoMMfr 

aite | teitaiJą etate

mybės atgavimo. Šnipų ir ki-

pagauna. Kaina 250 dol. Šią ir



DARBININKAS S

DAYTON, ohio
šustok nigui T. Narbutai vadovaujant

lietuves neprifrteitgRmy sukalbėjus ; jnudųb' programos 
bės atstatymo minėjimas Day-. pranešėja Birutė Masitonytė, 
tone įvyko vasario 18 labai įs- anglų ir betariu kalba pristatė 
pūdingąi. pagriadiriį kalbėtoją tėvą G.

IŠ VISUR Į
JAV

1 vaL p4t šv. Kryžiaus baž- Kadangi salėj buvo daug a-

kalba supažindino juos su da
bartine Lietuvos būkle po žiau
ria bolševikų okupacija. Lie- 

_ _ tuviam jų gimtąja kalba primi-
hais, drauge su pamaldų daly- nė tėvynės praeitį,knygnešių 
viris nuėjo prie Trijų Kryžių 
šventovės ir padėjo gėles. Ku
nigas T. Narbutas sukalbėjo 
maldą už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės ir kenčiančius Sibire 
Lietuvos kankinius.

kytą pamokslą pasakė klebonas 
tavu dr. T. Narbutas. Po pa
maldų jaunesnieji Lietuvos vy-

nenuilstamą pasiaukojimą dėl 
lietuvių spausdinto žodžio lais
vės, kaip lietuvė motina prie 
ratelio mokė savo vaikus skai
tyti iš lietuviškos maldaknygės. 
Priminė mums, gyvenantiem

jog esam lietuviai, ir turim jais 
išlikti.

Pranas-. Gudelis. perskaitė O- 
hio gubernatoriaus James P. 
Rhodes proklamacįją apie , pa
skelbtas Ohįo valstijoj Lietu
vos metus, ir gautus sveiki-

Nuotr. B. Tarvydo

2:30 vaL erdvioje Lietuvių 
Klubo salėje prasidėjo iškil
mingas posėdis. Jį atidarė ir ta
rė sveikinimo žodį L.R.K. drau
gijų sąryšio pirmininkas Leo
nas Ražauskas.

Sugiedojus JAV himną, ku- nimus. iš JAV senatorių F. J.

suodė pumą karfe. Nesu tauti- 
niųį tokhir Žinovą?, tad pasaky
siu trumpai, kaip ne vienas ma
to paklaustas atsakė: Puiku!

Tai buvo hė tik grakščiai at- 
Sugiedojus JAV himną, ku- nimusc iš JAV senatorių F. J. tokiai, bet jų ištisa nenu- 

••• •-' .... ■ . trūkstant! pynė. Per maždaug
pusantros valandos šokėjai pa-

Lietuva—kita kontinentu spaudoje 11ren.?ė
“ 1 J Lietuvių R. Katalikų Draugijų

Venezuelos spaudoje Lietu- klaūsomybės penkiasdešimtme- Sąryšis.
šventės atgarsiai

Keletą dienų prieš šventę 
. dienraščiai:

“Dayton Daily NeWs” ir “Jour
nal Herald” įsidėjo straipsnius 
apie būsimą minėjimą ir Lietu
vos dabartinę padėtį, o po šven
tės “Dayton Daily News” vasa
rio 19 laidoj gražiai šventę ap
rašė suminėdamas, kad salėj

— Freie Presse — Korres- . "* j“*
pondenz, Vokietijoje (Miunche
ne) leidžiamas egzilų žurnalis
tų sąjungos informacinis leidi
nys (1967 gruodžio m.) paskel-

vos nepr. atst. penkiasdešimt- tį ir informaciją (kiek sušluba- 
metis labai ryškiai buvo paini- vusią tikslumo požiūriu) apie

. nėtas pačią vasario 16-tą dieną. Venesuelos lietuvių rengimąsi Daytono didieji. 
EI Unhrarsal, didžiausias (mi- minėti tą sukaktį Caracas, Ve- 

nezuelos sostinėj. Visuose (y- 
pač pirmuose dviejuose) pareiš
kimuose ryškiai nušviečiama 
dabartinė Lietuvos padėtis ir 
jos atitaisymo reikalavimas.

(Elta)

lijoniiūo tiražo) dienraštis ant
rosios dalies pirmajame pusla
pyje atspausdino lietuvių kolo
nijos Venezueloj pareiškimą. 
La Religion, antrasis stambus 
Caracas dienraštis, paskelbė 
Vliko pirmininko ir Lietuvos 
dipl. šefo pasirašytą įvairių 
valstybių vyriausybėms išsiun
tinėto (su Vliko memorandu
mu) laiško tekstą. Barųuisime-
to leidžiamas (nekomunistinės bė politinės lietuvių konferen- 
kairės) ^dienraštis Ėl Impulso cijęs Washingtone priimto ma-

-r- Lietuvos ..Išlaisvinimo 
Tautos Fondas susilaukė dvie
jų ypatingųjų rėmėjų. Dr. M. 
Devenis iš Santa Monica, Calif., 
įnešė 125 dol. ir Jonas Legis iš 
Weehawhen, N.J., 73.73 dol.

(E.)

— Amerios Lietuvių Tarybas 
pranešimu, minint Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 50 
metų sukaktį, š.m. vasario 20 
JAV Kongrese iki vasario 27 
pasakė atitinkamas kalbas arba 
įteikė raštiškus pareiškimus pa
vergtos Lietuvos išlaisvinimo 
reikalu 27 senatoriai ir 94 A.t-, 
stovų Rūmų nariai. Pareiškimai 
tęsiami toliau. Amerikos Lietu
vių Tarybos pastangomis bus 
išleistas specialus Lietuvos ne
priklausomybės 50 metų jubi
liejinis Congressional Record 
rinkinys, kur bus atžymėtos vi
sos kalbos, rezoliucijos ir kiti 
raštai Lietuvos reikalu.

; EASTON, PA.
Francis Connolly sukalbėjo in- 
vokaciją. Ją užbaigė lietuviš
kai, sumiaukdamas iš dalyvių 
nuoširdaus pritarimo. Eastono 
merui dėl kitų įsipareigojimų 
negalėjus atvykti, į minėjimą 
savo vieton pasiuntė pavaduo
toją Tomą Goldsmith, kuris pa
sveikino Eastono miesto vardu. 
Bųv^ anksčiau Eastono miesto 
meras/ gerai suprantąs lietuvių 
reikalus ir ne kartą parodęs 
lietuviam savo prielankumą, dr. 
George Smith savo kalboje iš
kėlė ne tik lietuvių, bet ir kitų 
Baltijos tautų nusistatymą 
prieš okupantą.

Gražiai paruoštą paskaitą lie
tuviškai skaitė svečias iš Phila- 
delphijos Balys Raugas, JAV 
LB pietryčių apygardos pirmi
ninkas. Pagrindinėj minėjimo 
kalboj pabrėžė. ne tik didingą 
Lietuvos istoriją, bet ypatingai 
paryškino laisvės kovas ir nu-

sakė šių dienų lietuvio uždavi
nius. Tarp kitų žymių svečių. ' 1 - f t-

Vasario 16 minėjimas
Lietuvių delegacija, suside

danti iš Viliaus Žiogo, kun. Al
fonso Batono ir Jokūbo Zansi- 
čio, Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 50 metų sukakties 
proga lankėsi pas Eastono mies
to merą proklamacijos paskel
bimo reikalu. Eastono miesto 
meras mielai priėmė lietuvių 

^delegaciją ir sutiko paskelbti 
Vasario 16 kaipo Lietuvos die
ną.

Minėjimas įvyko vasario 18. 
10 vaL kun. Alfonsas Batonas 
aukojo šv. mišias už Lietuvą ir 
pasaė pamokslą, pritaikytą 
tai progai. Per mišias gražiai 
giedojo lietuviškas giesmes lie
tuvių šv. Mykolo parapijos cho
ras, vadovaujamas Jono Kuli
kausko. Bažnyčia buvo pilna 
prisigrūdus žmonių, ne vien tik 
lietuvių, bet ir vietinių, kurie 
norėjo išreikšti savo simpatiją 
kenčiančiai Lietuvai.

Antroji minėjimo dalis įvy
ko 2 vai. popiet parapijos sa
lėje. Prieš pradedant vaišes bu-

dėjo “Grandinėlės” šokėjų nuo
trauką-.

Cincinnati leidžiamas savait
raštis “Catholic Telegraph” va
sario ‘8 laidoje plačiai aprašė 
rengiama minėjimą, suminėda- caovao . imutviov . vajvo va cujuuicvvuv yzuiuuz aaaer' «■ * *

pirmajame puslapyje įdėjo pra- nifesto ištisą tekstą (vokiečių mas keletą Daytono lietuvių 
nešimą apie Lietuvos nepri- kalba). (E) veikėjų pavardžių, straipsnį i-

■ - • •••• liustruodamas pagrindinio kal-
* * bėtojb:lfevf G. Sabataičio, S.J.LAYRENCE, MASS._ _ _ _ _  nuotrauka, o vasario 15 laido- nas, po kairia šv. Bernardo ir

įsidėjo “Grandinėlės” šoke- Mykolo parapijų
Jubiliejinis Vasario 16-wo», skundė, kad jam 15 metų teko jų nuotrauką.

darbuotis tarp kitataučių ir la-:
Vasario 18 d. 2 v. Hermanu bai retai beteko išgirsti lietu- vos vyčių veikėjas Stasys Vait- 

------ -. vištas žodis. Dabar esąs paten- kuS per radijo stotį WING tu
kintas, grįžęs pas savuosius. rėjo pasikalbėjimą apie Lietu- 

Po jo kalbėjo tautinės- lietu- va sūstoties komentatorium.
vių bažnyčioj klebonas kun.

adv. M. Franciosa, Kaštono 
miesto kontrolierius, dr. J. Re- 
ganis, kun. A. Bielskis, kun. 
Algis Bortkevičius, ir apie 150 
lietuvių bei amerikiečių svečių 
iš visur.

Likusią programos dalį išpil
dė parapijos choras, gražiai su
dainuodamas kelias lietuviškas 
dainas. Minėjimas baigtas vi
siem kartu sugiedojus Lietuvos 
himną.

Eastono dienraštis Easton 
Express ir Allentowno Mor- 
ning Call, įsidėjo straipsnius 
prieš ir po minėjimo su nuo
traukomis. Lehigh Valley ukrai
niečiai atsiuntė nuoširdų svei
kinimą, primindami iš istorijos 
jų artimus ryšius su Lietuva, 
drauge palinkėdami ištvermin
gai kovoti prieš rusų komunis
tų agresiją iki Lietuva bus vėl 
laisva. A.B.

— Tėv. Kazimieras Venclo
vas, O.F.M., lietuvių pranciško
nų vadovybės paskirtas Ame
rikos ir Kanados lietuvių tre
tininkų direktorium. Tas parei
gas iki šio! ėjęs kun. Kęstutis 
Butkus, dėl sveikatos prašė bū
ti atleidžiamas. Naujasis treti
ninkų direktorius yra Ameriko
je (Pittsburghe) gimęs jaunas 
lietuvis pranciškonas. Iki šiol 
jis gyveno pranciškonų vienuo
lyne Bridgevillėje. Pa., Dabar 
jo rezidencija bus Kennebunk- 
porto pranciškonų vienuoly - 
nas. Iš čia jis rūpinsis ir kan
didatais į lietuvių pranciškonų 
provinciją.

— Tadas — Jonas Degutis, 
pranciškonas klierikas, vasario 
21 padarė amžinuosius įžadus 
ir vasario 22 Wappingers Pails, 
N.Y., pranciškonų seminarijos 
bažnyčioje, gavo subdiakonato 
šventimus iš Poughkeepsie vys
kupo Joseph Pernicone.

minėjimas

salėje Lawrence lietuviai bend
rom jėgom suruošė 50-jį Lieta-
vos nepriklausomybės atstaty
mo minėjimą.

Minėjimui vadovavo Jonas 
Stundzė. Jis buvusio lietuvių 
klubo valdytos pirmininkas, 
Alto skyriaus pirmininkas ir 
miesto švietimo skyr. pirminin
kas.

Iškilmės pradėtos Lietuvos ir 
J.A.V. himnais.

Buvo atėję pasveikinti ir pa
linkėti vėl atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę nuoširdūs lie-

tavo Lietuvos pergyvenimus 
nuo karaliaus Mindaugo laikų 
iki dabar.

Pagrindinis paskaitininkas 
buvo šv. Pranciškaus parapi
jos klebonas kun. Petras Šaka
lys. Be kitų įvykių, susijusių 
su lietuvių gyvenimu, jis primi
nė, kad pagal kai kurių moks- . 
liniukų nuomonę, lietuviai su 
savo kalba jau yra buvę 2000

Vasario 15 daytoniškis Lieta- .3 t mokinių yra^ trys lietuvaites:
/ Danutė ir Vida Gineitytės ir 

Birutė Masifionytė. Mokykla 
kasmet išleidžia sieninį kalen
dorių. Jo išplatinama net kelio- 

TV 2-ras kanalas vasario 18 gta tūkstančių. Išleidžiant šių 
d. II vai. p.p. parodė minėji- metų kalendorių, Birutės Masi
nio metu susuktą filmą. lionytės rūpesOū vasario 16 da-

Arkivyskupo Ch. Alter vardo ta atžymėta kaip Lithuanian In- 
vidurinėj mokykloj tarp 3000 dependence Day. (jašk)

VASARIO AIDAI

gubernatoriaus patarėjas Ths- 
mas Lane, tos pačios valstijos 
senatorius Wall ir Lawrence 
miesto majoras Kiley.

Po to moterų choras, dau
giausia susidedąs iš šv. Pranciš
kaus parapijos chorisčių, vado
vaujamas muziko Jono Mar
kaus, per du karta pasigėrėti
nai gražiai padainavo lietuviš
kų damų. Du mažamečiai (nuo

WILKES-BARRE, PA.
Lietuvos nepriklausomybės tusevičius. Kunigas P.. Mili- 

paskęlbimo 50 metų sukakties, šauskas perskaitė gutopato- 
proga Pėnnšylvanijos gubema- riaus proklamaciją ir vie-

klebonas torius vasario 8 Harrisburge tos lietuvių priimtą rezoliu-
priėmė lietuvių delegaciją, ku- ei ją. Programa paįvairinta cho- 
rią sudarė: vietos lietuvių or- ro ir solo dainomis. Apie šį 
ganizacijų atstovai: Garso re- minėjimą buvo iš anksto pa- 
daktorius M. ?ujus, dr. A. Ku
čas, P. Nataitis, muz. V. Ra
monas, A. Miliauskas, A. Nor
vaiša, Mrs. N. T. Bajoras, LB 
apylinkės pirm. V. Paulauskas.

Susitikus sū gubernatoriumi, 
Nelė T. Bajorienė gubernato
riui prisegė ženklelį su įrašu 
“Restore Lithuania’s Indepen- 
dence”. Pažymėtina, kad guber
natorius šį ženklelį nešiojo ir 
ilgiau ir nusifotografavo su ei
le grupių, kurios tą dieną lan
kėsi jo įstaigoje. Lietuviai dar 
įteikė gubernatoriui specialią 
dovaaą — gintarinę Gedimino 
pilį, šią dovaną parūpino muz.

skelbta lietuviškose bažnyčiose 
ir vietinėje spaudoje.

Ši radijo programa surengta 
Lietuvių Bendruomenės apylin? 
kės iniciatyva, talkino švč. Tre
jybės parapijos klebonas prel. 
J. F. Baltusevičius ir šv. Kazi
miero parapijos (Pittston, Pa.), 
klebonas kun. P. J. Ališauskas.

— Twin C i rele, Los Angeles 
katalikų laikraštis (Denver, Co- 
lorado! Red.) vasario 18 d., ša
lia informacijos apie Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo su
kaktį ir dabartines lietuvių pa
stangas išsilaisvinti iš sovieti
nės okupacijos, įdėjo žinių apie 
du lietuvius: prel. Marcinkų, po
piežiaus vertėją anglų kalba 
vykstančiuose oficialiuose pasi
kalbėjimuose (betgi nemini, 
kad jis lietuvis.’ Red.) ir apie 
aštuoniolikmetį studentą J. Pet
kevičių, dalyvavusį Grenobly
je olimpinėse varžybose, JAV 
čiuožėjų grupėje. (E).

— Lietuvos Generalinis Kon
sulas New Yorke ir Lietuvos 
Laisvės Komitetas vasario 17 
surengė priėmimą (Carne- 
gie Endowment patalpose) Lie
tuvos nepriklausomybės die
nos proga. Apie šiais metais mi
nimos Lietuvos sukakties reikš
mę kviestiem svečiam kalbėjo 
gen. konsulas A. Simutis ir L- 
LK pirm. R. Sidzikauskas. Iš 
svečių tarpo kalbėjo Free Eu- 
rope, Ine. atstovas Richard H. 
Flanagan ir Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo pirmininkas 
dr. George Dimitravas, kurs 
tarp ko kita prisiminė ir savo 
tėvynės Bulgarijos saitus su 
Lietuva per dr. J. Basanavi
čių. (E-

KMIlHilUMIlIHHIIUIimmilIMmilIlIlIlII

Plymoutii, Pa., 
burmistro proklamacija

šios sukakties proga gražią 
proklamaciją paskelbė Ply- 
moutb, Pa., miesto burmistras 
E. F. Burns. šią proklamaciją 
išrūpino LB apylinkės pirminin
kas V. Paulauskas, kuris tame 
mieste gyvena.

Prie šios proklamacijos pri
sijungė prekybininkai — Ply- 

. mouth Professional Bussiness 
Men Club ir nutarė, kad 
miesto prekybos rūmų 
iškelta lietuviška vėliava.

Straipsniai: 1918 Vasario 16; Hochhutho drama apie Chur- 
Algirdas Kasulaitis — Valsty- chillį; Mūsų buityje.
bingumas politinės emigracijos Recenzijos: ’ A. Sietynas — 
fone; Kalpas (Joginius — Kū- Trečioji Pradalgė; Alaušius — 
rėjus-savonorius prisimenant; Iš memuarinių knygų; dr. P. 
Juozas Brazaitis — Nepri- Rėklaitis — Nauji vokiečių pa
klausomos .Lietuvos literatūra;' sakojimai iš netolimos Lietu- 
Paulius Rabikauskas — Gedi- vos praeities (E. Josephi ir W. 
mino laiškai; dr. Pr. Skardžius Scheu).
— Dėl kai kurių mūsų tikrinių . Viršelio 1 psl. — Rūpintojė- 
vardų aiškinimo; žvilgsnis į ■ lis' (žemaičių - liaudies skulptū- 
1967 m. ra), šis numeris iliustruotas dai-

Iš grožinės literatūros: L. liniuko A., Stasiulevičiaus Vil- 
Andriekus—Eilėraščiai; Kęstu- niaus vaizdais.' Naujas vinjetes 
tis Gaidžiūnas — Eilėraščiai. AIDŲ viršeliui ir skyriams su- 

. . . . . t zr • iL *tarė V K- Jonynas.Apžvalgoje rašo: J. Kojelis
w _ — Liętuvos laisvės kovos me- Aidus redaguoja dr. J. Gir-

rapžją atvykus hun. Jonui Ber- tai; į. Girnius — Kun. St. Yla nius, 27 Juliette St., Boston,
natoniui ir jam perėmus dva- — gyvenimo teologas; S. Ma- Mass. 02122; leidžia tėvai prau
skis vado pareigas, pagyvino kaitytė — Įspūdžiai iš studen- ciškonai, 680 Bushwick Avė.,
savoy veiklą. Žmonių daugiau tų suvažiavimo; R. šliažas — Broaklyn, N.Y. 11221.

graikų ir lotynų kaltos. Ta
čiau lietuvių kalbai plisti nebu
vo sąlygų.

tavos istoriją, dabartinę jos

Aųkų surinkta 100 doi.
Po minėjimo klubietės pa

ruošė gražią vakarienę. J. Sk

Šv. Vardo draugija, įŠią pa-Grendos vaikučiai duetu padai
navo vieną liet, dainelę, po jų 
ir jų močiutė p. Grendienė pa
dainavo solo dvi daineles.

PO dainų kalbėjo šv. Pran
ciškaus bažnyčios vikaras kun. lankosi
Jonas Bernatonis, kuris misi- šė ir naujų narių.

(RAŠYK SAVO VARDĄ 
METU VIŲ TAUTOS KANKINIŲ KOPLYČIOJE

ROMOJE
Lietuvių tautos Kankinių atminimui Aušros Vartų Šv. Marijos 
— Gailestingumo Motinos koplyčios darbai jau pitoett Koply
čia tos baigta 1968 metais, jeigu laiku surinksime lėšas. Visi 
lietuviai, ne tik suaugę, bet ir vaikai, prisidėkime savo auka 
prie šio mūsų Tautos Kankinių pamtaklo. Aukoms adresas:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 
2701 W. 68th Street, Chicago, HL 60629 

Am«rMc*J« yra naratomra rara mskraeiv (tax rasraMie)

. prt* mtaosvaidtla (S.).

Gubernatorius lietuvių dele-

ciją ir su ja nusifotografavo.

Vasario 11 vienos valandos 
programa nuo 1 iki 2 v. popiet 
buvo duodama specialiai Lietu-

WILK radijo stotį Wilkes Bar

ini organizacijų veikėja Mrs.

muz. V. Ramonui. įspūdingas

V- Ramonas ir prel. J. F. Bal-

prie 
būtų

V.R.

Americo* rūkoriai 1967 m. 
surūkė 552 bilijonus cigarečių. 
Tai 11 bilijonų daugiau negu 
1966 ir 41 bilijonas daugiau 
negu 1964. Cigarų rūkymas su
mažėjo. :

Mielas lietuvi, paremk lietuvių pranciš
konų pastangas pastatyti K U LTOK OS 
ŽIDINĮ New Yorke. Įsigytas žemės skly
pas Highland Blvd., HighlandParke, 
Brooklyn, N. Y. Baigiami ruošti pastatų 
planai. Laukiam talkos! — Aukas prašom 
siųsti lietuvių pranciškonų vienuoly imi 
680 Bushwick Ave^ Brooklyn, N.Y. 11221
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AKAS

Ettore Galelio.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

460. West Broadvay, South Boston Maššachusetts

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka už visų rūšių taupomus pinigus.

Populiariausia šokių vieta Yorkvilėje

19% NUOLA
visiems

IARBININKO

^(mdGr^urs^tic.

"Prayin, Handt” 
. by Mrecffl Nrtr

lątoata* utenft^faMS ne- 
Mmi ^ahto, Mt skomo, nei 
kvapo. Galhna nutrokšti, nors 
atrodytų kad kvėpuoji tyrą

ft Mm Yor- 
į|M įaugo- 
ĮMklr anie*

Į maši- 
, ir tuo

9. šitokiose sąlygose “puin- 
puok” stabdžius palengva sto*T 
jaut ar maiSnant greitĮ.

BAY AUTO WASH 212 Bay Street 
Staten Island. Open 6 days a week 
Car wash Mon thru Thurs $2.00, Fri 
and Sat $2.50. Simonizing small care 
$25, Caddiiacs and Lincolns $30. 
Ali work guaranteed Call 442-9338

........ Chrizantemų saloto*
Japonai iš chrizantemų gami- 

na salotas, šiam tikslui augi
namus specialios chrizantemos.

Jų žiedlapiai supiaustomi ir 
sumaišomi su miltų kiaušinių 
mišiniu. Padaromas pyragaitis. 
Po to jis panardinamas į karš
tą sviestą, išimamas, atšaldo
mas ir apibarstomas cukrum.

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

R«y KcrbeHa, Dir. 
n 3-5300

PEERLESS MEMORIALS
85-31 Grand Avė. Maspeth, N.Y. 

DA 8-2123

tuoti ir vietiniai gėrimai, europietiškas patarnavimas.
233 East 86th Street (tarp 2 ir 3 Avė.) New York CHy 

T«L SA 2-9926

TO PLACE 
YOUfc AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: S67-3680

Ctae^e, BL A Leseinskaų SL 
Bastau, Mam.. B- Olšauskas, Ci
cero, BL, P. Karalius, J. Krišto- 
laižto, Ohto, K. Cfceą-
km Ifc Btor, Buciid, Ohio, A- 
Sirgedas, X Ujfeąlis, J.Digrya,
R. Burnaveraitė, Kun. A. Paš
tais, L. Virbickas, K. Zvinis,
S. Česnauskas, V. Povilauskas, 
M. Pasėlis, P Bielskus, J. ©ren
tas, J. Kjunklis, A. Garliauskie- 
nė, V. Cesnavįčius, B’klyn, N- 
Y., A. Daidynas, Lakeside, Ca- 
Ht, P. Kauklyį E. Hartford, 
Conn., B. Mainąs, Hartford, 
Conn., M. PalŪenis, Essez, Cqh- 
nectįcųt, S- Gudaitis, Norwalk,

L Žukauskas, Nauga- 
tuck, Conn., . E. šerkšnas, 
Bloomfięld, Conn. E. Satkunas, 
Watertown, Conn., A. Zabels- 
kas, J. žemaitis, A. Aleksis, 
Waterbury, Conn., K, Ka-

Laukaitis, Maspeth, N,Y., J. Va
laitis, K. GąrbaiKkas, N. Bražė- 

Kazickas, New

Po 3 dol. — S. Raksnys, W. conn 
Januškevičius, Piūla, Pa., F. 
Urbanavičius, Pgh. Pa., A. 
Vaičulis, W. Mifflin, Pa., F. 
Maznik, Dalias, Pa., O. Dzcto- 
vįckas, P. Aleksandravičius, S. 
Berzetes, J. Laucevičius, S. Lfo- 
gys, J. Liogys, G. Leiga, Wood-

Kur tūkstančiai taupo milijonus

a DEXTER PARK £ 
I PHARMACY R 
“ Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMA1CA AVENUE 

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

WE DELIVER
Mlchigan 2-4I30

Mfeovor leariMf* $3 per bour Start
inę mtA «•» earn up to $3 per bour. 
Overtime avaitalMe, fringe beneflts, 
teporance, Biue Cross, vacation and

__ £
km. Phita, Pa-, G etauda, Pfo*

Z X Dovnorow, Wood» 
side, N.Y.

Po 5 dol. J. A. Žukas, Aber- 
deen, Md., M. Kripkau$kas, 
Cho. m., S. Ožebergaitė, Toron
to, Can., L. Bajorūnas, South- 
fodd, Mich., 1L Vilkas, Vene- 
cuela.

Po 4 dol. S. Vasikauąkas, 
ffilk N-Y., L. Kukarausa, 

pęovidence, R1

Manhattano salos, sudaran
čios dalj New Yorko miesto, 
pavadinimas kilęs iš foč^nų žo
džių “manna-hata”, tai yra “gir
tuokliavimo vieta."

šis pavadinimas atsirado 
1524, kM italas Qmnni Fe- 
namas, pirmasis europietis, iš
lipęs į šią salą, pradėjo gir- 
Avi! iiMtoniK Ugniniu

STgAM BATH8, MA SS AG ES for 
Ladięs: Tuesday and Thųrsday; for 
Men: Monday, Wednesday, Friday, 
Saturday and Sunday. Hours 11 AM 
to 11PM. Leenard Beckfoed Fmish 
Steam Baths 1939 Madison Avenue 
N.YjC. between 124 and 125 Streets 

TęL L& 4-9886

HOLY FAMILY CHURCH 
83 Clove Road New RocheBe 

In We»tchesteFarea 
Need ĘXP COOK for Rectory 

Sleep in 
Call 914-632-0673

siuvinėjimo 
mes pažįstame, yra vadinamas 
renesansu, o ne richelieu. To
dėl, remiantis šios enciklopedi
jos autoritetu, panaudojau tik
rą to siuvinėjimo pavadinimą 
vietoj įprasto klaidingo. Ri
chelieu taip pat yra karpytinis 
siuvinėjimo būdas, bet su spe
cifinėm variacijoms, kurios šį 
būdą aiškiai skiria, nuo renesan
so.).

Italijos Milą Schoen turėjo 
keletą vilnonių kostiumėlių ir 
šilko organzos suknelių, puoštų 
kitos spalvos gėlėmis, kurios 
nebuvo ant viršaus užsiūtos 
antsiuvui būdu, bet, iškirpus 
medžiagoj: skylę, gėlės buvę^į 
leistos 1 uied?iag^^'taų^_ 
rodė vrenodai iš abiejų medSą- 
goą pusių. Dar daug naudoja
ma plunksnų įvairiausiu kutų 
m* iškimštų gėlių Cąrdin ir Mi
lą Schoen rodė apikaklių ar si
jonų pasiūtų iš šešių ar dau
giau dvigubi šilko organzos 
sluoksnių. (Jei sukniai sunaudo
jamą 3(M0 jardų medžiagos, 
ji tini būti brangi) Suknelių 
kaklai rankogaliai ir apačios 
puošiami įvairiausiomis parau- 
komšr ^ufflęs).

HOUSES WANTEO
We buy houses for long term in- 
veMmetrt. HigbeM pricė paid. Im- 
medtate carii avaitabte.

Zdanis, DakviDę, Conn., E.
m^tis, HoIĮywobd, Fla., V. Sta- 
mūtis, Gųlfoort, Fla., J. Wanat, 
Ozone Pk„ N.Y., O. Alekna, O. 
YBeitas, M. Simonaitis, Rich. 
įįįftr H.Y k E. Nhvazeteki, Hano-

RAJUO PROGRAMOS
Sijonai: Visas pasaulis laukė 

Paryžiaus sprendimo dėl sijo
nų ilgio, bet Paryžius, jausda
mas savo nykstančią galią ma
dų diktavime, neišdrįso tokio 
sprendimo išnešti. Visi Pary
žiaus ir Italijos dkheji turėjo po

CBS IS FOR. YOU if ymir buš- 
neas needa competent bookKeeping 
Service and cssnnot afford a fiill thnė 
><X>1rlr,Wvrr write GPO Bok 2771, 
New Jojtfc, N.Y. 10001, ar caH 622- 
2115. Taxes, Payrolls, Accounts re- 
cetvaMe.

ę. A. LOPEZ 
Fprwarding & Shipping Co. 

International Freight Forwarders 
Custom House Brokers 

Air Cargo Fersonalized Service 
19 Rector St. - NYC - WH 3-7372 
FMC U7 -r- Cabte GALOPEZ, NY

KEEUER 4 PUMAS MARINA 
Pike St., Fort Covington, N.Y. 

(618) 35S-2481 
Wilbani Į^ewis, Proprietor 

Stareraft & Evinrude Busta

ALFRED W. ARCH1BALD
President

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuvižkai. • Turtas (Assets) virš $132,000,000

Romoje ir Paryžiuje stųpriai 
jan^fama prtežkarinė įtaka Di- 
dels dalis vakarinių sidaūų 
kirpta iš įštrižos medžiagas 
(Ken Scot, Gros ir kiti). Drtni- 
nė ir vakarinė apranga baugiau 
romantiška, motęriMįą, hippie 
teroras jau atgyveno.

.Vakarui ši romantiška nuo
taika atsiekiama per atviras nu
garas, iškarpytus ar permato
mus šonus ar juosmenis (frene 
Galjtzine, Grės, Bąjenciagą, St 
Laurent ir kiti), per plačius 
skrendančius sijonus (llila 
ScIm*») ar šalikus nuo pečių 
ir galvos (Dfor), ir per įtrauktus 
judsmehis. Grįžtama prie pra
bangus; drabužis vėl bus mepo 
kūrinys, reikalaująs aukštos 
siuvimo technikos ir didėlės 
praktikos. Valentino, Milą 
Schoen, Dior ir kiti turėjo pasa
kiškai brangių ir sunkiai repro- 
dukūiojamo rankų darbo deta
lių kaip siuvinėjimo karpytiniu 
arba renesanso būdu ant šilko _ _ _____
organaos, ar siuvinėjimo auksi- vilnomų undinių taūše ąhęAft- Įjaurtmct- Whr*. 
ne ar sidabrine mišiūra. (DMC kaip namuose austi. Vėl paairo< 
Rankdarbių Enciklopedija aiški- dė taftai* || kartą gėlė& Kj^ąi 
na, kad paprastas karpytinis vienspalviai,, margi ar taip 

būdas, toks kokį stambiai rauplėti, jog atrodo 
suglamžyti, šifonų kaip ir ne
simato, jų vietą užėmė šilko or- 
ganza.

Skrybėlės: romantiškos, dide
liais bryliais labai tinkamos 
aukšto ūgio moterim. Žemes
nėm geriau tiktų modernūs tur
banai su ilgais kabančiais šali
kais arba beretės, kurios dar 
vis madoj.

Batai: vienas iš geriausių ba
rometrų sijonų ilgiui pranašau
ti yra batai. Kaip buvo anks
čiau minėta, kada batų kubiu
kai krinta — sijonai kyla; kada 
kulnukai kyla — sijonai krin
ta. Šį pavasari vasarą maty
sime batų su aukštesniais kul- 
nukais, tarp 2” ir Rude
nį kulnukai sieks ligi 3”. Bend
rai batai lieka buki, keturkam- Y
piais ar apskritais galais, su '
aukštesniais, tiesiais, storiais 
kulnukaįs.

Universa) šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
-paliudijimas. ‘

STEP. MINEU8 
LVM—»KM) kaKycto* 
Ir FM MMrt

Lietuves Atstmmimy Radio Valanda yich, Brockton, Mass., S. Kar- 
jąvicus, Lawrence, Masą., J. 
VąjtiųinJB, Canton, Mass., S. 
Bhnanayičįus, Dorchester, Mas- 
sachu$et$, G. Baranauskas, Sun- 
derląnd, Mass., A. Andriulionis, 
S. Boston, Mass., R. Savukinas, 
{Jewbųryport, Mass., V. Kaman
tauskas, Norwood, Mass., T. A- 
teksonfe, Braįntree,. Mass., A. 
Strazdas, Roselle, NJ., D. Ros- 
si, Jemy City, fU., W. Bar- 
kaustaę, QiBside, NJ., A. Lu- 
kaustae, Metuęhęų N.Y., A. 
Shaftau&as, Kearny, N J. Kun. 
L Urbonas, Gary, Įnd., Z. Ju- 
rys, Richmond KR, N.Y.

TeL (212)497-8865

Alfa Jeweler 
A.ŪSBLI3 

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

P4 2doL — Z. Sukis, N.Y., 
A. Ęanwnas, Albui, Mass., B. 
Bacevicų Ctovetand, Ohio, Ę. 
Jurgaitis, ClareMfcn Hffls, DL, 

___ __ & Karuuskis, Chicago, Dli- 
mr_________________________uosto, M. Nasicfcaą, Piscata-

' 1:*!*^*??*— vray, Jfew JeraBy,^ K- Nu- 
garis, Kearny, NJų E. Kasetie* 

MMM nė, J- KĮent, S. Macezinskas, 
Bldyn, N.Y., J. Kiaunė, Jamai- 

ĮtWt . • ca States, N. Y„ Ą. Smuko- 
BBSAAtŽ t. Shįijs, Mdi. HS, M 

h Y., A Butas, Woodhaven, N.Y., 
raėMy ^nalph g. žalpa, London, Can., Ba- 
felMh Mrt- jonįnas, Hamilton, Can., B. 

SBtUĮBVlflU^ ISė VJ^USy luTOB*

,«5® —1 ;Ė. Karmazinas,

1Q. Turėk mašinoj padangų: 
grandines (lenciūgus), bet už-, 
dėk ar nuimk juos toliau nuo. 
greitkelio. ‘

MCA (Amerikos motoristų 
klubas) pataria vairuotojam va
žiuoti prisitaikant prie, sąlygų 
Lyjant, sningant, rūke ar ant 
ledo, mažink greitį, proporcin
gai pavojingom sąlygom. Joks 
įėjimo ženklas neatstos vai
ruotojo protingo apdairumo to
kiuose dalykuose.

«MMY'8 GARDEN CENTER
Open 7 days a vreek. One stop stop- 
pžng cester for all your garden sup-. 
pUee — featurtag beauttftal garden 
plaute for BASTU3L Vtarmerly oC

DRIVER A COMBINAT5ON MAN 
Steady work nice vrorklng condition* 
Appiy te peseon Park City FlorM 

97-15 Queens Bvd. 
Re*o Park, N. Y.

Chanu Beauty Shoppe
REGINA ŪSEUENR — Tel. 497-8889 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Planinį dažjrmas

8. Ant lodą ir ąnfefeo vafinok;
.„-t, -,- tik 25-30 m.p.v. ir laikykis 100- 

P* « «•» “«***

mum, tari pagedušnadaiųtea-
zq> vamzdžius. Daug vairuo
tojų to nežino. Tikrisk mirt- 
Intus reguliariai

4. Vežkis kartu skardinę dė
žę, pilną skysto kuro nema
lonu būtų šaltyje pritrūkti tai* 
ropakdyje.

5. Vežkis kartu kibirą pelenų
ar rupios druskos. Naudinga
pajudėjimui iš vietos, įstrigus
ant ledo.

6. Nebandyk stumti maSną
g gilaus sniego: šaltame ore 
persitempimas gali sukelti 
sveikatos komplikacijų.

7. Naudok sėdynės diržus 
prisirišti. Jie labai naudingi 
ant pavojingų kelių.

ft’am ęerlmcšfanas 
garantuoja tinkama patarnavimą

HOLLANDER
CYPRESS CORPORATION

800 JAMAICA AVENUE
BROOKLYN. N. Y. 

AP 7-2332

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

Fmuf ■» teora L A 8 Alarm Ca te 
kere wtth Burglar Alanus for Stores 
hames and autos. We also testall 
vaNdbM machtoca. UnaUficd Bcenaed 
necMstea -r-. Catt LU 5-1008

ar švąrfcą fCbsml Sk m M taML lt MMt
įvairaus Bgfo peMėmt dMHMt ZLTZmš ni^TM TŪtlklTrt^ 
dieną ir vakarų

kios^dSte, banhbonkijį
ka, rūdžbį ruda, JŪkat ''m'nfabteia^ ».
koralų panūdent to atkilą ,, w 
ranžinės, taip pat ūriMNMl URklCeT .
vos kaip šviesiai naėįynų l W
vai rausva to tt

gos languotos, taštaetat gtffe *nk B- SemaMfc Ffc*
tos ar smulkiai, umoMI «hk > * i lū—lniHBt SiK
žos (pin strire). Duagtou to 
daugiau naudojama ūktokMht g*

BOSTON, W0R^Ę8TER 
•MICKTON, T

Tto.

Laftvte Mteirya — NEW YORK — 
T jĄtiiviii- ir anytai ĮgaHyiiTiiR ftfelnnfii* 
dieniais 9-10 ryto WHBT 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-6332 ir Rpnas Kea^s TW 
4^1284 62-15 69U FL, MĮfkUe VU- 
lagę, N.Y. 11379.

NEW YORKE 
SeMafientate nuo 5 iki 6 vaL WEVD 
1338 KH. 97ą Mg.Fm. DireMorius 
Dr. Jokūbas J. Stoikas, 1016 Schlei- 
fer Rd. HiDside, NJ. 07205; teL 201- 
28^0878.
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Paremkime N*w Yorko Kul
tūros Židinį — Jaunimo na
mu* atsilankydami į madų pa
rodą, kuri įvyks kovo 24 d. 2 
vai. p.p. Le Cordon Bleu salėje, 
Woodhavene. New Yorko ir a- 
pylinkių sumanios ir gražios 
lietuvaitės modeliuos savo ir 
kitų kūrėjų pačius naujausius 
rūbus. Parodoje modeliuoti jau 
sutiko A. Butvydaitė- Butvay, 
D. Campbell, E. Garunkštytė, 
V. Gerdvilytė, L Kybartaitė, I. 
šilkaitienė, G. Tiškutė, E. Vai
čiūnaitė ir R. R. Žymantaitė. 
Bilietus į parodą prašome įsigy
ti pas I. Dičpinigaitienę, skam
binant VI 9-8721.

Julija Terebeizienė, Darbi-

Antano* Bartafiūn**, gyv. 
Ridgewoode, mirė, kovo 3. Lai* 
dojamas iŠ Apreiškimo bažny
čios kovo 7, 10 vaL ryto Šv.

kitiem lietu-

pinasi S. Aramiskio laidotuvių 
įstaiga, tėlef. EV 7-4335. Pa
šarvotas Seneca Funeral Home, 
494 Seneca Avė. Brooklyn, N. 
Y. Nuliūdime paliko žmoną Ci
ną, dukterį Mary Mardos, žen
tą, anūkus ir brolį Petrą bei ki
tus gimines.

WeH*r Turuli*, ilgų metų 
Darbininko skaitytojas ir dide
lis spaudos rėmėjas, apmokėjo 
metinę prenumeratą dviem 
skaitytojam — pranciškonų stu
dentam: T. Degučiui, Wap- 

ninko skaitytoja, nusišutino ko- pingers Falls, N.Y. ir V. Gu- 
ją, jau 4 savaites gydosi na
muose daktaro priežiūroje.

Valentina Mrozinskienė pia
nisto Alekso Mrozinsko žmona, 
jau kuris laikąs -serga. Dabar 
paguldyta Roosevelt ligoninėje 
Manhattane tyrimam.

Vladas Kulpavičius, brookly- 
nietis, yra žinomas lietuviško 
meno populiarintojas. Vienas 
jo padarytas kankles nupirko 
Kanados Valstybinis Muziejus 
Ottawoje. Paprastai šis muzie
jus senoviškus eksponatus ne
perka, o įsigyja dovanomis.

Antanas Večerskis, nepri
klausomoje Lietuvoje buvęs ge
ležinkelio policijos tarnautojas, 
1941 m. išvežtas į Sibirą, nese
niai gautomis žiniomis sausio 3 
mirė Sibire. 
La Maison Francais* patalpos 
priklauso New Yorko Universi-

mauskui, St. Bonaventūre, N. 
Y. Aukotojui padėką reikšda
ma, administracija laukia ir 
daugiau skaitytojų, kurie pre
numeratas apmokėtų negalin
tiem užsimokėti, ypač už Ame
rikos gyvenantiem, bet norin- 
tiem skaityti Darbininką, kuris 
pirmiem metam kaštuoja tik 5 
dol.

KMS 29 kuopos susirinkimas 
bus kovo 10 d. 1 v. popiet. Ap
reiškimo parapijos salėje Broo- 
klyne. Valdyba prašo visas na
res dalyvauti.

Už a.a. dr. A. Trimaką, buvu
sį Vliko pirmininką, jo mirties
4 metų sukakties proga, mišios 
bus Apreiškimo parapijos baž
nyčioje kovo 9 d. 9:30 v.r. 
Giminės ir artimieji prašomi 
dalyvauti.

Matulaičio namg Įkurtuvių
ieto prancūzų institutui, čia įvyks kovo
nuolat vyksta įvairios parodos" 17. sekmadiaų, 1 vai• P ^Ap- 
Gruoė lietuviško iaunimo krei- reiškuno parapijos salėje Broo- įsi7 insUtutodJektorių, pra- Uj^^rengime dalyvaus pij« salėje kovo 24 d. 4:30 vaL 
t j 1. - j-i- kaltai Pradėtosios Maruos Se- popiet.sydami patalpų lietuvių daili- . , .. .. ,■ J n serys ir skaidrėmis parodys sa- Siau metais yra minima pa-

vo veiklą ir Matulaičio namus, rapijos. 60 metų sukaktis, šia 
kurie jau baigiami statyti ir į- proga yra rengiama, vakarienė 
rengti. parapijos salėje balandžio 20.

' Dainuojanti Žymantų Šeima. Ii te'f <£ Pranė žymairtfeni, Jūratė, duryse dvynukai Aldona ir'Zigmas,Daiva, Kastytis, Sigutė, Živilė ir 
Gabija. Jie koncertuoja kovo 10 Elderts K. Lane mokyklos salėje W oodhavene. Pradžia 4 v. popiet.

MASPETHO ŽINIOS

Misijos Viešpaties Atsimai
nymo parapijos bažnyčioje lie
tuviškai kovo 11-17 d. 7:30 v. 
v. lietuviškos mišios ir pamoks-

Angliškai — kovo 18-24 d. 
7:30 vaL vak. angliškos mišios 
ir pamokslas. Misijom vadovas 
Tėvas Juozas Vaškas, M.I.C.

Gavėnios metu kiekvieną va
karą 7:30 vaL, išskyrus sekma
dienį, yra laikomos mišios. Sek
madieniais 4 vai. popiet. Kry
žiaus Keliai,ir palaiminimas su 
švč. Sakramentų. ;

šv., Oho* Sodalietė* rengia 
“Bųnco” žaidimų vakarą para-

ELIZABETH, N. J

surengti Paryžiuje gyvenančių 
lietuvių dailininkų parodą. Po 
4 mėnesių direktorius atsake 
teigiamai. Taip kovo 4 atidary
ta paroda, kurioje yra išstatyta Parduodama. Prie Highland 
Prano Gailiaus, Žibunto Mikšio, Park 1 šeimos mūrinis, pu- 
grafika ir Antano Mončiaus pie- siau atskirtas, 7 kambarių, 4 
šiniai ir projektai skulptūroms, miegamųjų namas. Įrengtas rū- 
Paroda tęsis iki kovo 22. Savai- sys, puikus sodelis ir priean- 
tės darbo dienomis atidara nuo gis. Apšildymas aliejų ir karš
io iki 6 v.v. Adresas: 16 Wash- tu vandeniu. Pusė bloko nuo 
ington Mews, New York (kam- Jamaica Avė. 19,500. Skambin- 
pas Washington Sųuare). ti TA 7-6287.

Vasiliauskaite, parapijos baž
nyčioje susituokė vasario 17. 
Kovo 23 susituoks Paul James 
Morrissey su Ona Šidlauskaite.

Ona Ginkuvienė savo na
muose paslydo ir susilaužė šlau
nikaulį. Paguldyta Lutheran li
goninėje, 308 kambarys. Kovo 
4 jai padaryta operacija.

Elizabetho ir apylinkės lietu
viai gausiai dalyvavo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
50-ties metų sukakties bendrai 
ruoštame minėjime vasario 11 
Newarke.

šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos klebonas prel. 
M. Kemėžis savo lėšomis buvo 
pasamdęs autobusus, kurie mi
nėjime dalyvavusius elizabie- 
tiškius vežė Newarkan.

: Antras tos sukakties minėji
mas Elizabetho lietuviam bu
vo surengtas įlizabethe vasa
rio 18 lietuvių^ Laisvės salėje. 
Minėjimą rengė ALB Eliza
betho apylinkės valdyba. Pa
skaitą skaitė N. J. Lietuvių Ta
rybos p-kas inž. V. Metinis. Me
ninę dalį atliko vietinės pajė
gos: A. Bartytės vadovaujama 
lituanistinės mokyklos mokinių 
(mažųjų) tautinių šokių grupė, 
pianu skambino D. Kliučnikai- 
tė ir deklamatorė Oi Lanienė. 
Minėjime prasmingą žodį tarė 
vietos lietuvių parap. klebonas 
prel. M. Kemėžis.

Elizabetho miesto majoras T. 
G. Dunn pas jį apsilankiusiai 
lietuvių delegacijai įteikė pasi
rašytą proklamaciją, kuria skel
biama vasario 11-18 “Lietuvių 
savaitė”, šios savaitės laikotar-

Delegaciją pas majorą suda
rė: klebonas prel. M. Kemėžis, 
ALB Elizabetho apylinkės pir- 
min. V. Mamaitis, Tautinės S- 
gos skyriaus pirm. P. Lanys ir 
lietuvių skaučių atstovė Ramu
tė Barytė-Lora.

Lietuvos laisvinimo reika
lam Elizabethe surinkta apie 
$600 aukų.

Kaziuko mugė
Elizabetho lietuvių skaučių 

Palangos viėtininkija tradicinę 
Kaziuko mugę rengia ikovo 10 
Šv. Petro ir Povilo Deivių pa
rapijos salėje.

Kultūros klubo vasario mėne
sio susirinkime kalbėjo Paulius 
Jurkus iš New Yorko. Paskai
tos tema: “Formos problema 
dabarties lietuvių literatūroje”.

Vasario 16-sios proga Lietu
vos laisvinimo ir
viškiem reikalam Bostone su
rinkta iš viso 5,611 dol. Svar
biausia aukotoja Ona Ivaškienė 
ta proga įnešė į Lietuvių Fon
dą 1000 dol. Kai kurie kiti au
kotojai irgi skirstė savo aukas: 
Altui, Vlikui, Tautos Fondui ir 
kitiem. Vietos minėjimo išlai
dos 1262 dol. Stambiausia iš
laidų dalis sumokėta orkestrui 
ir už salę. Pilna apyskaita dar 
nepadaryta.

Ona Ivaškienė daug laiko 
praleidžia mokydama tautinių 
šokių. Jos šokėjai šoka ne tik 
lietuviam, bet ir tarptautiniuo
se festivaliuose bei televizijoj. 
Vasario 16 proga ji padarė dar 
vieną staigmeną įnešdama Lie
tuvių Fondui 1000 dol. Šalia to 
dar paaukojo Vlikui 100 dol. ir 
Altui 2.5

Bostono Santaros -Šviesos 
skyrius kovo 9-10 rengia stu
dentų Birutės Bulotaitės ir 
Uosio Juodvalkio fotografijos 
ir Romo Astrausko skulptūros 
2 dienų parodą. Parodos ofi
cialus atidarymas bus kovo 9 
vakare (šeštadienį). Stud. Bulo
taitė ir Juodvalkis yra iš Chi- 
cagos, O Astrauskas iš Toron
to, Canados.

Baltijos ir Žalgirio sk a uč lu
tu tuntai rengia metinę Kaziu
ko mugę kovo 10 So. Bostono 
Lietuvių Piliečių D-jos auditori
jos 3-čiame aukšte.- Mugės ati
darymas 12 valandą. Mugėje 
bus įvairių eksponatų, skanūs 
pietūs, skautų pasirodymai ir 
sk. Paulinos Kalvaitienės su 
mažaisiais skautais ir skautėm

Mugė atidaroma 12:30 V. p.p.
’šeimyniniai pietūs 1 v. Pietum 
bilietėlius prašoma įsigyti iš 
anksto pas platintojus. Bus ir 
meninė dalis, kurioje bus suvai
dinta S. Kalvaitienės “Raudo
noji kepuraitė”.

Šios mugės pelnas skiriamas 
padengti kelionės išlaidas skau-

, tėm, vykstančiom į jubiliejinę 
tautinę stovyklą liepos 8-24. Į 
mugę įėjimas nemokamas. Mu
gėje bus pardavinėjami mielių

į pyragai, lietuviška gira, įvairūs
s rankdarbiai ir k. Paremkime
► mūsų skaučių pastangas ir gau-
• šiai atsilankykime į šią mugę.

V. paruoštas naujas vaidinimėlis.
Jonas ir Bronė Venckai įsto

jo į Lietuvių Fondą su šimtine 
dolerių. Bostoniškiai žinome,
kad Venckai savo “turtus” su-
krovė kitur. Jų trys sūnūs bai
gė inžinerijos mokslus, o dūk-

Šie kursai, įsteigti Mai- gienė. Kursuose talkinti pasiža- tė yra dantų gydytoja. Į Ameri-
ronio mokyklos mokyto- dėjo dar: V. čižiūnas, A. Ma
jų iniciatyva, pradėjo sionis, A. Benderius ir J. Matu- 
veikti 1967 spalio 22. Paskai- laitienė. 
čius spaudoje skelbimėlį, buvo 
įdomu, kas tokiais kursais do
mėsis ir kiek kursantų susi
rinks. Tokių “devyndarbių” at
sirado aštuoni. Nors esame la
bai užimti kasdieninėse mokyk
lose bei organizacijose, bet ry
žomės pabandyti savo jėgas ir

ką Venckai atvyko su mažais 
vaikais 1949.

DĖMESIO!

PROGOS IŠGIRSTI 
DAINUOJANČIOS

pyje prie Elizabetho savivaldy
bės rūmų, šalia Amerikos vėlia
vos buvo iškelta ir Lietuvos ve

šių kursų tikslas yra: pa
ruošti mokytojus lietuviškom 
šeštadieninėm mokyklom. Mes, 
kursantai, entuziastiškai jaučia
me gilią šių kursų prasmę ir į- 
vertiname mokytojų pasiauko
jimą, perduodant mums savo 
žinias ir patyrimą.

linti ir padirbėti su mokytojais, 
kurie mums dėsto labai įdo
miai — dažniausiai pasikalbėji
mo forma.

Kai sėdėdavome šeštadieni
nės mokyklos suoluose, neretai 
pagalvodavome, kam mes čia 
sėdim ir kokia iš to nauda. Da-

šiuose kursuose.
Renkamės paskaitoms vieną 

kartą savaitėje. Dėstomi daly
kai paskirstyti taip: lietuvių kal
bą dėsto J. Kregždienė, lietu- nelę. Mums visiems, kaip ir

Visi esame Maironio mokyk
los abiturientai (to reikalauja
ma) ir kurstome mumyse mo
kykloj uždegtą lietuvybės lieps-

bar, kada jau imame aiškiau 
protauti, pamatome ir mokyk
los reikšmę.

Suprantame, kad laikui bė
gant, mums reikės užimti net 
mokytojų vietas ir atsakyti už 
tolimesnę Lietuvos istoriją.

Taip galvodami, mes dirba
me ir esame tikri, kad nesigai
lėsime. Kursante

kš. LIETUVOS
VYČ1V VEIKLOS

New Yorko ir New Jersey • liava. 
apskrities metinė šv. Kazimiero --------
šventė bus kovo 10 Newarke. j*, nuobodžiaujate, tai žiūrė- vių literatūrą ir tautosaką —A. daugeliui, rūpi lietuvybės išlai- 
šeimininkais bus Netvarko 29 kitę spalvotos televizijos arba Samušis, Lietuvos istoriją —
kuopa. Nariai pirma susirenka į klausykite stereo muzikos. Ka- dr. A. Budreckis ir aplinkos bei
parapijos salę, iš ten palydėti talbgų leikairakite: J. L. Gied- tėvynės pažinimą — įvadą Į nimui kartą savaitėje susirink-
veteranų, eina į bažnyčią. Mi- raiti^ 10 Bany Dr., F, North- Lietuvos geografiją — E. Ruz- ti pasimatyti, mintimis pasida-
šios bus 12 v. Mišias aukos ir —1
pamokslą pasakys kun. Petras 
Totoraitis, 29 kuopos dvasios 
vadas. Po mišių — pusryčiai šv. 
Jurgio salėje. Kalbės svečias 
kun. James A. Pinder, arkivys
kupijos radijo ir televizijos di
rektorius, Seton Hali stoties W- 
SOU direktorius. Po pusryčių 
3 v. bus apskrities susirinki
mas toje pačioje šv. Jurgio sa
lėje.

Šiemet, švenčiant Lietuvos

kymo ateitis.
O ir linksma lietuviškam jau-

port, N.Y. 11731. Tel. (516) 
757-0055.

Brooklyne prie Bell Telefo
no Bendrovės, 2 blokai nuo Ja
maica traukinėlio linijos, par
duodamas grabai atremontuo
tas vienos šeimos, 6 kambarių 
namas. Kain 15,500. Darbo die
nomis skambinti po 6 vai. va
karo, savaitgaliais bet kuriuo 
laiku tel. MI 7-9070.

Lietuviškai rašysi su malonu
mu tik lietuviško raidyno ma-

4 vai. pp<
Franklin K. Lane High School

Įėjimo auka nuo T dol. iki 3 dol

kurios koncertas bus kovo 10 d

Samett* Ir 6. Razglan*; stevl: AM* Palyta, JOraM Vaisyta, Rita Cepulytt. Algi* Stmukonia. A«*ra Kregt- 
tfyta, AMmm Samttayta, Raaa Navldcalta, Astra Rvagaita. N»i<xr R. KiMcliaus

salėje Woodhavene 
(Važiuojant Jamaica-Brooklyno
traukinėliu išlipti Elderts Lane 
stotyje)

Ruošia: 
New Yorko ir N. J. 
ateitininkai

nų gausiai dalyvauti pamal te: J. L. Giedraitis, 10 Bany 
dose ir visose kitose iškilmėse. Dr., E. Northport, N.Y., 11731.

F.V. Tel. (516) 757-


