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Ieškojo Washingtone pagalbos pavergtajai Europai
1968 metai paskelbti Žmogaus teisiy metais. Jie duoda naują 
progą opinijos kovai už teisią grąžinimą žmonėm ir tautom.

Pavergtos Europos Seimo 
atstovai — G. Dimitrovas, St. 
Korbonskis, V. Sidzikauskas— 
kovo 19 lankėsi valstybės de
partamente ir dėstė savo pažiū
ras bei pageidavimus žodžiu 
bei raštu. Proga tam buvo šie 
jubiliejiniai metai — Jungtinės 
Tautos ir Jungtinės Valstybės 
paskelbė 1968 metus Žmogaus 
teisių metais, nes prieš 20 me

tų Jungtinės Tautos buvo pri- 
ėmusios Žmogaus teisių dekla
raciją. Balandžio 22 — gegu
žės 15 Teherane, Persijoje, bus 
Jungtinių Tautų konferencija 
žmogaus teisių reikalu.

Pavergtos Europos Seimo į- 
teiktas memorandumas prašne
ka apie pasaulio dabar siekia
mą konfliktų taikingą pašalini
mą ir sako:

ŠEN. KENNEDY turi kovoti prieš save
Šen. R. Kennedy išėjo prieš 

LBJ labiausiai dėl Vietnamo 
politikos. Jo argumento silp
niausias puses ėmė kelti pir
miausia ne jo oponentai, bet 
draugai ar buvę draugai iš “li
beralų” N. Y. Post. Kovo 18 
Pearsonas ten aiškino, kad LBJ 
šalininkai galės ištraukti asme
ninius argumentus prieš Ken
nedy. Tokius:

— LBJ Vietnamo politiką su
darinėjo ir vykdė Rusk, Mc 
Namara, W. Rostow, Mc Geor
ge Bundy — žmonės, kurie į 
vyriausybę ar prezidento pata
rėjus buvo pakviesti ne LBJ, 
bet prezidento J. F. Kennedy.

— Kai JFK buvo senatorius, 
jis sakė kalbas už aktyvesnę 
kovą Vietname: kai tapo pre
zidentu, Vietname rado tik 
1,000 Amerikos karių patarėjų 
ir tuojau pasiuntė 18,000.

— Robertas Kennedy buvo 
savo brolio vyriausybėje akty-

vus narys ir dėl to atsakingas 
yra ne tik už Vietnamo politi
ką, bet ir už nepavykusią Ku
bos invaziją, nepavykusi dialo
gą su Chruščiovu Vienoje.

IR DE GAULLE — NON!
Prezidentas de Gaulle

20 pareiškė, kad Prancūzija 
nesilaikys 7 bankų susitarimo 
dėl piniginės sistemos. De 
Gaulle pasisakė už auksą kaip

kovo
Šen. R. Kennedy

— Neatrodo, kad pasaulio il
galaikiai konfliktai rastų spren
dimą, kol Europos problema 
neišspręsta.

— Europoje žmonės bei tau
tos atgaus Žmogaus teises, Eu
ropos valstybės atgaus viena 
kita pasitikėjimą, kada visose 
Europos bendruomenės valsty
bėse vyriausybės bus laisvai 
renkamos. Mėginimas tylom 
priimti status quo padėties ne
padarys normalios, nes tauta, 
kuriai atimtos teisės ir kuri 
paversta nėpopuliarios jai pri
mestos svetimos sistemos kali
niu, yra nuolatinis neramumo 
židinys.

— Vakarų valstybėm š i e 
jubiliejiniai metai duoda progą 
rodyti daugiau aktyvumo Žmo
gaus teisėm Europoje atstatyti.

Tarp priemonių, kurias me
morandumas primena:

— Teherano konferencijoje 
ir kitose tarptautinėse konfe
rencijose kelti viešumon Žmo
gaus teisių atstatymo reikalą 
rytų ir vidurio Europos tau
tom.

— Spausti Sovietų Sąjungą 
bei komunistinius režimus, 
kad jie žmogaus teises paverg
tiesiem grąžintų.

— Kelti pasaulio opiniją pa
vergtų tautų naudai, kad jos 
jaustų paramą ir stiprintų spau-

dimą iš vidaus, kaip tai dabar
tiniu metu dedas Čekoslovakijo
je ir Lenkijoje.

— Numatyti pozityvią pro
gramą paremt pavergtom tau
tom, bet ne tautas pavergusiam 
režimam.

— Šen. Kennedy, kaip verti
nama LBJ šalininkų, gausiąs 

tarptautinio mokėjimo pagrin- Yorko demokratu balsus, 
dą, atmesdamas “vienos vals
tybės” pinigo “privilegijas”.
VOKIETIJOS SOCIALDEMOK
RATAI kapituliavo

Vokietijos socialdemokra
tai kovo 20 pasisakė už Ode-
rio-Neissės linijos pripažinimą 
Lenkijos vakarine siena. Brand- 
tas buvo pirmasis socialdemo
kratų pirmininkas ir užsienių 
reikalų ministeris, kuris atsisa
kė nuo ligšiolinės Vokietijos 
pozicijos, kad sienų klausimas 
tegali būti sutvarkytas taikos 
sutartimi. Vokietijos socialde
mokratai pasuko ir prieš Ame
riką — prieš jos politiką Viet
name.
BAŽNYČIŲ SANTYKIUOSE 
pirmas žingsnis

Vatikanas ir Pasaulio bažny
čių taryba kovo 20 išleido at
sišaukimą į Nigeriją, kad liau-

Kalifornijos, Nebraskos, India
nos, S. Dakotos. Tai sudarys a- 
pie 500 balsų. Konvencijoje le
miamasis skaičius bus 1,312. 
Konvencija rugpiūčio 26 Chica- 
goje, kur majoras Daley stoja 
už LBJ.

— Trumanas, buvęs prezi
dentas, 83 metų, kovo 20 verti-
no, kad rinkimus laimės LBJ. 
Kennedy jam balsų neatims.

— Šen. McCarthy kovo 19 
paskelbė, kad jei aiškės, jog 
konvencija išrinks ne jį, bet

Judejimas tebeina
— Lenkijos kom. partijos se

kretorius Gomulka kovo 19 
dviejų valandų kalboje “kultū
ros rūmuose” švelnino kaltini
mą “sionistam” ir stiprino “li
beralam intelektualam”, kurie 
norį silpninti Lenkijos ryšius 
su Sovietais, o tai esąs ker
tinis Lenkijos politikos reika
las. Suminėjo, kad dėl riaušių 
ir streikų nubausta 207, polici
ninkų sužeista 146. Dėl žydų— 
jie galį išvažiuoti į Izraelį, bus 
duodamos vizos, jei jie jau
čiasi lojalesni Izraeliui negu 
Lenkijai.

Krokuvos studentai kovo 20 
dar tebestreikavo, nuleisdami 
negirdom kom. partijos sekreto
riaus Gomulkos atsišaukimą 
grįžti į darbus. Juos paremti 
žada Varšuvos studentai. Dėl 
ko? Tarp reikalavimų esama ir 
tokių — studentų siūlymai ir 
rezoliucijos turi būti paskelb
tos spaudoje, radijuje.

— Čekoslovakijos preziden
to Novotny sūnaus policija 
neišleido i vakarų Vokietiją 
prekybos reikalais, kad nepa-

Australija pakartojo: Lietuvos įjungimo 
į Sovietus nepripažino ir nepripažįsta
Vliko pirmininkas dr. J. K. 

Valiūnas gavo Australijos mi- 
nisterio pirmininko laišką:

"Ačiū už Jūsų laišką, atkrei
piantį dėmesį į penkiasdešimt
meti nę sukaktį nuo Lietuvos 
nepriklausomos valstybės pa
skelbimo ir nurodantį į tragin- 
gus įvykius, atnešusius prievar
tinį įjungimą į SSSR.

"Kaip žinote, Australija nie
kad nepripažino ir nepripažįsta 
..Lietuvos į Sovietų Sąjungą į- 
jungimo galiojimo. Mūsų atsto
vai Jungtinėse Tautose dažnai 
pareiškia Australijos pažiūrą į 
sovietinį kolonializmą ir, galiu 
Jums užtikrinti, darys tai ir to
liau, iškilus kiekvienai pro
gai".

Tai yra atsakymas į Vliko pir
mininko ir Lietuvos Diplomati
jos šefo larškąsu politinės kon
ferencijos manifesto pagrindu 
parengtuoju memorandumu. 
Australijos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas S. Narušis 
tą laišką ir memorandumą į- 
teikė Australijos ministeriui 
pirmininkui vasario 16. Laiško 
ir memorandumo nuorašai bu
vo įteikti bei nusiųsti visiems 
Australijos federacinės vyriau
sybės nariams, trims arkivysku
pams ir keliems parlamenta
rams.

Keturi Australijos dienraš
čiai: TIMES (Canberra, sostinė), 
THE HERALD (Melbourne), 
ADVERTISER (Adelaide) ir 
WEST AUSTRALIA (Perth) į- 
dėjo Australijos Lietuvių Bend-

John Grey Corton, Australijos min. 
pirmininkas nuo S.m. sausio 10.

Trys lietuviai susitiko
Jūratės Kazickaites
laiškas Nr. 3
Dabar Khe Sanh vardas vi

siem jum žinomas. Kasdien lai
kraščiai praneša, kaip šiaurės 
vietnamiečiai apšaudo šią mari
nų bazę prie demilitarizuotos 
zonos ir Laoso sienos. Viso pa
saulio žmonės stebi įvykius 
šioje Pietų Vietnamo srityje su 
klausimu: ar tikrai tai bus šio 
karo Dienbienphu? Siaurės 
vietnamiečių apie 40,000 vyrų 
yra apsupę 5,000 marinų ir 
daugel karininkų jaučia, kad 
priešas netrukus imsis puoli
mo.

Čia, šiame karo ir pasaulio 
degančiame punkte, susitikti 
trim lietuviam buvo didelė 
staigmena ir malonumas. Be
veik neįtikima, kad tokioj už- 
kampėj — taip toli nuo to, kas 
buvo kitados mum visiem ar
tima; kur turi kvėpuoti dul
kėm; kur akis kliūva į sudau
žytų bunkerių griuvėsius ir 
kur šiaurės Vietnamo raketos 
ir patrankos lemia jūsų susiti- 

.kimo laiką, —.. Algis Garsys, 
Kęstutis Gedmintas ir aš, Jūra
tė Kazickaitė, galėjom 
bunkerio slėptuvėje ir 
sava gražiąja kalba!

Khe Sanh
pažymėjo Kęstutis Gedmintas, 
kurio vieta yra Khe Sanh pa
kraštys.

Kęstutis yra kapitonas spe- 
cialiniuose daliniuose; Jis taip— 
pat iš Worcester. Jo pareigos— 
vadovauti patrankom prieš AV 
A pozicijas, paremiant marinus 
ir savo dalinio vyrus. Nakčia 
jis laido šviečiamąsias rake
tas, kad marinai galėtų stebėti 
priešo artėjimą. Specialūs įtai
sai padedu susekti per kelis 
šimtus metrų priešo kasamus 
tunelius. O jie kreipiami link 
Khe Sanh bazės ...

Kęstutis yra Khe Sanh nuo 
vasario mėnesio. Bet tik vieną 
dieną prieš man atvykstan jis 
sutiko Algį. Jie buvo draugai 
ten, Amerikoje, ir ten net bu
vo kalbėjęsi, juokaudami, apie 
susitikimą kada nors Vietna
me. Laiškai iš namų suvedė čia 
abudu lietuvius. O man buvo 
rašiusi apie savo sūnų ponia 
Garsienė.

susėsti 
kalbėtis

26, iš

Kennedy, tai jis tada remsiąs bėgtų kaip gen. Sejna. Tiek
Kennedy. ten beliko prezidento galios.

Vietname aukos auga, sąmyšis auga
....— P. Vietname nebaigta a- 
merikiečių ir vietnamiečių va
lymo akcija, kuri siekia sunai- 

tųsi pilietinis karas. Nigerijos kinti apie Saigoną esančius

— P. Vietname vietkongų 
pagrindinės jėgos, apie 13,000, 
pasitraukė Į džiungles ir nuslin
ko Cambodijos link. Jie nori iš-

BRAZILIJOJE susektas indėnų 
genocidas

Brazilijoje tebėra 150,000 in
dėnų. Jiem globoti veikė val
džios speciali tarnyba. Vidaus 
reikalų ministerija išaiškino, 
kad tos tarnybos pareigūnai 
vykdė masiniu būdu indėnų ge
nocidą, pasisavindami jų turtą 
—sprogdino dinamitu, šaudė 
iš kulkosvydžių, cukrų apnuodi
jo arseniku, mergaites pavers
davo vergėm. Apkaltinti 134 
pareigūnai; tarp jų 2 generolai, 
2 pulkininkai, 1 gubernatorius. 
....— Venecija, Italijos miestas 
ant vandens, vis labiau grims- 
ta į Adrijos jūrą. Dabar krei
pėsi į olandus, kurie kovoja su 
Atlantu sėkmingai, paramos 
Venecijos miestui išsaugoti dar 
-kokiam tūkstančiui metų.

rytinė dalis nori atsiskirti, ir 8,000-10,000 komunistų. Suras- vengti amerikiečių ir vietna- 
dėl to karas eina. Atsišaukimą ti dideli ginklų — raketų, pa- miečių 50,000 armijos, kurie 

siekia išvalyti Saigono apylin
kes. Antra savaitė vykstančia
me valyme vietkongų žuvo per 
1000, amerikiečių apie 40, su
žeistų 300.

pasirašė popiežius Paulius, Pa
saulio bažnyčių tarybos keli at
stovai, tarp jų amerikietis liu
teronas, amerikietis presbiteri- 
jonas, anglas baptistas ir kt.
STUDENTAI MAIŠOMI IR 
MAIŠOSI

Amerikoje Howard universi
tetas kovo 20 uždarytas, kai 
studentai (čia daugumas juodie
ji) užėmė administracijos patal
pas. Dėl ko? Jie reikalauja, Korėjiečių riniom, jų nepaleis informavo, kad Hanoi apie A- 
kad nebūtų baudžiami 37 stu- iki lapkričio rinkimų, kad ne- menkos lėktuvų bombardavi-

trankų sviedinių, dinamito — 
sandėliai 5 mylios nuo paties 
Saigono centro, — š. Vietna
mo kariuomenės skaičius nuo 
invazijos pradžios (sausio 30) 
iki dabar padidėjo iš 54,(XX) iki 
84,000, — Saigone nuo kovo 
19 atidaryti kinai.

— P. Korėjos sostines, Seou- 
lo, 300 korėjiečių meldėsi už 
Amerikos laivo Puėblo vyrus.

ruomenės pirmininko S. Naru- 
šio pareiškimą, prasidedantį į 
antraštę iškeltu priminimu:

“Tebevykstant kovai prieš 
užpuolimus ir priespaudą, norė
tumėm atkreipti Jūsų ir Jūsų 
skaitytojų mintis į faktą, kad, 
23 metai Antrajam Pasauli
niam karui pasibaigus, trys 
Baltijos valstybės — Lietuva, prinervina. 
Latvija ir Estija — tebėra pa
vergtos Sovietų Sąjungos”.

Visose didesnėse Australijos 
lietuvių kolonijose vasario 16 
dienos sukaktuvinėse iškilmėse 
buvo Australijos vyriausybės 
atstovų. Pamaldose dalyvavo 
vietos arkivyskupai. (Elta)

Leit. Algis Garsys, 
Worcester, yra tiekimo kari
ninkas 26 — tame marinų da
liny Khe Sanh. Jo pareiga ap
rūpinti vyrus apranga, maistu, 
ginklais, amunicija ir kt. Trys 
mėnesiai jis čia gyvena, nuo
latos, diena iš dienos, šiaurės 
Vietnamo armijos pabūklam 
daužant bazę.

“O, tai jau nėra taip bloga, 
“šypsojosi jis. “Aš pripratęs 
stovyklauti — beveik kaip čia 
— miegoti ant žemės ar urve, 
maitintis iš dėžučių. Betgi tu
riu pasakyti, kad šiaurės Viet
namo armija kartais truputį ir

“Man nepatinka tas laukimas. 
Sėdėjimas, kai priešas dau
žo. Aš buvau treniravęsis kaip 
pėstininkas ir visada mieliau ei
čiau žvalgybos.”

Bet žvalgyba reiškia neišven
giamą susidūrimą su N VA 
(šiaurės Vietnamo armija), kaip

Khe Sanh stetoskopai seka prieSo kasamus tunelius

Negrai kaltina žydus, žydai negrus

— š. Vietname Amerika ne
teko jau 812 lėktuvų. — Sovie
tų laivai šiemet pristato š. 
Vietnamui 20 proc. daugiau nei tė: pernai gegužės mėn. už bu

vo 26, dabar 27, prieš buvo 64,pernai. — S. Vietnamo 6 ka
riuomenės perbėgėliai kovo 19

dentai, kuie kovo 1 trukdė u- padėtų rinkimuose preziden- mą per savo agentus žinodavo 
niversiteto programą vykdyti, fui LBJ. 24 valandas prieš atskrendant.

Tai buvo mielas susitikimas. 
Mes kalbėjomės kalba, kuri, ži
noma, stebino visus karius ir 
marinus, t O paskui vaikščioda- ? 
mi ramiai apie bazę, kada kiek
vieną minutę galėjo atlėkti pa- . 
trankos sviedinys ar raketa, 
mes, gal būt, atrodėm, keistuo
liai. Du aukšti, ūsuoti, šaunūs 
vyrai ir labai purvina, susivė
lusiais plaukais mergina —visi 
apsirengę tokiom pat sunkiom 
šarvuotom liemenėm ir dulkė
tom žaliom uniformom, juokau
dami, kaip neįtikimai keista tu
ri atrodyti, kad mes esame 
drauge Khe Sanh.

Pavakarės saulė krito už kal
nų. Buvo, palyginti, rami die
na. Tik apie 30 priešo sviedi
nių kliudė bazę. O dabar, pa- • 
vakare, vaizdas buvo beveik 
gražus — ramus, oranžinis dan
gus ir kylantis vakaro vėjelis.

Mes sėdėjome apkase ir val
gėm skanėstus — uždarytus ry
žius ir mėsą, juokaudami su ki
tais amerikiečiais, bet vėl ir vėl 
— Algis, Kęstutis ir aš — 
kreipdamiesi vienas į.kitą sava 
ypatingąja kalba.

Kažkaip keliom minutėm 
mes beveik užmiršom apie ka
rą. Buvo tiesiog gera žiūrėti į 
vienas kitą ir žinoti, kiek daug 
bendra mes turim savo praeity
je ir kokios panašios viltys yra 
dėl mūsų ateities — kad mes 
galėtume būti savo šeimose ir 
turėti ramius saulėlydžius kiek
vieną vakarą...

Tamsa greitai krito. Kęstu
tis nuvedė Algį ir mane atgal 
į mūsų vietą bazėje. Nėra kada 
gaišti ilgiem sudiev, nes NVA 
greitai gali labanakčiui atsiųsti 
patrankos sviedinį. Algis ir aš, 
beveik kaimynai, nes mano 
bunkeris buvo visai arti jo. il
giau pasikalbėjom Khe Sanh 
mėnesienoj.

“Kai oras blogas, tai mum 
yra rūpesčio.” sako Algis, 
“šiąnakt, galimas daiktas, bus 
ramu”.

Ir ši naktis buvo tokia. Bet 
tikriausiai buvo ne vienas ma
rinas, kuris tą naktį rūpinosi, 
meldėsi, laukė.

Algis ir Kęstutis, abudu dar 
kupini juoko ir entuziazmo, 
tapo mano bičiuliais berną- 

dai “dominuoja ir kontroliuo- kreipta jau prieš negrų moky- tant. Juos palikti anapus, kai 
ja Nęw Yorko viešųjų mokyk- tojų pasisakymus prieš žydus.

Jewish Press vasario 29 pasi- pavaduotojas esą negras King. 
piktino J. Valstybių negrų an- Savo ruožtu Jewish Press kal- 
tisemitizmu. Esą “African Ame- tina švietimo valdybą, kad lei- 
rican Teachers Forum”, negrų džia būti mokytojais tokiem, 
spauda, kaltina žydus, kad žy- kurie skelbia rasizmą. Tai nu-

aš saugumo sumetimais išvy
kau į Danangą. nebuvo man. „ . lų sistemą”; esą su negru vai-

Izr^ho l»roiw, apsaugos mokyt<)jai dar0 eks.
min. Dayan kovo 20 tik per penmentus, nes “mokomajam no, kad Grenlandijoje, kur nu-
plauką išvengė mirties —arche- štabe žydų ^5 proc „ krito bombomis su vandenili- veide ir sklaidydamas savo laiš-
ologiniuose kasinėjimuose neto- Jewish aiškina kad nėm bombom, jau nebėra jo- kolekciją.
Ii Tel Aviv smėlis jj užgriuvo, - • •
sulaužė šonkaulius. Padėtis e-
santi patenkinama.

— Gallupas rado, kad opini
ja dėl atominių ginklų vartoji
mo Vietname beveik nepasikei-

žydai nedominuoja, nes švieti
mo sistemos priekyje stovįs ka
talikas airis dr. B. Donovan 
(kurio sūnus net kunigas), jo

....— Valstybės depattimente
Pavergtos Europos Seimo atsto-

Danijos komisija pripaži- lengva. Aš tebeprisimenu žo
džius. kuriuos Algis su šypsniu

į. man kalbėjo. 
Susirado švenčiausios širdies 
paveikslėlį. Minutėle žiūrėjo i

— Švedija suteikė azylį jau j, ir paskui tarė:
kios radiacijos pavojaus.

28 Amerikos dezertyram.
....— Prancūzija suteikė

•Jėzus gelbs
ti, ir aš tuo tikiu”.

taip 
pat globą 9 Amerikos dezerty
ram.

gė žinią, kad katalikam ne- direktoriaus Raymond E. Lisle Tai vienintelis žmogus, kuriam 
draudžiama dalyvauti masonuo- ir Baltijos sektoriaus vedėjo pavyko išlikti su svetima šir-

A. Jenkins.

dabar 65. Sidzikauskas) kovo 19 buvo berg kovo 16, 74 dienos po 0-
— Vatikano sluoksniai panei- priimti rytų Europos skyriaus peracijos. išleistas iš ligoninės.

se. dim.

J. Kazickaitė sužeista buvo 
gana stipriai, bet per_ porą sa
vaičių, tikisi, išeis iš ligoninės 
ir dar žada aplankyti daugiau 
lietuvių karių. (Jos pasikalbėji
mą su amerikiečiais kariais Khe 
Sanhe šį sekmadieni perduos 
Laisvės žiburio radijas).
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Spauda, moralė, lietuvybe
Darbininko spaudos vajaus 

proga prisimenama panašiu at
veju Newarko vyskupijos sa
vaitraščio “The Advocate ” 
prieš kiek laiko iškelta viena 
spaudos opa: visiškas nesiskai
tymas su morale vadinamųjų 
populiariųjų dienraščių, kurių 
marios yra visuose didmiesčiuo
se. Tai tie dienraščiai, kurie 
smulkiausiai aprašinėja krimi
nalus, skyrybas, nusikaltimus 
dorai, iškrypėlių istorijas.

Laikraštis atkreipia dėmesį, 
kad nemaža dalis katalikų tą 
nemoralią spaudą skaito, o yra 
ir tokių, kurie yra net leidėjų 
bendrininkai. Laikraštis paste
bi, kad tai yra nusikaltimas ir 
tikėjimui ir Dievui. Teisinga 
taip pat pastaba, jog spauda tu
ri visuomenę ne tiktai infor
muoti, bet ir geran ją lenkti 
ar bent jos moralinio lygio ne
smukdyti.

To amerikiečių savaitraščio 
nusiskundimas randa pagrin
dą daugelyje amerikiečių dien
raščių bei žurnalų. Tenka tik 
pasidžiaugti, kad lietuviškos 
spaudos bendras moralinis ly
gis aukštesnis.

Spaudos laisve ne vienas den
giasi. Esą jam valia leisti laik
rašti. koki jis nori, ir rašvti, 
ką tik nori. Tačiau spaudos lais
vė, kaip ir kiekviena kita, nė
ra neribota. Ji yra saistoma mo
ralinių dėsnių ir kas juos per
žengia, nusikalsta.

Jei valstybė tepaiso, kad 
spauda negriautu jos teisinių 
pagrindu, o teismai 
bia už spaudos pada- 
rytą kitam žalą, tai moralė 
apima plačiau: ji reikalauja,* 
kad kitas nebūtų Į piktą veda
mas. čia spauda laisvės netu
ri. Moralinį ištvirkimą skleis
dama, ji tampa tokia pat nusi
kaltėle ir žudike, kaip ir tie, 
kurių iškrypimus ar nusikalti
mus pasigardžiuodama apraši
nėja.

STASYS YLA

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

(2)
Vidurių liga pirmasis iš mū

sų susirgo ekonomistas Vytau
tas Meilus. Jis gulėjo kitoje lo
voje su vienu lietuviu. Ryto
jaus dieną ruošėsi eiti į ligoni
nę. Vakare pasiuntė jis savo 
draugą į mano lovą, kur gulėjo
me su Pilypu Naručiu, o mane 
pakvietė nakvoti pas save.

Mudu su Meilumi buvom iš 
vieno krašto ir mokėmės toj 
pačioj Ukmergės gimnazijoj. 
Galvojau, kad jis nori su arti
mesniu žmogum ką nors pakal
bėti, savo vargu pasiskųsti. O 
jis man sako:

— Kunige Stasy, išklausyk 
išpažinties. Gal mano dienos 
suskaitytos.

Sugulėme drauge, kad nie
kas nepastebėtų ir pradėjom 
keliauti per visą jo gyvenimą.

Ilga buvo ta išpažintis ir 
nuoširdi. Skubėti neturėjom 
kur, tik į mirtį, tat kodėl vi
su rūpestingumu neatlikti apy
skaitos*, kuri gal jam paskuti
nė. Nejutom šį kartą nė utėlių 
graužimo kuris mus kankino,

Lietuviškoje spaudoje pasi
taiką išsišokimai retai kada vir
šija asmeninį pasikarščiavimą, 
takto stoką, dvasinį grubumą. 
Bet ir tai paskutiniu laiku ban
doma sudrausminti garbės teis
mu.

Spaudos atžvilgiu katalikui iš
kyla dvejopa pareiga: viena, jis 
neturi liest spaudos, kuri griau
na dorą ir tikėjimą; antra, jis 
turi remti rimtą spaudą ir ypač 
savus laikraščius.

Savos spaudos rėmimas gali 
pasireikšti Įvairiai. Nors ir ge
ras laikraštis, jei tik prenume
ruojamas, bet uoliau neskaito
mas, nedaug teturės įtakos sa
vo skaitytojam. Ką gerą radus 
savam laikrašty, kodėl gi to ne
parodyti ir kitiem. O kokios 
šventės ar sukakties proga ar 
nebūtų gera kitam savą laik
rašti ir užprenumeruoti. Radus 
ką Įdomaus kituose laikraščiuo
se, kodėl nepasiusti iškarpą sa
vam laikraščiui? Juk tai galės 
sudominti ir kitus.

Kiekvienas žino, kad spaus
dintas žodis toli nueina ir stip
riai veikia. Tai yra didžioji mū
sų laikų galybė, kuri gali at
stovauti tiesai arba skleisti me
lą, žmogų dorinti arba jį tvir
kinti. Vidurio nėra. Jo neišlai
ko net ir tokia spauda, kuri 
stengiasi išlįsti pro vidurį, duo
dama šio ir to, arba duodama 
visa pasirinktinai, kas kam pa
tinka ir kas ko ieško. Toks neu
tralumas tiesai, gėriui ir dorai 
yra jų paneigimas. Lietuviškos 
katalikiškos spaudos uždavinys 
— ginti Dievo teises, Lietuvos 
valstybės teises, lietuvių tautos 
gyvybės ir kūrybos teises.

Besistengiant nekelti laikraš
čio kainos, nors medžiagos, 
siunta ir visa kita kyla, pakar
totinai kviečiam paremti naujų 
skaitytojų vajų. (žr. pranešimą 
5 psl.).

ypač lovon atsigulus.
I ligoninę, deja, jis nepate

ko, o buvo paskirtas į kilpe
lių — nusibaigiančiųjų baraką. 
Nieko jis beveik negalėjo val
gyti ir atrodė sudžiūvęs kaip 
šakalys. Vėliau, nežinau kokiu 
būdu jis vis dėlto įsiprašė į 
kaceto ligoninę ir pamažu atsi
gavo. Malonė, atėjusi per išpa
žintį, turėjo sustiprinti jo pas
kutines jėgas ir suteikti dva
siai gaivumo.

PIRMOJI MIRTIS
Ketvirtą gavėnios sekmadie

nį suruoštas mums antrasis 
“krikštas” pirmiausia palaužė 
teis, majorą Stasį Puodžių. Jis 
greitai susirgo plaučių uždegi
mu, bet keletą dienų dar buvo 
varomas į darbus. Parvesdavo- 
me už rankų ir vėl išsives- 
davome. Stengėmės, kad jis pa
tektų prie vandentiekio staty
bos darbų, o čia jį užkišdavo- 
me tarp sukrautų plytų, įsauly- 
je, kad prasėdėtų ligi vėl grį
šim iš darbo. Po keleto dienų 
jis buvo visai bejėgis, ir vieną 
rytą gavo kortelę eiti į ligoni

Senatorius Thomas Dodd kal
bėjo kovo 10. įvykusiuose Holy 
Family Retreat Lygos metiniuo
se komunijos pusryčiuose, New 
London, Conn., kuriuose daly
vavo apie 350 narių-vyrų. Sida- 
branlaukis senatorius daug kar
tu buvo pertrauktas publikos 
plojimų, o trejetą kartų klausy
tojai atsistoję kėlė ovacijas.

Savo kalboje jis kaltino, kad 
per pastaruosius du dešimtme
čius keletas žymesnių užsienio 
politikos nepasisekimų Ameri
ka ištiko tik dėl "iškreiptos ir 
vienašališkos" spaudos infor
macijos.

“Komunistu propaganda, ka
da ji vra aiškiai žinoma kaip 
komunistu propaganda, yra lais
vajam pasauliui nepavojinaa, 
bet visa nelaimė vra ta, kad 
99 nroc. straipsnių, spaudos 
leidiniu, radijo ir televizijos 
programų. tarnaujančiu komu
nistų siekimam, neeali būt aiš
kiai atnaž’nti kain komunistinė 
pronaganHa”. Tas visas infor
macijos iškreinimas ir sulauki
mas vra klaida “raMim’i huma
nitaru. naivėliu, minkštagalviu 
ir kietaealviu”. kurie žinodami 
ar nežinodami “perteikia ko
munistu propagandą” Ameri
kon nublikai.

Klaidinančios informaciios 
navvydžiais senatorius nuro
dė informaciją apie 1948 grai-

Jack Sharkey - Juozas Žukauskas, buvęs pasaulio bokso čempijonas, New Yorke demonstravo, kaip reikia užmesti meškerę. Jis gyvena
Epping, N.H. Nuotr. V. Maželio

nę. Palydėjau jį kiemu iš 6-to 
bloko, kur tada mes gyvenome. 
Vedžiau už parankės ir mačiau, 
kaip jis beviltiškai atrodą
— Stasy, ’■— sakau jam. — 
Aš noriu atlikti tau pareigą, 
kaip kunigas. Tavo kova bus 
sunki, pats supranti. Ar nori?

Jis pažiūrėjo į mane, lyg ne
tikėdamas žodžiais.

Laiko išpažinčiai atlikti ne
buvo. Jutau, kad jo dienos su
skaitytos, ir aš jam tuojau da
viau išrišimą. Mačiau, kaip jo 
akys buvo pilnos ašarų. Jis su
telkė visas jėgas ir jo veidas 
lyg pragiedrėjo. Jis paspaudė 
man ranką. Jo žvilgsnyje ma
čiau dėkingumą.

Po keletos dienų, balandžio 
14 d. — trečiadienį prieš pal
mių sekmadienį — 7 vai. ryto 
jis mirė, — pirmasis iš mūsų 
46-šių. Kai 17 balandžio (pal
mių išvakarėse) patekau pats į 
ligoninę, kiti mūsiškiai ligonys 
pasakojo, kad Puodžius prieš 
mirtį klejojęs ir garsiai šaukęs. 
Net kelintoje palatoje girdėjo 
jo vokiškai kartojamus žodžius: 
“AŠ prašau teisingumo... Pra
šau pašaukti kun. Ylą.”

Kodėl jis šaukėsi kunigo? 
Matyt, išrišimo įspūdis veikė 
jį; gal norėjo atlikti dar pilną 
išpažintį. Šita mintis turėjo bū
ti labai gili, kad net kliedėda
mas jos nepametė.

Nelaimingas Puodžius! Turė
jo jis jautrią širdį, kaip ir dau
gelis Zarasų krašto žmonių. Ma

kų pilietinį karą, Kinijos teki- «***¥*> New London, Conn. 
ma komunistam, komunistų tai
mėjimą Kuboje, 1961 krizę 
Konge, budistų maištą pietų 
Vietname. Jis paskaitė ištrau
kas iš New York Times, kuris 
anais laikais vaizdavo Castro, 
kaip pasišventusį demokratijai 
reformuotoją. “Amerikos žmo
nės spaudos buvo klaidinami, į- 
taigojant, kad Castro nėra ko
munistas, bet kažin' kas tarp 
Robin Hood ir Tomo Jefferso- 
no. ši klaidinga informaciia 
suparaližavo užsienio politiką ir 
padėjo komunistams paimti 
Kubą”.

“Anie Kongą spaudos infor
macija nukrypo nuo tiesos dėl 
to. kad dauouma laikraščių pra
džioje padarė klaidinąs prie
laida: esą Junotinės Tautos e- 
sančios kažin kokia šv*ntenv- 
bė ir jų veikla turi būti tik 
ginama, neatsižvelgiant net i 
tai. kad ji įžūliai pažeidžia pa
grindines žmogaus teises ar 
net ir načiu Jungtinių Tautų 
konstituciją.”

“Metų metais klaidinga snau- 
dns informaciia anie ivvkius 
KinĮioie sunaraūžavo užsienio 
politika ir nadėjo komunistam 
perimti Kiniją”.

“Kai kurie didieii Amerikos 
laikraščiai anais laikais mums bei kitų tautų genocidišką nai-

žas būdamas tarnaudavo mi
šioms ir buvo katalikiškai auk
lėjamas. Bet gyvenimas vėliau 
sulaužė gražią jo jaunystę. Jo 
šeimynine žaizda buvo gili—ši
tai aš žinojau. Berlyne, kai mes 
pirmąjį kartą buvome pabėgę, 
mačiau jo sugyventinę; žmona 
su dviem sūneliais tada liko 
Lietuvoje. Aš nesikišau į šį jo 
reikalą, buvau jam bičiuliš
kas, kaip ir kitiems tautie
čiams. Kartais užeidavau į vieš
butį, kur gyveno jis ir dar ke
letas lietuvių, pasikalbėdavau. 
Man rūpėjo ši jo žaizda, bet gal
vojau, kad reikia ją pakęsti — 
laukti, kol jis pats jieškos pro
gos ją pagydyti. Gal kada ta 
mano bičiulystė jam pravers, 
gal šauksis kokios pagalbos.. 
Dabar jis šaukėsi — paskutinę 
valandą. Matyt, norėjo tą žaiz
dą užgydyti, bet aš buvau ne- 
beprisišaukiamas. Dirbau Jau
kuose, ir nieks iš ligoninės ne
būtų galėjęs manęs atvesti pas 
mirštantį Puodžių.

Kelias į ligoninę
Buvau antrasis iš mūsų gru

pės nurašytas į kripelių baraką 
nusibaigti. Iš bado pradėjau 
tinti. Organizmas gamino tik 
vandenį, o troškulys dar labiau 
jo reikalavo. Keičiau rytinę ir 
vakarinę riekelę duonos į ka
vą ir dvigubai gėriau. Dirbda
mas prie statybos, ėjau nešti ce
mento maišelių, kad prie jų 
sandėlio gaučiau švaraus lauko 
vandens atsigerti.

Aiškina senatorius Thomas Dodd

skelbė, kad Chiang Kaishekas 
esąs sukčius ir kad Kinijos ko
munistai iš tikrųjų yra ne ko
munistai, bet tik žemės refor
mų vykdytojai. Ta klaidinga ir 
iškreipta informacija buvo taip 
plačiai ir įtikinamai paskleista, 
kad net toks kietas konserva
torius. kaip ambasadorius Pat- 
rick Hurlev. ja tikėjo pradžioje 
atvykęs Į Kiniją”.

New Londono - “The Day” 
šiuos šen. Dodd spaudos kal
tinimus plačiai aprašė kovo 11, 
o tos pat dienos vedamajame 
polemizavo su senatorium: esą 
šen. Dodd, tiesa, yra kietas 
komunistam, bet kažin ar jis 
yra komunizmo ekspertas?

Į ši klausimą čia tektų atsa- 
kvti tik teigiamai: — jis vra 
ekspertas. Jis dirbo prokuratū
roje Niurnbergo tarptautiniam 
teisme ir betarpiškai susipažino 
su komunistų kriminaliniais 
“žygdarbiais”, iis dirbo su A- 
merikos žvalevba ir stebė’O ko
munistu veiklą asmeniškai, jis, 
dar būdamas koneresmanas, 
buvo Kersteno komiteto narvs 
ir pats tvrinėjo Lietuvos, Latvi
jos, Estijos pavergima ir tu

Vieną vakarą mano draugai 
parvedė iš darbo jau nebega
lintį paeiti. Iš ryto bandžiau pa
tekti į ligoninę, bet SS gydyto
jas Heidlis nurašė į mirtininkų 
bloką.

Atsisėdau ant akmeninių 
laiptų ir žiūrėjau, kaip pasku
tinius ligonius gydytojas skirs
to — vienus į ligoninę, kitus 
į mano bloką. Nieko negalvo
jau ir nesijaudinau, nes anks
čiau ar vėliau čia turi kiekvie
nas numirti. Staiga man švyste
lėjo čeko sanitaro Lodzia Smi- 
talio atkreiptas į mane veidas. 
Mūsų akys susitiko, kaip dvie
jų draugų. Turbūt jis pamatė 
ant mano krūtinės prie nume
rio išspaustą raudoną trikampį 
su raide L — lietuvis. (Čekai 
senesni kaliniai, lietuviams bu
vo labai geri iš pirmų dienų). 
Aš pakilau nuo laiptelių ir pri
ėjau prie jo.

— Pristatykite mane dar kar
tą gydytojui.

— Kas tau yra? — paklau
sė Smitalis.

— Edema.
čekas privedė mane prie 

Heidlio. Jis buvo šį kartą be 
balto gydytojo chalato su SS 
kapitono uniforma. Žinojau, 

kad jis kaliniams nėra toks 
žiaurus. Jis išsiskyrė iš visų ki
tų SS karininkų savo nekariš
ku laikymusi. Būdavo praeini 
pro ji. išsitempi, nusiimi kepu
rę, o jis nenugręžia akių nuo 
tavęs. Priešingai, į tavo pasvei

kinimą. Ne kas kitas, o tik jo 
ekspertiškas komunizmo ir jo
veiklos pažinimas diktuoja jo 
antikomunistines prakalbas. Ne 
dėl ko kito jis kasmet Vasario 
16 vadovauja senate Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo mi
nėjimam, kur jis pasako daug 
karčių, bet teisingu žodžių ko
munizmo adresu ir daug gražių, 

Jungtinio Finansų Komiteto pranešimas
Jungtinis Finansų Komitetas 

sudarė gaires ir planą ir darbas 
jau pradėtas. Suplanuota mū
sų dailininkų kūrinių loterija 
kaipo akstinas užsibrėžtom au
kom sėkmingai surinkti, čia 
tenka padėkoti mūsų dailinin
kam už dosnią auką paveiks
lais.

Komitetas išsiuntinėjo turi
mą medžiagą 68 vietovėm, į- 
skaitant Chicago, Los Angeles, 
Detroit, Cleveland, Philadel- 
phia, Baltimore, Washington, 
D.C., ir kitas apylinkes Ame
rikoje. Taip pat buvo kontak
tuota Kanadoj esančioji lietu
viu bendruomenė. Jie sudarė 
JFK skyrių, veiklą išvystė dar 
prieš Vasario 16 minėjimą.

JF Komitetas iš New Yorko 
išsiuntinėjo iki šiol į susikūru-

kinimą atsako bent žvilgsniu.
Tada nežinojau, kad jis su

dėtų vokietis, baigęs Prahos 
medicinos fakultetą, šitai man 
pasakė viena kalinė žydė, jau 
išėjus į laisvę. Ji taip pat buvo 
gydytoja ir su Heidliu studi
javo mediciną. Apie Heidlį ji 
labai gerai atsiliepė, kaip apie 
kultūringą vokietį. Stutthofe jis 
ją atpažinęs ir jai tylomis pa
sakęs:

— Nenoriu tavęs čia matyti, 
supranti. Pasistenk greičiau iš
nykti.

Po keleto dienų žydė buvusi 
pasiųsta į Stutthofo filialę — į 
žydžių stovyklą Prauste, tuoj 
už Vyslos. Iš pirmos dienos ka
ceto vadovybės parėdymu ji 
buvusi paskirta šios vietos ka- 

. linių gydytoja. Tai buvęs Heid
lio planas ją išgelbėti, ir ji įsi
tikinusi, kad tik tas jai ir pa
dėjo išlikti gyvai.

Nežiūrint gero įspūdžio, kurį 
apie Heidlį buvau susidaręs, vis 
dėlto nesitikėjau, kad jis da- 
baŲ pakeistų savo sprendimą. 
Juk jis buvo nurašęs į kripelių 
bloką: jis pats tada -skirstė tą 
ligonių masę, gal kokį šimtą 
žmonių. Jiems jis nebuvo nei 
kultūringas, nei gailestingas,— 
tik šaltas, esesmanas. kaip vist 
kiti.

Heidlis peržvelgė mane. At
rodžiau kaip vyras, svertas 120 
kilogramų — toks storas, 
nors svėriau nedaugiau kaip 
50. Jis liepė parodyti kojas; jos

paguodžiančių žodžiu paverg
tom tautom.

Esu respublikonas ir niekad 
nebalsavau už demokratą, ta-
čiau-demokrato senatoriaus To
mo Dodd veikla esu ypatingai 
sužavėtas ir, jei nusižengsiu 
savo kietai respublikoniškai li
nijai, tai įvyks tik 1970 metais, 
jei Dievas iki tol laikys, kai 
šen. Tomas Dodd, tikiu, kandi
datuos perrenkamas.

sius JFK skyrius bei JAV LB 
ap-kes 6,150 loterijos knygu
čių,, 19,450 jubiliejinių vokų, 
3,830\^Communists get out of 
Lithuama” stikerių, 3,960 ženk
lų klijuoti ant vokų, 2,950 
ženklelių klijuoti ant auto lan
gų bei 630 aukų lapų. Tie visi 
dalykai buvo išsiuntinėti vieto
vėm su prašymu paskleisti lie
tuviškose bendruomenėse ren
kant aukas.

Šia proga mes kreipiamės į 
visus geros valios lietuvius, į 
JFK skyrius, į JAV LB apy
gardas ir apylinkes su pakarto
tiniu prašymu, kad prisiųstoji 
medžiaga būtų kiek galima grei
čiau visuomenėje paskleisi air, 
jei reikalinga, paprašyti komi
teto prisiųsti daugiau. Gaunam 
skundų, kad daugelis nežino 
apie tą medžiagą, arba valdy
bos neskelbia ar nerodo na
riam. Bendruomenės nariai te
žino, kad visos apylinkės seniai 
ja turi.

Metų pradžioje JFK išsiunti
nėjo visom lietuviškom parapi
jom, kunigam bei geriausiai 
lietuviškoje bendruomenėje e- 
konominiu atžvilgiu stovintiem 
lietuviam gydytojam bei inži
nieriam mūsų prašymą, kad pri
sidėtų savo finansine auka prie 
užsibrėžto tikslo įgyvendinimo. 
Prašytume visų neatidėlioti ir 
grąžinti knygelių šakneles ir 
aukų lapus.

Ta proga pabrėžiame, kad 
aukų sėkmingas rinkimas pri
klauso JF Komitetui per vi
sus 1968 metus, o visi geros va
lios ir širdies lietuviai turi jaus
ti pareigą aukoti dosniai ir da
ryti viską, kad mes ta tikslą pa
siektume.

Nemažas skaičius lietuvių yra 
JAV ar Kanadoje baigę moks
lus ir tinkamai įsijungę Į tų 
kraštų gyvenimą. Pastebėta, ta
čiau, kad mūsų jaunieji inžinie
riai (ir mokytojai) yra labai nu
tolę nuo aukojimo pareigos Lie-
tuvos laisvinimo reikalam. To
dėl, mes pasiryžę kontaktuo
ti kiekvieną lietuvį, kad jis sa
vo finansinę auką šiais jubilie
jiniais metais atliktų. Pabrėžti
nai prašome JAV apylinkes, 
kad jos savo veiklą tuo reikalu 
greičiau suaktyvintų.

JF Komitetas yra pažadėjęs 
PLB seimo komiteto darbus pa
remti pinigais, kai bus reikalas. 
Norime matyti PLB seimą New 
Yorke didžiulį ir sėkmingą, čia 
kiekvieno bendruomenininko 
pareiga tai paremti. J.F.K.

buvo kaip stebulės be jokios 
kojų formos. Jis pakraipė gal
vą, nereikšdamas man daug pa
guodos. Tuo metu Lodzia Smi
talis jam kažką tyliai pasakė; 
šitai aš gerai pastebėjau, nors 
tuo metu ir nesupratau, kad 
tarp jų galėtų būti kas nors ar
tima. Heidlis užmetė akį ant 
mano numerio ir pasakė sani
tarui:

— Na ja, Litauer — lietu
vis! Tegu eina i ligonine. 
LIGONINE

Kelias į ligoninę ėjo per prau
syklą. Man teko praustis su ke
letu senųjų ligonių iš chirurgi
nio skyriaus. Šie privalėjo plau
ti savo žaizdas, nes buvo išope
ruoti flegmonininkai. Jų liga 
(flegmona) buvo kažkoks pu- 
Ravimas. einąs nuo kaulų. Jis 
prasidėdavo betkurioj kūno da
ly. plėsdavosi, ta vieta plačiai 
parausdavo ir išsipūsdavo.

(Bus daugiau)



DARBININKAS

keliu”.

Broniaus Budriūno nauja jubiliejinė kantata
"Tok* mūšy likimas" — nau-

Jubiliejinis Vasario 16 mi- 
. nėjimas įvyko vasario 11 puoš
nioj Statler Hilton viešbučio 
salėj, dalyvaujant arti 1000 as
menų. Minėjimą atidarė Alto 
pirmininkas J. Činga, sot R. 
Dabšiui sugiedant Amerikos 
himną. Invokaciją perskaitė ku
nigas dr. P. Celiešius. žodžiu 
sveikino kon. dr. J. Bielskis, 

J latvių, estų ir vietos valdžios at
stovai. Pagrindiniu dienos kal
bėtoju buvo Vliko pirm. dr. K. 
Valiūnas.

Minėjimo meninei daliai va
dovaująs J. Činga iškvietė Br. 
Budriūną ir B. Brazdžionį, ku
riuos už kantatą “Lietuvos švie-

Nuotr. v. Fiedžinsko sos keliu”, apdovanojo gėlėm.

LOS ANGELES, C ALI F. Vie
nio* 
sue-

rybinė akordų skalė labai pla
ti, iš kurios jis mokėjo išgauti 
muzikinių sąskambių įvairumą 
ir groži, kuris rodo tiesų kelią 
Į mūsų širdis. Aukšta muzikinė 
technika išgavo gyvus vaizdus 
ir įspūdingas nuotaikas. Kaip 
ankstyvesnieji jo kūriniai, taip 
ir naujoji kantata, susilauks di- L. Jarai, rasams: 
delio pasisekimo, nes ji arti
ma mūsų sielai. Savajam kom
pozitoriui linkime sėkmės su 
jo nauju kūriniu “Gintaro kraš
tui”, kurį jau yra Įpusėjęs ir 
kurį išgirsime š.m. Los Ange
les Lietuvių dienoje.

čia ir yra Laisvės kovos var
po dūžiai, kurie mus iššaukia 
naujam ryžtui. Gausiu dalyva
vimu ir pinigine auka pateisi
name save. Užsibrėžtas tikslas 
bus pasiektas tiktai dvasine 
stiprybe, kurią papildys mūsų 
kūrėjai!

Meninė dalis buvo baigta 
choro tradicine daina “Mano 
protėvių žemė”, o pats minėji
mas — Lietuvos himnu. Pasi
gėrėtiną įspūdį sudarė gausus 
choras puslankiniame išsidėsty
me. Tautiniai drabužiai teikė 
iškilmingumą. Ta proga cho
rą papildė choristai—veterar 
nai, kurių dalyvavimas labai 
sveikintinas! Chorvedys iš cho
ro pilnai išgavo dramatines, 
subtilias ir didingas nuotaikas, 
kurios veikė pagaunančiai ir 
jaudinančiai.

Po programos to pat viešbu
čio salėje Įvyko iškilmingi pie
tūs, kur meninę dali išpildė 
sol. A. Pavasaris.

K. Galiūnas

gano...” Greitame tempe, 
staccato, vyrai ir moterys, sa
vo partijomis žaismingai lenk- 
tyniuodami, įprasmina žodžių 
reikšmę.

Trečioji dalis — “Verpėjos 
Daina”, dvelkia naujumu ir 
gaivumu. Kuklioj liaudies sti
liaus meliodijoje sol. B. Dab- 
šienė švelniai perduoda: “Tai 
bėga sruogelė, kaip sniegas 
balta ... Iš Prūsų knygelė slap 
tai parnešta”. Moterų chorą.*;, 
imituodamas ratelio dūzgimą 
zu-zu, ją lydi.

Ketvirtoji dalis — “Laisvės 
vasaris” prasideda dramatiška 
fortepionine įžanga, vaizduo
jančia nepriklausomybės kovas. 
Galingu unisonu įstoja choras: 
“Aukoje ugnies ir kraujo, 
savanorių išnešta, vėl gyveni 
mui iš naujo, Aisčių kėlėsi tau
ta’?. Džiaugsmingas aidas žadi
na tautą naujam gyvenimui.
Penktoji dalis—“Garbė tau, 

• mokytojau”. Šioj dalyj, didin
gais ir moduliuojančiais akor
dais, išreiškiama mokytojui pa
dėka. Skamba iškilmingai ir di
dingai. Prisijungus abiem solis
tam, kantata baigiama, apvai
nikuojant mokytojo pasiaukoji
mą savajai tautai.

Kantatoje buvo jaučiama sti
pri kūrybinė galia, kuri jaudi
nančiai veikė vaizduotę ir min
ti, daugeliui ašaromis suvilgy- 
dama akis. Kompozitorius šiuo 
kūriniu mus Įtikino, kad jo kū-

B. Brazdžionis paskaitė tai die
nai skirtą naujai sukurtą eilė
raštį. Tautinių šokių grupė 
“Audra”, vadovaujama 1. Tu- 
mienės, išpildė tris tautinius 
šokius.

Sv. Kazimiero parapijos cho
ras su sol. Birute ir Rimtautu 
Dabšiais, vad. komp. Br. Bu
driūno ir akomponuojant pia
nistei Raini. Apeikytei, pra
dėjo dviem ištraukom iš ope
ros “Gražina”: “Įžanginiu cho
ru” ir "Jaunojo bajoro daina”. 
Po to išpildyta kantata “Lietu
vos šviesos keliu” parašyta 
komp. Br. Budriūno, žodžiai 
poeto Bernardo Brazdžionio. 
Naujasis kūrinys buvo išpildo
mas pirmą kartą.

Kantata suskirstyta į pen
kias dalis. Pirmoji dalis “Juo
dos naktys” — be savojo raš
to ir knygos, esant carinei prie
spaudai. Fortepiono Įžanga 
dramatiniais disonansiniais sąs- 

nį (— vandenyje), ne prieš ge- kambiais išreiškia gilų ir kant
rą ( —gera), apleido (—paliko) 
Angliją, savistovus (—savaran
kiškas) gyvenimas, rezultatus 
(— rezultatų) neišplausi, susiti-, 
ko pripuolamai (— atsitiktinai) 
ir kt. Taisytini perkėlimai (iš- 
sis-kirti, nuos-tabus ir kt.)

Simbolingą aplanką piešė P. 
Jurkus.
(Renė Rasa. Meilė trikampy. Ro
manas. Chicago, Lietuviškos 
Knygos Klubas. 219 p. Kaina 
$3.00) A.T.

ROMANO ATOMAZGA VYKSTA NEW YORKJE
Žodis apie Renes Rasos “Meile trikampy”

Renė Rasa bus, berods, nau
jas vardas mūsų šių dienų bele
tristinėj literatūroj. Pasirodo ji 
su vadinamo “meilės trikam
pio” romanu, kokių šių dienų 
amerikiečių literatūroj gan aps
tu. Nupasakojama vienos lie- 

... tuvįškos šeimos istorija ar odi
sėja, pradedant pirmuoju bolše- 
vikmečiu Lietuvoj ir baigiant 
pokario Įsikūrimu Amerikoje.

Romano fabulą kaip tik ir su
daro tas “meilės trikampis”: 
Andrius ir Zenonas myli tą pa
čią Audronę, bet likimas taip 
susiklosto, kad Andrius veda 
apsikrikštijusią žydaitę Irmą, 
o Zenonui tenka Audronė. Pas
tarajam žuvus auto katastrofoj 
New Yorke, o Irmai mirus po 
gimdymo, Andrius ir Audronė 
vėl susiranda bendram šeimos 
gyvenimui, kuris, palyginti, ga
na margas: ji papildo Algis iš 
Andriaus ir Irmos, o Ramunė 
iš Zenono ir Audronės vedy
bų. Pabaigoj sužinome šeimą 
dar padidėsiant iš pagrindinių 
romano herojų santuokos.

Autorei, atrodo, bus rūpėję 
iškelti šeimos pastovumo idėją, 
kuri buvo gerokai pašlijusi pe-

i

sitaiko slavizmų (čebatas, prie- 
telius) šalia anglicizmų (ims lai
ko). Rašoma: dingęs j vande-

Chicagoje vykusias filatelistų pa
rodos metu buvo išleistas vokas 
Lietuvos nepriklausomybė* sukak-

reito karo ir pokario metu. Dėl 
to Į veiksmą dar Įvedamas dė
dės Vinco, tikrojo Audronės tė
vo, epizodas. Prie to dar šlie
jasi Knuto Andersono gyveni
mo istorijos atpasakojimas.

Romanas nepretenduoja
kokias literatūrines aukštumas, 
bet veikiau priklauso lengves
nio žanro lektūrai, nors pati iš
kelta problema yra gana pla
taus masto. Romane esama vie
tom gan gyvų dialogų, šiaipjau 
ryškesnių vaizdelių, jo pasako
jimas temperamentingas, ne- 

. nuobodus.
Nors autorei, kaip minėta, 

ir rūpėjo iškelti šeimos pasto
vumo idėją, bet kokių nors sti
presnių charakterių nerandam. 
Net vyriausioji romano veikėja 
Audronė neparodyta k o kio 
aukštesnio herojiškumo švieso
je. Kad ir buvo pasižadėjusi 
mylėti Andrių *' amžinai, bet, 
sužinojus, kad tas karo metu 
vedė, ir pati negaišta su vedy
bom. Jei ne tragiška Zenono 
mirtis New Yorkė, ji gal ir 
vėl būtų Andrių palikus. Atro
do, kad daugiau laimės neša at
sitiktinumai, likimas. Tas pat 
pasakytina apie Andrių ir jo ve
dybas su Irma, kurios charak- 
teryj galėtum įžvelgti daugiau 
pasiaukojimo.

Gal būt daugiausia heroizmo 
būtų galėjęs parodyti Zenonas, 
jei būtų miręs partizano mir
timi, kai grįžo Į Lietuvą, ši 
galimybė romane būtų galėjus 
būti deramai panaudota. Kata
strofinė mirtis, ypač po ilges
nio išsiaiškinimo su Audrone, 
greičiau rodytų, kad to reikė
jo veiksmo eigai.

Kompoziciniu atžvilgiu roma- 
manas pradedamas nuo pabai
gos, kai jau šeima Įsikūrusi. Pa
laipsniui atskleidžiama jos isto
rija. Į dabartį nuolat Įmaišomi 
praeities epizodai. Kai kur ta
me perpynime reiktų išlygini
mo. Kitur skyrius kiek perkrau
tas įvykiais ir būtų reikalingas

rų tautos vidujinį skausmą. Į- 
stoja sol. Dabšys — “Supo že
mę juodos naktys, be aušros, 
be spindulių. Alpo žmonės be 
paguodos, be pavasario kelių”. 
Žodžių prasmę jautriai užak
centuoja meliodinė linija.

Antroji dalis — “Pirmoji 
knyga”. Jai pasirodžius, gyvos 
nuotaikos, aidi meliodinis 
džiaugsmas, Įpintas Į lietuvišką 
mįslę: “Baltos lankos — juo
dos avys; kas išmano, tas jas

ŠAULIŲ SESIŲ DAINININKIŲ PIRMOS DARBO METINES
Gal dar mažai kam žinoma, 

bet jau vieneri metai kai gra
žiai dirba — dainuoja šaulių 
sesių dainininkių grupė. Liet, 
šaulių S-gos Chicagoje veikian
čiųjų vienetų kovo 3 suruošta
me VI. Putvio 39-rių m. mirties 
sukakties minėjime šios daini
ninkės atliko programą. Dievo 
garbei ir velionio amžinai ra
mybei jautriai nuskambėjo Mal
da. Kita daina priminė neuž
mirštamas kančios dienas — 
trėmimus. Ji nevienam išspau
dė ir ašarą. Kitos dainos buvo 
kiel linksmesnės ir nuotaikin
gos — negirdėtos ir mielos 
klausytis. Jos taip maloniai pa
kuteno širdį ir nukėlė Į mielą 
tėviškėlę. Klausytojų prašomos, 
dainininkės dar padainavo ir 
priedo. Šis dainininkių pasiro
dymas klausytojam paliko ge
rai susidainavusio vieneto Įspū
di.

Turime džiaugtis ir Įvertinti 
šaulių sesių dainininkių pastan
gas, kurios, karštai pamilusios 
lietuviškąją dainą, nesibijo dar
bo, aukoja poilsio valandas ir 
atlieka gražų kultūrini darbą. 
Kol turėsime tokių pasišventė
lių, kol skambės lietuviška dai-

v. .bauuziuie įoamavu: Mėly
nos a^ys, vasara ateina, 
siue, įmukus, as Vernu 
na, laukiu tavęs ir Kitas 
uei'iiissas oaiii<*s Kama: 
reu o uol., siunta ou c.

j««U|a i*9Q grojimo plokštelė 
"i.guiu" jau gaunama, vaiaain 
ssai'ms damas ir pasakas ispu- 
uo Aurelija pauasieuene u* J.

biguie ir 
Laepsnaoar4dis, vainos: -dužiau 
saus, narių karatams, lindy, 
žiema, Miegou, vaikei!, btriu- 
kis beuodegis. Kaina a dole
riai. Persiunumui oūf.

"Liet u visko* senos ir naujos 
dainos" — nauja ilgo grojimo 
plokštelė. įdainuota; Užstales 
narna, Prieš tolimų kelionę, Pa
vasario linksmybes, Bobutė ir 
Puypelis, Šią naktelę, Aš au
gau pas tėvelį, Tinginė boba, 
ui tu Jieva, Jievuže, Oi lau
kiau laukiau, Stikhukėhs ir 
Mergužėlė brangi. Dainuoja: R. 
Marijošius, V. Noreika, L. Aba
rius, A. Mikalauskaitė, A Stas
kevičiūtė, S. Petkevičius, V. 
Daunoras ir mišrūs chorai. Iš
leido Eurotone Co. Kaina: mo
no 4 dol., stereo 5 dol

"Dainuoju jums, 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 plokštele — karna 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 jurininkas, Apynėli zalia- 
sai, Nemunas, žibuoklė, Tu pri
simink, O tu Joneli, Dama 
apie Klaipėdą, Lietuviška polka 
ir Lietus lynojo. Išleista Kana
doje. Kaina 5 dol.

NAUJAS DAINŲ 
KINKINYS 

tik isieistas naujas lietu- 
aainų rinkinys “bb D Al
na šiol buvusios panašių

sų meilė tėvynei bus gyva ir 
gaji.

u štai ir tos pasišventėlės se
sės dainininkės: A. četkauskie- 
ne, P. PranKienė, M. Dičpinigai- 
tienė, M. Vizgaitienė, B. So- 
daitienė, E. Mikalomenė ir T. 
Serapinienė. Paskutinioji suor
ganizavo šį dainininkių būrelį,
sukvietė, suprašė jas. Tai ne- 1/ ,
lengvas darbas, nes daug kas ■ > H

jos. O kartais ir kupinas noro 
— aukš-
čiau suminėtųjų dalyvių mal- ■

nes yra
pamėgusios dainą, visos jaučia ■ Į . : 'V .......  / V 7
jos groži ir pareigą tėvynei. ■

Šaulėm sesėm damininkėm L .7, x /
vadovauja muzikas Juozas So- ■
daitis. Nepatogios ir ilgos jo chicagos šaulių dainininkės. Iš k. į d. muz. J. Sodaitis, T. Serapinienė, M. 
darbo valandos. Bet, dažnai nu- , Vizgaitienė, M. Dičpinigaitienė, A. četkauskienė, P. Pranskienė, B. Sodai- 
traukdamas valandas nuo poil- ^tienė. Nuotr. V. Noreikos
šio, niekad nepavėluodamas at
vyksta Į repeticijas, mielai ruo- 1 
šia dainininkes, pats degdamas 1 
dainos meile. 1

Lietuviškos dainos mylėtojų 1 
būrelis gražiai dirba, nuošir- I 
džiai sutaria. Turi iki šiol pa- I 
ruošęs apie 20 dainų repertua- I 
rą. Per pirmuosius savo darbo I 
metus dainininkės turėjo 5 vie- i 
šus pasirodymus, dėl susidėju- | 
siu aplinkybių nuo 4 kvietimų i 

sintaksės, rašybos atvejais. Pa- se šalyse gyvenančius, tol mū- už Chicagos ribų turėjo atsisa- | 
kyti. šį mėnesį sueina metinės | 
nuo šio kuklaus, bet kultūrin- ( 
go vieneto pirmojo viešo pasi- ( 
rodymo. Sesėm šaulėm , 
dainininkėm ir jų vadovui 
mūz. J. Sodaičiui linkėtina ne- 
pavargstant tęsti gražų ir kul
tūringą darbą. Lietuviška daina 
telydi mus visus ir tegul par
veda atgal į.tėviškės namus.

I.D. 1

Išlyginimo reiktų ir kalbos, na, tol ji gaivins mus svetimo-plačiai aprašyta amerikiečių fila
telistu spaudoje.

Manhattan*. paskaito* įn parotu sava fotografija*. (Mintje — R. KisieSu*. Nuotr. J. Starostyak

Juokeliai

Kodėl taip baisiai pasigė
rei:

— Tai draugų kaltė.
— Kokia?
— Keturiese nusipirkom bu

telį, o kiti trys iš jo negėrė.

Kaziukas su Elyte nuėjo Į 
krautuvę pirkti medaus. Parda
vėja pripildė pilną stiklainį, pa
svėrė ir klausia:

— Kur pinigai?
— Ant dugno* — atsakė jau

nieji pirkėjai.

Mūsų broliai šaukiasi 
dvasinės ir

pagalbos
Juos gelbstime per LIETUVIŲ RELIGINĘ ŠALPĄ.

Kasdien iš Vatikano radijo siunčiamos lietuviškos religi
nės ir tautinės programos. Rūpinamės gauti tokias trans
liacijas ir iš kitur. — Padarytumėm daugiau, bet reikia 
daugiau jūsų visų bendradarbiavimo maldomis ir aukomis.

( Lietuvių Religinės šalpos komitetas veikia su Ame- 
I rikos vyskupų žinia. Pirmininkas vysk. Vincentas Brizgys.
1 Aukas siųskite ar palikimus rašykite taip:

I give, devise and beųueath to
LITHUANIAN CATHOIJC RELIGIOUS AID, Ine.
64-09 56th Road, Maspcth, N. Y. 11378.

Aukos ir palikimai laisvi nuo mokesčių — Tax deductible.
ATEIKITE PAGALBON: asmens, parapijos, organi

zacijos. profesionalai, prekybininkai — savo apylinkėje 
kurkime rėmėjų būrelius.

Supažindinkime kitus su Lietuvos kančiomis: platin
kime knygą The War Against God in Lithuania. Kaina: 
poplerio viršeliais $1.00, kietais — $2.00.

L K R S VALDYBA

Ką 
viskų 
INA“, 
rimamų laidos issibaigusios ar
sunkiai nerandamos. w a u j a s 
rinkinys kišeninio iormaio, 
3ol psl., atspausdintas ani ge
ro popieriaus. Damas sumoto 
Gražina simukoniene. Kinkuiy- 

Į je yra 392 populiarios lietuvis* 
į kos narnos, naius stovyklose 

dainuojamų dainų skyrius. Kin- 
Į kinio kaina 2 doi.

"Peilio ašmenimis" rašytojo 
Jurgio Jankaus trijų veiksmų 
drama. Veikale pavaizduoja
mas Lietuvos gyvenimo laiko
tarpis, kai paaiškėjo jog visi 
tarptautiniai pažadai grąžinti 
po karo laisves tautom, kurios 
per karą yra jų netekusios, yra 
niekais nuęję. Kaina 4 dol.

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

tntroducfion to Modem Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader jor 
Selį-lnstruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol.

Lietuvos general. konsulo J. 
Budrio atsiminimai "Kontržval
gyba Lietuvoje" ką tik išėjo 
iš spaudos. 224 psl. knygoje 
autorius vaizdžiai apžvelgia 
kontržvalgybos veiklą Lietuvo
je. netrukus po nepriklauso
mybės atgavimo, šnipų ir ki
tų įtartinų asmenų sekimas ir 
jų kenksmingų siekimų atiden
gimas skaitytoją suįdomina ir 
pagauna. Kaina 2.50 dol. šią ir 
kitas lietuviškas knygas bei 
plokšteles galima įsigyti Darbi
ninko administracijoje.
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Sušvytes pasaulio atžalynas
Pasiruošimas tautiniu šokių šventei

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
Tautinių šokių šventei ruošti 
komiteto pirmininkas, aną bjau
rų ir niūrų vakarą susišaukė 
lietuviškosios spaudos ir radio 
darbuotojus savo jaukion so- 
dybon Palos Parke.

Informacinį pasitarimą pra
dėjo pats šeimininkas, primin
damas komiteto keturių mėne
sių darbą. To laikotarpio atlik
ti reikalai labai ryškūs.

Vytautas Radžius, visiem ge
rai žinomas šventėm ruošti ko
mitetų vadovas, pareiškė, jog 
visuomenei būtinos informaci
jos Tautinių šokių šventės rei
kalais, nes jau atsiranda besi- 
klausinėjančių apie šventės da
tą ir vietą. Ir tai visai nenuos
tabu, nes šventėn vykstantieji 
ypač iš toliau norėtų pasi
ruošti iš anksto, bent savo atos-

ingas ar jų dalį skirti šiai pro- riūno parašytam įėjimo mar
gai

šokėjų grupės pradės rink
tis Chieagon jau liepos 5, 
penktadienį prieš šventę, nes 
šeštadienį bus generalinė repe
ticija. Joje privalės dalyvauti 
visi šokėjai. Taip pat, šeštadie
nio vakarą tame pačiame am-

buvo
Kazk

drau-

Lawrence. Mass.
šv. Pranciškaus parapijos 

šv. Vardo draugijos vyrai ko
vo 10 turėjo savo metinį pobū
vį. 8:30 vai. ryto šv. mišias lai
kė ir pamokslą pasakė iš Man- 
chesterio, N.H., pakviestas tė
vas Kazimieras Molloy, šv. An- 
seimo kolegijos profesorius.

Vėliau parapijos salėj 
pusryčiai ir įdomi tėvo 
miero paskaita.

Šiem metam šv. Vardo
gija turi išsirinkusi naują val
dybą: pirm. Teodoras Rade- 
macher, vicepirmin. Jurgis Li
sauskas, iždin. Jonas Sakeliū- 
nas, sekt. Juozas Blaževičius, 
maršalkos Albertas Blaževičius 
ir Jonas Morrell.

Kun. Jonas Bernatonis sten
giasi parūpinti įdomesnių pro
gramų parapiečių pobūviuose.

Kovo 14 parapijos moterys 
Freedman salėje suruošė ma- rodytis, 
dų parodą. Lankytojų buvo la
bai daug.

Kovo 31 įvyks parapijos va
karienė. šeimininkės žada ska
niai ir sočiai pavalgydinti.

pie 5000 svečių iš visur. Sten
giamasi išvengti susigrūdimo 
prie valgio ir atsigaivinimų, ir, 
atrodo, tas pavyks. Svečiai bus 
aptarnauti greit ir gerai.

Banketo tikslas — suteikti 
progą šokėjam, svečiam iš ki
tur ir patiem chicagiečiam pa
buvoti kartu, pasilinksminti, su
sitikti gal ilgiau nematytus 
draugus ir pažįstamus, šokė
jam banketan įėjimas nemoka
mas.

Jau šiandien užsirašę 55 šo
kėjų grupės, kaip dar niekad 
iki šiol. Laukiama užsirašant 
visų, kad nė viena grupė ne
liktų namie.

Patys šokiai, o jų bus ketu
riolika, suskirstyti ir pritaiky
ti dviem grupėm: vyresniųjų ir 
jaunesniųjų. Stngiamasi, ypač 
patiem mažiesiem, sudaryti to
kį įspūdį, kad jie lietuviškąjį 
bendravimą pantėgtų ir nuolat 
pasiliktų kartu su mumis.

Labai svarbu atskirų grupių 
geras pasiruošimas šventei. 
Spragas išlygins, lankydamos 
grupes, mokytojos Matulaitie
nė (vyr. vadovė), Breichmanie- 
nė ir Gobienė. Jos vadovaus 
ir šventės meninei daliai.

Rūpinamasi ir drabužiais, 
kad jie neiškryptų iš lietuviš
ko meno ir kad jų raštuose ne
imtų nė 
kas dabar

šul Gros 50 instrumentų sim
foninis orkestras.

Kai kas prisibijo ilgų kalbų. 
Svečiai gali būti ramūs. Bus tik 
trumpas šventės atidarymo žo
dis (dr. Kriaučeliūnas) ir gal 
kokia nenumatyta trumputė 
kalbelė.

Vienas žurnalistų tyčia už
klausė ar nėra ir nebuvo kvie
čiamos grupės iš pavergtos Lie
tuvos. Pirmininkas atsakė 
griežtai: apsiėjom ir anksty
vesnėse šventėse be ryšių su o- 
kupantu, apsieisime ir dabar. 
Jokių vadinamų kultūrinių 
“mainų” negali būti. Jo atsa
kymą parėmė ir buvęs LB CV

LAISVĖS KOVOS METAIS

ženklo svetimybių, 
gan dažnai pradėjo

šventės repertua-

Kalbėdamas apie piniginius 
šventės reikalus, V. Kadžius pa
reiškė, kad šiemet pats šven
tės organizavimas bus branges
nis, nes Laisvės Kovos Metais, 
penkiasdešimties metų sukak
ties proga nuo nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimo, nori
ma, kad šventė atrodytų įspū
dingiau. DaiL A. Valeška rūpi
nasi gražiu scenos (ji bus pa
čiame viduryje, kad iš visur 
būtų gerai matyti) papuošimu. 
Be to, bus stengiamasi gru
pėm apmokėti bent pusę kelio
nės išlaidų.

Iškilo klausimas apie grupių 
dalyvavimą iš kitų kraštų: Ar
gentinos, Urugvajaus, net Vo
kietijos, Vasario 16 gimnazijos, 
šią mintį ypač kėlė šių žodžių 
rašėjas, o jam pritarė visi kiti. 
Daug gyvybės ir ugnies įnešė 
posėdyje dalyvaujanti jaunoji 
viešnia iš Argentinos Rasa Kai- 
relytė. Ji įtikinančiai aiškino, 
kaip labai norėtų į šią didžiulę 
šventę atvykti šokėjų grupės 
iš Pietų Amerikos, ar bent jų 
dalys, bent sudaryta reprezen-

| grupė. Jaunimo kongre- 
ivė daug jėgų ir pasitikė-

Šokių 
ras paruoštas ir išsiuntinėtas taci
grupėm T. Š. Instituto, Br. sas
Shoto vadovaujamo. Muzikinę jimo, o kad tai neišblėstų, rei-
dalį tvarkys J. Zdanius. Jis di- kia vėl ką nors turėti prieš a-

J. Sk. riguos ir tam tikslui Br. Bud- kis.
Pagaliau apsistota prie min

ties, kad komitetas skelbs va
jų jaunimo kelionei šventėn 
iš tolimesnių kraštų remti. Kai 
kurie dalyviai čia pat jau ati
darė vajų šimtinėmis.

Kaip gražu, kad viso laisvo
jo pasaulio lietuviškasis jauni
mas nebus užmirštas! Tada ir 
pati šventė taps jau ne vien 
JAV ir Kanados, bet, galima

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
sias mūsų laikraštis.

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 prašymų 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.

Po sėkmingos Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 50 
metų sukakties minėjimo, tei
sėjas Leonardas G. Velishka su 
žmona buvo išvykę Į Floridą 
atostogų. Teisėjas Velishka bu
vo minėjimo rengimo komiteto

Chicagos aukštesniosios lituanistinės mokyklos IV.klasės mokiniai, švęsdami nepriklausomybės šventę, pa
darė Lietuvos miestų herbus ir juos buvo išstatę Jau nimo Centre.

1S VISUR

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Skaudu buvo, kai sekmadie

nį vasario 25, šv. Andriejaus 
parapijos bažnyčioje pasigedo
me Vilties choro giedojimo. 
Choras ne be kliūčių tik prieš 
metus, Vasario 16 minint, atė
jo giedoti bažnyčion. Prie jo 
per tuos trumpus metus taip 
pripratome, juo ne tik gėrėjo
mės, bet ir didžiavomės. Klebo
nas kun. Jurgis Degutis, Vil
ties chorui padedant, šv. An
driejaus parapijos bažnyčioje 
grąžino mums Lietuvoje palik
tų bažnyčių nuotaikas.

Choro vadovo Leono Kauli
nio numatomas pasitraukimas 
choro valdybai jau kuris laikas 
sudarė rūpesčio. Aštuoniolikos 
metų choro veikloje sunkumų 
pasitaikė ne kartą, bet tie sun
kumai buvo išgyvenami paties 
choro ir mažai jaučiami visuo
menėje. Mat, chorą girdėdavo
me tik per didžiąsias tautines 
šventes ir vieną kitą parengi
mą. Paskutiniais metais, su pil-

nu lietuvių kalbos grįžimu baž
nyčion, kai chorą galėjom gir
dėti kas sekmadienį, choras vir
to mūsų visų gyvenimo dalimi.

Po septyniolikos metų į- 
tempto darbo Leono Kaulinio 
pasitraukimas iš choro vadovo 
pareigų neabejotinai yra skau
dus pirmiausiai jam pačiam. 
Pasitraukimo pagrindinis mo
tyvas — pablogėjusi sveikata. 
Netenka abejoti, kad buvo ir 
kitų priežasčių, sudariusių ne
palankias darbo nuotaikas, ku
rios paskatino daryti gal ir 
perstaigų ir griežtą sprendimą. 
Nenuostabu tat, kad daugelis 
Philadelphijos lietuvių įvykio 
akivaizdoje žvelgia ir į savo są
žinę ir mėgina rasti sau grei
čiau pakaltinimą nei pateisini
mą.

Leonas Kaulinis, kaip choro 
vadovas ir dirigentas, augo ir

tarti, viso laisvojo pasaulio lie
tuvių šventė.

Tokios vienybės ir solidaru
mo okupantas bijo. Tad mū
sų pareiga jam parodyti: štai, 
mes visi, kaip vienas, Laisvės 
Kovos Metais, stojame į didi 
metų žygi.

Iki pasimatymo liepos 7 Chi- 
cagoje!

Jonas Vaičiūnas

NASHUA. N.H.
Joną V. Chesson (česiūną), 
miesto valdžios vyresniųjų tary
bos narį, suteikdami jam titu
lą “Metų pilietis” (Citizen of 
the year) už pasižymėjimą vi
suomenės veikloje ir įteikė 
jam bronzinę lentelę. Sveikina
me!

_ Teklė Mitchell, gyv.. 36 E.
. °m” Pearl Street, sirgusi ir mėnesi

mrce organizacija savo po- u kovo .£
būvy visais halsais išrinko . . ... ,J grižo i namus ir sveiksta gydy

tojo Kazio I. Umpos priežiūro-

metam

Vardas ir pavardė

Adresas

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

Prašau siųsti DARBININKĄ

aukų $

Laikrašt] užsakė

Siunčiu už prenumerata $

Simono ir Marijos Ulčickų, 
gyv. 25 Hanover St, sūnus 
leitenantas Pranas Stasys vedė 
vasario 24. Jis baigęs Harvard 
kolegiją, nuvyko Į Europą stu
dijuoti. Grįžęs įstojo į karinin
kų mokyklą ir gavo leitenanto 
laipsnį. Dabar yra paskirtas į 
Ft. Devens. Mass. Kitas Simo
no ir Marijos sūnus Simonas J. 
Ulčickas, Jr.. kuris yra vedęs ir 
gyvena Williamstown, Mass.. 
dirbąs Sprague Electric bendro
vėje, North Adams. Mass., pa
skirtas vedėjo bendradarbiu.

Dovidas Valentukas, gyv. 98 
Blossom St.. minėjo, savo am
žiaus 75 metų sukaktį. 1910 at
vyko iš Lietuvos. Porlojaus pa- 
rap.. Marcingėnų kaimo. Apsi
stojęs Nashua, N. H., įsirašė į 
§v. Kazimiero lietuvių para
piją. jos chorą. Lietuvos vyčių 
kuopą ir kitas organizacijas. 
Daug darbavosi. Jis yra vien

Baltimores žinios
Lietuvių posto 154 jautienos 

kepsnio pietūs buvo kovo 17. 
Sutraukė gana daug publikos. 
Buvo ne tik jautienos, bet ir 
kitų valgių. Laimėjimam buvo 
leista įvairių premijų.

Šv. Alfonso suaugusių klu
bas metinius pusryčius rengia 
kovo 24. Visi nariai dalyvauja 
8:30 v. mišiose. Po mišių bus 
pusryčiai.

Sodalietės kovo 15 surengė 
bingo žaidimus. Visas pelnas 
skiriamas dovanom, kurias Ve
lykų metu išdalins lietuviams 
seneliam, esantiem prieglaudo
se.

Šv. Vardo draugijos vyrai 
kovo 26 dalyvauja ledo rutulio 
rungtynėse, kurios bus Balti- 
morės Civk Center. Bilietų ga
lima gauti parapijos klebonijo
je.

Sutvirtinimo sakramentas šv. 
Alfonso bažnyčioje teikiamas 
kovo 31 d. 3 v. popiet. Kuni
gai kviečia visus kuo gausiau 
dalyvauti šiose iškilmėse. Su
tvirtinimo sakramentą suteiks 
vysk. Thomas Mardaga.

tobulėjo mūsų tarpe. Faktas, 
kad jam vadovaujant choras da
lyvavo visose JAV ruoštose 
dainų šventėse ir turėjo dau
giau nei 100 pasirodymų, pa
kankamai pasako kiekrūpesčio 
ir darbo valandų teko praleis^ 
ti chorą beruošiant. Jo darbo 
auka lietuviškai dainai ir Phi
ladelphijos lietuvių kolonijai 
tikrai buvo didelė. Ji tačiau 
dažnai liko nepastebėta ir rei
kiamai neįvertinta.

Grįžtant kad ir prie švelnios 
sąžinės sąskaitos, netenka abe
joti, kad ir patys choro daly
viai nesunkiai suras nusikalti
mų įsipareigojimui lankyti re
peticijas. Jei iš visų pusių ta 
sąžinės sąskaita tikrai būtų 
nuoširdi, nesunku būtų kliu
vinius aplyginti ir su geresnė
mis nuotaikomis choro darbą 
tęsti. Manau, kad tai paskatin
tų Leoną Kaulinį jo padarytą 
sprendimą persvarstyti ir grįžti 
toliau sėkmingai vadovauti Vil
ties chorui.

Gavėnios laikas — atgailos 
ir aukos — Balfo rinkliavos 
laikas. Mūsų Balfo skyrius pra
šo būti dosniais kai rinkėjai pa
prašys aukos.

Dvasinio atsinaujinimo —re
kolekcijų laikas šv. Andriejaus 
parapijos bažnyčioje — balan
džio 4-7. Pirmas tris dienas pra
džia 7:30 vai. vak. užbaigia — 
Verbų sekmadienį 10:30 vai. 
rytą.

Tradicinis koncertas, kasmet 
ruošiamas Philadelphijos ateiti
ninkų, ir šiais metais įvyks at
velykio išvakarėse, balandžio 
20. Programoje — solistė Dai
va Mongirdaitė, šokėja Elena 
Kepalaitė ir aktorė Zita Kėva- 
laitytė — Visockienė. Po kon
certo — šokiai, žaidimai, bu
fetas.

Spaudos informacijos klubui 
nepabundamai užmigus, Phila- 
delphijoje ruošiamasi steigti 
Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
skyrių. Jame tikimasi sutelkti 
aktyviuosius spaudos ir radijo 
informacijos darbuotojus.

('nukelta į 6 psl.)

— Algimanto Kazio, SJ., fo
to nuotraukų paroda vyksta 
VVestern Maryland kolegijoje, 
Westminster, Md. Išstatyta 60 
nuotraukų. Paroda vyks visą 
kovo mėnesį.

— Toronto lietuvių kapinė
se Laisvės Kovos metų proga 
statomo paminklo projektas yra 
paruoštas su visomis statybai 
reikalingomis detalėmis. Kon
kursą projektui skelbė LB To
ronto apylinkės valdyba. Lai
mėjo archit. dr. A. Kulpavi- 
čius. Paminklas bus statomas 
šį pavasarį.

— Dail. A. Tamošaitienė su
tiko išausti tautinius drabužius, 
kuriuos Kanados LB krašto val
dyba padovanos Kanados fede- 
raliniam muziejui Ottawoje. 
Viena tautinių drabužių eilutė, 
taip pat dail. A. Tamošaitienės 
darbo, Edmontono lietuvių ini
ciatyva jau įteikta Edmonto
no provincijos parlamento rū
mam.

— Tėv. dr. V. Gidžiūnas, O. 
F JA, buvęs Ateitininkų Federa
cijos dvasios vadas, dalyvaus v. 
moksleivių ateitininkų Studijų 
Dienose, Paterson, N. J., ir ba
landžio 20 siį moksleiviais na
grinės temą “Gyvasis Dievas”, y-r

— Penkiolikta Liet, studijų 
savaitė Vokietijoje nutarta 
ruošti rugpiūčio 4-11 Vasario 
16 gimnazijos patalpose Hue- 
tenfelde. Savaitės tema “Lietu- 
v o s gyvenimo penkiasdešimt
metis ateities perspektyvoje”. 
Pramatyta eilė paskaitų, pra
nešimų, ekskursijų ir kt. Ren
gimo komisija išrinkta iš A. 
Grinienės, A. Bartusevičienės ir 
A. Krivicko.

— Sibiro lietuvaičių malda- 
knytė išleista ir Korėjoje. Tai 
yra jau septynioliktas vertimas 
į svetimas kalbas. Korėjos lei
dinyje yra ir įvadas — paaiški
nimas apie Lietuvą, kuriame 
nurodoma, kur Lietuva yra, ko
kia jos kalbos kilmė, paminėta 
Lietuvos valstybės reikšmė Eu
ropoj vėlyvaisiais viduramžiais, 
Lietuvos sostinė, universitetas, 
sovietu užpuolimas, trėmimai į 
Sibirą ir maldaknygės kilmė. 
Maldaknygės laida korėjiečių 
kalba New Yorke gauta ką tik 
mirus kun. L. Jankui. Jis yra 
daug prisidėjęs prie tos maldos 
išpopuliarinimo ir išleidimo į- 
vairiom kalbom. (E.).

— Lietuviu Fondo nauji na
riai. Su 100 dol. įnašais į Lie
tuvių Fondo narių eiles įsi
jungė: Kazys ir Stasė Merkiai, 
Boston, Mass., Aloyzas Rudzi- 
tas, Elizabeth, N.J. ir kun. Al
fonsas Babonas, Eaton., Pa. At
mintinius įnašus Lietuvių Fon
de papildė: a.a. Andriaus Juo- 
zapaičio — Juozaičio nuo 318 
iki 400 dol. Įnašą papildė naš
lė Petronėlė Juozapaitienė re 
Brockton, Mass.; a.a. dail. Po
vilo Puzino nuo 105 iki 150 
dol. Įnašą papildė velionies bu
vę mokiniai — panevėžiečiai 
per Vyt. Banelį. LF adresas: 
6643 S. Maplevvood Avė., Chi- 
cago, III. 60629.

gungis.

Antanas Adomaitis, ankstes
nės kartos lietuvis, ilgai gyve
nęs Baltimorėje, po sunkios ir 
ilgos ligos mirė kovo 8 šv. 
Agnietės ligoninėje. Velionis 
buvo stalius ir šiuo amatu ver
tėsi visą gyvenimą. Buvo susi
pratęs lietuvis, ištikimas para- 
pietis, dalyvavo Įvairiuose pa
rengimuose ir prisidėdavo savo 
darbu. Išaugino gražią šeimą: 
keturias dukras ir tris sūnus. 
Vienas sūnus, Vincas, žuvo ant
rame pasauliniame kare. Gedu
lingos mišios buvo kovo 12 šv. 
Alfonso bažnyčioje. Palaidotas 
Holy Redeemer kapinėse. Nu
liūdime liko žmona Konstanci
ja, su kuria išgyveno 49 me
tus, dukros: Elena, Amelija, 
Alesė, Eugenija, sūnūs Alfon
sas ir Antanas ir eilė giminai
čių.

Tėvų pranciškonų kultūros židiniuių pranciškonų kultūros židiniui 
JAUNIMO CENTRUI AUKOJO

Jonai Obelinis Y., 11221.

500 dol. Adolfas ir Stefa Dimai, Ridgewood, N.Y’.
400 dol. Monika Yucis, Baltimore, Md.
Po 100 dol. O. Liepinaitis. Yonkers. N.Y.

L. Platerienė, Bethesda, Md.. įrašo a.a. motiną Klcofę 
Veršelkienę.

20 dol. Domas Jasaitis, M.D.. Tampa. Florida.
10 dol. D.E. Vizbarai. Woodhaven. N.Y.
5.50 dol. P. Biknevičienė, Brooklyn, N.Y'.

2 dol. Gudelienė. Bronx. New York

1 dol. H. Satinskas, Drexel Hill. Pa.

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

dele auka Dievo garbei ir Tėvynės labui. Aukas siųsti: Building 
Fund, Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avė.. Brooklyn. N.
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LIET. KATAUKŲ FEDERACIJOS SEIMELIS
Amerikos Lietuvių R. Katali- tas malda, kurią sukalbėjo kun. 

kų Federacijos New Yorko — V. Pikturna. Pirmininkaujant
New Jersey apskrities seime
lyje išrinkta valdyba pasiskirs
tė pareigomis: A. Skėrys — pir
mininkas; P. Ąžuolas — vice- 
pirm.; E. Vaišnoraitė — sekre
torė; St. Lukas — iždininkas; 
K. Krušinskas ir Vt. Radziva- 
nas — nariai; A. Mažeika, Sr. 
ir A. Radzivanienė — iždo glo
bėjai. Dvasios vadas — kun. 
Vt. Pikturna.

73 atstovai
Seimelis šiemet įvyko kovo 

3 Angelų Karalienės parapijos 
salėje. Susirinko 73 organizaci
jų atstovai iš New Yorko ir iš 
New Jersey. Nemažai dalyvavo 
ir šiaip svečių. Seimelis pradė-

dr. A. Skėriui, prezidiuman bu
vo pakviesti: N. Y. Liet vyčių 
senjorų pirm. Ą. Mažeika ir N. 
Y. ir NJ. apskrities Liet. Ku
tai. Moterų Są-gos valdybos pir- 
min. E. Kezienė. Sekretoriavo 
P. ĄžuoUenė.

Sveikino
Seimelį raštu pasveikino ge- 

ner. konsulas New Yorke A. Si
mutis ir Liet. Katalikių Moterų 
Organizacijų Pasaulinės sąjun
gos pirmin. M. Galdikienė, žo
džiu sveikino LB New Yorko 
apygardos valdybos narys kul
tūros reikalam Z. Dičpinigaitis 
ir A. Skėrys Alto bei Balto var
du. Už nesenai mirusį Balto

TURIME {VAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA. Viršuje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-se.

Adolf Schrager Furniture, Ine.
Yorkvilės didžiausia, gražiausia baldų krautuvė

DABAR: 336 East 86th Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C. 
TeL TR 9-0400

Atdara kasdien iki 9 v. vakaro, antradieniais ir šeštad. iki 6 v. vak.

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 1968 metams.

Vardas ir pavardė ......... .................................... .... .......................

Adresas _________________ ______ -_____________________

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

Siunčiu už prenumeratą $.........

reikalų vedėją kun. L. Jankų ir 
už žuvusius lietuvius Sibire su
kalbėta “Amžinąjį atilsį”.

Paskaita
Pagrindinę kalbą pasakė sve

čias iš Worcester, Mass., Pr. 
Pauliukonis. Tama — Katalikų 
įnašas į nepriklausomos Lietu
vos valstybę. Paskaita paruošta 
įdomiai, paliesta visa katalikų 
veikla nepriklausomybės laikais 
Lietuvoje ir Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Gaila, kad dėl 
laiko stokos prelegentas turėjo 
paskaitą sutrumpinti, todėl sei
melis pavedė naujai valdybai 
tos paskaitos santrauką duoti į 
spaudą.

Prel. J. Balkūnas savo trum
poje kalboje pažymėjo, kad ge
gužės 13 yra Mėlynosios Armi
jos maldos diena. Tą dieną 
Maspetho lietuvių parapijoj 
bus adoracija nuo 10 vai. va
karo iki 5 vai. ryto. Visą nak
tį vyks pamaldos už Lietuvą, 
už išvežtuosius į Sibirą, kurių 
šiandien dar priskaitoma 200,

000; už visus pavergtuosius ir 
žuvusius. Tose naktinėse pa
maldose dalyvaus ir kitų tauty
bių katalikai kunigai ir tikintie- 
ji, tai kodėl mes lietuviai turi
me atsilikti. Visus kvietė kuo 
gausiau pamaldose dalyvauti.

Maldos diena
Kita maldos diena už Lietu

vą ir išvežtuosius: rugsėjo 8 
rengiama visos Amerikos ti
kinčiųjų lietuvių kelionė į Šilu
vos koplyčią Washingtone. Pre
latas taip pat kvietė visus pri
sidėti prie sutelkimo lėšų Jung
tiniam Finansų Komitetui, ku
rio reikšmė plačiai spaudoje 
paminėta. Seimelis nutarė šios 
dienos dalį pelno skirti JF ko
mitetui.

P. Ąžuolas kvietė visus kreip
tis pas vietos vyskupus, kad 
rugsėjo 8 būtų visoje Ameriko
je paskelbta maldos diena, o 
lietuvių suvažiavimą Washing- 
tone pavadinti Eucharistiniu 
Amerikos lietuvių kongresu.

Pranešimai
Tėvas Juvenalis Liauba, O. 

F.M., pranešė apie Kultūros Ži
dinio namų statybą ir prašė

Philadelphia, Pa.
(atkelta iš 5 psl.)

L. Bendruomenės Phila. a* 
pylinkės metinis susirinkimas 
šaukiamas kovo 31 Lietuvių 
Banke, 202 N. Broad St. Pra- 

—džia 3 Vai; popiet: ’ "-i
L. Veteranę S-gos "Ramo

vė" metinis susirinkimas įvyko 
kovo 17 d., 3 vai. popiet Lie
tuvių Banke. K.Č.

—♦—

Philadelphijos skauty-čiy Ka
ziuko mugė įvyks kovo 24 d. 
12 vai. šv. Andriejaus parap. 
salėje, čia bus galima nusipirk
ti arba laimėti įvairių rankdar
bių, medžio drožinių, lietuviškų 
knygų ir plokštelių. Veiks tėvų 
komiteto bufetas su šiltais pie
tumis. šventė pradedama 10:30 
vai. pamaldomis šv. Andrie
jaus bažnyčioje. D.S.

dosniai prisidėti pinigine para
ma.

K. Krušinskas trumpai pami
nėjo apie pirmųjų liet, katali
kų emigrantų nuveiktus darbus 
ir prašė nepamiršti “Dainavos” 
stovyklos, kuri tiesioginiai pri
klauso Katalikų Federacijai.

Prieš seimelio .posėdį atsto
vam ir svečiam buvo paruošti 
pietūs, kuriuos palaimino para
pijos klebonas kun. A. Pet
rauskas. Pietuose dalyvavo pa
rapijos choras su savo dirigen
tu muziku M. Liuberskiu. Cho
ras palinksmino visus daina 
“Lietuva brangi”. Pietums val
gius paruošti padėjo U. šar- 
kauskienė, O. Sijavičienė, T. 
Bisignano, A. Rosse, Pr. Ąžuo- 
lienė, E. Sandanavičienė, E. 
Vainienė ir kitos.

Seimelis baigtas palaimini - 
mu švč. Sakramentu bažny
čioje. R.

0 ŠACHMATAI
. Veda K. Merkta

JAV didmeistriai Paul Benko ir 
Robert Byrne dalyvaus tarptauti
niame turnyre “Grand Prix of Mo
naco”, kuris įvyks balandžio 3-17 d. 
Turnyrą globoja Monaco princas 
Rainier m. Pakviesta 14 žymiųjų 
didmeistrių iš Sovietų S., Jugosla
vijos, Danijos, Vengrijos ir kt. vals
tybių. Praeitų metų Monaco turny
rą laimėjo JAV čempionas Bobby 
Fischer, priešaky Smyslovo, Larse- 
no, Gelerio ir panašių.

“Chess Review” žurnalas nr. 3/68, 
skelbia estą su lietuviu Amerikos 
“Postai Chess Rating” viršūnėje. 
1-ju įvardintas Hans Berliner, Be- 
thesda, Md." su 2016 tš. Berlineris 
nesenai laimėjo pasaulio korespon- 
dencinių šachmatų pirmenybes ir 
didmeistrio titulą. 2-ju atsistojo es
tas Anton Sildmets, Lincoln, Nebr. 
su 1896 ir 3-čiu Kazys Merkis, So. 
Boston, Mass. su 1870 tš. Garbės są
raše dar randame mūsų Igną Žalį su 
1690 ir du latviu: E. Brigmanį — 
1658 ir L. Dreibergą 1606 tš. šis 
Ratingas apima arti 5000 dalyvių. 
Kiti lietuviai turi tokius įvertini
mus: M. Brazys 1252, Dr. T. Bullo- 
kas 1308, J. Gladys 792, J. Karalai
tis 1112, P. Kontautas 1412, Algis 
Makaitis 1556, V. Miliaukis 1274, J. 
Paransevičius 1224, J. Paulėkas 700, 
R. Povilaitis 1300, R. Remidies 600, 
W. Shakalis 864. J. Starinskas 1456, 
J. Stonkus 1596, J. Urbas 812, S.
Vaitkus 1006, G. Veverka 632, G. 
Vedeikis 1250.

Bostono tarpklubinėse. Lietuvių B 
po pelnytų taškų iš Bantley I patai
sė savo padėtį, įkopdama į trečią 
vietą B lygoje: 1. Boylston, 2. Har- 
vard Univ., 3. Lithuanian 71/£-3I,£.

Didmeistris William Lombardy 
praeitais metais buvo įšventintas 
kardinolo Spelįmano į kunigus:' Jis 
yra vienintelis kunigas pasauly su 
šachmatų didmeistrio titulu. Lom
bardy, kaip garbės svečias, 1959 m. 
dalyvavo So. Bostono LPD šachma
tų klubo dešimtmečio minėjime gre
ta mūsų žymiųjų: Chicagos ir Illi
nois meistro Povilo Tautvaišo, Bos
tono čempiono Gedimino Šveikausko 
ir kitų.

šv. Antano gimnazijos direktorius 
mus informuoja, kad gimnazija nu
mato netrukus surengti komandinį 
tu.nyrą tarp Kennebunkporto ir jo 
apylinkės mokyklų.

į LORELEI
Populiariausia šokių vieta Yorkvilėje «

Kiekvieną sekmadienį šokiai nuo 4 vai. p.p.; kas vakarą, išskyrus W 
pirmadienius, groja Fred Breitenbachs didžiulis Lorelei šokių orkest- & 
ras; kiekvieną antradienį tarptautinės šokių varžybos; šoka žymi A 
Georg-Connely trijukė; puikūs laimėjimai, vokiška virtuvė, impor- w 
tuoti ir vietiniai gėrimai, europietiškas patarnavimas. g

233 East 86th Street (tarp 2 ir 3 Avė.) New York City |
Tel. SA 2-9926 l

Amerikos milijonierius klau
sia europietį vaikiną, prašanti 
jo dukters rankos:

— Kiek jūs turite pinigų?
— 100,000 dolerių.
— Aš neklausiu, kiek jūs tu

rite su savimi smulkių, bet kiek 
laikote banke...

Filosofo logika
Batsiuvys paklausė filosofą:
Ar tu pats naudojies tais pa- 

tarimais, kuriuos duodi ki
tiems?

— Ne, — atšovė filosofas.— 
Argi tu nešioji visus batus, ku
riuos pasiuvi?

Spaudai paremti

Už kalendorių

šitokie ir panašus pavasariniai naujausių madų drabužiai gaunami 
Liudos Mikulskytės “LINDA” drabužių krautuvėje, 95-04 Jamalca 
Avenue, Woodhaven, N. Y, tel. 049-7240.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVĄ ar USSR
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
Ine.

{Ucensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA (STAIGA
Tel. (212) 581-6590

(212) 581-7729

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street _______
BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street_______ __ _
BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ________
BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue__________

• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ----------
• pLEVELAND, OHIO — 1028 Kenihvorth Avenue-----
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue------
o FARMINGDALE, NJ. — Freevvood Acres ________

HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue 
HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avė..............
JERSEY CITY, N J. — 219 Montgomery Street .......
LOS ANGELES, CAI------ 107 So. Vermont Avenue
NEWARK, NJ. — 250 Market Street_____________
NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue __________
PHILADELPHIA, PA----- 631 W. Girard Avenue____
RAHWAY, NJ. — 717 W. Grand Avenue_________
ROCHE8TER, N.Y. — 558 Hudson Avenue ---------■ ■■
SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broachvay-------------
SOUTH RIVER, NJ----- --- Whitehead Avenue --------
8YRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Mareellus Street-----
TRENTON, NJ. — 1152 Deutz Avenue __________-
UTICA, N.Y* —• 963 Bleecker Street-----------------

HE 5-1654 
. Dl 2-4240 

IN 7-6465 
TX 5-0700 
HU 6-2818- 
PR 1-0696 

365-6780 
... 363-0494 
.. 365-6740 
. 249-6216 
HE 5-6369 
DU 5-6550 * 
Ml 2-2452 
OR 4-1540 
PO 9-4507 

. 381-6997 

. 232-2942 
AN 8-1120 
CL 7-6320 

. 475-9746 
EX 2-0306 
RE 2-7476

KNYGOS PAPIGINTOM KAINOM
POEZIJA 
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus 
Naktigonė, L. Andriekaus 
Marijos žemė, A. Tyruolio 
žemės pakopos, J. Blatrušaičio 
Alfa ir Omega, M. Vaitkaus 
Relikvijos, Nerimos Narutės 
Sacra Via, A. Tyruolio 
Poezija, J. Aisčio 
Respublika, S. Lauciaus 
Anykščių šilelis, A. Baranausko 
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės 
Maironio baladės, iliustravo P. Lapė 
šviesos mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė poema 
šerkšno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai 
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio, eilės 
Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitės, eilėraščiai 
Martynas Fierro, J. Hernandez poema 
Sutemos, J. Narūnės dienraštiniai posmai 
Rožių vasara, Marijos AukŠtaitės eilėraščiai 
Gruodas, A. Jasmanto eilėraščiai 
Ugnies pardavėjas, B. Rukšos, poezija 
Partizanų akys, J. Parojaus eilėraščiai 
Alkana žemė, S. šakytės eilės 
34 Eilėraščiai, Vladas šlaitas 

BELETRISTIKA 

Valentina, A. Vaičiulaičio 
Susitikimas, J. Gailiaus 
Gundymai, J. Gailiaus 
Pabučiavimas, J. Grušo 
Kryžiuočiai, H. Sienkevičiaus (trys tomai) 
Kalvos ir lankos, A. Baranausko 
Kaimietiškoji psalmė, F. Timmermano 
Grožvydės meilė, P. Orintaitės 
Sveiki, gyvi, J. Parojaus 
Vytis ir Erelis, J. Kmito 
žvaigždė viršum girios, Alės Rūtos 
Lietuvių beletristikos antologija, II dalis 
Pirmoji pradalgė, literatūros metraštis ___ -
Trečioji pradalgė, literatūros metraštis 
Pulkim ant kelių, romanas iš Strazdelio gyvenimo 
Pulkim ant kelių, II tomas 
Baisusis birželis, Pr. J. Naumiestiškio 
žemės šauksmas, Alės Rūtos, apysaka 
Kur bėga Šešupė, A. Skirkos, legendos 
Bėgiai, K. Almeno, novelės 
Taika ateina į slėnį, I. Joerg, romanas 
Vilniaus rūbas, P. Tarulio, romanas 
Sniego platumos, A. Baranausko, novelės 
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitės 
Dailininkas Rauba, V. Ramono 
Proza, Gabijos leidinys, apysakos 
Nulaužta šaka, S. Petersonienės, vaizdeliai 
Viščiukų ūkis, A. Kairio, satyrinė komedija 
žvakidė, A. Škėmos, 2 veiksmų vaidinimas 
Vaidinimai, V. Frankienės, scenos vaizdeliai 
žiurkių kamera, J. Griniaus, 3 veiksmų drama 

. Aukso žąsis, B. Pūkelevičiūtės, pasakiška komedija 
Don Kamiliaus mažasis pasaulis (II tomas)) 
Naujas veidas, A. Norimo novelės 
Meilė trikampy, R. Rasos romanas 
Peilio ašmenimis, J. Jankaus drama 

MENAS, MUZIKA 

Art Collection, pranciškonų meno galerija 
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustino 
Mūsų šokiai, II tautinių šokių šventės repertuaras 
Lietuviška muzika, C. Sasnausko 
Kalėdų balsai, mišriam chorui 
Liaudies dainos, K. Banaičio 
Garbė Dievui, kun.. K. Senkaus, giesmynėlis su gaidomis 
Lietusiais esame mes gimę, J. Žilevičiaus, lietuvių dainynas da 

navimui arba pianui, kietais viršeliais 
Giesmynėlio palydas, kun. K. Senkaus, didelio formato 
Dainos aukštam balsui su pianu II, VL Jakubėno 
Lietuvos aidai, J. Stankūno, akordijonui 
Dainos Lietuvai, S. Cerienės-Mulks, solo balsui ir panui 
O tėvyne manoji ir Ramunė, S. čerienės, dainos po 50# 
Keep U s, O God, invocation, S. Mulks 

MALDAKNYGĖS 

Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro 
Romos katalikų naujas mišiolas 

Didžioji savaitė 
Tikiu Dievą, maldynas, parengė kun. S. Yla, 700 pusi, 
šventas Dieve, maldaknygė didelėmią raidėmis, paauksuota 
Apsaugok Aukščiausias, kun. P. Aleksos, maža knygutė 
šventos Mišios lietuviškai, pritaikyta naujai liturgijai 
Dievo vaikas, kun. J. Gutausko, vaikučiams maldaknygė 
Vadovėlis, prel. K. Vasio, kryžiaus kelias, graudūs verksmai et<

{VAIRIOS
Sodybų pievelės, A. šeštoko, pievų priežiūra 
Valgių gaminimas, 565 pusi., kietais viršeliais 
Lietuvių kalbos vadovas, P. Skardžiaus ir kt. 
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, J. Balčikonio 
Lietuvių Moksl. Akad. Suvažiavimo Darbai V 
Padangių keliai, astronomija, kun. P. Vaserio 
Lietuva —- Europos nugalėtoja
ISTORIJA, GEOGRAFIJA

Vyskupo P. Bučio atsiminimai (II tomas) 
Paskutinis posėdis, J. Audėno atsiminimai 
Iš sutemų Į aušrą, A. Ramūno atsiminimai 
Atsiminimai iš Balto veiklos, prel. J. B. Končiaus (k. virš. 7X> 
Vysk. M. Valančiaus biografija, V. Biržiškos 
Maironis ir jo gyvenimo bruožai. Aidų leidinys 
Mistiniame sode, kan. M. Vaitkaus 
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičiaus 
Lietuviškoji išeivija, prel. Myk. Krupavičiaus 
Lietuvių archyvas, bolševizmo metai 
Argentinos lietuviai 
Lietuvos vaizdeliai, A. žemaičio 
Trys ultimatumai, dr. P. Mačiulio 
Aleksandrynas, V. Biržiškos, I, II ir III tom. 
Tėvynėje ir pasaulyje, kan. A. Steponaičio 
Senasis Vilnius, dr. A. Šapokos 
Negęstanti šviesa (marijonai), kun. Pr. Garšvos 
Lietuvos vyčiai Amerikoje, Ig. Sakalo 
Lietuvos spalvotas žemėlapis 
Lietuvos istorija, V. Sruogienės, kietais apdarais 
Palik ašaras Maskvoj, B. Armonienės 
Lietuvos konstitucinės teisės klausimais, K. Račkausko 
širdies priepuoliai, B. Gražulio vertimas 
Laumių juosta, B. Railos, akimirksnių kronika 
Atsiminimai iš Balto veiklos, prel. J. B. Končiaus (kiet. virš.) 
Aisčiai karinės istorijos šviesoje. Z- Raulinaičio 
Vaidevutis, Z. Raulinaičio 
Povilas Matulionis, A. Rukuižos 
Žalgirio mūšis, O. Urbono, karas su kryžiuočiais 

, Karaliaus Mindaugo pulkas, J. Variakojo
Didžiojo šiaurės karo frontas Lietuvoje, O. Urbono, I ir II dal 
Praeities pabiros, V. Biržiškos, straipsniai iš Lietuvos praeiti 
Amerikos lietuvių sporto istorija, J. Jakubausko 
Antanas Smetona, A. Merkelio
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mistras J. E. Klen, East Chicago, Ind. majoras dr. John B. Nicosia, senatorius Birch Bayh, vietos ALT skyr. pirm. Alb. Vinick, teisėjas F. 
Kaul, East Chicago, Ind. lietuvių parapijos klebonas Ign. Vichuras ir vadovavęs minėjimui Gary, Ind. lietuvių parapijos klebonas kun. 
dr. Ig. Urbonas.

TO PLACE YOUR AD CANCEL OR CHANGE 
TeL: £67-3680

STEAM BATHS, MASSAGES for 
Ladies: Tuesday and Thursday; for 
Men: Monday, Wednesday, Friday, 
Saturday and Sunday. Hours 11 AM 
to 11PM. Leonard Beckford Finish 
Steam Baths 1939 Madison Avenue 
N.Y.C. between 124 and 125 Streets 

Tel. LE 4-9686

May we Service your eąuipment in 
the LI area? We have the trucks, 
men, eąuipment and know-how to 
handle the complete eleetrie line, air 
compressors, lieensed electricians — 
air hnes, eąuipment for all industry. 
Danco Maintenance Ine. 468 Central 
Avė., Bohemia, N.Y. (516) LT 9-7*447

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

DE 5-8800

OPERATORS EXP, 
ON MEN’S PANTS

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

817 Broadway N. Y. C.

Auksinio jubiliejaus minėjimas
Vasario 16 rytas išaušo gra

žus, saulė per dangaus skliau
tus šauniai keliavo. Vėjas nuo 
Michigano ežero nešė šalto oro 
srovę, šiaurys buvo rūstus.

Lietuviai būriais visais ke
liais traukė į plieno sunkiosios 
pramonės sostinę, East Chica
go. Ind. čia miesto majoras dr. 
John B. Nicosia prie miesto 
valdybos rūmų iškėlė Lietuvos 
trispalvę. Į iškilmes susirinko 
apsčiai lietuviškos visuomenės, 
ne tik vietinės, bet ir iš toli
mesnių vietovių. Iškilmes paį
vairino Vytauto posto vetera
nai, atžygiuodami su savo vė
liavomis.

- Vėliavai virš miesto suplevė
savus, majoras dr. J. B. Nico
sia tarė žodį. Taip pat kalbė
jo JAV LB c.v. pirmininkas 
inž. Br. Nainys. Iškilmės buvo 
filmuojamos “Lietuviai televizi
joje” — A. Siuto. Dalyvių tar
pe matėsi ir kitataučių, kurie 
atidžiai stebėjo ir sekė lietu
vius.

Vasario 18 buvo iškilmingos

EAST CHICAGO, IND.

lų kalba. Dalyvius supažindino 
su šio krašto pastangom sulai
kyti bolševizmą, šnekėjo ir E. 
Chicagos ir Hammond merai. 
Iš kalbėtojų daugiausiai ploji
mų susilaukė Hammond radio 
stoties komentatorius Irwin Le- 
win. Kilimo esąs iš Lietuvos, 
tris dienas per radio stotį da
vė nemokamai ištraukas iš Lie
tuvos istorijos, politinių kovų 
ir turėjo pasikalbėjimą apie 
lietuvių pastangas atgauti Lie
tuvai laisvę. Pokalbio modera
toriumi buvo prof. dr. T. Re- 
meikis.

Dalia Tallat-Kelpšaitė, JAV 
LB centro valdybos narė ir jau
nimo reikalų vedėja buvo lie
tuvių pagrindinė kalbėtoja. Kal
ba buvo įdomi ir dalyvių ati
džiai sekama. Nors prelegentė 
jauna, bet stipriai apsišarvavu
si moksliniais diplomais ir tu
rinti gerą patirtį. Džiugu, kad 
jaunos jėgos jau pavaduoja 
“pavargusius”.

Chicago burmistras, dr. John 
B. Nicosia, Hammond burmist
ras G. Klein ir Gary Ind. bur
mistras Richard Hatcherd.

Įvykiai vietos amerikiečių 
spaudoje keliais atvejais buvo 
plačiai aprašyti ir paskelbtos 
nuotraukos delegacijų pas bur
mistrus, pasirašant proklama
cijas. Aukų surinkta 698 dol.

Nors dienotvarkė buvo iš 
anksto apgalvotai paruošta, bet 
akto metu jos neprisilaikyta ir 
iš to gavosi nesklandumų, pav. 
kad ir aukų rinkime ir 1.1’- Ko
lonija maža ir negausi, bet į 
minėjimą atėjo stebėtinai daug 
kitataučių, kurių tarpe apsčiai 
buvo g aukštų jų pareigūnų.

šiam Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 50 m. sukak
ties minėjimui iš anksto buvo 
ruošiamasi visais galimais bū
dais.

J. Ervydis

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEWYORKE
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 Kil. 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, N.J. 07205; tel. 201- 
289-6878.

Laisvės Žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th PI., Middle Vil- 
lage, N.Y. 11379.

BOSTON. MASS
Vedėjas 

STEP. M1NKUS
WLYN — 1360 kilocycles 

ir FM Ibi.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, *’ 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur SL, Brockton 18, Mass. 
TeL JU 6-7209

FM bangomis 105,7 MC 
meg. iš’WKOX, Framingham, Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
WHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniai^ nuo 11 iki 12 vid.

LIETUVIŠKŲ MELIODIJŲ 
RADIO VALANDA 

girdima kiekv.. šeštadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM-1400 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža ir 
Algis Zaparackas; vedėjas —Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; teL 273-2224.

. MARGEE LE1TE 
Now located at 

BEAUTY BOUT1QUE 
167-06 Hillside Avė Jamaica L.I. 
Formerly of 6-3 Beatuy Salon 

Phone 523-4470

EXP OPERATORS 
ON MENS JACKETS

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

JIMMY’S GARDEN CENTER
Open 7 days a week. One stop shop- 
ping center for all your garden sup- 
plies — featuring beaūtiful garden 
plants for EASTER. Fonnerly of 
Brookhaven now at South Haven. 
Call 516 - 286-9816

HOUSES WANTED
We buy houses for long term in- 
vestment. Highest price paid. Im- 
mediate cash available.
Call V. & F Investors Corp. 525-6128

BAKER EXP ON BREAD
Work near Home 

BELLE BAKE SHOP 
1180 Deer Park Avenue 

North Babylon 
Call 516 MO 7-4777

EASTER GREETINGS

pamaldos Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčioje, Ga
ry, Ind., ir šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
East Chicago, Ind. Pamaldose 
apsčiai dalyvavo ir svečių — ki
tataučių.

6 vai. vak. East Chicago, 
Ind., lietuvių parapijos patalpo
se buvo, iškilmingas aktas —

Kalbom pasibaigus, solistas 
Jonas Vaznelis, prof. Vladui 
Jakūbėnui pianu palydint, pa
dainavo keletą dainų.

Indianos valstijos gubernato
rius Roger D. Branigen bu
vo paskelbęs Vasario 16 Lietu
vių diena. Taip pat panašias 
proklamacijas paskelbė ir East

DEXTER PARK ’ 
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVĖNUE 

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

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

HARTFORD, CONN. 
Ved. ALG. DRAGŪNĄVICIUS

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

Tel.: 249 - 4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 P-D.

PITTSBURGH, PA.
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS
52 Shady St. W. Pgh., Perina. 15228 

TeL 563-2754
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. p.p.

susirinkimas ir vakarienė. Į- 
neštos vėliavos, sugiedoti him
nai, sukalbėta malda. Vakarie
nės metu T. Mason solo padai
navo keletą dainų. Jis trečio
sios kartos, čia gimęs lietuvis, 
talentingas ir daug žadantis 
jaunuolis.

Senatorius Birch Bayh bu
vo pagrindinis kalbėtojas ang-

Savininkas — Helmut Vollmer 
206 East 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York, N. Y. 

Tel. RE 4-4428

PHILADELPHIA, PA, 
WTEL, 860 kilocycles 

BENDRUOMENĖS BALSAS 
1203 Green St., Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

PASSAIC
CITY SERVICE 

STATION
Open 7 days a week

We do general 
Auto Repairs

883 Main Avenue 
PASSAIC, N. J.

Call 201 - 779-9796

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p. 
Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 

Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ik: 10:30 ryto BUTCHKO 

AUTO WRECKERS

735 Ridgedale Avenue 
East Hanover N. J.

Call
201 - 887-0263

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
; Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay. South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus'*
ALFRED IT. 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 lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $132,000,000

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka 5^0 už visų rūsių taupomus pinigus.

(212) 326-2356 Paminklai amžiams

Ettore Galcno,
Ine.

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

Medicinos daktaras
S. A. C H E R N O V

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

Gydo aštrias ir kroniškas vyri) 
ir. moterų ligas bei odos ligas. 
Priėmimo valandos kasdien nuo 
10 iki 6:1^ vak.; sekmadieniais 

nuo 11 iki 1 vai. p.p.

Tel. (212) 497-8865

Alfa J e w e 1 e r
A. ŪSELIS

Garantuotas laikrodžių taisymas

NAUJAUSI 
ir ITALŲ 

PRANCŪZŲ 
MODELIAI. 

Įvairūs kailinių 
ir kailių 

papuošalų 
pasirinkimas

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

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

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

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

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

FUNERAL CHAPEL, INC.
52nd Street at Lexington Avenue

Ray Kerbelis, Dir.
Pt 3-5300

S-

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENĖ — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

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

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

šiam amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkamų patarnavimą

HOLLANDER
CYPRESS CORPORATION

800 JAMAICA AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

AP 7-2332

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

DA 6-2123
W. Bielanski - C. Kardovich

E. Novak

SERMM^NIAISATIDARYTĄ 12-6 • (212) 2^ -13^6 •

\ GERIAUSI KAILIAI\į . ŽAVĖTINAI PUOŠNŪS
; V^^JS.ROSS
į 305 S5VFNTH AVE.(ror.27tfiST.),MP,4 YORK/it <0001

HEMAtJJANTI DESKŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKHKOS SPECIALYBES

1

SCHALLER&WEBER
AUGŠOIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI 

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

Užeikite — įsitikinsite?

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1854 2mf Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 58-54 Myrtle Avenue — VA 1-7063 
A (tori joje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 HiRside Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq.. L.I.: 981 Hcmpstcdd Tp*e. — 437-7677 ;
Flushinge: 41-06 Main Street — Hl 5 2552 ,

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 
’> : 
Į Poughkcepsie, N.Y.: 450 Main St. —- 914-454-9070 ,


