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prezidentus

Prezidentas L. B. Johnson kovo 31

Owen ir
D e an

Amerika ir pasaulis tebegy
vena Įspūdžiu, kurį padarė pre
zidentas LBJ kovo 31 vakarą

skyriaus 
Bohlen,

— Įsakė aviacijai ir laivynui 
sustabdyti š. Vietnamo bom
bardavimą. Tai neliečia P. Viet
namo ir siauros juostos tarp

• pietų ir šiaurės." Prezidentas

LAISVES KOVOS METAI

ANTRADIENIS - TUESDAY, BALANDIS - APRĮL X INI

Tokio įspūdžio nebuvo nuo
Amerikos ir pasaulio dėmesy tebėra prezidento LBJ įsakymas 
sustabdyti bombardavimą ir atsisakymas būti kandidatu į

ras tai “tautinės vienybės” de
ltai. Balandžio 1 paskelbė sutin
kąs tartis su šen. Kennedy dėl 
“tautinės vienybės” kelių.

kreipėsi į Angliją ir Sovietus, 
kad imtųsi žygių palenkti ant
rajai pusei į karo siaurinimo 
žingsnius ir derybas. Paskyrė 
ambasadorių W. A. Harrimaną 
ir atstovą Maskvoje Thompso- 
ną busimom derybom Ženevo
je ar kur kitur.

*— Paskelbė, kad jis "nesieks 
ir nepriims savo partijos no
minacijos j prezidentus". Da-

Rimas įspūdis—dėl Vietnamo taikos
Prezidento pareiškimai sukė

lė visuotinį nustebimą ir susi
jaudinimą. — “kokio nebuvo 
nuo prezidento JFK mirties”, 
vertino N. Y. Post. Vietnamas 
į prezidento žodžius nebuvo at
siliepęs balandžio 1 — net ne
buvo paskelbęs jo pareiškimo. 
Sovietų Tass balandžio 1 verti
no skeptiškai — tai esąs pre
zidento rinkiminis
Londono politiniuose sluoks
niuose manoma, kad Vietna
mas galįs prezidento ištiestą 
ranką atmesti. P. Vietnamo pre-

nę mobilizaciją nuo 17 iki 45 
metų, mobilizuos ir moteris. 
Tai sudarys milijoninę kariuo
menę. Amerika, jei norės, nuo 
šių metų galo galės savo ka
riuomenę palaipsniui iš Viet
namo atitraukti.

N.Y. Times taikos pastangas 
sutiko teigiamai, tačiau abejo
ja,. ar siūlymas nėra pavėlin
tas. Tai reiškia — S. Vietna
mas siūlymą gali palaikyti silp
numo ženklu ir palaukti, iki 

_ _____ rinkimai dups “taikos preziden- 
zidentas Thieu sutiko teigiamai tą”> iš kurio- bus galima dau- 
ir balandžio 1 'paskelbė risnoti- giau išsiderėti.

triukas.

Įspūdis—dėl rinkimų
Prezidento pareiškimas, kad 

jis nebe kandidatas į preziden
tus “atėmė žadą” jo partiniam 
konkurentam. Respublikonas * 
Nixonas pareiškė susilaikąs po
rai savaičių nuo pareiškimo 
dėl Vietnamo politikos, kad ne
kliudytų prezidentui vykdyti jo 
taikos planą. Tačiau jis ma
nąs, kad prezidento žodis tu
rės reikšmės partijoje jam į- 
pėdinį parenkant. Spėjama, 
kad demokratų galį būti trys 
kandidatai tokiu atveju: Mc- 
Carthy, Kennedy ir Humphrey 
(pastarasis ir būtų LBJ kandi
datas). N. Y. Times spėjimu, 
daugiausia galimybių turėsiąs 
šen. Kennedy. Daugiausia bū
siąs pralaimėjęs Nixonas, ku
rio kovos jėga esanti kritika 
esamo režimo klaidom. Dabar 
jis atsidursiąs panašioje padė
tyje prieš Robertą Kennedy 
kaip kovoje prieš John F. Ken
nedy. Galįs atgyti dar ir Rock- 
efellerio vardas.

nužudymo

Vliko pirmininkas dr. K. J. Valiūnas 
pas Filipinų prezidentą F. E. Marcos

Filipinų respublikos prezi- Manilos (Filipinų sostinės) 
dentas Ferdinand E. Marcės dienraštis The Saturdąy Chro- 
kovo 14 Vliko pirmininkui dr.
J. K. Valiūnui suteiktoj audien
cijoj parodė didžiai palankų Lie 
tuvos padėtięs-supratimą._

“Lietuva gauna Respublikos
Prezidento paramą” — skelbė

. įf
.i

Lietuviai Washingtono konferencijoje — 

Prezidentas LBJ kreipėsi j organizacijų atstovus ir tau
tybių laikraščius, kviesdamas paremti JAV-bių vienybę

Esama optimistų, kurie ma- lįs savo nuomonę pakeisti, kaip 
no, kad LBJ atsisakymas esąs pakeitė Kennedy, pakeitė 
tik manevras. Esą prezidentas Rockefelleris — jei jam pasi- 
pastatė š. Vietnamo komunis- sektų derybos dėl taikos, tai 

partijoje jo autoritetas pakiltų, 
ir jis būtų prašomas priimti 
nominaciją. Ir N. Y. Post pa
našiai spėlioja: jei partija esą 
suskils tarp kelių kandidatų, 
jei Vietnamas taikos siūlymą 
atmestų, LBJ galįs būti parti-

nevengia įtarimo, kad LBJ ga- jos paprašytas.
Skeptikai šiais spėliojimais 

abejoja: tas, kuris per tiek 
metų neįstengė karo kariauti 
iki pergalės, negalės to pada
ryti ir toliau; paskutinis mo
mentas neįkvėps ryžties žmo
gui, kuriam rūpi opinija ir ku
ri jį palaužė iki kapituliacijos 
prieš demagogiją ir chaosą.

Skeptikai, kurie apžvelgia vi- Čekoslovakijos nauji viešpačiai: prezid. Svoboda ir partijos šefas Dubcek 

są Amerikos politinį — sočia- -

tus į padėtį, kurioje jie turi pa
sakyti taip ar ne. Jei ne, tai 
prezidentas LBJ sutelksiąs jė
gas ir kariausiąs visu svoriu, 
kad laimėtų. Tada jis atgausiąs 
prestižą tautoje. Net ir N. Y. 
Times vedamajame iš dalies

Vaklybės departamentas ko
vo 19-20 užsienio politikos klau
simais suruošė konferenciją. 
Dalyvavo apie 400 organizaci
jų atstovai. Amerikos tautinėm 
grupėm atstovavo 35. Tarp jų 
buvo Pabaltijo Moterų Tarybos 
pirmininkė Galia žilionienė ir 
Draugo atstovė Gražina Krivic
kienė.

Valstybės departamento sa
lėj buvo išrikiuotos vėliavos al
fabeto tvarka. Lietuvos vėliava 
tarp Lybijos ir Luxemburgo. 
Konferencijų salėje kalbėjo 
valstybės sekret. pavaduotojas 
Nicholas B. Katzenbach, politi
nio skyriaus viršininkas ir bu
vęs ambasadorius Maskvoje bei 
Paryžiuje Charles E. Bohlen ir 
dar keli valstybės departamen
to pareigūnai. Pranešimuose ir 
diskusijose plačiau paliesti 
JAV santykiai su Sovietais.

Po pertraukos delegatai daly
vavo pasirinktuose simpoziju- 
muose. Apie 250 delegatų pasi- viršininkas Charles E. 
rinko švietimo ir kultūrinių 
mainų simpozijumą. Tautinių 
mažumų atstovai (jų tarpe ir G. 
Žilionienė) pateikė eilę klausi
mų, liečiančių Sovietų paverg
tuosius kraštus. Lietuva, Latvi
ja, Estija buvo paminėtos kelis 
kartus.

Vakare Dean Rusk suruošė 
delegatam priėmimą, kuriame 
dalyvavo ir ambasadorius A.J. 
Goldberg, keli senatoriai ir kon- 
gresmanai. Buvo staigmena — 
prezidento Johnsono atvyki
mas ir jo įspūdinga kalba, ku- 

prašė organizacijas veik- 
pagalbos kovoje su prie-

Kitos dienos programoje pa
grindinis kalbėtojas buvo Dean 
Rusk. Nušvietė dabartines Ame
rikos problemas, Žmogaus Tei
sių konvencijos sukaktį, primi
nė Rytų Europos ir eilės kitų 
kraštų problemas.

Panašią konferenciją valsty
bės departamentas suruošė tau
tinių laikraščių redaktoriam ko
vo 28. Dalyvavo 125 redakto
riai (buvo kviesta 150). Lietu
viam atstovavo tėv. dr. K. Buč
inys, OFM, (Darbininkas), K. 
Jurgėla (Amerikos Balsas), G. 
Krivickienė (Draugas), p. Vai- 
dylienė (Naujienos), A. Varnas, 
M. Zujus (Garsas).

Konferenciją pravedė Dix- 
on Donnelley, valstybės sekre
toriaus pavaduotojas viešie
siem reikalam. Apie JAV tarp
tautinę politiką ir ypač laikyse
ną komunistinių kraštų atžvil
giu kalbėjo politinio

priėmė JAV preziden- 
Mrs. Johnson. Neilgoj 
prezidentas ragino atsi- 
smulkesnių tarpusavio

politikos planavimo komiteto 
pirmininkas Henry D. 
Valstybės sekretorius 
Rusk.

Vėliau redaktorių konferenci
jos dalyvius Baltuosiuose Rū
muose 
tas ir 
kalboj 
sakyti
kivirčų dėl tautybių religijų, 
emigracijos, rasės. Kvietė padė
ti Amerikai vystyti taikų su
gyvenimą krašte ir pasaulyje, 
nusifotografavę su kiekvienu 
redaktorium, prezidentas i r 
Mrs. Johnson prisijungė prie 
vaišių salėje.

rioj 
lios 
šu.

Jordanijoje po Izraelio baudžiamųjų būrių įsiveržimo

Kas yra Kennedy artimiausieji
Kai LBJ kovo 31 atsisaky

mas būti prezidentu buvo pa
skelbtas, pirmieji pas šen. Ken
nedy į įstaigą susibėgo patarė-
jai T. Sorensen, Greenfield, 
Walinsky, Schlesinger.

— Prez. LBJ kovo 30 įsa
kė vyriausybės įstaigų perso
nalą užsieniuose sumažinti

22,757 24 kraštuose. Iš jų 2,779 kos ir 1917 metų Rusijos, kur 
turės grįžti namo. Bus sutaupy- min. pirmininko Kerenskio šu
tą 20-22 mil. teiktos laisvės virto piktnaudo-

Užsieniečių Amerikos atsto- jimu ir smurtu prieš teisėtą 
vybėse tarnauja 26,239. Jų skai- tvarką, atnešusiu Rusijai cha-

pat P. Vietnamas apie prezi- BELGIJOJE KOVOS DĖL
dento sprendimą sustabdyti KALBOS
bombardavimą š. Vietname bu- Belgija kovo 30 rinko parla- 
vo painformuoti iš anksto.

— Varšuvos universiteto Ro

Maskva siūlo draugiškumą ir Anglijai
Praėjusių metų vasario mė- riausybei, kad šis projektas, 

nesį besilankant Londone Ko- dabartinio pavidalo, mums ne- 
syginui, tartasi ne tik dėl Bal- priimtinas. Kai 1967 metų va- 
tijos valstybių aukso. Sutarta saryje ši mintis buvo pirmą 
pradėti derybas ir dėl Britų — kartą iškelta, buvo suprantama, 
Sovietų draugingumo sutarties, kad sutartis turės būti mūsų

Kovo pradžioj Londone pa- abišalių santykių rėmai. T a i 
sklido neoficialių žinių, kad būtų labai naudinga, ir tai bu- 
esąs gautas iŠ Maskvos tokios vo pagrindas, kuriuo ręmda- 
sutarties projektas. Padėtis mies mes pateikėme keletą

nicle kovo 16, pranešdamas 
apie audienciją, kurioje, laik
raščio žiniomis, prezidentas 
užtikrinęs Filipinų paramą Lie
tuvos išsilaisvinimo pastangom.

Dr. Valiūnas Maniloje ma
tėsi su visa eile kitų aukštų pa
reigūnų ir politiniuose sluoks
niuose įtakingų privačių asme
nų. Prieš ir po audiencijos 
pas prezidentą Vliko pirminin
kas matėsi ir išsamiai išsikal
bėjo su Filipinų senato pirmi
ninku Gil J. Puyaf. Manila Dai
ly Bulletin kovo 16 įdėjo dr. 
Valiūno susitikimo su Atstovų 
Rūmų pirmininku Jose B. 
Laurai, Jr„ nuotrauką. Vliko 
pirmininkas susitiko pietų ir 
su buv. senatorium Lorenzo 
Samulong, kuris buvo Filipinų 
atstovas Jungtinėse Tautose 
Chruščiovo apsilankymo metu 
ir dėl kurio pastabos apie Bal
tijos valstybes įvyko garsusis ' 
“Chruščiovo bato” išsišokimas. 
Galimas dalykas, kad L. Samu
long vėl grįš į New Yorką, 
kaip Filipinų ambasadorius J. 
Tautom.

Atnaujinamas vidaus karas gaisrais? “ ’y™“5?’*5 pareigūnu.
J c Vliko pirmininkas aplanke vie

šųjų darbų bei susisiekimo se
kretorių Antonio V. Raųuiza, 
kurio žinioj yra ir paštas, ir 
pietavo su užsienių reikalų 
pasekretorium politikos klausi
mams, Jose In^^es, kuriam su 
Vliko pirmininku susitikti bu
vo pavedęs užsienių reikalų se
kretorius Narciso Roma, pats 
negalėjęs Vliko pirmininko pri
imti, nes buvo susirgęs ir gy
domas ligoninėje.

Kaip Korėjoj ir Taivane, .
taip ir čia Vliko pirmininkas vietinis Draugystės Sutarties pareigojimus jiems.

kins^kaip triuškinančią antia- iškėlė minų apie pašt0 projektas, ir ar jis turėtų ką
„ Lietuvos penkiasdešimtmečiui aP’e pareikšti.

paminėti. Iš esmės ši mintis Mr. GEORGE BR0WN: Mes vietų vyriaiBybę dar kartą per
buvo sutikta palankiai, tik pa- turėjome pasakyti Sovietų vy- žvelgti pasiūlymus, kuriuos 
aiškėjo, kad tokio sumanymo į- ' mes jiems pateikėme praėjusia-

nrezidenb iš jo nareieu” J'T 'M pasekretoris sutiko ta klau- ™ b?l’n?yje, AŠ tebai
preznlentąisjo pareigu . beviltsSlrai, bet .lga> užtruksiąs, srmV"5kintis j, pa. kad jk tai padarys. (Elta)

— Soviaty rašytoju Hionflos 065 “an^, teikti jam esamųjų Lietuvos pa-

New Yorke kovo 30 Bloom- 
ingdale ir Kleino pdrduotuvės 
buvo padegtos Molotovo kok
teiliais. Macy’s parduotuvėje 
kokteilis neužsidegė. Policijos 
žiniom, dėl pirmųjų dviejų gais
rų Įtariami du paaugliai negrai,

dėl trečiojo vyras, negras. Vie-

duotuvė ir panašiu būdu buvo 
padegta Chicagoje.

Ar tai nepilnapročių darbas 
ar sąmoninga smurto kova dėl 
“pilietinių teisių”? kiek paaiškėjo parlamente ko- projektinių pasiūlymų rusams 

vo 14. Parlamento stenogramo
se (HANSARD, 1968 kovo 14) 
įrašytas toks pasikalbėjimas:

Mr. HOOLEY , paklausė už
sienių reikalų valstybės sekre-

praėjusių metų balandyje.
Sovietų projektas, tačiau, 

daugiausia liečia kitus dalykus, 
kurie nėra mūsų savitarpiniai, 
bet tiesiogiai liečia mūsų sąjun-

ir plėšimais? Maskvos žvilgsnis
Chr. Sc. Monitor bal. 2 ver

tina, kad kai kas ne tik komu
nistiniame sparne kovo 31 įvy
kius Baltuosiuose Rūmuos aiš-

Memphis, Tenn., kovo 28 dr.mentą. Pasikeitė nedaug —su
mažėjo soc. demokratų skai- King vadovavo atmatų vežikų 
čius. Sename buvo krikščionių streiko demonstracijai. Vietos 

negrų jaunimas, studentai, iš-lino 34 studentus 11 laikinai socialų 77 ir dabar sename
soc. dem. buvo 64, dabar 59, siveržė iš demonstracijos kont-suspendavo, kelis profesorius

.. . Visos kitos grupės smulkesnės, ti krautuves, vartyti policijos
— Čekoslovakijoje kovo 30 Vyriausybės krizės ir parla- mašinas. Esą langai išdaužyti 

prezidentu išrinktas gen. Lud- mento paleidimo priežastis bu- 155 krautuvėse. Policija vieną

Visos kitos grupės smulkesnės.

merikinę pergalę ir norės ją iš 
naudoti iki galo. “Hanoi, Mas
kva ir Pekingas galėtų sakyti, 
kad... jų kietumas ir jų veik
los eiga išstūmė Amerikos

torių, ar jau studijuojamas so- gininkų interesus ir mūsų Įsi*

Mes tebelaikome Šį pasiūly
mą svarbiu ir mes prašėme So-

vick Svoboda. Nušalintasis No- vo riaušės Liuveno katalikų u- bernioką nušovė, 60 sužeidė, 
votny turėjo naujam preziden- niversitete dėl kalbų: vyriau- Gubernatorius atsiuntė 4,0 0 0 
tui ploti. —

— Jordanija pareiškė dėkin
gumą Amerikai, kuri pažadėjo 
vėl siųsti Jordanijai ginklus, valonų teritoriją; kai jų nuomo- smurtui išvengti. Ar to išvengs 
Jordanija nuo sovietinių gink- nė nebuvo patenkinta, jie pasi- dr. King balandžio eisenoje į 
lų atsisakė. Jordanija atsisakė traukė. Neatrodo, kad nauja Washingtoną?
taip pat nuo paramos, kurią valdžia, kuri bus pavesta suda- —-----------
siūlė Egiptas, kai kovo 29 Izra- ryti tam pačiam min. pirminin- — Henry Cabot Lodga, Jr. . ___ ________________ _________ _ r___________ r_____
elis pakartotinai įsiveržė į Jor- kui, galėtų tą klausimą vėl iš- balandžio 1 paskirtas atstovu tie, kurie “įkris į imperialistų įsteigti Maniloje Lietuvos gar- Jis paskirtas Vliko įgaliotiniu gandą, kad Johnsonas galįs per- 
danijos teritoriją. painioti. Bonnoje. - . ...................................................... - . _

sybėje krikščionių socialų mi- kariuomenės. King pripažino, 
nisteriai pasisakė už prancūziš- kad streiko organizatoriai neši
kai dėstomų skyrių iškėlimą Į ėmė pakankamai priemonių

pirmininkas Sergei Michalkov organizacijų bei institucijų, ir- 
kovo 30 Literaturnaja gazeta laukiančių, kol galės būti iš- 
paskelbė rašytojam, partijos pasiūlytieji specialios
nariam, įspėjimą laikytis griež- paskirties pašto ženklai.
tai ideologijos. Tas pats laik- Kalbėdamasis su užsienių rei- 
raštis paskelbė ir Brežnevo kalų pasekretorium, Vliko pir-
grasinimą, kad bus baudžiami alininkas iškėlė ir kitą mintį, niloje gyvenąs R. G. Viidžius. Tas pats žurnalas pakartojo

— U. S. News.. .Report ra*siuntinybių, konsulatų ir gar
bės konsulatų sąrašą. Dr. Va- šo. kad valstybės sekretorius 
liūnas tuojau painformavo apie Dean Rusk prieš demokratų 
tai Lietuvos diplomatijos šefą.

Visuose tuose žygiuose Vii- Jis virtęs kontraversiniu asme- 
ko pirmininkui daug padėjo Ma- niu.

konvenciją galįs pasitraukti.

tinklą'7. bės konsulatą. Užsienių reika- Filipinuose. (Elta) eiti į katalikybę.



1968 m., balandžio 2 d., nr. 25 DARBININKAS

DARBININKAS BROOKLYN, N. Y. 11221 Kai tikintieji ieško laisvės, Willebrands bendradarbiavimo
Editorial Office GL 5-7281 • Business Office GL 2-2923 

THE V/ORKER (Title Copyright) by fraNCISCAN FATHERS

Eina nuo 1915 mėty.
1951 sujungė AMERIKĄ. LDS organa DARBININKĄ Ir LIET. 2INIAS

Second-clao postage pald at Crooklyn Post Office
Publlshed seml-weekly except holiday weeks and July and First week In August 
when publlshed weekly.

Prenumeratos kaina $7.00 — Subscription per year $7.00

Laikrašti tvarko REDAKCINE KOMISIJA.
Straipsnius Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straipsniai 
saugomi Ir gražinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai 
išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turinį ir kalba redakcija neatsako.

Keliaujantiem į anapus
Anapus nebūtinai reiškia ka

pus. Gali reikšti ir tuos kraš
tus, kur žmogaus laisvė yra ka
puose ... Vienas tokis kraštas 
yra Rytų Vokietija.

Amerikos piliečiam, keliau
jantiem Į Rytų Vokietiją, vals
tybės departamentas (saugumo 
ir konsuliarinių reikalų biu
ras), paskelbė kai kuriuos Įspė
jimus.

"Jungtinių Valstybių vyriau
sybė Sovietų okupuotos Vokie
tijos zonos nelaiko atskiru, su
vereniniu kraštu ir “Vokietijos 
demokratinės respublikos” vy
riausybės nepripažįsta teisėta . 
Dėl to Jungtinių Valstybių vy
riausybė nelaiko Rytų Vokie
tijoje diplomatinių ar konsula- 
rinių misijų, taigi ir negali su
teikti konsularinių paslaugų bei 
globos, tų įprastinių dalykų A- 
merikos piliečiam, keliaujan
tiem į svetimus kraštus”.

“Nors asmenys, keliaujantie
ji i sovietinę zoną ar per ją 
gali neturėti jokių kliūčių, rei
kia pabrėžti, kad jie prisiima 
rizika, kuri neišvengiamai yra 
susijusi su kelione toj srity, 
kur nėra įmanoma diplomatinė 
ar konsularinė pagalba, ir dėl 
to tokios kelionės nėra pataria
mos, išskyrus ypatingai svar
bius sumetimus”.

“Tačiau Jungtiniu Valstybių 
vyriausybė nedraudžia ir nevar
žo privačių Amerikos piliečių 
keliauti į Vokietijos sovietinę 
zoną, ir Amerikos pasai tom ke
lionėm galioja”.

Įspėja: kas keliauja į sovie
tine zoną, turi gauti rytų Vo
kietijos vizas. Pataria prieš 
vykstant į rytu Vokietiią susi
siekti su artimiausiu Amerikos 
konsulatu Vokietijoje (Breme
ne, Bonnoje, Frankfurte. Ham
burge. Muenchene, Štutgarte 
ar Amerikos misijoje vakarų 
Berlyne). Konsulatai suteiks in
formacijų apie naujausias kelia
vimo salvgas rvtų Vokietijoje. 

■Ten pataria taip pat palikti in-
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Lenkai buvo taip įsiutinti, 

kad norėjo šį “saviškį” tuoj 
pat sulikviduoti; Bet nepajėgė. 
Kazikas turėjo per stiprius pe
čius kriminalistų gaujoje ir pas 
vokiečius. Gydytojai jį tik per
kėlė iš 12 palatos į 1-mą. Čia 
galėjo dažniau jį kontroliuoti, 
nors valdžios ant jo neturėjo 
(tai buvo vyriausiojo kapo Braj- 
to reikalas).

Šis tat Kazikas pribaigė ir 
gimnazijos direktorių Zigmą 
Masaitį. Būdamas labai silpnas, 
ruošdamasis mirčiai, jis jau ne
begalėjo savęs kontroliuoti. Jo 
lovoj Kazikas turėjo atrasti vi
duriuojančiojo žymių ir už tai 
įsiusti. Jis išvilko Masaitį Į 12- 
tąją. ėmė mušti, spardyti —iki 
galutinai pribaigė. Jo smūgius 
ir Masaičio aisčiojimus girdėjo 
vienas mūsiškis, gulėjęs tuo 
metu 12-toje palatoje.
ALGIRDO TUMĖNO MIRTIS

Kitą dieną — balandžio 19- 
tą, vakarop vėl atėjo pas mane 
dr. Starkus. Atnešė porą švirkš
tų: vieną suleido kaimynui len- 

formacijas apie savo kelionės 
planą ir rytų Vokietijoje nu
matomą adresą.

Dėl muitinės ir leidimų: Te
gul keliaujantieji aiškiai pasiin- 
formuoja dėl rytų Vokietijos 
pinigų, dėl muitų, dar prieš į- 
žengdami į Rytų Vokietiją, nes 
taisyklių sulaužymas ten aštriai 
baudžiamas.

“Specialus leidimas kiekvie
noj vietoj iš anksto turi 
būti gautas iš vietinės valdžios, 
nors ten numėtytum pabūti 
vieną dieną”.

Įspėjimas visuomenėje eks- 
ponuotiem žmonėm dėl išnau
dojimo politinei propagandai: 
“Jei nusprendžia keliauti i so
vietinę zoną Amerikos piliečiai, 
įžvmūs Jungtinių Valstybių vie
šajame gyvenime ir ypatingai 
privačių asmenų, drauge keliau
jančių didesnės grupės — jie 
visi įspėjami dėl jų pačių in
tereso rūpintis, kad išvengtų si
tuacijų, kurios galėtų būti pa
naudojamos propagandai, kad 
Rytų Vokietijos režimas ar jo 
institucijos tam tikros svarbios 
Amerikos opinijos dalies pri
pažįstamos. Viešųjų pasirody
mų ir spaudos konferencijų tu
rėtų būti ypatingai vengiama. 
Šis atsargumas dera ir lankan
tis rvtų Berlyne iš Berlyno va
karinio sektoriaus”.

Amerikos vyriausybės Įspė
jimas keliaujantiem į Rytų Vo
kietiją didžiąja dalim tinka ir 
keliaujantiem i Lietuvą, kurios 
aneksijos Amerika taip pat ne
pripažįsta ir kurioje keliaujan
tieji susitinka su keleriopai sun- 
kesnėm kliūtim bei didesniais 
gundymais.

Tarp kitko — dėl keliauto
ju ir kitokių ryšininku tarp 
laisvųjų lietuvių ir esančių pa
vergtoje tėvynėje Washingto- 
no konferencija kažkuriam 
veiksniui pavedė surašyti tam 
tikrus paaiškinimus. Tai buvo 
pereitu metų spalio mėn.

Ar apie juos išgirsime?

kui, antrą man, ir keletą minu
čių pasiliko prie lovos. Jis bu
vo labai liūdnas. Pasakė, kad 
šią dieną apie 12 vai. mirė Al
girdas: prieš užmerkdamas a- 
kis, jis persižegnojęs ir papra
šęs atsisveikinti likimo drau
gus. Jo mirtis buvusi labai ra
mi .. .

Rami mirtis —tumėniška . . 
Tai atitiko visą jo būdą. Neį
sivaizdavau, kaip jis ir brolis 
Vytautas galėję imtis rezisten
cijos darbo. Greičiausiai, jie pa
teko į kacetą ne už savo kaltę. 
Vokiečiams reikėjo aukų, ir 
jos buvo surastos. Galbūt tu
mėniška jų pavardė užkliuvo 
gestapui, nes prof. Tumėnas 
jau buvo tardomas. Jis buvo se
nas, dėl to jį paleido, o pasi
rinko jaunesnius Tumėnus. Ir 
kai kartą paklausiau Algirdo, 
ar teisininkas profesorius Tu
mėnas nėra jų dėdė, jis pasa
kė:

— Daug kas tai galvoja. Mū
sų dėdė yra Dr. Justinas, o 
profesorius Antanas net ne gi
minė.

Uiiksas Floridi, jėzuitas, bu
vęs “La Civilta Cattolica” re
daktorius, dėl Msgr. Wille- 
brands pasitarimų su pravosla
vais Leningrade ir Maskvoje 
rašo:

“Tarp dviejų švenčių: šv. 
Petro katedros Romoje ir šv. 
Pauliaus atsivertimo (sausio 18- 
25) visi krikščionys buvo kvie
čiami melstis už Bažnyčių vie
nybę, kad tikintieji Kristų su
darytų pagal Jo valią vieną avi
dę su vienu ganytoju. Tokia 
vienybė su rytų pravoslavais 
buvo sudaryta Florencijos Baž
nyčios susirinkime, tačiau neil
gam. Kitaip ir būti negalėjo, 
nes ji buvo pagrista politiniais 
sumetimais. Šiandien reikia bū
tinai išvengti panašios klaidos, 
kuri atneštų dar didesnės žalos 
krikščionių vienybei.

Pereitų metų gruodžio mėn. 
įvyko Sovietų Sąjungoje pir
masis oficialus susitikimas ka
talikų ir pravoslavų, tarp 
Krikščionių Vienybės Sekretari- 
ato delegacijos ir Maskvos 
patriarchato atstovų. Dalykas 
savaime nega’i nedžiuginti kiek
vieno tikro krikščionio. Bet tai, 
kas kelia rūpesčio, t a i 
tas, kad to susitikimo metu teo- 
looin’s problemos, liečiančios 
krikščionių vienybę, buvo są
moningai pal’ktos nuošaliai ir 
pakeistos paskutinių socialinių 
enciklikų temomis.

Vysk. Joseph F. Flannelly, New Yorko šv. Patriko katedros administratorius, užleidęs katedrą lietuvių pa
maldom vasario 18 minint nepriklausomybės atkūrimo jubiliejų. Nuotr. Antanina Binkins

Su Algirdu tada dirbom prie 
vandentiekio statybos. Turėjo
me kastuvais lyginti žemę ir 
kasti pamatams vietą. Esesma- 
nų prie mūsų nebuvo, o kapas 
lenkas Janickis nesistengė per
daug mus raginti. Iš tolo ban
džiau teirautis apie jų santy- 
kus su dėde. Pasirodo, būda
mas profesinės gimnazijos di
rektoriumi Kaune, dėdė juos 
globojęs ir net kurį laiką buvo 
pas save apgyvendinęs. Jų 
santykiai buvę geri, tačiau dė
dės filosofiniai pasaulėžiūriniai 
raštai jiems nepatikę. Iš viso 
dėdė buvęs apspręsto galvoji
mo. ir jo raštai neturėję giles
nio mokslinio pagrindo. Toks 
buvo dabartinis ramus Algir
do sprendimas.

Ta proga Algirdas pasipasa
kojo studijavęs teisę, dirbęs 
Geležinkelių Valdyboj, o vė
liau Vilniuje perėjęs į preky
bą. Prisiminė ir savo žmonelę, 
kuri palikusi nežinioje, kaip ir 
senutė motina. Aš dar paklau
siau, ar daugiau jo šeimos neli
ko. Jis man atsakė: “Tik žmo
nelė."

Tada nė į galvą negalėjo a- 
teiti, kad. išlikęs gyvas, kaip 
tik pirmasis iš stutthofiškių su
tiksiu ją. Po trejų metų atsidū
ręs Augsburgo DP ligoninėje, 
patyriau, kad čia gvdosi jauna 
ponia Tumėnienė. Ir jai kaž
kas pasakė, kad yra atvykęs 
vienas kunigas iš buvusiųjų 
Stutthofo kalinių. Bet ji nesi-

Pokalbiai Leningrade tarp kataliku ir pravoslavij (2)

Toks pakeitimas būtų savai
me suprantamas, jei Krikšč. 
Vienybės Sekretarijato delega
cija būtų susitikusi su kompar
tijos arba sovietų valdžios at
stovais, bet nesuprantama tada, 
kai susitinka dviejų Bažnyčių 
atstovai.

Kodėl Romos ir Maskvos de
legacijos paslinko diskutuoti 
sociologinius, o ne teologinius 
klausimus? Dėl politinių sume
timų, atsakau, kai dėl Maskvos 
delegacijos; dėl politikos ir tak
tikos — kai dėl Romos dele
gacijos.

Visi, o pirmoje vietoje Krikš
čionių Vienvbės Sekretariatas, 
žino, kad Maskvos patriarcha
tas politiškai yra priklausomas 
nuo sovietinės valdžios tiek sa
vo vidaus administracijoje, tiek 
viekloje užsienyje. Vien šio fak
to užtektų susilaikyti nuo bet 
kokio rimtesnio bandymo pri
artėti prie pravoslavijos Bažny
čios ir kalbėtis su ja “susivie
nijimo” tikslu. Dialogas supo
nuoja laisvę, o tos laisvės Mas
kvos patriarchas neturi. Bandy
me priartėti prie patriarcho yra 
pavojus jį dar labiau politiškai 
sukompromituoti, išprovokuoti, 
kad jis dar daugiau meluotų 
apie religijos laisvę Sov. Sąjun
goje, ir taip padidinti jo trage- 

skubino manęs sutikti, lyg bi
jodama išgirsti klaikios tikro
vės.

Kartą su draugu išėjau į li
goninės kieme ir atsitiktinai jis 
man parodė į langą antrame 
aukšte, pro kurį persisvėrusi 
žiūrėjo Tumėnienė. Ji buvo jau
na, šviesiaplaukė, liūdno susi- 
mąsčiusio veido. Dar praleidau 
keletą dienų laukdamas, kol ji 
pati jieškos manęs. Kasdien 
matydavau ją toj pačioj pozoj: 
persisvėrusią per langą, žvel
giančią kažkur į tolį. Pasiteira
vęs jos kambario numerio, nu
ėjau pats pas ją.

— Esu tasai iš Stutthofo at
vykęs žmogus, — pasisakiau.

— Ak, taip. Stutthofas ... ne
galiu apie jį galvoti.

Bandžiau nukreipti kalbą ir 
paklausiau:

— Jūs sergate?
— Negaliu vaikščioti. Mano 

koja ... — parodė ji.
Po to ji pasakė skaičiusi ma

no straipsnį apie kun. Lipniū- 
no mirtį. Mačiusi ir sąrašą žu
vusiųjų Stutthofe, atspausdintą 
“Žiburiuose".

— Jūs sumaišėte, — pasakė 
ji: — mano vyras ne Vytautas, 
bet Algirdas. Ir pamažu ji pra
dėjo apie ji teirautis.

Ji man atrodė mažakalbė, 
kaip ir jos vyras, o gal jautru
mas rišo jos liežuvį. Bijojau il
gai ją varginti, nenorėjau jos 

diją akivaizdoje tų gausių dva
sininkų ir tikinčiųjų, kurie 
jau ir dabar ją laiko Dievo, 
pravoslavijos išdaviku, padary
ti jį oficialioje ir kontroliuoja
moje jo veiklos linijoje dides
niu bolševiku už pačius bolše
vikus. Pvz., kai pereitų metų 
balandžio mėn. rusų pravosla
vų Bažnyčia atsisakė dalyvauti 
pokalbyje tarp marksistų ir ka
talikų Marienbade (Čekoslova
kijoje), taip motyvavo: “Dialo
gas tarp krikščioniu ir marksis
tų teorinėmis problemomis yra 
bereikšmis; svarbu tiktai poli
tinio bendradarbiavimo prakti
ka statant socialistinę visuo
mene”. Maskvos Bažnyčia mie
lai būtų susilaikiusi nuo šito
kio superbolševikiško pareiški
mo, jei ji, nekviečiama, būtų 
buvusi palikta ramybėje.

Krikščionių Vienybės Sekre
tariatas turi teisę vesti savą po
litiką, pavartoti savą taktiką, 
bet tai nereiškia, kad toji oo- 
litika ir toji taktika yra neklai
dingos. Mano mintimi, tas nuo
latinis Maskvos patriarcho užka- 
binėjimas yra ne tiktai nepro
tingas, bet netgi kenksmingas, 
ir neteisinga neįžiūrėti jo servi
lizmo ir savižalojimosi, j ka jį 
nuolat verčia komunistinis 
bedieviškasis režimas, žinau, 

žaizdos gilinti. Atsisveikinant ji 
prašė pasimelsti.

Iki mirties metinių — kovo 
19-tosios buvo tik keletas die
nų. Aš pažadėjau tą dieną lai
kyti mišias už jį. Bet ir tą die
ną nemačiau jos koplyčioj: spė
jau, ji negalėjo dėl kojos ar iš 
jautrumo. Ligi šiandien jos 
daugiau nesutikau, o tas vie
nintelis su ja susitikimas man 
paliko dar liūdnesni įspūdį, ne
gu jos vyro mirtis. Tarsi ir jo
je būtų kas mirę, nežinau kas: 
džiaugsmas, laimė ar gyvenimo 
viltis.
Miršta Petras Kerpė

Sekanti diena, kovo 20-ta — 
didysis antradienis, atnešė vėl 
naują mirtį. Jau anksčiau buvo 
žinių, kad advokatas Petras 
Kerpė yra silpnas. Bet silpni 
buvome visi. Nūn Starkus at
skubėjo paprašyti ir jam išri
šimo.

Žinojau, kad advokatas bu
vo giliai tikintis ir didžiavosi 
esąs vyskupo Girtauto sesers 
sūnus. Tai man buvo nauja. 
Apie tą vyskupą turėjau susi
daręs šviesių įspūdžiu. Kaž
kaip jį gretinau vaizduotėje 
su popiežiumi Pijum X. Jie 
maždaug tuo pačiu laiku valdė 
ir mirė. Be to, jie abu giliai 
švelnios ir tylios dvasios. Gal
būt šis palyginimas nėra tiks
lus istoriškai, bet įspūdžiai kar
tais sukuria tokį žmonių vaiz
dą.

(Bus daugiau) 

kad tokių dalykų nutylėjimas ir 
apleidimas pateisinamas rūpes
čiu išvengti dar didesnių perse
kiojimų. bet tokie motyvai ma
nęs neįtikina. Priešingai, nuo
lat be jokių rezervų giriant pa
triarcho laikymąsi viduje ir už
sienyje, ji stumia vis labiau i 
"politini bendradarbiavimą sta
tant socialistinę visuomenę", 
žinoma, pirmoje vietoje ateis
tinėje komunistinėje Sov. Są
jungoje. Bet tuo klaidinami 
dvasininkai ir tikintieji tiek 
Sov. Sąjungoje, tiek užsienyje, 
užtrinamas skirtumas tarp 
kankinio ir išdaviko, tarp pa
vergtojo ir režimo bendradar
bio.

Keista, kad Krikšč. Vienybės 
Sekretariatas neišdrįsta pasa
kyti nė mažiausio kritikos žo
džio Maskvos patriarchui, bijo
damas sukelti jam režimo re
presijų, kai šiandien tasai reži
mas jau aiškiai silpnėja. Keis
ta, kad šiandien teologai ir ka
talikų kunigai, tariamai pagal 
Susirinkimo dvasią, aprobuoja 
jaunimui teisę pagal sąžinės 
laisvę atsisakyti karinės tarny
bos Vakarų valstybėse, o neap
robuoja komunistinių kraštų 
tikinčiųjų ir kunigų, kai tie kal
tina savo persekiotojus ir jų tal
kininkus. Toks elgesys greičiau
siai suponuoja, kad komunisti
nis režimas ne tik kad grei
tai nesibaigs, bet išsiplės dar 
daueiau. Todėl, iš vienos pusės, 
nebijant nieko prarasti, ragi
nami kunigai ir vienuolės da
lyvauti kovoje už civilines tei
ses ir progresą, o iš antros — 
visokiais būdais ieškcma mo - 
dus vivendi su režimu, prieš 
kuri vis labiau purtosi piliečių 
ir tikinčiųjų sąžinės.

Neatsitiktinai paskutiniu lai
ku imta kalbėti apie “revoliu
cijos teologiją”, žinoma, Va
karuose, tos revoliucijos,- ku* 
rios propagatorium ir kvalifi
kuotu atstovu yra Maskvos pat
riarcho atstovas kun. Borovoj. 
Jis, dalvvavęs visose keturiose 
Susirinkimo sesrose, dabar Pa
saulinės Bažnyčių Tarybos vi
cepirmininkas, viešai ispėjo 
“Vakaru brolius krikščionis” 
klaidos, kuria padarė jo (pra
voslavu) Bažnvčia. iš karto 
pasipriešinusi bolševikų revo

Elizabetho lituanistinės mokyklos choras kultūrinėj popietėj Putnamo se
selėms paremti. Popietė buvo kovo 17 d. Nuotr. V. Maželio

liucijai, kuri esanti “žmonijos 
istorijoje pati didžiausioji socia
linė revoliucija”, bet priešin
gai: drąsiai įsijungti į savo 
krašto revoliucinius sąjūdžius. 
Čia jau esame visiškai šalia ke
lio. Borovoj siūlo ne kaip siek
ti Bažnyčių vienybes, bet ka:p 
geriau pritaikyti. Bažnyčią ko
munizmui. Maskvos patriarcha
tas tam yra geriausias pavyz
dys.

Jei Krikšč. Vienybės Sekre
tariatas tikrai nori dirbti Baž
nyčių vienybei, tai turi laikytis 
kuo toliau nuo politikos. O i po
litikos sąvoką įeina ir vad. 
“prestižas”. Daug kartų tasai 
Sekretariatas veikė daugiau 
dėl prestižo, kaip dėl apaštala
vimo. Visi atsimena skubų Wil- 
lebrands nuvykimą į Maskvą. 
Susirinkimo atidarymo išvaka
rėse. Pravoslavai buvo susitarę, 
kad duos bendrą atsakymą — 
dalyvaus ar ne Susirinkime. 
Atenagoras su kartėliu pranešė 
Romai pravoslavų Bažnyčios 
galvų, o jų tarpe ir Maskvos 
patriarcho, neigiamą atsakymą. 
Krikšč. Vienybės Sekretariato 
prestižui būtų buvęs baisus 
smūgis, jei nedalyvautų Susi
rinkime nė vienas pravoslavų 
stebėtojas. Todėl reikėjo vykti 
į Maskvą ir priprašyti Maskvos 
patriarchą, kad atsiųstų savo 
stebėtojus, Istorija gal kada at
skleis tų derybų užkulisius ir 
detales. Yra tikra, kad ir ši pa
staroji kelionė į Sovietų Sąjun
gą yra prestižo klausimas ir 
tai abiem pusėm.

O tačiau ne politika, ne va
dinamieji žemiški ar socia
liniai. o juo labiau prestižo, 
motyvai gali nulemti Bažnyčių 
vienybę, o tik nuoširdumas, 
antgamtiškumas, nuolankumas 
realizuojant tiesą ir vienybe.”

Mums, kurie gerai pažįsta
me komunizmo esmę ir io pro- 
paeandos priemonių suktumą, 
šie kun. U. Floridi žodžiai daug 
pasako. Bet tokių balsų girdė
ti vis mažiau. Dr. V. Mar.

"Nusipslnėliai"
Sumausko “aukščiausias pre

zidiumas” nusipelniusių Lietu
vos kultūros veikėju garbės 
vardus suteikė tokiem “Lietu
vos kultūrininkam”: Josifui Du- 
bravinui, majorui Genadijui Al- 
fimovui ir papulkininkui Pave
lui Siragovui . . .(E.)
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Lietuviško medžio nepavers! vokišku
Vasario šešioliktoji Koelnc

Reino kraštas, be abejo, ir 
Amerikoje žinomas ir mėgsta
mas kaip turistinė vieta. Ode
kolonas, Lorelei, Reinas ir jo 
vynas bei garsusis karnavalas 
— tai keletas to krašto simbo
lių.

Šiame krašte gyvena paly
ginti gana didelis lietuvių bū
rys. Dauguma jų atsirado čia 
neseniai, tik praeito dešimtme
čio gale. Tai vadinamieji Lietu
vos vokiečiai ir klaipėdiečiai. Il
gą laiką jie klajojo po Land- 
mannschaftus, bet pagaliau at
sidūrė lietuvių tarpe, nes, kaip 
sakoma, seno lietuviško me
džio nepadarysi vokišku. Ir dy- 
pukų turime pakankamai, tai 
daugiausia jauni žmonės, lan
kę arba baigę Vasario 16-osios 
gimnaziją.

Bonnos-Koelno apylinkė 
sikūrė prieš pusantrų metų 
vusių gimnazistų dėka,
veiklos akiratis prasiplėtė, at
sirado naujų jėgų, naujų idė
jų. Jaunuoliai, primiršę savo 
kalbą, vėl ima ja naudotis, pa
galiau supranta, kas jie yra ir 
koks jų tikslas. Daug tam yra 
pasidarbavęs kun. Juozas Urd- 
zė, vedąs pabaltiečių studentų 
sąjungos rūmus Bad Godes- 
berge ir ruošias daug lietuviš
kų jaunimo suvažiavimų. E- 
vangelikų lietuvių parapijos 
yra įsikūriusios visose dides
nėse lietuvių kolonijose, ir per 
jas vyksta lietuviškas atgimi
mas.

Vasario 18 buvo paminėtas 
Vasario 16 akto pasirašymo 
penkiasdešimtmetis, 
evangelikam laikė
Urdzė, o katalikam kun.

at- 
bu- 
Jos

Pamaldas 
kun. J.

J.

Dėdinas. Į šventiškai paruoštą 
salę susirinko virš 150 tautie
čių, net svečių iš kaimyninės 
Belgijos. Minėjimą atidarė apy
linkės pirm. stud. Kasparas 
Dikšaitis. Paskaitą skaitė gydy
tojas Vytautas Bylaitis, lietu
viškos gimnazijos auklėtinis, 
mokslus baigęs Vokietijoje.

Daktaras Bylaitis s a v o 
kruopščiai paruoštoj paskaitoj 
įsigilino į Lietuvos padėtį prieš 
paskelbiant nepriklausomybės 
aktą iki steigiamojo seimo rin
kimų. Buvo gerai išryškinta, 
kokį sunkų ir sudėtingą darbą 
atliko Lietuvos Tarybos vyrai.

Paskaitininkas daug dėmesio 
kreipė į darbą tų lietuvių kurie 
tada gyveno užsienyje: Rusi
joj, Šveicarijoj, Švedijoj, Da
nijoj. Europos lietuvių daugu
ma buvusi ir esanti už nepri
klausomą Lietuvą, o Amerikos 
lietuviai bene daugiausia pa
dėjo atkurti jos nepriklausomy
bę.

Meninėj programoj solistė 
ponia Pansė iš Porz, Koeln su
dainavo keletą lietuviškų dai
nų. Vasario 16 gimnazijos mo
kiniai suvaidino jautrų monta
žą ir pašoko keletą tautinių 

‘šokių, šioje vietoj reikia pa
reikšti padėką poniai Pansei, 
poniai Tamošaitienei, šokių gru
pes vedėjai, vasario 16 gimna
zijos vadovybei bei visiem mo
kiniam, taip puikiai pasiruošu- 
siem.

Minėjimas baigtas tautos 
himnu.

Po minėjimo šokiam grojo 
lietuviška kapela. Buvo smagu 
pasižmonėti ir sunku išsiskirsty
ti. Romas E. Šileris

Vasario 16 gimnazijos tautinių šokių grupė šoka lenciūgėlį Koelno mieste, 
Vokietijoje, vasario 18 d.

LIETUVIŠKOS IŠKILMES URUGVAJUJ
Montevideo, Urugvajaus sos

tinės, dienraščiai EL PAIS, EL 
DIA, EL DEBATE, EL PLA- 
TA, EL DIARIO ESPANOL va
sario 16 paskelbė K. Čibiro 
parengtus redakcinius straips
nius apie Lietuvą ir jos nepri
klausomybės atkūrimo 50 me
tų sukakties reikšmę esamoje 
padėtyje. O LA MANANA, vie
nas iš įtakingiausiųjų paskelbė 
lietuvių politinės konferencijos 
Washingtone išleistąjį manifes
tą. Montevideo radijas Lietuvos 
sukakties tema pateikė paskai
tų bei pranešimų eilę jau nuo 
pat vasario mėnesio pradžios.

Montevideo lietuviai Su Lie
tuvos pasiuntinybės pareigū
nais vasario 16 iškilmingai pa
dėjo gėlių vainiką prie laisvės 
kovotojo gen. Artigas pamink
lo Nepriklausomybės aikštėje. 
Dalyvavo daug lietuvių — su 
vėliavomis, buvo didelis būrys 
tautiniais drabužiais apsirengu
sio lietuvių jaunimo, iškilmėm 
asistavo prezidentūros garbės 
sargyba.

atstovai, 
vyriausy- 

minis-

Lietuvos atstovybės vasario 
16 surengtame priėmime apsi
lankė apaštališkasis nuncijus 
su sekretorium, Jungtinių Vals
tybių, Vokietijos, Meksikos, Ki
nijos, Guatemalos, Peru ir kitų 
šalių diplomatiniai 
o iš Urugvajaus 
bes buvo sveikatos
teris Yannicelli, užeienių rei
kalų ministerijos politikos de
partamento direktorius A. Fol- 
le Martinez — jis ir sveikino 
vyriausybės vardu. Taip pat bu
vo eilė kitų užsienių reikalų 
ministerijos pareigūnų, Urugva
jaus kultūrininkų ir vietos lie
tuvių visuomenininkų.

Vasario 17 buvo iškilmingas 
aktas Lietuvių Kultūros Draugi
jos patalpose. Draugijoje dabar 
jauna vadovybė. Pirmininkas S. 
Godas, iškilmė pasižymėjo jau
nimo gausa. TuHningoj meni
nėj programoj (ją atliko Vyt. 
Derėlio vedamas Aido choras ir 
šokių ansambliai) keletą patrio
tinių dainų dainavo sujungtos 
vyresniųjų ir vaikų grupės.

Prof. A. Ramūnas, svečias ii Ottavos, kalba Los 
Afigtleš, kur buvo vafcarž* skirtis poetui fcfet-nartfol 
Brazbtlortlt/1. Nuotr. L. Ranto

PRAMOGINIŲ DAINŲ KONKURSAS
Margutis, švęsdamas 40 me

tų gyvavimo sukaktį, kviečia 
jaunuosius dainininkus susido
mėti pramoginio žanro daino
mis ir dalyvauti 1968 gegu
žės 4 Chicagoje rengiamame 
konkurse.

Konkurso taisyklės
1. Konkurso dalyviai skirsto

mi į dvi grupes: 17-21 metų 
amžiaus ir 21-25 metų am
žiaus imtinai. Galima pasirink
ti solo arba grupinį dainavi
mą.

2. Dalyviai savo nuožiūra pa
sirenka du lietuvių arba kita
taučių kompozitorių kūrinius 
ir juos atlieka lietuvių kalba.

3. Dalyviams bus parūpintas 
akompaniatorius. Tačiau daly
viai juo nevaržomi: gali dainuo
ti su savo akompaniatorių arba 
palydėti savo dainas ne piani
nu, bet kitais instrumentais, 
pvz. gitara, kanklėmis ir t.t. No
rintieji pasinaudoti rengėjų a- 
kompaniatoriu, privalo pasirū
pinti gaidomis. Pageidaujant, 
bus sudarytos sąlygos-repetici
jai.

4. 21-25 metų amžius gru
pės laimėtojam skiriamos šios 
premijos: 150 dol., 100 dol., 
75 dol. 17-21 metų amžiaus 
grupėje — 100 dol., 75 dol., 
50 dol. Ketvirtų ir penktų vie
tų laimėtojam skiriami specia
lūs pažymėjimai. Laimėjusiem 
grupiniame dainavime skiria
ma tik viena premija, o ne 
kiekvienam dalyviui atskirai.

5. Konkurso dalyvių vertini
mui sudaryta jury komisija: So
fija Adomaitienė, Petras Ar- 
monas, Antanas Nakas, Balys 
Pakštas, Vanda Stankienė ir 
Margučio atstovas.

- 6. Dalyviai registruojami iki 
1968 balandžio 29. Registruo
jantis prašoma suteikti biogra
finių žinių (vardas, pavardė, 
amžius, kiek laiko ir pas ką mo
kosi dainuoti ir t.t.). Pageidau
jama spaudai tinkanti konkur
so dalyvių foto nuotrauka. Re
gistracijos ir informacijos rei
kalais kreiptis adresu: Margu
tis, 6755 S. Western Avėhuė, 
Chicago, III. 60636. Telėf. GR 
6-2242. Margutis

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTBUS
Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records

Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių, Stėrėo $8.d0
Lietuves sehos Ir naujos dainės, 11 solo ir chorų. Stereo $5.00 
Lietuva brangi, 11 liet, dainų; chorų — solistų įdainuotą___
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir dųk. iŠ liet, a&rnų. Stereo $5 
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso monaėrttal..... ......
Ar žinai tą *alj, R. Mastienės, 18 lietuviškų dainų solo .......
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXX albumai po $5.00 
Aurelia. PaukšteUenės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 
Dainuoju Jums, Aurelia kokių muzika Nr. 2.........  Stereo
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 dainų. St. $4 
Dainos Lietuvai, Š. čerienės korfi$. įdtinubti 12 liėt. Šaižių 
Dainų ir arijų rėdrtaHs, sol. J. Vaznelio .......................... .........
Dainos, A. Stempuiienės 24 liet, dainos................ Stereo $7.00
Dainos, B Vaiterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos...........
Dainuojame Su LRmė. 16 liet, dainų, įdainuotu Ix Jiibdytės 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ąnsamb. 17 liet, dainų. Stė'reb $5 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 l. dainų St. $5 
Dvi Mamytės Ir tivi Dukrytė*, Kvartetas iš 14 dainų. St. $5 
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos reiig. giesmės. Stereo $6.00 
Kur banguoja Nemunėlis, Al. Brazio 9 dainos, 9 giesmės ___
Laužu aidai, 4 oktetų įdainuotų 16 skautiškų dainų ...............
LiėtUvos prisiminimai, L. Juodis, 14 liet. Šalnų akbmp. gitara 
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 tautinių šokių .... 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo $5 
Lietuvos karikiėt, 14 1. kūrinių, vad. O. MikulsMeriei. St. 5:00 
Glaudžia Trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 1. patriotinių maršų 
Lietuviškų dainų, šoktų, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai 
Liaudies giesmė, Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ...........
Linksmieji broliai, 12 liaudies kūrinėlių ........................... ........
Liet, džinų ir bperų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių .... po 
Lietuviško* kamerinė* muzllco< 2 pi. I*. Vyt. Vasiliūno .... 
Liene Jodis oontraito. Town HaB 14 kūrinių rečitalio ploRft.
Lithuahian 2-spėėd rėcord eour«| (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) 
Lithuanian 2-ipeed reeeri! ėaueae ..... .................... ............
Lietuviškos dainos Ir šokiai, Molėto? Ctf., 16 '1. dainų it lokių 
Lietuvių dainos Ir šokiai: S^poucos, 4 valsai ir Bžhiofe. St,5 
Lietuviškų šokių muzika-dš 6 įiolkų, valsų ir dainų ............
Lietuvės Atsiminimų 25-m. jhbiliejus dąinose ...........................
Mes padainuosim, Ciurlionip apgamėlio 16 Haud. dainų .......
Mes žengiame su daina, NiY:xvy*U Pktėto 17 datnų.ŪBtereo $5 
Operų Arijas, Sol. Št. BAFo: .... ........................ Stereo $7.00
O ramunėle, pasakyk, Birtitė Tabiošitmas, li'musikos šokių 
Svajonių sūkuryjėz B. T'amuJiūhlenės, 12 mužfkps šokių ........ 
Pavergtos Tėvynės muzika Nr.?U 1Z li&5 aąiųilĄ..^...... ..............
Pavergtos Tėvynė* muziku NF. 2,. fž Ūet. dali ’ 
Pilėnai, Liet, opera iš pavąrgtds Ll^UVOS' (3 f 
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras.......
Ar pameni, V. Stahkifs, 10' šokių muzika solo........ Stereo $6
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lengvo* tnuz. šokia! 
Sutemų garsai, V. Stankūs, 10 mužikus šoktų — Sterėo $8.bo 
S. Ba'rkaus tad i jo vak. dainuoja, 16 kalėdinių ir 10 Uet. dainų 
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro1 1| lietuviškų įainų ...............
Težydi vėliai Lietuva, Vydių’choro įdainuota 17 Het. dairių .... 
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų, fit. $6 
Trijų metų I rutė. Ir. Giečiūtės 8 Uet patriotinės vaiky dainos 
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liėt. <}kiriū ...... 
Tėkš mūsų hfcirha*, V. fJėndžiūtės moderni rritiztka — steteo 
Worce»tėrfO Mėgėjų ratėho, 14 lietuviškų dainų __ ,...___ _
Varpa*, Toronto choro 8 liėt. dainos ir 6 liėt, operos, st. $6.00 
7 Kristaus žbdžiat, Sv. Kazimiero parapijos choras .............
40 liėt. dainų muzika, Taikinio ■ orkestro leid. Stereo $5.00 
Lietuvių Tautiniai > -- -■
Lietuve* - Latvi jo* -1 
Lietuve* Himną* tr 
Baltic fceuntries N 
National Arithėm ef thė- _ ......... . ................................
žibuoklės, L. Stuko mOtOrij gėksteto‘14 Hėt. dafftos. St'ereo $5 
Nevr Yerice Liet. Vyrų Čhor* 16 liet, dainos. ......  Štereo$5

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WinėfutNby Avė., Brooktyn, N. Y. 11221

(Pershmtimo išlaidom ptašom pridėti -60ą; į Kanadą $1.00)

(kitelis)

Lietuvos pasiuntinybės Washingtone žinios
J Congressional Record į- 

traukta Lietuvos atstovo J. Ra
jecko kalbos, pasakytos vasario 
16 dienos proga Washingtone 
ir Chicagoje. Atspausdintos va-

Šalia Lietuvos atstovo A. 
Grišono, akte kalbėjo žurnalis
tas J. P. Martinez Bersetche ir 
Montevideo miesto savivaldy
bės atstovas.

Vasario 19 urugvajiečių jau
nimo sambūris Patria per Lais
vės Balso radiją surengė įspū
dingą Lietuvos sukakties pager
bimą ir solidarumo su lietuvių 
laisvės kova manifestaciją, ku
rios rėmuose buvo ir Lietuvos 
atstovo kalba apie nelemtą Lie
tuvos padėtį sovietinėj okupaci
joj ir jos viltis bei pastangas 
atgauti laisvę. (Elta)

Irėna Leonavičiūtė iš Los Angeles jaunimo ansamb
lio, dSžhal Skambinanti pianinu parengimuose.

Nuotr. L. Kanto

sario 20 laidoje, nr. 25. At
spausdintos taip pat visos jo 
kalbos iš pabaltiečių šventės, 
kuri buvo kovo 9 Philadelphijo- 
je. Ten J. Rajeckas pasakė kal
bą prie Laisvės Varpo, kalbėjo 
bankete ir spaudos konferenci
joje. Visos kalbos atspausdin
tos kovo 13 d. laidoje, nr. 41.

Lietuvos atstovas su žmona 
dalyvavo visoje eilėje priėmi
mų: kovo 15 — Olandijos am
basadoriaus priėmime, kovo 26 
atsisveikinime su protokolo 
šefu Symington, kovo 29 pasau
linės rankdarbių parodos ati
daryme. Toje parodoje yra ir 
lietuviškas skyrius su 35 ekspo
natais. Paroda vyksta preky
bos departamente.

Balandžio 10 dalyvaus LoyO- 
los universitete rengiamame 
Bruno Markaičio, S. J., kūrinių 
koncerte. Koncertas bus Lyriė 
teatre Baltimorėje.

Ona Kajeckienė kovo 21 da
lyvavo pusryčiuose tarptauti
nės labdaros organizacijos. Ba
landžio 3 dalyvaus Smithsoni- 
an Instituto parodos atidarymo 
arbatėlėje.

ko-
Al-

KUN. ALFONSO SUŠINSKO 
BUVę AUKLĖTINIAI!

Kun. A. Sušinskui remti 
mitetas nutarė išleisti kun.
fonso Sušinsko monografiją ir 
jo paskutinius raštus. Tam rei
kalinga surinkti reikiamą me
džiagą.

Kun. A. S. monografiją rašo 
jo raštus tvarko kun. Titas 
Narbutas. 1922 Ix:o St., Day- 
ton, Ohio 45404.

Todėl prašytumėm visus ku
nigo A. Sušinsko buvusius auk
lėtinius ir prietclius siųsti mi
nėtu adresu prašomą medžiagą 
ir fotografijas.

Jei kas norėtų gauti atgal, 
prašom parašyti, ir bus grąžin
ta. Kun. Alfonso SuRnskė
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4.00 
4.00 
b.oo 
4.00 
$ 

M.OO 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
S# 
5.00 
8.00 
4 00 
4.00 
4.0d 
4.00 
l.ob 
5.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
7.00 
4.00 
5.00 
5.0b 
5-00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
4.00 
4.M

idi/ Stuisimfonija. Stereo $5.00 
.................

(33^RjpMV’”Z’”“’:'"’"’

4.00 
6.50 
4.00 
0.00
6.00 
0.00 
4.00 
3.00

10.00 
5.00 
5.00 
$.Q0 
5.80

3A6 
&,oo 
3.00 
4.do 
5.00 
.3.50 

15.00
4,00 
4.00 
4,50 
2.6b 
2.00 
1.00 
1.00 
4.00 
4.00

knygos anglu kalba
I ntrodūčtioh tė Moūtrn Litbuąhlžn, liėtūvių k*Ū5bs £ram*tika, aiškinami 

anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aižkinifnal ir žoSyri^liai. Paruoiė 
L. Dambfiūnas, A. Klimas. ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
pšl. $7.00. . .

Lithuaniin Reader fer Sėlf-Fnątrūction, by William R. Schmalstieg and An
tanas Klimas. PribdaS prie Introdnction tb Modera LitMuamah. $1.00.

Tirhelė** Lfthuahl* byOven J. C. Nortm, B.D., LL.D. $4.00.
Lithuania and Lfthuanltns, compiled by J. Balys. Bibliogrephy. $5.00.
The Barts. by Marija Gimbutas. -Ancient Peoples and Placęs. 286 psl. $7.50.
LithūiMa undet thė Šoviėta, byjV. Š. Vrirdys. Rortrait of a Nątion 1940-65, 

300 psl., kietais viršeliais. $7.00.
Vytautas the brėžt—-feraHU Elufcė of Lrthuahiž, by Dr. J. B. Končius. $3.00.
Twenty Tears’ Struggte fbf- Pheėdom *f LftkU^nla, hy J. Audėnas. $2.80.
The War Against God in Lithuf rili, by Dr. J.'Bavžata. $1.25.-
Guerrflla VVarfare oh thė Am^ęfjCaast, by K?V. Tatrtas. $3.08.
Leave Your Tears in Moscow,' by B. Armohas. $4.00.
TafinfcrtBėtg, by C. R. JurgiTą. ThėBattle of T&hnėfiteitg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
C ros sės, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Sėlfectėd Lithuahiari Šri *5 r t Sio’rks. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
LfthtfarrlKn trtiartėt. Bkrbtio, KAtiliškio, Landsbergio ir šeiniaus kūriniai. 

$5.00.
Lithuanian kelk Talė*. $4.50.
The Mehdsman and thė Lindi* Trė«.''V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Ūpo n thė 8and, by 3. Romanas. $4.00.
The Ordeal ®f Asaad Pa»h*, by I. fizinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.80.
The Maker of Gods, by St. Žobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Tihiptitioh, by V. Krėvė. $3.00.
feobtiy tfGshlnįpfftjYe, by S. ŽdUaiskas. Vaikams istorija. $2.00.
Thė LiVing Tėstžfrtent df Falfh Pnd ŠttrirO irrilldtknj'JTs lietuvių-

angfcĮ kiRRjmts) (HaėMo.fbribato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popt/lah Lfthoanfetn ftečlpės, by J. Daužvardis. $2.00.
Lithuanian Btlf-T*utht, by M. Variakojytė. $1.25.
Art Collection of the Lithuanian Francisean Ė’afhėrs, P. Jurkus. Lietuvių 

menininkų paveikslų albumas. Didėlio formato. $5.00.
Lithuariia, by V. Augustinas. Albumas iŠ Lietuvos vėiz^ų. $6.b0.
DeditatlOh Of thė Chapel of Our Lacfjr 'Of šltuvd. 5Oė.
bur Lady Of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 30f.
Thadbeui Rosčlušzko thė Champion of Freedom, by A.. D. Yuknis. 50f.
Lithuania, short pamphlet about Lithųanii. 5Of. *
English-Llthuaftian Dictioriary, by V. BafĄvj-kAš (ca. 30,000 Žodžfij). $6.00. 
Llthtraniah-Erigtlsh, by B. fbesatskte, B. Sveseviėfus (ca. 2?.8OO t.) $5.00. 
Lithuanian-Engnah, V. Peteriiiiš. 602 psl. Mietiię viršeliais. $7.00.
Lithuanian-Engtlsh A Enflti*h-t-ithu*nain kišeninis žodinėJis. $2.00.
Photojjraphs / Algimantas. Rėžy*, S.J. — inertiškas albumas. $4.00 
Afvakrning Lithuania, by Dr. JpCk.J. Stukas. $5wJ..
Footbridgea and Abyase*; a novfcl by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfried Immefselbė, & novel by Ig. šeinius $5.00. 
flOOn at a Čountry Inh, by A. Vaiėltilaitis. $4.00. '
Nimblefoot the Ant and Hėr Adfvenftries.-by V. Tamulatis. $4.00.
The Deluge, a L o ve Story of Ančįent Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountaln Doves and other African Folktalė*. N. M. Zobatskfts. $3.50.
Amens in Ambėr, Leonardo Andriėkaus poezija anglų kšlb'a. Raina 4 dol.
The Way of the Nation. by J. Juodis (paveiksiu albumas). $7.00.
Lithuania through the Agps, by Dr. A. Šapoka- $3.50.
Histoėy of Lithuania. by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The BSttle 0f Grunwald, an Historfcal Nbvel. $3.00.
The Forest of Anykščiai, by A. BaranausRAs. $2.00.
Lithuania, Land of Heroes. by L. Valiūkas. $4.75.
The 8easons. by K. Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Ambarita. by J. Narūnė, pasaka. $1.00.
Sonata of tearus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Essays in Greek Politics, by R. Scaicy. $6.00.
Tundra Talės. Nola M. Zobarskas.ed. 5.00.
Thė Wlrthbwlng Wlhds. by BAllėy. $1.00. t

šios ir kitos knygos bei-rrfrtziRda plok.fteTei gaundm*:
b AfciimNKo'administracija

"Tok« mū*^ likim**" — nau
ja dainų — muzikos plokštelė. 
V. Bandži&tė įdainavo: Mėly
nos akys, Vasara ateina, Lop
šinė, Naktis, Aš verkiu vie
na, Laukiu tavęs ir kitas mo
derniškas dainas. Kaina: ste
reo 5 dol., siunta 50 c.

Nauį* ilyo grojimo plokštelė 
"Sigutė" jau gaunama. Vaikam 
skirtas dainas ir pasakas išpil
to Aurelija Paukštelienė ir J. 
B. Jarai. Pasakos: Sigutė ir 
Liepsnabarzdis, Dainos: Milžinų 
šalis, Kartą karalaitis, Tindy, 
Žiema, Miegoti, vaikeli, Striu
kis beuodegis. Kaina 5 dole- 
riii. Persiuntimui 500.

"LiOtuvlško* senos ir naujos 
toinbs" — nauja ilgo grojimo 
plokštelė. Įdainuota: Užstalės 
daina, Prieš tolimą kelionę, Pa
vasario linksmybės, Bobutė ir 
Pilypėlis, Šią naktelę, Aš au
gau pas tėvelį, Tinginė boba, 
Oi tu Jieva, Jievuže, Oi lau
kiau laukiau, Stikliukėlis ir 
Mergužėlė brangi. Dainuoja: R. 
Marijošius, V. Noreika, L. Aba
rius, A. Mikalauskaitė, A. Staš- 
kėtfičiūtė, S. Petkevičius, V. 
Daunoras ir mišrūs chorai. Iš
leido Eurotone Co. Kaina: mo
no 4 dol., stereo 5 dol.

"t>ainuoju 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
rėo plokštelė — 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- 
sai, Nemunas, Žibuoklė, Tu pri
simink, O tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, Lietuviška polka 
it Lietus lynojo. Išleista Kana- 
{fojė. Kaina 5 dol.

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas lietu
viškų dainų rinkinys “SU DAI- 
5iA”. Iki šiol buvusios panašių 
rinkinių laidos išsibaigusios ar 
sunkiai berandamos. Naujas 
rinkinys kišeninio formato, 
Š51 pšl., atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dainas surinko 
Gražina Šimukonienė. Rinkiny
je yra 392 populiarios lietuviš
kos dainos. Platus stovyklose 
dainuojamų dainų skyrius. Rin
kinio kaina 2 dol.

"Peilio akmenimis", rašytojo 
Jurgio Jankaus trijų veiksmų 
drama. Veikale pavaizduoja
mas Lietuvos gyvenimo laiko
tarpis, kai paaiškėjo jog visi 
tarptautiniai pdžadai grąžinti 
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 nūo vainikuoto karaliaus 
Mindaugo laikų. Kaina 7 dol.

Introduction 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 for 
Self-Instruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol.

Lietuve* 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 asihenų sekimas ir 
jų kenksmingų siekimų atiden
gimas skaitytoją suįdomina ir 
pagauna. Kaina 2.50 dol. Šią ir 
kitas lietuviškas knygas bei 
plbkšfejes galima Įsigyti Darbi- 
muko adnrinistracijoje.
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Lietuva televizijos programoje
NEW HAVEN, CONN.

Perskaity- 
bendralaiš- 
nario mo- 
minėjimui

Į L.M.K.F. vietos klubo susi
rinkimą, vasario 11 Lipčių bu
te susirinko visos narės. Pir
mininkei L. Židonytei pa
prašius, narės tylos minute pa
gerbė mirusią klubo narę Ele
ną Ramanauskienę, 
ti iš centro gauti 
kiai, apsimokėtas 
kestis. Vasario 16
nutarta aukoti $25.00. Susirin
kimo prašoma, klubo valdyba 
pasiliko dar vieniem metam, o 
pats klubas pradėjo šeštuosius 
veiklos metus. Kalbėta koncer
to rengimo reikalu. Vasario 16 
minėjimui narės pasižadėjo au
koti produktų ir talkinti bufe
te. A. Goldupienė apsiėmė pa
skambinti visom kolonijos lie
tuvėm ir paprašyti maisto pro
duktų. Kitas susirinkimas kovo 
10 pas S. Valiukienę.

Vasario 16 miesto burmistro 
Richard C. Lee paskelbta lietu
vių diena. Vietos dienraštis pa
brėžė burmistro žodžius: šiuo 
metu yra tinkama visiem pri
minti žmogaus rodomą drąsą 
kovoje prieš tiraniją. Prie mies
to valdybos plevėsavo mūsų tri
spalvė, o 6 vai. vak. žiniose, te
levizijos 8-tam tinkle dr. Elona 
Vaišnienė kalbėjo apie Lietuvą. 
Vasario 18 radio stotis WNHC 
8 vai. ryto ir 7 vai. vak. skyrė 
po 15 minučių programai apie 
Lietuvą. Televizijos ir radio lai
kas gautas S. Valiukienės pas
tangomis.

Vasario 25 įvyko mūsų kolo
nijos Vasario 16 minėjimas. 
Pradėtas 10:30 v. pamaldomis. 
Klebonas kun. A. Zanavičius 
prieš mišias apibūdino minėji
mo reikšmę. Moterų chorui gie
dant Apsaugok, Aukščiausias, 
Įnešamos vėliavos ir vainikas 
žuvusiem pagerbtL Eiseną suor
ganizavo ir dalyvavo jaunimas 
— studentai, moksleiviai ateiti
ninkai ir lietuviška mokykla. 
Vėliavas nešė Stud. skyr. pirm. 
Romas Puslys įr moksl. ateit, 
kuopos pirm. Tomas Plečkaitis. 
Mišias aukojo kun. dr. V. Go- 
ras. Po pamaldų, lauke prie 
paminklinio kryžiaus padėtas 
gėlių vainikas o klebonas ku
nigas A. Zanavičius pasakė ke
letą žodžių angliškai. 3:30 vai. 
p.p. didžiojoj parapijos salėj, 
liet, bendr. pirm. A. ’ Gruzdys 
minėjimą atidarė trumpa kal
ba ir programos vesti pakvietė 
dr. E. Marijošiūtę —Vaišnienę. 
Maldą sukalbėjęs, klebonas pa
prašė atsistojimu ir minutės 
tyla pagerbti žuvusius. Sugie
doti himnai. Perskaityta miesto 
burmistro proklamacija. P o 
ukrainiečių atstovo sveikinimo 
buvo ilgesnis kubiečių atsto
vo J." Salazar sveikinimas. Kal
bėjo smarkiai, nesivaržydamas 
priminė amerikiečių padarytas 
klaidas ir gresianti pavojų jau 
čia pat JAV.

LOS ANGELES, CALIF.
Pranešimai buvo pirimti su 

pasiūlymais, pataisymais bei pa
tarimais ir padėka buvusiem 
valdybos nariam už jų gerą dar
bą.

Einamieji reikalai davė nau
jų idėjų bei reikalavimų naujai 
valdybai. '

Los Angeles moksleiviai a- 
teitininkai minėjo 50-ties metų 
Lietuvos. nepriklausomybės , at
kūrimo- šukačktf.' Ta prbga susi
pažino su Vilniaus, Kauno ir 
Trakų vaizdais iš skaidrių.

L.B. Los Angeles L.B. apylin
kės visuotinis susirinkimas Įvy
ko kovo 17 šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Susirinkimą ati
darė O. Razutienė, jam pirmi
ninkavo architektas E. Arbas, 
sekretoriavo M. Grušaitė.

Praeitų metų susirinkimo 
protokolą perskaitė vicepirmi
ninkė Ona Razutienė. Ji ėjusi ir 
pirmininkės pareigas,^ davė ir 
praeitos veiklos pranešimą. Iž
dininko pranešimą skaitė ižd. 
Telyčėnas, informacijos komi
sijos — Rimas Gajauskas, kon
trolės komisijos — E. Deve- 
nienė.

Išrinkta nauja valdyba: pir- 
min. A. 
kun. dr. 
rė Litą 
reikalam
Telyčėnas. jaunimo reikalam— 
Rimas Gajauskas, narė M. Gru
šaitė. Kontrolės komisija —E. 
Devenienė, J. Kojelis ir A. Rau- 
linaitis.

Miesto burmistras nei atsto
vas minėjime nedalyvavo — 
nuvyko Į “dog show”, vietinio 
dienraščio pranešimu.

Pagrindinę kalbą lietuvių ir 
anglų kalbom pasakė Romas 
Kezys iš New Yorko. Laisvės 
Žiburio radio programos vedė
jas.

Meninę programą atliko Sa
lomėja Valiukienė — solo dai
nos, Dalia Mackevičiūtė —Ba
ker ir Vytas Valiukas — poezi
jos skaitymas, Waterburio šo
kių grupė — tautiniai šokiai. 
Po programos užkandžiai ir ka
va.

Minėjimui ruošti komitetas 
daug dirbo, kad šis minėjimas 
būtų iškilmingesnis negu buvę. 
Komitetui talkon atėjo ir labai 
daug padėjo dail. Dalė Rama- 
nauskaitė-Jensen, išpaišydama 
gražias dekoracijas scenai. St. 
Lipčius Įrengė scenai apšvieti
mą.. Jadvyga Šilkienė padova
nojo naują, oficialių matavimų 
savo pasiūtą tautinę vėliavą. J. 
Kazlauskienė, savo ir kitų pa
dovanotus daiktus išleisdama 
loterijon, surinko apie 34 dol. 
Aukas rinko Emilija ir Viktori
ja Mackevičiūtės, Stasė Leikie- 
nė ir A. Lipčienė. Prie užkan
džių ir kavos dirbo Vlada Žem- 
liauskienė, Emilija Šaulienė, 
Teresė Strimaitienė ir Aleksan
dra Goldupienė. Visiem atsilan- 

. kiusiem ir bet kokiu būdu prisi- 
' dėjusiem prie šio minėjimo, 

komitetas nuoširdžiai dėkoja. 
Ačiū už suaukotus produktus 
ir aukas Lietuvos laisvinimo rei
kalui. Surinkta 427.50 dol.

Rengimo komitetas: A. Gruz
dys, A. Ramanauskas, J. šau
lys, St. Lipčius, M. Jokubaitė, 
dr. E. Vaišnienė, S. Valiukienė, 
dr. G. Vėbrienė, Z. Merkevi-

namo koplyčios

New Haven, Conn., Vasario 16 minėjime programos vedėja dr. E. Vaišnienė pristato pagrindinį kalbėtoją R.
Kezj. Nuotr. St. Lipčiaus

Audronis, vicepirm. 
P. Celiešius, sękreto- 
Žilevičiūtė, kultūros 

— O. Razutienė, ižd.

Santa Monicos Lietuvių Ben- 
duomenės steigiamasis susirin
kimas balandžio 5 d. 7 vai. v. 
Holliday Inn Motor Hotel: 120 
Colbrado Avė., Santa Monica, 
Calif. Santa Monicoje ir arti
miausiose apylinkėse gyveną 
lietuviai kviečiami dalyvauti ir 
susijungti Į-S.M. Lietuvių Ben
druomenę.

M. Grušaitė

čius, V. Valiukas. R. Puslys ir 
A. Lipčienė.

Po minėjimo nuomonių įvai
rių. Kiekvienas pakeitimas ar 
naujumo įnešimas sukelia tam 
tikrų svarstymų ar kritikos. La
bai gerai, kad reaguojama. 
Komitetas mano, kad programa 
abiem kalbom buvo verta — 
jaunimas geriau suprato, be 
to, buvo keletas amerikiečiu, u- 
krainiečių ir kubiečiu. Kova už 
Lietuvos laisve turi būti tęsia
ma visur ir visomis kalbomis.

Paskutiniu laiku mūsų taip 
mažą koloniją sumažino dar 
trijų lietuvių mirtys: Elzbieta 
Lagos, Ona Tanguay ir Petras 
Galiūnas.

Vasario 1 gimė dukrelė Biru
tei ir Kęstučiui Tautvydams.

Albina Lipčienė

per klases ir rodė lietuvišką fil
meli, kurfer tekstas jau buvo 
anksčiau Įkalbėtas i magnetofo
no juostelę.’

Šios mokyklos mokiniam (ir 
mokytojam!) Lietuva jau nebus 
koks negirdėtas kraštas!

Kaip būtų gerai turėti dau
giau ir kruppščiai paruoštos 
propagandinės medžiagos apie 
Lietuvą! pg

— Lietuvių archyvui JAV 1. 
B centro valdyba ir (’hieagos a- 
pygardos valdyba nupirko 6 
spintas įvairiai archyvinei me
džiagai sukrauti.

— JAV LB centro valdybos 
nutarimu steigiama Ohio LB 
apygarda. Organizaciniai apy
gardos darbai pavesti LB tary
bos nariui dr. A. Butkui.

— Jaunimo centre sporto rei
kalam įtaisyta vitrina, kurios iš
laidas apmokėjo JAV LB cent
ro ir (’hieagos apygardos val
dybos.
— Kazimierietė sesuo M. Vin

centa mirė kovo 19 (’hieagoje, 
Lorettos ligoninėje. Palaidota 
kovo 23 iš seselių kazimierie- 
čių motiniško 
šv. Kazimiero kapinėse. Ji pa
skutiniu laiku mokė Los Ange
les, Calif., šv. Kazimiero mo
kykloje. Seselė Vincenta daug 
metų ėjo generolės patarėjos 
pareigas ir buvo pirmoji šv. 
Kryžiaus ligoninės (’hieagoje 
viršininkė. Ji taip pat pora me
tų darbavosi Lietuvoje su se
selių kazimieriečių įsteigėja a. 
a. Motina Marija.

— ŠALFAS Sąjungos centro 
valdyba šaukia nepaprastą 
visuotini sąjungos suvažiavimą 
balandžio 6 d. 1 vai. popiet. 
Suvažiavimas įvyks Čiurlionio 
ansamblio namuose. 10908 Mag- 
nolia Dr.. (’leveland. Ohio.

— Waterburio ir apylinkės 
ateitininkai sendraugiai balan
džio 7 d. 3 vai. popiet sv. Juo
zapo mokyklos auditorijoje. 29 
John St.. rengia kun. dr. Val
demaro (’ukuro gavėnios rim
čiai paruoštą religinio turinio 
paskaitą “Kur yra jūsų Die
vas-. Po paskaitos bus klausi
mai ir diskusijos. Ateitininkai 
sendraugiai, studentai ir moks
leiviai. bei vietos ir apylinkes 
besidominčioj i visuomenė 
čiama gausiai atsilankyti.

— Studentų ateitininkų 
sario ideologiniai kursai 

‘Dainavoje balandžio 27-28 
rytu pakraštyje, 
stovyklavietėje 
nuošė prie New 
džio 20 — -21. 
skaitininkų tarpe yra kun. dr. 
Antanas Paskųs, dr. Antanas 
Sužiedėlis, dr. Romualdas 
Kriaučiūnas ir dr. Vytauto:- 
Vardys. Norį kursuose dalyvau
ti turėtų prisistatyti SAS pirmi
ninkui Vaidevučiui Valaičiui. 
6641 S. Maplevvood. (’hicagi. 
III. 60629 tel. 312-GR-6-8282 . 
Iš visų kursantų bus reikalauja
mas aktyvus dalyvavimas kur
sų programoje, diskusijose. 
simpozijumuo.se ir 1.1. Kursų 
KAINA 20 dol. asmeniui.

— SAS CV

Vasario 16 minėjime New Havene, Conn., dainuoja solistė S. Nasvytytė -

kvic-

pava-

“Rota" latviu
Catskill kal- 
Yorko. balau- 
Sutikusiu pa-

Lietuvių diena italų gimnazijoje
Tortonos (šiaurinėj Italijoj) 

gimnazijose mokytojas Luigi 
Quaglini, per vasaros atosto
gas turėjęs progos pažinti lietu
vius bei Lietuvą saleziečių va
sarvietėj, panoro su Lietuva ar
čiau supažindinti ir tos gimna
zijos moksleivius bei mokyto
jus.

Tuo reikalu kreipės į Castel- 
nuovo saleziečius, prašydamas
medžiagos. Jam buvo nusiųsta, - 
kas buvo galima sumedžioti: 
Lietuvai skirtas ypatingas Elta 
Press biuletenio numeris, nuo
traukų, iškarpų, žurnalų, spal
votas filmelis “Lietuvos gamta 
ir pastatai”.

Vasario 16 — tinkamiausia 
proga. “Vakar visose klasėse 
atšventėm Giornata della Litua- 
nia — Lietuvių dieną”. Viešų 
skelbimų lentose buvo išstaty
ta Lietuvos trispalvė su herbu, 
Lietuvos vaizdai su istorinėm a- 
pybraižom, tautinių šokių bei 
dainų švenčių vaizdai. Sibiro 
mergaičių maldaknygė ir kit. 
Pats gimnazijos direktorius ėjo

PHILADELPHIA, PA.
Prieš vienerius metus čia at

kurta skautų organizacija.
Po metų veiklos galime pasi

džiaugti beaugančiais ir stiprė
jančiais vienetais. Skautu orga
nizacijai čia pradėjus atsikurti, 
susibūrė aplink ir vyresnieji, 
kurie prisiminė maloniai pra
leistą laiką skautų tarpe.

Vasario 4 Įvyko tėvynės su
eiga, prie kurios jungėme vie- 
nerių metų sukakti. Minėjimą 
pradėjome organizuotu dalyva
vimu mišiose, o po to Sv. An
driejaus salėje vyko iškilmin
ga sueiga.

Sueigos metu buvo perskai- 
Lietuvos nepriklausomy- 

paskelbimo aktas ir lietu- 
charta. Vėliau buvo ižo- 
sveikinimai ir žymeniu i-

Po iškilmingosios dalies bu
vo s. V. Kidolio paskaitėlė ir 
lauželis su dainomis. Skautus 
ir svečius, tėvų kom. pavaišino 
kava ir pyragaičiais.

V. Gruzdys fotografavo šią 
sueigą ir pažadėjo toliau mus 
remti savo nuotraukomis.

D.S.

Mielas lietini, paremk lietuviu prauci
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tyta 
bės 
vių 
dis.
teikimas. Įžodi skautės davė R. 
Milaitė ir vilkiuko — P. Jurs- 
kis. A. R. Vadeivą atstovavo s. 
V. Kidolis. Įteikdamas ps. G. 
Surdėnui Ordiną už nuopelnus 
ir s.v. v. si. G. Dragūnui Tė- 
vvnės sūnaus žymenį.

kioskas Philadelphi jos skautu Kaziuko rr»uqė|e. Iš k. i d. p. S. Jurskytc. ps. G. Surdėnas.
p. R. Ardieny ir Vyt. Volertas. Nuotr. V. Gruzdį

Mūsų broliai šaukiasi
dvasinės ir
medžiaginės 
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
rikos vyskupų žinia. Pirmininkas vysk. Vincentas Brizgys.

Aukas siųskite ar palikimus rašykite taip:
I givč, dėvfeė arttl bėųtieath to
LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID, Ine.
64-flS 56th Road, Mašpeth, 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: 
popierio viršeliais $1.00, kietais — $2.00.

Worcesterio skautų tėvų ko
mitetas gegužės 4 d. 7 vai. Mai
ronio parke rengia vakariene 
su įdomia programa, kuria at
liks skautų ir skaučių meno 
pajėgos. Po vakarienės šokiai 
grojant geram orkestrui. Ne 
tik skautų tėvai, ne tik prijau
čiantieji. bet ir visa Worces- 
terio visuomenė kviečiama atsi
lankyti. Tuo paremsite mibu 
skautiškąjį jaunimą, nes visa., 
vakarienės pelnas skiriamas 
skautu tautiniu šokiu grupės 
kelionės į III-čia ja Tautinių -<•- 
kių šventę išlaidom padengti

Wocesterio Skautų 
Tėvu Komitetas

VVORCESTER, MASS.
VVorcesterio skautai ir skau

tės, tėvų padedami, Maironio 
parke balandžio 7 ruošia tradi
cinę Kaziuko mugę, kurioje 
bus galima pamatyti ir įsigyti į- 
domių ir vertingų eksponatų. 
Mugė prasidės 12 vai. Skautų 
mamytės gamins skanius pie
tus. Po mugės bus iškilminga 
skautų sueiga ir laužas. Visi 
kviečiami atsilankyti ir malo
niai praleisti laiką.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiinimitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ŽIDINĮ Ncw Yorke. Įsigytas žemes skly
pas Highland Blvd., Highland Parke. 
Brooklvn. N. Y. Baigiami ruošti pastatu 
planai. Laukiam talkos! — Aukas prašom 
siusti lietiniu pranciškonu vienuohnui 
680 Busim irk A\ e.. Brooklvn. N.Y. 11221

simpozijumuo.se


NEW YORKO SKAUTAI PAGERBĖ 
ŠV. KAZIMIERĄ " .

Kova 3 Viečp. Atsimainy
mo parapijos salėja Maspeth į- 
vyko New Yorko Neringos ir. 
Tauro tuntų iškilminga sueiga 
išv. Kazimiero, Lietuvos Skau
tų globėjo dienos proga. Toje 
pačioje salėje įvyko ir tradici
nė Kaziuko mugė.

Uniformuoti skautai-ės su sa
vo vėliavomis dalyvavo mišio
se tos pačios parapijos bažny
čioje. Po pamaldų prasidėjo 
^kilminga sueiga parapijos sa
lėje. Sueigoje dalyvavo didelis 
būrys svečių, — konsulas New 
Yorke A. Simutis su žmona, 
Liet. Skautų Sąjungos pirmū
nas v.s. P. Jurgėla su žmona, 
LSB dvasios vadas s. kun. J. 
Pakalniškis, Atlanto Rajono va- 
deivė, parapijos kunigai, skau
tų-čių vadovai-ės iš New Jer- 
-ey ir Philadelphijos ir daug 
nuoširdžiu skautu bičiulių ir tė
velių iš New Yorko ir apylin
kės.

Po raportų ir sveikinimų bu
vo pagerbti trys skautu rėmė
si, pasidarbavę N.Y. Skautam 

/lemti Komitete visą eilę me- 
fu. Tai p.p. Irena Garunkš- 
d*»nė. Pela m i a Leveckienė ir 
Algirdas Prekeris. Visi trvs ap
dovanoti Ordinu už Nuopel
nus su rėmėjo kaspinu. Ordi
nus iteikė Atl. Raj. vadeivė s. 
L. Milukienė. Taip pat buvo ap
dovanot! ir du skautai už .iš
skirtiną pažangumą ir atliktą 
darba pemvkštėje Atl. Rajono 
“Vvties” stovykloje. Tai N.Y. 
Vilkiuku d-vės adjutantas psl. 
Algis Kidolis Pažangumo žyme
niu ir Elizabeth N.J. D-vės d- 
kas s.v. kan. v. si. Jonas Kas- 
periūnas Vėliavos žvmeniu.

Kandidatė Eglė šukytė davė 
skautės Įžodi. Iš draugininkės 
pareigų pasitraukė ps. I. Jan
kauskienė ir skaučių “Birutės” 
d-vė perdavė vvr. sk. kan. si. 
D. I.eveckvtei. Taip pat iš pa
reigų pasitraukdama skaučių d- 
vės adjutante si. K. Garunkš- 
tytė. pardavė adjutantės virve
le naujai adj. psl. R. Noreikai
tei. Naująja paukštyčiu d-vės 
adjutante paskirta si. Gražina 
Siemaškaitė.

I vyresniškumo laipsniu pa
keltos: i skiltininkės laipsni — 
psl. Danutė Leveckvtė, i paskil- 
tininkės — Dalia Bagdžiūr.aitė 
ir Ligiia Erciūtė.

Iš “Birutės” draugovės i V. 
Skaučių “Aušros” d-vę per
keltos šios sesės: psl. Dalia 

Bagdžiūnaitė, psl. Lina čerke- 
liūnaitė, psl. Ligija Erciūtė, si. 
Kristina Garunkštytė, psl. Jo- 
landa Ivašauskaitė, si. Aldona 
Kidolytė, psl. Marytė Matulai- 

'tytė, si. Gražina Siemaškaitė ir 
psl. Rasa Sodaitytė. E jaun. 
skaučių Į “Birutės” d-vę perkel
ta paukštytė Aura Ošlapaitė.

Vilkiukų draugininkas s. V. 
Kidolis išreiškė vieša pagyri
mą Klevu būrelio vadovui Ry
tui Vilgaliui už jo ir jo būre
lio pastangas, besiruošiant Ka
ziuko mugei..

Sueiga baigta' vėliavų išneši
mu ir gen. konsulo Simučio 
sveikinimo žodžiu. Jam per
kirpus kaspiną, atidaryta pati 
mugė. Mugėje veikė: vilkiukų 
d-vės, Jaun. Skaučių “Pušelės” 
d-vės, skaučių “Birutės” d-vės, 
skautų “Geležinio Vilko ir “Ša
rūno” d-viu. Neringos tunto ir 
Vyr. Skaučių Židinio paviliio- 
nai. Vvr. Sk. “Aušros” d-vės, 
skautišku reikmenų kioskas ir 
Tėvu Komiteto bufetas. Tėvų 
Komitetui šiais metais pirmi
ninkauja E. Butkienė. B.K.

Piešiniu Konkursas
LSS A. R. tautinio lavinimo 

skyriaus vedėja s. D. Siemaš- 
kienė skelbia šio skyriaus pra
verto konkurso rezultatus.

~ "Vasario 16 proga LSS A.R. 
tautinio lavinimo konkurso ko
misija, kurią sudarė: ps. G. 
Stankūnienė, s. D. Siemaškie- 
nė ir vyr. sk. v. si. A. Jony- 
nienė, nutarė premijuoti šiuos 
darbus:

Paukštytėm:
I- ji premija — Vita Kveda- 

raitė — Meškiukas Rudnosiu- 
kas (išdeginimas medyje), Eli
zabeth, N. J.

II- ji prenvja — Onytė Kara- 
šaitė — Gedimino sapnas (pa
veikslas), Elizabeth N. J.

III- ji premija — Regina Ja- 
kubaitytė — Gedimino sapnas 
(paveikslas), Elizabeth, N.J.

Skautėm:
I- ii premija — si. Aldona 

Meilutė — rašinvs “Birutės ir 
Kęstučio susitikimas”, Eliza
beth. N. J.

II- ji premija — Birutė Zda- 
nvtė — rašinvs “Lietuvos par
tizanai”, Hartford. Conn.

III- ji premija — Danutė Kau- 
šaitė — Anykščiu šilelis (pa
veikslas), Elizabeth, N. J.

Rajono vadeivė s. L. Milukienė sega ordiną buv. Tėvų komiteto pirmininkei Irenai Garunkštlenei. Dešinėje
Neringos tunto adjutante s!. Ė. Garunkštytė. Nuotr. R. Kisieliaus

N.Y. Tauro tunto tentininkas ps.’ K. B:leris sega Pažangumo žymeni psl. Algiui Kidoliui. Tarpe jų stovi Jo
nas Kasperiūnas, toliau — Ne.w Yorko vilkiukai.. _ .  ^Nuotr. R. Kisieliaus

Skautų Mugė, tai tikras pre
kymetis, kuris tik vieną karta 
metuose tegali būti. Sekma
dienio ryta — lyg D nelaičic 
Metuose prasidėjo darbymetė. 
Skautų-čių tuntai išsirikiavo vi
soje savo didybėje, svečiai 
sparčiai rinkosi. Tuntininkė s. 
V. KLinieuė pasveikino susi
rink’vius, pristatė garbingą 
viešnia, afyvkusią iš N?v; Ver
kė, V'ant'’’ pakraščio vadeiyę 
s. L. Milukienė. 'Ši irgi sveiki
no ir linkė'o. o skautai ir skau
tės šūkiais palydėto. Pakalbėjo 
ir tuntirinkas s. C. Kiliulis, o 
Tė"ų Komiteto pirm. S. Bal
tušį rrrkrims kaspiną, pa- 
kvž’-ė visus ; muge.

O ko čia nebūta! Kasmet vis

Visom laimėtojom Įteiktos 
dovanėlės. Blieka nasveikinti 
vUas S'-"-, dalyvavusias šiame 
konk””-e. Sėkmės tolimesniuo
se darbuose!

KAZIUKO/ HįjČ-Ė BOSTONE
kas nors naujo, įdomaus. Sta
lai pilni skautų darytų rank
darbiu, kiekviename kampe su
kosi ir mirgėti visokį laimės 
šuliniai, lotorucs. golfas ir žai
dimai. Viename kampe buvo 
būda, ku: lojo tūnojo skautas, 
persirengęs j baidyklę. Ją pa
matyti reikėjo ilgokai eilėje pa
stovėti —ioks buvo pasiseki
mas. Svetainė irgi pilnutėlė 
publikos, kuri vaišinosi tėvelių 
pagamintais valgiais.

Po pietų salė pasidarė per 
ankšta. Sausakimšai prisikimšo 
mažų, dideliu ir vidutiniu. Visi, 
laukė-vaidinimo apie “Ali Ba- 
ba” iš pasakos “Tūkstantis ir 
viena naktis”. Užgęsta šviesos, 
atsiveria užuolaida ir scenoje 
pasirodo “Štrausai”. Tai bal
tom plunksnom papuoštos 
grakščios paukštutės. Greit jas 
pakeičia “jūrininkai”. Visus ly
di plojimai. Pasirodo ir pats 
Ali Baba su savo žmona Mor

ganą. Būrys judrių plėšikų vel
ka turtus Į olą. Griausmingai 
nuskamba jų daina — “Už my
limą vadą, kurs pergalę ža
da ...” Na ir puikūs tie plėši
kai. Vergės, apsidengusios šy
dais, juos iinksmina. Tai pasi- 
šventusios ir su didele kantry-. 
be vadovės s. P. Kalvaiticnės 
nuopelnas. Jai talkininkavo ir 
muzikinę dalį tvarkė ps. G. Ka- 
msaitė. Dekoracijos darytos E. 
Kleino, o šviesų, žaidimas A. 
Bačiu’io. Sunku tikėti, kad to
kie jauni artistai galėjo taip ge
rai suvaidinti gana sunkoką ir 
i'geką pacir.s s. Kalvaitienės pa
rašyta vaidinimą su baletu ir 
dainomis. Kada visas sąstatas 
pasirodė scenoje, lydėjo gau
sūs plojimai, gėlės ir dovanos.

Garbė skautam, jų vadovam 
ir tėvam, kurie savo darbu ir 
rvžtu pajėgia suruošti tokia di
dingą, Įdomią lietuvišką šven
tę. St.

ŠV. KAZIMIER( 
KAZIUKO MUGI

LSS-jos Palangos vietininki- 
ja Ęli.abeth, kovo 10 atšventė 
Liet, skautų globėjo šv. Kazi
miero dieną.

11 vai. lyto vizos sesės iš
klausė mišių šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioje. Po mišių parapi
jos-salėje įvyko iškilminga suei
ga. Sueigos metu sesės: Danu
tė Kaušaitė, Angelė Kaušaitė, 
Rasa Kliučnikaitė. Danutė Au- 
dinaitė, Lina Normantaitė ir 
Andrė Pociūtė davė skautės į- 
ž-uli. o Regina Jakubaitytė. O- 
nviė Karašaitė ir Rūta Raudytė 
jaun. skautės 'žodi.

Šventėje dalyvavo LSS-jos 
Atl. Rai. tautinio lavinimo sky
riaus vedėja s. D. Siemaškienė 
;š Ne\v Yorko. Ji Įteikė dova-

Skautij-čiij metinis 
suvažiavimas 
Kennebimkporte
Skautų-čių metinis suvažiavi

mas — šventė Įvyks balandžio 
27-23 šv. Antano gimnazijos 
patalpose. Jau dabar daugelis 
Aflamo P.aicno vienetų ruošia
si šiai šventei. Vadovai prašo
mi neatidėliojant pranešti daly
vių skaičių. Suvažiavimo pro
grama ruošiama. Ją praves: se
sėm — ns. Laima Liliulienė ir 
broliam — a. Saulaitis, Jr. 
Programos vedėjai tinkamai ir 
skautiškai užims visus tiek jau
nesnius, tiek vyresnius suvažia
vimo dalyvius.

Nakvynės bus parūpintos 
gimnazijos patalpose, visi at - 
vy Irstantys prašomi atsivešti 
savo miegamus maišus. Pilna ir 
tvarkinga uniforma būtina. 
Mokestis šiam savaitgaliui: 3 
d oi. skautam-ėm ir 4 dol. va
dovam.- Tuo naciu metu vyks 
ir Atlanto..Rajono vadovų-iu su
važiavimas. tose pačiose Kenne- 
.bunkporto šv.. Antano gimna
zijos patalpose. Tikimės svečių 
iš Chičagos —Liet. Skautų Są
jungos aukštųjų pareigūnų.

Tad, visi broliai ir sesės, su
sipažinę su programa, ruoški
mės metiniam skautų-čių suva
žiavimui — šventei.

Programa.
Balandžio 26 — šeštadienį: 

1.00 vai. p.p.—registracija, 3.00 
sueigos — užsiėmimai;, — 

4.30 — saskridžio atidarymas 
(bendras visiem): 5.00 — vaka
rienė: 6:30 — laužas (vienetai 
paruošia pasirodymus); 8.00 
dainų ir šokių vakaras.

Balandžio 23 sekmadienis 8 
vai. r. pusryčiai; 9.15 — susi
kaupimo valanda bažnyčioje vi
siem kartu. Praveda Putnamo 
seselės. Tuoj po to iškilmingos 
pamaldos. Po pamaldų visi or- 
gani^uotai einame užsiėmi
mam: 12.00 — pietūs: 1.30 iš? 
kilminga bendra sueiga;; 3.00— 
skirstomės namo.

Tad visi broliai ir sesės, iki 
malonaus pasimatymo balan
džio 27-28 Kennebunkporte!

Palangos vietinlnkijos paukštytės iv. Kazimiero sueigoje Elizabctho Palnagos vietininkijos vadija, it k. j d.: si. A. Meilutė, si. R. Normantaitė, 
ps. R. tora. si. R. Vebiaitytė ir ps. G. Matonienė.
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^Šachmatai
Vada K. Mariki*

Didžiosios Chicagos pirmenybėse 
kovo 16-17 ir 23-24 d.d. puikiai va
rėsi mūsų meistras Povilas Tautvai
šas, įpusėjęs jas su 4-0 taškų. P-bėse 
dalyvavo 142 šachmatininkai, jų 
tarpe 20 meistrų ir ekspertų. Po + 
taškus turėjo, be Tautvaišo, dar 3 
vyrai. Iš lietuvių dar pasižymėjo K. 
Ramas. įveikęs meistrą Kostičių; tu
rėjo 3 tš.. 1 tašką prarado meistrui 
V'ano. Jankauskas įpusėjo su 2*,» tš.. 
Stelmokas ir Karpuška turėjo po 1 
tš. Apie p-bių užbaigą tikslių žinių 
dar neturime. Tėra žinoma, kad P. 
Tautvaišas dvi partijas sužaidė ly
giomis ir buvo užmatuotas Sandri- 
no 1 ėjimu. Pirmenybes laimėjo San- 
drinas su 7 ar 7 l2 tš.. Tautvaišas 
baigė su 6-2 tš.

Latvių žurnalas šacha Pasaule, 
vasario nr. pašventė Lietuvos ir Es
tijos Nepriklausomybės sukaktims 
atžymėti. Įdėti gražūs sveikinimai 
lietuvių ir estų kalbose. Ta proga 
įdėtos dvi Tautvaišo laimėtos parti
jos iš Wamsley Cup varžybų, kurias 
jis laimėjo 1967 metų pabaigoje ii’ 
gavo didelę taurę su įrašu: The 
best player of 1967”. žurnalo 1 pus
lapy telpa bendra Lietuvių p-bių da
lyvių nuotrauka iš Clevelando. P-bių 
laimėtojo Povilo Vaitonio šaržui 
(pieštas K. Merkio) duotas antgal- 
vis: "Lietuviešu Sacha Keninš Po
vilas!”

P. Tautvaišo laimėta partija, 1967 
m.. Čikagoje. Baltieji — Tautvaišas, 
juodieji • ekspertas J. Pyne.

1 P-K4 P-QB1
2 N-KB3 P-Q3
3 P-Q4 PxP
4 NxP N-KB3
5 N-B3 P-QR3
6 B-KN5 P-K3
7 P-KB4 Q-N3
8 Q-Q2 QxP
9 N-N3i Q-R62

10 BxN‘ PxB
11 B-K2 N-UB3
12 0-0 B-Q2'
13 B-R5! N-R4
14 P-B5 NxN
15 RPxN Q-B4ch
16 K-Rl R-QB1
17 PxKP' BxP"-
18 N-Q5! B-K2«
19 P-QBI BxN
20 KPxB R-KN1
21 QR-K1 R-N4?
22 BxPch Re.signs?

Some of fhe easiest saving 
you'll ever do!

Just make orte checkmark on your Fedetal income tax return, and you can be certain your refund—n you 
have one coming—wi!i go into savings.

Keres how it works: You check the bos on Line 25 that brings your tax refund to you in tbe form of 
S United States Savings Bond. Then, vvhen yeu get it, just tuck the Bond away.

As easily as that you’ve saved money that othervvise could trickie away. As easily as that you’ve put some- 
thing aside to- be pert of » down peyment on a home, or added something to your chiltiren’s educational fund, 
or provided a bit of extra security when an emergency comes along.

Anotber thing, when you cbooae to take your tax refund in a Savings Bond, your money grows. Bonds 
pay you bade $4 for every $3 invested in only seven years.

It’s nice to know, too, that every Bond dollar nelps to kcep our country strong, and sbows our men in 
Vietnam that they have our snpport.

So think it over when you ask for your tax refund. Taking it in Savings Bonds is some of the easiest 
savirųf you'll ever do—aad the most importam for your country.

focts: Ssrvings Bends pay you bark $4 foe every $5 m only seven yeart ... aire 
replaced if lošt, destroyed oc stelen . . . have special tax advantages . . . can be redeemed 
vhenever the need arises.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE
Tel.: Č67-368O

May we service your eąuipment in 
the LI area? We have the trucks, 
men, eųuipment and know-how to 
handle the complete eleetrie line, air 
compressors, licensed electricians — 
air lines, eųuipment for all industry. 
Danco Maintenance Ine. 468 Central 
Avė., Bohemia, N.Y. (516) LT 9-7447

OPERATORS EXP. 
ON MEN’S PANTS

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

817 Broadvay N. Y. C.

MARGEE LEIT6 
Now located at 

BEAUTY BOUTKįUE 
167-06 Hillside Avė Jamaica L.I. 

Formerly of 6-3 Beatuy Salon 
Phone 523-4470

ALEX KOMAR 
FUNERAL HOME

For Integrity, Dependability
and Etines

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

VITO L0 CAPUTO
BASEMENTS - BATHROOMS 

KITCHEN3 - BOA T WORK 
AU Work Guaranteed 

Call 987-8539
109 Seaview Avė Staten Island

EXP OPERATORS 
ON IRENS JACKETS

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

BAKER EXP ON BREAD
Work near Home

BELLE BAKE SHOP 
1180 Deer Park Avenue

North Babylon
caii 516 mo i-irrr

(212) 326-2356 Paminklai amžiams

Ettore Galeno,
Ine.

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

Bdexter park
PHARMACY 

Wm. Anastasl, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELTVER
Mlchigan 2-4130

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus"
ALE RED JT. ARCH1BALD

President
6io banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas aav. 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 v‘sll rūšių taupomus pinigus.

WANTED- STITCHERS
IMMEDIATE OPENINGS
2nd Shift 4:30-9:00 PM

Excellent benefits — Good starting pay 
appZy

MALDEN KMTT1NG MILLS
303 Eastern Avė., Maldcn, Mass.

Tel. (212 ) 497-8865

A. ŪSELIS
Garantuotas laikrodžių taisymas

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

'Ekspertas Pyne pasižymi debiutų 
žinojimu, todėl reikia tiksliai lošti.

-sis ėjimas būtinas dabar, ar po 
10 B-Q3.

•Čia tiktų taipogi 10 B-Q3.
'Jei juodųjų numatyta buvo ilgoji 

rakimotė reikėjo sužaisti 12 ... P- 
KR1.

"Nemalonu, bet būtina.
•'Suprantama, kad netinka 18 ... 

BxN. nes po 19 KPxB Q.xP 20 QK3 
gręstų RQB.

• Jei KxB. sektų QxR ir baltieji 
laimi

U.S. SAVINGS BONDS
U.S. not for thia adverti^em^t. It it prrscrtfd at a

rmblie terviet m eooperation witK the Treatury Department and The Adverfat—v

RADIJO PROGRAMOS

OPERATORS

Parengimai New Torte
Balandžio 14 — Jaunimo "Disco- 

theoue" šokiai.
Balandžio 20 — Jaunimo simpo

ziumas: “Hippies”, jų filosofija ir 
praktika. Rengia A.L.T. Są-gos I-sis 
skyrius New Yorke.

Balandžio 20-21 — Vyresniųjų 
moksleivių ateitininkų studijų die
nos Patersone, N.J. Rengia rytinio 
pakraščio moksl. ateitininkų vado
vybė.

Balandžio 21 — Velykų stalas. 1 
v. popiet. Apreiškimo parapijos salė
je. Rengia Liet. Kat. sąjungos 29 
kuopa.

Balandžio 21 — Velykų stalu. :.r 
paskaita, Knights of Columbus sa
lėje. 616 Jamaica ir Hale Avė. kam
pas. Brooklyn. N.Y.
Rengia Liet. Moterų Fed. Klubas 
New Yorke.

Balandžio 27 — šeštadienio popie
tę. Pabaltijo Moterų Tarybos minė
jimas.

Balandžio 27 — 1968 Metų minė
jimas. Rengia Pabaltijo Moterų Ta
ryba.

Balandžio 27 d. — Operetės Choro 
metinis koncertas šeštadienį 7 v.v. 
Knights of Columbus salėje 86-22 
85th Street, Woodhaven.

Balandžio 28 — Lietuvių Kat. Mo
terų Organizacijų Pasaulinės Sąjun
gos 45-ių metų sukakties minėjimas.

Gegužės 4 d. 1968 m. — Pianistės 
Julijos Rajauskaitės koncertas, Town 
HaH, New Yorke, 5 vai. 30 min.

Gegužės 4 — šeštadienį, 7 v. v. 
pavasariniai šokiai. Knights of Co
lumbus salėje, 616 Jamaica Avenue, 
Brooklyne. Rengia Moterų Vienybė.

Gegužės 5 — Stipendijų popietė, 
Maspetho parapijos salėje 4 v. po
piet. Rengia Liet. Kat. Moterų Kul
tūros draugija.

Gegužės 18 — A. Olk> 10-ties me
tų mirties minėjimas. Rengia L. T. 
Są-gos I-sis skyrius New Yorke.

Gegužės 18 Vyrų choro koncer
tas Franklin K. La ne mokyklos sa
lėje. 4 v. popiet. Rengia New Yorko 
Vyrų choras.

Gegužės 25 Pavasario balius 
Maspetho salėje. Rengia skautams 
remti komitetas.

Birželio 2 - Chicagos Liet. Ope
ros "Gražina" pastatymas koncerti
nėje formoje Rengia "Laisvės Ži
burio" Radijo Klubas.

Birželio 8 Maironio mokyklos 
abiturientų išleistuvės: iškilmingas 
aklas ir vaišės. Rengia Maironio 
mokyklos Tėvų komitetas Maspetho 
parapijos salėje.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos ftvietimo 
ir informacijos vadovui V. Radziva- 
nui, 84-M 1WMh Btrsot, Richmond 
Hill, N. Y. 11418. Telef. Hl 1-9720.

Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 
NEW YORKE

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 Pl-> Middle Vil
lage, N.Y. 11379.

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. M1NKU3 
WLYN — 1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniai* nuo 1-1:30 va L p.p.

BOSTON, VVORCESTER 
BROCKTON, *■ 
Vedėjas P. VISGINIS 

173 Arthur SL, Rrockton 18, Mass. 
Tel. JU 6-7200

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

Sekmadieniais 8-9 vat. ryta 
WMIL-1430kik Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vM.

LIETUVIŠKŲ MELIODIJŲ 
RADIO VALANDA

girdima kiekv. šeštatfienj 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM - 1400 
kHo. Pranešėjai: Patrici* Bandža ir 
Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesu re, Detroit, Mich. 
48227; tel. 273-2224.

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGONAVICIU3 

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

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

62

FITTSBAIRGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
Shady St. W. Pgh., Penna. 15228 

Tel. 563-2754
Bekmadianiais 12:00 iki 12:30 v. p.p.

PHILADELPHIA, FA. 
WTEL, 860 kilocyclea 

BENDRUOMENftS BALSAS 
1203 Green SL, Phila, Pa. 19123 

PO 5-0032 
Šeštadieniam nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

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

PATERSONO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VAS. 16 

MINĖJIMO 1968 
AUKŲ SĄRAŠAS

NE MES VIENI, BET IR JIE 
LINKSMAI JAUSIS IR 

DŽIAUGSIS

NEEDLE and MERROW
PIECE WORK

Eam approximately $100 weekly
Near your home

Big Modern Factory
Near Subvvays, Bus, etc.

537 BLAKE AVENUE 
(nearHinsdale St.)

EV 5-1400

$100.00: J. Krukonis.

Po $25.00: Ad. Aidukas, kun. 
V. Dabušis, šv. Kazimiero D- 
ja, kun. J. Kinta, G. Klimas, 
Patersono Lietuvių Bendr., 0. 
Sepetauskienė, J. ir P. Tama
šauskai.

Po $20.00: Ant. Aidukas, J. 
Butėnas, A. Gudonis, A. Sprai- 
naitis, A. Virbickas.

Po $15.00: V. Baltutis, A. Ge
lažius, V. Laugalis, P. Liaugau
das, A. Masionis, V. Povilonis, 
M. Šaulienė, A. Schell, M. Se
nulis.

$12.00: F. Saranka.
Po $1®.00: E. Adams, S. Ado

maitis, J. Bulota, V. Cižiūnas ir 
šeima, A. Diškėnas, V. Galiū
nas, M. Iškeliūnas, J. Jackū
nas, K. Jankūnas,
šaitis, S. Jurkšaitis, 
Kalėda, A. Kažukauskas, L 
ir J. Keraitis, J. Kontautas, Lie-

J. Jurk-
J.

J. Augubs, S. Augulis, V. Augu
tis, R. Butkus. A. Gihenė, V.

Kontautienė, L Knlikaitis, A.

tusaitis, A. Meižys, J. Sabalraus-

Sprainaitis, A. Sukas, A. Tahi- 
nes, P. Taraanskas, R. Toleikis. 
H. Ulimky. E. Urban, A Valat
ka, M. Vingelis, F. Williams, J. 
žilius, M. Zurasauskas, J. Ka
ntui as.

D Stanaitienė.
Po $1.00: J. Jonušas, A 

Mockus, NN, M Papečkienė, O 
Stankaitienė, P. Tlirčilauskas, 
B Vičienė.

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

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENĖ — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

Umversal šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
paliudijimas.

PAMINKLAI STATOMI
VISOSE KAPINĖSE

Nereikią ir prisiminti tų me
tų, tų dienų, kada išblokšti iš 
tėvynės bėgome, o kur, tada 
dar niekas nežinojo. Gyvenom 
viltimi, kad grįšime, šiandien 
mūsų naujakurių, mūsų gi
minių, kurie jau caro laikais 
perplaukė Atlantą, rasi visur, 
jų daug New Yorke ir apylin
kėse. Mes stipriai surišti su 
praeitimi, gilūs prisiminimai 
mumyse ir jais dažnai ramina- 
mės, džiaugiamės ir tikime, kad 
grįšime ir vėl ten gyvensime.

Gyvename daugumoje savo 
namuose. Daugely atvejų sie
nas puošia paveikslai, primeną 
mūsų tėvynę. Tačiau tai dar ne 
viskas. Namų baldai irgi pade
da prisiminti praeitį. Galime 
džiaugtis, kad turime galimy
bės savo namus, savo butus 
papuošti tokiais baldais, ku
riuos turėjome savo krašte. 
Tad, atsisėdus kuriame nors 
krėsle, pasižvalgius, galime pa
sidžiaugti, kad mūsų butai, na-

DUNN'S VVHOLESALE 
BEER DISTRIBUTORS

82 W. 127 St. NYC Tel. 348-2434. 
Discount on Ballantinc. Miller Hi 
Life and Schlitz. aiso Jamaica Red 
Stripped Beer from Jamaica. Send 
in your orders today.

Sale on all kinds of luxurious fur:-. 
reasonably priced for clearance. Al
so slightly used. būt restyied coats, 
jackets. stoles. capes. Come in and 
look around. No obligation. Lay- 
Away Plan. Frank Schneider Furs 
305 7th Avė.. 7th Floor. AL 5-1560.

MEN WOMEN
Hair Permanerrtly Removed 
NICHOLAS J. FRITZLO, 

Electrolysis Expert
Open 6 days a week 11 AM to 8 PM.
363 West 57 Street. Fcr appoint- 
ment call 265-7144

Reading — 65 Acre HORSE FARM 
1830 restor cape cod, new seeded 
fields, fenced, unfin. guest house, 
new stable, artesian well. $47.000.- 
G. HUTCHINS Shattuck Hill Farm 
RFD. 1 Reading, Vt. 05062. Phone 
(802 ) 484-7830.

CABNET MAKERS 
ANO 

WOOD WOftKERS

Čia ir atsikvepiame, pasijunta-

Tokios baldas ribbrs pade
da įsigyti SCHRAGER, Ine.. 
E. 336 86th. St., Yorke, 
taip vadinamoje tradicinėje
Yorkvilėje, kurioje 3ga> ir dar 
dabar tebegyvena europiečių, 
laikydamiesi savo senų tradici
jų ir jas perduoda — K kar-

lietuviai Lietuviai, taip pat ir
kiti pabaltiečiai, baldus įsigyja 
čia. nes tie baldai europietiško 
stiliaus.

Artėja vasara, kokia verty
bė kyla, kokia krinta, bet žiū
rėkime, kad mūsų savijautos 
vertybė bujotų. Tam padeda 
ir dar daugiau padės, jei mes 
savo namus puošime baldais, 
kuriais džiaugėsi mūsų pirmta- 
kūnai, džiaugkimės rr mes. Pa
tarimų gausime iš Adolph S< h-

Esperienceti Benchmen and 
Machine Men

Steady Jobs Good Pay 
Company Benefits 
Plenty of ©vertime

Ibcpandtag architecturai woodwork. 
nrillwork aad store fferture Company 
in New Jersev heor from New 
York City — ’ Phone 201 964-0474

FULTOH BEDOING 
AND FU R NITU RE HOUSE

1766 Fuiton Street Brooklyn. N.Y 
Complete Interiors, Occasional Fur- 
aiture. Special diseount to our rea<i- 
ers. HY 3-399B — H. D. Andn-ws.

rager ir Adolph Taab Jie va
dovauja tai firmai ir jie žino 
kaip patarti. Schragerio prote 
viai jau Berlyne vertėsi baldų 
prekyba. Todėl, artėjant pava
sariui ir vasarai, pasižvalgyk i tn 
pas Adolf Schrager Furniture, 
Ine E 336 88th St New 
Yorke Ten rasime kas mus pa
trauks ir ateityje džiugins

M. B.

I
8

t
$
M

3

"Praytng Hands” 
y Albrecht Durer

S

3

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

DA 6-2123
W. Bielanski - C. Kardovich 

E. Novak

Šiam amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkamą patarnavimą

HOLLANDER
CYPRESS CORPORATION

800 JAMAICA AVENUE
BROOKLYN. N. Y. 

AP 7-2332

umversal
FUNERAL CHAPEL, INC.

52nd Street at Lexington Avenue 
Ray Kerbelis, Dir.

PL 3-5300

CtH.TOKI

SEKMADfFMAIS/PARYTA 12-6 ♦ (112)2*44 - 1346 •

GERIAUSI KAILIAI
. ŽAVĖTINAI PUOŠNŪS

305 SmNTH AVE.(cor.27thST),AięW YORK,N.Y 10001
—■----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

Darbininkas, 910 Willoughby Are., Rrooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1963 metams.

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

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

Siunėiu už prenumeratą $

Už kalendorių $

Spaudai paremti $
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Iš Lietuvos 
veiklos

N. Y. ir NJ.‘
apskritis kovo 10

J. šeimininkais buvo vid

Mi$Įaa 12 vaL aukojo

Dr. A. Avižienis* UCLA pro
fesorius, kovo 18*22 lankėsi 
New Yorke ir čia įvykusioje pa* 
saulinėje elektronikas inžineri
jos parodoje ir simposiume 
skaitė paskaitą bei buvo vienos

Maironio mokyklos tėvy ko- 
. mitetas balandžio 6, šeštadienį, 

12 vai. Apreiškimo parapijos 
mokyklos apatinėje salėje kvie
čia visuotinį tėvų susirinkimą 
apsvarstyti mokyklos ateičiai, 
kilus nuomonei mokyklą per
kelti kiton vieton. Labai svar
bu tėvam, kurienr rūpi litua
nistinis lavinimas ir tautinis 
auklėjimas, šiame susirinkime 
dalyvauti ar atsiųsti šeimos at
stovą.

Korpl Neo-Lithuania prašo 
visų narių atsilankyti sueigon, 
kuri įvyks White Horse salėje, 
Woodhavene, N.Y., balandžio 
6, šeštadienį, 7:30 vai. vak.

Saulius Sventoraitis kovo 15 
buvo sužeistas kautynėse Viet-

• name. Paguldytas ligoninėje 
Japonijoje. Apdovanotas ordi
nu. Apie Velykas bus pervežtas 
į JAV ligonines.
.. Skautam remti komiteto-ba- alįi > $ Scranton, Pa. ir ki
lius bus gegužės 25 Maspethe. 
Ta proga bus laimėjimam lei
džiami du dail. V. K. Jonyno 
paveikslai: gėlės, aliejus (1968) 
ir Paryžiaus katedra (litografi
ja E 1949). •/

Liet. Moterų Klubų Federaci
ja, kuriai pirmininkauja Vincė 
Leskaitienė, rengiasi išleisti in
formacinę knygą apie lietuves 
moteris. Knyga leidžiama ang— 
lų kalba, bus parašyta kelių au
torių ir vadinsis “Lithuanian 
Women.”

Vyt. Maželio pavardė netyčia 
praleista po N. Manelienės nuo
trauka praeitame numeryje 
“Vaizdai iš madų parodos”. 
Nuotrauka yra 6 psL kairėje

vįškai ir angliškai 
mokslą^ Mišios aukotos lietu
vių kalba. Giedojo šv. Cecili
jos choras, vadovaujamas K. 
Bagdonavičiaus. Solo giedojo 
Kazys Laurinaitis. Mišios baig
tos vyčių ir Lietuvos himnu.

Tuoj pat šv. Jurgio salėje 
buvo pusryčiai. Maldą sukalbė-

proga dr. Avižienis, kuris šiuo 
metu yra Filisterių Skautų Są
jungos centro valdybos pirmi- _ .. .
ninkas, susitiko su Rasa ir Al- j° prel. Ig- Kelmelis. Vado va
gių Gustaičiais bei Akademikų 
rajono vadeiva Gediminu Kūr
inu pasitarti FSS. New Yor- 
ko skyriaus atgaivinimo ir veik
los koordinavimo klausimais.

Tillie Skuja, Darbininko skai- 
tyoja E KęnihKorth, N. J. po 
sunkios ligos mirė kovo 9. Iš
kilmingai palaidota E švč. Tre
jybės liet parap. bažnyčios šv. 
Kryžiaus kapinėse N. Arling- 
ton, N. J. Liko nuliūdime vy
ras Danielius, dvi seserys: Ber- 
tha Malinauskienė ir Marijona

vo AL Janks. Pagrindinę kal
bą pasakė kun. James A. Pin- 
der Ė Seton Hali universiteto. 
Jam įteikta prof. Jokūbo Stu- 
ko knyga — Awakening Li

viršuje.
Aukotojų sąrašai, pristatomi 

organizacijų, komitetų ar pri
vačių grupių, laikraštyje spaus
dinami kaip apmokami skelbi
mai. su administracija iš anks-
to susitarus.

ti giminės.
F. Vaško iš Netvarko, N. J., 

parašytas padėkos laiškas Beth- 
page Tribūne laikraščiui už į- 
dėtus plačius straipsnius apie 
Lietuvą to laikraščio vasario 
15 ir 20 laidose patalpintas 
Bethpage Tribūne kovo 7. Jis 
tarp kitko rašo: “Tribūne ne
seniai paskyrė daug brangios 
vietos savo laikrašty atžymint 
50 metų Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo sukaktį. Tik
rai tai buvo gerai parašytas ir 
tai progai pritaikintas straips
nis, kuris parodė nelietuviam 
tikrą vaizdą Tautos, turinčios 
turtingą ir kultūringą praeitį. 
Juo daugiau amerikiečių spau
da . rašys apie Lietuvą ir 
kitas Baltijos tautas, tuo 
daugiau žmonės sužinos a- 
pie jas ir patirs tikrus faktus 
kas nutiko už geležinės uždan
gos per eilę metų nuo to laiko, 
kai Baltijos kraštai neteisėtai 
Sovietų buvo užimti.”

Be to, dar kalbėjo kun. K. 
Žviridis, Mrs. Štokas, R. Gor- 
don, centro pirmininkas Al. 
Wessey, kuopos pirm. Kazys 
Strolis.

Pusryčiai baigti malda. Tuoj 
po jų buvo apskrities susirin
kimas, kurį pradėjo pirm. Lar- 
ry Janonis. Jis padarė prane
šimą, kaip lankė apskrities 
kuopas. Kun. Žemeikis kalbėjo 
apie krikščionių persekiojimą 
dabartinėje Lietuvoje, Kazys 
šipaila kalbėjo apie Lietuvos 
reikalus. Kalbėta apie leidžia
mą biuletenį ir kitais aktualiais 
klausimais. Susirinkimas baig
tas malda, Lietuvos ir vyčių 
himnais.

Apskrities valdyba ir nariai 
nuoširdžiai dėkoja 29 kuopai už 
tokį puikų priėmimą. F.V

Žinomas pamokslininkas tė
vas dr. T. Žiūraitis, O.P., Eli
zabetho Šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijos bažnyčioje no- 
veną į šv. Juozapą pravedė 
kovo 14-19. Pamokslai buvo sa
komi vakarais lietuvių ir anglų 
kalbose.

Pranas ir Ona Battuoniai. iš Montr-atio, padcvanojo v ieną savo darbą — pingvinus — New Yorke Lietuvių 
Bendruomenės reikalams. Darbą priima Aicyzas Balsys. Pr. Baltuonio medžie dirbinių paroti? buvo kovo 23- 
24 Kolumbo vyčių salėje Woodhavene. Nuotr. L. Tamošaičio

JAV kongresas atžymi Vasario 16 įvykius Long Islande
Kongresmanas Lester L.

Wolff, atstovaująs New Yorko 
valstijos trečią distriktą Long 
Islande, kovo 12 JAV Kongre
se pasakė specialią kalbą, pri
statydamas JAV LB tarybos na
rio inž. Kęstučio Miklo jam ra
šytą laišką apie Lietuvos lais
vės reikalus ir apie Vasario 16 
įvykių atžymėjimus Long Is
lande. Kęst. Miklo platus laiš
kas kartu su jo išgautų Nas- 
sau ir Suffolk County bei Town 
of Oyster Bay proklamacijų pil
nais tekstais, kongr. Wolffo 
pastangomis, yra atspausdintas 
U.S. Congressional Record ko
vo 12 laidoje. Į tos dienos Con
gressional record yra įtrauktas 
aprašymas apie gautųjų prokla
macijų eigą, apie Lietuvos vė-

liavos iškėlimą Long Islande 
prie valdžios būstinių, apie 
straipsnius , amerikiečių spau
doje ir apie specialią programą 
per Long Islando amerikiečių 
radiją. Skyrium yra paminėta 
Darbininkas, patalpinęs pil
nus proklamacijų tekstus, ir 
Great Necko Lietuvių Bendruo
menės vasario 22 Great Necke

surengtas Vasario 16 minėji
mas. šis sveikintinas žygis, at
siektas Kęstučio Miklo pastan
gomis, dar kartą parodo, kad 
reikia tik noro ir trupučiuko 
iniciatyvos, kad lietuvių vardas 
ir Lietuvos laisvės problema vis 
dar būtų gyva ir nuolatos ke
liama amerikiečių sluoksniuo-/ 
se.

AUKOS LIETUVIŲ Fondui
Į Lietuvių Fondo vajų įsijun

gia vis nauji žmonės. 1000 dol. 
paaukojo inž. Antanas Sabalis. 
Jis elektros inžinerijos moks
lus baigė St Louis, apie de
šimtį metų gyvena ir dirba 
New Yorke. Visa laiką yra ak
tyvus Lietuvių Fronto Bičiulių 
narys. Sėkmingai dirbo su atei
tininkais moksleiviais. Dabar 
yra “Ateities” žurnalo vyr. re
daktorius. Su šeima gyvena 
Woodhavene.

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

Cyprese Mills sekcijoje iš
nuomojamas gražus butas E 5 
kambarių. Pageidaujama nuo
mininkai, kurie galėtų prižiū
rėti namą. Pigi nuoma, prie ge
ro susisiekimo. Tel. MI2-2970.

Ieškom* motorų krautuvei 
pardavėja, kuri moka angliškai 
ne tik kalbėti, bet ir rašyti bei 
apskaičiuoti. Tel. 849-7240.

KONCERTAS

SEPTYNI

Dail. P. Vaškio parodė Bos
tone buvo kovo 23-29. Tai pir
mas jo pasirodymas Bostone. 
Buvo išstatęs 62 kūrinius. Pa
rodą rengė ir globojo L. B. 
Bostono Kultūros Klubas.

Vincė Jonuškaitė — Leskai
tienė, Moterų Federacijos pir
mininkė, lankėsi Bostone pas 
savo pažįstamus, moterų klu
be, o taip pat dalyvavo dail. 
Petro Vaškio parodos atidary
me.

Tautinių šokių sambūrio pa
rengime, kuris įvyks- balandžio 
21 d. 2 v. popiet John Han
cock salėje Bostone, girdėsime 
ir matysime Vitalį Žukauską; 
kaip jis ir pats sako “Vieno 
žmogaus teatrą”. Parengime 
bus renkamos lėšos sambūrio 
kelionei į tautinių šokių šven
tę., kuri įvyks šią vasarą Chi- 
cagoje.

Tautinės S-gos Bostono sky
riaus valdybą sudaro: pirm. J. 
Rentelis, vicepirm. P. Jančiaus
kas, sekr. Pr. Mučinskas, fin. 
sekr. J. Vaičjurgis, namų ad
ministratorius Ar Vileniškis ir- 
narys Br. kovas.

šv. Petro parapinės mokyk
los tėvų ir mokytojų draugija 
(PTA) kiekvieną vasarą suren
gia vadinamą Lawn Party aikš
tėje prie E. 7-tos gatvės. Sis 
parengimas sutelkia keletą šim
tų dolerių parapinės mokyklos 
remontam. PTA draugijos na
rės jau dabar kiekvieną antra
dienio vakarą 7:30 vai. renkasi 
į parapijos salę prie E. 7-tos 
gatvės ir ruošia įvairiausias do
vanas, kurios bus pardavinė
jamos ruošiamo parengimo me
tu.

SO. BOSTONO VEIDAS 
IR SKAIČIAI

PADĖKA
Elizabeth, NJ.

Šių metų Elizabetho skaučių 
rengta Kaziuko mugė praėjo 
su nepaprastai dideliu pasiseki
mu ir tik dėl to, kad labai daug 
žmonių prisidėjo savo darbu ir 
jėgomis. Visi darniai dirbdami, 
pasiekė tikrai pasigėrėtinų re
zultatų.

Palangos viet-jos skaučių var
du dėkoju visiem geradariam 
už jų įdėtą laiką, darbą ir pa
stangas.

Visų pirma dėkoju mūsų mo
tinom bei rėmėjom, kurios at
liko tikrai sunkų pietų gamini
mo darbą, būtent: p. p. Bar- 
tienei, Mamaitienei, Bražėnie
nei, Normantienei, Strazdie
nei ir Pocienei.. Didelis ačiū p. 
p. Lanienei, Didžbalienėms, 
Kvedarienei, Meiluvienei, Au- 
dėnienei, Kasauskienei, Bakšie- 
nei, Raudiėnei, Karašienei, Do- 
vidauskienei, Kliučinikienei, Ja- 
kubaitienei, Jurevičiūtei, Lio- 
bienei ir visom, kurios įvairiais 
būdais — darbu ir aukomis — 
prisidėjo prie šios mugės pasi
sekimo.
Dėkojam kun. Juozui Pragul- 

bickui, Budriui, Mamaičiui, 
Veblaičiui, Bražėnui, Barčiui, 
Andriuliui, Kuduliui, Laniui ir 
visiem, kurie suteikė mums į- 
vairią pagelbą.

Didelė padėka priklauso p. 
Kupinskui ir Kupinskienei, Lie
tuviškos kepyklos savininkam,

Darbininko skaitytojai randa 
progą ir kitiemiužsakyti laikraš
tį. A. F. Jakutis, Worcester, 
Mass. užsakė sūnui R. Kaziui,

~ . New York City, P. Jočys rš
• - ■ *V- K*m*1*1' ^vPet*° Hudson, N.Y, sūnui Dr. Gedi- 
u- Ponio lietuvių parapijos kle- rairai Halif Kanadoj K 
Donas, šyenaa 35 metų kum- Sk,.inskas_ , Botkui abu iš

- ’ metlt Vanconver, Canada, V. Roma-
A. a. pulk. Vlado Grudzins- Ehzabethe ir 10 m. nuo pake- Rarrp Pa —v-f - -- — i W Paulauskui, Plymouih, Pi. Pal

pai sukakčiai atžymėti birželio 
16 rengiama akademija —ban
ketas. Tam reikalui sudarytas 
komitetas, kuriam' pirmininkau
ja kun. V. Svirnelis.

Juzės Augaitytės, buv. Lietu
vos. Valšt. Operos solistės, dai
navimo studijos mokinės Phi- 
ladeiphijoje balandžio koncer
tuoja Elizabethe, Lietuvių Lais
vės salėje, 269 Second St. Kon
certe- gauto pelno dalis bus ski
riama Vargonininkų - Sąjungos 
leidžiamam muzikos žurnalui 
“Muzikos žinios” paremti. Kon
certo pradžia 6 v.v.

Sutvirtinimo Sakramentas E- Įėję, 269 Second St. Elizabeth. 
lizabetho šv. Petro ir Povilo lie- Apylinkei priklausą nariai pra- 
tuvių parapijos barnyčioje bus šomi susirinkime dalyvauti.
teigiamas gegužės 25 d. 2 v.p.p. Mž. D. kurie daugelį metų apylinkės

ko vienų metų mirties sukak
tį minint, šv. mišios bus auko
jamos balandžio 7, sekmadienį, 
10 vai. ryto lietuvių pranciško
nų koplyčioje, Brooklyn, N. Y. 
Giminės, draugai ir pažįstami 
kviečiami atsilankyti ir drau
ge pasimelsti už velionį.

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

diniai: Sąmokslas, Vytauto Vo- 
lerto premijuotas romanas, kai
na 3.50 dot, E Sutemų į auš-

msu E lietuviško pasaulio, kai
na 6 dol, Atsiminimai E Balfo 
veiklos, prel J. B. Konfi 
įdomi knyga ypač stovyH 
buvusiem lietuviam, kaina 
dol. Šios bei kitos lietuvi! 
knygos gaunamos Darbini!

Atliek*: Apreiškimo parapijos 
chorą* ir solistai Louise Senken

Fred Lucko. Diriguoja muslkas 
Algirdas KaCanauskaA Vargo
nais palydi, ir solo (preliudu ir 
fuga Sol Menor — Marcei Du- 
pras, ir introdukcija ir paosaca- 
gla — Max Regerto) groja Al
binas Prttgtatas. Koncertą glo
boja klebonas kun. Juozas Alek
synas. Koncertas įvyks

VĖRIŲ SEKMADIENĮ

PASKUTINIAI
KRISTAUS
ŽODŽIAI

Thoodore Debois oratoria

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
BAŽNYČIOJE

ĮĖJIMAS NEMOKAMAS tth sinti, Brooklyn, N. T. —

Apdilkime parap. bažnyčioje 
Metropolitan Avenue & North

dėka užsakytojam ir sveikini
mai naujiem.
Ta pačia proga visi Darbininko 
skaitytojai kviečiami ypač šiais 
laisvės kovos metais paieškoti 
naujų skaitytojų Darbininkui. 
Naujiem skaitytojam pirmoji 
metinė prenumerata tik 5 dol. 
Naujų skaitytojų adresus siųst: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Avė. Brooklyn, N.Y. 11221.

LB Elizabetho apylinkės na
rių visuotinis metinis susirinki
mas šaukiamas balandžio 7 d. 
4 v. popiet. Lietuvių Laisvės sa-

jaunimą remia. Jie šiemet sutei
kė mūsų vienetui ypatingą pa
ramą.

Noriu pasveikinti mūsų jau
nąsias artistes, šokėjas bei dai
nininkes už gražiai atliktą pro
gramą, o ypatingai Vitą Kveda- 
raitę ir Arvydą Liobį, kurie pui
kiai suvaidino Raudonosios Ke
puraitės ir Vilko roles.

Sveikinu visas vieneto skau- “kazokais”. Toji karta čia atsi- 
tes nuo jauniausios iki vyriau- kvietė nemažai ir naujų ateivių, 
sios, kurios tikrai su dideliu So. Bostone yra lietuvių šv. Pet- 
atsidėjimu ruošėsi šiai mugei ir ro parapija, kuri Elaiko net 
labai daug pasidarbavo mugės dvi mokyklas. Lietuvių Pilie- 
metu. Sveikinu vadoves už pųi- fių D-ja turi savo didelius ir 
kiai atliktas pareigas, būtent gražius keturių aukštų namus, 
ps. Gilandą Matonienę — vie- Veikia eilė organizacijų, sukur- 
neto kasininkę; v. sk. Vidą La- tų tiek ankstesnės, tiek ir nau- 
nytę — Anton, v. sk. Vidą 
Strazdaitę ir sk. Reginą Nor- 
mantaitę, kurios darbavosi 
rankdarbių paviljone; v. k. Au
dronę Bartytę ir v. sk. Jūratę 
Veblaitytę —Lichfield, prisidė
jusias prie programos paruoši
mo. Ypatingai sveikinu pačias 
jauniausias vadoves sk. Aldoną 
Meilutę ir sk. Aušrą Mamaitytę 
už jų labai nuoširdų darbą. Te
gul jos būna pavyzdys visom 
mūsų sesėm.

Dėkoju visiem svečiam. Ačiū 
prel. M. Kemėžiui ir visiem ku
nigam už atsilankymą ir para
mą. Ačiū visiem apylinkės lie
tuviam, kurie rekordiniais skai
čiais dalyvavo mugėje. Jūsų at
silankymas mums suteikė ne tono daugumą gyventojų suda- 
tik didelę finansinę paramą ir ro airiai, bet čia gyveną ir ki- 
garantavo skaučių kelionę į tau- tų tautybių žmonės, o ypatin- 
tinę stovyklą, bet tuo pačiu pa- gai veiklūs esą lietuviai. So. 
rodė jūsų didelį susidomėjimą 
tautiška veikla, kas labai pa
skatino mūsų jaunąsias seses 
ir toliau nenuleisti rankų ir su 
šypsena žengti pirmyn skautiš
kuoju keliu — tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

Su gilia padėka,
ps. Ramutė Lova, Palangos 

viet-jos vietininkė

So. Bostone gyvena daug lie
tuvių. Ankstesaė karta čia ko
vojo su airiais, vadindama juos

josios kartos. Senosios organi
zacijos pamažu nyksta, nes re
tėja narių skaičius, o kai ku
rios ir naujos jau neberodo gy
vybės ženklų.

Veikia šeštadieninė lituanis
tikos mokykla. Buvo net pora 
chorų, kurių vienas jau nutilo, 
palikdamas tik sekstetą, o kitas 
irgi tilsta.

Federalinės valdžios statisti
kos ir The Boston Globė laik
raščio surinktais duomenimis 
gyventojų 1955 buvo 56,648, 
o 1965 jau tik 46,688; negrų 
1960 gyveno 458, o 1967 tik 
345; balsuotojų 1959 buvo 23, 
896, o 1966 tik 21,189.

Laikraštis mini, kad So. Bos-

—' Nuotr. R . Kisieliaus

riAUJA KNYGA
Amens In Amber, Leonardo 

Andriekaus anglų kalba poezi
jos — eilėraščių knyga. Dail. 
T. Valiaus iliustracijos. D. Jo
naitienės vertimas. Kietais vir
šeliais, kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoje.

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

(516)

Bostone gyvenąs ir vienas va
dovaujančių lietuvių kompozi
torių Jeronimas Kačinskas.

Amerikos atstovų rūmų pir
mininkas John W. McCormack, 
kardinolas Richard J. Cushing, 
buvusi Bostono mokyklų komi
teto pirmininkė Lotose Day 
Hicks ir eilė kitų žymių asme
nų esą iš So. Bostono.

Kaip kitur, taip ir So. Bos
tone vykstą kriminaliniai nusi
kaltimai, jaunimas net turįs sa
vo gaujas. So. Boston High 
School neturinti nei vieno neg
ro mokinio. So. Bostonas bu
vus garsi ir graži vieta, bet da
bar nykstąs ir daug kur apleis
tas. Lietuvių skaičius So. Bos
tone irgi mažėja, nes daug išsi
kelia į priemiesčius.

E tikrųjų tai graži vieta, ap
supta jūros, iš kurios yra ati
tvertas didelis sūraus vandens 
baseinas, kurio vanduo potvy
nių ir atoslūgių metu per tam 
tikrus kanalus keičiasi.


