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Paradas vyram Vietname paremti

518.

New York, 
Jasaitis, Domas, gydytojas

Florida.,

lotynų Amerikos prekėm, nors 
pačios lotynų valstybės apsitve
rusios ankšta* siena (Amerikos 
Chevroletas Urugvajuje atsiei
na dėl muitų 15,000 doL, Volks- 
wagenas 6,000). Kai kurie pre
zidentai pripažino, kad reikia

rsnrija balandžio 14 baigėsi 
“Amerikos prezidentų deklara
cija”. Kai deklaraciją pateikė 
pasirašyti, tik vienas Ekvado
ro prezidentas ją paleido toliau 
be savo parašo, “nes mes ma
nome, kad tai nėra naudinga 
mūsų žmonėm”.
Ateities vaizdas:

Demonstracijos neabejoti
nai pagilino skilimą tarp neg
rų vadų. Neginčijamas vadas 
kovoje dėl “pilietinių teisių” 
buvo dr. Martin Luther King. 
Kai Kingas paskutiniu metu 
kovą dėl negrų teisių papildė 
kova prieš Amerikos politiką 
Vietname, jis susilaukė kitų va-

Paleckio vietoje — Šumauskas

parkų 
imtis 
kuria

nūs. ■ ' b' ■ .
Bfežįmo Imijos pakintant iš 

toHMĮje pert vaikymo netenka 
laukti. Būdinga tik, kad prieš 
pat šį pertvarkymą M. šumaus- 
kui buvo leista pasireikšti Iz- 
vestijose ilgu straipsniu, kuria
me jis aprašinėja, kaip “bur
žuazinėje” Lietuvoje bedarbiai

Kartoja Wyte- 
kad iškilmių 

draudimas galįs būti klaida ir 
kad būtų įmanoma surast kom
promisas.

Greenpoint Weekly Star 
balandžio 14 vedamajame per
duoda Angelų Karalienės pa
rapijos klebono J. Aleksiūno 
pareiškimą, kad iš 5,000 jo ir 
kaimyninės lietuviškos Apreiš
kimo parapijos lietuvių dauge
lis gyvena Greenpointe. “Kry
žius gerai žinomas jų tėvynės 
simbolis... išreiškia jų meilę 
laisvei ir viltį, kad Lietuva bei 
kitos Baltijos valstybės vėl ka
da nors patirs laisvę”.

Laikraštis pareiškia 
griežtą pažiūrą:

“Kyla klausimas, ar 
departamentas mėgintų 
tokio akiplėšiškumo su 
kita mažumų grupe? Kaip tau
tinė grupė lietuviai ligi šiol te
bėra palyginti ramūs.

teskiria šiam kraštui, nepaisy
damas savo kitų patarėjų įspė
jimų ir prašymų nejungti Viet
namo su negrų kova dėl lygy
bės. Esą net priešingai: Great 
Necke kovo 5 Kingas mėgino ir 
kitus prikalbinti, bet jam ne
pasisekė.

lotynų valstybėj keisti gyveni
mo būdą —stengtis patiem, o 
ne laukti išriaugs. Bet tai taip 
sunku vykdyti. Ypač kai atsi
randa pagundų.

Surveyor 3 iš Cape Kennedy numatomas vasarą, dar du iki negrus prieš visus battuo- gu iki vidurki apygardos vaka-
balandžio 17 paleistas į mėnu- metų galui ir paskutinis iš sep- sius, taigi ir prieš tuos, kurie rinės ribos), S. Caroima ir Vir-
lį. Padaręs 287,000 mylių kelio- tynių jau 1968. uoliai reiškėsi kaip pilietinių ginia; Virgin Island su Puerto
nę, turi pasiekti mėnulį ba- " ■ ■■■ ■ teisių kovotojai Tai silpnino Rico, Washington, D.C., ir Ba
landžio 19 apie 8 vai v. Jo už- — Italija ir Vokietija balan- baltųjų kovotojų entuziazmą da- narnos zona, 

nusileisti “audrų džio 10 sutarė susilaikyti laiki* lyvauti sąjūdyje.

kaip simfonija, ir dabar viskas 
priklausys, kaip ji bus groja
ma; .

Prezidentai išsiskirstė su to
limos ateities gražia perspekty
va, bet su rūpesčiais d& dabar
ties. -v; .
Dabarties rūpesti::

Kai kurie prezidentai tikėjo, 
kad “šiaurės milžinas” tori pa
reigą “duoti”, o pietiniai kai
mynai turi pareigą “imti”. 
Taip suprastas “turinčių” ir 
‘neturinčių* bendradarbiavimas. 
Prezidentas LBJ pasakė, kad 
Amerika duos, kaip dabar duo
da (po 1 biL per metus) ir da
vimą padidins, bet lotynų A- 
merikos kelias į pažangą eina 
per pačių sustiprintas pastan
gas ne “imti”, bet kurti, refor
muotis. Pažanga turi pri
klausyti nuo jų pačių. Kai ku
rie norėjo daugiau gauti iš A- 
merikos; tegul ji nuima muitus

Deklaracija reiškia bendros 
rinkos planą, kurį pradės vyk
dyti nuo 1970 ir kuris pilnai tu
rės veikti nuo 1985. Bendra 
rinka turės reikšti protekci
nių muitų sumažinimą ar pa
naikinimą; laisvą kapitalo ir 
darbo jėgos judėjimą susitaru
sių valstybių teritorijoje, bend
ro pinigo įvedimą. Madingu žo
džiu sakant, Amerikos konti
nento ūkis turės būti “integruo
tas”. Peru prezidentas vertino 
pasirašytą deklaraciją laimin
gu žodžiu: šis dokumentas esąs

Reuterio pranešimu, kurį pa
skelbė Daily News, Justinas Pa
leckis iš “tarybinės Lietuvos 
aukščiausio sovieto prezidiu - 
mo” pirmininkų išimtas ir per
keltas į Maskvą. Ten jis bus 
“tautybių sovieto” pirmininkas.

J. Paleckio vietoje paskirtas 
Motiejus Šumauskas, 62 me
tų, buvęs lig šiol “ministerių ta
rybos” pirmininkas.

M. šumausko vietoje paskir
tas Juozas Maniušis, 57 metų, 
vietos kom. partijos sekreto*

Reiškiant savą pažiūrą:
Kryžius daugeliui vietos gy

ventojų buvo matytas parodos 
meta Jis daugeliui pažįstamas. 
Pasidarė jiem savas. Ir Queens 
bendruomenė ima jį ginti kaip 
savo gyvenimo dalį, kurią jai 
įnešė lietuvių tautinė grupė.

Sį aktyvų Queens bendruo
menės nusistatymą labai verti
nam. Laikom, kad tai teisingas 
tautinių grupių dalyvavimo dau
gialypėje Amerikos kultūros

yra- misterija, kodėl 
Kingas skelbia Ameriką “di
džiausiu šių dienų pasauly smur- 

Vafctybės sekr. Rusk balan- dų atsiribojimo. Tarp jų pati- tininku” ir visą atsakomybę už
— Sąjunga spalvoig'tauly pa- džio 16 televizijoje pareiškė: reiškė šen. Brooke, kuris lan- mirtį ir sunaikinimą Vietname

langai pasisakė prieš kovos dėl “Hanoi valdžia gali būti jų klai- kėši Vietname ir pritarė prez.
piliptinių tęvdų suptekimą su dinama, ir tokios demonstra- Johnsbno politikai. Dr. Ralph
kova dėl. politikos Vietname, cijos gali laimėti karo pratęsi- Bunche, Roy Wilkins ir kiti va- 
Tuo parriarimu atsiribota nuo mą, bet ne jo sutrumpinimą.. daį iš “Sąjungos spalvotų gy-
dr. M. L. Kingo. Aš neturiu jokios abejonės, ventojų pažangai” pasisakė

— Atstovę Rūmai nutarė, kad visas komunistinis apara- prieš kovos dėl pilietinių teisių 
kad prezidentas sustabdytų ge- tas buvo įjungtas į šiuos veiks- suplakimą su kova dėl Vietna

mo politikos. Kiti vadai aiški
no, kad negrų masę Vietnamo

na.Norėjau su ja pakalbėti, 
bet kalvis staiga pagriebė ša
kę ir puolėsi 'prie manęs šauk
damas: “šalin iš mano kiemo 
— čia aš šeimininkas!”

klebonais.
_______~ K|tip$ informacijas daly, iš 

tanįHw 14 informavo: “Queens komiteto pirmininko P. Wyte- 
apgrttfes katalikai * karo vete- nus šaltinių, rašo: “Wytenns 
rauti šiandien pareiškė savo sako, kad komitetas vykdo pa
pūramą akcijai, kad lietuviška- įrengimo planus, nepaisyda- 
sis kryžiui liktųsi kaip nuola- mas draudimo”. 
tinisstatinys Hushing Meadow ^us nuomonę, 
Corona parite.

“VnHiam Milacek iš Bayside, 
apskrities komandierius, sakė, 
kad jo organizacija šiandien 
laišku kreipėsi į majorą Lind- 
say, vietos prezidentą CarieUo 
ir parkų departamentą, idant 
palikti kryžių parke ir leistų

Kaktos būdais ir kokiais ar- drauge su prezidento Carielto, 
gumentatetoji spauda prašne- Oupęns ir Brooklyno bažnyčių 
ko? •:

į f'gtm Hfoncl ba-

apie lotynų Amerikos valstybių 
savas pastangas, Sovietai buvo 
atskubėję j jas su pinigų pasiū
lymais. Urugvajus gavo Sovie
tų kreditų pasiūlymus, didžioji 
Brazilija tau* pat net dėl 100 
miL kreditų derasi, Čilė dėl 57 
miL, Ekvadoro prezidentas ro
dė opoziciją konferencijoje, gal 
tam, kad atrodytų sukalbames- 
nė Sovietų prekybinė misija, 
kuri tuo metu lankė Ekvadorą.

Kelias į pažangą lotynų Ame
rikai, sunkus. Bet valstybės se- 
kret Rusk aiškino, kad dekla
racijoje nurodytas kelias teisin
gas. O šen. Mansfieldas aiškino, 
kad Kongrese bus pritarta pre
zidento Johnsono įsipareigoji
mam.

mirę patvoriuose; kaip pokari
niais metais “miškuose slaps
tėsi buržuazinių nacionalistų 
gaujos. Kaimuose iš pasalų vei
kė kuųigai ir buožės. Iš ana
pus uždangos skardenusi tero
ro ir sabotažo raginimai**. Pa
sakoja ir apie savo “istoriją”:

“Man tada dažnai tekdavo 
pavažiuoti į kaimus. Sykį at
važiavau į ūkį, kur gyveno, kal
vis Jonas. Sulinkusi pirkia iš
krypusiais langais pavojingai 
dairėsi į mišką, ūeimiainkas 
tiko mane nedraugiškai- ministraciją) pasijusti, kąd . juos

—■ Jei .dėl |stęjin*A į kaipo- galima nustumti į šalį. nebau- 
zą, tai aš nesutinka 7 • ūžiamaL '

AR TAIKĄ DEMONSTRACIJOS 
PRIARTINO?

' Paradas pagal Gimmlerio žo
džius turi parodyti, kad esame New Yorke balandžio 15 de- kad karo nelaimės Vietname, 
jėga, kuri paremia mūsų kovo- monstravo prieš Amerikos poli- bet jį gal galės laimėti J. Vals- 
jančius vyrus; tegul Hanoi ir ki- Vietname 10 0-125,0 0 0, tybėse”.
ti fino, kad mes nepailsime te- Francisco 40,000. Tą pat Panašiai vertino spauda, 
sėdami pažadus Ketų V^na- dieną buvo demonstracijos ren- AR SUSTIPRINO Mgry kovos 
mui ir kitiem laisviem kraštam, gįamos visame pasauly prieš frontą?

Paradas prasidės gegužės 13 Ameriką. New Yorke demonst- 
d. 12 vai. iš 95 gatvės ir racijai vadovavo dr. Martin Lu- 
slinks Penktąja Avė. į pietus pranaše© —jo
iki 62 gatvės, paskui suks į įnona. šūkiai: nutraukti bom- 
rytus link Trečiosios Avė.

Kviečiami dalyvauti asmens, 
šeimos, organizacijos su Ameri
kos ir savo organizacijų bei tau
tybių vėliavom. Su kultūrin
gais šūkiais plakatuose. Nurodo

Now Yorke duotas ItiAmąs k* pavyzdžius: “Už pergalę Viet- 
surengti gegužės 13 paradą, name”, “Sustabdyti komuniz- 
kurio šūkk būtę "Parama mū- mą!’* 
sę vyram Vietname" Paradą Nurodoma registruotis ir dau- 
<ų|anizuoja — Amerikos Legir > giau informacijų gauti šiuo ad- 
jono aštuonios virtinės koman- resu: R. GnmtiT 
dos. Parado vadovas Ray East Rockattoj 
Giūmder, kuris' Dbfty News pa- TeL: 51&593-4’ 
reiškė, kad paradą remia Fiat- :
tosbo Kolumbo vyčiai, New 
Yorfco “jaunieji respublikonai”, pf} flRlU 
“jaunieji amerikiečiai už lais- * ” IFIMvl

bardavimą, pasitraukti iš Viet
namo, boikotuoti karinę tarny
bą Vietname ir tt

Iš trobos^ išėjo kalvio žmo- “The Greenpoint Star, kurio 
daugelis skaitytojų yra Idty 
tautinių grupių — airių, lenkų, 
italų, ispanų — jaučia, kad jei 
parkų departamentas išdidžiai 
gali nustumti vieną šios bend
ruomenės dalį, tai jis gali 
taip padaryti ir su kita.

“Mes raginame parkų depar
tamentą persvarstyti ir prieiti 
draugingą sprendimą dėl laiko 
ir dėl būdų abiem atidarymo 
dienos įvykiam.

“Reikia atsiminti, kad pasau
linės parodos šūkis buvo “Tai
ka per susipratimą” (Peace 
Througb Understanding)”.

Bunker pakete ambMadoriv Lodfle 
...................... . . pažangoje supratimas. Laikome 

taip pat, kad tokia kultūra lai
mima ne tiek kovos, kirti su
sipratimo kelia

Cibas, Mykolas, muzikas, NY. Nsmickas, Bronius, profeso- Kova būtų šioje vietoje pras- 
viirt—~ knnitfafi nus, N. Y., minga, jei šį Amerikos kultū-

* *umgas, penifcM, Domas, ekonomis- ros supratimą paneigtų parkų
departamentas, įsakydamas 

Tr.-n, Radzivsnas, Bronius, gydyto- kryžių atsiimti iš parko. Tai
jas. N. Y., reikštų jau tautinių grupių in-

Onmlys, Vincentas, , infime- Jonas, teisiniu- dėlio atmetimą.
nus, Fa, -

užkulisy kai kurie asmens run
giasi dėl įtakos Kingui. Esą 
Kongreso atsakingiem asme
nim buvo FBI painformuota, 
kad Kingas labiausiai pasiduo
da įtakai vieno asmens, kuris 
“aiškiai labiau suinteresuotas 
pridaryti nemalonumų J. V.‘ne
gu palengvinti negrų ar Viet
namo karą kenčiančių gyvento
jų būvį”.

Negrų vadam — sako Ro-

ležinktiių streiką iki gegužės 3. mus visame pasauly ir mūsų
— Senato apklausMjimus krašte, bet aš nenoriu tuo pa- 

dėl prekybos su komumstiniail sakyti, kad viri tie, kuie prie- politika mažiau jaudina nei bal- - .
režimais išplėtimo numato įfru- šingi Vietnamo karui, yra ko- tuosius. Kingo noras sujaudinti Penktosios apygardos kandidatai i bendruomenes taryba 
dėti šią sakaitę, mynistai” negrus dėl Vietnamo atitraukia r J © * *

_ M. L. King balandžio 16 R. Nixonas iš Saigono balan- jų dėmesį nuo kovos dėl neg- JAV Lietuvių Bendruomenės 
skelbė, kad šią vasarą bus džio 16: “Ironija, kad demon- rų teisių. penktojoh rinkiminei apygar-
rarinės riaušės 10 miestų—tarp štrantri už taiką prailgina ka- r Sąjūdį už pilietines teises su- don įeina šios vaistuos: Drta-
jų ir New Yorke. rą. Priešas galvoja, kad jis nie- silpnino ir kitas jaunas vadas ware, Florida, Georgia, Mary-

— Stokely Carmicbael, prieš land, New Jersey, New Yorko
metus tapęs “The Student for I-ji (rytinė dalis iki Senegos
Nonviolent Coordinating Com- ežero), N. Caruiina, Pennsylva-
mittee” pirmininku, nustatęs nia (rytinė dafis su Harrisbur- .____ . Bet jeigu parkų departamen-kumgss, real- tas j t»i nesik«ii>tq, jeign W-

estete, Fla., tų tik priešingas butelio 3 iš-
teisininkas, kilmėm, kad jos netidvilypintų 

_________________ Mailinin NCW Ywk’ kitOm iSkilrotal’ bŪ’ 
Jorųrnas, Vytautas, daili lomkdt*, Rozalija, farmaci- tų atviras kelias susipratimui,

davinys — nusileisti “audrų džio 10 sutarė susilaikyti laiki- lyvauti sąjūdyje. f ,. .. , Tft . ”5 _ '   toktarė, N. J., kompromisui, bendradarbiavi-
vandenyno” rytiniame krašte nai nuo atominės sutarties pa- Nepritaria Kingui ir Carl T. onomtstas, VssaMs, Antanas, miškinin- mui, kad dvilypavimori būtų M-
400 mylių nuo vietos, kur buvo sirašymo. Rowan, negrus, buvęs USI Pyganlos kandidatų sąrašas: New York,^________  kas, Md. vengta.

nusileidęs Surveyor ir atsiuntė — Lenkijoje, Auoochuitaa, rektorius ir Amerikos atstovas Bandukes, Arvydas, archi- h m v' * Būstinė: J. Maurukas, 84-23 Šia linkme galėtų būti pra-
iš ten 11,150 nuotraukų. Da- balandžio 16 pastatytas pamin- Suomijoje, dabar laisvas žarna- tektas, Va, tmuneusv, nWh Richmond Hffl, N. sminga! nukreiptos lietuvių pa
balinto ir kitų Surveyor tikslas klas žuvusiem garsiame naiki- lietas. Kingo žyg| leistis į poli- BoBnskaa Jenas, architek- MaMka, Antanas, Jrn chemi- Y. 11418. Ttief. (212) VI 6?54 stangos — jų padėkos, jų pro- 
duoti kuo daugiau žinių apie pa- nimo lageryje Skaifiuojania, tiką dėl Vietnamo jis vadina tas, Md., , kas, N. Y., 47. > testai, jų aukos, jų aktyvus da-
viršių, kuriame teks nusBetoti kad ten sunaikinta 4 m i 1., “taktine klaida rasiniame fron- Budrsckls, Algirdas, istori- Mlklas, Kęstutis, infinierius, V<s rinkiminės apygardos lyvavimas Hkfimėse vienose ir 

New York, teomialja kitose.
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Įspėjimai, kai reiškiasi šokinėjimas nuo vieno pavojaus į kitą
Dr. Juozas Girnius pristaty

mo nereikalingas. Pristatytinos 
tik jo pasirodančios knygos.

Tokius įspėjimus sklaidom dr. Juozo Girniaus naujoje 
knygoje “Idealas ir laikas”

savyje turi stiprinti, gilinti, kad 
anuos uždavinius tinkamai at- 
liktų. Knygoje tai pavadinta

Iš trijų paskutinių jo stam
bių knygų didžiausio pasiseki
mo susilaukė “Tauta ir tauti
nė ištikimybė” (1961), kurią iš
sivertė ir latviai. Susilaukė dėl

svarstomo klausimo, ypatingo, 
jautraus, turinčio likim ės reikš
mės tiem, kurie yra atsidūrę už 
savo tėvynės ribų.

SPAUDA

Tokio populiarumo nepasie
kė knyga “Žmogus be Dievo” 
(1964), nors čia rašančiam ji la
biausiai imponavo. Suponavo 
savo enciklopediniu žmonijos 
minčių pažinimu, erudicija tų 
minčių sklaidoje, knygos techni
kiniu pastatu, jos išplanavimu.

Naujoji knyga “Idealas ir lai
kas” (1966) neturi tokios pla
ningos statybos. Prasiveržia vie
nos kitos minties pasikartoji
mas, neproporcingas kai kurių 
plėtojimas. Bet knyga Įdomi ir 
aktuali kitu kuo — tai savotiš
kas poleminis dialogas. Dialo
gas ne su asmenim, bet su pro
blemom. Su dienos proble
mom, prieš kurias yra atsidū
ręs dabarties žmogus apskritai, 
o lietuvis specialiai ir kurios 
reikalauja konkretaus sprendi
mo. Ne sprendimo, kuris duotų 
intelektualinį pasitenkinimą 
kaip mįslę atspėjus ar kryžia
žodį išsprendus, bet kuris duo
tų gaires žmogaus kasdieninei 
praktinei veiklai.

Tie sprendimai gali reikštis 
tarp kraštutinumų—anot kny
gos, šokinėti nuo vieno pavo
jaus į kitą. Gali šokinėti nuo 
vieno kraštutinumo viršūnės i 
priešingą. Kaip lengvas laivelis 
gali suptis bangų kauburiuose 
— čia į vieną pusę, čia į prie

šingą. Gali betgi ir kaip di
džiulis laivas skrosti bangų ke
teras ir plaukti | tikslą, kuris 
yra jam žinomas ir siekiamas. 
Jam rūpi ne žaisti madingos 
bangos viršūnėje — šiandien 
vienos, rytoj kitos, bet pasiek
ti numatytą kelio galą, išven
giant tų pavojų, kurie galėtų 
nusukti į šąli nub kelio. Ši kny
ga atrodo antrojo tipo. Ji pasi
rinkusi vaizduoti “laiką”, t. y. 
šio laiko gimdytas ar gimdo
mas problemas ir jas vertinti 
pagal “idealą”, t.y. pagal tam 
tikrus principus, pastovius, 
bendrus visiem laikam.

šia prasme .knyga yra inte
lektualinis vadovas keliaujan
čiam per dienos problemų miš
ką.
Problemos tarp problemų:

Bergždžia būtų mėginti kny
gos probleinas ir jų sprendi
mus čia suminėti. Tenka sumi
nėti jų grupes. Knyga jas skirs
to į dvejopas. Vienos — tai 
aplinkos problemos, tai “laiko”, 
tekančio dabarties gyvenimo 
problemos, kurių išsprendimas 
įpareigoja' asmenį tam tikriem 
uždaviniam. Tas skyrius knygo
je pavadintas “Šio meto mūsų 
uždaviniai”. Antra grupė krei
pia žvilgsnį į asmenį— ką jis

“Žmogiškosios gelmės rūpės - 
tis”.

Pirmoje grupėje keliamos ir 
sprendžiamos trejopos laiko, 
aplinkos problemos: (1) tos, 
kurios atsirado ryšium su Va
tikano bažnytiniu susirinkimu 
ir jo paskelbtu religiniu atsinau
jinimu; (2) tos, kurios atsirado 
dėl specifinės lietuvių padėties, 
kada jie atsidūrė už savo tėvy
nės ribų, o kiti tos tėvų žemės 
nėra matę — tai tautinio išli
kimo problemos, kaip jos šian
dien reiškiasi; (3) tos, kurios 
yra bendrinės visiem laikam ir 
visom tautom, bet šiuo metu 
ypatingai aštrinamos — kartų 
konfliktas.

Tad “Idealas ir laikas” kny
ga gali atlikti vadovo rolę tam, 
kuris šiose trejose “laiko” pro
blemose nori pasičiupti siūlo ga
lą ir toliau patsai išeitį susiras
ti.

Knyga išplaukus iš autoriaus 
pokalbių su ateitininkais. Ta
čiau ji išeina už šios organiza
cijos ribų, nes šios minėtos 
“laiko” problemos yra bendros 
visiem dabarties lietuviam ir 
iš dalies — nelietuviam, bet gy
venantiem dabartyje.

Leidžiamės tad į kai kurias 
knygos sprendžiamas aktualijas.

(Bus daugiau)

x 1016 SCH LĖIFER ROAD=
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r c r e ° /v o jst : 289-0878 . CODC 201-

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9-10 vai. ryto
WHBI 105.9 FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379
Vedėjai :

ROMAS KEZYS — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

Nauja New Yorko mieste — parduodami ir taisomi
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BL/UPUNKT - NORDMENDE 

Neš. radijai, kamb. radijai, Hi - Fi (stereo), jrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos 
aparatams.

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais —
61-05 39+h AVĖ., V/OODSIDE, N.Y.

Paskambinkite: TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vietų.

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės į

Insurance - Real Estate
JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. Vlrginia 6-1800

BALSAVIMO DIEVĄ VISI PASVEIKSTA

MUMS VIS TRŪKSTA MOKYTOJŲ
Drauge balandžio 11 A. Al- rektorius baigia metų sutarti, 

seika atpasakoja pasikalbėjimą ir jis, girdėti, neatnaujinsiąs.

Mažiausia įtartini duomenys 
apie sovietinius balsavimus yra 
skaičiai, rodantieji, kiek buvo 
turinčių teisę balsuoti. Tie skai
čiai apima beveik visus 18-kos 
ar daugiau metų amžiaus gy
ventojus. Nematyt reikalo tuos 
skaičius didinti ar mažinti.

Lietuvoj šių metų kovo mė
nesį įteisintų ir įpareigotų bal
suoti žmonių buvę 1,939,655. 
Tai beveik du trečdali^ (apie - 
65.4 prbc.) visų dabartinėj 'Lie
tuvos teritorijoj (vadinamosios 
“L T S R” teritorijoj) esančių 
gyvų žmonių.

Štai kaip auga toj teritorijoj 
esančių “politiškai subrendu

LIETUVOJE

sių”- žmonių skaičius: 1959 ko
vo m. — 1,785,794; 1963 kovo 
m. — 1,858,920; 1966 birželio 
m. — 1,932,177;--1967 kovo m. 
— 1,939,655.

Nerimčiausi tų balsavimų 
duomenys, žinoma, yra neva 
balsavusiųjų skaičiai.; Šį kartą 
(kovo 19)- Lięt^oj; ;esą,, balsa
vę 1,938-030 4 Jęndnių, arba 
99.92 proė. tuWiušių teisę. At
seit, ' nebalsavo tik 8iš 10,000. 
(Uzbekijoj, Gruzijoj ir Azerbai
džane dar gražiau: ten tik vie
nas iš 10,000 neatėjęs!).

Sveikatos apšaugos statistika

tojų. Ir tai esą dar ne perdaug, 
nes ligoninės pilnos. Vadinasi, 
iš 10,000 gyventojų Lietuvoj vi
sada apie 80 rimtai serga, žy
mi jų dalis labai sunkiai. Tad 
kaip atsitinka, kad balsavimų 
dieną beveik visi pasveiksta ir 
eina balsuoti? (Apie urnų ve
žiojimą į ligonines balsavimų 
aprašinėtojai nebeužsimena). 
O kur kitos visokios kliūtys? 
Todėl visiems ir aiškiu kad to
kia balsavimo ■ statiątika tegali 
būti kilusi “iš rankovės”. Ne
kelia abejojimų nebent tik ra
diogramos iš laivų, tokios kaip: 
“Laive 60 rinkėjų. Balsavo vi
si. 60 balsų atiduota už J. Mie
žį. Už P. Verchogliadą (Į Klai-

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

New Issue Naujos akcijos
LITAS Investing Co., Ine.

8,321 Units
One Unit consists of share of Common Stock no par value, and one 
85.00 Debenture. Price — $12.00 per Unit. The offer is made only by 
the Offering Circular. Copies of the Offefing Circular may be ob- 
tained from the undersigned and from such other dealers as may 
lawfully offer these securities in this State.

LITAS Investing Co., Ine.
86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. • Tel. HI 1-^799

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų' drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės, kojinės'. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AYE V/oodhaven, N.Y. i 142 i

— Tel. 849-7240 —

su Vasario 15 dienos gimnazi
jos direktorium kun. dr. P. Ba- 
činsku apie svarbiuosius gim
nazijos reikalus. Svarbiausias 
— mokytojai. “Mums vis trūks
ta mokytojų fizikai, matemati
kai, anglų, lotynų, vokiečių kal
boms, istorijai... Neturime lė
šų atlyginti mokytojams valsty
binėmis normomis, todėl esam 
priversti naudotis vokiečių Hei
delbergo universitete studijuo
jančių pagalba. Tačiau kai tie 
vokiečiai baigia savo mokslus, 
jie atsisako darbo Vasario 16 
gimnazijoje ir tesutinka nebent 
baigiamiesiems egzaminams 
paruošti 9 klasės moksleivius. 
Taip įvyko su vokiečiais —an
glų, vokiečių bei istorijos mo
kytojais. Iš viso naujų moky
tojų surasti nėra lengva. Suda
ryti pastovių mokytojų būrį, tai 
nuolatinis mus slegiąs sunku
mas; tai, be abejo, atsiliepia ir 
į mokslo lygį”.

Ar neįmanoma atsigabenti 
mokytojų iš kitur? Direktorius 
atsako: “Esama eilės formalu
mų, kurie apsunkina pvz. JAV 
lietuviams — JAV-bių pilie - 
čiams, mokytojauti Vasario 16 
gimnazijoje ... Čia dar nepa
kanka specialybės (anglų kal
bos ar fizikos), dar reikalinga 
mokėti ir vokiečių kalbą”. O 
“pirmoje eilėje reikia gauti lei
dimą iš vokiečių darbo įstaigos. 
Kai šiuo metu Vak. Vokietijo
je per pusė mil. bedarbių, tai 
tos įstaigos duoda darbo leidi
mus, jei darbo negali atlikti vo
kiečiai”.

Gimnazijoj šiuo metu 90 mo
kinių.

Prie direktoriaus nurodytų 
sunkumų su mokytojais tenka 
pridėti dar ir sunkumą su di
rektoriais, nes ir dabartinis di-

Vyčiai — apie tuos, kurie pri
klauso mišriom šeimom

Vytis kovo mėn. paskelbė 
Vyčių pirmininko Al. Wesey-Va- 
siliausko pranešimą, kuriame 
jis atsiliepia apie šios dienos 
vyčių organizacijos reikalus:

“Mes esam amerikietiška or
ganizacija todėl, kad šiandien 
mūsų narių skaičius daugiau
sia susidaro iš čia gimusių ir 
augusių amerikiečių. Ir ameri
kiečių kalba yra daugiau naudo
jama daugiau negu lietuvių. Mū
sų tėvai buvo ateiviai, bet iš 
naujų ateivių mažai įsirašė į Lie
tuvos Vyčius . .Jei daugiau iš- 
D.P. būtų įsirašę į Vyčius, gal 
tada būtų buvę daugiau lietu
viškumo ...”

“Lietuvos vyčių organizacija 
yra sudaryta iš trijų grupių. 
Jaunesniųjų, tikros kuopos ir 
senesniųjų kuopos. Tadgi šian
dien, po 50 metų vyčių gyva
vimo sugalvokim šūkį ateičiai”. 
Ir pats pirmininkas duoda tokį 
šūkį: “Vyčiai yra šeimyninė or
ganizacija”.

Kaip tai suprasti, toliau pir
mininkas aiškina:

“Kas gali priklausyti šeimy
ninei organizacijai? Tas yra aiš
ku: vaikai, tėvai, seneliai. Jeigu 
tėvas nėra lietuvis — ar jis ga
li priklausyti vyčiams? šian - 
dien negali, bet padarykim, kad 
nelietuvis tėvas galėtų priklau
syti! Šeimyniškam gyvenime, 
jeigu vienas iš tėvų nėra lietu
vis, visgi vaikai yra lietuviai. 
Šiandie mes priimam tą vaiką 
į vyčius, jeigu tėvas (ar moti
na) nėra lietuvis. Tad tas ne
lietuvis, kuris vedė lietuvaitę, 
kuris augina lietuviško kraujo 
vaikus, kodėl jis negali priklau
syti tai organizacijai, kuriai vi
si jo šeimos nariai gali ir nori

A. Lukoševičiūtės pasisekimas
Treciojoj Vilniaus ligoninėj 

dirbanti gydytoja kardiologe, 
medicinos mokslų kandidatė Al
dona Lukoševičiūtė prieš kelias 
dienas laimėjo sunkią kovą, gel
bėdama širdies smūgio ištikto 
ligonio gyvybę. Jonas Ožolas, 
65 amžiaus, darbininkas, - buvo 
atvežtas į ligoninę ištiktas mio
kardo infarkto. Širdies veiki
mas buvo atgaivintas ‘ trisde
šimt trimis gydomaisiais (4-6 
tūkstančių voltų įtampos) smū
giais. Tai truko beveik 10 va
landų. Retenybė, kad tiek smū
gių tektų pavartoti ir sutrikimą 
nugalėti.

Tas atvejis buvo aprašytas 
Maskvos laikraštyje Trud ir ži
nia apie tai buvo perduota net 
New York Times. Lietuvoj Tie
sa (kovo 17) tą atvejį papasako
jo remdamasi tik Maskvos laik
raščio informacija. (E).

priklausyti. Žinokit šitą, jegu 
mes neatidarysim durų pri
imti tą vieną nelietuvį šeimy
nos narį į mūsų organizaciją, 
tas asmuo išims savo lietuviš
ką šeimyną iš lietuvių gyveni
mo, iš lietuvių veikimo. Tai jau 
vykdoma. Gaila! Mes visi pažįs
tam daug nelietuvių, kurie yra 
geri žmonės ir mums būtų pel
nas. jei jie priklausytų vy
čiams”.
Gėlėm ar fondam?

Keleivis balandžio 12 rašo, 
kad Bostone įsigali paprotys 
mirusiam pagerbti skirti pini
gą ne gėlėm, bet kokiam visuo
meniniam reikalui. Esą “nuo 
šių metų kovo mėnesio pra
džios tuo būdu sudėta 621 dol. 
daugiausia Lietuvių Fondui".

teigia, kad Lietuvoj dabar esą pėdos miesto sovietą. E.) —60 
po 86 ligoninių lovos kiekvie- balsų”. Laive kitaip nė negalė- 
nai dešimčiai tūkstančių gyven- jo būti. (Elta)

ST
YRA DUJOS, BET NEŠILDO

Iš rygiškės Cinia (Kova) vil
niškė Tiesa (kovo 1 d.) perėmė 
žinią, kad Latvijoj dabar 78 
miestai bei gyvenvietės ir 260 
kaimų — iš viso 200,000 — bu
tų vartoja kurui gamtines du
jas, gaunamas iš Dašavos (Uk
rainos). Esą, tuo pigiu kuru 
naudojasi daugiau kaip 100 
pramonės įmonių ir 1300 mies
tų aptarnavimo įmonių. Ir pri
deda, kad “šitokį lygį pasiekti 
buržuazinėje Latvijoje būtų rei
kėję šimto metų” ...

Latvijon tos dujos vamz
džiais teka, einančiais pro Pa
nevėžį. Tai Panevėžy tas pigu
sis kuras turėtų būti pasiekia
mas ne sunkiau, kaip Latvijoj, 
ypač kad vamzdžiai Panevėžį 
pasiekė pirma, negu Latviją.

O tačiau, šalia to pasigyri
mo iš Latvijos, gretimoj Tiesos 
skilty dedamas ir kitas “pasi
gyrimas” iš Panevėžio, — kad 
eilė sandėlių ir parduotuvių, 
jų tarpe kultūrinių prekių par
duotuvės (tai yra, knygynai bei 
rašomųjų reikmenų, mokymo 
priemonių parduotuvės) žiemą 
nekūrenamos, nors, sako, jose 
gi žmonės dirba!

“Buržuaziniam” Panevėžy to
kio “lygio” nebuvo. Tik oku
pacijų laikais jam pasiekti ne
reikėjo ne tik šimto metų, bet 
nei šimto dienų. Ir jau 25 me
tai, kaip neišsikapsto, nors ir 
Ukrainos dujos čia pat... (E)

— Amerikos bazių atitrauki
mas iš Prancūzijos atsiėjęs apie 
1 bilijoną.

Rezoliucijom remti komitetas. Iš k. j d. gen. sekr. E. Arbas, vicepirm. A. 
Skiriu*, vicepirm. rA. Kalm (estą*), ižd. G. Petrauskas, vicepirm. A. Reinį* 
(latvis), pirm. L. Valiukas. Komitetas deda visas pastangas, kad JAV vy
riausybė iškeltų Lietuvos bylą Jungtinėse Tautose. Nuotr. L. Kančausko

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Incur^nc© 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 ikL8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7-4477

WINTER GARDEH TAVERN
Ine,

VYTAUTAS BELECKAS/
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina,

1883 MAOiSON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgevrood)
Te!. EVergreen 2-6440

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-38-40 8TAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - SEIMOS - VAIKŲ

'vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis
padarys —

VYT. MAŽELIS
Tel HYaeint 7-4477

422 Menehen Street, Rtdęewood, Brooklyn. N. Y.

Daug sutaupysi pirkdamas per SPARTĄ radiją, radio- 
consoles, color ir kt. TV, tapė recorderiai, patefonai, forK*- 
grafai, įv. skaičiavimo mašinos, cash registeriai, rašomos 
mašinėlės visomis kalbomis. Visi gaminiai Telefunken, 
Grundig, Zenith, Burroughs, Olympia, Royal, etc. Kata
logus ir informacijas gausite tik pranešę savo adresą —
J. L. GIEDRAITIS, 10 Barry Dr., E. Northport, N.Y. 11731
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Pilnoje vokiečių kariuomenės 
aprangoje iŠ fronto atvykau į 
Vilnių 1944 m. sausio 23 dieną. 
Tai tavo mano 21 gimtadienis.

tilerijos dalinius, kurių tarpe 
jau radome įmaišytų latvių, 
lenkų, ukrainiečių, estų ir t.t

Vokiečiai dar tuomet nepasi
tikėdavo mumis, nes daugelis 
mūsiSkių po atostogų nebesu
grįždavo | vokiečių dalinius, o 
įstodavo į tuo metu organMo* 
jamą generolo Plechavičiaus ar
miją. Bet, deja, už tokius ir pa-

įsaiskmti jų pra- 
darbui ir disdp-

komi dezertyrais. Dėl to miken- 
tecMvo tena du annmejL n©- 
norMamas, kad ir mano tėvam 
grėstų koks pavojus dėl manęs, 
prieš savo sąžinę sugrįžau atgal

Kovo mėnesio sekmadienį Sv. 
Jono bažnyčioj a.a. kun. A. Lip
numas pasakė patriotinį pa-

Paryžžuje veikia komitetas, 
kurio tikslas studijuoti krikš
čionių būklę Sovietų Išilgo
je, Tam komitetai, tity® kitų 
priklauso Francois ,. Maariac,

čių jų atidarymo metu. Kai 
sutartis yra sudaryta ir pasira
šyta, tikinčiųjų bendruomenė, 
tai yra “dvidešimtukas”, turi 
išrinkti vykdomąjį komitetą

jametiiuriin^tpnesąieigas.
“Reikia atsižvelgti į tai .—s* 

koma tame laiške ■— kad tos 
“dvidešimtukų” grupės, kurios 
dabar yra visose tikinčiųjų ben
druomenėse, ųėra vertos pasi
tikėjimo. Jos yra sudarytos be
veik ištisai iš senų, neišlavintų

įtenkinus, H vietą. Panaikinkite sutartis, 
padarytas dN kai kurių bažny

13-ką lietuvių, bet buvome taip
išsklaidyti, tad retai tekdavo su- daugybę karių. Stovint sargy- mis blizgančiu žvilgsniu glostė 
sitįkti. Apsistojome Dno mies- boję, per žiūronus galėjai aiš- me pro akis praskrendančių tė
telyje aerodromo apsaugai Per kiai matyti Leningradą, kur vy- vų žemę, o širdys tartum nu-

sėme į žemę pabūklus, juos 
maskavome. Atsidūrėme 80 0 
metrų nuo pirmųjų linijų vos 
bepajėgdami apsiginti nuo ru

do į nedidelį miestelį Krasnovo- žuvo feldmaršalo von Paul 6-ji 
daisk. Turėjome statytis tvir- armija. Mūsų 843 “abteilung” 
tus bunkerius, nes pasiekdavo buvo perkeliamas į Italiją.

mokslą. Mūsų choras sugiedojo Patekau į bateriją 843 AbteiL stipri rusų artilerijos ugnis. Be Karinis ešalonas pradundėjo 
mišias. Išeinant prie bažnyčios ung (batalioną). Mūsų buvo apie to, jau buvo atėjusi baisioji šie- per,Latviją ir gražiausiais brau- 
durų pasitiko geštapininkai ir 13-ką lietuvių, bet buvome taip ma. Nežmoniški šalčiai sušaldė gios lietuves laukais. Ašaro- 
suėmę mus nuvarė į kareivi
nes.

Tenai mes, vokiečių saugomi, 
išbuvome apie savaitę laiko ir 
sulaukėme daugiau suimtų mū
sų brolių lietuvių, kurių laukė lėktuvais ir

B Ižai jį atšvęsti, nuskristi nors 
| mintimis į brangią tėviškę ir

B pas savuosius.
DiddDD m*

' liūlį "įKn — y* - i— ■« - i - ' ■ ūmi Dttnyoos tuno, ratvar- 
kykite taip, kad “dridešimtu- 

- yrįj-»- bi" būtą sudaryti iš pamokytų 
asmenų, pajėgiančių vadovauti 

komiteto . (ne fanatikų),
k_ garbingai vykdan&ų sovietinius 

R-“’. įstatymus irjūsų nurodymus 
bei patvarkymus. Nesudarykite

Balandžio 22-24 Italijoj įvyk
siančiose Europos jaunių plau
kimo varžybose rusų plaukikų 
grupėje bus ir du lietuviai iš 
Kaimo — S. Rudokas ir Edigi- 
jus Žebrauskas. (Sportas, 1967

vieningas
bovnį ryžtaiskovai uz Lietuvos

Beiręs ir lietuvybės išlaikymą «*** y» W
Gegužės B ir 7 įvyksta J-A. Juo daigiau narių išrinksim 

Valstybių Lietuvių Bendrubme- į lietuvių Bendruomenės Tary- 
nės tarybos, rinkimai. Išrinksi- bą iš New Yorko apygardos,

tota kuri1*“ įdarytas pagM šiuos rti- 
La Creta htevfcnns ir nėra pikiai patiki- 
nro-mcifcg nm- “Dvidešimtukas” turi ta- 

ta tik dvidešimts narių, ir nė- 
huMmrttirįi teno daugiau. Jis turi būti su- 

teytas iš piliečių, kurie partiš- 
kti tikinčiųjų bendruomenei sa- 

g™, to- sutikimą būti “dvidešimtu- 
ko” nariais ir imasi atsakomy- 

kuris bės už jiem pavestą turtą, su- 
pybė, tari ’ teikę žinias apie savo amžių, iš-

ir pta aprig< attiki- riti įstatymus, * te jMMMį
mo; kontroliuoti, ar registruoja- tuojau tai pranešti partijos vyk- &fctiatol 
mi suteikti sakramentai ir už- domajam komitetui. teš tat įrp

6. Padėti mokesčių inspek- pinaMtkri 
djomr sustidir tūba kulto tar- •tety|įr''ltah 
mis, kurie išteisėtai atiteka |. atapRįįHfeų^ 
vairias apeigas tikinčiųjų iri- —— 
muosė ir už tri gauna atlygini
mą “į rankas”^ nuslėpdami tai 
nuo mokesčių inspekcijos. ■

7. Susekti neregistruotus kul
to tarnus, kurie nelegaliai lan
kosi pas gyventojus ir atlieka 
religines apeigas, ir juos tuo
jau pranešti partijos vykdoma
jam komitetui. C

Toliau aplinkraštis.sako, kad 
‘Menas iš svarbiausių koopera- 
cinio komiteto uždavinių —su
rasti būdus ir pasiūlyti konkre
čias priemones, kaip aųuitati ir 
susilpninti renginių bendruo- fanatikų; tokiem.negalime pa

jauniams. Ci. Mykolą,
5. Rūpintis, kad New Yorko ' 7

lituanistinė mokykla, lietuvių
prieauglio brandos ir lietuvybės Jonynas,- Vytautas K-, 
išlaikymo židinys būtų ne vien K«y», Romas, 
tik pasiaukojusių tėvų, bet ir Kulbor-Kutooldeno, Hd

J“ kriti kulią ^tikštam, sutrik- 
B * tiem nikam be abiejų tėvų su- 

tikirio.“ 'i-;
2. Pastoriai afadijuoti Bažny- 

I ~ čios “ideriogtoę” veiklą: pa- 
mokslns, pristtaįįtymą prie nau
jų s^ygų, kuito tarnų; (kuni
gų) vartojamus metodus ir prie
mones, kad i^Įtatų savo įtaką

SAIGONO
septyneri kopų 
ir vargų metai

mos rieto*, kur ir dabar vyksta vokiečiai mėgino prievarta mo- Stotyje mūsų laukė aukštieji nti pabūklus, užlipome užminuo- 
bilizuoti jaunus vyrus pagalbi- vokiečių pareigūnai su genero- tą lauką. Arktini trauktart pa

mušų patrankų prikrautą ešąlo- 
■ ną. šiaurinėje Italijoje pasiekė- 

I me Udinės miestą ir netoli jo, 
I Godroipo bažnytkaimy, sustojo- 
I me saugoti aerodromo. Apsika- 

B sę atokiau vynuogynų laukuo-

bombonešių ir naikintuvų puo
limų. Sėdavo kulkomis.

Prieš Kalėdas reikėjo vėl per
sikelti į kitą rietą, šį kartą 
prie Treviso, į Aviano mieste
li, netoli Adrijos jūros. Ta pro
ga daugumas vokiečių buvo pa
leisti atostogų ir buvome likę 

į vos po tris vyrus pabūklo tar- 
j nybai.

Savo būryje aš buvau vienin
telis lietuvis. Tvirtai įsikasę 3,7 
cm. pabūklus, tikėjomės su
laukti ramaus 1944 metų Kūčių -■ 
vakaro. Ruošėmės nors ir kuk-

NUO 
VILNIAUS

y 043 fMtn žiema dar ove- voine5» M uaryu ir saų> eigos, ganaus munw, mus susuuino mano uuno u* vuuecius, aršų nvyKoarnaa manam | aaw.
nau miela^me Vfltauie. Tarna- Nutarėme geruoju nepasiduoti, į gyvulinta vagonus, ir taip ti apgadino patį pabūklą. Liko viftę — į Zarasus, lyg ir nu- 

bendraite Rū- slapstytis. mes, “savanoriai”, skaudančia mums dvi patrankos, o vfrž&ą kni t®« hn« nMfrnti.
. __ ,, ... Buvau nuvykęs net savo tė- širdimi palikome mūsų mieląjį Winter mritūmiė už neapdairu-
damas meno, matikes irjdainos j Kauną. mą.
mėgėju, dalyvavau “Čiurlionio ten netijaučiau saugiai. Su- Mūsų kelionė pasibaigė Pako- Pagaliau vokiečiai buvo pri- ------ --------------------------------
ansamblyje, kurte Nuo metu grįžau į Vilnių, kur deja, “su- vo mieste. Tenai mus teridrstė versti trauktis. Buvo gautas į- 1943-44 metų žiemos vokiečiai

Kuomet mus varė Kauno gat
vėmis į geležinkelio stotį, mū
sų gretose pasigirdo liūdna dai
na: “Oi močiute, kkm auginai,

Čia spausdiname prisimini- Tačiau, deja, neilgai teko karianti temokinai” 
mus, kaip vienas lietuvis buvo mums koncertuoti ir džiaugtis

i ta laime. Modoje žmonių, kūne lydėjo tilerijos). Kankmo karščiai, uo-
priverstas stoti j prancūzų sve- nu- dai ir kiti nesimpatingi gyvū-

Gaili ašara nuriedėjo per mū
sų skruostus..

1944 metų balandžio mėne
sį pervažiavome Vokietiją ir po 
trijų parų pasiekėme puikiuo
sius Alpių kalnus. Ten buvome 
nustebinti naujų reginių ir vi
sokiausių įspūdžių.

ko žūtbūtinės kautynės. jautė, kad tos progos mes jai Tiroliečiai savo trumpomis o-
Po devynių ir pusės mėnesio daugiau nebeturėsime. Sveti- dilėmis kelnėmis ir paukščio

gavau atostogų už “«ątaringą mieji mus trenkia taip toli, to- plunksnomis papuoštomis skry
tys pats likimas. Skubiai jie rios nė vienas nemokėjome. tarnybą”, nes teko būti ver- U> į Italiją. Svetimi drabužiai bėlaitėmis ramiai rūkė savo
mus aprengė vokiškomis uni- _ tėiu ir net “cenzūruoti” drau- mus tiesiog sukaustė!formomis ^ išvežė i Kurna. mėMąą musq pu-- f arau
Tten artUaijca karehrintoe mus Į”0? baterija su kapitonu Star- 

p buTO peštelta | frontą pne 
° Staraja Rusa. Tenai tm,o lyg ir 

tirimauinetobakmdžmmėne- pįagm

naktį kaitaliojome peticijas, ka

linai;. išdirbti ir pasiūlyti pla
nus, kaip sulikviduoti šiuos nei
giamus reiškimus. .

me nanją Lietimų Bendruiune- 
nės Tarybą, kuri 3-jiem metam 
turės svarbų vaidmenį Ameri
kos beturiu gyvenime.

lietuviu Bendruomenės New 
Yorkp apygardos kandidatai, 
kurie tas išrinkti į tarybą, yra 
pasiryžę dirbti šiem tikslam:

1. Stipriirti Litetavos laisvini
mo pastangas, visokeriopai re
miant, laisvinimo institucijas ir 
dalinantis su jomis atsakomy
be.

2. Aktyviai įsijungti į Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
New Yorke šaukiamojo sei
mo paruošiamuosius darbus, 
kad seimas imtų našus, kad jis 
sustiprintų lietuvių veiklą ir dar 
kartą parodytų pasauliui nepa
laužiamą lietuvių tautos išsilais
vinimo ryžtą.

3. Dirbti kartu su seniau at
vykusiais ir čia gimusiais lietu
viais, ypač su jaunimu, įjun
giant į Lietuvių Bendruomenę, 
kad visi bendromis jėgomis ga
lėtumėm dirbti lietuvybei, lietu
vių tautos kultūrai ir Lietuvos 
laisvei.

4. Daryti žygius ir ieškoti lie
tuvių visuomenės paramos, kad 
New Yorke greičiau būtų įkur
tas Lietuvių Kultūros Centras,

dininką ir tris kontrolės na
rius). Pageidautina, kad jūs da
lyvautumėte vykdomojo komi
teto parinkime, kad būtų išrink
ti asmenys, kurie seka mūsų li
niją”.

Paskelbęs šiuos dokumentus 
La Croix rašo: “Kai kaikurie 
reiškiniai lyg ir rodytų norą ato- 
lydžio, kiti tuo tarpu liudija, 
kad valdžia vis labiau imasi 
griežtesnių priemonių prieš re
ligiją. Visi juridiniai potvarkiai 
naujai leidžiami, kaip tvirtina 

i sovietai, tam, kad būtų apsau
gota ir išlaikyta religijos laisvė 

Į legalumo ribose, o tikrumoje 
siekiama užslopinti ir užsmaug- 

į ti religines praktikas”.
La Croix redaktorius kun. A. 

Wenger, pakomentavęs šiuos 
dokumentus, sako, kad ‘nega
lima leisti, kad šie pasikėsini
mai į pagrindinę tikinčiųjų lais
vę liktų neiškelti ir neparodyti 

į tarptautinei sąžinei. O ši neno- 
I retų likti indiferentiška prieš 
L tokį-aikų žmogaus teisių pa- 
I Žeidmią”.
| Deja, tarptautinė sąžinė to- 
| kiem dalykam yra nejautri...

bą iš Nev Yorko apygarifos, 
tuo daugiau priartėsime prie 
šių siekimų. Taigi, kuo dmigiau 
lietuvių New Yorko apygardo
je balsuos per šiuos rinkimus, 
tuo daugiau atstovų išrinksime 
į tarybą, nes kiekviena rinki
minė apygarda gauna taryboje 
vietas proporcingai pagal balsa
vusiųjų skaičių, tuo didesnis, dė
mesys tas skiriamas ateities 
Lietuvių Bendruomenės vado
vybės čia,išdėstytiems tikslams.

Tad nelikime nė vienas ne
balsavęs. Balsavimo tašė ne
varžoma nei jokių išankstinių 
registracijų, nei mokesčių. 
Kiekvienas lietuvis (nuo 18 m. 
amžiaus), gyvenąs New Yorko 
apygardos ribose, nuvykęs į ar
timiausią savo gyvenamos vie
tovės rinkiminės komisijos būs
tinę, bus aprūpintas reikiamo
mis balsavimo kortelėmis, ga
lės atiduoti savo balsą už jam 
patinkamus kandidatus. Taip 
pat galima balsuoti ir paštu nu
statyta tvarka, nusiunčiant bal
savimo kortelę nurodyta adre- 

. su. Balsavimo tvarka bus pa
skelbta vėliau.

Tat kiekvienas atlikime lie- 
į tuvio pareigą — eikime balsuo

ti!

ypač vaikų ir jaunimo tarpe.
3. Sekti ir studijuoti vadina

mus atlaidus ir kitas šventes, 
organizuojamas miestuose ir 

Jean Danielou, Andrę Lfege, ’ 

Jacųues Chatagner, Jeari-Marie 
Domenach, pastoriai Jean Bose, } 
Casalis, Durnas, Finet, Clemėnt 
ir kiti. Sis komitetas gavo iš So
vietų Sąjungos du slaptu ap
linkraščiu, kuriuos padavė at
spausdinti katalikų, laikraščiui 
La Croix.

KOORDINACINIAI 
KOMITETAI

Pirmasis dokumentas yra in
strukcija, kuri pramato ir įsa
ko koordinacinius komitetus, 
veikiančius prie kompartijos 
vykdomojo komiteto. Tų koor- ’
dinacinių komitetų uždavinys I
— sekti ir kontroliuoti tikin
čiųjų gyvenmią. Koordinaci- J
niai komitetai steigiami mies
tuose ir rajonuose. Jų nariai >
turi būti asmenys politiškai su
brendę, pajėgūs kontroliuoti ir i 
sekti religines bendruomenes.

- 1—4^ —ž___ - i_ix- . - x . ..... Koordinacinio komiteto narių .apie kun spiestus musų kultu- L B. Tarybą nmkamieii tam- prfklauso nuo to, kiek. ; j 

jo teritorijoje yra religinių J 
bendruomenių irt kiek yra dar- . 
bo susekti bei likviduoti nele- J 
galų veikimą tų religinių bend- ; 
ruomenių, kurios nėra regist
ruotos.

Aplinkraštis koordinacinio 
komiteto uždavinius taip misa- J 
ko:

1. Sistematiškai studijuoti re
liginę aplinką' visose vietose, 
surinkti ir analizuoti davinius 
apie tikinčiųjų lankymą religi
nių sueigų pamaldų), studijuo-



Valerijonas Šimkus (d.) ir kun. B. Sugintas Indijoje Eucharistinio kongre
so metu.

Lietuvių
I. Kaip kilo idėja rašyti kolek
tyviai?

Iš tikrųjų apie tokios arba 
panašios lietuvių kalbos grama
tikos paruošimą man teko gir
dėti jau 1948 ar 1949 metais. 
Tuomet aplankiau dabartinį 
šios knygos mecenatą prelatą
J. Karalių šenadoriuje (Shenan- 
doah, Pa.). Jis man jau tuomet 
sakė, kad tokia knyga esanti la
bai reikalinga, kad ją kuris lie
tuvis kalbininkas turėtų parašy
ti, kad jis pats ketinąs prie to
kios knygos išleidimo prisidė
ti.

Kitais metais aš kartais šiuo 
klausimu pasikalbėdavau su sa
vo kolegomis tuomet dar stu
dentais Pennsilvanijos univer
sitete (University of Pennsylva- 
nia, Philadelphia, Pa.) dabarti
niais dr. K. Ostrausku ir dr. 
William R. Schmalstieg. Taigi, 
kavą arba coca-cola gerdami u- 
niversiteto bibliotekos priean
gyje, pakalbėdavome, kad to
kios knygos reikėtų, bet tuo 
ir pasibaigdavo, nes mes patys 
tuo metu buvome labai pri
spausti savo studijų...

Tik 1959 metais dr. Schmal
stieg ir aš, atskirai, nepasitarę 
ir nesusitarę, buvome pradėję

SUKAKTUVININKAS, KURIO IŠSIGANDO MOLOTOVAS
Valerijonui Šimkui 60 metų amžiaus

kalbos gramatika angliškai
Darbininko redakcija, norėdamas plačiau supažindinti su 
“Introduction to Modern Lithuanian" knygos autoriais, 
kreipėsi į dr. Antaną Klimą, kuris daugiausia rūpinosi 
knygos atspausdinimu. Redakcija pateikė visą eilę klausi
mų Į kuriuos atsakė dr. A. Klimas.

rašyti tokią gramatiką. Po 
draugiškų pasitarimų mes pa
galiau sutarėme dirbti drauge. 
Kiek vėliau pilnai į darbą įsi
traukė ir L. Dambriūnas. Taip 
apie šešeris metus Dėdės Šamo 
paštininkai ir nešiojo rankraš
čio įvairiausias dalis tarp Wa- 
shington, D. C.. (Dambriūnas), 
Easton, Pa., Minneapolis, Minn., 
pagaliau University Park, Pa. 
(Schmalstieg) ir Rochester, N. 
Y. (Klimas). Tik porą kartų 
man teko susitikti su Dambriū- 
nu ir su Schmalstiegu. Visi trys 
autoriai drauge niekados nebu
vo susirinkę. Viskas šiaip ėjo 
paštu. Pasirodo, ir tokiu būdu 
galima kai kas padaryti.
2. Kurias dalis kuris rašė, kaip 
bendradarbiavo kolektyvas?

Nesinori_ “išduoti paslapčių”, 
žinoma, prof. Schmalstieg dau
giau prižiūrėjo angliškąją ‘pu
sę’ — gramatinius aiškinimus, 
žodynus, gramatikos priedą 
(Grammar Appendix), o L. 
Dambriūnas ir aš — daugiau 
lietuviškąją ‘pusę’, tačiau esa
me jau taip sutarę, kad, jeigu 
būsime linčiuojami ar plakami, 
tai laikysimės seno dėsnio:

Pret. J. Karalius, gramatikos me
cenatas, jos išleidimui davęs dvy
liką tūkstančių dolerių.

“Vienas už visus, visi už vie
ną”. žodžiu, visi trys esame už 
viską lygiai atsakingi.

Bendradarbiauti mums sekė-

galima sakyti, vidurio kelią, vis
gi daugiau prisilaikydami tradi
cinio metodo. Tačiau įdėjome 
kiekvienoje pamokoje po pasi
kalbėjimą, taip pat ir pačių pa
grindinių pamokų tarpe yra 
daug skaitymėlių, kurie yra pa
rašyti pasikalbėjimo forma. Kai 
galėsime jau pagaminti magne
tofonines juostas, tai būtų gali
ma mokytis arba dėstyti ir vi
siškai pasikalbėjimo (orai - au
rai) metodu. '

b) Antras svarbus sunkumas 
buvo tai, kad visiškai nebuvo 
tokio pobūdžio vadovėlių ne 
tik anglų kalba, bet nedaug ga
lėjome pasinaudoti ir kitomis 
kalbomis rašytais nepilnais ir 
persenusiais vadovėliais. Saky
sime, norint rašyti angliškai 
naują vokiečių kalbos gramati
ką, galima pasinaudoti kelias- 
dešimčia visokio tipo vokiečių 
kalbos gramatikų angliškai. Jų 
kas metai yra bent kelios nau
jos išleidžiamos vien tik JAV. 
Mums teko labai daug ką pa
tiem daryti.

c) Neturime mes lietuvių 
kalbai nei žodžių ..vartojimo 
dažnumo sąrašų (angį. “word 
freąuency lists”). Visom kitom 
JAV mokomom svetimom kal
bom tokie sąrašai jau senokai 
pagaminti: pirmieji 500 daž
niausiai toje ar kitoje kalboje 
vartojamų žodžių, pirmieji 
1000 žodžių ir pan. Taigi, jau 
dabar mums yra paaiškėję, kad

Gramatikos viršelis

kai kurių ir gana reikalingų lie
tuvių kalbos žodžių mūsų kny
gelėje nė su , žiburiu nesurasi 
(sakysime, rodos, kad neįdėjo- 
me žodžių brolėnas, seserėčia 
ir pan.). Vėliau paaiškės dau
giau tokių “praleidimų”. Ap
skritai, mes vartojame pirmų 
metų vadovėliui perdaug žo
džių — per 3000. Bet, kadan
gi tai tuo tarpu vienintelė to
kio pobūdžio knyga, tai mes ir 
norėjome kuo daugiau žodžių 
jon sudėti. Juk ši mūsų knyge
lė turės kuriam laikui tarnauti 
ir kaip elementorius, ir kaip 
antrųjų metų kartojimo grama
tika, kaip pirmųjų skaitymų 
knyga, net ir kaip pradžios žo
dynėlis ...

(bus daugiau)

Savo laiku, po II pasaulinio 
karo kiekvienas mūsų buvom 
dideli patriotai ir šimtaprocen
tiniai antikomunistai. Kitiem 
net prisegėm ir “superpatrio- 
tų” etiketes. Bet laikas daro sa
vo: tiltų statymas į rytus, ry
šiai su kraštu, kelionės j oku
puotą Lietuvą jau ne vieną pa
triotą išmušė iš aktyviosios ko
vos lauko. Sugrįžę iš Lietuvos 
ar pasiruošę Į ją vykti, tampa 
užsidarę, nebylūs, vengia vie
šai skelbti tai, ką matė nuvy
kę anapus geležinės uždangos.

Tokioje situacijoje ypač ryš
kūs ir brangūs lieka aktyvieji 
kovotojai, kurių nepalaužia lai
kas, politinės situacijos ir kiti 
įvykiai. Tarp tų tvirtųjų, be- 
kompromisinių Lietuvos laisvės 
kovotojų išeivijoje mes ma
tom ir vilnietį Valerijoną Šim
kų, kuris švenčia 60 m. am
žiaus sukaktį ir ta proga įvairių 
organizacijų komitetas balan
džio 23 Chicagoje rengia sukak
tuvininkui vieša pagerbimą.

Iš LE matyti, kad V. Šimkus 
yra kovotojas už laisvę nuo pat 
jaunystės dienų. Lenkų okupa
cijos metais pabėgęs iš Vilniaus 
krašto į nepriklausomą Lietu- 

DAIL. K. VARNELIS 
CHICAGOS DAILĖS 

INSTITUTO PARODOJE

Chicagos Dailės Institutas 
rengia vadinamas metines Chi
cagos ir apylinkių dailininkų 
kūrybos parodas, seniau kas
met, dabar, berods, kas du me
tai. Pastaroji 70-toji paroda, ati
daryta kovo 3, baigėsi balan
džio 2. Tai buvo gana kontra- 
versinė moderniojo meno paro-
da, sukėlusi įvairių komentarų 
ne tik tarp lankytojų, bet ir 
spaudoje.

Mum lietuviam ši paroda bu
vo įdomi tuo, kad joje dalyva
vo dailininkas Kazys Varnelis.

Minėton parodon patekti nė
ra lengva. Pav., pastarajai pa
rodai pateikė savo kūrinius 
apie keturiolika šimtų dailinin
kų, o tebuvo atrinkta 75 eks
ponatai. Tarp jų tik penkioli
ka jury komisijos priimta vien
balsiai. šion 15-likos kategori- 
jon pateko ir K. Varnelio kūri
nys.

Dail. K. Varnelio didelis pa
veikslas, pavadintas X 3, pa
darytas juoda balta spalvomis, 
naujos optinės krypties. Iš ki
tų paveikslų išsiskyrė tuo, kad 
jis organizuotas taip, jog suda
ro 3 dimensijų įspūdį. Vienas 
abstraktus motyvas besikarto
damas suteikia begalybės opti
nę iliuziją. F.K. 

vą, 1939 — dar bolševikam Vil
niuje esant — slapta grįžo Vil
niun ir pradėjo dirbti pogrin
dy. Pirmosios bolševikų oku
pacijos metu Vilniuje organi
zavo aktyvistus, rūpinosi jų ap
ginklavimu ir platino pogrin
džio spaudą. Du kartus bolše
vikų suimtas, iš kalėjimo pabė
go. Trečią kartą suimtas ir žiau
riai kankintas, bet nieko neiš- 
gavus išvežtas Rusijon, paskui 
grąžintas Vilniun baigti tardy
mo. Prasidėjus karui, iš kalėji
mo išsigelbėjo. Laik. Lietuvos 
vyriausybės paskirtas į Vilnių 
priešgaisrinės apsaugos direkci
jos viršininku, vokiečių okupa
cijos metais vėl dirbo pogrin
dyje, rodydamas daug aktyvu
mo ir rizikingų žygių.

Toks tai sukaktuvininkas bu
vo Lietuvoje. Toks jis ir Chica
goje, kur keliolika metų gyve
na. Antikomunistinės kovos 
fronte jis stovi pirmose eilėse. 
Pavergtųjų tautų paradus, de
monstracijas jis visuomet aprū
pins plakatais ir kitokiomis e- 
fektingomis priemonėmis. Ret
karčiais parodo neįtikėtiną drą
są. Kai 1954 Chicagoje pasku
tinį kartą lankėsi Molotovas, jo 
automobilį su plakatais užklu
po demonstrantai. Ir Šimkus 
buvo toks drąsus, kad, per po
licijos ir FBI apsaugą prasiver
žęs, pradarė Molotovo limuzino 
duris ir ant paties Molotovo už
gulė su visu plakatu. Anais lai
kais tai buvo tikrai sensacingas 
triukas.

Kad mūsų‘tautos kančios ne
išblėstų iš atminties, o jas pri
simintume ir mes ir svetimieji, 
Vai. Šimkus yra pamėgęs pa

Valerijonas, fiimktft su: lietuvių saleziečių gimnazijos mokiniais Italijoje.

minklus. Jo paties sodyba Wil- 
low Springs, III., tai tikras Lie
tuvos genocido muziejus. Tiek 
daug ten. sukaupta eksponatų, 
liudijančių lietuvių tautos ge
nocidą. Lietuvos kovotojam ir 
kankiniam prisiminti jis padė
jo pastatyti paminklą Portlan- 
de, prie Pacifiko, gi prieš kele
tą metų prisimename su ko
kiais vargais V. Šimkus vežė 
lietuvišką kryžių iš Chicagos į 
New Yorką, kad jis rastų sau 
vietą Pasaulinės parodos pavil
jone.

Balfas, Vasario 16 gimnazi
ja, skautai, Vilniečių s-ga ir ei
lė kitų organizacijų — tai sri
tys, kuriose reiškiasi sukaktuvi
ninko visuomeninė ir kultūri
nė veikla. Jis yra vienas iš tvir
čiausių prof. J. Žilevičiaus va
dovaujamo muzikologijos ar
chyvo rėmėjų. Kai skautininkų 
Ramovei prireikė 1000 dol. dra
mos premijai, pinigus suorga
nizavo V. Šimkus. Prieš ket
vertą metų V.„ Šimkus vadova
vo pirmam plačios apimties Bal
to vajui Chicagoje. Rinkėjai 
ėjo per lietuvių namus. To va
jaus metu lietuvių šalpai buvo 
surinkta rekordinė 20,000 dol. 
suma.

Tumpam straipsny sunku iš
skaptuoti šio asmens savotiškai 
ryškius bruožus. Valerijonas 
Šimkus yra vienas iš tų asme
nų, kurie mums yra labai rei
kalingi kaip aktyvūs ir bekom- 
promisiniai kovotojai, nes juk 
ir mūsų tautos pavergėjai neži
no ir nepripažįsta jokių kom
promisų, tik įvairiais taktiniais 
ėjimais stengiasi suskaldyti 
mūsų gretas.

Kas be ko, sukaktuvininkas 
norėtų nuvykti į laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą. Jis jos 
ilgisi ir dėl jos dirba. Ir anais 
metais, keliaudamas po Euro
pą, jis sustojo Švedijoje ir su 
ašaromis akyse .nusimaudė Bal
tijos jūroje, kurios vanduo ska
lauja ir Lietuvos krantus. Bet 
kol ji okupuota, kol ten viešpa
tauja pavergėjai, aktyviem iš
eivijos lietuviam ten vietos nė
ra.

Tad ir sukaktuvininką Vale
rijoną Šimkų telydi viltis, kad 
vieną dieną jis dar sugrįš į lais
vą Vilnių, kurio laisvės kovai 
paaukoti jo gražiausi gyvenimo 
metai. - 'c VI. Rmjs

SUKAKTUVINIŲ METŲ GIESMIŲ 
TEKSTŲ KONKURSAS

1968 minėsime didelės reikš
mės Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų sukaktį. Ją 
švęsdami, turime siekti ne tik 
tautinio dvasinio savo pakilimo, 
bet ir kūrybinių laimėjimų. 
Šiam tikslui PLB Valdyba skel
bia sukaktuvinių metų

lietuviškų giesmių tekstų 
konkursą.

..Paskirtis. Sukaktuvinėmis 
giesmėmis siekiama kuriuo 
nors atžvilgiu atžymėti Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo 50-ties metų sukaktį. Teks
tų autoriams paliekama moty
vo ir formos pasirinkimo lais
vė. Tačiau autoriai turės galvo
je, kad viena sukaktuvinė gies
mė skiriama suaugusiųjų cho
ram, o kita lituanistinių mokyk
lų choram.

Giesmė čia suprantama ne 
bažnytine, o patriotiškai tauti
ne prasme.

Rankraščio paruošimas. Teks
tai turi būti parašyti mašinėle 
ir pasirašyti slapyvardžiu. At
skirame voke užlipinama auto
riaus pavardė, adresas ir telefo
no numeris. Giesmių tekstai tu
ri ribotis maždaug 16 eilučių, 
bet bus taip pat toleruojami ir 
nedideli nukrypimai. Tas pats 
autorius gali dalyvauti ne dau
giau kaip dviem giesmių teks
tais kiekvienam chorui. Nelai
mėjusiųjų autorių vokai su pa
vardėmis nebus atplėšiami.

Konkurso adresas. Rankraš
čiai siunčiami Šiuo adresu: Su
augusiųjų Chorų Giesmės Kon
kursui (arba: Mokyklų Chorų 
Giesmės Konkursui) c/o Juo
zas Stempužis, 4249 Lambert 
Rd., Cleveland, Ohio 44121
. .Konkurso laikas. Paskutinė 

si labai gerai. Mes visi norėjo
me, kad knyga būtų pagamin
ta pakankamai gerai.
3. Su kokiais sunkumais susi
dūrėte rašydami?

Sunkumų tai jau buvo viso
kių rūšių, čia paminėsiu tik ke
letą.

a) Pirmiausia turėjome susi
tarti dėl pačios knygos metodo 
bei pobūdžio: ar rašyti visiškai 
tradiciniu metodu, kur pabrė
žiama formali gramatika, skai
tymas, vertimai, — ar daugiau 
pasikalbėjimo forma, kur gra
matika turėtų būti išmokstama 
iš praktiškų kalbos pavyzdžių, 
ar pasukti visiškai struktūrali- 
ne kryptimi ... Pasirinkome, 

data rankraščiams įteikti — 
1967 liepos 31 (vokuose pašto 
antspaudo data).

Premijos. PLB Valdyba už 
premijuotąjį tekstą suaugusių
jų chorui skiria 150 dol., ir už 
premijuotąjį tekstą lituanisti
nių mokyklų chorui — 10 0 
dol. Tam pačiam autoriui gali 
būti skiriamos abi premijos. 
Premijuotieji tekstai lieka PLB 
nuosavybė, bet autoriams tei
kiama laisvė juos dėti į savo 
poezijos rinkinius.

Premijos įteikiamos 1968_ P 
LB Seime. . .

Jury komisija. Į konkurso 
jury komisiją yra pakviesti ir 
sutiko įeiti Aldona Augustinavi- 
čienė, Vacys Kavaliūnas ir Juo
zas Stempužis. s

Dali. Viktoras Andriušis prie Santvaro "Auš ra ties Vilnium” pastatymui darytų dekoracijų.

MIRĖ DAIL. VIKTORAS ANDRIUŠIS
Kovo 27 Bostone mirė dai

lininkas Viktoras Andriušis, il
gai ir sunkiai sirgęs vėžio liga. 
Palaidotas kovo 30.

Velionis buvo gimęs 1908 sau
sio 10. Gimnaziją baigė Kaune 
1925 ir tais pačiais metais įsto
jo į Kauno meno mokyklą, kur 
M. Dobužinskio klasėje studija
vo teatro dekoravimą. Dar bū
damas studentu, pradėjo dirb
ti Kauno valstybinio teatro stu
dijoje, vėliau buvo tos studijos 
vyr. dailininkas.

Iš savo garsaus mokytojo 
M. Dobužinsldo įsigijo ne tik 

Daik Viktoras Andriušis

daug žinių, bet išlavino skonį, 
pamėgo savo darbą. Taip V. 
Andriušio sukurti scenovaiz
džiai pasižymėjo erdvės pajauti
mu, raiškumu, monumentalu
mu. Jo suprojektuotuose kostiu
muose buvo išreikšti pagrindi
niai veikėjo bruožiai; kostiu
mas buvo pritaikytas aktoriui.

Kaune su jo dekoracijom bu
vo statyti šie veikalai: Marija 
Stuart, šykštuolis, Pigmalijo- 
nas, Sužadėtinė, Traviata, Sevi
lijos Kirpėjas ir k. Tremtyje 
dekoravo Sevilijos Kirpėją.

Atvykęs Amerikon ir apsigy
venęs Bostone, dirbo su lietu-
vių teatralų grupe, kuriai vado
vauja Aleksandra Gustaitienė. 
Iš Bostone jo dekoruotų pasta
tymų pažymėtina: St. Santvaro 
“Aušra ties Vilnium” (statė H. 
Kačinskas). A. Gustaičio “Sek
minių .vainikas” ir “Silkiniai 
pančiai”, K. Inčiūros “Vincas 
Kudirka”, Delibo “Kopelija”, 
kurią pastatė T. Babuškinaitės- 
Vasiliauskienės baleto studija 
John Hancocko teatrinėje salė
je.

Lietuviškiem veikalam jis pa- 
ornamentikos. Ypač tai žymu 
ieškojo lietuviškos stilizuotos 
“Aušra ties Vilnium” pastaty
me. Lietuviškais ornamentais 
dekoravo Bostono tautinės są
jungos namus.

Dailininkas šalia dekoracijų 
nemaža laiko skyrė tapybai. 
Prieš keletą metų jo regėji - 
mas buvo tiek nusilpęs, kad 
betkdkia kūryba nebebuvo įma
noma.



susidaryti nuomones apie nag- 
rinėsimus dalykus. LSB Atl. 
Rajono Vadija pageidauja, kad 
visi šventės dalyviai būtų tvar
kingose skautiškose uniformo-

Sąskrydžio metitj šeštadienio 
vakarą, gimnazijos salėje bus

Skantyčių švente Kennebunkporte 
tų iš anksto pranešti dalyvių 
skaičių, 

Sąskrydyje dalyvaus LSB

WOBC ESTER. MAS S.
Jaunęję talentg pasirodymas

viam.

mam. Vilniuj* išleista nauja V.

A. Naujalis, nariai

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

treurtMfe Letafeoj*. ten 
yra tokią geras tūkstanti; šei-

* Tiem mūsą tijmrtįinijnn iwįp»

\ Q Gerbto fuMtatorfuu (SUKO) 
. □..Fundatorius (F»00)

KĄ PAS1RY2OME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

vasario mėn. apšigyveno

Anglijoje 1966 m. išspaus ■ 
dieta knygą 26,358 pavadini- 
mat Tai 204 daugiau negu per- 
rėdais metais.

— Stud Ateitininkę Sąjun
gom suvažiavimas šaukiamass 
birželio 10-11 Dainavos stovyk
loje. Bus keičiami Sąjungos įs
tatai ir bus renkama kontrolės 
komisija.

Matulaičio nanię statybai 
vakarienė

Žuvinto paukščiai
Nors žiema Lietuvoj ir šie- 

meti'šatta, Žuvinto rezervato 
direktorius kovo 12 (Tiesoj) ra
šė, kad varnėnai (špokai) Žu
vinte jau pasirodė vasario vidu
ry, pasirodę jau ir vieversių, o 
kovo pradžioj pradėję grįžti ir 
pempės. Trumpiausiai iš Žu
vinto buvo pasitraukusios gul
bės. Paskutinės išskrido gruo
džio 13, o pirmosios grįžo jau 
vasario 7. (E).

tį. valgyti lietuviški pietūs. Vis- ąąvičrai atkalbėjus maldą, Re- 
kas buyo labai skaniai paruoš- migljtis Sužiedėlis skaitė paskai
ta. Virtuvėje dirbo: B. Zdanie- . fe: apie jaunimo pasaulėžiūros 
nė,: L Rūsedoenė, D. Brazdfio- susidarymą.
nienė, G. Šliogerienė; G. Pi- Trjrs putnamiškės EI. Kinė- 
leikieHė, . G. Tijūnelienė, A. naitė su gitara, Rūta Rastony- 
Zdtmienę ir R. Kapeckienė. tėrr Aldona Rygeiytė padaina-

Pasieniais buvo- Ssžrikiavu- ’ote^to.lietuvištaidamelių.

i **• ualj‘ 
- ai JM.M dol, 
aM«aM — įH

— Lituanistikos enciklopedi
ja anglų kalba jau ruošiama. 
Dar trūksta prenumeratorių, 
kad būtų galima pradėti spaus
dinimo darbus. Reiktų ir pa
tiem prisidėti ir kitus paragin
ti. Ypač paragintini. šią encik
lopediją užsisakyti Amerikoj gi
mę ir augę, kurie jau nebe
moka lietuviškai. Ir šią enciklo
pediją leidžia Juozas Kapočius 
Bostone.

Vesinet prie Paryžiaus. Išbuvo 
3 metus Madride tarptautinės 
“Unilever” bendrovės atstovu, 
paskirtas “Sav. Lever” bendro
vės pirmininko pavaduotoju 
Paryžiuje.

na Klusienė, Edvardfe Įr Joa- fld fet fe, ĮM fete ir lia
na Steponavičiai, a.a. jfep Gri- rito . -- iki 1600
gaičio—Gjrigalinno afišoj jhašas, 
Stasys Augonis, Jaunimo Metų ... ...............................
Komitetas Bostone, Pranta Kės- apylfedfev4* 
tauskas, Stasė ir Brotaus'tata- ? —
rimai, Emilija PlavjČuti, And-

ponaitis, kelios seselės ir gau
siai Worcesterid lietuvių vi
suomenės. Vadovavo motiniš-' 
tojo namo viršininkė sesuo 
M. Paulė. Meninėje programoje 
trys putnamiškės padainavo ke
letą dainelių. Saulės Staškai- 
tės vadovaujama -LB šokėjų 
grupė gražiai pašoko šustą, pia
ninu paskambino Kurliandskai- 
tė, Z. Babickaitė ir Onilė Vait
kutė. Vakarienė praėjo jaukto? 
je, draugiškoje nuotaikoje.

Pr. P.

savo krašto yra tremtinys: Vie
ni ieško geresnių .uždarbių, 
kiti ieško nuotykių, nori pama
tyti pasaulį. Tačiau jau bpVeik

?HABTFOBD. COMM.
NAŠLIŲ RATELIO VEIKLA Paliulienė
Prieš tris mėnesius Hartfor- '^įįg^ Ant fe 

dę įsisteigė našlių (vyrų ir mo-^fe:

Gausus Pittsborgho lietuvių A. Ewalt, Wm. Koli&us, T. Roz- 
veikėjų susirinkimas aptarti ar- ger.
tėjantiem rinkimam Į JAV Lie- Rinkimai į tarybą įvyks ge- 
tuvių Bendruomenės tarybą į- gūžės 6-7 lietuvių parapijų mo- 
vyko kovo 30, šv. Kazimiero kykių salėse, klubuose ir tt 
parapijos klebonijoje. Pirminiu- Tikslesni vietovių sąrašai ir 
kavo V. Yucys. ,Eš Chicagos bu- kandidatai bus paskelbti vėliau, 
vo atvykęs A. Regis, JAV LB' Visų beturiu pareiga yra kuo 
centro valdybos narys organiza- gausiau šiuose rinkimuose da
riniam reikalam. Jis įdomiai su- lyvauti ir parodyti, kad lietu- 
sirinkusius painformavo apie viai Pittsburghe dar n&a išny- 
Bendruomenės tikslus, nuveik- kę ir kad jiem dar rūpi lietu- 
tus darbus ir užsimojimus. Taip riški reikalai. Al. K.-
pat iškėlė ateinančių rinkimų 
svarbą visiem Amerikos Retu

šavo nuoširdžiais patari
mais, atsakymais į patiektus
klausimus ir problemas, A Re- Kovo LT.padidėjo nre,Jote Adomaitis,a^L Iza- 
gis išjudino Pittsburgho lietu- žiajS naujus nariais- 500 doL belės StjMektenės atm. įnašas, 
vius veikėjus ryžtingesniam aak<jjo Uudas ^0- Vytautas ir Vate Jankai, Os-
darbui ir pasiruošimui rinki- nai, 250 dol — Mykolas ir A- vaite ir Steė Žadvydai,

malija Jagu&ai. Po 200 doL: Lilės —Petrauskaitės 
Ona ir Petras Gobužšri ir dr. atm. įpafefcMarija ir Vadovus 
Janina ir Algirdas Jakševičiai. Vaitai, ifete.tedūnas, V>

savame,.. \
. IkL šįd JT daag rtipinom yo trwptite< Mig 
tremtiniais. Ajsmąiįmm ' tik tąsęs. Tą tepm 
UNNR, IRO ir panašias institu- no 51 valstybė. 1 
cjjas> Jpr sukurtas tremtiniun prieMnosi skrietai 
padėti. Jungtinės Tautas se- Deja, 1951 JT komi 
niai sutarė, kad parama, trem- rė ir gynė tik fe 
tintam negali būti smerkiama, teises, kurie tapo 
Priešingai, ši parauna yra JT prieš 1951 sansto L 
darbo dalis ir w kraštai turi Ttosa, JT dar nėra riegiągai 
skubėti į ten, kur susispiečia sutarusios kas yra tremtinys -

:4RtafeK :4iėteip lavinimo 
MotjMl tūta tunrtOBo 19-27 
Bako žtayklarieteje, Custer, 
Mieh. Brotijos pastovyklės vir- 
ėburitoą -—- s. Aėtana« SaulM- 
tis, USB vadovų lavinimo skr. 
virš. Vykstmačius j stovyklą re- 
gistruoja rajonų vadeivos.

. — Vasario Ii ^nriarijos 
bpndrabtttL feqds yra pilyje,

oras, E. Aleiiiuias, M. Onaitis, kai, Viktorija ir Pranas Alek- doL

darbo daiis irm kraštai turi 
skubėti į ton, kur susispiečia 
daugiau tremtiniu, pvz. Vokie
tijon tuojpo D p. Baro, Austri- 
jon (po vengrų stakilimo) ir 
pan. Jungtinės Tautos taip pat 
sutarė, kad joks kraštas negali pažinta kultūros paminklu. Išo

riniam remontai komisija pa- 
žadėferlėšų./

— Šeiny ir Punsko., srityje 
nuo 1956 veikia visa eilė lie
tuviškų pradžios mokyklų. 
Punske veikia dar lietuvių vi
durinė mokykla — licėjus. Nuo 
1957 Seinuose veikia Lietu
vių Kultūros draugija su sky
riais Punske, Balstogėje, Sluts- 
ke, Lodzėje, Krokuvoje, War- 
šuvoje ir kitur. Nuo 1960 Lie
tuvių Kultūros dr-ja leidžia lai
kraštį “Aušra”. Seinų apskrity
je veikia 18 lietuvių teatro, sce
nos kolektyvų, kurie organi
zuoja dramatinius ratelius, o 
taip pat lietuvių dainų ir šokių 
ansamblius. (J-V.)

— Milašiaus* draugija įsistei
gė Paryžiuje. Į šios, draugijos 
garbės komitetą įeina ir du lie
tuviai: S.A. Bačkis ir J. Balt
rušaitis. Draugija nori sudary
ti kiek galima pilnesnį archy
vą apie Milašiaus kūrybą ir gy
venimą, rūpinsis poeto garsini
mų ir numato įsteigti Milašiaus 
muziejų. Draugiją sudaro na
riai, donatoriai ir fundatoriai.

velykį su ypatinga programa 
— tai buvo margučių margini
mas. Margučius margino rate
lio narės: Agnė Stankevičienė 
(Stanwyck), Emilija Karpuškie- 
nė, Julė Zabiaitienė, Elzbieta 
Kučiūnienė, Ona Medonienė.

Šiam pobūviui stalą paruošė 
ir prakalbėlę apie margučių 
marginimą Lietuvoje pasakė 
Marija Petrauskienė.

Šio ratelio nariai į šį kraštą 
yra atvykę prieš 50-60 metų, 
bet lietuviški papročiai jų šir
dyje neišnykę; Tenka tik palin
kėti ratelio nariam ir narėm 
>ėkmės ir toliau gaivinti gra
žius lietuviškus papročius.

P&iDŽIAUG£ME 
KAZIUKO MUGE

Balandžio 9 Hartfordo -Švč. Vdrtų parapijos' salėje vyksta Balandžio 9 Aušros Vartų 
Trejybės lietimų parapijos sa- jauĮųjų talentų pasirodymas, parapijos salėje Putnamo sese
lėje Hartfordo Šatrijos ir Tėviš- Programą rengia LB apylinkės lių rėmėjų skyrius Matulaičio 
kės vĮetininkijos, dalyvaujant valdybos kultūros reikalų vedė- namų statybos naudai surengė 
Waterburio skautėm ir Putna- jas Pr. Račiukaitis. Kviečiama vakarienę, kurioje dalyvavo 
mo seselių skaučių draugovei, visuomenė gausiai atsilankyti ir 
surengė įdomią Kaziuko mugę, • tuo paskatinti jaunuosius to- 
kuri praėjo su didžiausiu- pasi- Irau tobulinti savo talentais 
sekimu. To -priežastis — nuo- : . Ateitininky sąskrydis
širdus visų skautų-čių, jų tėvų- Balandžio B d..Maironio par- 
ir mamyčių bendradarbiavi- fce . Stasio Šalkauskio . ku<ų>os 
mas. r- iniciatyva surengta, kultūringa
:• Mugė pradėta 9:30 vai rytą, jaunimui popietė. Programai 
Tada prasidėjo ir saldumynų iš- vadovavo kuopos pirmininkė Ju-

pasisemsite naujų skautiškų ži- 
atsivežtų savo miegamus mai- nių, bet turėsite taip pat progos 
šus. Rengėjam būtų palengvina- pabendrauti ir su kitų vietovių 

skautais ir pasidalint įspūdžiais.

vyiua tuviu*   --------- : 7”—— t ■ .

čiai žinomas jaunesnės kartos i®® Antanines AifcmnĮfeių 
veikėjas, lietuviškos radijo pro- — Coiney atm. *-
grarr.os “Tėviškės garsai” vedė- Vengrio atm. įnate, ^lyus 
jas Pittsburghe. Marius, sa. Prano TiįMrtiū-

--u. . .. . . no «tin. įnašas, Jnoaasfejtra-
Isnnkta apylinkes rinkiminė u Afekte Ir Jo-

komisija: pirm. — M. Chinik, na<! VatakteaL Aatei" Cia- 
garbės pirm — kun. W. Kara- r.
veckas, Imas vicepirm. — S. Jnrifeta knn Au^fc fto.
Lesutis, Ras vicepirm. — J. oti- gįmunte GriZS-r 
Taoras, sekr — A Krapas, ižd.

Susirinkusieji nutarė į tary- Ona ir Petw Got 
bos kandidatų sąrašą įtraukti Janina ir Algfrte 
du kandidatus iš' Pittsburgho. - ISO doL — dr. Jos 
BuVo prašyti ir sutiko kandida- Zmmdzinai. 105 dO 

. tuoti du lietuviai veikėjai- Ienos Steponavičien 
šas. Po 100 doL: a.a

Vera Koli8tn« — plačiai ži- §į0 įnašas, 
noma visuomenininke ir veikė
ja ne tik pittslrarghiečių, bet 
ir visos Amerikos lietuvių tar
pa. Ilgametė ir nepailstanti .dar
buotoja, viena iš pirmųjų na
rių ir organizatorių Balfe, Alte, 
SLA ir kitose lietuviškose or
ganizacijose, draugijose ir klu
buose.

Fondas.
1968 metais bus lietuvių tar- ____ w . __ ___

pe specialiai atžymėti, nes prieš maį‘ buvo balandžio" 2, per^At- Sien3 gi puošė Rūtos Braz- 
50 metų buvo atstatyta Lietu- /:x *'—~
vos nepriklausomybė, prieš 100 
metų pirmieji lietuviai pradėjo 
atvykti Amerikon.

Ąr lietuvių veikėjai prisi
mins, kad 1968 yra taip pat 
žmogaus teisių metai? Ar lie
tuviai tais 1968 žmogaus teisių 
metais kreipsis į Jungtines Tau
tas arba bent į savo kraštų vy
riausybes, kad jos užtartų lie
tuvius tremtinius ir padėtų at
statyti pavergtos Lietuvos lais
vę.

auiunene ir L. jasiuie- padovancrtus kepinius, už ku- 
fe s*8*1* b,uvofinos, mugei surinko ajįfe 113 

mergaitėms suknyčių, dol ; '
Kaip garbės svečias ,sir savo 

drožiniais mugėje dalyvatb ir 
prof. Ignas Končius. Drožiniuo
se įdėta daug sielos. Ypač tai 
matyti miniatiūriniame Kris
ta® veido drožiny. Reikia pa
žymėti, kad prof. Ignas Kon
čius ir jo visa šeima yra skau
tai.

Trečią vai. popiet .Waterbu- 
rio skautės davė programą: pa
dainavo keletą dainų, padekla
mavo eilėraščių, paskui dvi 
mergytės akordeonu, o viena 
dūdele gražiai pagrojo.

Baigiantis mugei, Tėviškės 
vietininkijos vietininkas Juozas 
Raškys padėkojo visiem rengė
jam, bendradarbiam, tėvam ir 
mamytėm, Moterų būreliui bei 
svečiam. Pelno gauta apie 400- 
doL Jis bus paskirtas , stovyk
lavietės skolom sumažinti..

J. Burnotas

••• r-’Vi vijūno nimnt ' rr 2^ ' \

Dės Amerikos Valstybės. Juos §jo ratelio 4hsirmknnai būna gražią darbelių.
globoja ir pem kiek gaU pade- kiekvieno mėnesio pirmąjį sek- x Hartfordiečių stalam vadova- 
da tik paskiri lietuviai ar Bend- m^em 3 vaL popiet L.A.P. klu- A.- Saimininkienė (ji ir salę 
rasis Amerikos Lietuvių šalpos patalpose, 227 Lawrence SI, skoningai išpuošė). Ant stalų 

Hartford, Conn. stovėjo: kryžiai, Vėliavėlės, pa-
Trečiaš to ratelio susirinki- _ rankdar-

d&onytės (iš Manchesterio, Con- 
nectičut) dailės kūriniai.'

■ Salia Waterburio stalų buvo 
stalas su gražiais rankdar
biais.

Neužmiršo Hartfordo Kaziu- 
feo mugės ir didžiausias Con- 
ūėcticuto knygnešys Viktoras 
Vaitkus iš Waterburio, Conn. 
’^jiovanų laimėjimų stalui va- 

:<fovaVO R. Pilvelienė ir Kovie- 
ne. Cia buvo: knygelių, pagalvė
lių, .megztinių, lėlių, nosinaičių, 
karolių, gėlėms vazų, maisto dė
žučių ir-kt.

Kitoje salės pusėje jaunų po-

das Vijeikis. Jo noras susitikti 
kiek galima daugiau skautų, va
dovų ir tėvelių.

Vietovių vadovai jau yra ga
vę šventės dienotvarkes, tad 
jau prieš atvykstant skautai

LSS-LSB Atlanto Rajono 
skautų-čių ir vadovų sąskrydis 
įvyks balandžio 29-30 Kenne- 
bunkport, Maine, Šv. Antano 
gimnazijos patalpose; šio sąs
krydžio globėjais ir šeiminin
kais bus Kennebunkporto Kre
tingos tuntas, talkininant tė
vam pranciškonam.

Dalyvių registracijos mokes
tis už abi dienas: 4 dol. suau- galės pasiruošti diskusijom ir 
gusiem skautam ir svečiam, vi
siem kitiem skautam 3 dol. Re
gistracija nuo 1 tėti 2 vaL šeš
tadienį, bal. 29. 'Visiem skau- 
tam-ėm nahynės bus parūpin
tos gimnazijos rajone. Tėvam 
ar svečiam bus is anksto užsa
kyta vietos artimiausiame mo
telyje prieinama kaina. Pagei-dainų ir šokių vakaras. Ne tik 
daujama, kad skautai ir skautės



Laisvės žiburio radijas New Yorke šj šeštadienį minės savo pirmąsias me
tines. Nuotrauka daryta pirmos programos proga. Iš k. į d. prei. Jonas Bal
konas, Gintarė šileikaitė, Vliko atstovas Br. Bieliukas; antroje eilėje — Vy
tautas Strolia, Antanas Mažeika, Romas Kezys. Radijo valandėlės koncer
tas bus šį šeštadienį Maspetho lietuvių parapijos salėje. Pradžia 6:30 v.v.

Nuotr. Ii. Kisieliaus

ROCHESTER. N. Y.
Vietos Dramos būrelis balan

džio 2"2 d. 7:30 vai. vak. šv. Jur
gio parapijos salėje ruošia 
linksmavakarį. Programą suda
rys Įvairūs, dar čia nematyti ir 
negirdėti dainų ir dailiojo žo
džio deimančiukai: moterų seks
teto ir vyrų kvarteto nuotaikin
gos pavasario dainos, kurias su 
atsidėjimu moko Vlada Sabalie- 
nė ir Jonas Adomaitis, akom. 
R. Obalis; trumpi scenos vaidi
nimai iš Vinco Krėvės dra
mos “Šarūnas”; škicai iš mo
derniojo meno parodos ir kiti 
linksmi pasakojimai, kuriuos at
liks vietos mėgėjų dramos bū
relio artistai: Izab. Žmuidzinie- 
nė, Ona Adomaitienė, Alfon
sas Džiakonas, Vladas Keiba ir 
kt. Po programos, geram orkes
trui grojant, šokiai, bufetas ir 
kitos linksmybės. Reikia many
ti, kad Rochesterio ir apylinkės 
lietuviai šia reta proga mielai 
pasinaudos.

Įspūdingas Prudencijos Bič- 
kienės dainų ir taut. šokių va
karas balandžio 8 šv. Jurgio lie
tuvių parapijos salėse praėjo

Mielam bendradarbiui

PETRUI GOBUŽAI

mirus, jo žmonai Onutei, sūnui Vytautui su šeima, sūnui 
Kęstučiui reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.

1XBB

Netikėtai mirus 

Pik. VLADUI GRUDZINSKUI,
jo žmoną p. Eleną Grudzinskienę ir dukteris su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Jonas ir Pajauta IVASAUSKAI
Bronė JANUŠKEVIČIENĖ

VLADUI GRUDZINSKUI

Kunigaikštienės Birutės karių šeimų 
moterų draugijos New Yorko skyrius

Elenai Grudzinskienei ir dukroms re 
užuojautą.

Pik. 
mirus, jo žmonai 
kiame nuoširdžia

File. VLADUI GRUDZINSKUI

mirus, jo dukroms, mūsų mielosioms narėms Rimai Gu
daitienei, Nijolei Kentienei, Eugenijai Treimanienei ir jų 
šeimoms nuoširdžiausią užuojautą reiškia

LMKF Nezv Yorko Klubas ,

su dideliu pasisekimu. Solistės 
dainų ir arijų koncertas gau
siai susirinkusios Rochesterio ir 
apylinkės lietuvių visuomenės 
buvo priimtas su retu pasiilgi
mu, nes jos puikus balso tem
bras, gera dainavimo technika 
ir kultūringa scenoj laikysena 
su pirma padainuota arija (“Ne
žinau kas yra” iš “Figaro ves
tuvių”, G. A. Mozarto) visus 
maloniai pagavo, taip kad solis
tė nenoriai buvo išleidžiama iš 
scenos. Ji dainavo lietuvių, ita
lų ir prancūzų kalbomis. Viso 
padainavo 12 dainų ir arijų. A- 
kcmponavo Reimundas Obalis. 
Tautinių šokių grupės “Lazdy
nas” šokėjai grakščiai pašoko 
6 lietuvių taut. šokius, o Auk
sė Čypaitė ir Jonas Šipaila due
tą — suktini. Grojo Zigmas Ši- 

.paila ir Jonas Adomaitis. Šo
kių vadovė ir mokytoja — Jad
vyga Reginienė. Rengė Taut. 
šokių “Lazdynas” grupės tėvų 
komitetas, kuri sudaro: B. čy- 
pienė, V. Puidokienė, M. Stan- 
kienė, M. Mickys ir Juozas Sa- 
ladžius.

Liudas ir Onutė NORKAI 
Elenutė GAGAS

DARBININKAS

VYTAUTAS PADĖJO SAVIESIEMS.
Vytautas buvo vidutinio ūkio 

savininkas. Augino gražią šei
mą, mylėjo Dievą ir Tėvynę. 
Politikos nepaisė, rūpinosi tik 
savo ūkeliu, kuris buvo prie 
didelio miško. Dukrelė jau bu
vo ūgterėjusi mergiotė. Kai iš 
ūkio neužteko pragyvenimui, 
savais arkliais darbavosi miške.

Karui pasibaigus, 1945 Vy - 
tauro apylinkėje bruzdėjo gink
luoti vyrai žemaičiai, gindami 
nuo Maskvos jei ne savo lau
kus, tai bent laisvas Lietuvos 
girias. Deja, rusų tūkstančiai, 
o žemaičių tik saujelė.

Vieną ankstyvą pavasario ry
tą pas Vytautą partizanai atga
beno sunkiai sužeistą ginklo 
draugą ir Įprašė (o gal ir pri
vertė) slaugyti, globoti.

Vytautas bijojo sužeistąjį sa
vo namuose laikyti, tai greti
mam miške Įrengė sužeistajam 
slėptuvę. Birutė, Vytauto duk
ra, kasdien ligoni lankė, maiti
no ir tvarstė. Sužeistasis pasi
taisė, atgijo ir dar Birutės ap
raišiotas pradėjo lankyti Vy
tauto kaimynus. Deja, partiza
nas greit įkliuvo rusam. Kan
kinimų nepakeldamas enkave
distam išpasakojo, kad slėptu
vę jam parūpino Vytautas, o

Stud. Nijolės šlapelytės pra
nešimas iš P. Amerikos lietu
vių kongreso įvyks balandžio 
23, sekmadienį, 3 vai. p.p. vie
tos L. B. apylinkės susirinkime. 
Ji kongrese vasario mėn. daly
vavo kaip J.A.V. lietuvių jau
nimo atstovė. Be to, apylinkės 
valdyba padarys pranešimą iš 
savo metinės veiklos. -sb.

PATERSON, N.i,
Minint Lietuvos nepriklauso

mybės atkūrimo šventę, Lie
tuvos laisvinimo reikalam auko
jo:

95 dol. John Krukonis,
30 dol. Jurgis Būtėnas.
Po 25 dol.: Patersono Apy

linkės Lietuvių Bendruomenė, 
Gediminas Klimas, Kun. Kinta.

21 dcl. Fabian Saranka
Po 20 dol.: Kun. V. Dabušis, 

p. Gudoniai, T. Tallat-Kelpšai.
Po 15 dol.: Ona Šepetauskie- 

nė, Antanas ir Alvyra Virbic
kai.

11 dol. p. Kantautai.
...Po 10 dcl.: Adolfas ir Juzė 
Aidukai, Antanas Aidukas, V. 
Baltučiai, Bražinskai, Cinkai, 
Eitmanai, Lietuvių Moterų Fe
deracijos Patersono Klubas, An
tanas Gelažius, Iškeliunai, Juo
zas Jackūnas, Jurgis Jurkšaitis, 
Simas Jurkšaitis, E. Klupšie- 
nė, Latvienė, Laugaliai, Pranas 
Liaugaudas, Majauskienė ir sū
nus, Antanas Masionis, Pralei- 
kai, Antanas Rugys, Jonas Ru
gys, M. Senuliai, Slepakovienė, 

NORWOOD, MASS.

Minint Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimą, Lietuvos lais
vinimo reikalam bažnyčioje su
rinkta 111 dol., salėje — 192 
dol. Viso 303 dol. Aukojo:

25 dol. Lietuvių Piliečių kl.
20 dol. I. Sitkauskai.
Po 10 dol.: Klebonas kun. A. 

Abračinskas. A. Navickas, P. 
Jaras, E. Martyšiai, J. ir S. 
Duobai, V. ir A. Tumai, J ir E. 
Martyšiai.

Po 5 dcl.: J. Svidras, J. Stra- 
šunskas, V. ir F. Komantaus- 
kai, D. Razulevičius, O. Razu- 
levičienė. A.L.T. skyrius, A. 
Venckus.

3. dol. B. Kovas.
Po 2 dol.: C. Žitkevičius, A. 

Mulhern. K. ir O. Mačiai, B. ir 
O. Kudirkai, K. Kved, V. Jo
čius. V. ir A. Kudirkai, J. Ka- 
činauskas, 0. Strašunskienė, U. 
Repšienė.

Po 1 dol.: A. Šaltenis, A. 
Duebienė. S. AkuneviČienė, A. 
Stadalnikienė, L. Uždavinienė, 
A. Pakarklienė, N.N., H. Dix- 
on. P. Kudirka, V. Grinkevi
čius. H. J. Balutis, A. Kulbokas, 
M. Grinkevičienė, A. Vasiliaus
kienė. T. Ječienė, A. Viškelis, 
A. Kavai. K. Perednienė, O. 
Pazniokaitė.

maistą ir vaistus pristatydavo 
Birutė. Tėvas ir dukra tuoj pa
teko kalėj iman, nors prisispyrę 
gynėsi. Deja, buvo atvestas aki
statom kruvinas partizanas. Jis 
.verkdamas tarė: “Nesiginkite, 
aš buvau priverstas prisipa
žinti”. Tai taręs krito be są
monės ir iki šiol niekas neži
no kas tam partizanui nutiko. 
Apie Vytautą ir Birutėlę tik 
dabar sužinome. Jiedu neteko 
laisvės. Buvo teismas ir už teik
tą paramą laisvės kovotojam 
Vytautas nuteistas 25 metam 
sunkių darbų kalėjimo, o Biru
tei už slaugymą priteisė 10 me
tų, nors ji buvo dar nepilna
metė. Tėvą rusai išvarė Į Sibi
ro šiaurę, o Birutėlę Į Kara
gandą, kur ji rankiojo iš lau
kų akmenis, rito juos Į lau
žyklą ir 6 metus padėjo rau
donajame rojuje kelius tiesti. 
Grįžo tik su sena rusiška va- 
tinka.

Vytautas ir Birutė jau grįžo 
Lietuvon, bet senos sodybos 
prie miško nerado, o tarp sa
vųjų apsigyventi neleido. Prisi
glaudė pas gimines, vieno mies
telio daržinėlėje. Taigi, jie pa
dėjo saviesiem, o savieji ar da
bar jiem padės? Balfas sten
giasi visų laisvėje esančių lie
tuvių vardu tai atlikti. K.l—J.

Uždarykite duris
Viešbutin įėjęs kubietis prisi
stato:

— Chuanas Rodrigas Karam- 
ba de Pepeto i Gonzales.

— Gerai, gerai, — tarė port
jė, — tik tegu paskutinis iš jū
sų uždaro duris.

Ant. Sprainaitis, Šv. Kazimie
ro Draugija, Juozas Tamušaus- 
kas, Bronius Stankaitis, Jonas 
Urbonavičius, Antanas Visos- 
kis, R. Vizgirdai, Žiliai.

Po 6 dol.: Kalėda, Audronė 
Klimaitė, V. Povylonis.

Po 5 dol.: Stasys Adomaitis, 
V. ir T. Auguliąi, Cižiunas, Vy
tautas Gružas, Mary Karosas, 
Kažukauskas, Keraičiai, Kuzine- 
vičius, J. Litvaitis, V. Matusai- 
čiai, Mežys, Feliks. Misiūnaš, 
Rekešiai, A. Rubonis, Sabaliaus
kas, Marija Šaulienė, Algis Šau
lys, Jonas Sprainaitis, John Sta
naitis, Jonas Stankaitis, Aldona 
Stankaitytė, Petras Tarnaus- 
kas, Toleikis, Audronė ir Juo
zas Valatkai, Vengėnas.

3.25 dcl. Auka.
3 dol. Dora Stanaitis
2 dol. Zdanienė
1 dol. Jonas Cilinciavičius.

Minėjimui Rengti komitetas

Antanas Ustijanauskas ir John M. Bailey, demokratų vyriausio komiteto 
pirmininkas, kuriam padovanojo jo paties portretą, pieštą dait. V. Dragū- 
nevičiaus.
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

. ———
Adv. M. ŠVEIKAUSK1ENĖ* sutiko ii* 
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai sostini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At- 
torney at. Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

Klausimas
Esu gimusi Amerikoje, bet 

abu mano tėveliai buvo kilę iš 
Lietuvos. Kalbu lietuviškai, 
bet nelabai gerai. Mes turime 
giminaitę, D.P., kuri labai gra
žiai moka kalbėti ir rašyti lie
tuviškai. Todėl aš ją paprašiau 
Tamstai parašyti laišką ir pa
prašyti man atsakyti į labai 
man svarbų klausimą. Mes 
skaitome “Darbininką”, nes 
mūsų tėvai ilgus metus skaitė 
šį laikraštį ir vis ragindavo 
mus paskaityti.

Mudu su vyru neturime vai
kų: abu dirbome ir gerai už
dirbdavome. Mes turėjome su
sikūrę tokį “klubą” su kitomis 
keturiomis vedusių poromis. Vi
si gyvena kaimynystėj, visos 
neturi vaikų, arba vaikai yra 
suaugę ir vedę. Mes visi kartu

WATERBURY, CONN
Liet. Bendruomenės apylin

kės metinis susirinkimas bus 
balandžio 23, sekmadienį, 3 v. 
popiet senojoje mokykloje. Bus 
padaryti apyskaitiniai praneši
mai, renkama naują valdyba.

LB Tarybos rinkimai vyksta 
gegužės 6 ir 7. Balsuoti bus ga
lima paštu, pasiunčiant balsus 
apylinkės rinkimų komisijai, ar
ba asmeniškai komisijos nuro
dytu laiku ir vietoje. Waterbu- 
rio apylinkės rinkimų komisi
ją sudaro: K. Urbšaitis — pir- 
min., V. Skladaitis, K. Dum
čius, V. Valiulis ir J. žemaitai
tis.

Labai svarbu, kad rinkimuo
se dalyvautų daug balsuotojų, 
nes nuo balsų skaičiaus pri
klauso, kiek N. Anglijos rajo
no atstovų bus išrinkta į Tary
bą.

Lietuvių visuomenės pasita
rimas laisvinimo klausimais 
bus gegužės 21, 48 Green St. 
Klube. Tai bus tokio pobūdžio 
antras pasitarimąs. Pradžia 
12:30 v. popiet. Kviečiami daly
vauti ne tik Connecticuto, bet 
ir kitų artimųjų valstybių veik
lesnieji lietuviai. Suvažiavimą 
rengia LB Conn. apygardos ko
mitetas politiniam reikalam. Pa
grindinė suvažiavimo tema — 
50 metų sukaktis. V.B. 

eidavome į “church suppers” 
(bažnytinius subuvimus), eida
vome kegliuoti (“bowling”) ir 
pan. Vieną kartą per šešias sa
vaitės visi eidavome pietų 
valgyti į vietinį gana gerą res
toraną, kur pavalgę šokdavom 
iki 1 valandos nakties.

Prieš vienerius metus mes 
visi, kaip paprastai, nuėjome 
į restoraną, susėdome prie sta
lo ir valgėme pietus. Po pietų, 
kai prasidėjo šokiai, mano drau
gės vyras, kuris sėdėjo prie 
manęs, atsikėlė ir mane pa - 
kvietė šokti. Aš vos atsikėlusi 
pavirtau aukštielnika, nes grin
dys buvo šlapios. Mano sužei
dimas buvo rimtas: nuvežus 
į ligoninę, paaiškėjo, kad kojos 
kaulas yra įlūžęs, taip pat buvo 
vidujinio kraujavimo (hemor- 
rhage). Sirgau ilgai. Ligoninėj 
išgulėjau dvi savaites, o namie 
ilgai teko gulėti ir gydytis. 
Paskui pasirodė, kad koja bu
vo negerai “sugipsuota” ir teko 
vėl ją iš naujo sulaužti ir su
tvarkyti. Iš viso teko sirgti apie 
5 mėnesius. Dabar reikalai pa
gerėjo. Jau aš galiu vaikščioti 
ir jau grįžau į darbą. Daktaras 
sako, kad koja labai gražiai su
gijo ir bus tokia pat gera, kaip 
buvo.

Žinoma, mes turime advo
katą. Jis mums žadėjo kažin ką 
gauti ir vis davė mums gerų 
vilčių, kad mums bus atlyginta 
už visus nuostolius. Viskas taip 
ir pasiliko viltimis. Prieš mėne
sį advokatas mus pasišaukė pas 
save ir paaiškino, kad restora
no draudimo bendrovė siūlo 
apmokėti gydymo išlaidas ir 
advokato patarnavimus, bet ne
duos mums nė cento. Mūsų ad
vokatas sako: jei norite paduo
ti draudimo bendrovę į teismą, 
turėsite laukti tris metus arba 
daugiau, kol prieis jūsų eilė. Po 
to galite laimėti, galite ir pra
laimėti. Garantijų, sako, aš 
jums negaliu duoti. Man atro
do, sako mūsų advokatas, kad

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 

anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psl. $7.00.

History of the Lithuanian Nation, by C. R. Jurgėla. Plati Lietuvos istorija, 
544 psl. 510.00.

Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.
The Balts, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. kietais 

viršeliais. $7.50.
Lithuania under the Soviets, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

300 psl., kietais viršeliais. $7.00.
Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. Kie

tais viršeliais $4.00, minkštais $3.00.
Twenty Years’ Strugglė for Freedom of Lithuania, by J. Audėnas. $2.50.
The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guerrilla Warfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
Leave Your Tears in Moscovv, by B. Armonas. $4.00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Ouartet. Barono. Katiliškio. Landsbergio ir šeiniaus kūriniai. 

$5.00.
Lithuanian Folk Talės. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių - 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes. by J. Daužvardis. $2.00.
Lithuanian Self-Taught. by M. Variakojytė. $1.25.
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers, by P. Jurkus. Lietuvių 

menininkų paveikslų albumas. Didelio formato. $6.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Dedication of the Chapel of Our Lady of Šiluva. 50d.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 50d.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom. by A. D. Yuknis. 50d.
Lithuania. short pamphlet about Lithuania. 50<*.
Enjjlish-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ra. 30.000 žodžių). $6.00. 
Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius (ca. 27.000 i.) $5.00. 
Lithuanian-English. V. Peteraitis. 602 psl. Kietais viršeliais. $7.00.
Lithuanian-English <4. English-Lithuanain kišeninis žodinėlis. $2 00.
Photographs / Algimantas Kezys, S.J. — meniškas albumas. $4.00 
Avvakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $5.00.
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, a novel by Ig. šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures. by V. Tamulatis. $4.00.
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales. N. M. Zobarskas. $3.50.

šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama: 
DARBININKO ADMINISTRACIJA

910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221
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vilčių laimėti mažai.
Mes tarėmės su vyru, kas 

mums reiktų daryti. Mes turi
me sveikatos draudimą (blue 
cross ir blue shield), taigi be
veik už visas išlaidas ligoninei 
bei daktaram buvo sumokėta. 
Ko mes galime dabar nustoti, 
jei eisime į teismą? Atrodo, 
kad tas mūsų advokatas nela
bai nori eiti į teismą. Jis sako, 
kad jis pats į teismą neina, 
kad jis turės kitą advokatą gau
ti, o kad tas viskas apsieis ga
na brangiai. Mes dabar nusto
jome pasitikėjimo. Kodėl iš pra
džių mums nesakė, kad jis nei
na pats į teismą? Gal mes bū
tume pasisamdė tokį advokatą, 
kuris nebijo pats į teismą eiti. 
Be to, ką mes žinome, ką jis 
paims savo vieton į teismą ei
ti? Kodėl jis taip nori geruoju 
tartis? Viskas mums atrodo la
bai įtartina ir mes labai pra
šome patarti, kas mums dabar 
būtų naudingiausia padaryti.

Darbininko skaitytoja, N.Y. 
Atsakymas

Man dažnai tenka žmonėms 
pasakyti ir Tamstai turiu pakar
toti, kad vien faktas, kad Tams
ta susižeidei, nereiškia, kad res
toranas yra atsakingas už Tams
tos sužeidimą. Tamstų atvoka- 
tas turi įrodyti, kad klubas 
(taigi jo tarnautojai) buvo “ne
atsargūs” (negligent) ir kad dėl 
to neatsargumo nukentėjot. Ar 
yra tokios teisinės atsakomy
bės Tamstos atveju? Tai pri - 
klauso nuo faktiškų aplinkybių, 
pav., ar grindys buvo šlapios, 
kai Tamstos atėjote prie savo 
stalo? Ar tai įvyko Tamstoms 
pietaujant? Ar klubo patarnau
tojai arba patarnautojos turėjo 
progos apie tai žinoti ir nuo 
daugelio kitų detalių. Jei advo
katas, ištyręs visas aplinkybes 
ir galimumus, patarė susitarti 
su draudimo bendrove, kuri su
tinka apmokėti vien tik gydy
mo išlaidas, jis bus priėjęs iš
vados, kad šiuo atveju nėra 
teisinės atsakomybės.

Neužmiršk Tamsta, kad ad
vokatas yra suinteresuotas gau
ti galimai daugiau pinigų Jūsų 
ir jo paties finansiniam labui, 
taip pat ir savo reputacijos la
bui.

Jei jis pataria nesikreipti į 
teismą, jis turbūt žino, kad yra 
maža vilties bylą laimėti. Byli
nėjimasis nėra pigus reikalas 
Jis yra surištas su stambiomis 
išlaidomis, ir Jūsų advokatas, 
matyt, yra tos nuomonės, kad 
naudos iš tokio bylinėjimosi 
būtų mažai.
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VAITKUS
PHOTO STUDIO

DARBININKAS

RADIJO PROGRAMOS

SECTION FOREMAN
EXPI

PARISIAN BEAUTY ACADEMY

KARLONAS
FUNERAL HOME

ŠV. ANTANO
GIMNAZIJA

ADVOKATAS

Juozo kisieno

mielai prisius, jei tik parašysi
te užsakymą adresu: 910 WU- 
loughby Avė., Brooklyn N. Y. 
11221.

Specialiais in wedding, baptism, 
graduation, parties, etc. 

Ultra-modern eųuipment from

PETER JAREMA 
|29 KaM 7tfc Stovėt 
lew Ygeft, N. V. 19688

BUSINESS PRINTING S Necesei* 
ties. Advertiaing pluggers and spe- 
daltlea, teseball scheduies, fokttng 
carda 7 Hnes $655 thousand. Gener
al DfatribuUng Co., 303 W. 42 SL, 
247-6290

DaVITA'S PRO SHOP 
274 E.3rd Street, ML Verson

Complete Upe oC Bovffing BdBs, 
Tropbiee, BowUng Skirta. Sboea. Ex- 
pert driUings while-u-wait. Lowest 
prices. Open daily UU 8FM

(914) UOŠVI

Work near tame 
Portofino Sportstvėnr fnc 

715 Broadmy N. T:

puoė jOsų dvasią gaiviais min
ties Medais, jeigu kasdien pa
skaitysite po skyrei} ii 
T. Kornelijau* Bučmio, O.F.M.

“GEGUMS MENUO*

A Notary Public 
MO Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

WEDDING PICTURES 
of excellent ųuąMty 

Color - Black and White. 
We specialize also in pictures 

for all the family. 
Communion - Confirmatkms

ORTIZ-ART STUOIO 
Studto of Photography 
Pbotoe for aO oefcastons

Playrooms - Porebes — Reasonable 
rates, fully insured, free estimates 

Call 597-4913

' Camfirkigp, Mase • 
PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir nakty. Mo- 
flcTTntfrfi koplyčia senneBims

BOPOD 
COMMERCIAL CONSTRUCTION

Over 30 yn eap. Bidi tą>on reųuest.
345 E. E SOth Stieet, N. Y. C. . 

NY: YU 8-4546 — U: 516-486-3599

Carpets Cleaned and Dyed 
QUALTTY

Carpet and Upholstery Cleaning 
Dyeing on the. floor. Carpets cleaned 
84 sq. fL FREE ESTZMATE. 

OX 5-3143 or 939-4822

davimus ant mūsų arba 
pirkėjo temta. Statybą 
atliekamsąŽtatagsipiigėl 
raatartaą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Atmeną 

TOL 516 AN 1-28S4

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Poreet P'way Statau) 
WrOO0H*VQm* Te 

flntsrfViym g&rbiogM laSdotuvt^ 
Koplyčios nemokamai vfsoau 
miesto dalyse; veikia venHUacty*. 

Tek Vlrglnia 7-4489

SINAi BUILD1NG. 
MAIRTENANCE

ATTENTION — Churebes - Organi- 
zations — Mimeo Specialiais — typ- 
ing forma filied out including S.B.A. 

Phone 774-1805, 778^7522.
1169 St. Johns Pi., B’klyn Wm. Potts

Paminklai ir antkapiai pagaminami / 
kapinėse.

69-31 Metropolitan Avenue
Middle Village, Maspeth, N. Y. o Tel. DA

A ' - -4-

HARTFORD, CONN.
Ved. ADO. DRAG0NAVICIU8

WBMI-FM 95.7

FENpER MAN 
Steady work nice vrorking conditions 

Ezcelfent Salary
FANTINO’S AUTO BODY 
2213 E Tremont Avė Brome 

Call TA 3-2240

WANTED EXP DRE8SMAKER 
ON DRESSES > 

Steady work nfce working cMMfitkms 
22 North Park Avenue 
Rockville Center LX

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

281 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

PETER JAREMA 
UKRAINIETIS LAIDOTOJAS

PLUSH CEILJNGS — Soundproof, 
fireproof (surftec spray), sprayed 
on ceihngs and walls. Covers any 
surface, won*t crack, peel or chip. 

z 788-3320
------ Free estimates given------- -

SAM SIMMONS
226 Milford Street Brooklyn N.Y. 

Dump Truck Available for 
Di&erent Purposes 

All work guaranteed 
Call anytime 827-7384

8350 hour cleaning and 5450 bedė 
waxing AB woric guaranteed 
esttmMen given"

CaB 345-4039

708 Ninth Avė. behind 48 A 49 SL 
Nesu York 

Life Bke photos 
Special prices for

ROMA 
469-5710 

3723 Church Avė. Brooklyn

WANTED. EXP MECHANIC 
Work near Home 

with Garage and Service Exp 
Steady work nice woridng conditions 

JOHNS TEXACO SERVICE " 
STATION

50 Main St. Bloomingdale N J. 
Appiy in Person.*

407-604 necessary. Call 933-2400 — 
Mr. Guisto, MaŲaeson Co., E. Buther- 
ford, NJ. An Eąual Opportunity 
Employer. '

FUNERAL HOME 
197 Webster Avenue

CANCEL OK CHANGE

Full or part tiahe income. A tfigifi- 
fied selling cereer awaits you. Sėli 
advertising specialties, calendars & 
gifts to banks.A businesses in your 
area. Earn up to $15,000 full time, 
$5,000 spare tUpe: Ne investment. 
CaU or come, in for f ree selling kit 
and fūn detafl&rThe 'Rbss Company, 
Ross Buil<fin^, X>ept Č Uberty, N-Y. 
(914) 292-76777' i

Worfe?fear Home!
TAB OPERATOR

5:30 - 10:30 p.m. Experience <m

|«7 ORCHARD ST, N. Y. C.
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DiDO PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, aprimtam, ntamltai ir kt
• Aucfiniai bj^Sdob ir vietinės vilnos, Mfco, medvilnės
• Specialia* žemo* fcamm Stun&mt audinius į užsieni

WAMTED 0CP CUTTER8 
FOR MACHINES

Ifuitipte spinrife W<wk ueer tame

REPUBLIC Liqnor Store, Ine.
322 Union Avenue, BrooUyn 11, N. Y. 

/' Telefonas EV 7-2069
JUOZAS BRUŽINSKAS, ved6ta

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtiną), kfiojakų, midų
Šventėms bei kitokioms progom '

We buy any eM fumiture and pianas 
good prices paid for old beer stains, 
ehina, antiques, rūgs, štampe, coins, 
goM ccdns. Turn these items into 
money. We cover the 5 boroughs. 
SCHABFFER - TeL BU 2-0076 - tt 
busy 763-1200.

Laidotuvių (Brektoriua 
MMenridta koplyčia m 

Air Oondttkm''E. fth/K, ftėw York 9į N.Y. 
GRamercy 5-1487

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Uetuvoz prisimiidinal 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sakme*. 9-45 Hc> 10-58 ryto

910 Willmighby Avenue 
Brooklyn, N. Y. 11221

FOR LONG DISTANCE 
ANYWHER IN U.S.A. 

CAB SERVICE 
REASONABLE 
CALL IN 7-4280

640 pusi Kaina 2 dot Labai 
patranku, tinka kaip dovana 
visokiomis Įnogomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu:

ICED ON 
MEfri^CLOTHING

— faek jūsų vie9)tfyjė kai
nuoja kambariai?
~ Pirmame aiAšte 

mariau, antrame — 20 
me — I50, o ketvirtame —160 
nmrkhį.

— AGū, pone, bet man jūsų 
viešbutis per žemas..

Eacurtioaa to the WorM*s Fair in 
MoutreaL Canada May 26-28 — Ali 
inetastve tripe to Europe^-Memorial 
Day to July 16th. Tel. MO 6-3601 
BMtoųuen eacurrioas ‘Mirayes tripe’ 
206 W. 96 SL N.Y.C. N.Y. (betvreen 
B*Vay A Ameterdam) Operated Iqf 
Affled Bus Oorp. ICC Uc. MC 21763

DIDYSIS 
RAMYBĖS

Visit us and see our gallery pictures

LOUIS (Kuri) PHOTO STUOIO 
AT 9-2530 

Call us today

tioned CADILLACS hour, day or on 
contracL TV, eocperienced drivers 
(proteeted), foreign language speak- 
ing, if reųuired. Rates on reųūest. 
Credit cards bonored. Heideiberg 
Limousine (212) 672-1310

VfORITTtiĖAR HOME 
Wanted exp operatorė ou eapeneivv 
dresses mušt do« eompiete garment 
union shop excett6ut waddng cendi- 
tions. Top wages JUD1TH DR^ESS 
6919 New Utrecht Avė Brooklyn, 
N.Y. Call TB 7-2768

24 hour nursing servise, new tanld- 
ing, good food, $65 week and 19-

Rprfav Hmma, Pa. 215 ME 6-1599

WANTED EXP MENROW 
OPERATORĘ

Pu^cį katarinRa
• Automobilistas niekaip nega- 

li užvesti mašinos. Išlipęs iš 
automdailio, jis bando užvesti 
rankena. Kai jis apsuko ranke
ną kokius šešiasdešimt kutų, 
prie jo priėjo kažkoks (Dėdukas, 
įspaudė jam į ranką pinigą ir 
saiko:

— Puiki, ponuli, ta tavo ka* 
tarinka. Truputį, tiesa, nepri
girdžiu, bet iš tikrųjų puiki! '

20% DISCOUNT 
ON BASEMENTS 

KITCHENS A BATHROOMS

PHILADELPH1A, fa. 
WTĘL, 989 kllocyclee 

BENDRUOMSNBS BALSAS 
1203 Graen SL, Phila, Pa. 19123 

PO F0932 _L 
Sektadlenlale nuo 1:30 Iki 2^0 p^.

EXP GENERAL HELPER 
To Work in Warebouse 

Steady work nice working conditions 
Work near tame

Call 516 WE 8-8000 Mr. Maggio

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A YUCIUS 
« Shady St. W. Pgh- Penna. 1UR 

Tel. 565-2754

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banga 
15756 Lesum Detroit 27, JfiOh. 

BRotam^ 3-2224

ON SPORTSWEAR 
Sectton worL Wgrtc)Mar tapte 

Steady vrork nice working cceuBtions 
STARLET FABHIBfaŠ v 

1189 McCarter Higinray Neįtark N J 
Call 291 HU 3-ST08

HALL*S CONTRACTING CO.
Buildtog 'tt mnodehng of all kinds, 
miitariry, roofing. drivevrays, plumb- 

etc. pednting A carpentry. 10% 
dtocount en labor and mateliais. AB 
jote guaranteed, 22 yrs experience. 

Call WA 4-1440

8t. ANTMONY’S 
HISM 8CHOOL 

Kennebunkpert, Maine 84046

Wonderful Opportunity 
With Large National Concern 

Write tįsi details to
BOK WMB — BOOM 714 

AVENUE 
NEW tORK. CSTY

FM tengonds 105,7 MC 
neg. H WKOX, Pramintam, Masa 

Sekmadieniais 8 - 9 vaL ryte

A-1 CARPENTRY 
Alterations - Remodeling - Repairs 
- Doors - Floors - PaneKng - Parti-

DANEE NURSING HOME A bome 
away from home — good food and 
erreUent care Reg Nuroe.in ėon- 
stant aėtesdance CMbolic Cfamrch 
wtthin the area — Otterbold Road 
Macopin NJ. — Call 201-697-6368
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fflADDimilU 1/ AC- m"■ ■ Mrg S I W| ■ I w| Iui rengiama popietė gegužės 7,
S ■ 1W ■ I wl ■ ■<Apreiškimo parapijos saloje, 4

nadjienosGsS^
Apreiškimo parapijos klebo

nas kun. N. Pakalnis, baigus 
40 valandų atlaidus, balandžio 
11 pavaišino savo choristus. 
Choristai tą progą panaudojo o- 
ficialiai pasveikinti naują chor
vedį muz. Algirdą Kačanauską. 
Ne tik tortas papuoštas specia
liu įrašu, bet sugiedota ilgiau
sių metų ir palinkėta, kad mie
las muzikas ilgai dirbtų su šiuo 
choru. Klebonui kun. N. Pakal
niui už vaišes choristai labai 
dėkingi.

JAV kongresmanas Joseph 
P. Addabbo ir Don Lewis, 
WHBI radijo stoties preziden
tas, dalyvaus Laisvės Žiburio 
radijo vakare balandžio 22. 
(Laisvės žiburio programa per
duodama per WHBI radijo sto
tį). Koncertas ir šokiai bus Mas- 
petho lietuvių parapijos salėje.

N. Y. Vyrų oktetas balandžio 
8, šeštadienį, labai sėkmingai 
koncertavo Chicagoje. Kon- 
certan buvo prisirinkę apie 700 
žmonių.

Vienuolynas ---------- GL 5-7068
Spaustuve ................ GL 2-6916
Administracija ....... GL 2-2923
Redakcija ................  GL 5-7281

Numatomus parengimus N. 
Y. lietuvių visuomenė prašoma 
pranešti Vyt. Radzivanui, 84-16 
110 St., Richmond Hill, N. Y. 
11418. Telef. HI 1-9720.

Lietuvaičių dėmesiui. Lietu
vių Katalikių Moterų Kultūros 
dr-ja organizuoja lietuvaičių po
būvį balandžio 23 d. 3 v. p.p. 
pas p. Stonius, 85-63 112 St., 
Richmond Hill, N.Y., telef. VI 
6-0977. Važiuoti BMT linijos Ja- 
maica traukiniu iki 111 St. sto
ties ir eiti 112 gatve link Fo- 
rest parko. Kviečiamos visos lie
tuvaitės studentės, paskutinės 
aukštesniosios mokyklos (High 
School) klasės mokinės ir dir
bančios to amžiaus lietuvaitės, 
kuriom rūpi lietuviški reikalai. 
Pašnekesį praves Nekalto Pra
sidėjimo seselės iš Putnamo. 
Po to diskusijos ir arbatėlė.

Woodhaven LB apylinkės 
metinis susirinkimas įvyks ba
landžio 28 d. 8 vai. vak. Lie
tuvių Atletų klubo salėje, 1332 
Halsey St., Brooklyn, N. Y. Su
sirinkimo dienotvarkėje prane
šimai, JAV LB tarybos rinkimų 
klausimas, naujos valdybos rin
kimai. Solidarumo mokestį pra
šome siųsti iždininkui: E. Lau
kys, 85 Hali St., Brooklyn, N. 
Y. 11205. — Apylinkės valdy
ba.

Dr. Reginos Saldaitienės te
lefonas nuo praeito šeštadienio 
pakeistas į 296-8880.

v. p.p. Kartu bus paminėta ir 
motinos diena. Rengėjai — Lie
tuvių Kat. Kultūros Dr-ja ir N. 
Y. Liet. Vyčių 41 kuopa.

Petras Gobušas, gyvenęs 
Maspethe, mirė balandžio 12. 
Iš Viešpaties Atsimainymo baž
nyčios balandžio 15 palaidotas 
šv. Karolio kapinėse. Nuliūdi
me paliko žmoną Oną ir du sū
nus: Vytautą ir Kęstutį. Velio
nis buvo Darbininko skaityto
jas. Šermenimis rūpinosi Ko- 
dis laidotuvių įstaiga, 63-06 Flu- 
shing Avė., Maspeth, N.Y.

Rimas Budrys, chemijos dak
taras,. tarnybos reikalais iš Chi- 
cagos lankėsi New Yorke ir ap
lankė Hansos universiteto stu
dijų draugą J. Parojų.

Stasė Augustus-Wain, žinoma x 
vyčių veikėja, su vyru Povilu 
iš Great Neck išvyko atostogų 
į Bahamas bei Floridą.

Dvylikos metų lietuvaitė, pro
fesionalė modeliuotoja, Kathy 
Kralik, dalyvaus madų parodo
je balandžio 30 Le Cordon 
Bleu salėje.

Vyr. Sk. Židinys ruošia suei
ga balandžio 20 d. 7:30 vai. v. 
pas A. Gerulaitienę 159-23 99 
St. Howard Beach, telef. MI 1- 
7092. Nijolė Valaitienė demons
truos gėlių išdėstymo meną. 
Vyr. Skautės kviečiamos daly
vauti.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
N. Y. skyrius ir "Laisvosios 
Lietuvos" bičiuliai balandžio 
29 d. 7 vai. vak. rengia pobū-

Režisierius ir aktorius Vyt. Valiukas vaidinantis Vadą su E. Vaičiuliu — 
Kareiviu “Barzdos” repeticijos metu. A. Landsbergiofarso premjera kartu 
su K. Ostrausko “Pypke” įvyksta balandžio 29 d., 8 v.v., Van Wyck Junior 
High School, 85-05 144th Street, Jamaica, N.Y. Nuotr. G. Naujokaičio

JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybos rinkimai bus gegužės 
6-7. Vyriausią rinkimų komisi
ją sudaro bostoniškiai: pirm. 
Antanas Škudzinskas, sekr. Ka
zys Šimėnas ir nariai: Vytau
tas Izbickas, Jackus Sonda ir 
Jonas Valiukonis. Mūsų kandi
datais į LB tarybą yra: Stasys 
Griežė-Jurgelevičius, Ona Ivaš- 
kienė, Juozas Kapočius ir Bro
nius Matulionis. LB Bostono a- 
pylinkės rinkimų komisiją su
daro: Juozas Bakšys, Pranas 
Mučinskas, Jonas Venckus ir 
Antanas Vileniškis. Visi pra
šomi dalyvauti rinkimuose.

Aldona Kasakaitytė ir Helmu
tas Valaitis susituokė balandžio 
7.

Steponas Minkus, lietuviš
kos radijo valandėlės ir Baltic 
Florist krautuvės savininkas, 
vėl guli ligoninėj.

Cape Cod lietuvių vasarvie
tei vasaros sezonui ieškoma: 2 
mergaitės padavinėti į stalą ir 
tvarkyti kambarius ir 2 mote
rys virtuvės darbam. Dėl sąly
gų kreiptis: M. Jansonienė, 15 
Rosedale St., Boston, Mass.
02124. Tel. 288-5999.

Nijolė Manelienė demonstruos tris M. Kripkauskienės sukurtas vestuvines 
sukneles madų parodoje balandžio 30 d. Le Cordon Bleu salėje.

vį Carnegie International En- 
dowment salėse, 345 E. 46 St. 
New Yorke. Kalbės Vilius Bra
žėnas — Liberalizmo stabdžiai 
laisvės kovoje. V. Bražėnas ge
rai žinomas mūsų visuomenei 
kaip aktyvus ir energingas vei
kėjas Lietuvos laisvinimo ba
ruose. Gerai susipažinęs su Lie
tuvos ir tarptautinės politikos 
klausimais, jis turi tamprius ry
šius su senatoriais ir kongres- 
manais, kurie ne tik remia mū
sų tautos laisvinimo reikalą, 
bet daro įtakos ir kitiem sena
toriam ir kongresmanam, kad 
mūsų laisvės byla būtų iškelta 
Jungtinėse Tautose. - V. Bražė
nas dalyvauja lietuvių ir ame
rikiečių spaudoje, o jo paskai
tas įvertino tiek vieni, tiek ki
ti. V. Bražėnas pažįstamas ir 
jaunimui, ypač skautiškoje veik
loje. Dailiojo žodžio menininkė 
Irena Veblaitienė padeklamuos 
Lietuvos laisvės kovotojų dai
nų iš 1944-52 laikotarpio. Pa
skaitos salė bus dekoruota spe
cialiai paruoštomis dail. Jurgio 
Juodžio dekoracijomis, o pobū
vio salė bus išpuošta jo sukur
tais patriotiniais paveikslais. 
Užbaigai vaišės: koktailis, už
kandžiai, kava. Auka 3 dol., jau
nimui iki 21 m. ir uniformuo
tiem kariam nemokamai.

Akademikai skautai gegužės 
20, šeštadienį, 8 v.v. rengia pa
vasario puotą. Puota ruošiama 
tiem, kurie pasiilgo puošnumo 
ir pakilios nuotaikos. Visuo
menė, filisteriai ir akademikai

LB New Yorko apygardos 
valdyba, kartu su išeinančia 
valdyba, balandžio 14 Lietuvių 
Atletų klubo patalpose susirin
ko posėdžio. Naujoji valdyba, 
perėmusi dokumentus, pasi
skirstė pareigomis: pirm. —A. 
Vakselis, 112-09 95th. Avė., 
Richmond Hill, N.Y., vicepirm. 
politiniam ir jaunimo reika - 
lam — A. Sperauskas, vicepir- 
min. kultūros reikalam — Z. 
Dičpinigaitis, ižd. — V. Padva- 
rietis, narys švietimo ir infor
macijos reikalam — V. Radzi- 
vanas, narys organizaciniam 
reikalam — R. Giedraitis, sekr. 
R. Buragaitė Šidlauskienė.

15 metų paaukojęs Lietuvių 
Bendruomenei, išeinąs pirm. 
J. Šlepetys pasveikino naują 
valdybą ir pasakė jautrų atsi
sveikinimo žodį. Naujoji valdy
ba, ypač jaunesnieji jos nariai, 
pasiges šio kilnaus darbuotojo 
prityrusių patarimų.

LB apylinkių atstovų suvažia
vime balandžio 8 paaiškėjo,

NEWARK, N. J.

"Rūtos" ansamblis, vadovau
jamas muz. Alg. Kačanausko, 
balandžio 22 koncertuoja Balti
ni orėj e.

B. Venckienė, dainuojanti 
“Rūtos” ansamblyje ir “Žibuok
lių” sekstete, po sunkios opera
cijos sveiksta St. Barnabas Me- 
dical Center, Livingston, N.J.

Rūtietė Klementina Novis su
sižiedavo. Ansamblio narės jai 
linki sėkmingo gyvenimo.

Jurgis Simonaitis greitai ir 
sąžiningai atlieka įvairius na
mų, stogų, vandentiekių ir kt. 
pataisymus. Skambinti 6-9 vai. 
vakaro telef. 388-0958.

Jonas Trumpa, gyvenęs Ske- 
monių parapijoj, Lietuvoje, su
laukęs 65 m. amžiaus, mirė ba
landžio 16. Nuliūdime paliko 
žmoną, du sūnus, dvi dukras, 
du brolius — Julių Montrealy- 
je ir Antaną, vienuolį pranciš
koną, dirbantį Brooklyne, Dar
bininko administracijoje. Velio
nis nuo pat pirmų okupacijos 
dienų buvo okupantų gaudo
mas bei vėliau kalinamas. Iš

Parduodamas didelis namas 
prie upelio su sklypu 13 akrų, 
kurių 5 akrai miško. Visi pato
gumai, naujas krosnis, gera pa
dėtis, žemi mokesčiai. Gražus 
namas — pastoviam apsigyve
nimui ar vasarvietei. Galima 
pirkti su visais baldais ar be 
jų. 3 mylios nuo Amsterda
mo, 26 nuo Saratogos ir 32 my
lios nuo Albany, N.Y. Būtina 
parduoti dėl palikimo sutvarky
mo. Rašyti: S.N. Saldis, P. O. 
Box 42, Amsterdam, N. Y. 
Skambinti dieną (518) VI 2-59- 
20, vakare (518)*VI 3-2947.

4 Rooms to let. Ali improve- 
ments. Rent control. Call HY 
5-1727.

Housekeeper wanted. 2 
adults. No laundry. Good sala- 
ry. 4 Room apartment. Call 
BU 2-5711.

jog New Yorko apygarda iki 
šiol dar neturėjo nario politi
niam reikalam. Dr. L Skeivys 
pareiškė, jog būtų laikas Lietu
vių Bendruomenei domėtis ne 
tik kultūros, švietimo, jauni
mo ar finansiniais reikalais, 
bet taip pat ir dabartine poli
tine padėtimi. Dr. Skeivio min
tis sulaukė pritarimo ir su di
dele balsų persvara buvo pri
imtas pasiūlymas paskirti vieną 
naujos valdybos narį rūpintis 
politiniais reikalais. Naujoje val
dyboje šios pareigos teko A. 
Sperauskui. Iš New Yorko a-

tremties grįžo su paliegusią 
sveikata.

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

Moterišku rūbu krautuvei 
reikalinga moteris, suprantan
ti moteriškų drabužių siuvimą 
ir pataisymą. Informacijai 
skambinti 847-7240.

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

Išnuomojami du butai po 5 
kambarius, abu III aukšte, Kni- 
ckerbocker Avė., arti Halsey 
St. Ridgewoode. Apšildomi ga- 
zu, kiekvienas po 50 dol. Skam
binti popietėm ir vakarais VI 
3-6545.

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDŽIO New Yorko skyrius 
ir “LAISVOSIOS LIETUVOS” BIČIULIŲ rengiamas

POBŪVIS
įvyks

1967 m. balandžio 29 d.
6 vai. 30 min. vakare

CARNEGIE INTERNATIONAL ENDOWMENT 
CENTER SALĖSE

345 E. 46th STREET, MANHATTAN, N. Y.,

į kurį maloniai prašomi tautiečiai atsilankyti.

PROGRAMOJE:
• Vilius Bražėnas kalbės — “Liberalizmo stabdžiai lais

vės kovoje”
• Irena Veblaitienė, dailiojo žodžio menininkė, padekla

muos laisvės kovotojų dainas, sukurtas pavergtoje Lie
tuvoje 1944-1952 metais.

• Salės bus išpuoštos ir dekoruotos dail. J. Juodžio pa
veikslais.

• Vaišės: kokteilis, kavutė, užkandžiai.
Auka $3.00; jaunimui iki 21 m. ir uniformuotiems kariams—veltui.

skautai kviečiami dalyvauti. 
Puota įvyks Forest Hills Inn, 
1 Station Suvarė, Forest Hills 
Gardens (kampas Bums St., ir 
71 Avė.). Puotos metu bus kok- 
tailių valandėlė, vėžių pietūs su 
neribotais gėrimais ir šokiais. 
Vakaro apranga — baliniai rū
bai. Rezervacijas, pavieniui ir 
dešimčiai žmonių prie stalo, 
padaryti iš anksto pas Kęstutį 
Bilerį, 127 Cornwell Avė., Val- 
ley Stream, N.Y. 11580, Tel. 
(516) 561-2492. Dėl informaci
jų skambinti Sauliui Arūnui 
(212) VI 7-6336 arba Danutei 
Kezytei (212) 642-2213.

pygardos tik I apylinkė valdy
boje turėjo narį, politiniam rei
kalam (G. Ridikas). Būtų pravar
tu ir kitom apylinkėm pasekti 
I apylinkės pavyzdį. — R.B.Š.

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

Prieš metus balandžio 20 mirė žurnalistas

KAZYS OBUOLĖNAS

Mirties metinių proga mišios bus balandžio 23, sekmadienį
8 v. ryto tėvų pranciškonų koplyčioje Brooklyne.

Draugai ir pažįstami prašomi atšilankyti j šias pamaldai.

Juozas Kurapka į Ameriką 
atvyko tik prieš kelerius metus. 
Čia jau gyveno jo žmona, duk
tė ir sūnus. Kurapka buvo labai 
ramus žmogus. Kiekvieną sek
madienį jį matydavome Šv. Pet
ro bažnyčioje lietuviškose mi
šiose. Balandžio 6 jis buvo už
gautas automobilio. Nuvežtas į 
ligoninę ten ir mirė. Nuliūdi
me paliko žmoną, dukterį, sū
nų ir anūkų bei kitų giminių.

Dr. Kazio Griniaus, buvusio 
prezidento, paminklo statymui 
SLA 328 kuopa paaukojo 400 
dol.

N. Anglijos jaunųjų Lietuvos 
vyčių suvažiavimas bus balan
džio 23 Aušros Vartų parapijos 
salėje Worcester, Mass.

Kultūros klubo susirinkimas 
įvyks balandžio 22 d. 7:30 v.v. 
Tarptautinio Instituto patalpo
se. Programoje lituanisto Vla
do Kulboko paskaita: Lietuvių 
literatūros kritika tremtyje.

"Nuodėmingo Angelo" vai
dintojais yra: Rita Ausiejutė, 
Marija Gineitienė, Birutė Vaič- 
jurgytė, Zita Zarankaitė, Linas 
Ausiejus, Antanas Januška, Jur
gis Jašinskas, Gediminas Mar- 
gaitis, Jonas Valiukonis, Anta
nas Vileniškis ir Povilas Žičkus. 
Režisuoja Aleksandra Gustaitie- 
nė. Spektaklis įvyks gegužės 6 
d. 7 v.v. So. Boston High 
School auditorijoje.

Stepono Dariaus legionierių 
postas n r. 317, minint 30 m. 
veiklos sukaktį, rengia metinį 
banketą So. Bostone Lietuvių 
Piliečių klubo salėje balandžio 
23. Pirm. J. C. Lubin vadovau
ja gausiam rengimo komite
tui, į kurį įeina comm. S. Tre- 
penskis, Dariaus pagelbininkių 
pirm. E. Piragis ir jos grupės 
narės. Iškilmėse šalia Dariaus 
posto narių dalyvaus įvairūs 
veteranų organizacijų ir val
džios atstovai. Banketui vado
vaus E. L. Ketvirtis. Iškilmių 
metu bus pagerbtas W.J. Ca- 
sey, posto adjutantas. Kaip pa
stovūs nariai į Dariaus postą 
bus priimti 27 I pasaulinio ka
ro veteranai: J.B. Akstinas, A. 
Bittler, J. Cidlevicz, J. Dvorec- 
kis, C. Gaidys, W. J. Gedwill, 
F. Gerulskis, C.J. Jankauskas,
B. Januskevicz, J. Kracunas, J. 
Lekys, C. Luinis, P. Moteju- 
nas, F. Patackas, J. Petkus, J. 
Podėlis, J.P. Rudis, A.F. Rum- 
sis, C. Sabet, J. Sakalauskas, J.
C. Seymour, M.D., J. Slanina, 
M. Vareika, E. Veveris, S. Wash- 
well, M. Wilkonis, J. Wolent.

Darbininkas naujai yra gau
namas prie bažnyčių Brockto- 
ne ir So. Bostone. Parapiečiai, 
kurie nėra užsisakę Darbinin
ko, kviečiami pasiimti išeinant 
iš bažnyčios. Darbininko paski
ras numeris kaštuoja 10 centų. 
Susipažinimui duodama dova
nai.

PLAUKŲ PAŠALINIMAS 
Specialistai — įsikūrę jau 20 
metų. Rekomenduoja žymūs 
odos daktarai ir ligoninės. 41 
Winter Street — 7 aukštas, 
Boston, Mass.; Tel. 426-1340

Miss O’SuIlivan

NEW YORKO LIETUVIŲ TEATRAS
š.m. balandžio 29 d., šeštadienį, 8 v. vak

VAN WYCK JUNIOR HIGH SCHOOL 
85-05 144th STREET, JAMAICA, N. Y.

stato

Kosto Ostrausko vienaveiksmę dramą
Režisierius — Dalia Juknevičiūtė; dailininkas — Romas Viesulas 

ir
f 1

Algirdo Landsbergio vienaveiksmį farsą
Režisierius — Vytautas Valiukas; dailininkas — Albinas Elskus

Vaidina: D. Juknevičiūtė, A. Uknevičiūtė, P. Sandanavičius, 
E. Vaičiulis, V. Valiukas, K. Vasiliauskas

Bilietų kainos $3.00 — $4.00 — $5.00
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