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Tikslumo dėliai apie Baltijos 
valstybių svarstymą Anglijos 
parlamente duodame ir angliš
kai (Hansard 26.2.1968, Vol. 
759, No. 68, col. 940):

Houseof Gommons. Orai Answers

•C*

Anglijos parlamente dėl Baltijos valstybių pripažinimo
Vyriausybes atstovas pakartojo: Anglija pripažįsta Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos įjungimą de facto, nepripažįsta įjungimo 
de jure.

Anglija ir Sovietų Sąjunga 
sausio 5 pasirašė sutartį, dėl 
kurios buvo deramasi keletą 
metų. Sutartis vadinama “fi
nansinių ir turtinių tarpusavio 
santykių sureguliavimu”. To 
“sureguliavimo” siekė Anglijos 
prekybininkai, kurie turėjo in
vestuotų kapitalų Baltijos vals-

’ tybesė SUrėguIiavimo “siekė ir 
Sovietai, reikšdami pretenzijas 
į Anglijos bankuose nepriklau
somų Baltijos valstybių indė-

liūs. Anglam rūpėjo biznis. So
vietam rūpėjo laimėti naujas 
faktas Baltijos valstybių įjun
gimo Į Sovietų Sąjungą pripaži
nimo eigoje.
AR PRIPAŽINO?

Sausio 5 pasirašytos sutar
ties tekste kalbama apie Estiją, 
Latviją ir Lietuvą, kaip apie 
"sovietines socialistines res
publika". Toki žodžiai .sudarė 
įspūdį, kad Anglija padarė sa
vo politikoje naują žingsnį — 
pripažino de jure Sovietų Są-

vyriausybės politika dėl Latvi
jos, Estijos ir Lietuvos valsty
bių suverenumo pripažinimo.

Mr. William Rodgers: Jos Di
dybės vyriausybė pripažįsta, 
kad Baltijos valstybės de fac- 
to yra įjungtos į Sovietų Sąjun
gą, bet nėra to pripažinusi de 
jure.

Mr. Campbell: Jei mes nesu
tikome pripažinti de jure šių

jungos įvykdytą Baltijos valsty
bėm smurtą — prievartinę a- 
neksiją.
ATSAKO PARLAMENTE:

Klausimas buvo aiškinamas 
Anglijos parlamente. Vasario 
26 parlamento žemuosiuose rū
muose, kaip paskelbta Hansard ; trijų valstybių prijungimo prie 
(angliškas atitikimuo amerikie- <r 
čių Congressional Record), tas ' 
aiškinimas taip atvaizduotas: _ 1

Mr. G. Campbell paklausė už- 1 
sienių reikalų sekretorių, ko- ' 
kia yra dabartinė Jos Didybės

šie trys kraštai atgautų savo 
suverenumą, ar Jos Didybės 
vyriausybė prisiims įsipareigo
jimą grąžinti vertybes, 
buvo jų vardu pas mus?

Mr. Rodgers: Nėra 
svarstyti hipotetinius 
mus.

kurios

laikas 
klausi-

Mr. G. Campbell asked the 
Secretary of State for Foreign 
Affairs what is the present 
policy of Her Majesty’s Gov
ernment regarding recognition 
of the sovereignty of Latvia, 
Estonia and Lithuania.

Mr. Williatn Rodgers: Her 
Majesty’s Government recog- 
nises that the Baltic States 
have been de facto absorbed in- 
to the Soviet Union, būt have 
not recognised this de jure.

Mr. Campbell: If we have 
not accorded de jure recogni
tion to the annexation of these 
three States by the Soviet uni-

on, how has it been possible 
to make an agreement with 
the Soviet Union involving 
claims of the British nationals 
against those States?

Mr. Rodgers: There is no 
moral judgment involved in 
the recognition of reality, and 
what we were seeking to do in 
reaching the agreement with 
the Soviet Union was to help 
those who have been waiting 
many years for a settlement of 
their claims.

Mr. Wood: In the event of 
these three countries recover- 
ing their sovereignty, will Her 
Majesty’s Government accept 
the obligation to retum to 
them the assets which we hold 
on their behalf?

Mr. Rodgers: This is not the 
moment to deal with hypothe- 
tical ųuestions.

AUKSO KARŠTLIGE: per daug dolerių paleista į pasaulį
Amerikos turistai Europoje 

pereitą savaitę pajuto, kad su 
doleriu kažkas negerai: jų dole
ris imamas nemielai ir kei
čiamas į svetimas valiutas pi
gesne kaina. Tai buvo ženklas, 
kad doleris susvyravo, jei ir ne
žinojai, kad spekuliacinėje rin
koje siaučia aukso karštligė— 
gaudo auksą, mokėdami už un
ciją ne 35 dolerius, bet iki 44 
ir net iki 66 Paryžiaus rinko-

dėl Vietnamo karo; jei ne. Viet
namas, tai dolerio vertė ne
kristų (nors iš tikrųjų didžiau
sios sumos, kurios išeina Viet
namo karui, tenka tai pačiai 
Amerikai, nes čia gaminami 
karo reikmenys').
PAGALBA DOLERIUI: ameriki
nė ir europinė

Amerikos vyriausybė ėmėsi 
priemonių, kad pasitikėjimas 
doleriu būtų išlaikytas:

spekuliacinės aukso kainos 
krinta ir nukris iki kelių dole
rių per oficialinę vertę.

Sovietų Sąjungos, tai kaip bu
vo galima padaryti sutartį su 
Sovietų Sąjunga dėl Anglijos 
piliečių pretenzijų Į tas valsty
bes?

Mr. Rodgers: Tikrovės pri
pažinimas neliečia jos morali
nio vertinimo, o ko mes siekė
me susitarimu su Sovietų Są
junga, tai padėti tiem, kurie 
daugelį metų tebelaukia jų pre
tenzijų išsprendimo.

Mr. Wood: Tuo atveju, jei

kolonializmą, memorandumo 
autoriai rašo:

“Mes, lenkai, pažįstame lie
tuvių laisvės troškimą. Praeity
je bendri užsimojimai ir tiks
lai jungė mūsų tautų likimą. 
Mūsų karalienė atnešė jums 
kraičio — tikėjimą į tikrąjį 
Dievą, o jūsų kunigaikščiai bu
vo mūsų karaliais. Mūsų poetai

kultūrai, savų papročių vys
tymui ir tautinėm bei religi
nėm įstaigom. — turėtų būti 
musų tikslas ir pareiga.

“Turime prieš save tiktai dvi 
galimybes: arba bendradarbia
vimą ir sukūrimą bendromis 
pastangomis pajėgų, kurios ga
lėtų atsispirti kiekvienam už
puolikui, arba, nuleidus rankas 
stebėti išnaikinimą vienos tau
tos po kitai.

“Nuoširdžiai kreipiamės į jus 
bendradarbiavimo 
pasiekti.”

šiam tikslui

KENNEDY KRIZE—jo sukelta ir gali nukrypti prieš jį
Šen. R. Kennedy kovo 16 pa

siskelbė būsiąs kandidatas į 
prezidentus, atšaukdamas paža
dą remti LBJ rinkimuose. To
kiu būdu dabar jau rungiasi 
trys demokratai dėl nominaci
jos: LBJ, McCarthy ir R. Ken
nedy. Kova žada būti aštri.
Kodėl Kennedy persigalvojo?

Visi opinijos tyrimai rodė, 
kad LBJ turės daugumą, tad 
kišti savo kandidatūrą rodės ne
verta. Šen. McCarthy laimėji
mas New Hampshire opinijos 
tyrimus apvertė aukštyn ko
jom. Tai galėjo paskatinti šen. 
Kennedy savo nuomonę pa
keisti. Pagal Pearson (N. Y. 
Post kovo 18), jei LBJ bus nu
galėtas respublikonų (o pagal 
Lippmanną nugalėti turįs Rock- 
efellerisl), tai reikės 8-12-16 
mętų, iki valdžią atgaus demo
kratai. Tiek laukti R. Kennedy 
begali, tai bus jau laikas jau
nesniam broliui Tęddy. Tad se
natorius Robertas apsisprendęs 
dabar eiti. Pagal J. Restoną 
(N. Y. Times) per paskutinius 
dvejus metus pagrindas vis la
biau slydo iš po kojų šen. Ken
nedy, ir jis pajuto, kad pas- 

m atopapildomai pasiųsti 30, Po šių priemonių jau pašte- kiau gali būti per vėlu, dabar 
000-50,000 kariuomenės. beta—aukso karštligė mažėja; paskutinė proga įtakai atgauti.

ję; nežmgįai kad nuo ko- . _ SenatK 
vo 14 buvo sustabdytas aukso kad penktadalis dole-

rių būtų padengta auksu. To- 
PRIEŽASTIS: ar tikrai Viet- kiu būdu į laisvą rinką buvo 
namo karas? galima paleisti tiek aukso, kad

jis patenkintų dolerių keitėjus 
į auksą.

— Prezidentas LBJ numatė 
sumažinti išlaidas biudžete 8-9 
bilijonais, jei Kongresas sutiks 
padidinti pajamų mokesčius. 
Tuo būdu biudžetas išvengs de
ficito.

— Kovo 16-17 Amerikos, Ita
lijos, Vokietijos. Šveicarijos, 0- 
landijos. Anglijos centrinių 
bankų valdytojai sutarė, kad 
Amerika dolerio vertės nekei
čia — palieka 35 dol. už aukso 
unciją susitariančių valstybių 
santykiuose. Tačiau šios valsty
bės neparduoda aukso tiem 
kraštam, kurie leidžia auksą 
į privatinę rinką, siekdami 
pelno. Trečia. Amerika duoda 
specialius kreditus Anglijai 
jos svarui išlaikyti.

pardavimas.

Nurodoma, kad dolerio ver
tės kritimo pagrindinė priežas-
tis — pasaulio rinkoje paleista 
tiek daug dolerių, kad jų nepa
dengia Amerikos turimi aukso 
rezervai, kurių tėra tik 11.5 bil. 
O paleista daug dėl to, kad A- 
merikos biudžetas eilė metų 
yra su deficitu mainuose su už
sieniais.

Prileidžiama 
padėtį įtempti 
mos valstybės,
supirkinėdamos auksą už dole
rius brangiau nei po 35 dol., 
kad sukeltų paniką dėl dolerio 
kaip tarptautinės mokėjimo 
priemonės, šią prielaidą tvirti
na sustiprinta propaganda, kad 
biudžetas su nepriteklium esąs

taip pat, kad 
galėjo ir sveti- 
dirbtiniu būdu.

Oficialus Kennedy motyvas:
Šen. Kennedy negalįs pritar

ti prezidento LBJ politikai dėl 
Vietnamo. Kovo 14 jis pasiūlęs 
per apsaugos sekr. Cliffordą: 
jis nebūsiąsjttmdidatas į prezi
dentus, jei LRJ sutiks Vietna
mo politiką keisti pagal Kenne
dy siūlomos komisijos pasisaky
mą; sužymėjo ir tos komisi
jos narius — savo nuomonės 
rėmėjus. LBJ tuojau siūlymą at
metė kaip šantažą. Nuo tada R. 
Kennedy ir skelbia, kad “Ame
rikos tauta daugiau nebetiki 
prezidentu” (čia “Amerikos 
tauta” reiškia “šen Kennedy ir 
jo rėmėjai ”)

Kas laimės?
Užbėgti Įvykiam už akių vėl 

bus proga opinijos tyrinėto
jam. Pažymėtina betgi jau da
bar, kad šen. McCarthy nesu
tiko savo kandidatūros atsiimti 
Kennedy naudai; atsisakė nuo i 
jo siūlytos paramos Wisconsi- ]

LENKIJOS ERELIŲ SVEIKINIMAS LIETUVOS SUKAKČIAI
Redakciją pasiekė (dr. P. V. tumo kovoje prieš sovietinį 

dėka) memorandumas, kurį pa
skelbė Lenkijos “laisvųjų ere
lių organizacija” IFree Eaglės 
Organization, Ine., Hartford, 
Conn.) Lietuvos nepriklauso
mybės sukakčiai.

Memorandumo pirmame pus
lapyje skydas su Ereliu ir Vy
tim, o taip pat šūkis: “Vienybė
je galybė”; Toliau tekstas po 
puslapį lietuvių, lenkų, anglų 
kalbom.

Pasveikinę lietuvius dėl ryž- šlovino Lietuvą, o jūsų karve
džiai vedė į kovą karžygius 
bendrom pergalėm.

“Visi mes šiandien matome, 
kad nei Lietuva, nei Lenkija 
pavieniui neįstengia pasiprie
šinti vis didėjančią! ir plintan
čiai raudonojo imperializmo 
galybei.

“Dėl šios priežasties siūlom 
įsteigti Vidurinės Europos 
Valstybių Sąjungą, kurios ri- kad kovoje dėl laisvės yra bran- 
bos apimtų ne tik Lietuvą ir 
Lenkiją, bet ir jų kaimynes— 
Estiją ir Latviją, Baltgudiją ir 
Ukrainą, Čekoslovakiją ir 
Vengriją, Bulgariją ir Rumuni
ją. Bendra užsieninė, karinė ir 
ekonominė politika lygiagre
čiai su visiška laisve savos kal
bos klestėjimui, savitai tautinei

no rinkimuose; pasmerkė Ken- 
nedy siūlomą Vietnamo klausi
mui komisiją — tai esąs įžei
dimas senato užsienių komisi
jai, kada per jos galvą einama 
prję kitokios koĮnisijos. Spau
doje skelbta jaunimo pasisaky
mų — ne Kennedy naudai, bet 
McCarthy; esą McCarthy pir
masis išdrįso pasisakyti prieš 
LBJ, o Kennedy delsė ir lau
kė. Tariamųjų liberalų spauda 
nesiskubina sveikinti Kenne
dy. Joje žymu santūrumas 
Kennedy,cpalankumas ar Mc 
Carthy ar Rockefelleriui.

Nesame įgalioti 
nio tuo reikalu 
kaip laisvos opinijos reiškėjai 
nuoširdžiai vertiname Lenki
jos laisvų erelių parodytą kur
tuaziją Lietuvos valstybės su
kakties proga.

Negalima taip pat abejoti,

kokio veiks- 
kalbėti. Bet

— Prez. LBJ į Vietnamą nu-

— Lenkijoje tebeina studen- j 
tų demonstracijos ir streikai. ! 
Valdžia stiprina tą pačią pro- j 
pagandą — kad streikus kelia ! 
sionistai, stalinistai, intelektus- i 
lai. Pridėjo dar vieną argu- ■ 
mentą: streikus rengia sąmoks- į 
las tarp Izraelio ir vakarų Vo- Į 
kietijos.

— Vietnamo kare ligi šiol ' 
Amerika neteko 2007 lėktuvų Į 
ir 1,480 helikopterių. Korėjos j 
kare 3,051 lėktuvo (helikopte
riai tada buvo mažai vartoja
mi). Antrame pasauliniame ka
re 27,137 lėktuvų.

— Vakary Berlyno socialde- ! 
demokratai kovo 15 pašalino į 
porą savo narių, kurie dalyvavo 
komunistų surengtoje demon
stracijoje prieš Ameriką.

E — Venecijoje kovo 15 komi-
F sija iškilmingai pradėjo darbą j 

popiežiui Jonui XXI11 kanom- į 
: zuoti.

— Čekoslovakijoje kovo 15 
pašalinti vidaus reikalų ir. tei-j 
singumo ministeriai. Stiprina
ma propaganda už Novotny pa
šalinimą iš prezidento pareigų. j 
Masaryko kapas lankomas bū- į 

' riais — vyresnieji atsiveda vai- 
[ kus, kurie po 20 metų nuo če-‘j 

koslovakijos užgrobimo nieko 
nežino apie savo valstybės kū-

gi kiekviena parama iš šalies, 
o juo labiau suprantamas bend
radarbiavimas tų, kuriem yra 
tekusi vergijos našta.

šios bendros kovos yra bet
gi du frontai. Vienas — tautų 
kamienai, pasilikę savo žemė
se; antras — emigracija, išei
viai, egzilai. Pirmame fronte, 
kiek galima stebėti iš tolo, esa
ma bent dvasinio bendravimo 
laisvės link. Tai patvirtina ir 
paskutinių dienų įvykiai. Če- 
koslovakų žingsneliai liberaliza- 
cijos linkme rado tuojau pat 
atgarsio tarp Lenkijos jaunimo. 
Neabejojame, kad Lenkijos stu
dentų šūkius už laisvę žmogui 
su simpatija ir stipriau plakan
čia širdim seka Lietuvos, Lat
vijos, Estijos jaunimas, nes 

i vienas yra jų visų pasiilgimas 
■ — daugiau laisvės žmogui.
: Antrame fronte, egziluose,

beveik visų memorandume su- 
Į minėtų tautų bendradarbiavi

mas nuoširdžiai ir vieningai 
Į reiškiasi dabar Pavergtos Euro- 
f pos Seimo rėmuose, o taip pat 

“Rytų bei vidurio Europos ki
lusių amerikiečių konferencijo- 

i je”.

Į
— Chicagos majoras, įtakin- 1 

gasis Daley, teberemia prezi- 17 mmgta kaMHna pop*rm7 F •***" fcrteiirto 2JB0 tfol. Dainaojp Kitau Oim
centą LBJ. akompanuoja Mreliui pirmininkaujanti komp. Cortart-Mulk*.

Koks bus santykiavimas ta
da, kai laisvę Europoje atgaus 
ne tik žmogus, bet ir tautos, 

j spręs tie, kurie yra ten. savo 
žemėse. Užsieniuose esantiem 
tie klausimai dabar teįmano- 
mi svarstyti teoriškai — tik 
lukštenti mintis, kokios regio
ninės sąjungos laisvoje Euro
poje būtų tikslingesnės — ar 
Baltoskandijos, ar vidurio Eu- 

į ropos federacija ar dar kas ki- 
[ ta. Atsakymai aiškės tik tu

rint konkrečią padėtį, laisvę at
gavus. Tačiau kelyje į laisvę šis 
antras frontas galėtų sustiprė
ti. jei bendradarbiavimas iš 
Pavergtos Europos Seimo būtų 
praplėstas tarp tautinių bend
ruomenių atskirose vietovėse.

šia prasme gali būti supras
tas laisvųjų erelių organizaci
jos pareikštas gestas ir Šia 
prasme jis reiškia pozityvią i- 
niciatyvą.
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Auka už tautą
buvo parinkti iš Vilniaus, Kau
no, Mariampolės, Šiaulių, Tel
šių. Parinkti iš įvairių profesi
nių bei visuomeninių sluoks
nių: tarėjai — Pr. Germantas, 
M. Mackevičius, J. Narakas, St. 
Puodžius; profesoriai — kun. S. 
Yla, V. Jurgutis, B. Sruoga, A. 
Starkus: gimnazijų direktoriai 
— K. Bauba, A. Januševičius, 
A. Kučinskas, Z. Masaitis; jauni
mo admin-cijos, spaudos, ka
riuomenės aktyvieji veikėjai— 
kun. A. Lioniūnas, Juozas Va
lentą, broliai A. ir V. Tumėnai, 
K. Rakūnas. A. Kantvilas, J. 
čiuberkis. B. Gripas, P. Bura- 
gas, A. Lidžius. V. Blažvs, R. 
Mackonis. J. Malinauskas, J. 
šernas, V. Butkus, P. Kiškis, J. 
Valiukevičius, P. Mačiulis, A. 
Darginavičius, J. Noreika, P 
Kerpė, J. Rimašauskas. Ig. Bud- 
rvs. L. Puskunigis K. Kuprėnąs 
P. Žukauskas, V. Stanevičius, 
J. Kalinauskas. M. Pečeliūnas. 
M. Mačiokas. M. KriauČninas, J. 
Brėdikis, V. Darginavičius, V. 
Meilus.

Tie 46 vra simboliais aukos 
už tauta kacet’iose branduolvs. 
Jis buvo panildvtas nauja Lie
tuvos žurnalistu banga, napil- 
dvtas ir Vliko nariu vežiojimais 
iš kalėjimo į kalėjimą po Vokie
tija.

Tai išperkamoji auka už vi
sos tautos ištikimybe apsispren
dimo principui. Tautos stipry
bei reikalingos tokios aukos — 
kaip anam legendiniam mies- 

tualai butų likę laisvi. Bet tie, tui statvti buv„ reika,inBa. kad

Auka — ne tokia, kokią duo
dam Tautos Fondui, Baltui, Al
tui. Tai, ką jiem duodam, tė
ra tik šypsnys, palyginti su au
ka, kurią norim skaitytojam 
šiandien priminti...

Auka — kentėjimu, krautu, 
laisve, gyvybe. Ir šios aukos 
nelvgios — savo rūšim. Vieni 
atidavė kraują ir gyvybę kovos 
lauke, rezistencijoje. Tai hero
jinės aukos. Kiti buvo kalėji
mais ir tortūrom nukankinti. 
Tai tautos kankiniai. Kiti vėl 
dešimtim ir šimtais tūkstančių 
buvo deportuoti. Tai tautą išti
kusio naikinimo potvynio — 
genocidinės aukos...

šiandien čia primenant dar 
viena jų rūšį.. .Kovo 16-17 su
ėjo 25 metai, kai buvo suimti ir 
išgabenti i Stutthofo kacetą 46 
Lietuvos ‘intelektualai’, parink
ti bausmei už visos tautos “kal
te” — už rezistenciją okupanto 
užmačiai, kad Lietuvos jauni
mas savanoriais stotų į nacių 
SS legijoną.

Aukos ši rūšis ypatinga savo 
dramatine itampa. Jie nebuvo 
tik užėjusio potvynio nuneštie
ji ir sunaikintieji. Jie galėio bū- 
ti sunaikinti, bet galėjo ir ne
būti. Tai priklausė ne tik nuo 
svetimo potvvmo. Tauta galėjo 
sutikti su okuoanto reikalavi
mu ir paraginti, kad jaunimas 
klausvtų, ko S jo reikalauja
ma. Tuo atveiu tie visi intelek-

kurie vairavo tada tautos nuo
taikom. pasirinko pasiprieši
nimą. čia ir vra dramatiškasis 
ir didingasis žmogaus ir tautos 
požymis: ne pragmatizmas sau 
išsaugoti. bet apsisprendimas 
už ištikimybę principui, tai išti
kimybei aukojant pačius ge
ruosius.

Jei okupantas pasirinko juos 
bausmei, tai pasirinko tokius, 
kurie tautai būtu skaudžiausia 
bausmė už pasipriešinimą. Jie

jo pamatuose būtu pakasta tau
riausioji mergaitė.

Ornanizmas — iuo tobulesnis, 
iuo labiau vienas io narvs susi 
ies su kitu. Sąmoningą vra tau
ta. kurios nariai iaučia savo
tautiečiu indėli bendrai gerovei 
ir dėkingumą už tai.

Tos nrasmės tori įu pavar
džių priminimas 25 metu pro
ga. Tačiau jų priminimas nenu-

STASYS YLA

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

Vokiečių Gestapas apkaltino 
mus rezistencija; apkaltino už 
akių, be tardymo, bei teismo. 
Parinko formulę visiems tą pa
čią: “War taetig ir Wider- 
standsbewegung” (buvo akty
vus rezistentas). Tai reiškė, 
kad mus prilygino lenkų po
grindininkams ir rusų partiza
nams, kuriuos be atodairos 
šaudė.

Mus turėjo sušaudyti Kau
ne. Apie tai sužinojęs genero
las. Justas kreipėsi į vokiečių 
rytų fronto vadą, esantį ar
čiausiai Lietuvos, prašydamas 
mūsų mirties sprendimą sulai
kyti. Justo pastangos, atrodo, 
padėjo. Mes nebuvome sušau
dyti Lietuvoje.

Vokietijoje mūsų likimas at
sidūrė Himmlerio rankose. Be 
jo parašo čia mirtis nevykdy
ta. (1944 m. pabaigoj šią teisę 
gavo ir gauleiteriai). Mūsų kal
tinimas tačiau liko tas pats, ir 
jį vežėmės per kalėjimus iki 
Stutthofo. Prižiūrėtojai užme
tę akimis kaltinimo raštą, su
prato geriau už mus, kurie nie

DARBININKAS

Lituanistinės mokyklos ir vi
sa lietuviškoji visuomenė šie
met iškilmingai mini didįjį įvy
kį, kai prieš 50 metų vasario 
16 buvo paskelbta Lietuvos sos
tinėje Vilniuje lietuvių tautai 
ir visam pasauliui, kad Lietu
va vėl laisva ir nepriklausoma.

Bet dabar Lietuva ir vėl pa
vergta ir net pačios tautos eg
zistencija pavojuje. Todėl, jei 
Lietuvos kūrėjai savanoriai ko
vojo nepriklausomybės kovose 
už kiekvieną Lietuvos žemės 
pėdą, tai mes čia dabar turime 
kovoti dėl kiekvieno lietuvio, 
dėl kiekvieno lietuvio jaunuo
lio, nes jų rankose tautos atei
tis. Tai garbingas mums užda
vinys, bet ir likimįnė pareiga, 
nuo kurios nė vienas nesame 
laisvi. Tačiau mes laimėsime 
čia Lietuvai tiek ir tokių jau
nuolių. kiek ir kaip mes juos

stelbia aukos tų, kurie buvo iš
tikti naciu saiungininko, nacius 
aplenkusio ir laiko ir naikini
mo mastu. Faktu sugretinimas 
dar labiau parvškina: 1943 me
tu kavo 16-17 naciai suėmė 46 
intelektualus už tautos įvykdv- 
ta'pasipriešinimą/ 1941 metų 
liepos 12 sovietai buvo suėmę 
2000 intelektualų, kad pasiprie
šinimo negalėtų nė būti.

lietuviškai išugdysime. Todėl 
skelbiame šiais sukaktuviniais 
Lietuvos laisvės kovos metais 
lietuviškojo švietimo vajų —su
telkti į lietuviškąsias JAV mo
kyklas bent 5,000 mokinių.

Pagal statistinius davinius 
pernai mūsų lituanistines mo
kyklas JAV lankė 3,849 moki
niai. Tai tik dalis mūsų jauni
mo. Padidinkime šiais metais 
mokinių skaičių ligi 5,0 0 0 . 
Svarbūs piniginiai vajai, bet 
reikalas laimėti Lietuvai jaunas 
sielas yra nepalyginamai svar
besnis. Užtat surinkę į lituanis
tines mokyklas 1,000 naujų 
mokinių, galėsime didžiuotis at
likę Lietuvai šiais jubiliejiniais 
metais ypatingos reikšmės dar
bą. Ir mes galime tai padaryti: 
reikia tik sutelkti, tiesiog su
mobilizuoti jėgas ir tėvų, ir mo
kytojų, ir jaunimo organizaci
jų, ir visos lietuvių bendruome
nės.

Kaip tai padaryti’*
1. Siųskime savo vaikus, ska

tinkime ir padėkime kitiems sa
vo vaikus siusti. Tėvai, leidžią 
savo vaikus į lituanistines mo
kyklas, panaudokime visą sa
vo įtaką, kad ir kaimynai ir pa-

Lietuviškojo švietimo vajus

veikime susidėję pamainomis, 
jei pertoli, steikime vietoje mo
kyklą, kur tik kaip nors įma
noma. Jei mokykla pertoli ir 
vietoje permaža mokinių mo
kyklai steigti, susiriškime su 
švietimo Taryba: ji duos pro
gramas, nurodys vadovėlius ir 
artimiausią lituanistinę mo
kyklą, kur mokiniai galės laiks 
nuo laiko nuvykti ir nurody
mam gauti ir žiniom patikrin
ti. Tėvam ypač motinom pade
dant, yra įmanoma ir namuose 
lietuviškai mokytis. Mes ir 
šiuo metu pasitikime lietuve 
motina, kuri ir prie ratelio mo
kėjo Lietuvai šviesuomenę ug
dyti.

2. Nesiaurinkime darbo ir 
nemažinkime mokyklose me
tų skaičiaus, nes jau turime ne
daug Jaiko lietuviškam moky
mui, o, priešingai, plėskime: 
pradėkime lietuvišką mokymą 
ne nuo 6 mėty, kaip anksčiau, 
ar nuo 5, o jau nuo 4 metę! 
Steikime prie lituanistinių mo
kyklų vaikų darželius ir priim
kime į juos vaikus jau nuo 4 
metų amžiaus. Jei amerikie
čiai kelia reikalą pradėti mo
kymą — auklėjimą nuo ketve-

Nash u a, N.H., Vasario 16 minėjime iš k. į d. L. Velička — iškilmių rengimo pirmininkas, soliste Stasė Dau
gėlienė — išpildžiusi programą, N.H. gubernatorius John W. King, pasakęs pagrindinę kalbą.

Nuotr. K. Daugėlos

mu, buvo šaudomi arba karia
mi. Po 2, 3, 4, kitąsyk — 12 ir 
14, o balandžio 20 dieną, Hit
lerio gimtadienio proga, 18 len
kų taip buvo sunaikinti. Prie 
jų pavardžių mirties sąrašuose 
buvo pridėtas prierašas: “Auf 
Befehl wegen Widerstandsbe- 
wegung erschossen oder er- 
haengt” (pagal įsakymą už rė

mė ir galvojom, kad ilgiau ne
beištversime šiame varge.

Tada kun. Alfonsas Lipniū- 
nas prisigretino prie manęs, 
patempė už rankovės, kad kiek 
atsitiktume, ir paprašė išklau
syti jį išpažinties.

Be kryžiaus ženklo, kad sar
gybiniai nepastebėtų, jis pra- 

zistencinį veikimą sušaudytas dėjo.
ko nežinojome, kas mūsų lau
kia. Taip Tilžės kalėjimo vir
šininkas, pagyvenęs žmogus, 
vilniškių grupės atstovui prof. 
Vladui Jurgučiui pasakė:

— Tamsta esi seniausias iš 
visų, todėl mažiau jaudinsies. 
Jus veža į Stutthofą sušaudyti.

Šią žinią Jurgutis pranešė 
kun. Lipniūnui ir paprašė ruoš
ti visus mirčiai. Lipniūnas pra
dėjo: kas vakaras sakė pamoks
lėlius, klausė išpažinčių. Kalėji
mo koplyčia, kurioj dėl vietos 
stokos jie buvo apgyvendinti, • 
tam labai tiko. Nieko nesu
prasdami draugai išsiaiškino, 
jog Lipniūnas nori jų nuotai
kas priderinti šiai aplinkai.

Atvykus į Stutthofą reikėjo 
laukti, kad mirties sprendimas 
bus tuoj vykdomas. Pirmosios 
dienos tačiau praėjo ramiai. 
Mus tik išskyrė — kitaip ap
rengė, lyg atskirą koloną suda
rė. Lenkai, dirbusieji politinia
me skyriuje, tai išsiaiškino 
kaip parengimą greitai mirčiai. 
Jie žinojo, kad jų rezistentai, 
atgabenti su tuo pačiu kaltini-

arba pakartas). Kito sprendimo 
lenkai nelaukė ir mums.

Tačiau laikas slinko ir nebu
vo matyti ženklų, kad mus šau
dytų. Ilgainiui Įsitikinta, kad 
mums sunaikinti parinktas ki
tas kelias. Pagal bendrą miri
mų dėsningumą kacete, turėjo
me savaime išmirti 3-4 mėne
sių bėgyje. Po pastarojo ‘krikš
to’ iliuzijų nieks nebeturėjo. 
Puodžius, Tumėnai, Masaitis 
jau buvo palaužti. Jurgutis dar 
laikėsi, bet reikėjo naujo stip
resnio smūgio ir jo likimas “sa
vaime” būtų buvęs išspręstas. 
Pečeliūnas, Sruoga, Mackevi
čius, Budrys, Narakas jau bu
vo ligoninėje.

Reikėjo ruoštis lėtai mirčiai.

EGO TE ABSOLVO...

Kartą, po kokių keturioli
kos pirmųjų dienų, mes grįžo
me nuo Vyslos prieupio as
faltiniu keliu. Lietus pamažu 
lynojo. Kelio buvo koks pora 
kilometrų. Kastuvus ant pečių 
užsimetę, galvas panarinę ėjo-

Man virpėjo rankos, suspau
dė širdį. Kaip du valkatos, kaip 
labiausiai paniekinti padarai 
susitinkame dabar du kunigai 
šitame iškilmingame išpažin
ties akte.

Davęs jam išrišimą, papra
šiau, kad čia pat ir manęs iš
klausytų.

Tai buvo pirmas kunigiškas 
veiksmas, kurį mudu atlikome. 
Komunijos nesitikėjom priim
ti, nes kas gi mums ją galėjo 
duoti, nebent angelas iš dan
gaus.
Grįžę į barakus buvome bent 

tiek laimingi, kad galėjome at
sigulti į lovas. Manoji buvo 
trečiame aukšte, pačioj palu
bėj, todėl tvanka troškino. Tur
būt turėjau ir karščio, nes vi
dunaktį išbudęs jutau nežmo
nišką troškulį. Nusiritęs nuo 
trečio aukšto, ėjau jieškoti van
dens. žinojau, kad prausykloj 
ir visame kacete jis buvo už
terštas, dėl to jo gerti nebuvo 
galima. Norėjau bent pavilgyti 
lūpas ir smilkinius sudrėkinti. 
{Šliaužiau į prausyklą, žiūriu,

mokyklos I, H ir IV skyriaus, 
Lietuvos geografijos, dainavi
mo ir tautinio ugdymo vadovė
liai, taip pat aiškinamasis lietu
vių kalbas žodynas. Pradžios 
mokyklos pratimai, 1966 vasa
rą išleisti ir 1967 vasarą mo
kytojų studijų savaitėje išsa
miai išnagrinėti, šią žiemą 
peržiūrimi, kad atėinantiem 
metam Imtų išleista nauja, pa
taisyta laida. Rengiami ir nau
ji pratimai: Lietuvos geografi- - 
jos, pr.‘ mokyklos IV ir VI sky
rių antroji dalis ir VIII sky
riaus geografijos, istorijos ir 
literatūros pratimai. Rūpinamės 
ir vaizdinių priemonių (skai
drių ir kt^-platesniu vartojimu 
ir organizuojame ruošimą pasi
skaitymo knygų jaunimui, čia 
reikia pabrėžti ir reikalą pre
numeruoti vaikam jų vieninte
lį laikraštėlį Eglutę, kad vaikai 
nuo mažens priprastų prie lie
tuviškos spaudos.

Tačiau ir vadovėliai, ir pra
timai, ir kitos mokomosios 
priemonės yra mokytojo ran
kose: jis jų autorius ir naudo
tojas, nuo jo priklauso visas 
mokymas. Tad remkime pa
stangas ir naujiem mokyto
jam ruošti, ir esamiesiem tobu
lintis. Praeitą vasarą įvykusio
ji mokytojų studijų savaitė su 
kaupu pateisino į ją dėtąsias 
viltis. Rengiama ji šią vasarą 
Dainavoje rugpjūčio 18-25. Vi
si mokytojai kviečiami dalyvau
ti, o mokyklų laikytojai sudary
ti materialines sąlygas mokyto
jam atvykti. Reikia daryti, kad 
šiais jubiliejiniais metais nelik
tų nė vienos mokyklos, kuri 
neatsiųstų savo atstovų į mo
kytojų studijų savaitę.

Išeivijos lietuviškųjų mo
kyklų uždaviniai dideli, o dar
bo sąlygos sunkios. Jos lengvės 
laikantis darbo pasiskirstymo: 
mokytojų tarybom rūpinantis 
pedagoginiais reikalais, o mo
kyklų laikytojam — tėvų komi
tetam ir LB apygardom ir apy-

raytyvas, nes reikiajtkd mū
sų vaikai išmoktų lietuviškai 
skaityti rašyti prieš pradėda
mi eiti į anglišką mokyklą. Tai 
normalus kelias, pagrįstas ir 
lingvistine teorija, ir patyrimu. 
Taip darant, vaikas ir lietuviš
kai toliau sklandžiai mokysis, 
lengviau išmoks ir angliškai 
skaityti ir rašyti. Be to, mažo 
vaiko, siela imli,viską noriai 
prisiima, gi paaugliai pavėluo
tai atėję į lituanistinę mokyk
lą, dažnai nebepritampa ir nu
byra.

3. Steikime prie lituanistinių 
mokyklų atskiras klases anks- 
tyresniosios išeivijos mokykli
niam jaunimui, norinčiam iš
mokti lietuviškai. Priimkime 
juos išskėstomis rankomis, 
nors jie sunkiai tepakalba ar 
iš viso nebemoka lietuviškai, 
nes gal čia siūlosi mums vie
nintelė ir paskutinė proga lai
mėti juos Lietuvai ir lietuvy
bei. Gal jie ir nepasisavins vi
sos kalbos struktūros, bet svar
bu. kad jie lietuviškai galvos 
ir liks lietuviškosios šeimos na
riais.

4. Baigusius skatinkime lan
kyti pedagoginį lituanistikos 
institutą Chicagoje, lietuviškų
jų studijų institutą Ciceroje, pe
dagoginius lituanistikos kursus 
New Yorke, studijuoti lituanis
tika Northwestern Pennsvl- 
vanijos universitetuose ir Ford- 
hamo universiteto vasariniuose 
kursuose. Jei per toli, skatin
kime imti Chicagos pedagogi
nio lituanistinio instituto nea
kivaizdinį kursą. Mums labai 
reikia naujų mokytojų ir litua
nistu.

5. Jaunimo organizacijos, pa
naudokime visą savo įtaką, kad 
nariai, dabar nelanką litua
nistiniu mokyklų, stotų į jas 
šiais Lietuvos sukaktuviniais 
metais. „ ....

6. Pnpildykime šiais metais c linkėm — ūkiniais ir finansi- 
ir lietuviškąsias jaunimo vasa
ros stovyklas, nes jų reikšmė 
didesnė, negu mums kartais at
rodo. Vaikai tenai ne tik pail
sės, bet ir daug išmoks, susi
draugaus ir mieliau tada stos 
ir į lituanistinę mokyklą, jei 
ligi šiol dar nelankė.

Tai didelis darbas, bet kur 
yra noras, ten randamas ir ke
lias. O pasiryžę ir sujungę jė
gas. mes prašoksime ir 5000 
skaičių.

Skelbdami 1,000 mokinių 
' vajų, rūpinamės ir paties švie-

niais, o visiem kartu laikantis 
Švietimo Tarybos nuostatų ir 
potvarkiu.

Prie darbo sąlygų priklauso 
ir mokytojų atlyginimas. Jis tu
rėtų būti toks, kad būtų išga
limas tėvams, bet ir nenuver
tintų mokytojų profesinio dar
bo.

Visas gi lietuviškasis švieti
mas remiasi auka ir tėvų, ir mo
kytojų, ir bendruomenės, neiš-

kažkas sukritęs guli ant ak
mens grindinio. Vos girdimai 
vaitoja. Paaiškėjo, kad iš mie
gamosios palatos buvo išmes
tas bemirštąs žmogus, kad grei
čiau nusibaigtų.

Nors daug jau buvau matęs 
mirštančių ir užmušamų, ta
čiau šį kartą manyje pirmąkart 
pabudo kunigiška pareiga jam 
padėti. Priėjau, įsižiūrėjau į jį 
arčiau. Jis alsavo paskutinius 
atodūsius. Akys jau styro ir 
silpnoj mėlynoj lempos švie
soje atrodė dar labiau klaikios.

— Kas tu, lenkas? — pa
klausiau.

Vos girdimu balsu garga
liuodamas jis patvirtino mano 
klausimą.

— Esu kunigas, — pasa
kiau. — Supranti? — spau
džiau jam ranką. — Gailėkis, 
duosiu išrišimą.

Uždėjau rankas ant šalsian
čios jo kaktos ir ištariau išriši
mo žodžius.

Savotiškai šiltas jausmas pa
lietė mano krūtinę. Grįžau į 
lovą ir keletą minučių galvo
jau apie laimę to Žmogaus, ku
riam nelauktai atsirado kuni
gas. Gal jis visą gyvenimą mel
dėsi, prašydamas Dievą atsiųs
ti jį mirties valandoj. Ir iš 
tūkstančių čia ligi šiol mirusių 
ir mirštančių jis vienintelis ši
tos malonės susilaukė.

(Bus daugiau)

timo darbo pažanga: mokslo 
priemonėmis, mokytojais, dar
bo sąlygomis. Darbas visur ei
na. šalia jau turimų vadovėlių 
šiuo metu rengiami ar pareng
ti spaudai priešmokyklinio auk
lėjimo, katalikų ir protestan
tų tikybos vadovėliai, pradžios

kime vienas kito darbą, vienas 
kito įnašą, didelį ar mažą, ir
našlės skatiką, nes nežinome, 
kieno auka didesnė. Per auką 
ir pasišventimą buvo iškovota 
Lietuvos laisvė ir nepriklauso
mybė, tik per auką mes ją vėl 
atgausime.

J. Kavaliūnas,
Švietimo Tarybos pirmininkas

SVARUOS LIETUVIAI REIKALAUJA
TAUTŲ

Tokios antraštės straipsnis 
buvo patalpintas vasario 24 
“Memmingener Zeitung” laik
raštyje. Jame išsamiai aprašy
tas vasario 18 Memmingene 
vykęs jubiliejinis Vasario 16 
minėjimas. Iš to aprašymo su
tinome, kad minėjimas buvo 
pradėtas iškilmingomis pamal
domis, kurias laikė kun. Kazys 
Senkus iš Stuttgarto. Iškilmin
gąjį aktą pradėjo vietos lietu
vių klebonas ir kartu PLB apy
linkės pirmininkas kun. dr. Jo
nas Petraitis, pasveikindamas 
gausiai atsilankiusius svečius 
ir saviškius. IŠ svečių pusės 
sveikino Memmingeno miesto 
Tarybos narys Ludwig Schraut, 
buvęs burmistras dr. Berndl, 
vokiečių tremtinių atstovas 
prof. Konrad Foraita, evangeli
ku ir katalikų klebonai ir lat
vių atstovas.

Paskaitą laikė dr. Jonas Nor- 
kaitis iš Stuttgarto, išsamiai 
kalbėdamas lietuviškai, o vokiš-

LAISVES
kai sutrauktai suminėdamas pa
grindinės Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo aplinkybes 
prieš 50 metų, nepriklauso
mybės praradimą ir dabartines 
lietuvių laisvės viltis, čia ir 
krito sakinys, davęs straipsniui 
antraštę.

Meninėje programoje buvo 
solistės Janinos Liustikaitės dai
nos, pianinu palydint miunche- 
niškiui prof. J. Rainer. Ber
noto vadovaujamas vietos cho
ras sugiedojo eilę įspūdingų 
liaudies dainų, jaunimas pašo
ko tautinių šokių ir padeklama
vo eilėraščių.

Minėjimą baigiant kun. dr. 
Jonas Petraitis pakvietė sugie
doti Tautos himną. ELI

— Respublikonę konvencijo
je kandidatui nominuoti reikės 
667 balsų. Nixono pusėje da
bar esą per 600 balsų, Rocke- 
fellerio šalininkai tikisi tuojau 
turėsią per 500.
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Chicagos Lietuvių Operos vyrų choras repeticijos metu Nuotr. Z. Degučio

kolektyvu dirbąs nuo jo įsikū
rimo dienos. Nors muz. A. Ku- 
čiūnas jau keli metai profeso
riauja Seattle universitete. Wa- 
shingtono valst., už kelių šimtų 
mylių nuo Chicagos, bet jis vi
suomet randa laiko atvykti i 
Chicagą pravesti paskutines 
repeticijas, galutinai apšlifuoti 
spektaklius ir jiems diriguoti. 
Chorus paruošia chormeisteriai 
Alice Stephens ir Alf. Gečas. 
Šiais metais opera pasikvietė 
naują dailininką — Alcirdą Ku- 
rauska, kuris Į ' Fidelio” meni
ni apipavidalinimą Įdėjo ne tik 
savo talentą, bet ir daug šir
dies. Chicagos lietuvių operai 
dekoracijas daro ta pati firma, 
kuri išpildo dekoracijas ir Chi
cagos Lyric operai. Su džiaugs
mu tenka konstatuoti, kad tos 
firmos vadovai, gavę iš dail. A. 
Kurausko "Fidelio” eskyzus, 
tuoj pastebėjo ir Įvertino ne
eilini lietuvio dailininko talen
tą scenos dekoravimo srityje.

Opera prieš kelionę į NeyvYorką
Lygiai daug širdies bei talen
to atidavė ir rašyt. B. Pūkelevi- 
čiūtė, padariusi tikrai sklandų 
“Fidelio” vertimą Į lietuvių

Sukaktuviniams Lietuvos 
Laisvės kovų metams Chicagos 
Lietuvių opera, praeitą pavasa
ri savo dešimtmeti atžymėjusi 
J. Karnavičiaus “Gražinos” 
spektakliais, pasirinko Beetho- 
veno “Fidelio” operą, kurios 
siužete toks ryškus Įkalinto 
žmogaus laisvės ilgesys ir jis 
išgelbėjamas pasiaukojančios 
žmonos. Beethoveno “Fidelio” 
yra Chicagos Lietuvių operos

REPORTAŽAS IŠ CHICAGOS

dovana sukaktuviniams Lietu
vos Laisvės kovų metams, nes 
juk ir Chicagos Lietuvių ope
ros kolektyvas per 11 savo 
veiklos metų akivaizdžiai Įro
dė, kaip šio kolektyvo nariams 
yra brangi žmogaus ir Lietu
vos laisvės idėja ir kiek jie pa
stangų deda tą idėją palaikyti 
gyvą išeivijos lietuvių tarpe.

Dirigentas Aleksandras Kučiūnas aiškina spaudos žmonėms apie Beethove
no operą “Fidelio” Nuotr. Z. Degučio

Tik prisiminkime “Reguiem” 
ir “Vilniaus varpų” koncertą į- 
vykusi 1965 birželio 13 milži
niškame McCormick Place, 
Chicagoje, kai 5,000 rinktinės 
publikos drauge su Chicagos 
Lietuvių opera milžiniškame 
koncerte nulenkė galvas Lietu
vos didvyriams, kurie kovojo 
ir žuvo per 25 okupacijos me
tus. O po to amerikiečių dien
raščių vedamieji ypač akcenta
vo tą liūdną Lietuvai sukaktį ir 
kartu pabrėžė mūsų visų di
džiules pastangas Lietuvai iš
laisvinti.

“Fidelio’’ operos uždanga 
Marijos aukšt. mokyklos salėje, 
Chicagoje. pakils ši šeštadie
nį. Po to dar bus du spektak
liai. Bilietai perkami taip spar
čiai, jog atrodo, kad jų nebe
liks. Už Operos kolektyvo nu
garų rikiuojasi stipri mecena
tų ir rėmėjų grupė, kuri auko
mis padeda subalansuoti bran
gų operos biudžetą, nors nau
joji valdyba su pirm. Viliumi 
Juška laikosi didelio taupumo 
ir visus reikalus stengiasi iš
spręsti kuo ekonomiškiau.

“Fidelio” operą paruošė ir 
diriguos muz. A. Kučiūnas, su

kalbą (tai pirmasis “Fidelio” 
vertimas lietuvių operinėje is
torijoje) ir režisuojanti “Fide
lio” rečitatyvus. Šalia šių var
dų rikiuojasi dar visa eilė ki
tų, kurie ir sudaro pasididžia
vimą, keliantį Chicagos Lietu
vių operos vienetą, kurie nesu
griovė jokios laiko audros, pa
tirti dideli finansiniai nuosto
liai ar kitos nesėkmės. Jis te
bėra tvirtas, vieningas ir kūry
bingas, ir jo vardas jau giliai 
Įrašytas išeivijos lietuvių isto
rijoje.

Praėjus “Fidelio” spektak
liams. operos nariai šį kartą 
neturės atostogų. Juk birželio 
mėn. “Laisvės Žiburio” vedėjų 
kviečiami jie New Yorko lievu 
vių džiaugsmui atveš J. Kar
navičiaus “Gražiną”. Nors spek
taklis vyks koncertinėje for
moje, bet jame atsiskleis pilnu- 
tis “Gražinos” operos vokalinis 
grožis, ta begalė lietuvių liau
dies dainų motyvų, kuriuos J. 
Karnavičius įvedė i “Gražiną”. 
Todėl po “Fidelio” vėl prasi
dės “Gražinos” repeticijos ir 
Lietuvių operos nariai gyvens 
New Yorko įspūdžiais.

VI. Rmjs

HARTFOR
LKMS 17 kuopos susirinki

mas Įvyko kovo 3 Švč. Trejy
bės svetainėje. Nutarta užpra
šyti mišias už Lietuvos kanki
nius, karius ir partizanus. Mi
šios bus birželio 9 d. 8:20 v. 
Narės organizuotai dalyvaus 
mišių aukoje ir bendroje ko
munijoje.

Išrinktos atstovės Į apskr. su
važiavimą. kurs Įvyks gegužės 
19 New Britain. Conn.: M. 
Maslauskienė, A. Kadienė, S. 
Karr. M. Petrauskienė. G. 
Denrick. T. Kripienė. F. Kulie
nė. Ch. Servą. E. Kučiūnienė 
Susirinkime narės nutarė pa 
teikti apskr. suvažiavimui pa

D, CONN.
siūlymą, kad būtų paskirta ben
dra Conn. apskrities kuopų au
ka Lietuvos kenčiančiai Bažny
čiai paremti.

Drabužių išpardavimas pa
skirtas balandžio 29, 30 ir ge
gužės 1. Padėkota narėm už 
aukotus pyragus jų išpardavi
mui.

Po susirinkimo buvo šv. Ka
zimiero minėjimas, kuris pasi
liks kasmetiniu ir tradiciniu 
kuopos minėjimu. Pirmininkei 
atidarius minėjimą. kuopos 
dvasios vadas kleb. J. Matutis 
sukalbėjo maldą ir pasakė tu
riningą kalbą apie šv. Kazimie
rą. Vicepirm. M. Maslauskienė 
perskaitė legendą “Šventos ran-

Chicagot Lietuvių Operos valdyba. IS k. j d. sėdi: Ged. Kazėnas—vicepirm., inž. Vilius JuSka—pirminin
kas, Sofija Džiuglenė—vicepirm. ir Alb. Smolinskas—iždininkas. Stovi: VI. Stropus—v-bos narys. Alfr. 
Kleinaitis—sekretorius ir Vacys Petrauskas—vicepirm. Nuotr. V. Noreikos

kos” — Pauliaus Jurkaus. Pa
baigoje visi sugiedojo “Apsau
gok Aukščiausias” Pirm, padai
navo “O Tėvyne manoji” —S. 
Genienės. Varg. E. Demikienė 
akemponavo.

Kuopos valdyba nuoširdžiai 
dėkoja kleb. kun. J. Matučiui 
už paskaitą, programos daly
vėm už jos atlikimą. S. Radi
kienei už auka kuopos reika
lam. narėm už suaukotas vai
šes ir svečiam už atsilankymą 
i šv. Kazimiero minėjimą.

Kuop. kor.

Juokeliai

Iš kalėjimo grįžęs gangsteris 
aplankė savo paną, kuri turi 
gėlių pardavimo krautuvę, ir 
paklausė kaip sekasi prekyba.

— Labai blogai. Vakar visą 
dieną nepardaviau nė vienos 
gėlės.

— Nenusimink, nuo dabar 
prekyba vėl suklestės. Dar 
šiai savaitei pažadu keletą lai
dotuvių. — nuramina paną 
gangsteris.

KNYGOS PAPIGINTOM KAINOM
POEZIJA 
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus 2.00
Naktigonė, L. Andriekaus 2.00
Marijos žemė, A. Tyruolio 1-00
Žemės pakopos, J. Blatrušaičio 1-00
Alfa ir Omega, M. Vaitkaus 1-50
Relikvijos, Nerimos Narutės 2.00
Sacra Via, A. Tyruolio 1.00
Poezija, J. Aisčio 6.00
Respublika, S. Lauciaus 1-00
Anykščių šilelis, A. Baranausko 5.00
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės 2.50
Maironio baladės, iliustravo P. Lapė 6.00
šviesos mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė poema 1.50
šerkšno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai 1.50
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio, eilės 1.50
Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitės, eilėraščiai 1.00
Martynas Fierro, J. Hernandez poema 1.00
Sutemos, J. Narūnės dienraštiniai posmai 1.50
Rožių vasara, Marijos Aukštaitės eilėraščiai 7.00
Gruodas, A. Jasmanto eilėraščiai 3.00
Ugnies pardavėjas, B. Rukšos, poezija 1.00
Partizanų akys, J. Parojaus eilėraščiai 2.00
Alkana žemė, S. šakytės eilės 2.00
34 Eilėraščiai, Vladas šlaitas 1-50

BELETRISTIKA 
Valentina, A. Vaičiulaičio 1-00
Susitikimas, J. Gailiaus 1.00
Gundymai, J. Gailiaus 1-00
Pabučiavimas, J. Grušo 1-00
Kryžiuočiai, H. Sienkevičiaus (trys tomai) 6.00
Kalvos ir lankos, A. Baranausko 2.00
Kaimietiškoji psalmė, F. Timmermano 1.50
Grožvydės meilė, P. Orintaitės 2.00
Sveiki, gyvi, J. Parojaus 2.00
Vytis ir Erelis, J. Kmito 1.00
žvaigždė viršum girios, Alės Rūtos 2.00
Lietuvių beletristikos antologija, II dalis 10.00
Pirmoji pradalgė, literatūros metraštis 3.00
Trečioji pradalgė, literatūros metraštis 3.00
Pulkim ant kelių, romanas iš Strazdelio gyvenimo 2.00
Pulkim ant kelių, II tomas 2.00
Baisusis birželis, Pr. J. Naumiestiškio 3.50
Žemės šauksmas, Alės Rūtos, apysaka 4.00
Kur bėga Šešupė, A. Skirkos, legendos 2.00
Bėgiai, K. Almeno, novelės 1.50
Taika ateina į slėnį, I. Joerg, romanas 1.50
Vilniaus rūbas, P. Tarulio, romanas 3.00
Sniego platumos, A. Baranausko, novelės 2.00
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitės 2.50
Dailininkas Rauba, V. Ramono 3.50
Proza, Gabijos leidinys, apysakos 1.25
Nulaužta šaka, S. Petersonienės, vaizdeliai 2.00
Viščiukų ūkis, A. Kairio, satyrinė komedija 3.vU
žvakidė, A. Škėmos, 2 veiksmų vaidinimas 2.00
Vaidinimai, V. Frankienės, scenos vaizdeliai 2.00
žiurkių kamera, J. Griniaus, 3 veiksmų drama 1.50
Aukso žąsis, B. Pūkelevičiūtės, pasakiška komedija 2.00
Don Kamiliaus mažasis pasaulis (H tomas)) 2.00
Naujas veidas, A. Norimo novelės 2.00
Meilė trikampy, R. Rasos romanas 3.00
Peilio ašmenimis, J. Jankaus drama 4.00

MENAS, MUZIKA 
Art Collection, pranciškonų meno galerija 5.00
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustino 6.00
Mūsų šokiai, II tautinių šokių šventės repertuaras 3.00
Lietuviška muzika, č. Sasnausko 3.00
Kalėdų balsai, mišriam chorui 1.00
Liaudies dainos, K. Banaičio 1.00
Garbe Dievui, kun. K. Senkaus, giesmynėlis su gaidomis 3.00 
Lietusiais esame mes gimę, J. Žilevičiaus, lietuvių dainynas dai

navimui arba pianui, kietais viršeliais 4.50
Giesmynėlio palydas, kun. K. Senkaus, didelio formato 8.GO
Dainos aukštam balsui su pianu II, VI. Jakubėno 3.00
Lietuvos aidai, J. Stankūno, akordijonui 2.00
Dainos Lietuvai, S. čerienės-Mulks, solo balsui ir panui 1.00
O tėvyne manoji ir Ramunė, S. Čepienės, dainos po 500 1-00
Keep Us, O God, invocation, S. Mulks 0.50

MALDAKNYGĖS 
Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro 2.00
Romos katalikų naujas mišiolas 9.00

Didžio j isavaitė 1.00
Tikiu Dievą, maldynas, parengė kun. S. Yla, 700 pusi. 7.00
šventas Dieve, maldaknygė didelėmis raidėmis, paauksuota 5.00 
Apsaugok Aukščiausias, kun. P. Aleksos, maža knygutė 1.00 
šventos Mišios lietuviškai, pritaikyta naujai liturgijai 1.00
Dievo vaikas, kun. J. Gutausko, vaikučiams maldaknygė 2.00 
Vadovėlis, prel. K. Vasio, kryžiaus kelias, graudūs verksmai etc. 1.00

{VAIRIOS
Sodybų pievelės, A. šeštoko, pievų priežiūra 1.25
Valgių gaminimas, 565 pusi., kietais viršeliais 7.50
Lietuvių kalbos vadovas, P. Skardžiaus ir kt. 4.50
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, J. Balčikonio 12.00
Lietuvių Moksl. Akad. Suvažiavimo Darbai V 10.00
Padangių keliai, astronomija, kun. P. Vaserio 1.50
Lietuva — Europos nugalėtoja 2.00

ISTORIJA, GEOGRAFIJA 
Vyskupo P. Bučio atsiminimai (II tomas) 3.50
Paskutinis posėdis, J. Audėno atsiminimai 4.00
Iš sutemų į aušrą, A. Ramūno atsiminimai 6.00
Atsiminimai iš Balto veiklos, prel. J. B. Končiaus (k. virš. 7.00) 5.00 
Vysk. M. Valančiaus biografija, V. Biržiškos 1.00
Maironis ir jo gyvenimo bruožai, Aidų leidinys 1.50
Mistiniame sode, kan. M. Vaitkaus 2.00
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičiaus 1-00
Lietuviškoji išeivija, prel. Myk. Krupavičiaus 2.00
Lietuvių archyvas, bolševizmo metai 1.00
Argentinos lietuviai 2.00
Lietuvos vaizdeliai, A. Žemaičio 1.00
Trys ultimatumai, dr. P. Mačiulio 1.50
Aleksandrynas, V. Biržiškos, I, II ir III tom. 18.00
Tėvynėje ir pasaulyje, kan. A. Steponaičio 3.00
Senasis Vilnius, dr. A. Šapokos 5.00
Negęstanti šviesa (marijonai), kun. Pr. Garšvos 3.50
Lietuvos vyčiai Amerikoje, Ig. Sakalo 5.00
Lietuvos spalvotas žemėlapis 2.50
Lietuvos istorija, V. Sruogienės, kietais apdarais 6.00
Palik ašaras Maskvoj, B. Armonienės 3.00
Lietuvos konstitucinės teisės klausimais, K. Račkausko 2.00
širdies priepuoliai, B. Gražulio vertimas "3.75
Laumių juosta, B. Railos, akimirksnių kronika 2.50
Atsiminimai iš Balfo veiklos, prel. J. B. Končiaus (kiet. virš.) 5.00 
Aisčiai karinės istorijos šviesoje, Z. Raulinaičio 1.25
Vaidevutis, Z. Raulinaičio 1.25
Povilas Matulionis, A. Rukuižos 1-50
Žalgirio mūšis, O. Urbono, karas su kryžiuočiais 1.50
Karaliaus Mindaugo pulkas. J. Variakojo 3.50
Didžiojo šiaurės karo frontas Lietuvoje, O. Urbono, I ir II dalis 3.00 
Praeities pabiros, V. Biržiškos, straipsniai iš Lietuvos praeities 3.00 
Amerikos lietuvių sporto istorija, J. Jakubausko 4.00
Antanas Smetona, A. Merkelio 12.50

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 Willoughby Avė. 

Brooklyn, N. Y. 11221 
Telefonas — GLenmore 2-2923

"Toks mūs^> likimas" — nau
ja dainų — muzikos plokštelė. 
V. Bandžiūtė įdainavo: Mėly
nos akys, Vasara ateina, Lop
šinė, Naktis, Aš verkiu vie
na, Laukiu tavęs ir kitas mo
derniškas dainas. Kaina: ste
reo 5 dol., siunta 50 c.

Nauja ilgo grojimo plokštelė 
"Sigutė" jau gaunama. Vaikam 
skirtas dainas ir pasakas išpil
do Aurelija Paukštelienė ir J. 
B. Jarai. Pasakos: Sigutė ir 
Liepsnabarzdis, Dainos: Milžinų 
šalis, Kartą karalaitis, Tindy, 
Žiema, Miegoti, vaikeli, Striu
kis beuodegis. Kaina 5 dole
riai. Persiuntimui 50<.

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

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

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

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas lietu
viškų dainų rinkinys “SU DAI
NA”. Iki šiol buvusios panašių 
rinkinių laidos išsibaigusios ar 
sunkiai berandamos. N a u j a s 
rinkinys kišeninio formato, 
351 psl., atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dainas surinko 
Gražina šimukonienė. Rinkiny
je yra 392 populiarios lietuviš
kos dainos. Platus stovyklose 
dainuojamų dainų skyrius. Rin
kinio kaina 2 dol.

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

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

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

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Readcr for 
Self-lnstruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol.

Lietuvos general. konsulo J. 
Budrio atsiminimai “Kontržval
gyba Lietuvoje” ką tik išėjo 
iš spaudos. 224 psl. knygoje 
autorius vaizdžiai apžvelgia 
kontržvalgybos veiklą Lietuvo
je. netrukus po nepriklauso
mybės atgavimo, šnipų ir ki
tų Įtartinų asmenų sekimas ir 
jų kenksmingų siekimų atiden
gimas skaitytoją suįdomina ir 
pagauna. Kaina 2.50 dol. šią ir 
kitas lietuviškas knygas bei 
plokšteles galima įsigyti Darbi
ninko administracijoje.
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Grąžas nepriklausomybes minėjimas
Visoje lietuviškoje spaudoje 

gausiai atsispindi Lietuvos var
do populiarinimas. Nepapras
tai džiugu, kad jubiliejinių me
tų proga visur visi lietuviai 
smarkokai sukruto, ruošdami 
kuo iškiliausius minėjimus.

Waterburio miestas su jo a- 
pylinkėmis visad lietuviškumu 
dvelkia, lietuvių vardas verti
namas, bet kokie lietuviški pa
sireiškimai plačiai pasklinda ir 
kitataučių tarpe. Vasario 16 mi
nėjimai čia visad plačiai pami
nimi, o šiemet ypatingai daug 
pelnyta mūsų tautai vietos 
spaudos ir radijo dėka.

Vasario 14 Wat.-American 
laikraščio red. G. Gudauskas 
(3-čios kartos lietuvis) pagal pa
teiktą mūsų veiksnių paruoštą 
spaudai medžiagą parašė ilgo
ką straipsnį apie Lietuvos pra
eitį ir dabartį. Kartu painfor
muota apie įvyksiantį vasario 
25 iškilmingą minėjimą.

Vėliava prie miesto rūmų
Vasario 16 rytą, prie miesto 

valdybos rūmų, susirinkus šim
tinei lietuvių, daug valdžios pa
reigūnų, policijos ir ugniage
sių gausiam būriui, policijos 
vadas iškėlė Lietuvos vėliavą, 
kuri, saulutei skaidriai švie
čiant, išdidžiai plevėsavo ištisą 
dieną.

Miesto v-bos sekretorius Pr. 
Šaknaitis, burmistro pavestas

HARTFORD, CONN.

Našlių Ratelio metinis 
pobūvis

Kovo 31, sekmadienį, 1 vai. 
popiet L.A.P. klubo patalpose 
bus Našlių Ratelio metinės su
kakties minėjimo pobūvis. Su
daryta minėjimo pobūviui reng
ti komisija.

Pobūvyje, šalia skanių vai, 
gių ir gėrimų, bus ir progra
ma: paskaitėlė, eilėraščiai, šo
kiai ir kita.

Visi Našlių Ratelio nariai ir 
svečiai prašomi pobūvyje kuo 
gausiau dalyvauti. Įėjimo auka 
nariam 2 dol., svečiam 3 dol.

J. Bernotas

LAISVĖS KOVOS METAIS

Kviečiame talkon DARBININKUI
DARBININKO administracija iš savo pusės daro visa, 

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

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

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

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

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

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

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

PraSau siųsti DARBININkA ............................................... metam

Vardas Ir pavardė ......................................................................................

Adresas ........................................................................................................

Laikraėtj užsakė ........................................................................ .................

Siunčiu už prenumeratą $........... aukų $ Viso $ .................

VVaterbury. Conn., lietuviu sv. Juozapo bažnyčioje pastatyta nauja Kristaus statula.
Skulptorius Ivo Demetz, italas.

wXtFRBURY( CONN.

(jis serga ligoninėje), perskaitė 
“Lietuvių dieną” skelbiančią 
proklamaciją.

Per radiją
Tą pačią dieną visos trys ra

dijo stotys po du kartu perda
vė anglų kalba paaiškinimus 
apie Lietuvą, o lietuviškos va
landos vedėjas J. Adomaitis 
net per šešis šeštadienius sky
rė daug laiko sukakties minė
jimui. Tos dienos vakare Wat. 
American įdėjo vėliavos pakė
limo nuotrauką.

Spaudoje
Vasariu 23 vėl Wat. Ameri

can patalpino pranešimą apie 
įvyksiantį Lietuvos jubiliejaus 
minėjimą su pagrindinio kal
bėtojo dr. Š. BaČkio nuotrau
ka, o vasario 24, pirmą kartą 
iš viso, šis dienraštis įdėjo ypa
tingai mums brangų Vedamąjį 
apie Lietuvą.

Pamaldos
Pats minėjimas vyko vasario 

25. Sv. Juozapo bažnyčioje lie
tuviška suma buvo aukojama 
už Lietuvą, dalyvaujant 6 orga
nizacijų vėliavoms, komp. A. 
Aleksio vedamam chorui iški
liai giedant lietuviškas giesmes 
ir abu himnus. Einąs klebono 
pareigas kun. P. Sabutis pasa
kė patriotinį pamoksią.

Minėjimas salėje
Pripildytoj salėj 3 v. popiet, 

dalyvaujant aukštiem svečiam, 
pagarbiai įneštos šešių organi
zacijų vėliavos, o tautiniais her
bais dekoruoto j scenoj komp. 
A. Aleksio vedamas choras su
giedojo abu himnus. Po kun. P. 
Sabulio invokacijos buvo gies
mė— Kritusiems.

Ramovės pirm. A. Malakaus
kui perskaičius Nepriklausomy
bės aktą, choras atliko Lietu
viais esame mes gimę, Pirmyn 
į kovą ir Mano gimtinė.

Vėliavas išnešus, L. Garsie- 
nė perskaitė gubernatoriaus 
proklamaciją, o kongresmanas 
J. Monagan ilgesnėj kalboj ap
tarė šių dienų išlaisvinimo pa
dėtį bei galimybes. Baigdamas 

išsireiškė, kad Lietuva tikrai 
atgaus laisvę. Einąs miesto me
ro pareigas G. Harlaman (grai
kų kilmės), policijos viršinin
kas J. Guilfoile, latvių ir len
kų atstovai gan nuoširdžiais žo
džiais sveikino, linkėdami pra
rastą laisvę vėl atgauti.

Lituanistikos m-klos moki - 
niai, mokyt. S. Macienei vado
vaujant, pasigėrėtinai puikiai 
atliko tautinių šokių ir eilėraš
čių programėlę, o D. Venclaus- 
kienė ir akt. V. Vaitkus įspū
dingai perdavė mūsų rašytojų 
poeziją.

Pasiuntinybės tarėjas dr. S. 
Bačkis buvo viso minėjimo pa
grinde, pareiškęs šiai progai 
pritaikintas aktualias mintis.

M. Andrikytė perskaitė siūlo
mą priimti rezoliuciją. Taipgi 
nutarta pasveikinti lietuvius 
karius Vietname. Buvo pri
statyta ir pasveikinta buv. Si
biro tremtinė, nesenai atvyku
si iš Lietuvos, n Bagdonienė.

Moterų klubo pirm. D. Venc- 
lauskaitės rūpesčiu atsilankiu
sieji po programos pasivaišino 
kavute.

Nors minėjime nė vienu žo
džiu nebuvo užsiminta apie au
kų rinkimą, tačiau, waterbu- 
riečiai patys, tur būt, kaip nie
kur kitur, priėję prie tautiniais 
drabužiais pasipuošusių ponių: 
G. Kazlauskienės, J. Puodžiu- 
kaitienės ir G. Valiulienės sta
lo sudėjo arti » 1,000 dol. A.L. 
Tarybos laisvinimo reikalam.

Visai informacijai (spaudoje 
ir per radiją), vėliavos pakėli
mo iškilmėm vadovavo ir minė
jimą sėkmingai pravedė Alto 
pirm. Adolfas Čampė, talkina
mas v-bos narių: V. Kuzmicko, 
M. Andrikytės ir J. Valkausko.

K.

VVATERBURY, CONN.
Švento Juozapo parapija ruo

šiasi iškilminbai paminėti dei
mantinį jubiliejų, kuris įvyks 
kitais metais. Parapija buvo į- 
steigta 1894 gegužės 28. Pra
džioje buvo pastatyta mažutė 
medinė bažnytėlė. Vėliau —da
bartinė, daug erdvesnė ir ply
tinė.

Dabartinio klebono kun. E. 
Gradecko ir parapiečių dėka 
jau baigtos atmokėti milžiniš
kos skolos, o bažnyčia pilnai at
naujinta ir dekoruota pagal 
naują liturgijos dvasią.

Vietoj senojo altoriaus baž
nyčios priekyje, prie sienos 
pritvirtinta didžiulė triumfuo-

Pulk. A. Šukys (k.) apdovanojamas medaliu už nuopelnus.

PAGERBTAS LIETUVIS JAV KARIUOMENĖJE
Antanas H. Shookus, lietuvių 

kilmės JAV armijos pulkinin
kas, Kongresui autorizuojant, 
buvo Amerikos prezidento ap
dovanotas “Legion of Merit” 
ordinu už ypatingai girtiną el
gesį atliekant ypač svarbias pa
reigas nuo 1964 birželio 
iki 1968 sausio JAV kariuome
nėje.

Pulk. A. H. Shookus labai su
maniai atliko savo užduotį mi
nėtame laikotarpy kaipo Con- 
necticut sektoriaus komendan
tas ir vyresnysis 76-tos divi
zijos (apmokomos), trylikto 
JAV armijos korpuso, West 
Hartford, Conn.. patarėjas.

Savo administraciniais suge
bėjimais ir tvirtu vadovavimu 
jis labai prisidėjo prie JAV re
zervinės armijos projekto pasi
sekimo. Per griežtą priežiūrą, 
kantrybę ir dvasinį balansą jis 
pajėgė, su mažu štabu, sėkmin
gai atlikti pagalbinės grupės 
misiją. Dėka jo pasišventimo 
buvo gerai pasiruošta mobiliza- 

jančio Kristaus statula, ši sta
tula yra garsaus Italijos skulp
toriaus Ivo Demetz kūrinys. Pa
gal paties skulptoriaus projek
tą, statula išdrožta iš liepos me
džio vieno gabalo, išskyrus ran
kas. sveria 700 svarų. Jai iš
drožti užtruko vieneri motai.

Apie būsiančio deimantinio 
jubiliejaus programą bus pra
nešta “Darbininke-’ vėliau.

K. 

cijai ir sėkmingai karinei veik
lai. Per jo pastangas ir profe
sinį gudrumą buvo pagrįstas 
geras susipratimas tarp rezervi
nės ir aktyviosios armijos dali
nių. Jo bendruomenės veikla

WORC ESTER, MASa.
Moterų Sąjungos 69 kuopos 

metinis susirinkimas įvyko va
sario 5 Aušros Vartų parapijos 
salėje. Šis susirinkimas buvo 
pirmas šiais metais ir gana gau
sus. Narės užpildė salę ir ta 
proga užsimokėjo nario mokes
tį. Pirm. Antonia Wackell pa
sveikino linkėdama geros sėk
mės šiuose metuose ir nuošir
džiai dėkojo sąjungietėm už 
gausų atsilankymą. Gražiu su
tarimu ir bendru susikaupimu 
mūsų darbai bus daug na
šesni. Užklausus dėl valdybos 
rinkimų, sąjungietės pareiškė 
r orą palikti tą pačią valdybą 
ir šiem metam: pirm. Antonia 
Wackell, vicepirm. Liudvisė 
Sprindžiūnienė, ižd. Marija La
pinskienė, finansų rašt. Nellie 
Sinkevičienė, iždo globėjos Ma
rija Paleckienė ir Anelė Sin
kevičienė, korespondentės lie
tuvių kalba Elzbieta Kalvynie- 
nė ir anglų kalba pirm. Anto
nia Wackell. Toliau — metinės 
veiklos apžvalga. Finansų rašt. 
Nellie Sinkevičienė pranešė a- 
pie praeitų metų veikla ir pa
jamas. Ižd. Marija Lapinskie
nė pranešė apie iždo stovį.

69 kuopos valdyba ruošia 

sudarė gerą viešąją nuomonę 
apie rezervinę ir aktyviąją ar
miją.

Apie šį pagerbtą lietuvį Dar
bininke nr. 13, psl. 5 rašė ir 
A. L'stjanauskas.

kiekvienais metais po du paren
gimu: kortavimo pramogą ir 
pyragų išpardavimą. Gautomis 
pajamomis paremiami lietuviš
ki reikalai bei parapija. Valdy
ba užprašė šv. mišias už Tek
lės Mažeikienės sielą ir 10 dol. 
paaukojo Lietuvos laisvinimo 
reikalam.

šiuo metu sunkiai serga mū
sų mielos narės Nelė Matačins- 
kienė, Rozalija Aleliujienė ir 
Marcelė Kureišienė. Visom lin
kime stiprios sveikatos, užjau
čiame ir laukiame.

Kovo 23 d. 5 vai. vak. Auš
ros Vartų parapijos salėje ruo
šiama kortavimo pramogą. Na
rės ir viešnios kviečiamos gau? 
šiai dalyvauti. E. K.

CLEVELAND, OHIO

Lietuvių teisininkų 
susirinkimas

Vasario 25 įvyko šio teisi
ninkų Clevelando skyriaus su
sirinkimas. Jam pirmininkavo 
skyriaus pirm. J. Krygeris, sek
retoriavo L. Lėk niekas.

Valdybos pranešimus pada
rė skyr. pirm. Krygeris, sekr. 
Leknickas ir ižd. Gailiušis.

Teis. P. Mikšys patiekė teis. 
R. Skipičio “Nepriklausomos 
Lietuvos” recenziją. Išpasako
jęs šios knygos turinį ir patie
kęs daug citatų, recenzentas pa
reiškė. kad joje radęs daug gra
žiu ir Įdomių autoriaus atsimi
nimų, bet dar daugiau liūdnų, 
nuobodžių (Liet. Enciklopedijos 
išrašai) ir kontroversinių. Dis
kusijose aktyviai dalyvavo ko
legos: A. Garmus. J. Krygeris. 
J. Smetona. A. Gailiušis. L. 
Leknickas. J. Mockus.

Susirinkimas išrinko naujai 
kadencijai šią valdybą: pirm. J. 
Krygeris, sekr. P. Mikšys, ižd. 
A. Gailiušis.

Skyriaus valdyba
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— III Tautinių šokių šventė
je, kuri Įvyksta liepos 7 Chica- 
gos amfiteatro patalpose, pagal 
paskutinius davinius rengimo 
komiteto raštinėje, dalyvaus 55 
šokėjų grupės. Tos visos gru
pės sudaro labai didelį šokėjų 
skaičių.

— Komp. K. V. Banaičio har
monizuotų lietuvių liaudies dai
nų rečitalis įvyks balandžio 20 
d. 7 vai. vak. Čiurlionio galeri
joje. Chicagoje. K. V. Banaičio 
dainas atliks mezzo-sopranas E- 
lena Blandytė, akomponuos 
prof. Vladas Jakubėnas. Rečita
lį rengia ateitininkų meno d - 
gija “Šatrija minėdama tau
tos laisvės ir kovos jubiliejinius 
metus.

— Prof. Jurgis Baltrušaitis 
po padarytos operacijos Pary
žiaus universiteto klinikoje, gy
dytojų priežiūroje sveiksta, šio
mis dienomis iš spaudos išėjo 
jo nauja knyga “La ųuete d’Is- 
sis”, 304 psl. su 160 iliustraci
jų. Išleido Olyvier Perrin lei
dykla Paryžiuje. Tai penkiolik
toji prof. J. Baltrušaičio knyga.

— Kanados LB švietimo ko
misija yra nutarusi Lietuvos 
Laisvės Kovos metais birželio 
22 surengti Kanados šeštadieni
nių mokyklų mokinių kongre
są. Sudarytas komitetas aptarti 
kongreso reikalus ir pasiskirstė 
pareigomis: pirm. L. Tamdšaus-' 
kas, vicepirm. tėv. Rafaelis Ša
kalys, O.F.M., sekr. J. Čepon- 
kutė, ižd. Z. Girdauskas, nariai 
kun. P. Ažubalis ir J. Kuli
kauskienė. Kongreso vieta nu
matyta šalia Toronto, Wood- 
bridge gražiame parke.

— LB Vokietijos krašto val
dyba savo įgaliotiniu prie Ba
varijos valdžios paskyrė E. Ru- 
gienienę iš Miuncheno, iš mi
nėtų pareigų prel. dr. J. Avi
žai atsisakius.

— LB Vokietijos krašto tary
bos sesija šaukiama kovo 29-31 
Romuvoje.

— Dr. Bronius Nemickas, 
Good Counsel kolegijos (White 
Plains, New York) politinių 
mokslų profesorius, pakeltas į 
aukštesnį akademini laipsnį (iš 
assistant prof. į associate prof.) 
ir paskirtas tos kolegijos admi
nistracinės tarybos nariu.

— Paryžiuje išleista knyga 
“L'opposition en L'. R. S.S., 
1917-1967” (Opozicija Sovietų 
Sąjungoje. 1917-1967), Auto
rius — Roland Gaucher. Kny
goje daug informacijos apie re
zistencija Baltijos kraštuose, 
ypač Lietuvoje. Nurodyta 10 
įvarių informacinių leidiniu 
apie Lietuvą. Išleido Albin Mi- 
chel leidykla, 432 psl. Kaina 6 
dol.

— Bronius Kviklys jau nu
siuntė Liet. Enciklopedijos 
spaustuvei “Mūsų Lietuvos-’ 
ketvirto tomo paskutines korek
tūras. Šis tomas apima Žemai
čiu Žemę ir Mažąją Lietuvą, tu
ri 816 puslapių. 1040 iliustra
cijų-

— Jungtiniam Finansų Komi
tetui 25 dol. paaukojo Pranas 
Vainauskas. (E)

Mielas lietuvi, paremk lietuviy praneiš- 

koDŲ pastangas pastatyti KULTŪROS 

ŽIDINĮ Ncw Yorke. Įsigytas žemes skly

pas II i g Iii and Blvd., Higliland Parke, 

Brookly n, N. Y. Baigiami ruošti pastatu 

planai. Laukiam talkos! — Aukas prašom 

siusti lietuviu pranciškonu vieiiuolvnui 

680 Dusliu iek Avė., Brooklyn. NA . 11221
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DARBININKAS
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1968 m., kovo 19 d., rtr. 21

Vaizdai iš nepriklausomybes 
minėjimų

Wasbinglonas, Philadelphia, Great Neckas, Los Angeles, 
Woreester, Pu mamas, Bostonas

Philadelphijoje Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime kalbėjo kon- 
gresmanas Richard S. Schweicher. Danutė Bakanaitė jam prisega jubilie
jini ženklą. Minėjimas buvo vasario 11. Nuotr. V. Gruzdžio

Wjs'iirgior,e nepriklausomybės minėjime stud. Elena Jurgėlaitė prisega lie
tuvišką vėliavėlę Latvijos ministeriui V/ashingtone H. Spekke.

Los Angeles keturi miesto tarybos nariai ir gen. 
konsulas dr. J. J. Bielskis prie miesto rotušės ke
lia Lietuvos vėliavą. Nuotr. L. Kanto

VVorcestery, Conn., nepriklausomybės minėjime kalba

A. Venclova

VVashingtone nepriklausomybės minėjime iš k. j d. Vincė Jonuškaitė, Aldo
na Valaitytė-Trečiokienė, Henrikas Kačinskas, stud. Elena Jurgėlaitė. V. 
Jonuškaitė ir H. Kačinskas skaitė ‘‘Kai prabyla Lietuva”.

F :

Great Nocke. N.V., nepriklausomybės minėjime skambina Kristina Garunkš- 
tytė. Stovi — Siemaškaitė. Minėjimas buvo vasario 24. Nuotr. V. Maželio

Great Necke Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime kalbėjo Jonas 
Stiklorius iš Philadelphijos. Nuotr. V. Maželio

Bostone nepriklausomybės šventės proga buvo speciali programa WBZ-TV Buvo tautiniai šokiai, dainos ir k.

Nnepriklausomybės minėjime Great Necke vasario 24 d.

«***■**''■ ,..uu

Philadelphijoje minėjimo išvakarėse pagerbė svečius. Iš k. j d. prof. J. Puzinas, dr. A. Razma — pasakęs 
minėjime kalbą, prel. J. Balkonas — pasakęs katedroje pamokslą, vysk. V. Brizgys. Nuotr. K. Cikoto

Rasa Vilgalytė deklamuoja minėji 
me Great Necke. N.Y. guolė šipailaitė, Danguolė Dubininkaite. Regina Bul-

riKlausomybės minėjimo programai. Iš k. i d. Lio- 
a Kuraitė. Regina Juagaitė. Teresė Slotkutė. Dan- 
Kristma Sipailaitė.
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mybės atstatymo 50 metų sn-

Minėjimas buvo prel. K. Ur
bonavičiaus salėje 3 vai. popie
ty. žmonių prisirinko ypatin
gai daug. Minėjimą pradėjo 
Brocktono Lietuvių Tarybos

vo honorarą. Iš k. j d. Zigmas Dičpinigaiti*, soL Violeta Bendžiūtė, Petras Wytenus, Vincas Padvarietis
Nuotr. A. Vasio

prisirinko pilna bažnyčia. At
neštos vMiavos. Mišias aukojo

chmas, vadovaujamas kun. V. 
Valkavičiaus, jautriai sugiedo
jo “O Kristau, pasaulio valdo
ve”, pabaigoje — Lietuvos

LIETUVIŠKO KRYŽIAUS IŠLAIKYMO TALKA
Lietuviško kryžiaus Flushing 

Meadow Parke (Buvusioj New 
Yorko pasaulinės parodos aikš
tėj) globos komitetas, besi
stengdamas sutelkti lėšų kry
žiui prižiūrėti ir pataisyti, Mas- 
petho lietuvių piliečių klubo sa
lėje vasario 24 surengė Užga
vėnių balių..Jis praėjo sėkmin
gai. Žinoma, svečių galėjo bū
ti žymiai daugiau. Buvo laukta 
atsilankant daugiau ir naujųjų 
ateivių, šiaip svečių daugumą 
sudarė ankstesnės kartos atei
viai ir jų draugai amerikiečiai.

516 MA 1-3400 <

Prašau pratęsti prenumeratą 1968 metams.

Vardas ir pavardė .

Sales & Service. Open 7 days a week

267 St Nicholas Avė., Ridgewood, N.Y.

Balandžio 21 — Velykų stalas, 1 
T. popiet, Apreiškimo parapijos salė
je. Rengia^ Liet. Kai. sąjungos 29

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

DEXTER PARK 
PHARMACY

KEELER & DŪMAS MARINA 
Pike St., Fort Covington, N.Y. 

(518) 358-2481 
William Lewis, Proprietor 
Starcraft & Evinrude Boats

KNUTSON 
MARINE CENTER INC 

Complete Marine Facilities 
Mill Dam Road 

HUNTINGTON L L

Tel. (212)497-8865

Alfa Jeweler
A. ŪSELIS 

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio {vairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai o Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENB — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. 
Plaukų dažymas

77-91 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Mlchigan 2-4130

DARBININKO SKAITYTOJAM

tą, Pamano Moterų Tarybos minė-

naujausių madų drabužiai gaunami
305 S5V5NTH

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

šitokia ir panašus pavasariniai ...
MnSaa Mikutekytės “LINDA” drabužių krautuvėje, 95-04 Jamaioa M-16 110th Street, Richmond 

Kili, N. Y. 11418. Teief. Hl 1-9720.

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

v^Dirbii»tofa&, «1<> Wi8ougAby Are., Brookl^n, N. Y. 11221

Siunčiu už prenumerata $...

Padėka ir pagarba jiem. Apsi
lankė apie 160 svečių.

Programa buvo trumpa, bet 
Įdomi ir publikos sutikta labai 
šiltai.

Pirmiausia būva parodytas 
komiteto ižd. V. Padvariečio 
susuktas filmas iš įvairių, prie 
kryžiaus Įvykusių iškilmių. Poe
tas — humoristas Leonardas 
Žitkevičius paskaitė savo vė
liausios humoristinės kūrybos.

Programos viršūnėje su pen- 
niom dainom pasirodė viešnia 
iš Philadelphijos — dainininkė

Violeta Bendžiūtė. Pirmą kartą 
pasirodžiusi New Yorko lietu
viam solistė savo gražiu balsu 
ir nauja perdavimo forma jau ’ 
su pirma daina buvo publikos 
sutikta karštais plojimais. Jai 
akomponavo ir programą pra
vedė muz. Algirdas Kačanaus-

Banketo metu buvo galima 
Įsigyti dainininkės pereitais 
metais išleistą pirmąją plokš
telę, kurią ji čia pat ir pasira
šinėjo. Dėmesio vertas faktas, 
kad jos plokštelę nusipirko ir 
keletas amerikiečių, nemokan
čių lietuviškai. Jie pastebėjo, 
kad turės ką padovanoti savo 
draugam lietuviam.

Lietuviško kryžiaus globos 
komitetas šiuo reiškia nuošir- , 
džią padėka solistei Violetai 
Bendrutei ir jos reikalų vedė
jui .^g^Vasiui, kad paaukojo 
savo honorarą (100 dol.) kry
žiaus reikalam. Taip pat komi-* 
tetas dėkoja ir visiem kitiem 
programos dalyviam.

Taip pat komitetas dėkoja ir 
kitiem aukotojam, tą vakarą 
suaukojusieji 55 dol. Prof. J. 
Stukas ne tik nemokamai skel
bė parengimą per radiją, bet 
dar paaukojo 20 dol. Po 5 
dol. aukojo: S. Aromiskis, D. 
E. Kašėtienė, M. Kaurienė, M. 
Ridikienė, A. Sinusienė, St. 
Vaškys, Pr. Venys. Nuoširdus 
ačiū visiem.

Komitetas taip pat dėkoja 
prel. J. Balkūnui, savo atsilan-

SVEIKAS, PAVASARI!
Kovo 20, trečiadienį, 8 vai 

22 m. rytą jE.S.T. saulė mo
čiutė užkopė ant pusiaujo. 
Tuo momentu prasidėjo pava
saris mūsų pusrutuliui ir ru
duo pietiniam.

Lietuvai pavasaris sugrįžo tą 
pačią dieną ir tuo pačiu mo
mentu kaip mum E.S.T. zono
je, tik Lietuvos laikrodžiai ro
dė 4 vai. 22 p.p. (Maskvos lai- 

* kas), o mūsų — 8 vai. 22 ryto 
E.S.T:; --

Pavasario pradžia yra tas 
pats momentas visam 2’7?“ _______ ________________ __.
liui, šauler pasiekus pusiaują, kyklos vaikai. Solistas K. Yaku- 
bet, žiūrint kokioje pasaulio tis padainavo ištraukas iš ope- 
laiko. zonoje gyvenama, valan
da yra skirtinga. Naujajai Ze
landijai pavasaris prasideda 
kovo 21,1 v. 22 min. ryto ... 
Diena vėliau, negu New Yor- 
kui ar Vilniui, nes sala yra Į 
vakarus nuo Tarptautinės Da
tos linijos, kur kalendoriai ei
na vieną dieną pirmyn.

Pavasario pradžios momen
tu saulė buvo ant pusiaujo, ne
toli Afrikos ^krantų, Atlanto 
vandenyne. 

Kostas Sietynas

kymu pagerbusiam komiteto 
pastangas, M- šaliakienei už bi
lietų platinimą ir savo svečiam 
stalo suorganizavimą, ir vi
siem talkininkam bei kuo nors 
prisidėjusiem prie šio parengi
mo pasisekimo.

Tuo pačiu komitetas kreipia
si ir į visą lietuvišką New Yor
ko visuomenę, prašydamas sa
vo auka paremti kryžiaus išlai
kymą. Jokia auka nebus perma- 
ža ir tai padaryti niekad nėra 
vėlu. Visas aukas siųsti komite
to iždininkui šiuo adresu: V. 
Padvarietis, 87-40 127th. St., 
Richmond Kili, N. Y. 11418.

Kryžiaus globos komiteto 
vardu — Zigmas Dičpinigaitis

pirmininkas J. Wareska, čia gi-

{nežus vėliavas bei sugedė
jus himnus, kun. M. Vembrė 

vuae> dėl Lietuvos laisvės ko
votojai. Pnrf. R. Šukys per
skaitė Vasario 16 aktų, M^yrn- 
dmsetts gubernatoriaus pro
klamaciją — Iraną Venckaus- 
kaitė, Bostono majoro prokla
maciją — Efigijus Sužiedėlis. 
Brocktono nuėsto tarybos ir 
majoro vardu gražų žodį tarė 
lietuvių atstovas miesto tarybo
je — H. Moncerifius.

Jutkevičius. RemdiudjM per
skaitė p. E&va. Aukų surinkta 
1,304 doL

Prapjjos choras, vadovauja
mas kun. V. Valkavičiaus, pa
dainavo: F. Strolios — Grįšim, 
grįšim, Tėviškėlė, Br. Budriū
no — Garbė Dievui aukštybė
se. Akomponavo Stefanija 
Ventre. Lituanistinės mokyk
los vaikai pašoko Kalvelį ir 
Blezdingėlę. Vadovavo EI. Ri- 
bokienė, Sanutienė ir A. Kuci- 
naitė. Sceną sutvarkė V. Se
mitą.

pašau- Deklamavo lituanistinės mo-

rų ir astuonias lietuvių liau
dies dainas. Akomponavo jo se
suo iš Waterburio. Smuiku SO; 
lo grojo kun. V. Valkavičius— 
Bro. Budriūno — Marija, Mo
tina Kristaus. Akomponavo S. 
Ventre.

Lituanistinės, mokyklos mo
kiniai Lietuvių Fondui surinko 
40 dol.

Minėjimas baigtas padėkos 
žodžiu, kuri pasakė Tarybos vi- 
cepirm. J. Cinčys. Svečius pa
kvietė užkandžių į Santaros 
klubą. M. Kas.

Torte
Kovo 23 — Vytauto Volerto pa

skaita politiniais klausimais. Ren
gia A. L. Tautinės Sąjungos I-sis 
skyrius New Yorke.

Kovo 24 — Madų paroda, Le Cor- 
don Bleu salėje, 96-01 Jamaica Avė., 
Woodhaven, 2 vaL p.p.

Kovo 30 — Pianistės Aldonos Ke- 
palaitės koncertas Town Hali, New 
York, 5:30 vai.

Kovo 31 — P. K. Motuzų filmai 
rodomi V. Belecko svetainėje, 1883 
Madison St., Ridgewood, N.Y. Pra
džia 4:30 vai. popiet. Rengia K. Mo
tuzas. Bus parodyti filmai iš N.Y. 
pasaulinės parodos ir Expo ’67.

Balandžio 14 — Jaunimo “Disco- 
theąue” šokiai.

Balandžio 20 — Jaunimo simpo
ziumas: “Hippies’’, jų filosofija ir 
praktika. Rengia A.L.T. Są-gos I-sis 
skyrius New Yorke.

Balandžio 20-21 — Vyresniųjų 
mokjdeivių ateitininkų studijų die
nos Patenone, NJ. Rengia rytinio

TO PLACE 
YOUBĄD 

CANCEL OR CHANGE
Tel.: ?67-3680

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

Tel. LE 4-9686

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

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

DE 5-8800

OPERATORS EXP. 
ON MEN’S PANTS

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

817 Broadway N. Y. C.

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

MARGEE LEITE 
Now located at 

BEAUTY BOUTIQUE 
167-06 Hillside Avė Jamaica LI. 

Formerly of 6-3 Beatuy Salon 
Phone 523-4470

EXP OPERATORS 
ON MENS JACKETS

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

Universal šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 

paliudijimas.

**Frjyfcig Nnws 
byMbtvcttMrer

universal
FUNERAL CHAKL, INC. 

52nd Street et L«xin<ton Aeenue 
Ray Kerbelia, Dir. ' 

PL 3-5300

CBS IS FOR YOU — if your husi- 
ness needs conipetent bookkeeping 
service and cannot afford a full time 
bookkkeeper write GPO Box 2771, 
New York. N.Y. 10001. or caB 622- 
2115. Taxes, Payrolls, Accounts re- 
ceivable.

JIMMY*8 GARDEN CENTER
Open 7 days a vreek. One stop shop- 
ping center for all your gardai sup- 
plies — featuring beautiful garden 
plants for EASTER. Formerly of 
Brookhaven now at South Haven. 
Can 516-286-9816

Fear no mote L A S Aiartn Co is 
here with Burglar Alanus for stenės 
hames and autos. We also install 
vending machines. Qualified licensed 
Etectncian — Call LU 5-1003

Weaver leamers, $2 per hour Start- 
ing rate, can earn up to $3 per hour, 
Overtime available, fringe benefits, 
Insurance, Blue Cross, vacation and 
holiday pay. — Apply at American 
Velour Mills, 120 Lincoln Blvd. Mid- 
dlesex, NJ. An eųual opp. emptoyer.

DRIVER A COMB1NATION MAN 
Steady work nice working conditions 
Apply in person Park City Florist 

97-15 Queens Blvd. 
Rego Park, N. Y.

HOUSES WANTEO
We buy houses for long term in- 
vestment Highest price peid. Im- 
mediate cash available.
Call V. 4 F Investors Corp. 525-6128

(212) 326-2356

Ettore Galono,
Ine.

Vietoje gaminami, čia pasirenkami 
ir pastatomi bet kur. Pagrindinė įs
taiga: prie St. Johns kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., Middle VUlage, 
L.I., N.Y. prie St. Charles kapinių: 
1232 N. WeDwood Avė., Pine Lawn

šiam amatui pasiruošimas

HOLLANDER 
CYPRESS CORPORATION 

800 JAMAICA AVENUE 
BROOKLYN, N.Y. 

AP 7-2332

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

OA 6-2123
W. Bielanski - C. Kardovich 

K. Novak

ggttMaeMMg/oaturM «-« • (2n?) vw - rsotf •

SandcrrAirs^nc.
GERIAUSI KAILIAI
ŽAVĖTINAI PUOŠN0S
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Prof. Br. Nemtckas kovo 23 
d. 7:30 v.v. Atletų klubo salė-

Jungtinh Finansų Komi 
tas, kuris telkia lėšas šių 
tų darbam finansuoti, be 
čiau minėtų dar aukų 
iš Detroito skyriaus per J. 
kailą — 1000 dol.; iš Irenos 
Benjam Denihan iš New Yor
ko — 150, kun. S. Morkūno, 
dr. B. Nemicko, dr. V. 
ko, kun. A Petrausko — po 
doL, dr. Danguolės

• 40 dol., dr. Alg. Budreckio 
30 doL, dr. Laimos ir 
Šmulkščių — 25 dol., dr. Bro
niaus Radzivapo, dr. A. Star
kaus—po 20 dol. Organizaci
jos ir pavieniai asmenys pra
šomi užsakyti leidinius Jungti
niame Finansų Komitete šiuo 
adresu: United Lithuanian Fi-

57

politiniais klausimais. Paskaitą' 
rengia LTS-gos 1-as skyrius. 
Suinteresuoti šia tema, prašo
mi atsilankyti.

Marijos Račkauskaitės ateiti- 
• ninku vyresnių moksleivių su
sirinkimas bus kovo 23 d. 2 v. 
popiet pas Tutinus, 223 Lin
coln Avė., Brooklyne, N. Y. 
Bus Kęstučio Kudžmos -paskai
ta. .

Raimundas Liormanas su 
šeima Darbininko štabui ir pa
žįstamiem atsiuntė sveikini
mus iš Floridos, kur buvo išvy
dę pailsėti.

Tik ką iš spaudos išėję lei
diniai: Sąmokslas, Vytauto Vo- 
lerto premijuotas romanas, kai
na 3.50 doL, Iš Sutemų į auš
rą, Antano Ramūno prisimini- eitą sekmadienį, New Yorko a- 
mai iš lietuviško pasaulio, kai
na 6 dol., Atsiminimai iš Balto 
veiklos, prel. J. B. Končiaus 
įdomi knyga ypač stovyklose 
buvusiem lietuviam, kaina 5 
dol. šios bei kitos lietuviškos 
knygos gaunamos Darbininko 
administracijoje.

Nevėluokit užpildyti mokes
čių pareiškimus! Paskutinė die
na — balandžio 15. Internal 
Revenue biuras ragina mokes
čių mokėtojus į talką ir pasi
skubinti su mokesčių pareiški
mų užpildymu. Tai įgalins grei
čiau atgauti permokėtus mo
kesčius, o taip pat palengvins pany pervežti smulkiem daly

kam. Pastovus darbas, geras 
atlyginimas. Kreiptis į virš mi
nėtą darbovietę: 998 Rutland 
fcd., Brooklyn, N.Y. 11212. Te
lefonas 773-2922.

susilaukė

Liudo

adresu: United Lithuanian 
nance Committee, 29 W. 
St., New York, N.Y., 10009.

Žymantų šeimai, kuri gra
žiai pasirodė New Yorke pra-

teitininkai sendraugiai per A. 
Benderių užsakė metams Darbi
ninką ir Aidus, kad dainuoda
mi skaitytų lietuvišką spaudą. 
Ta pačia proga visi Darbininko 
skaitytojai kviečiami ypač šiais 
laisvės kovos metais paieškoti 
naujų skaitytojų Darbininkui. 
Naujiem skaitytojam pirmoji 
metinė prenumerata tik 5 dol. 
Naujų skaitytojų adresus siųst: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Avė. Brooklyn, N.Y. 11221.

Mašinos vairuotojas reikalin
gas Metropolitan Lamp Com-

New Yorko Universitete prancūzų namuose (La Maišo n Franęaise) vyksta lietuvių dailininkų paroda. Nuo
traukoje Laima Sileikytė ir Stasys Goštautas, prisidėję prie parodos surengimo. Nuotr. R. Kisieliaus

darbą ir mokesčių pareiškimų 
pildytojam. Beliko tik mėnuo 
laiko ir labai prašau manokli- 
jentų tos pareigos nebeatidėlio- 
ti. Už jūsų talką iš anksto dė-
koj". - D Klinga, 337 Union w galėtų
Avė., Brooklyn, N.Y. Telef. EV atHku švar(JS darbus

rhe bute iŠ 6 kambarių ir krau
tuvėje sii dviem mažais kam- 

Parduodama. Prie Highland bareliais .Woodhavene. Susita-

4-1232.

rimui tel. 849-7240.Park 1 šeimos mūrinis, pu
siau atskirtas, 7 kambarių, 4 
miegamųjų namas. Įrengtas rū
sys, puikus sodelis ir ppeąn-_ 
gis. Apšildymas aliejų ir karš- ir

vandeniu. Pageidaujama lietu
viai, nes duodama už labai pri
einamą kainą. Teirautis tel. SP 
6-3843.

Lietuvių apgyvendintame na
me išnuomojami 2 butai pir
mame ir trečiame aukšte iš 4

tu vandeniu. Pusė bloko nuo 
Jamaica Avė. 19,500. Skambin-
ti TA 7-6287.

LIETUVIAI DAILININKAI PRANCŪZŲ NAMUOSE N.Y,
New Yorko Universitetą 

lankančių lietuvių studentų rū
pesčiu La Maison Francais©— 
Prancūzų namuose suorgani
zuota Paryžiuje gyvenančių lie- lengvai Prie parodos rengi- 
tuvių dailininkų, paroda, kuri 
prasidėjo kovo 4 ir tęsis iki ko
vo 22. Paroda oficialiai atidary
ta kovo 8, penktadienio va
kare. Atsilankė daugiausia lie
tuviai.

La Maison Francaise priklau
so NYU prancūzų institutui, į- 
rengta senoje jaukioje gatvėje, 
kur išsaugota daug senovės.

Gražiose patalpose išstatyta 
apie 30 paveikslų Paryžiuje gy
venančių lietuvių dailininkų: 
Prano (Gailiaus), Antano Mon- 
čio, žibunto Mikšio. Tai vis gra
fika arba piešiniai.

Iš jų pakiliausiai atrodo Pra
no grafika. Tai vario raižiniai. 
Grafika abstrakti, bet joje 
lengvai atsekama dailininko 
vedama mintis.

Žibunto Mikšio vario graviū
ros ir lino raižiniai jau matyti 
jo darbu parodoje, kuri buvo 
Apreiškimo parapijos sa’ėje 
prieš keletą metų. Ypač malo
niai atrado jo miniatiūriniai 
miesto kampeliai, teatro kos
tiumai, atlikti varyje švaria 
technika ir skoningai.

Antanas Mončys yra geras 
skulptorius, bet išstatyti pieši
niai neparodė jo menininko pa
jėgumo.

Si lietuvių jaunuoliu iniciatv- 
va surengti parodą tikrai svei
kintina. Visokiais- keliais ir vi
sokiais būdais keliami lietuviai

menininkai, primenamas Lietu
vos vardas, čia įspūdį daro, . lama, informacine literatūra ir 
kad paroda vyksta prancūzų na
muose, kur patekti nėra taip

mo daugiausia prisidėjo Eglė 
Žilionytė, Laima šileikytė ir 
Stasys Goštautas. Jie pasirūpi-

no ir paveikslų išstatymu, rek-

priėmimu.
Paroda atidara savaitės dar

bo dienomis nuo 10 iki 6 v.v. 
Adresas: 16 Washington
Mews, New York (kampas Wa- 
shington Sųuare). (p.)

Kviečiame visus į

HADŲ PARODA
sekmadienį, kovo 24 d.

2 vai. popiet

LE CORDON BLEU SALEJE 
96-01 Jamaica Avė. 

Woodhaven, New York

Įeinant aukojama 4 dol 
Moksleiviams—2 dol.

Parodos pelnas skiriamas
NEW YORKO KULTŪROS ŽIDINIU

— JAUNIMO CENTRUI
Rengimo Komitetas

įvyks kovo 31 d. 4 vai. p.p. Lie
tuvių Piliečių Klubo 3 aukš
to salėje. Visa Bostono ir apy
linkių visuomenėj prašoma sa
vo atsilankymu pagerbti mūsų 
vienintelę lietuvių tautinių šo
kių mokytoją. Jos 30 metų 
veikla tegu neapsieina be mū
sų visų įvertinimo ir dėkingu
mo.

Staliukus iš anksto prašome 
užsisakyti pas Eleną Valiuko- 
nienę, 99 P St., So. Boston, te- 
lef. 268-5264. Banketas — au
ka 4 dol. asmeniui. Bilietus 
taip pat galima gauti Keleivio 
redakcijoj ir Minkų krautuvė
je. Rengia Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos Bostono sky
rius.

Antanas Lizdenis į Lieutvių 
Fondą įnešė 100 dol. Lizdenis 
gimė JAV ir 3 metukų amžiaus 
su tėvais grįžo į Lietuvą. Tel
šiuose baigė 4 gimnazijos kla
ses ir amatų mokyklą ir buvo 
amatų mokyklos instruktorius. 
Gyvenimas vėl jį atvedė į Ame
riką. Gyvena So. Bostone.

Kazimieras ir Alysa Šimėnai, 
Dorchestery, vardinių proga į- 
nefšė į Lietuvių Fondą 100 dol.

Prieš porą savaičių atvyko iš 
Lietuvos Konstancija Žliobie- 
nė ir duktė Valerija pas savo , 
vyrą ir tėvą Juozą Žliobį, kuris 
gyvena So. Bostone.' žliobienė 
yra 80 metų amžiaus.

Albino Nevieros kuris buvo 
Lietuvių Piliečių D-jos So. Bos
tone valdyboje ir sekretorium 
kelioliką metų, pagerbimas įvy
ko kovo 24 Lietuvių Piliečių 
D-jos auditorijoje, So. Bostone.

Rašytojas Antanas Gustaitis 
ir solistė Daiva Mongirdaitė- 
Richardson kovo 9 buvo išvy
kę į Cleveland, Ohio, atlikti 
meninės programos.

Vartoto popieriaus rinkimas 
kardinolo Cushing labdaros 
fondo naudai 'šv- Petro bažny
čioje bus daromas kovo 31. Au
kojamą popierių parapiečiai 
prašomi sunešti į parapijos kle
bonijos kiemą arba prie para
pijos salės, prie E. 7-tos gat
vės. Popierius bus išvežamas 
12 vai. vidudienį.

Bostono Akademinis Skautų 
Sąjūdis rengia velykinius šo
kius balandžio 14 So. Bostono 
lietuvių Piliečių klube, trečia
me aukšte 8 vai. vak.

Bostono Baltijos tunto skau
čių židinys kviečia Bostono ir .a- 
pylinkės lietuvius atsilankyti į 
Danos Baltienės ir Jurgio Lau
rinaičio tapybos darbų parodą, 
kuri |vyks kovo 30-31 Tauti
nės Sąjungos namuose, 484 E 
4th. St. So. Boston, Mass. Paro
dos atidarymas — kovo 30, šeš
tadienį 7 v. v. Sekmadienį, 
kovo 31, paroda bus atidaryta 
nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vak.

Bostono universitetas pasta
tė gailestingųjų seserų mokyk
lą (School of Nursing). Labai 
gražus ir puošnus pastatas su 
visais moderniais įrengimais. 
Dauguma universitetų panašias 
statybas vykdo aukų dėka. Ir 
šiai mokyklai atsirado geradaris 
aukotojas — namų pardavė
jas (Real Estate Dealer) Mauri- 
ce Gordon, kuris paaukojo pu
sę milijono dolerių. Ant to na
mo priekinės sienos ir pastato 
didžiuliam prieškambary (Lob- 
by) buvo per visą sieną auksi
nėm raidėm padaryti užrašai: 
This Building is named in ho- 
nor of Maurice and Dorothy 
Gordon. Pasirodo, kad studen
tam nepatiko Mr. Gordon pa
vardė ir jo pinigai. Prieš dedi
kuojant namus, šaligatvy pra
dėjo vaikščioti šimtai studentų 
su plakatais, kuriuose buvo už
rašyta, kad jiem nereikalingi 
nešvarūs pinigai. Pinigai esą su-

retą pasižymėjimą moksle. Jos 
nervo 

perpjovimas pusiau) dar dabar 
yra laikomi kaip pavyzdys uni- rinkti iš neturtingų nuominin- 
versiteto muziejuje. Bestudi
juodama, laisvalaikiu ji buvo 
direktorės asistentė “Manne- 
quin” modeliavimo mokykloje. 
Taip pat išrinkta universite
te elegantiškiausiai apsirengu
sia moterimi. Ji apvažinėjo vi
sas New England valstybes su 
paskaitom ir iliustracijom apie 
rūbų meną.

Baigus universitetą, ji dirbo 
Revlon Korporacijoje, kur va

liuose amerikietiškuose laikraš- dovavo naujų kosmetikos pro- 
čiuose kaip New York Times, 
Newsday, ir Womens Wear Dai
ly, kurių platus tiražas pasiekia 
didžiąją Amerikos visuomenę. 
Retai kas būdamas jos amžiaus 
atsiekia tokią aukštą poziciją, 
kaip pastebi kai kurie iš šių 
laikraščių.
Audronė baigė biologiją Tufts 

universitete Bostone. Univer
sitetą lankė, turėdama pilną sti-

A. BUTVYDAITĖ MADŲ PARODOJE
Šį sekmadienį, kovo 24 d., pendiją, o baigė su pagyrimo 

madų parodoje lietuviška New lapu (Deans list), pasiekdama 
Yorko visuomenė turės progą
susipažinti su nauju veidu — darbai (pvz. smegenų 
Audrone-Meile Butvydaite — 
Butvay. Mūsų parodoje Audro
nė modeliuos pirmą kartą, bet 
amerikoniškam madų pasauly
je yra labai plačiai žinoma.

Audronė jau nuo 16 metų 
amžiaus buvo populiari mode
liuotoja New Yorke, uždirbda
ma 50 dol. į valandą. Jos nuo
traukos puošė daugelį žurnalų 
bei laikraščių, kaip “Spiegei”, 
“Teen” ir kitus. Neseniai jos 
gyvenimas ir kelias i karjeros 
pasisekimą buvo aprašytas ke-

yra

for 
in

duktų išradime ir jų kokybės 
gerinime. Dabar vadovauja rek
lamų ir madų skyriui kaip di
rektorė, J. P. Stevėns bendro
vėje (kuri yra antroji savo di
dumu pasaulyje ir garsi savo 
tekstiliniais dirbiniais). Taip 
pat Audronė priklauso “Hosie- 
ry Fashion Executives” ir 
pakviesta dalyvauti “Who 
Who — American Worr.en 
outstanding achievements
industry in spite of young 
age”.

šių metų sausio 19 Audronė 
pasirodė televizijos programo
je “To tell the Truth”, kurioje 
demonstravo žymaus New Yor
ko rūbų kūrėjo Tiel Traina spe
cialiai jai sukurtą vakarinę 
suknelę.

Tad šį sekmadienį 2 vai. p. 
p. Le Cordon Bleu salėje Wood- 
havene turėsime progą pamaty
ti Audronę modeliuojant. Ji 
nadpmnnstruos savo mėgiamus 

iš savo įdomios rū- 
parodys žy- 

>rko rūbų projek- 
kūrinius, kaip Tiel

drabužius

mių New Yorl 
tuotojų kūrin 
Traina ir kitus.

Kviečiame v 
maloniai bei i

visus atsilankyti, 
praleisti 

popietę ir tuo pa- 
paremti New Yorko Kultū- 

. AS.ros židinio

KADtfO PROGRAMOS
Radis ValandaLietuvos Atsiminimu Radis 1 

NEW YORKE 
fcttadleniais nuo 5 iki 6 vai. 
1330 Kfl 97.9 Mg. Fm. Dirt97.9 Mg. Fm. Direktorius 

. Jokūbas J. Stukas, 1016 SchJH- 
HilMde, NJ. 07206; tel. 201-

žiburys — NEW YORK — 
ir anglų kalbomis sekma- 

9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
Vedėjai: Antanas Mažei- 

ir Romas Kazys TW
4-1288, 62-15 69th Pi-, Mlddle Vil-

dieniais 
FM ban

kų, kurie gyvena jo apleistuose 
ir netaisomuose namuose su 
šimtais žiurkių. Universiteto 
vadovybė peržiūrėjo reikalą. 
Gordon atsiėmė pinigus, o uni
versitetas nuima užrašus. Stu
dentai patys ieško naujų auko
tojų. Jų jau atsiradę gana ne
mažai.

nutarė pilnam sąstate bu- 
birželio 14-15 naktį, kada 
laikomos pamaldos lietu- 

bažnyčioj už Pabaltijo iš-

MASPETHO ŽINIOS
Kongresmenas James Dela- 

ney padovanojo Lietuvių Pilie
čių Klubui JAV vėliavą, kuri 
plevėsavo vasario 16 virš Kon
greso rūmų Washingtone.

Katalikų Veteranų Postas 
869 
dėti 
bus 
vių
vežtuosius į Sibirą. Budėjimas 
bus ne birželio 13-14 naktį, 
bet birž. 14-15 naktį, kad dau
giau dirbančių galėtų dalyvau
ti.

Prel. J. Balkūnas kalbės 
miesto sodų tarnautojų (Catho- 
lic Guild of City Park em- 
ployees) komunijos pusryčiuo
se, Roosevelt Hotel, N.Y.C., ko
vo 31, Kolumbo Vyčių (Colon 
Council) komunijos pusryčiuo
se Long Island City, bal. 7, ir 
Šv. Vaitiekaus p. šv. Vardo dr. 
komunijos pusryčiuose, Elm- 
hurst. L I., geg. 12. Visur kal
bės Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 50 metų sukak
ties tema.

Gv. Onos Bunco and Card 
party vyks kovo 24.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jau metai praėjo kai mirė mūsų 
mylimas vyras ir tėvelis a. a.

JURGIS VALIKONIS
Už jo vėlę gedulingos mišios bus 
aukojamos kovo 25 dieną šv. 
Jono bažnyčioje, Cliffside, N .J., 
7 vai. ryto ir lietuvių pranciš
konų koplyčioje, Brooklyne, N. 
Y., 7 vai. ryto.

Nuliūdusios 
žmona Selemona Valikonis 
ir duktė Violeta

Maloniai kviečiame atsilankyti į rengiamą, iš Montrealio, 
lietuvio dailininko

Prano Baltuonio
meno kūrinią. parodą, š. m. kovo mėn. 23 - 24 dienomis, 
Columbian Lounge, 86-22 85th Street, Woodhaven, N. Y.

ŠEŠTADIENĮ, kovo 23 d.: 6 v.v. — parodos atidarymas:
7 v.v. — kalbės dail. K. Žoromskis: "Baltuonio kūryba":
8 v.v. — vaiiės.

SEKMADIENĮ, kovo 24 d.: 1 v. popiet — parodos tąsa:
7 v.v. — laimės traukimas — Prano Baltuonio skulptūra:
8 v.v. — parodos uždarymas.

Parodą rengia
L. V. S. Ramovės New Yorko Skyrius


