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Atsirado nauja "pasaka” kinų-rusų santykių įtampoje
Sovietų ir kom. Kinijos san

tykių Įsitempimas esąs pratur
tėjęs nauja apraiška, kurios ga
lutinė forma turėtų būti nepri
klausomas Turkestanas. Nepri
klausomas, žinoma, ta prame, 
kokia yra dabar nepriklausoma 
Lietuva, Ukraina ar kuri kita 
sovietinė “respublika".

To sąjūdžio centras esąs Ka- 
zachijos^Kazachstano sovietinės 
respublikos sostinėje Alma-Ato- 
je. Sąjūdžio tikslas — atplėšti 
nuo Kinijos Sinkiangą ir Tur-

Demokratai 
sunkiai ieško 
pirmininko
Kelias dienas ir dvi naktis 

posėdžiavo demokratų partijos 
komisija, kuriai buvo pavesta 
surasti naują partijos pirminin
ką, bet susitarti dėl kandida
to nepavyko.

H. H. Humphrey pirmuoju 
kandidatu buvo parinkęs L. 
O’Brien, buv. partijos pirminin
ką 1968 m., buv. paštų valdyto
ją ir jo paties rinkiminės kam
panijos vadovą, bet šis tos pa
reigos atsisakė, nes pajuto, 
kad ne visiem jis. pageidauja
mas. Kai po to reikėjo rinktis 
vieną iš penkių kandidatų gru
pės, susitarimas pasirodė nega
limas.

Tada H. H. Humphrey vėl 
sugrįžo prie O’Brien, kurs suti
ko būti renkamas tuo atveju, 
jei to panorės visos suskilusios 
partijos grupės. Partijos centro 
komitetas pirmininko rinkti su
sirenka ši ketvirtadieni. Ta pro
ga jis išgirs O’Brien sąlygas ir 
turės apsispręsti ką toliau dary
ti.

New Yorko žydai bus pertempę stygas 
ir pakenkę Izraelio reikalui

New Yorkas. — Prancūzijos 
prez. Pompidou sugrįžo namo, 
palikęs New Yorke labai supy
kusius didžiųjų žydų organizaci
jų vadus. Jiems buvo pažadėta 
audiencija pas prez. Pompidou, 
kai jis bus New Yorke prieš iš
vykdamas namo, bet Pompidou 
atsisakė su jais kalbėtis po to, 
kai Chicagos žydai prie viešbu
čio ji kiek apstumdė.

Čia aplink viešbuti, kur pas
kutini vakara vvko banketas 
prez. Pompidou pagerbti, ir kur 
turėjo Įvykti žydų susitikimas 
su prezidentu, New Yorko žy
du strategai sutraukė jaunik
lių, moterų ir rabinų minias, 
reikalaujančias duoti Izraeliui 
lėktuvų, bet nutraukti sutartį 
dėl jų pardavimo Libijai. Čia 
žydų strategai ir’ padarė klaidą, 
sudarydami Įspūdi, kad svečias 
yra apgultas viešbutyje, todėl 
nori ar nenori turi patenkinti 
žydų reikalavimus. Bet neišėjo 
taip, kaip norėta. Šiandien jau 
dauguma komentatorių teigia, 
kad N. Y. žydų grubus uolumas 
bus padaręs Izraeliui meš
kos patarnavimą, žydai bus už
miršę, kad Prancūzijos prezi
dentas nėra New Yorko meras 
Lindsay, kuriam galima uždėti 
jarmulką ir vedžioti po sinago
gas pažadų dalinti.

Nuotaikoms New Yorko blo
gėjant, vakare atskubėjo prez. 
Nixonas padėties gelbėti, nors 
jo buvimas čia nebuvo numa
tytas (ta pareiga buvo pavesta

Dvejose vietose dirbama del Sinkiango “išlaisvinimo”
kestano vardu padaryti dar vie
ną sovietinę respubliką Rusijos 
imperijoje. Ta kryptimi veikla 
sustiprinta tada, kada prasidė
jo pirmieji rusų-kinų susikirti
mai dėl ginčijamų sienų. Rusi
jos agentai su tuo sąjūdžiu da
bar jau atvirai bendradarbiau
ją. Gi tariamo nepriklausomo 
Turkestano sąjūdžio vadai jau 
pradėję ieškoti paramos ir pas 
asmenis, kurie iš Kinijos Tur
kestano (Sinkiango) yra pabėgę

Minint Vasario 16 Buenos Aires, Argentinoje, I ietuvių organizacijos su vainiku ir vėliavomis 
po pamaldų išeina iš katedros ir eina per aikš tę prie Laisvės paminklo padėti vainiko.

Austrijos krikščionys demokratai prarado pirmenybę
Socialistas lipdo koalicinę vyriausybę

Viena. — Pereitą sekmadie
ni Įvykę Austrijos parlamento 
rinkimai sukeitė partijų eilę lai
mėtų atstovų skaičiumi — vie
toj krikšč. demokratų (jie ten 
vadinasi Liaudies partija) pir

Prez. Pompidou

viceprez. Agnew). Jis dalyva
vo bankete, ten sukėlė gerą 
ūpą, atsiprašė svečią už žydų 
išsišokimus ir užtikrino, kad tai 
nebuvo Amerikos balsas, o lik 
kelių piliečių išsišokimas.

Išvykdamas namo, prez. Pom
pidou labai nuoširdžiai dėkojo 
prez. Nixonui už nuoširdžią glo
bą, už dalykišką problemų 
svarstymą, o visuomenei prane
šė, kad pasitarimai su prez. 
Nixonu taip giliai suderino abie
jų kraštų politiką, kaip dar nie
kad nėra buvę. Jei liko kokie 
skirtumai, tai ne principiniai, 
bet tik taktiniai. Jei Prancūzi
ja gali turėti skirtingas pažiū
ras dėl savo saugumo, tai prie
žastis yra tik geografija —Pran
cūziją nuo Rusijos skiria tik 
200 mylių, gi nuotolis tarp A- 
merikos ir Rusijos keleriopai 
didesnis.

Į Vakarus.
Žinios apie visą tą reikalą 

esančios gautos iš Isa Yusuf 
Alptekin, kurs dabar esąs atvy
kęs i JAV prašyti Washington© 
ir J. Tautų paramos tikrai ne
priklausomai Turkestano vals
tybei Įkurti. Į jo valstybę turėtų 
Įeiti abudu Turkestanai: ir Ki
nijos ir Sovietijos. Tas Alptekin 
dabar atvykęs iš Turkijos, bet 
nesakoma, kada jis yra pasitrau
kęs iš Sinkiango, kur jis taria

moj vietoj atsirado socialdemo
kratai. bet nelaimėjo daugu
mos. kad vieni patys galėtų val
dyti.

Iš 165 atstovų soedem. lai
mėjo 31, krikšč. dem. 78 ir 
Laisvės partija 6 atstovus. Ko
munistai nelaimėjo nė vieno 
atstovo ir nesurinko nė vieno 
pilno procento paduotų balsų. 
Kadenciją bebaigiančiame par
lamente krikšč. dem. turėjo 85 
atstovus, soedem. 74, Laisvės 
partija 6.

Paskutinius ketverius metus 
kraštą valdė viena Liaudies par
tija. bet nuo 1945 iki 1966 m. 
valdė abiejų partijų koalicija. 
Manytina, kad vėl bus sugrįžta 
prie vadinamosios didžiosios 
koalicijos, tik ši kartą kancle
riu tikriausiai bus ne Liaudies 
partijos žmogus, bet socialde
mokratas. Jie tos teisės jau pa
reikalavo.
. Jei tik skaičius mechaniškai 
dėstysim. gali būti ir mažoji 
koalicija: soedem. su Laisvės 
partija arba krikšč. dem. su ta 
pačia partija. Bet Laisvės parti
ja, kuri laikoma turinti savo ei
lėse daug buvusių nacių, yra 
pareiškusi nenorinti jokių ry
šių su socialistais, bet mielai ei
tų į valdžią kartu su krikščio
nimis demokratais.

Abidvi partijos sutaria visu 
frontu dėl užsienio politikos: 
neutralumas Rytų ir Vakarų at
žvilgiu, geri santykiai su abiem 
blokais. Austrijos sienos susidu
ria su abiejų blokų valstybėm: 
Italija, Šveicarija ir V. Vokie
tija iš vieno bloko, Čekoslova
kija, Vengrija ir Jugoslavija — 
kitas blokas. Abi partijos at
meta komunizmą kaip valsty
bės tvarką ir gyvenimo būdą.

Nėra ideologinių skirtumų 
nė vidaus politikoj, skirtumai 
gali atsirasti tik dėl vieno ar 
kito klausimo tvarkymo pirme
nybės ar metodo. Socialdemo
kratai rinkiminėje kampanijoje 

mai buvęs žymus turkestanie
čių vadas.

Anot Alptekin, Alma-Atos 
centro vadovaujamo sąjūdžio jė
gą sudaranti gen. Zunun Tai
bov vadovaujamas 50.000 vyrų 
karinis dalinys, skirtas Rytų 
Turkestanui išvaduoti (Rytų 
Turkestanu čia vadinamas Kini
jos Sinkiangas). Tas gen. Taibov 
buvęs vienas iš Sinkiango tur
kestaniečių vadų, su rusų pagal
ba 1944 m. rengusių sukilimą 

pabrėžė pirmoj eilėj švietimo, 
darbi ninkų-darbdavių santykių 
ir socialinės apsaugos pagerini
mo programą. Jų programą ra
šė daugybė Įvairiu ekspertų, jos 
šūkis — Už Austrijos gyveni
mo sumoderninimą.

Socialdemokratų programa ši 
kartą sužavėjo pačius jauniau
sius balsuotojus, balsavusius 
pirmą kartą, nes visai neseniai 
balsavimo amžius buvo paže
mintas nuo 20 iki 19 metų.

P. S. Jau -paskelbta, kad pre
zidentas naują vyriausybę su
daryti pavedė socialdemokratų 
partijos vadui dr. Kreisky, ku
ris tuojau pranešė, kad kvies 
krikščionis demokratus daly
vauti jo vyriausybėj. Jis ilgai 
yra buvęs užsienio reikalų mi
ll isteriu. Jo giminėj yra buvu
sių žydų, bet jis pats savęs žy
do nelaiko.

Elektrinis 
automobilis
Massachusetts Institute of 

Technology du studentai, vie
nas elektros, kitas mechanikos 
inžinerijos studijas bebaigia 
graduantai, padarė išbandymui 
maža elektrini automobili, ku
ris turėtų būti vienas iš dauge
lio bandymų beieškant būdų, 
kaip sumažinti oro teršimą nuo
dingomis dujomis, kurių tiek 
daug paleidžia dabartiniai auto
mobiliai.

Automobiliukas, pavadintas 
Tech II, jau buvo išmėgintas 
instituto aikštėse. Bandymo me
tu ji vairavo pats Mass, valsti
jos gubernatorius F. W. Sar
gent.

Tokių automobiliukų ir kitur 
jau padaryta, todėl ’šią vasarą 
technologijos institutų studen
tai rengia jų lenktynes. Star
tuos iš M.I.T. Cambridge, Mass., 
finalo vieta — California Insti
tute of Technology, Pasadena. 

prieš Kuomintango Kiniją. Ko
munistam Kinijoj Įsigalėjus, 
Taibov kuri laiką pasilikęs Sin- 
kiange kariniame poste. bet 
1960 persikėlęs į Rusiją. Dar 
vienas sukilimas esąs buvęs 
Sinkiange 1962 m. jau prieš 
Kiniją. Tada i Sovietiją per
sikėle daug Sinkiango turkesta- 
niečių karių, rš kurių gen. Tai
bov 1963 m. pradėjęs lipdyti 
Kinijos Turkestano išlaisvini
mo armiją.

Dabar tas generolas dažnai 
kalbąs per Alma-Atos radiją ui- 
guriškąi, kuri yra daugumos Sin
kiango gyventojų kalba. Jis in
formuojąs ir Rusijos gyventojus 
per spaudą apie uigurų perse
kiojimą Sinkiange.

Politiniam to sąjūdžio komi
tetui vadovaująs Ziya Samedi. 
Įžymus uigurų rašytojas. Jo apy
sakos ir vaidinimai dabar trans
liuojami per radiją uigurams 
Sinkiange. Pagrindinė tema— 
herojiškos turkestaniečių pa
stangos nusikratyti svetimos 
priespaudos.

Maskvoje reziduojąs diploma
tinis korpas linkęs tas žinias va
dinti “fantastine pasaka”. Bet 
ir jie apie tą dalyką girdėję iš 
pačių rusų, tik kitokiame kon
tekste. Bet visą tą ’“pasaka" 
pasakodamas Harrison E. Salis
bury tvirtina, kad ji patikrinta 
diplomatinių šaltinių praneši
mais. Tie- šaltiniai galėtų būti 
ir pačioje Maskvoje, tik neat
sargų apie tai sakyti. Bet tik,:, 
riau būtų manyti, kad jie rezi
duoja prie Kazachstano ir Sin
kiango prieinančiose valstybė
se.

— Prez. Nixonas atidėjo 
sprendimą dėl lėktuvų davimo 
Izraeliui, nes dar esanti nebaig-. 
ta studija apie Izraelio ir ara
bų strategini balansą. Net sa
koma, kad patarėjai linkę siūly
ti dabar dar prašytų lėktuvų ne
duoti, nes Izraelis ir turimais 
lėktuvais dar ilgai galis išlaiky
ti persvarą ore prieš arabus. 
Bet principiniai linkstama pasi
sakyti už lėktuvų davimą tada, 
kada jėgos persvara pakryps a- 
rabų pusėn.

Minint Vasario 16 Romuvoje, Vokietijoje. Iš le.: Vasario 16 gimna
zijos direktorius Vincas Natkevičius, Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas, Federalinės Vokietijos parlamento narys profesorius dr. 
Schachtschabel iš Mannheim. Nuotr. Fr. Skėrio

Laose komunistai tebeslenka pirmyn
Grėsmė nebetekti ryšio 

tarp sostines miesty
Washingtonas. — Pasitvirti

no spėliojimas, kad S. Vietna
mo kariniai daliniai, atsiėmę 
Plaine des Jarres plokštakalnj t 
taurinėj Laoso daly, pailsėję ir 
arčiau maisto atsargas prisine
šė, vėl pradėjo slinkti vakarų 
kryptimi prie kelio, kurs jun
gia abi Laoso sostines — Luang 
Prabang ir Vientiane.

Jei komunistam pasisektų 
prie to kelio prieiti ir ten Įsi
tvirtinti, Vientiane esančiai I^ao- 
so vyriausybei nebeliktų ką val
dyti, nes didžiausia teritorijos 
dalis atsidurtų Hanojaus val
džios tvarkomo Pathet Lao kon
trolėje.

Pathet Lao yra karinis ir po
litinis sąjūdis, kuri suorganiza
vo ir dabar kontroliuoja Hano
jaus komisarai. Jo nominaliniu 
vadovu yra vienas iš karališkos 
giminės princų, kurios kitas 
princas yra Laoso antikomunis
tinės vyriausybės premjeras 
Souvanna Phouma.

JAV kongrese esama didelio 
susirūpinimo dėl prez. Nixono 
politikos Laose, nes niekas ofi
cialiai nežino, kiek vyriausybė 
yra Laose Įsipareigojusi ir ko 
ten siekiama, bet jaučiama ir 
neoficialiai žinoma, kad Įklimpi- 
mas jau gilus. Sen. McGovern 
ragina tą klausimą aiškintis 
slaptame senato posėdy, bet tuo 
tarpu nebuvo atsiliepimo iš Bal
tųjų Rūmu.

— Prez. Nixonas ratifikuos 
ši ketvirtadieni atominių gink
lų plitimo sustabdymo konven
cija, kurią rekomendavo pasi
rašyti ir ratifikuoti J. Tautų 
gen. asamblėja. Ji yra JAV ir 
Sovietų produktas, kuris ne vi
som. valstybėm tepatinka, nes 
yra bijančių, kad joms gali bū
ti kliūčių pasinaudoti atomine 
energija nekariniams tikslams. 
Dabar tos baimės jau sumažin
tos, todėl ir JAV tą sutarti ra
tifikuos. Ratifikavimo doku
mentus pasirašant, dalyvaus ir 
Anglijos bei Sovietų ambasa
doriai. Panašias ceremonijas at
liks JAV ambasadoriai Londo
ne bei Maskvoje. Konvenciją 
jau yra ratifikavusios 3 vals
tybės, bet ji negali įsigalioti 
be JAV parašo.

— Visos geležinkeliečių uni
jos nutarė ši ketvirtadieni pra
dėti streiką prieš visas geležin
kelių bendroves, bet streiką su
stabdė Įstatymų numatytomis 
priemonėmis prez. Nixonas iki 
37 dienų.

Sen. McGovern, spaudžias prez. 
Nixoną atidengti slaptam senato 
posėdžiui planus, kuriu siekiama 
Laose ir kaip toli manoma ten ei- 

. ti. šiaip jau susirūpinimas kongre- 
! se tuo reikalu dar nėra atslūgęs.

Bet pačiame Laose stipriai 
veikia JAV aviacija, bombarduo
dama tas vietas, kur galėtų slėp
tis S. Vietnamo kariai ir kur 
dar liko koks mažiau duobių 
turintis kelias. Tik visa bėda, 
kad ten dieną niekas nevaikš
čioja tariamais keliais, bet tik 
džiunglių slepiamais takais.

Rodezija nutraukė 
ryšius su Londonu

Salisbury. — Rodezija (Afri
koj) pasiskelbė respublika ir to
kiu būdu nutraukė paskutini 
ryši su Anglija. Paleistas par
lamentas ir paskelbti nauji rin
kimai. Tokiu būdu Rodezija dar 
žingsni pasistūmėjo nauju ke
liu, išbuvusi Anglijos priklauso
mybėje 80 metų. Nepriklauso
ma valstybe buvo pasiskelbu
si 1965 lapkričio 11 be Londo
no pritarimo, nes Rodezijos bal
tųjų mažuma nepanorėjo nepri
klausomybės su sąlyga, kad neg
rų daugumai tuo pačiu laiku 
būtų suteiktos lygios politinės 
teisės renkant parlamentą ir su
darant vyriausybę. Naujoji kon
stitucija numato negrams tei
sių suteikimą, bet tik per ilges
ni laiką.

Dabar dienotvarkėj yra šios 
didelės problemos: parlamen-
to rinkimai. Jungt. Tautų uždė
tos ūkinės sankcijos, kitų Af
rikos valstybių prieš Rodezija 
palaikoma partizanų-teroristų 
veikla ir tarptautinis pripažini
mas.

Ūkinės sankcijos. uždėtos 
Anglijai prašant, ikšiol Rodezi
jos negalėjo užslopinti, nes at
sikvėpimo skylės pareigas ėjo 
P. Afrika, sankcijų Rodezijai 
netaikiusi.

Sunkiausia problema gali tap
ti juodosios Afrikos remiami te
roristai, bet ir tas reikalas ga
li likti kaip buvęs — jie labai 
garsiai kalba tuo reikalu vieną 
kartą per metus susirinkę Į JT 
generalinės asamblėjos metines 
sesijas ir rašo piktas rezoliuci
jas bei keikia Angliją už atsi
sakymą Rcdezijos reikalą gink
lu sutvarkyti, bet grįžę namo 
partizanų būrių neorganizavo ir 
veiklos ta kryptimi neišvystė.

Washingtonui gali susidaryti 
problema dėl ten tebesančio JV 
konsulato. Kaip tas reikalas bus 
sutvarkytas, paaiškės tik prez. 
Nixonui suformulavus naująją 
Afrikos politiką. Ką tik kelia
vęs Afrikoje valstybės sekret. 
Rogers parvežė nuotaikų ir 
šiuo reikalu.

— Maskva pradėjo užkabinė
ti Pekino vyriausybę, kad ji pra
dėjusi nutraukinėti prekybą su 
komunistiniais kraštais ir ieš
koti biznio su “imperialisti
niais buržujais”. Reiškia, Mask
va jau pradėjo jaudintis, kad 
Kinija gali susigundyti priimti 
Amerikos pasiūlymą pagerinti 
santykius. Tokios kalbos pradė- 

- tos per kinų kalba perduoda
mas radijo transliacijas.
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Ar 1943 metai pakeitė 1940 metų Amerikos politiką?
Philadelphia sugeba padaryti 

Lietuvos šventes kuo nors ori
ginalesnes. Šiemet kalbėti Va
sario 16 minėjime buvo pakvies
ti prezidento Nixono specialus 
asistentas James C. Humes ir 
Reader’s Digest editorialistas O. 
K. Armostrong, buvęs kongres- 
manas. Po Armstrongo kalbos 
Lithuanian World Review radi
jo vedėjai A. Mažeika ir G. Mi
ronas suorganizavo su juo radi
jo pasikalbėjimą apie Teherano 
konferenciją, kurią Armstron
gas buvo minėjęs kaip lemia
mą momentą Baltijos valstybių 
likimui pokariniame gyvenime. 
Prieš perduodant Armstrongo 
pareiškimus, tenka priminti tos 
Teherano konferencijos istori
ni vaizda. 

* ir

Kas buvo Teherane:.
Teherano (Persijos sostinės) 

konferencija buvo 1943 lapkri
čio 28 — gruodžio 1. Joje pir
mu kartu susitiko trys karo di
dieji: Churchillis, Rooseveltas 
ir Stalinas. Rooseveltas apsigy
veno Sovietų atstovybėje, su 
Stalinu matydavosi ir tardavosi 
dviese, tokių susitikimų veng
damas su Churchilliu. Konfe
rencijoje buvo svarstomi karo 
ir pokariniai reikalai. Karo rei
kalui tartasi dėl Amerikos ir 
Anglijos invazijos į Europą, dėl 
Sovietų dalyvavimo kare su Ja
ponija. Pokario reikalais dau
giausia iniciatyvos rodė Stali
nas. Siūlė po karo Vokietijos 
karininkus ir karo specialistus 
sušaudyti. Rooseveltas su tuo 
sutiko, bet griežtai pasipriešino 
Churchillis. Stalinas reikalavo 
Sovietų Sąjungai neužšąlančių 
Baltijos uostų. Su tuo abu kiti 
dalyviai sutiko.

čia ir glūdi esminis sutari
mas tarp trijų, apie kuri minė
jo išlikęs Jaltos konferencijos 
liudininkas lordas Gladwyn (žr. 
Darbininko Nr. 16), nepasaky
damas, kad tai Įvyko Teherano 
konferencijoje. Prie šios kon
ferencijos sustojo ir Arm
strong, radijo pasikalbėjime 
konkrečiau ryškindamas tai, ką 
minėjimo kalboje buvo pasakęs 
bendresniais žodžiais.

Duodame toliau to pasikalbė
jimo santrauką.
Kaip ir kokia kaina nurašė 
Baltijos valstybes:

A. Mažeikos klausiamas apie 
1943 Teherano konferencijoje 
Baltijos reikalus, Armstrong aiš
kino:

— Tai buvo 1943. Arm
strong Washingtone tyrinėjo 
Baltijos valstybių padėti. Vie-

Kodėl kasmet Amerika tik pakartoja nepripažinimo politiką? 
Kas reiktų dabar padaryti, kad 1943 m. politika būt pakeista?

nas iš konferencijos stebėtojų 
— valstybės departamento pa
reigūnas spaudos reikalam per 
visa karo meta —. Mr. McDer
mott — painformavęs Arm
strongą. kad prezidento ir Sta
lino buvo tikrai sutarta, jog 
trys Baltijos valstybės, Estija, 
Latvija ir Lietuva, galėtų pasi
likti, kaip tada vadino, Sovietų 
“įtakos sferoje”, o Stalino min
tyje tie žodžiai reiškė nuolati
nę kontrolę. Už tai Stalinas pa
žadėjo du dalykus: Stalinas ne
darys separatinės taikos su Hit
leriu, o tokis grasinimas buvo 
šantažo sumetimais; antras — 
Sovietai pradės kariauti su Ja
ponija 90 dienų po Hitlerio nu
galėjimo.

— Bet p. Armstrong, tai vi
sai priešinga Jungtinių Valsty
bių politikai, nusistojusiai nuo 
1940 metų, kada buvo atsisa
kyta pripažinti Baltijos valsty
bių inkorporavimą i Sovietų 
Sąjungą, — spyrėsi A. Mažei
ka.

— Tai tiesa, visai taip.
— Tai kaip tada vieną sude

rinti su kitu? Kokia tada tikro
ji tos nepripažinimo politikos 
prasmė? Kokia reikšmė tų Įvai
rių vyriausybių pareiškimų Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos atsto
vam, kad vyriausybė atsisako 
pripažinti Baltijos valstybių in
korporavimą?
Kokia nepripažinimo politikos 
prasmė:

— Prasmė, atrodo.'ta — kal
bėjo Armstrong —, kad bent 
viešai vyriausybė pasisako už 
tą politiką, kuri buvo paskelb
ta 1940. Bet tai neužtikrina 
tautom ir jų vyriausybėm lais
vės. Kiek Armstrong sakėsi pa
tinąs iš savo draugų departa
mente, padėtis yra tragiška tuo. 
kad vadinama tiltų į Sovietų 
Sąjungą statyba sukliudo bet 
kurias pastangas šiuo metu pa
keisti 1943 metu oolitika. ' fc.
Kodėl vyriausybė vis labiau 
nutyla:

— Ar tokis savotiškas “gent
lemen’s agreement’*, kuris ne
buvo viešai paskelbtas, nereiš
kia sutikimą su status quo? — 
teiravosi A. Mažeika.
— Aš labai bijau, kad taip. 

Kai aš buvau 1951 ir 52 Kon
grese narys, abejus metus, pa
dedamas paskirų demokratų ir 
respublikonų, ėmiausi rezoliu

cijų už pavergtų tautų išlaisvi
nimą. Mes tada sakėme kalbas 
Kongrese. Sakėme kalbas savo 
distrikte ir valstijoje už tai. 
kad vieną dieną šie kraštai, o 
ypatingai Baltijos kraštai, turė
tų atgauti nepriklausomybę. 
Nuo tada Įvairių vyriausybių 
tuo reikalu buvo pasisakyta, de
ja, labai maža. Manau, kad klau
simas neturėtų būti apneštas 
dulkėm. Manau, kad turėtų bū
ti sukeltas didelis sąjūdis šia
me krašte šiuo metu, kada So
vietų Sąjunga gali būti pažei
džiama keliuose frontuose la
biau nei bet kada — laikas bū
tų dabar sukelti sąjūdi.

O kaip su 1967 rezoliucijos li
kimu: ,

A. Mažeika grįžo prie Kon
greso 1967 rezoliucijos, teira
vos:

— Ar, jūsų manymu, reik
tų ką padaryti lai rezoliucijai 
suaktyvinti? Ar reiktų naujų re
zoliucijų? O gal mes visada su
tiksime tuo reikalu pasipriešini
mą valstybės departamente?

— Dėl paskutinio klausimo 
rimtai manau, kad ne. Dabar, 
kaip jūs žinote, pats preziden
tas vadovauja užsienių politi
kai. Jis, prezidentas Nixonas, 
galėtų savu žodžiu pavesti at

stovui Jungtinėse Tautose am
basadoriui Yost imtis politikos, 
kuri turėtų įtakos ir kitom 
valstybėm. Aš tikiu, kad kai 
kurie iš mūsų gali atkreipti pre
zidento dėmesį ir paskatinti im
tis opozicijos Jungtinėse Tauto
se sovietinei ekspansijai ir ko
lonializmui. Aš turiu vilties, 
kad taip padarysim.

— Ar manote, kad atskiros 
bendruomenės, komitetai turė
tų kreiptis į savo kongresma- 
nus, senatorius?

— Manau, kad taip. Tikras 
dalykas, kad prezidentas įsi
klauso į Kongreso balsą. Ma
nau, kad reikia visom priemo
nėm klausimą atnaujinti. To 
kaip tik labai nenori Sovietai.

Kokia bus Amerikos pozicija 
galimoj Europos saugumo kon
ferencijoj:

— Aišku, tos sovietų siūlo
mos konferencijos tikrasis tiks
las yra įamžinti status quo. 
Nemanau, kad mes duosimės į- 
viliojami į tuos spąstus. Aš la
bai abejoju, kad prezidentas 
Nixonas leistųsi pripažinti sta
tus quo ir sovietų dominavimą 
rytų. Europoje. Kai jis. prezi
dentas. buvo senate, o aš at
stovų rūmuose, mes dirbome 
drauge Sovietu pavergtų tautų

laisvei. Aš negaliu patikėti, kad 
jis būtų savo mintis pakeitęs. 
Aš tįkiu, kad jei gyventojai, to
kie kaip jūs, kurių tautos yra 
bolševikų kontrolėje, galėtų su
derinti savo pastangas Washing
tone ir šauktis į senato bei at
stovų rūmų narius, tarp kurių 
daugelis yra kilę iš rytų Euro
pos, tada ir kiti prie jų prisi
dėtų. Veikiami turėtų būti ir 
Kongresas ir Baltieji Rūmai.
Bet...:

Kai A. Mažeika prašneko, kad 
Amerikos Balsas susiaurėjo, o 
Laisvosios Eurbpos radijas bal- 
tiečiam visai neprieinamas, ir 
tai rytų Europos kilimo ameri
kiečiams sukelia įspūdį, jog J. 
Valstybės rytų Europos tautos 
pamiršo. — tai Armstrong su
tiko. jog yra tam tikro pagrin
do šiam pesimizmui. Esą Kon
greso narių dalis norėtų reika
lą pakišti po stalu, kai prieš 
akis Vietnamas ir kiti svarbūs 
reikalai. Bet aš tvirtai tikiu, 
kad juo daugiau bus kreipiama
si į mūsų draugus Kongrese ir 
Baltuosiuose Rūmuose, juo grei
čiau ir juo labiau užtikrintos su
silauksime veiklos. Aš žinau, 
kad Amerikos žmonės, nepai
sant. kokio jie būtų kilimo, nė
ra palankūs pamiršti rytų Euro
pos tautas bolševikų kontrolėje. 
Aš esu tikras, jie palankūs, 
kad šiokiu ar tokiu būdu bū
tų paliktos atviros durys gali
mai laisvei.

Vasario 28 Chicagoje buvo Lietuvių Fondo narių suvažiavimas, kuriame išrinkta dalis tarybos narių. Suva
žiavime dalyvavo per šimtas atstovų. Pirmoje eilėje iš k. inž. B. Nainys, dr. A. Razma—Fondo pirmininkas, 
dr. J. Kazickas, dr. G. Balukas—Fondo Tarybos pirm., A. Rėklaitis—Fondo reikalų vedėjas.

Nuotr. V. Noreikos

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060. namu TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8H ALIN8-4ALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava. 
(prie Forest P'way Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL Virginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211: EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn. N.Y. 11211; ST2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn. N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira. Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonu. TR 6-6434.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių {staiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave.. Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par* 
davimo ir visais reikalais kreipkitės j mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Ave.. Richmond Hill. N. Y. 11418: tel. Virginia 6-1800.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kainą.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalią ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938. ________ ' _____________________________

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y, 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio! 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir j kitus miestus), portretūra, meno darbu nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai 422 Menahan St Ridgewood. N.Y 11237: Te) HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, N.J. 07205; tel. 201-289-6878.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105.9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th*Pl., Middle Village, N.Y. 11379.

PHILADELPHIA. PA. — Bendruomenės Balsas. VVTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; ■
PO 5-0932.__________________________ _______________________________________

PITTSBURGH. PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 uti 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTFORD. CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

DETROIT. MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219. tel. 537-^550.

BOSTON, WORCESTER. BROCKTON. Mass. — Vedėjas P. Viščinis. 173 
Arthur St.. Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford. Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96.5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

BOSTON, MASS, — Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

Kovo 1 Maspetho lietuvių parapijos salėje New Yorke jvyko skautų sureng
ta f""***. ;*e*?tvta ir ąttdtnin. N«»o-

STATOMAS PAMINKLAS MIN. E
Paryžiaus ir vietos vienmin

čių iniciatyva, Ateitininkų Fede
racijos vadui prof. J. Pikūnui 
pritariant, Clevelande yra suda
rytas a.a. ministerio Eduardo 
Turausko paminklui statyti fon-. 
do komitetas: pirm. Pr. Razgai- 
tis, sekr. S. Laniauskas, narys 
stud. Kestutis Sušinskas. Au

kos bus telkiamos Central Na
tional Bank of Cleveland eina- 
mojoj sąskaitoj Nr. 78676. pa
vadintoj Turauskas Memorial 
Fund.

Eduardas Turauskas mirė Pa
ryžiuje prieš trejus metus. Di
džiąją savo gy venimo dali sky
rė šakotai lietuviškai veiklai.

TAUTOSAKOS REIKALAI
Lietuvių tautosakos tyrinėji

mo, saugojimo klausimai buvo 
paliesti Ambr. Jonyno, lietu
vių kalbos ir literatūros institu
to direktoriaus pavaduotojo 
(•‘Tiesa”, sausio 24). Vilniaus lie
tuvių tautosakos rankraštyne 
esą 750.000 užrašų. Buvo sten
giamasi kuo daugiau užrašyti 
dainuojamosios tautcsakcs su 
melodijomis.

Smulkiąją tautosaka |iria K. 
Grigas, vestuvines dainas —L. 
Sauka, vaikų dainas — P. Jaki- 
maitienė. Šiemet lietuvių dai
nų tekstų ir melodijų katalogas 
apima daugiau kaip 300.000 dai
nų tekstų ir apie 50.000 melo
dijų.

Ateinantį penkmetį numato
ma daugiausia skelbti pasakas. 
1971 m. būsianti išleista B.

liaudies padavimus. pasakas, 
liaudies anekdotus .. .(Elta)

Vilniuje, kaip rašo Tiesa vas. 
10, įsteigtas Kultūros paminklų 
konservavimo institutas. Jo už
davinys — “vadovauti visiems 
darbams, moksliškai tiriant, 
projektuojant, restauruojant ar
chitektūrinius ir istorinius res
publikos paminklus".

Pastaruoju melu pertvarko
mi senųjų Lietuves miestų — 
Vilniaus. Kauno. Klaipėdos. Kė
dainių — senamiesčiai. Teigia
ma. kad juose pavyko atskleisti 
“architektūros perlus”, betgi 
ir priduriama, kad siekiama iš
saugoti ir “istorinius — revo
liucinius" paminklus. Neseniai 
‘"valstybė" paėmusi savo glo- 
bon apie 300 istorinių pamink
lų. kurių reikšmę atskleidę lie
tuviai mokslininkai ir kraštotv-

TURAUSKUI
Aktyviai reiškėsi ateitininkuo
se, krikščionių demokratų gre
tose. spaudoj, diplomatinėj tar
nyboj. Buvo uolus gyvybinių 
Lietuvos reikalų gynėjas tarp
tautiniuose sluoksniuose.

Tremtinio dalia Eduardui 
Turauskui nebuvo lengva. Pra
gyvenimo rūpesčiai vertė ji im
tis neįprasto ir sunkaus darbo, 
pakelti nesėkmes ir nugalėti ne
viltį. Vienintelis jo palikimas— 
gausių darbų indelis, siekiant 
Lietuvai gerovės ir laisvės. Mū
sų dėkingumą už tai tegu ne
trukus paliudys bent kuklus pa
minklas Paryžiaus kapinėse.

Maloniai prašome skaitytojus, 
bičiulius ir prijaučiančius skir
ti auką ministerio Eduardo Tu
rausko paminklo išlaidom pa
dengti. čekius ar perlaidas pra
šome siųsti: Turauskas Memo
rial Fund. 1276 Eastwood Av..- 
(“cve’.and. Ohio 44124.

Aukotojam bus pasiųsti pa
kvitavimai ir galutinė apyskai
ta.

E. Turausko Paminklui 
Statyti Fondo Komitetas

— Stopas Pasausis, kaip Vil
niaus spauda vasario 13 trum
pai pranešė. "diplomatiniam 
darbui" išvyko i Argentiną. Ne
nurodyta. kuriame mieste jis

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.

DARBININKAS

910 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y. 11221

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasl, B. S.
RJ

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N.Y. 11208 
--------- Allen R. Shipley -----------

LITAS TRAVEL SERVICE
jums patarnaus nežiūrint kur ir kada keliautumėt. LITAS 
Travel Service parūpins bilietus, padarys reikiamas re
zervacijas, patars kur geriausia atostogauti, kur apsistoti, 
kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto patogiausia 
išvykti. Patarnaiiinai yra visiškai veltui. LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, — atos
togom ar nuolatiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KE
LIONĖN? .. . Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421

Tel. 212-847-5522
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Auginame rožes ir smilgas

Nepriklausomybes

Stebinčiam lietuviškos veik- 
lio vaisius, pasirodžiusius pa
skutinėm dienom, yra kuo pasi
džiaugti.

Pasidžiaugti tenka angliškąja 
Encyclopedia Lituanica — pir
mu tomu. Drąsus užsimojimas, 
kruopštus darbas. Skaitytojui 
pažįstamos leidėjo ir redakto
riaus šiame laikraštyje informa
cijos, su kokiom kliūtim jiem 
teko susidurti. Bet vertiname 
leidėjo J. Kapočiaus ir redakto
riaus S. Sužiedėlio pastangų 
vaisių. Tik gal turi pagrindo 
skaitytojo mum rašyta pasta
ba: “Vienas tomas — trys rai
dės, liko tik penki tomai, bet 
daug daugiau raidžių. Ar tilps 
viskas? Pastebėjau labai ne
reikšmingų vietovių ir dar ne
pasižymėjusių žmonių”.

Pasidžiaugt galima amerikie
čių spaudos atsiliepimais Vasa
rio 16 proga. Iš mus pasiekusių 
spaudos ištraukų gauni įspūdį, 
kad tai atsiliepimai vadinamos 
lokalinės spaudos. Tai geras 
ženklas. Amerikiečių masės o- 
piniją sudarinėja ji labiau nei 
vadinamoji didžioji spauda.

Atsiliepimai daro įspūdį, kad 
šiemet kritiškiau ir konkrečiau 
pažiūrėta į Amerikos poziciją 
Lietuvos reikalu. Realiai kons
tatuota, kad nė vienas preziden
tas nieko realaus nėra pada
rę pavergtųjų reikalu — net 
Vengriją ir Čekoslovakiją iš 
naujo sovietinei karinei jėgai 
okupavus, vyriausybė tenkinosi 
protestais ar tyla. Iš kitos pu
sės spaudoje aiškiai buvo pasa
kyta, ką vyriausybė galėtų pada
ryti. Kaip Shenandoah, Pa. Eve
ning Herald rašė, vyriausybė 
galėtų sustiprinti pasisakymus 
Jungtinėse Tautose; sustiprin
ti informaciją pavergtiem bal- 
tiečiam Amerikos Balse ir Lais
vosios Europos radijuje; suda
ryti Kongrese nuolatinį komite
tą pavergtų tautų padėčiai sek
ti. Tai konkreti programa, kaž
kaip nutylėta veiksnių atsišau
kimuose.

Ligi šiol amerikiečiam veikti 
daugiausia iniciatyvos rodė Vy
čių speciali komisija, vadovau
jama kun. J. Jutkevičiaus. Šie
met jausti aiški įtaka ir bend
ruomenės sudarytos informaci
nės tarnybos, vadovaujamos 
L. Valiuko.

Minėtus reiškinius čia galim 
pažymėti kaip rožių sodinimą 
Lietuvos garbei ir naudai. Bet 
netenka nutylėti ir tokių reiš
kinių, kurie atrodo, lyg sodintu
me smilgas. A. Giedrius tuo 
vardu pavadino menkniekius, 
dėl kurių kaimynai į vienas ki
tą ima šnairuoti, pyktis, paga
liau vaidytis.

Viena tokia smilga buvo dvie
jų veiksnių pranešimai. Eltos 
biuletenis pranešė apie Vliko 
darbą: “Prof. dr. Bronius Kas
ias yra apsiėmęs suredaguoti 
Sovietų Sąjungos — nacių Vo
kietijos sąmokslo prieš Lietu
vą .. .sudarytų dokumentų rin
kinį”. Lietuvių Fondas prane
šė apie jo finansuojamą darbą: 
“Dr. T. Remeikio ‘Soviet Oc
cupation and Incorporation of 
Lithuania 1939-40, Documenta
ry Materials”.

Po tokios redakcijos praneši
mų mėgink įtikinti, kad veiks
niai savo darbus derina. Nors 
apie derinimą nuolat kalba.

Smilgą auginti ėmėsi ir JAV 
LB centro valdyba — praneš
dama, kad ji paruošė taisykles 
ir paskyrė komisiją naujos tary
bos rinkimam. — Pagal ligšio
linę bendruomenės teisinę san
tvarką pirma iniciatyva priklau
so tarnybai. Jei ji tylės ir ak
ceptuos valdybos įsibrovimą į 
jos sritį — gerai. Bet jei ne, 
tai valdyba bus išauginusi smil
gą santykiam gadinti.

Kolektyviniame darbe net ir 
kampuoti charakteriai gali su
siprasti jei griežtai laikomasi 
kolektyvo nariam nustatytos 
teisinės tvarkos. Kitaip smilgos, 
smilgos, smilgos__

minėjimas Miunchene

Miųnchene, Vokietijoje, Vasario 16 proga surengta tautodailės paroda.
Miunchene surengtame Lietuvos nepriklausomybės minėjime dainuoja so
listė M. Panse-Simaniukštyte. akomponuoja Valteris Banaitis.

Vasario 14 vakarą užsienie
čių susitikimo namai Muenche- 
ne prisipildė gausiai įvairių tau
tybių sveteliais.. O ir saviškių, 
lietuvių prisirinko daugiau ne
gu kitais kartais. Nemažai mo
terų buvo pasipuošusios tauti
niais drabužiais. Susitikimo na
mai visų laukė, gražiai išpuoš
ti tautiniais audiniais, vilnietiš- 
kom verbom, vėliavom, liet, dai
lės, vaizdų leidiniais.

Ypač akį traukė jaukios sve
čių salės viena niša. Ten buvo 
sukrautas gausus tautinis lobis, 
suvežtas iš daugelio miunche- 
niečių, ir dar tolimesnių, lietu
viškų butų, — tai tautodailės 
paroda! Sienos nukabintos mar
garaščiais rankšluosčiais, stal
tiesėm, juostom; ant lentynų ir 
stalų prikrauta medžio droži
nių — kryželių, Rūpintojėlių 
rinkinys, “Palangos Juzės” įvai
ri kolekcija, dėžutės, vazelės; 
lietuviški margučiai—dalis vie
nos meniškos rankos adatėle 
išskutinėti, kiti — 70 m. senu
tės iš Vilniaus apylinkių vašku 
išmarginti. Juos pavyko nupirk
ti pernai Vilniaus turgavietėje. 
Tarp tų visų margų grožybių 
iškilmingai stovėjo tautinės lė
lės, lyg kviesdamos pasigrožėti.

Bet patys turtingiausi ir įdo
miausi buvo gintaro išdirbiniai. 
Neperdedant, tai “lietuviškas 
auksas”. Lietuvos menininkų 
tie gintariniai akmenėliai taip 
dailiai ir kūrybingai sudėsto- 

mi, kad negali nuo jų atsitrauk
ti. Kitataučiai jais daugiausia 
gėrėjosi, nes niekur tokios rū
šies meno nėra matę.

Gaila, šiais metais jau už
drausta gintarą siųsti iš Lietu
vos. Tik vežtis galima, ir tai, be
rods, nedaugiau trijų daiktų. 
Taigi, negalėsime papildyti sa
vų rinkinių naujaisiais gintaro 
išdirbiniais.

Paskaitų salėje buvo iškabin
ti lietuvių grafikų darbai. Žino
vai gerai įvertino ir šią parodą. 
Abejose parodose buvo sutelkti 
iš Lietuvos, iš Amerikos ir Vo
kietijoje gaminti darbai.

Minėjimą atidarydamas, 
Muencheno apylinkės valdybos 
pirmininkas R. Hermanas pa
kvietė sugiedoti Maironio “Ap
saugok, Aukščiausias, tą myli
mą šalį”. Jis pasveikino kita
taučius ir iš tolimesnių vietų at
vykusius tautiečius. Pirmą kar
tą Muenchene, minėjime daly
vavo keturi Stuttgarto apylin
kės atstovai.

Sveikinimo kalbas pasakė so
cialinių reikalų ministerijos re
ferentas dr. J. Maurer ir Veng
rų sąjungos Vokietijoje pirmi
ninkas dr. Dobay. Raštu sveiki
no Europos lietuvių vyskupas 
dr. A. Deksnys, ukrainiečių emi
gracijos Vokietijoje pirminin- 

^^JfflTffej^prognimoje solistė 
Marija Panse-Simaniukštytė, a- 
komponuojant V. Banaičiui, pa
dainavo: iš Čiurlionio styginio 
kvarteto, V. Banaičio aranžuo
ta “Malda”, Klovos rauda “Rū
ta žalioji”, vokiškai — liaudies 
dainą “Skrido penkios gulbės”. 
Klovos “Močiutės dvarely”, Ka- 
vecko “Na tai kas”, Petrausku 
“Ei, berneli, nesvoliok”.

Solistės malonus tembras, 
švelnus lyrinis sopranas, tinka
ma interpretacija labai padeda 
pristatyti lietuvišką daina sve
timiesiems. Ji buvo ypač šiltai 
pasveikinta ir apdovanota gėlė- 
imis, nes kaip tik tą dieną šven

tė 26 m. vedybinio gyvenimo 
sukakti.

Tarp solistės dainų buvo į- 
terpta melodeklamacija, Mairo
nio • Mano gimtinė”, lietuviškai 
ir vokiškai. Deklamavo stud. 
Kristina Pauliukevičiūtė ir mok. 
Violeta Hermanaitė. Kanklėmis 
[palydėjo Alfredas Hermanas.

Programą baigė tautinių šo
kiu grupė, pašokdama bent de
šimties tautinių šokių ištraukų 
pyne, šoko: stud. Danutė Barū- 
naitė, mokin. Violeta Hermanai
tė. stud. Kristina Pauliukevičiū
tė. mokin. Rita Pauliukevičiūtė, 
Sigfridas Boehmas, med. prak- 
tikantas Arūnas Laukaitis, stu
dentas Petras Nevulis, mokin. 
Algimantas Pauliukevičius. A- 
kordeonu grojo std. Mečys Lan
das. šokius paruošė Alina Gri
nienė.

Nuskam bėjus Tautos himnui, 
sveteliai buvo lietuviškai pa
vaišinti. šventės praėjo sklan
džiai. pakilia nuotaika. Jos svar
biausi momentai buvo nufil
muoti.

A.G. (ELI)
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Aukštas, pablyškęs, siaurų pe
čių studentas Jurgis Vengrys 
lengvai suposi vagone priešais 
raudonskruostį keleivį su sto
ru portfeliu. Optimistiškai nu
siteikęs keleivis jį šnekino:

— Važiuojate namo?
— Namo, — tingiai atsakė 

Jurgis.
— Tai pasibaigė mokslas?
— Dar ne. Važiuoju pailsėti, 

man ...
— Ak, tie mokslai, — per

traukė jį plepus keleivis su 
portfeliu, —ar neišsemia visai?

— Neklystat. Tą patį dakta
ras sakė.

— Daktaras? Tai sirgote?
— Sirgau. Plaučiai. Sakė — 

reikės daug ilsėtis, kol galėsiu.
— Reikia, reikia pailsėti... 

Mano pavardė šneider... Kurt 
šneider, — keleivis prisistatė.

— Jurgis Vengrys ...
— Kas tai? Vengrys? — juo

kėsi keleivis su portfeliu, — 
vengras?

— Ne. Lietuvis.
— Aa. Aš trečios kartos vo

kietis. matote ...—aiškino ple-

PETRAS LAPAS

PASTRIOVIUI ?

savo ir jo tėvų gyvenimo isto
riją ... Tėvas atvažiavo iš Vo
kietijos ... Dirbo fabrike, po to 
išdrįso eiti į biznį, ir dabar štai 
jo sūnus paveldėjo fabrikėlį. 
Vokietijos dar nematė, bet skai
to vokiškus laikraščius, lanko 
“birštubę”, groja sekmadie
niais orkestre armonika, ir taip 
toliau...

Šneider klausė, kas tie lie
tuviai, ką jie čia daro? Jurgis 
gan nenoriai atsakinėjo.

— Daug nežinau, — jis sa
kė, — nesu toks veiklus.

— Kodėl? — stebėjosi Šnei
der. — Aš esu amerikietis, bet 
vokiški pobūviai man patinka.

— Patinka? — stebėjosi Jur
gis.

— Kodėl ne? — atsakė nu
stebęs Šneider, bet susimąstęs 
dar pridėjo, kad šiandien jau
nimas gal kitoks, — ir jis vėl 
pasakojo apie savo mirusį tėvą, 
fabrikėlį ir vokiškus pobūvius.

Pusiaukely Šneider pradėjo 
ruoštis išlipti.

— Auf Wiedersehn, — jis

pro langą parodė vieną fabrikė
lį, primerkė akį ir išėjo. Su
cypė ratai, traukinys sustojo, 
Šneider išlipo ir priestoty Jur
giui ranka pamojavo.

Jurgis dabar sėdėjo vienas. 
Traukiniui pajudėjus, jis klau
sėsi augančio ratų dundėjimo, 
galvojo apie Šneiderį, apie jo 
keistą, pusiau biznierišką, pu-
siau emigrantišką pasaulį, ir tai 
jį žadino lyg iš letargo. Taip, 
lyg iš letargo... Ir Jurgis nuo 
vaikystės dienų stengėsi atras
ti savo materialinį ir... net mo
ralinį nepriklausomumą. Bet 
kiek kitaip. Jis jo ieškojo — 
to nepriklausomumo — nuo sa
vo emigrantų tėvų, mokytojų ir 
net draugų. Jo padėtis jam vi
suomet atrodė keista. Mokyklo
je ir su kaimynų vaikais juk jis 
tik angliškai tekalbėjo! Jam vi
suomet keistai atrodė, kodėl 
namie reikėjo kitaip kalbėti ? 
Ar ne lengviau būt buvę eit pa
sroviui?

Jurgis nenorėjo išsiskirti iš 
masės — būti kitoks, negu visi 
kiti. Mažai kas šaipėsi iš jo dvi
lypės padėties, dauguma drau
gų net nesidomėjo, kas jis yra. 
kas jo tėvai. Jiems svarbus bu
vo jis, Jurgis. George jį vadi
no. Tuo ir būdavo problema iš
spręsta.

Tik namie turėjo prie tėvų 
prisitaikyti. Bet, išvažiavęs į 
tolimą universitetą, jis greitai 
pamiršo ir juos ir su jais rišan
tį pasaulį. Galų gale pasijuto 
laisvas. Retai ir 

namie. Atrodė, viską pamir
šo... Staiga susirgo.

Bet... Net tada nevargino 
tėvų blogom žiniom. Tik, kai 
daktaras patarė pailsėti, para - 
šė: atvažiuoju pailsėti, sirgau ..

—o—
Traukinys triukšmingai įriedė

jo į stotį. Priestoty jis juos at
pažino: tėvas ir motina, susi
rūpinusiais veidais, jo laukė. 
Jurgis juos apkabino.

— Jurgeli, — prilaikydama 
susijaudinimą, pasakė motina. 
Ji stengėsi atrodyti linksma.

— Malonu, mama. Malonu 
jus matyti.

Visi stengėsi atrodyti links
mi.

— Kaip sveikatėlė? — pa - 
klausė tėvas.

— Nieko tokio, dabar ... Ma
lonu jus matyti. Juk rašiau, 
man prirašė atostogų.

Išėję iš stoties, įsėdo į maši
ną. Pakeliui į namus Jurgis, 
motinos verčiamas, pasakojo 
apie ligoninėje praleistas die
nas. Motina jam prikišo “ir nie
ko nerašei” ir vos nepravir
ko.

Namie Jurgiui iškėlė savo
tišką sutikimo šventę, klausi
nėjo apie studijas, universite
tą, sveikatą. Nuoširdi užuojau
ta. senų namų atmosfera, tėvų 
paslaugumas tryško iš visų pu
sių, o motinos rūpestis, jos 
pokštai linksmiau nuteikė vėl 
visus.

Tėny Ir prfžttM- 

mas, Jurgis diena iš dienos pra
dėjo jaustis geriau, ir jam net 
tėvų namai vėl atrodė “tie ge
ri seni tėvų namai”, o daktaro 
“receptas” pailsėti pradėjo at
rodyti gan išmintingas.

Pradėjo lankytis seni drau
gai.

Vieną šeštadienio rytą jam 
paskambino gimnazijos drau
gas Petras Šmulkštys.

— Sveikas. Girdėjau, sugrį
žai. Ką veiki?

— Nieko, — atsakė Jurgis, 
— o tu?

— Važiuoju į repeticiją.
— Į repeticiją? Kokią?
— “Vinco Kudirkos”, šian

dien rolių paskirstymas. Gal 
prisidėsi?

— Tai “veiki”? Ką?
— Veikiu.
— Aš .. .nekaip jaučiuosi.
— Girdėjau.
— Prirašė poilsį, matai.
— Nevarginsiu. Bet ar ne

nusibosta namie?
— šiek tiek.
— Klausyk. Pravažiuodamas 

paimsiu. Pamatysi senus dra
mos sambūrio narius. Ką?

— Gerai. Atvažiuok.
— Tai iki.
Už pusvalandžio Petras atva

žiavo.
Lietuvių Namuose Jurgis at

pažino senus veidus ir pamatė 
naujų. Visi laukė režisieriaus ir 
rolių paskirstymo. Jurgis paste
bėjo ir Kaži Budrį, keistuolį, į 
ji kiek panašų gimnazijos drau
gą. Kai kurie šnekėjo, kad no

rėtų gauti bent antraeiles ro
les, drąsesni gi taikstėsi į pa 
grindines.

Jurgis apžiūrėjo sceną. Sce
na sena, ta pati, čia jis seniau 
vaidino sargybinį, tarną, statis
to roles. Tas jį pažadino ir per
kėlė vėl i senas, nerūpestingas 
gimnazisto dienas.

Atėjo netrukus ir režisierius 
su padėjėju. Prasidėjo skaity
mas. Kažkokia knyga ėjo iš ran
kų į rankas. įvairūs balsai. Įvai
rus skaitomo dalyko pajutimas. 
Atėjo eilė ir Jurgiui, bet jis at
sisakė. Petras jam sušnibždėjo 
paskaityk, kas čia tokio, visų 
vis tiek neišrinks . ..

Jurgis skaitė nenorom. Lėtai. 
Pusę puslapio. Jo balse jautėsi 
pavargimas, po ligos jis net ne
skambėjo. Gilinosi jis tik i skai
tomą dalyką. Po jo skaitė kiti, 
ir po to prasidėjo rolių skirsty
mas. Pradžioj antraeilės. Petras 
gavo vaidinti rusų žandarą, kiti 
— kitas, kiek svarbesnes, ro
les.

Paskui — tyla. O Kudirka? 
Režisierius tarėsi su padėjėju. 
Jis paprašė Kazį Budrį dar kar
tą paskaityti.

Budrys, susijaudinęs, labai 
stengėsi, ir visi buvo patenkin
ti. Budriui atsisėdus, režisierius 
paprašė tada Jurgį. Jurgis nu
stebo. Jis vėl skaitė, bet jam 
nesisekė. Jis juto, kad Budrio 
ir jo balsai, net ūgis, buvo sa
votiškai panašūs, bet jam trū
ko veržlumo, pozos, jėgos. Jis 
atsisėdo gan nusivylęs, o Pet

ras stengėsi savo draugą pa
guosti.

Režisierius su savo padėjė
ju vėl ilgai pusbalsiu tarp savęs 
ginčijosi. Užėmę kvapą, visi lau
ke sprendimo, nors daugumai 
jis buvo aiškus.

— Kazys Budrys . ..—galų 
gale prabilo režisierius. — Pa
mėginsime tave kaip Vincą Ku
dirką pirmuose veiksmuose. 
Jurgis Vengrys perims sergan
čio Kudirkos paskutinių aktų 
scenas ... Gal. . .tai jums atro
do keistas eksperimentas, ta
čiau. tikiuosi, išeis į gera. Ap- 
sispręsim vėliau galutinai. Abu
du išmokite vis dėlto pilnas ro
les. Būtinai.

Kilo triukšmas. Sveikinimai. 
Ginčai. Nustebęs Jurgis atsisto
jo ir prisiartino prie režisie
riaus. Jis, Budrys ir kiti gavo 
rolių nuorašus. Bet —“Kas tai 
per sprendimas?” šaukė vieni..

—“Happenings”... Tai ab
surdo teatras, — spėliojo kiti. 
Bet visi sveikino Budrį ir Jur
gi. Po to svaidėsi nuomonėm, 
abejonėm ir absoliučia nuosta
ba: “du Kudirkos?” Jurgis tylė
jo. rankose glamžė rolės nuora
šą. po to, atsisveikinęs drau
gus. su Petru išvažiavo.

Namie jis iš lėto skaitė vai
dinimo nuorašą ir galvojo: “Aš 
Kudirka? Gal XX amžiaus, nau
jojo pasaulio Kudirka?” Jis ilgai 
sustojo prie paskutinio veiks
mo žodžių prasmės. Ir jam ta
da lyg iš vaidinimo nuorašo
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Nauji vardai meno parodoje NAUJAI GAUTOS KNYGOS
Buvusi meno paroda Kultū

ros Židiny jau tiek nutolo, kad 
apie ją gali pasvarstyti ra
miai, be reklaminės propagan
dos. Pirmiausia sustoji ties tuo, 
kas parodos lankytoją labiau
siai džiugino.
Pasidžiaugi dalyvių skaičiumi
Organizatoriai nesitikėjo, kad 

pasiseks sukviesti tiek aaug dai
lininkų po vienu stogu. Dai i- 
ninkai dažnai būna dideli indi
vidualistai, dažnai jiem sunku 
išsitekti toje pačioje parodoje 
Bet štai rengėjai turėjo tiek tak
to, kantrybės, kad į parodą su
kvietė net 31 dailinin. ą. Ir tuo 
reikia pasidžiaugti. Pasi’žiaug- 
tl K& i galime suu p i po vie
nu slogu, „utilpti visi — skir
tingų stilių, p lėkių, kartų. Su
tapdami ne tik vienas kitam ne
kliudė, bet priešingai — vie
nas kitą papildė. Tai parodė 
mūsų dideli Įvairumą, dvasini 
turtingumą ir mūsų kultūringą 
darną.

Pasidžiaugi naujais vardais
Paroda, jei gaH pristatvti nau

jus vardus, jau yra pasisekusi 
ir vertinga, ši buvusi paroda 
pristatė mum visa eilę naujų 
vardų.

Pirmia1 šia sus okir e ties pa
čia jauniausia šHs pagodos da
lyve — tai N dda N? c Iš Ma-

si 
g

spalvos sukasi Įvairiom for • 
mom.

š jes drebių dvelkia jaunat
viška jėga ir drąsa. Ji moka 
t va ky lis su savo kompozicija, 
moka išgauti kolorito jėgą. Tai 
dailininkė, kuri žino, ką daryti 
ir kaip daryti. Ateičiai ji teikia 
labai daug vilčių, kad ji išsilai
kys mene ir net jame Įsitvirtins.

Jai buvo paskirtas visai at
skiras kambarys. Ten jos pa
veikslai žvdėjo kaip gėlės, pa
sitraukę nuo parodos triukšmo.

New Yorko publikai buvo 
mažai žinomi ir tokie vardai: 
Eugenija Bernotienė, Antanas 
Mcntvydas, Irena Nemickienė, 
Eugenija Rastonienė, Gražina 
Raugienė, Irena D. Treinienė.

Iš jų vyriausias yra Antanas 
Mcntvydas. Jis gyvena New 
Ycrke ir yra a.a. dail. Ados Pel- 
davičiūtės-Montvydienės vyras. 
Meną studijavo Estijoje, pui-

te
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APIE TUOS, KURIE BUVO A
Kas yra tie, kuriuos Darbi

ninkas vasario 22, baigiant lie
tuvių dai'^s parodą Kultūros ži
diny, atžymėjo specialiu aktu .

jiem raštą ir nepriklau- 
scmvbės medali?

o
Organizaciniai vienetai

New Yorko apylinkėje praci- 
'tų metų didžiausias Įvykis bu
vo, kad atsidarė Kultūros Židi- 
nvs — Jaunimo Centras — di
delio projekto pirmasis namas. 
Jeigu visa laiką buvo skundžia
masi, kad jaunimas neturi kur 
dingti, tai dabar skundas virto 
džiaugsmu. Kultūros Židiny jau 
prisiglaudė skautai. a ei i- 
ninkai, čia vyksta vyrų choro 
repeticijos, čia posėdžiauia 
bent kelios organizacijos, čia 
rengiami savybės pobūviai.

Šio Kultūrcs Židinio statyto
jai yra pranciškonai. Visiem sta
tybos darbam vadovauja Tėv. 
Juvenalis Liauka, O.F.M., ku
riam teko “pramušti” Įstatymų 
sienas — įteisinti statybas, su
organizuoti aukų rinkimą, suda
ryti planus. Teko “prašlucti” vi
sa kelia i Kultūrcs Židinio sta- C V
tybą.

Pats Tėv. Liauba yra matema- 
n^tronemas, dėstės mate- 

• ūntano gimnazijoje 
i.-. ?• <zunkporte. čia jis savo 
matematinius gabumus ir pa
naudojo, įdėdamas labai daug 
energijos.

Kas daugiausia rūpinasi šios 
apylinkės bendriniais reikalais,

tų darbus, nedarydama iš to ko
kios propagandos. Ir šią parodą 
ji surengė su savo išbandyta 
kantrybe, planingumu ir tvirtu
mu. ’ • ,

Apygardai pirmininkauja 
Aleksandras Vakselis. Jis buvęs 
karininkas ir mokytojas. Tai ir 
dabar dirba planingai ir ištver
mingai. Kai vyko šios parodos 
darbai, jis pasakė: “bajoras, va
žiuoja, kai ir šunes loja”: Ką 
tai reiškia? — Kritikos niekada 
neišvengsi, visada j~s buvo ir 
bus, bet vistiek reikia dirbti; 
dirbti, kai kiti nedirbdami ,tik 
kritikuoja.

•
Praeitais metais Lietuvos var

dui tarp kitataučių daugiausia 
padėjo knyga “Lithuania 70 0 
Years” (jos pirmoji laida jau 
pasibaigė, prieš Vasario 16 at
spausdinta antroji laida). Kny
gą suorganizavo ir išleido Lie
tuves Nepriklausomybės Fon
das, vadovaujamas Emilijos Ro
kienės. Fondas per eilę metų 
telkė pinigus, ieškojo autorių 
bei redaktoriaus. Emilijos Če- 
kienės darbas čia buvo tikrai 
didelis — ji sielojosi ir Fondo 
lėšomis, ir redakciniu kolekty
vu, ir knygos išvedimu į pasau
li.

Ji yra nuolatinė Dirvos bend
radarbė, redakcijos nafė, žur- 
nalistė-publicistė.

•
Atžymėti asmenys

Lietuviškas gyvenimas skubė
jo ir ritosi. Daug kas jame reiš-

V< 
ni 
su 
ril
ni 
Ji 
Iii 
t J
2|

S'

ji‘dirba, mokydama tautinių šo
kių. šalia mokyklos tiek pat me
tų ji vadovauja New Yorko lie
tuvių tautinių šokių grupei. Ji 
buvo ir trečiosios tautinių šokių 
šventės meninė vadovė. Kas 
savaitę ji daug laiko skiria lie
tuviškam jaunimui, mokydama 
jį šokių, Įgalindama jį pasireikš
ti lietuviškuose parengimuose, 
išvesdama jį ir į tarptautines 
šventes.

Vytautas Vaitiekūnas yra tei
sininkas, kuris moka gerai for
muluoti ir tiksliai kalbėti. Jis

"a Nijolė Macelytė, su savo 
los Židiny.

Kritusieji už laisvę, V. Ramo
jaus knygos apie partizanus 11 
tomas. Iliustracijos P. Lapės. 
Kaina 4 dol.

Šaunus penketukas, J. Švais
to. Penki milžinai ir jų nuoty
kiai. Kietais viršeliais, gražiai 
iliustruota, didelio formato. 3 
dol.

Pasaga iš vyšnios, A. Ba
ranausko eilėraščiai. 2 dol.

Tiltai ir tuneliai, jaunųjų poe
zijos rinkinys. R. Bičiūnas, J. 
Bradūnas. I. Damušytė, K. Gai- 
džiūnas, M. Kvietkauskaitė, M. 
Pakalniškytė, T. Pautieniūtė, R. 
Sakalaitė, L. švėgždaitė, A. 
Zailskaitė. Kaina 2 dol.

Po Dievo antspaudais — 
Vytauto Didžiojo godos, Leo
nardo Andriekaus eilėraščiai. 
Iliustruota dail. T. Valiaus, 106 
psl., didelio formato, kaina 3 
dol.

Broliai balti aitvarai, H. Na- 
gio eilės, kietais viršeliais, di
delio formato. Iliustracijos P. 
Gailiaus, išleido Alg. Mackaus 
knygų fondas, kaina 5 dol.

Moderni mergaitė. Stasio 
Ylos, 352 psl. Veikalas, atsklei
džiąs mergaitės problemas, kai
na 4 dol.

Gatvės berniuko nuotykiai, 
R. Spalio apysaka jaunimui ir 
senimui, kietais viršeliais 5 dol., 
minkštais 4 dol.

Kultūrinės gelmės pasakose, 
Vyt. J. Bagdanavičius II-ji kny
ga, kaina 5 dol. Galima gauti to 
pačio autoriaus ir I-mą knygą, 
kaina 3 dol.

Gimtinės takais. Pr. Narvy- 
do pasakojimai, kuriuos parin
ko J. Valakas, viršelis dail. J. 
Juodžio, kaina 3 dol.

Šventadienio žodis, Kun. A. 
Valiuškos sekmadieniam pritai
kyti Evangelijos aiškinimai, 
kaina 3 dol.

Rezistencija, R. Spalio roma
nas, 429 psl. kietais viršeliais, 
kaina 6 dol.

Lietuviai legionieriai Vietna
me, Br. Vrublevičiaus išgyven
tos dienos, kaina 2 dol.

Vysk. Pranas Brazys, jo žo
džiai bei mintys ir gyvenimo 
dienos, kaina 2 dol.

Tau Sesute, Pr. Lemberto gy
venimas, kūryba ir prisimini
mai, kietais viršeliais 5 dol. 
minkštais 4 dol.

Visi mes broliai, Louis Evely, 
N. P. Seserų leidinys, kaina 
2.50 dol.

Nepriklausomos Lietuvos pi
nigai, J. K. Kario istorija ir nu
mizmatika, kaina 5 dol.

Trapus vakaras K. Grigai- 
tytės lyrika, kaina 3 dol.

Tik tau ir man, O. B. Aud
ronės eilės, kaina 3.25 dol.

“Awakening Lithuania“. Pro
fesorius J. Stukas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 dol. Kietais virše
liais 4 dol.

Dainų Sūkuryje, populiarios 
bei šokių dainos, 1 dol.

Su Daina, dainorėlis. 392 po
puliarios lietuviškos dainos, 2 
dol. ■ .

Gaunama Darbininko admi- 
nistracijoje. . ’

ar ne Lietuvių Bendruomenės 
apygardos valdyba. Visur jau
čiama jos vadovaujanti ir skati
nanti ranka. Ji paremia ir ki-

kėši ir atliko gražių pozityvių 
darbų, čia atžymėti yra kaip 
simboliai tų gerųjų žmonių, ku
rie įsijungė į lietuvišką kūrybą.

Bčius sprendimus. Pozityvi 
■kla Vlike, Lietuves Laisvas 
■mitete, Balfe. Daug per ei • 
■etų jis padėjo pažinti da: ar
ui Lietuvos gyvenimą. size': 
Lodamas sovietinius šaltinius 
Įašydamas’ dvime-ines apž-r - 
[as anglų kalba. Tcs apžvaig 
asiekia 
asaulį.

nelietuviškai

Navickienė, s 
metais 70 m

Birutė
Iraeitais 
lūdama ligonis, nedalė 
'iti iš namų, parodė tiek 
Įėmesio lietuviškam g 
hui, mokėjo ji sekti, jį ’• 
I sugebėjo ir savo kūrybi

.Jus rūpesčiu ir pa- 
i.uvo suorganizuota ir 

:• i;n>ga ’Lithuanian Wo-

' .ū cu..a šiuos asmenis 
-jJ/acijas. redakcija pir- 

. žiūrėjo i konkretų jų 
• ’> yra kūrybingo pa- 

• . , is kaip ir darželio 
> he-.l'.i i f i psl.)

j t r. s Vaitiekūnas

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

Aidutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ......... Stereo
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų ,................... Stereo
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija ...„.... ......,i Stereo.
Ainių Rainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko. §terėo . 6,00 
Lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP.) mažo formato 
Lauksiu tavęs, 12 lengvos muzikos kūrinėlių - . -
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos kūrinėlių • 
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai '
Dainos ir arijos, sol. E. Kardelienės ...........,...;................
Vaclovo Daunoros operų arijos ir liet, dainos. " 
Laužų aidai, 4 oktetų skautiškos dainos 
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos , .
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos 
Pilėnai, opera iš 3 plokštelių, V. Klova . .
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai ...........
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainij rinkinys ............... :....
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ....:__ ___ .___
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai ....... ..............
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai ..... .............
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių . Stered 4.50
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo-4.50 
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota ........ 
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai 
A. Sabaniausko. po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr.3r-__
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 
Dainuoju Jums, Aurelia šokit, muzika Nr. 2..... ū........ Stereo

4.50
5.00
8.50
5,.60- •
6.00,...

Tėv. Juvenalis Liauba, G.F.M. Aleksandras Vakselis, - • -

ir ateina ten, kur tokio žmo
gaus reikia. Jis vykusiai derino 
kartais gana aštrius santykius 
su pavergtu kraštu ir davė kon-

Emilija Cekienė

Vytautas Radzivansš

Ktrtitd Navickienė

■ 6.00 ■ 
•' 2.-60

5.0Q 
5’.00 - ' 
5.00 / ‘ 
6.00 • ’ 
5.00' 
4.00 ’ • 
5.00 
5:00- 

. • 8.00 
6.06 

•5.60 ' 
5.00 
5.00 
5.00 ■ 
2.00 
2.00 
5.0fr 
3X0. 

10X0 .
5.00- 
'5.00' 
5.00

Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr;3 5X0
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stered 4.50 2.00,
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų. 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ........ .....‘...j.-...... ....
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos ...... Stereo 47.00
Dainos, B. Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos...........
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 i. dainų; Stereo 4.50 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dūk. 15 liet, dainų. (Stereo) 
L ietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija .... .....:.............
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šokių. Stereo 
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St, 4.50 
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. VasiHūno Z__
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ............ 
Lietuvos atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose (Stereo) 
Mes padainuosim. Čiurlionio ansamblio 16 Hauid. dainų 
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šoklų. 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių 
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių.... .......
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 1, V. Noreika ...:.......
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika___ .....i..
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos ............................... .
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras___ .....____
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokiij muzika solo; Sterėo $6.f)b 
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus, 11 Šoklų muzika;solo .... 
Sutemų garsai, V. Stankus. 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo. $6 00 5.00' ■
Tėvynei aukojant. Dainavos ansamblio; 14 UeL <falnų. SL46 5.06. 
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika stėreo •;»- 5.00 - ’ 
Worcester!© Mėgėjų ratelio. 14 lietuviškų dainų___........... ,
Suk, suk ratelį. Vilniaus choro 14 lietuviškų d.. Stereo 4.50 
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 lieL operos (Stereo) 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras .Z--------
40 liet, dainų muzika. Tautinio orkestro leid. Stereo $4.50 
Baltic Countries National Anthems (33^4 KPM) „1....—...i— 
žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 L dainos. Stereo 4X0 
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių —..Z...—..........
Operų arijos, J. Liustikaitės 12 kūrinių - ------...........................
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ....... Stereo $2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 HeL dainų .....
Grojame Jums. Neo Lituanų 6 šokių dainų rinkinys ...........
Lietuvių tautiniai šokiai. J. Stuko leid. 14 šokių .—............... 
Kur banguoja Nemunėlis. A. Brazio 9 dainos ir giesmės .......
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 d.- Stereo 4.50 
Operų Arijos. Sol. St. Baro ..................    Stereo $7.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų .—.......... Stereo
Lietuviškos giesmės. 12 liet, giesmių......... ----------  Stereo
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės.-------------Stereo

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 Willoughby Ave^ Brooklyn, N. Y. 11221 

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50f; j Kanadą $1X0)
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Vasario 16 paminėta
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo 52-oji sukaktis buvo 
atšvęsta gražiai ir reikšmingai.

Vasario 15 iš ryto šv. And- 
’ riejaūs parapijos bažnyčioje, 

’ giedant “Vilties” chorui, buvo 
pamaldos už Lietuvos nepri
klausomybę. Mišias aukojo ir 

- šventei pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. Kajetonas Sakalaus
kas, o lektoriaus pareigas atli- 

-'ko LB'PhiladfeĮphijos apylinkės 
pirrninihkaš. Bažnyčioje organi
zacijos dalyvavo su savo vėlia
vomis.

Tos pačios dienos popietę 
Drexel Instituto salėje Įvyko
iškilmingas minėjimas. daly
vaujant abiejų apylinkių (Phila- 
delphijcs ir Piet. New Jersey) 
lietuviškai visuomenei, ame
rikiečiam svečiam ir valdžios at
stovam. Minėjimą atidarė ir 
susirinkusius pasveikino LB 
Philadelphijos apylinkės pirmi- 

‘ ''ninkas Gabrielius Mironas. Pa
lydai sunėšus Amerikos, Lietu
vos ir organizacijų vėliavas i

• sceną, solistė Onutė Pliuškonie- 
nė sugiedojo Amerikos himną. 
Šv. Andriejaus parapijos klebo
nas kun. Jurgis Degutis- atkal
bėjo Įspūdingą invokaciją.

•'' : Reikšmingas Įvykis šių metų 
-•minėjime buvo tas, kad iš Wa- 

shingtono atvyko Baltųjų Rū
mų štabo narys, vienas iš pre
zidento Nixono patarėjų —Ja
mes C. Humes. Jis atvežė spe
cialius prezidento linkėjimus 
Philadelphijos ir Pietinės New 
Jersey lietuviam Vasario 16- 
sios proga. Prezidentas per sa
vo atstovą prašė pasakyti, kad 
jis žinąs, kaip Lietuvoje yra slo
pinami laisvės žiburiai, tačiau 
žmonių širdyse laisvės troški- 

.' ’mas' tvirtai liepsnoja, nes, ar 
tai būtų ten prie Baltijos kran
tų, ar čia Amerikos žemyne, lie
tuvis yra žinomas laisvės mylė
tojas. ir- tik tokia dvasia ir nuo- 

5 taika duoda vilčių, kad tironi
jos našta vieną dieną nukris 
nuo visų pavergtųjų pečių. Pats 
J. C. Humes savo kalboje dėstė 

? šių dienų socialinius nesklandu
mus ir gero piliečio pareigas 
bei įnašus bendruomenės gero
vei.
. Pagrindiniu minėjimo kalbė

tojų angliškai buvo pakviestas 
O. K. Armstrong. Reader’s Di
gest žurnalo politinių straips
nių redaktorius. teisininkas, 
daugelio knygų autorius, dide
lis kovotojas už tautų laisvę.— 
be to, apdovanotas keliais gar
bės doktoratais, šis žmogus pa
sirodė tikrai vertas tu titulu. Jo 
kalba buvo visiem suprantama, 
aktuali savo tema ir mum 
reikšminga. Prelegentas pasa
kojo apie tą nelemtą 1943 me- 

» tų Teherano slaptą pasitarimą, 
pagal kuri- prezidentas Roose- 
veltas atidavė Baltijos kraštus 
Stalinui už Rusijos Įstojimą Į 
karą prieš Japoniją. O. K. Arm
strong taip pat paminėjo 1952 
metais kongrese pravestą 
“Kersteno amendmentą”, ku-

> Buvęs JAV kongresmanas. dabar .Readers Digest politinis bendradarbis O. 
‘ K. Armstrong kalba Lietuvoj nepriklausomybės minėjime Philadclphijoje. 
( Jie raflino stiprinti kovą ut pavergtų tautų laisvę. Nuotr. K. Cikoto

PHILADELPHIA, PA.

riuo buvo paskirta šimtas mili
jonų dolerių organizacijom, ku
ries rūpinasi pavergtų kraštų 
išlaisvinimu iš komunistų ver
gijos. Tačiau kažkam valstybės 
departamente ta idėja nepati
kusi, ir pinigai liko tam tikslui 
neišduoti. Kalbėtojas linkėjo 
lietuviam nesiliauti siekti Lietu
vai laisvės, sudaryti sąlygas 
jaunimui pažinti didingą Lietu
ves istoriją, savo tautos kultū
rą ir papročius. (Plačiau apie 
ši kalbėtoją — žiūr. šio nume
rio 2 psi.—Red.i O. K. Arm
strong kalba kelis kartus buvo 
pertraukta ovacijomis, o tarp 
prelegento ir susirinkusiųjų už
simezgė bendros minties ir 
tikslo ryšys.

Pagrindinis minėjimo kalbė
tojas lietuvis buvo Vytautas Vo- 
lertas, žinomas mūsų rašytojas 
ir visuomenininkas, LB Pieti - 
nės New Jersey apyl. pir
mininkas. Jo kalbos tema, lie
čianti bendravimą su pavergta 
Lietuva, buvo labai aktuali ir 
Įdomi, nes iškėlė ne tik dvasi
nio ryšio svarbumą, bet ir pa
vojų tapti priešo įrankiu.

Be minėtų kalbėtojų, minė
jime dalyvavo ir skaitė guber
natoriaus ir majoro proklamaci
jas senatorius Louis G. Hill, de
mokratų atstovas, ir viceproku- 
roras Taras M. Wcchok. respu
blikonų atstovas. Raštu sveiki
no senatorius Hugh Scott, pri- 
siųsdamas savo kalbą, pasaky
tą senate, Vasario 16-sios 
proga. Ta kalba buvo išspaus
dinta vasario 4 “Congressional 
Record" biuletenyje: minėjime 
ją perskaitė advokatas Stanley 
Mankas. Taip pat buvo perskai
tytos ir priimtos rezoliucijos, 
kurios tuoj po minėjimo buvo 
išsiųstos prezidentui, valstybės

Baltųjų Rūmų štabo narys James 
Calhoun Humes, kalbėdamas Pht- 
ladelphijoje, Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjime perdavė 

JAV prezidento sveikinimus.
Nuotr. K. Cikoto

reikšmingai
sekretoriui, JAV ambasadoriui 
Jungtinėse Tautose, visiem 
Pennsylvanijos ir New Jersey 
senatoriam ir kongresmanam.

Meninę minėjimo dali atliko 
solistė Onutė Pliuškonienė. 
nuotaikingai padainuodama tris 
harmonizuotas liaudies dainas.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. .

Pranešėjų ir programos da
lyviu pristatymo pareigas labai 
sklandžiai atliko Virginija Mi- 
kėnienė ir advokatas Stanley F. 
Mankas. Scenai dekoracijas pa
ruošė skulptorius Petras Vaš- 
kys.

Po minėjimo programos da
lyviai ir svečiai buvo rengėjų 
pavaišinti restorane.

šiais metais minėjimą rengė 
LB Philadelphijos apylinkės v- 
ba abiejų apylinkių vardu. Jau
no ir energingo G. Mirono pir
mininko sumanumu, valdyba su
gebėjo suorganizuoti minėjimą 
2 valandų ilgumo, nenuvar
ginant publikos ir svečių. Lais
vinimo reikalam aukos buvo 
renkamos kitaip, nei iki šiol. 
Kiekvienas aukotojas pats galė
jo pasirinkti, kam jis savo au
ką skiria: Altui, Vlikui, LB cent
ro valdybai, Batunui, ar rezoliu
cijų komitetui.

Spaudoje
LB Philadelphijos apylinkės 

valdybes narė Aušra Mačiulaity- 
tė-Zerr Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės proga aprūpino 
miesto laikraščių redakcijas in
formacine medžiaga. Buvo su
laukta gražių rezultatų. Didieji 
Philadelphijos dienraščiai kelis 
kartus rašė apie Vasario 16-sios 
minėjimą. įsidėjo ir du vertin
gus vedamuosius — apie Lie
tuvą ir okupaciją.

Per radiją
Teresė Gečienė savo asme

niška iniciatyva vasario 14 die
nos rytą per amerikiečių radi
jo stoti WFLN 95.7 FM išrūpi
no pusės valandos lietuviškos 
muzikos programą su komenta
rais. Klausytojai buvo trumpai 
supažindinti su Lietuvos istori
ja, šių dienų padėtimi ir Vasa
rio 16-sios švente.

Delegacijos
Vasario 16-sics proga LB 

Philadelphijos apylinkės delega
cijos aplankė Penna. gu
bernatorių Raymond P. Shafer 
Harrisburge ir Philadelphijos 
majorą James H. Tate. Guber
natorius ir majoras pasirašė 
proklamacijas, skelbiančias Va
sario 16 “Lietuvių Nepriklau
somybės Diena”. Tą dieną prie 
rotušės, tarp Amerikos ir Phi
ladelphijos vėliavų, buvo iškelta 
lietuviška trispalvė, perrišta 
juodu gedulo kaspinu.

šeštadieninėje mokykloje
Vinco Krėvės vardo lituanis

tinė mokykla Lietuvos Nepri
klausomybės šventę .atšventė 
vasario 21. Ta šeštadieni moki
niai atliko programą, deklamuo
dami, skaitydami savo kūrybą 
ir vaidindami. Mokytojas Vytau
tas Muraška vaizdžiai papasako
jo apie Lietuvos vargus ir lais
vės netekimą, skaidrių pagalba 
mokinius ir atsilankiusius tėve
lius pavedžiodamas po Lietuvą.

Sumanios lietuvaitės
Kristina Kutkutė ir Austė Pe- 

čiūraitė iš Detroito, studijuojan
čios Philadelphijos meno kole
gijoje, nuvykusios Į seną italų 
turgų, buvo užkalbintos vieno 
Philadelphijos dienraščio repor
terio, renkančio žinias apie tur
gavietę ir italus. Mergaitės pa
sisakė esančios ne italės ir apie 
turgų nieko nežinančios, tačiau, 
jeigu jam būtų Įdomu, jos ga
linčios duoti žinių apie Lietu
vą ir artėjančią lietuvių šventę 
—Vasario šešioliktąją. Kores
pondentas susidomėjo ir paža
dėjo tuo tikslu pas jas atsilan
kyti.

Mergaitės, surinkusios žinias 
ir pasipuošusios tautiniais dra
bužiais, susitiko su reporteriu, 
šių jaunų Lietuvos “ambasado-

Philadelphijoj iškilmingai paminėta Lietuvos nepriklausomybės šventė. Scenoje vėliavos. Invokaciją kalba 
klebonas kun. Jurgis Degutis. Nuotr. L. Jurskio

PAMINĖTA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĖ
Lietuvos nepriklausomybės . 

šventės minėjimas pradėtas net 
vasario 13. Tada šventę paminė
jo Šv. Kazimiero mokykla, ku
riai vadovauja kazimierietės se
selės. Rytą mokiniai dalyvavo 
pamaldose, po mišių buvo ir 
pats minėjimas mokyklos salė
je. Kiekvienas skyrius atskirai 
atliko programą. Tai buvo dai
nos. tautiniai šokiai. Žodi tarė 
ir klebonas kun. J. Jutkevi- 
čius.

Pasroviui?
(atkelta iš 3 psl.) 

kažkas rodinėjo. kad yra leng- 
*va eiti pasroviui, bet... ir tuš
čia kartu. ‘Neištrinsi savo pra
eities.”, kažkoks balsas jam 
šnekėjo, “kokia ji bebūtų . .. 
Reikia paprastu, pasroviui ei
nančių žmonių, bet jų tiek daug, 
reikia ir kitokių”. Jam lyg žai
bu blykstelėjo, kad štai jo rolės 
Kudirka buvo “kitoks”, jis iš
siskyrė iš masės — net perse
kiojamas. Bet kaip su tuo Šnei- 
derio materialiniu, emigranti
niu pasauliu? Kaip su Jurgio vi
sišku — tuo senuoju — nepri
klausomumu? Ar jis geras? Kas 
žino? Pradžioj gal jis gimdo as
menis. asmenybę, taip, bet vė
liau dar kažką ... Ką tokio?— 
jis spėliojo.

Gal tautas, — vaidinimo nuo
rašas jam kalbėjo.

rių” sumanumo dėka philadel- 
phiečiai vasario 15 d. “Philadel
phia Inquirer” skaitė Įdomu 
straipsni apie Lietuvą ir lietu
vius. iliustruotą lietuvaičių nuo
trauka.

Philadelphijos lietuviai svei
kina šių mielų studenčių žygi, 
išnaudojant progą Lietuvai gar
sinti. ir reiškia pagarbą jų tė
veliam Detroite. Įdiegusiem sa
vo dukrom tautinį susipratimą 
ir meilę tėvų žemei.

SMJ.

Rūpintojėlic skautu Kaziuko niugeje Maspetno Mriėje. Mugė buvo surengta kovo 1 d. Nuotr. R. Kisieliaus . Šaulį.

WORCESTER, MASS,

Po minėjimo mokiniai grižo 
klases tęsti pamokų.

'Pagrindinis minėjimas gi bu
vo vasario 15. Šv. Kazimiero pa
rapijos barnyčioje 10 vai. buvo 
specialios pamaldos, kuriose da
lyvavo karo veteranai ir orga
nizacijos su tėliavomis. Mišias 
aukojo kun. J. Bakanas. Giedo
jo parapijos choras, vadovauja
mas A. Mateikos. Pritaikyta die
nai pamokslą pasakė kun. J. Ste 
ponaitis. Po mišių sugiedoti A- 
merikos ir Lietuvos himnai.

Organizacijų Tarybos sureng
tas minėjimas buvo Lietuvių Pi
liečių klube. Rengimo komitetą 
sudarė: Lietuvių Bendruomenės 
ir Organizacijų Tarybos pirm. 
P. Stanelis- sekretorė" Adomai
tienė. vicepirm. J. Svikla ir M. 
Watkins, ižd. A. Minikauskas. 
Garbės pirmininkais buvo šv. 
Kazimiero parapijos - klebonas 
kun. J. Jutkevičius. Aušros Apar
tu parapijos klebonas kun. A. 
Vclungis ir valstybės atstovas 
C. Tagman.

Minėjime dar dalyvavo ir val
džios atstovų: kongresmanas H. 
Donohue, miesto burmistras G. 
Wells, senatorius D. Foley su 
žmona, miesto tarybos nariai 
Cotton su žmona. Early su žmo
na, Tinsley, valstybės atstovas 
C. Tagman ir k. o 

Veteranam ir organizacijom 
Įnešus vėliavas ir sugiedojus A- 
merikos ir Lietuvos himnus, in- 
vckaciją -sukalbėjo-kun. A. Vo— mokyklos vedėja sesuo M. Char-
lungis. Tylos minute* pagerbti' lene* ir: aštunto skyriaus fnoki- 
žuvę Vietname ir dėl Lietuvos- nė Z/Babickaitė padainavo due- 

.laisvės./ tą “Plaukia sau laivelis”. Dai-
Pirm. P. SI a nei is tarė žodi ' riavo ir mokyklos choras, vado-

angliškai, supažindindamas sve
čius su šios dienos minėjimo 
tikslu. Tolimesnei programai va
dovauti pakvietė A. Minikaus- 
ką.

Pagrindinę kalbą pasakė E. 
Vasyliūnienė. žinomojo smuiki
ninko Izidoriaus Vasyliūno žmo-

na. Jos kalba buvo trumpa. Ji 
• kalbėjo apie lietuviškojo gyve- 
. -,. nimo aktualijas.

Be jos dar kalbėjo visa eilė 
žmonių: didelis lietuvių drau
gas kongresui. H. Donohue, 
reikšdamas vilti, kad Lietuva 
bus greit išlaisvinta. Miesto bur
mistras G. Welles savo trumpa
me žodyje taip pat ragino dirb
ti ir toliau, ir šio krašto žmo
nės padės Lietuvai laisvę atgau
ti.

Gubernatorius paskelbė vasa
rio 16 — Lietuvos diena. Valsty
bės atstovas C. Tagman perskai
tė gubernatoriaus proklamaciją. 
Tą proklamacija iš gubernato
riaus išrūpino lietuvis C. Tag- 
man. kuris niekada nėra matęs 
Lietuvos, bet visada jai dirba.

Mlesto,burmistras, taip pat 
paskelbė proklamaciją, kurią 
perskaitė Adomaitytė.

Paskutinis kalbėtojas buvo 
adv. Milleris. Jis yra jau seny
vo amžiaus, bet visada kalba ug- 

. ningai. Jis ir kongresm. Dono
hue visada kalbas pasako ir per 
radiją.

Meninę dali atliko jaunimas. 
Lietuvių Bendruomenės tauti
nių -šokių grupė, vadovaujama 
mokytojos S. StaŠkaitės, pašo
ko: kalveli, rugučius, kepurinę 
ir lenciūgėli. Skautų šokių gru
pė, vadovaujama V. Baziliausko. 
pašoko: malūną, vėdarą, suba
tėlę. Trečio skyriaus mokinė J. 
Juodaitytė padeklamavo eilė
raštį? Šv. ‘ Kazimiero parapijos 

vaujamas tos pačios seselės. Jis 
atliko šias dainas: Graži tėvyne 
mano. Pavasaris, Teka skaisti 
saulutė. Grįšim, grįšim ir pa
baigai — Giesmė šv. Kazimie
rui.

Baigiant minėjimą, malda su
kalbėjo kleb. kun. J Jutkevi-

— Laszlo C. Pasztor, respub
likonų partijos centro komiteto 
tautybių skyriaus direktorius, 
Broniui Nainiui Vasario 16-tos 
proga atsiuntė tekią telegra
mą: Respublikonų partijos 
centro komiteto vardu nuošir
džiai sveikinu visus Amerikos 
lietuvius respublikonus ir jų 
draugus Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 52 metų su
kaktuvių proga”. •

— Jaunimo simpoziumas i- 
vyks 1970 gegužės 2-3 Chicago- 
je. Simpoziumą ruošia JAV LB 
centro valdyba.

— J. Augustaitytės-Vaičiū- 
nienės poezijos knyga “Rūpes
tis” jau išspausdinta ir atiduo
ta rišyklon. Leidžia J. Karvelis.

— Inž. Aleksandras Jaktas, 
naujas Australijos skautų va
das, vadovaus LSS Australijos 
Rajonui trejus metus, perimda
mas pareigas iš ligšiolinio rajo
no vado Vytauto Neverausko. 
Inž. A. Jaktas, Vytauto 1). Uni
versitete baigęs geodeziją, da
bar yra Sydnejaus miesto val
dybos vyr. inžinierius.

— Kun dr. Petras Celiešius, 
pastaruoju metu buvęs Šv. Juo
zapo parap. klebonas St. Lou
is, Mo., ateinanti mėnesi išvyks
ta i Europa pagelbėti vysk. A. 
Deksniui Europos lietuvių sie
lovados darbuose.

— Draugo tradicinė literatū
ros šventė Įvyks kovo 22 Jau
nimo centre, Chicagoje. Ta pro
ga šių metų laureatei Birutei 
Pūkelevičiūtei bus Įteikta 1000 
dol. premija už premijuotą ro
maną “Rugsėjo šeštadienis”.

— Monsinjoras Leonardas Gi- 
žinskas, L.D.Z Detroit, Mich., ko
vo 20-22 praves rekolekcijas 
lietuviam Windsor, Ont.. Cana
da. . .

— Dr. G. Batukas jau 10 m. 
dėsto Lojolos universiteto 
Strich medicinos mokykloje. 
Šiemet turi ginekologijos ir aku
šerijos kursą.

— Filmo "Penktoji Tautinė 
Stovykla" premjera bus Jauni
mo centro didžiojoj salėj kovo 
14 d., 7 vai. vak. Filmas yra 
spalvotas ir garsinis, trunka 
apie 2 valandas. Filmo iniciato
riai yra Lietuvių Skautų Sąjun
ga, režisierius Algimantas Ke- 
zys, S. J.

— Vinco Liulevičiaus knyga 
“Lietuvių švietimas Vokietijoje 
1944-1950 m.”, 640 psl. apim
ties, jau išspausdinta ir atiduo
ta Įrišti. Knygoje yra 252 nuo
traukos, žemėlapis. Leidžia Lie
tuvių kultūrai remti draugija.

čius, visi sugiedojo Marija, Ma
rija.

Skautai ir ateitininkai rinko 
aukas. Viso surinkta 1,300 dol.

Miesto abu dienraščiai apra
šė iškilmes ir Įdėjo nuotraukų. 
Savaitę prieš minėjimą Worces
ter Telegram laikraštyje buvo 
J. Matonio straipsnis apie Lie
tuvą. Straipsnyje prisiminta Lie
tuvos praeitis ir pavaizduota da
bartinė padėtis.

J. M.

LEIDŽIAMA DAIL. ADOMO 
GALDIKO MONOGRAFIJA 
Magdalena Galdptienė yra 

pasiryžusi išleisti s^vo mirusio 
vyro, dail. AdomojGžlldikė^ n|o- 
nografiją. Monografija leidimo 
reikalus tvarkyti, jos prašomas, 
apsiėmė Tėv. Leonardas And- 
riekus. Jam talkina dailininkai
— Viktoras Vizgirda, Alek
sandra Kašubienė ir Telesforas 
Valius. Jie visi vasario 28 ir 
kovo 1, susirinkę Galdiko na
muose New Yorke, suklasifika
vo velionio kūrinius, numatė 
monografijos pobūdį, teksto au
torių, leidyklą ir kitus dalykus. 
Monografija bus plačios apim
ties, anglų kalba ir pateiks ko 
daugiausia spalvotų iliustraci
jų. Monografijos tikslas — pa
gerbti dail. Adomą Galdiką ir 
su jo kūryba supažindinti pa-
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-letuvių delegacija pas Conn, gubernatorių John Dempsey. Iš k. Jonas Viktoraitis, LB Hartfordo apygardos pirm. inž. Valerijonas Bal
čiūnas. stud. Regina Dapkutė, LB Hartfordo apylinkės pirm. Alfonsas Dzikas, gub. John Dempsey, teisėjas Pranas Mončiūnas-Monchun.

NEW HAVEN. CONN
Gėlės prie kryžiaus

Vasario 16-tosios minėjimas 
įvyko vasario 15. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje mišias už žuvusius 
nepriklausomybės kovose auko
jo kun. Jonas Long. Pamoks
lą dienes mintimis pasakė kle
bonas kun. A. Zanavičius. Cho
ras giedojo Br. Budriūno mi
šias, Apsaugok, Aukščiausias, 
Maldą, O Dieve ir Lietuvos him
ną. Esant blogam orui, lauke 
prie lietuviško kryžiaus padė
tos tik gėlės žuvusiųjų garbei. 
Tuo ir baigta pirmoji minėjimo 
dalis. Oras nesitaisė, ir važiavi
mas automobiliais darėsi 
pavojingas.

Seniai berratėm tiek 
mielo jaunimo 

Antroji minėjimo dalis 
didžiojoj parapijos salėj,
gramai vadovavo Vaiva Vėbrai
tė. Dalyvavo miesto burmistro 
atstovas ir ukrainiečių bendruo
menės pirmininkas su žmona 
ir sekretorium. Svečiai pasakė 
po trumpą sveikinimo kalbą. Pa
grindinis kalbėtojas buvo dr. 
Vaidevutis Mantautas, Albertus 
Magnus kolegijos profesorius. 
M. Jokubaitė, pasakius trumpą, 
bet reikšmingą kalbą, pravedė 
aukų rinkimą, talkon pasikvies- 
dama 
rinkta 
dol.!

Esu
minėjimą newhaveniečių ragin
ti nereikia — jie visad gau
siai susirenka. Bet šį kartą, 
sningant, lyjant, ledėjant ir 
radijo stotim pranešinėjant apie 
sunkų važiavimą, žmonių pri
sirinko daugiau negu paprastai. 
Net Bridgeportas nepabijojo! 
Seniai, jau seniai. bematėm 
tiek daug mielo jaunimo.

labai

vyko
Pro-

HARTFORD, CONN
Paminėjo Lietuvos 

Nepriklausomybės sukakti
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo sukakties minėjimas 
Hartforde. Conn, prasidėjo 
vasario 10 d. lietuvių delegaci
jos apsilankymu pas Conn, gu
bernatorių John Dempsey. De
legaciją sudarė: kun. Jonas 
Viktoraitis. Laima Dapkutė, tei
gėjas Pranas Mončiūnas (Frank 
Monchun), LB Hartfordo apy
gardos pirm. inž. Valerijonas 
Balčiūnas ir LB Hartfordo apy
linkės pirm. Alfonsas Dzikas. 
Delegacija Įteikė gubernatoriui 
dovana — 700 metų Lietuva 
įaugi • kalbai, o gubernatorius 
pasirašė deklaraciją, paskelbda
mas vasario 16 Lietuvių Diena, 
ir leido kapitoliuje iškabinti 
J.lotinos vėliavą. Lietuvos vė
liava. miesto majorui Ann Uc
cello leidus, vasario 16 kabo
jo ir.ant miesto rotušės.

Pats minėjimas vyko vasariu 
15. 10 vai. Švč. Trejybės lietu-' 
vių parapijos bažnyčioje buvo 
pamaldos. Prieš mišias i bažny
čią suėjo organizuotai su vėlia
vomis Lietuvos veteranų sąjun
gos Sabonio postas, ramovėnai 
ir skautai-tės. Mišias aukojo už 
kenčiančią Lietuvą ir pamoks
lą pasakė angliškai ir lietuviš
kai 
siu 
uis 
jo

kun. Jonas Viktoraitis. Mi
niotu lektorium buvo Vyte- 

tas. Per mišias giedo- 
lurgio Petkaičio diri- 
Aido choras. Mišiose 
cub John Dempsey 

■ r abu priėmė komu-

muz.

su žmona 
ni ją.

Pietų metu “Tėvynės Garsų" 
radijo valanda, vadovaujama Al- 
giman.oi Dragunevičiaus, davė 
programa: perskaityta guber
natoriaus proklamacija, perduo
tos Vilko pirm. dr. J. K. Valiū
no ir PLB pirm. St. Barzduko 
kalbos. Zita Dapkienė puikiai 
padeklamavo Mykolaičio-Putino 
“Rūpintojėlį". Duota pluoštas 
šventei pritaikytų dainų ir gra
žios muzikos.

L A P. klubo didžiojoje salėj 
3 vai popiet minėjimą atidarė 
ir jam vadovavo LB Hartfordo 
apylinkės valdybos narys moky
tojas Jurgis Kirkutis. 
vėliavos. Aido choras 
jo JAV ir Lietuvos 
Kun. Jonas Viktoraitis
jo invokaciją. Lionė Simonai- 
tienė perskaitė gubernatoriaus 
deklaracija, o Birutė Zabulie- 
nė perskaitė miesto majoro dek
laraciją. Iššaukti pagerbti sava
noriai kūrėjai: Jurgis Dragune- 
čius. Matas Palubinskas. Pranas

Įneštos. 
pagiedo- 
himnus. 
atkalbė-

Atžymėti
<atkelta iš 4 psl )
- skirtingai žydi — skir- 

išreiškia, bet jie Ihi- .
. t;» r.ati — mūsų

.jrinn šiuos asmenis
a:- j redakcija no-

kad ir jie 
ir pratur-

1; p.y-katin’! :/ 
kūrybingai reik

Spakauskas ir Petras Baltruko- 
nis. Suminėti ir pagerbti lietu
viai kariai, dalyvavę Vietnamo 
kare. Saimininkaitė padeklama
vo “O, neverk, motušėle”.

Miesto majoro vardu sveiki
no atstovas Rodger Ladd, pa
vergtųjų tautų — Eugenijus 
Žiūrys; taip pat sveikino Estijos 
ir Kubos atstovai. Kalbėjo ir LB 
Hartfordo apygardos pirm. inž. 
V. Balčiūnas ir perdavė apygar
dos sveikinimus.

Atvykęs kiek pavėluotai iš 
Waterburio lietuvių minėjimo 
sveikino senat. Thomas Dodd . 
Jis pasisakė, kad mėgstąs su lie
tuviais buvoti ir kalbėti jų mi
nėjimuose. Linkėjo kuo grei
čiau Lietuvai atgauti nepriklau
somybę ir nurodė didelius pavo
jus pasauliui iš komunizmo pu
sės.

Iššaukti ir pagerbti asmens, 
daug dirbą lietuvybei: teisėjas 
Pranas Mončiūnas (Frank Mon- 
chun). adv. Leonas Mašiotas 
(Leo Mazotas), Antanas Mazalas. 
L.A.P. klubo pirm. Joseph Tho
mas ir Petras Simanauskas.

Meninę programą atliko skau- 
tės-tai ir tautinių šokių grupė. 
Pirmiausia pasirodė baletas su 
balerina Rūta Jurkevičiūte. 
Paskui pasirodė tautinių šokių 
grupė, kurią paruošė mokyt. 
Katarina Marijošienė ir Ramu
tė Zdanytė. Kanklininkės iš N. 
Y. dėl blogo oro atvykti nega
lėjo.

Pagrindinę kalbą pasakė Ro- 
chesterio, N. Y., u-to prof. dr. 
Antanas Klimas. Jis pažymėjo, 
kad mes švenčiame dvi Lietu
vos sukaktis. Pirma — tai Lie
tuvos kunigaikščio Mindaugo 
vainikavimasis Lietuvos karaliu
mi 1251, kas tais laikais reiš
kė — paskelbti Lietuvą de ju
re. Antra — tai 1918 vasario 
16-ją Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymas.

Prelegentas pažymėjo, kad 
mūsų pareiga visomis jėgomis 
stengtis okupuotai ir pavergtai 
mūsų tautai sugrąžinti laisvę 
laisvoje Lietuvos valstybėje. 
Kad to pasiektume, turime vi
sus tuos įvykius pastatyti visuo
tinėj plotmėj — pajudint pa
saulio sąžinę.

Nupeikė prelegentas, kad lie
tuvių tarpe atsiranda plyšių, 
trūkinėjimų, erzinimosi ir tt. 
Neturėtų būti vingių, prisitai
kymų, bet reikia kuo kiečiau— 
100 proc. reikalaut lietuviam ir 
Lietuvai laisvės ir nepriklauso
mybės.

Pagaliau konkrečiai prelegen
tas pažymėjo: 1) dažniau, aiš
kiau ir tvirčiau pabrėžti pasau
liui lietuvių tautos, valstybės, 
kultūros, ypač kalbos savitumą; 
2) dažniau, pasirėmus rimto
mis statistikomis, iškelti tikruo
sius rusiškos bolševikų imperi
jos tikslus: 3) ypatingai pabrėž
ti mūsų tautos rezistenciją, pa
sipriešinimą toms okupanto 
tendencijoms, apie kurias pa
saulis labai mažai žino. Čia į- 
eitu 1831. 1863 sukilimai. Va-

Scena Aldonos Saimininkie- 
nės buvo puikiai išdekoruota. 
Vytis, plačios tautinės juostos, 
kryžius — koplytėlė — viskas 
jos rankų darbas. Pedestalas 
papuoštas puikiu plačiu rank-

klausomybės kovos. 1941 sukili
mas, 1944-1952 herojiškos 
partizanų kovos su okupantu ir 
t.t.; 4) nuolat ryškiai ir kon
krečiais pavyzdžiais nušviesti 
laisvės, ypatingai religijos per
sekiojimą okupuotoje Lietuve- šluosčių, kuriame įaustas Lietu
je dabar. “

Profesorius nurodė ir daugiau 
kelių, kuriais eidami turėtume 
siekti padėti lietuviams atgauti 
Lietuvos laisvę. Svarbu jaunimą 
įtraukti i tą kovą: svarbu, kad 
čia lietuviai jaunuoliai siektų 
aukštojo mokslo. Pasak prele
gento, dabar JAV u-tuose • yra 
200 lietuvių profesorių, o turė
tų būti 2000.

Advokatas Leo Mazotas per
skaitė rezoliucijas, kurias minė
jimo dalyviai vieningai priėmė. 
Rezoliucijos bus pasiųstos JAV 
prezidentui, Valstybės sekreto
riui ir kitoms įstaigoms.

Lietuvos laisvinimo reikalam 
auku surinkta 916.50 dol.

vos himnas. Tai jau Irenos Ru- 
seckienės darbas.

Jonas Bernotas

Kaziuko mugė kovo 8 Svč. 
Trejybės parapijos svetainėje 
veiks nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. 
popiet. Skautės ir skautai yra 
pagaminę daug Įvairių darbe
liu. medžio drožiniu. Vilniaus 
verbų ir kitokių prašmatnybių. 
Mamytės pavaišins skaniais pie
tum. o Į namus galėsite parsi
nešti namie gamintų skanių 
pyragų. Savo laimę galėsite iš
bandyti turtingoje loterijoje ir 
kituose laimėjimuose. —M.

BALTIMORE, MD
Sodaliečių susirinkimas buvo 

kovo 1 tuojau po 8:30 v. mišių 
mokyklos salėje. Grace Palumo 
ir Darata Ajauskaitė Stewart iš
rinktos nupirkti dovanas sene
liam. Dar išrinktos sodalietės . 
kurios aplankys seneliu namuo
se esančius lietuvius ir Velykų 
švenčių proga Įteiks dovanas.

Lietuvių svetainės šėrininkai 
kovo 1 svetainės didžiojoje sa
lėje surengė austrių puotą, ku
ri prasidėjo 1 v.- ir baigėsi 6v.v. 
Žmonių buvo prisirinkę pilna 
salė.

Sv. Vardo draugijos metiniai 
pusryčiai bus kovo 8. sekma
dienį, po 8:30 v. mišių. Svečiu 
kalbėtoju bus kun . Petras Ho
gan, lietuvių geras draugas. 
Pusryčius pagamins parapijos 
sodalietės.

Lietuvių posto 154 legionieriai 
kovo 15, sekmadieni. Eastern 
Center salėje, prie Eastern 
Ave. rengia jautienos kepsnio 
puota. Pradžia 1 v. popiet, baig
sis 6 v.v. Be jautienos bus ir 
kitų valgių. Kas galvoja daly- 
vaut, prašomas bilietus iš anks
to pasirūpinti. Šokiam gros ge
ras orkestras. Loterijon bus lei
džiama gražių dalykų.

Šv. Alfonso parapijos suau
gusiu klubas savo metinius pus
ryčius ruošia kovo 15, sekma
dieni. po 8:30 mišių 
House kavinėj. Kartu 
sirinkimas. bus aptarti 
planai. Pirmininkas A.
kviečia narius dalyvauti tuose 
pusryčiuose.

Jonas Obelinis

Palmer 
bus su
veiktos 
Juškus

1970 metų kalendorių galima 
gaut Darbininko administracijo
je. Darbininko išleistas kalen
dorius mėnesinis, lentelėje at
spaustas dail. Jurgio Juodžio 
spalvotas paveikslas Birutė ir 
Kęstutis, kaina — 1 dol. Nidos 
Knygų Klubo išleistas kalen
dorius nuplėšiamas kasdien. 
Kaina—2 dol. Rašyt: Darbinin
kas. 910 Willoughby Ave., Broo
klyn. N. Y., 11221.

Vaiva Vėbraitė, programos 
vedėja, užsirekomendavo labai 
gražiai. Jauna jėga beretėjan- 
čiose vyresniųjų eilėse! Dr. V. 
Mantauto kalba, tiek lietuviš
kai, tiek angliškai, turėjo kiek
vienam įžiebti stipresnę vilties 
ugnelę ir sustiprinti ryžtą.

Meninė programa ir bufetas
Meninę programos dali atli

ko dainuojančios rūtos. Irena 
Šiugždaitė ir Diana Melninkai- 
tė iš Waterburio. Vietos lietu
viška mokykla suvaidino Nelės 
Mazalaitės Karaliaus vainiką, 
scenai paruoštą Vaivos Vėbrai
tės.

Po programos, prie turtingo, 
gražiai E. Šaulienės, A. Biknai- 
tienės, A. Jonynienės ir VI. 
Žemliauskienės paruošto bufe
to, - visi pasivaišino. Bufetui 
maistą pagamino ir paaukojo 
kolonijos moterys, ypatingai A. 
Biknaitienė.

Dainuojančios rūtos gražiom 
dainelėm, maloniais balsais ir 
paprastumu klausytojų buvo 
širdingai priimtos. Karaliaus

vainikas pasisekė gana gerai 
Vaidinimą režisavo Vaiva 
Vėbraitė, dr. Vaišnienė ir G. 
Ivaškienė. Scenom apšvietimą 
paruošė ir tvarkė Linas Lipčius. 
Mokytoja A. Rygelienė paruošė 
mažytes. Ji daugiausia ir kos
tiumų pasiuvo, nes jos dvi duk
relės ir sūnus vaidino. Taip pat 
ir kites motinos savo vaikam 
kostiumus parūpino ir, jei rei
kėjo. pasiuvo. Vaidintojai paro
dė didelę pažangą, ypač Ritonė 
Ivaškaitė ir Daina Žemliauskai- 
tė.

Aukų rinkėjai ir aukotojai
Aukas rinko Danguolė ir A- 

rūnas Jonynai (brolis ir sesuo), 
Gitą Merkevičiūtė. Tomas Pleč
kaitis. Birutė Saulytė-McCutche- 
cn ir Linas Lipčius.

Stambiausia. 100 dol., auka 
buvo Romualdo ir Eleonoros 
Samulių: 30 dol. aukojo Pr. ir 
A. Naiduškevičiai; 20 dol. — L. 
M.K.F.-New Haveno klubas, E. 
ir J. Šauliai. A. ir St. Lipčiai; 
15 dol. — V. ir A. Gruzdžiai, 
G. ir J. Vėbrai; kiti — po ma
žiau.

tik jaunimą. Aukų su- 
šiais metais virš 450

anksčiau rašiusi, kad i ši w *•

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Bostono tarpklubinėse. pr. penk
tadienį abi So. Bostono LPD šach
matų komandos rungėsi namuose: 
Lietuvių I su MIT ir Lietuvių II su

z Bostono universitetu. Rungtynės su 
MIT liko nebaigtos. Pasekmė tuo 
tarpu 2-2 su 1 nesulošta. Po pustaš- 
kį pelnijo Aleksis Klibovas ir Kazys 
Merkis, pilną tašką uždirbo Kęstutis 
Makaitis. Nesužaista tebėra Algio 
Makaičio partija su Charles Kapli- 
ku. kuris neseniai tarpkoleginėse š. 
Amerikos varžybose baigė antruoju 
iš 280 dalyvių. Pirmojo rato rung
tynėse Algis Makaitis nugalėjo Ch. 
Kapliką.

Lietuvių II. kuriai vadovauja Br. 
Skrabulis. šiose rungtynėse pasiro
dė žymiai stipriau ir laimėjo prieš 
Bostono universitetą 3-2. Pasižymė
jo Jurgis Zoza, įveikęs savo varžo
vą per nepilną valandą. J. Zoza yra 
iš čia gimusių senųjų lietuvių atei
vių.
• Metinį susirinkimą šaukia South 
Bostono LPD-jos šachmatų klubas, 
kovo 7 d. 2 vai. p.p. LPD klubo pa
talpose. J susirinkimą kviečiami vi
si kas domisi Bostono lietuvių šach
matininkų veikla. Nepaslaptis. kad 
mūsų šachmatininkai atlieka gražų 
pasitarnavimą lietuvių vardui Bos
tono padangėje, besirungdami 21-ius 
metus LITHUANIAN vardu.

Geriausia dovana — oficialiai — pilnai garantuota

Dovanų pažymėjimai į Lietuvę
(JAV doleriais ar pasirenkant rubliais) — Su dovanų pažymėjimais 
Jūsų giminės Lietuvoj ir SSSR gali pirkti ką jie nori už pusę kainos 
ar pigiau. Prašykite veltui siunčiamų katalogų — INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 125 East 23rd Street (Second Floor), New York, 
N.Y. 10010 Tel. 982-1530

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

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

Užeikite — įsitikinsite!

KRAUTUVES 99 DIDŽIULES
New Yorke: 1S54 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue —- VA 1-7068 
A st or i joje: 28-28 Steinway Street —' *S 4-3210 
Floral Park. L.L: 259 17 Hil!s»de Avė. — 343 «<16 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq^ UI.: 981 Hemptfead Tpke. — 437-7677 

Flushinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 • 

Jackson Height*: 82-10 37th Avenue — 06 5-1154 , 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-9070

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome i į iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221 

Prašau pratęsti prenumeratą 1970 metams.

Vardas ir pavardė

Adresas „J............................................................................
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių

Siunčiu už prenumeratą $.

Spaudai paremti

Siunčiu skolą už m. S.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama fięma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą. siunčiant

DOV ANAS - SIUNTINIUS
į LIETUVĄ. LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir Lt.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių augštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODAROGIFT, Inc.

priima užsakymus Sovietų gamybos visokioms prekėms: 
šaldytuvai, motociklai^, televizijos aparatai, radijo transis- 
toriai, magnetofonai (tape recorders) ir dovanų certifi- 
catus galima užsakyti giminėms, gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje per mūsų firmą.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036 
Telef. 212 - 245-7905
SKYRIAI : 

New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11207 — 2947 Fulton St. 
Brooklyn, N.Y. 11211 — 370 Union Avenue 
Boston, Mass. 02118 — 271 Shawmut Avenue 
Boston, Mass. 02127 — 331 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 
Irvington, NJ. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, NJ. 07111 — 1082 Springfield Ave. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenus 
Hartford, Conn. 06114 — 200 Franklin Avenue 
Lakewood, NJ. 08701 — 288 Main Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 8. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06519 — 509 Congress Avenue 
Newark, NJ. 07106 —- 698 Sanford Avenue 
Passaic, NJ. — 176 Market Street 
Paterson, NJ. — 99 Main Street 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street 
Pittsburgh. Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco. Cal. 94115 — 2076 Sutter Street 
Waterbury. Mass. — 905 B.ink Street 
Worcester. Mass. 01610 —■ 159 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal S^eet

Tel.: AL 4-5456 
647-6576 

EV 4-4952 
Ll 2-1767 
268-0068 

TL 6-2674 
B R 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
374-6446 

GL 8-2256 
365-5255 
246-9738 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
GR 2-6387 

274-6400 
PO 3-4818 
H U 1-2750 
Fl 6-1571 

PL 6-6766 
SW 8-2868 
Rl 3-0440

»
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įįįp SPORTAS
■ TĘSIAMAS FUTBOLO 

SEZONAS
Po žiemos pertraukos tęsia

mas 1969-70 metų futbolo pir
menybių sezonas. Pirmieji šiais 
metais iš mūsiškių aikštėn iš
ėjo jauniai pereitą sekmadienį. 
Pirmosios pirmenybių rungty
nės 1970 metais, deja, buvo ne
sėkmingos. Prieš DSC Brook
lyn pralaimėta 0:3. Ateinanti 
sekmadienį jauniai žaidžia pir
menybių rungtynes prieš GA- 
AC 11 vai. Throgs Neck stadijc- 
ne Bronx, N. Y.

Pirmoji komanda turi trejas 
užsilikusias pirmenybių rungty
nes. Kovo 22 pas Schwabe n 
SC, balandžio 5 pas Yonkers 
SC. Paskutines šio sezono pir
menybių rungtynes mūsiškiam 
tenka žaisti savo aikštėje balan
džio 12 prieš West NY.

Gegužės mėnesio pradžioje 
New Yorke prasidės tarptauti
nio futbolo dienos. Svečiuosis 
eilė žymių užsienio klubų. Štai 
jau tikrai numatyta Škotijos 
meisterio Glasgow Celtics vieš
nagė. svečiuosis ir vėl Ei- 
tracht Frankfurtas iš Vokietijos, 
Po šiais metais įvykstančių pa
saulio futbolo pirmenybių į 
New Yorką žada užsukti ir kele
tą valstybinių komandų. Vietos 
gabūs prekybininkai numatę su
sitikimą tarp Sovietų Sąjungos 
rinktinės ir Real Madrido. Yra 
galimybių pamatyti ir Vokieti
jos rinktinę.

Atletas

H. W. MALE

Mechanics large Trucking Co. needs 
Diesel gas motor mechanics days & 
nights. Union benefits. Oneida Mo
tor Freight, Commercial Ave. Carl
stadt, N.J. 201-933-6000. P. Bauer.

$ MONEY MAKING $ 
DISTRIBUTORSHIP

You read about it in Newsweek. The~quick connect 
electronic Beer Tap that meters and measures the 
flow of draft beer.

• NO WASTE
• NO UNAUTHORIZED GIVE-AWAY
• NO OVER PULLS
• NO SPILLAGE

Can be set to automatically measure, meter and dispense 
any number of oz. pęr serving. Investment is in inventory 
only.
Minimum investment $5250.00. For information and ap
plication on your area, phone A.C. 505—243-5519 or 
write Marketing Director

BREW MASTERS 
INTERNATIONAL
TOWER PLAZA, SUITE 204 

ALBUQUERQUE, NEW MEXICO 
87101

Service Station Men — exp'd also 
mechanics exp’d, 5 day week, top 
dollar for top men, Heathcote Ser
vice Inc., Heathcote & Weaver St., 
Scarsdale, N.Y. — (914) SC 3-1573

SHORT ORDER COOKS
Must be experienced. 

Salary open, for ail shifts.
TWIN MAPLES RESTAURANT

(914) LY 2-5126 or LY 2-6296

EXP. AUTO MECHANIC 
Steady work nice working condi
tions work near home — BETO 
AUTO REPAIR 222 Jefferson St.. 
Hoboken, S.J.

-----  (201) 659-9570 -----

Rašomosios mašinėlės iki 13 
inČių voleliu — geriausios vo
kiečių firmos “Olympia” — tuč 
tuojau gaunamos iš Spartos. 
Spalvotoje TV vėl nauji page
rinimai. Pirkite geriausią — 
“Zenith”. Pataisymai Jūsų bute 
fabriko mechanikų. Pasirinkti 
galite 666 5th Avė. Sąžiningai 
ir pigiau pirksite per Spartą: J. 
L. Giedraitis, 10 Barry Dr.. E. 
Northport, N. Y. 11731. Tel. 
(516) 757-0055.

FILATELISTAI!
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

HIGHEST WAGES’!
That’s right! We pay the highest wages in town. We also 
offer excellent benefits, comfortable working conditions, 
paid vacations and a convenient location (on MBTA line). 
We are looking for full time persons experienced in the 
linen industry or we will TRAIN you in our business.

For information Write. Wire or Call Russ Johnson at
61 7—547-4430

GORDON LINEN SERVICE, INC.
60 Aberdeen Ave., Cambridge, Mass.

(Off Mt. Auburn St.)
Division of Work Wear Corp. • An Equal Opp’ty Employer

Jonas Juodis, prityręs buhal
teris — ekonomistas, apskai
čiuoja federalinius, New Yorko 
valstijos ir miesto mokesčius, 
užpildo mokesčių pareiškimus, 
suveda prekybininkam kny
gas. Kreiptis: J. Juodis, 664 Ja
maica Ave., Brooklyn. N. Y. 
11208. Tel. 277-3342.’

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.

H. W. FEMALE

EXPERIENCED OPERATORS 
on Better Dresses, most do complete 
garment. Steady work, nice work
ing conditions. BOLD FASHION 
INC. 126-11 Liberty Ave. Richmond 
Hill Queens. Call 843-9530

Bakery Sales Giri experienced, full 
time, steady. 6 day week — Good 
working cond., work near home — 
Parisenne Bakery, 77-20 2Jst Ave., 
Astoria, N.Y. Call: 728-5847

MALE - FEMALE

GENERAL FACTORY HELP 
PACKAGING

Steady work — Chemical manufac
turer. Day shift. Must apply in per
son — SIKA CHEMICAL CO.. 875 
Valley Brook Ave. Lyndhurst. N.J.

DISPLAY

SCHOOL BUSES

GOOD FOR CAMPERS 
Come take you pick.

We'll take out the seats if you wish.
----- $1500 each.------

(516) MO 9-0309 MR. SMITH

GAS HEATING SERVICE
A. F. C.

24 Hour Emergency Service
Also Plumbing Work

CALL 597-7195
Ask for FRANK

EMERGENCY 
OIL BURNER SERVICE 

24 Hours a Day 
on ~2 4 and 6 Oil 

ALSO ROOFING REPAIRS 
Call 931-0934

ANGELO'S RESTAURANT
The Ultra Plus in Italian Cuisine

Open 7 Days a Week
Family Atmosphere -

2520 Center Island & Route 22
UNION. New Jersey
(201) 687-2585

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

GENERAL CONTRACTING
CARPENTRY: We remodel Stores 
and Houses, Finis! Basements. 
All kinds of woodwork.

Call MR. NICK any day 
463-6725 — 8:00 AM to 6:00 PM

MR. TUCKER
138-29 232 Street. Laurelton. L.I. 
PAINTING OUTSIDE & INSIDE 
Fully insured. $25 and up per room.

Call: 528-7649

Mrs. HOWARD—Reader & Advisor 
Gives, never-failing advice on all 
affairs of life, love, marriage, sick
ness, business. Reunites the separ
ated. Confidential. 229 E. 67 Street 
(Apt. B) N.Y.C. Bet. 2nd & 3rd Ave. 
Open dailv 9 AM - 9 PM. 734-7363

Mrs. DAY Reader & Advisor solves 
all problems. One visit will convince 
you that she is superior to any other 
reader you have seen. Confidential. 
She tells what you want to know. 
162 East 85th St. N.Y.C. Open from 
9 AM to 9 PM. Call 628-5530.

Madame Edith gifted Advisor and 
Reader can help & advise you with 
your marriage, love & business pro
blems. No problem too great. Con
fidential. — 212 W. 82nd St. N.Y.C. 
Daily and Sunday 9 AM to 9 PM.

Call 873-2839

EDWARDS HOME 
IMPROVEMENTS

Finished basements, kitchen, bath
rooms. remodelling all work. Guar
anteed New York City License — 
679257. Call 846-8025

DIAMONDS •& GOLD 
JEWELRY

Purchased immediate cash: Open 
10a.m. to 6p.m. Saturday included. 

Registered Official Appraisers 
75 W. 47th Street New York City 

-----  JU 6-2738 -į—

Specialiai į
LIETUVĄ
Visi mokesčiai ir išlaidos už
mokama čia. Gavėjas nieko 
nemoka.
IT -605 —$31.80
41į» sv. rūkytų lašinių.
2% sv. taukų,
4 Vi sv. ryžių. e
4sv. cukraus,
4*2 sv. miltų.
IT - 607 —$34.70
20 sv. miltų,
20 sv. ryžių.
SPECIALUS I — $38.50
10 sv. taukų, 10 sv. miltų.
10 sv. ryžių. 10 sv. cukraus.
PUIKUS — $45.00
1*4 sv. kavos pupelių.
2*4 sv. cukraus,
1 sv. šokolado.
2 *4 sv. ryžių,
1*4 sv. sviesto. 
.1 *-i sv. šveicariško sūrio. 
1’4 sv. rūkytų lašinių. 
114 sv. rūkyto kumpio. 
2*4 sv. mišrių vaisių, 
2*4 sv. marmelado, 
2*4 sv. miltų, 
1*4 sv. pyragaičių.
10 SKARELIŲ—$46.80
5 vilnonės skarelės, be kutų, 
didelės ar mažos gėlės ar tur
kiški pagražinimai ir 5 šilki
nės skarelės, visokios spalvos.
ITALIŠKI LIETPALČIAI
Vyram ar moterim — visokie 
dydžiai. Spalvos: mėlyna, tam
siai žalia, tamsiai ruda
1 lietpaltis — $25.90
2 lietpalčiai — $39.30
SPECIALI PASIŪLA
Kailinių imitacija, padaryta iš 
garsios Borgana medžiagos — 
kaip kailiniai (tamsiai ruda > 
ar persiška avis (juoda) už 
nenukonkuruojamą kainą — 
viskas už $99.00
UŽSISAKYK DABAR 
UŽSISAKYK TIK PER
INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
Second Floor
New York, N.Y. 10010
Tel. 982-1530
Reikalaukite veltui siunčiamų 3 
katalogu:

Kas norėtų skelbtis Darbininke
prašomas skambinti:

GLenmore 2 2923

Jeigu neturite laiko ar galimybių asmeniškai atvykti į LI IO įtaigą, 
grasom surašyti informacijas žemiau ir pasiųsti į LITĄ. O;a faksų 
ekspertai išrinks reikalingas informacijas ir užpildys Jūsų federali- 
nes, valstijos ir miesto mokesčius. Informacijas surašykit visas — 
ar asmeniškos ar taksuojamps, kad būtų galima išnaudoti visas le
galias galimybes. Prašom vartoti šią iškarpa arba atskirus lapus.

— ... - -■*••• » - —- • • • ■-* A — - • -•

LITAS TAX SERVICE
86-01 114+h Street, Richmond Hill, N.Y. II4I8 Tel. (212)441-6799

Federaliniai ir visu valstijų bei miesty mokesčiai

I960 METU TAKSU JUODRAŠTIS

PRAŠOM IŠKIRPTI
IR VARTOTI 

JŪSŲ MOKESČIAMS

VARDAS ir PAVARDĖ .................................................................................................................. .... ......... AMŽIUS ....................
UŽSIĖMIMAS.................................................. SOCIAL SECURITY #....................................
ŽMONOS VARDAS ..............    AMŽIUS....................
JOSIOS UŽSIĖMIMAS ...................   SOCIAL SECURITY #............................... ....
IŠLAIKOMŲ VAIKŲ VARDAI ........ ...................... ..... .............................1__
KITI IŠLAIKOMI ASMENYS:

Vardas Giminystė Kur gyvena Kiek uždirba
✓

JŪSŲ ADRESAS............................  ................ Telefonas........................................

Ar pernai pildėt taksas? ............... Koks buvo Jūsų adresas .....:.................................................................. ...............

Ar įdėjote estimated taksų dėl 1969 metų? Jei taip, kiek? ...............................

IŠLAIDOS

Nuosavybė

I. Nuomos ir išlaidos Pirma, namas . Antras namas 4. Taisai
Pajamos ($ )
Taksos - Mokesčiai
Mortgage procentai
Vanduo ir nutekėjimai (sewers) 
Kuras

Auto benzinas (kiek mylių?)
Namo taksai
Auto pirkimo taksai
Kiti Sales Tax
Kiti taksai

PAJAMOS
ALGOS — per pridėtus W-2 lapelius .

Ar gavot algą už tą laiką?...................
Ar sirgote........... kiek ilgai ? (nuo.............iki............ )
Kitos pajamos — Randos/Nuomos...............................

Pensija .................... ..........
Biznio pajamos ...............................
Kitos pajamos ...................... _......

Apdrauda
Reikmenys - Hardware supplies 
Valymo priemonės 
Janitorius
Važinėjimas
Lauko dekoracija
Vidaus taisymai
Dažymas, Elektra, Tvoros
Pečius, Gazas
Langai, Stogas 
Kada namas pirktas? 
Kiek mokėta?
Kiek ankstesniais metais 
amortizuota (depreciated) ? 
(pridėkit kopiją) 
Namų adresai:

5. Procentai
Ant mortgage 
Dėl mašinos 
''Credit cards" 
Kiti išmokėjimai 
Kitos skolos 
Paskolų gavimo išlaidos

DIVIDENTAI ir PALŪKANOS
Surašykit iš kur gautos ir kiek 
arba pridėkit informacinius lapelius 
Iš kur? Kiek

PARDAVIMAS NUOSAVYBIŲ ARBA AKCIJŲ
1. Kas ir kada parduota?
2. Už kiek?
3. Kada ir už kiek pirkta?
4. Komisijos ir pardavimo išlaidos
5. Kapitalinis remontas

(Prašom pridėti atskirą lapą)
šis juodraštis padės Jums suorganizuoti finansines detales.
LITAS TAX SERVICE ekspertai išrinks rašytinus dalykus.

Jūsų mokesčiai bus užpildyti profesionališku kruopštumu. UŽ patarnavimą 
sąskaitą prisiusime vėliau. Patarnavimas priklauso nuo darbo, bet pradedant 
nuo $10. vidurkis yra apie $15 už visas -tris formas.

2. Aukos
Bažnyčiai (vardai)
Vienuolynams
Mokykloms
Balfui
Kitai labdarai (Heart Fund, Care, 
Skautams, Ateitininkams, 
Studentams, Salvation Army 
Ligoninėms, etc.)

3. Mediciniškos

6. Įvairios išlaidos
Prašom surašyti pasitaikiusius 
ugnies, audros, vagystės 
nuostolius;
mašinos nelaimes;

pinigais daiktais vaikų priežiūra motinai dirbant; 
investavimo išlaidos;
žurnalai, patarimai: 
transportacija;
profesijos nario mokesčiai, unijos, 
viršvalandžių darbo išlaidos; 
uniformos, batai;
'auto išlaidos dėl darbo (ne iš 
namų važiavimas);
darbo įrankiai:
viršvalandžių maistas: 
mokslas sau ar žmonai; 
darbo ieškojimas.

JEIGU JŪSŲ ISI.AIIX)S BUVO 
PANAŠIOS KAIP PERNAI.
TADA GALITE ATSIŲSTI TIK 
PERNYKŠTJ NUORAŠA IR 
PASIKEITIMUS PAŽYMĖTI

Ši lapą, savo atskirus komentarus, uždarbio lapelius, ir 
(jei turite 1 pereitų metų nuorašus siuskite:

LITAS TAX SERVICE
LAIŠKE. 86-01 114th Street

Richmond Hill, N.Y. 11418
Tel. (212) 441-6799

Profesionalai ir prekybininkai gali siusti surašytas detales bet 
kokioje formoje. Konsultacijai atvykstame i vietą..

Daktarai: (kokie?)
Dantistai (kokie?)
Akiniai
Sveikatos priemonės
Ligoninės (kokios?)
Laboratorijos
Gailestingos seselės
Transportacija
X-Rays
Ligos apdraudos
Nedarbingumo apdraudos \
Auto. Ligoninės apdrauda
Vaistai pagal receptus
Kiti vaistai ir vitaminai
Sveikatos pagalbos priemonės 
Kiek gauta atgal iš apdraudos?

7. Alimoninis mokestis
(skyrybų atveju)

8. Asmeniškos ir
pusiau asmeniškos
Prafom aprašyti keliones susirišu
sias su profesija, arba tyrinėjimus 
investavimo tikslais, gamblinimo 
nuostolius ir pelnus. Pensijų fondo 
išdavimus, arba atsiėmimus.
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Lietuviu Kitatikių Motery Or
ganizacijų Pasaulinės Sąjungos 
Tarybos atstovių suvažiavimas 
Įvyks kovo 14 Kultūros židi
nio patalpose. 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. 3 v. po 
piet. Posėdžių metu bus prane
šimai metinės veiklos LKOS v- 
bos, organizacijų atstovių prane
šimai, LEOS' atstovės prie Ka
talikių Moterų Pasaulinės Uni
jos B. Šlepetytės-Venskuvienės 
pranešimas (raštui, LKOS toli- 

, mesniųjų darbų planai bei nu
tarimai. 5 vai. tose pačiose pa
talpose Įvyks viešas pasikalbėji
mas ir diskusijos tema — Ar 
lietuvė moteris turėtu daugiau 
Įsijungti i bendrines organiza
cijas? Po to bus meninė dalis, 
lietuviškas pabendravimas, vai
šės. Kviečiamos ne tik mote
rys ir vyresnės mergaitės, bet 
ir vyrai. Būtų Įdomu išgirsti jų 
nuomonę šiuo keliamu klausi
mu. Įėjimo auka 2 dol.

"Lietuves atsiminimu" radi
jo ir ‘‘Rūtos” radijo rėmėjų klu
bo adresas nuo kovo 19 bus 
naujas: 1467 Force Drive, 
Mountainside, N. J. 07092. Te- 
lef. (201) 232-5555.

New Yorko skautai kovo 1 Maspetho lietuvių parapijos salėje surengė Ka
ziuko mugę, kur buvo išstatyta įvairios tautodailės ir rankdarbiu, čia ma
tome V. Kulpavičiaus drožinius. Nuotr. R. Kisieliaus

RAUDONOJI KEPURAITĖ
MAIRONIO LITUANISTINES MOKYKLOS 

VAIDINIMAS

kovo 15, sekmadienį
4 vai. popiet

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 
259 N. 5th Street Brooklyn, N. Y.

• šokiai Jadvygos Matulaitienės
• Režisūra Tado Alinsko
• / Tekstas Pauliaus Jurkaus
• tJarso efektai Algimanto Prekerio
• Apšvietimas Vytauto Kidolio

Pasaka turi 4 veiksmus, spalvingas dekoracijas, kostiu
mus, palydėta muzikos. Po vaidinimo — loterija, vaišės.

Įeinant aukoja: 2 dol., studentai — 1 dol.
Visus maloniai kviečia atsilankyti

MAIRONIO MOKYKLA

Vienuolynas .. 
Spaustuvė .....
Redakcija .....
Administracija

GL 5-7068
GL 2-6916
GL 5-7281
G L 2-2923

Lietuvos vyčiu 41 ir senjoru 
kuopos šv. Kazimiero šventę pa
minės kovo 15 d. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje 11 vai. 
bus mišios ir bendra komuni
ja. Po mišių pietūs parapijos sa
lėje. New Jersey ir New Yor- 
ko apskrities vyčių suvažiavi
mas bus tą pačią dieną 2:30 
v. popiet Kultūros Židiny, 361 
Highland Blvd. Brooklyn, N.Y.

Katalikių Motery Sąjungos 
24 kuopos susirinkimas šaukia
mas kovo 8, sekmadieni, 12v., 
tuoj po sumos, Angelų Karalie
nės parapijos salėje, Brookly- 
ne, N. Y.

Saulės pilnas užtemimas N. 
Y. ir apylinkėse bus matomas 
kovo 7, ši šeštadieni, 12:25 v. 
popiet. Tai paskutinė galimybė 
pamatyti toki saulės užtemimą 
dvidešimtame šimtmety. Kitas 
panašus pilnas saulės užtemi
mas bus matomas tik 2079 ge
gužės 1.

Ieškomas vyras ar moteris lai
kinai paslaugai ligoniui. Geras 
atlyginimas. Kas galėtų padėti, 
prašomas skambinti vakarais 
tarp 6 ir 8 vai. tel. FL 9-1615.

Posėdžiavę Balto centre vasario 20. l-je eilėje iš k.: E. Vaišnoraitė, dr. M. Kregždienė, dr. E. Armonienė, 
kun. V. Martinkus—Balto pirmininkas, Ieva Trečiokienė, A. Trečiokas, Br. Spūdienė; antroje eilėje: J. Bag
donas, dr. A. Skėrys, V. Kulpavičius, E. čekienė, M. Virbickienė, H. Kulber, V. Padvarietis, dr. D. Jasaitis, 
kun. P. Gaisčiūnas—Balto reikalų vedėjas, K. Bačiau skas, J. Jankus, V. Alseika, dr. E. No a kas, kun. Vyt. 
Pikturna, St. Dzikas, kun. A. Račkauskas, J. Botyrius, adv. St. Bredes, jr. Nuotr. R. Kisieliaus

LIETUVOS VĖLIAVA PLEVĖSAVO PRIE ROTUŠĖS
Vasario 16-osios rytą Paterso- 

ne LB valdyba suorganizavo 
delegaciją pas miesto majorą 
Lawrence F. Kramer. Delegaci
joje dalyvavo: kun. V. Dabušis, 
K. čižiūnas, J. Jackūnas, V. či- 
žiūnas, A. Šaulys, Z. Šaulienė, 
Vita Matusaitienė ir Angelė 
Stankaitienė.

Vizito metu majoras pasira
šė proklamaciją, ir Lietuvos vė
liava visai savaitei buvo iška
binta prie miesto rotušės.

Minėjime dalyvavo 
savieji ir svečiai

Vasario šešioliktosios minė
jimas Įvyko vasario 22. Diena 
pasitaikė graži ir šilta, nors 
kiek ir vėjuota. Žmonės plaukte 
plaukė i Paterson šv. Kaz- 
miero parapiją.

Minėjimas prasidėjo mišief- 
mis už Lietuvą; jas aukojo 
kun. V. Dabušis.

Į minėjimą atvyko ir trys val
džios pareigūnai — kongresma- 
nas Robert A. Rce, senatorius 
Harrisscn A. Williams, Jr., ir 
miesto majoras Lawrence F. 
Kramer. Atvyko ir Evening 
Star laikraščio fotografas, ku
lio dėka lietuviai pasigarsino ir 
Amerikos spaudoje.

Oficialiąja minėjmo dali ati
darė Patersono LB pirminin
kas K. čižiūnas, pabrėždamas, 
kad minima dviguba Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktis — 
1918 metų ir nuo Mindaugo lai
kų. Pasveikinęs susirinkusius, 
jis pakvietė pirmininkauti A. 
Šaulį.

Invokaciją skaitė Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
J. Kinta.

Po Amerikos ir Lietuvos him
nų Angelė Stankaitienė paskai
tė Nepriklausomybės Aktą.

Po svečių kalbų, sveikinimų 
bei linkėjimų jie buvo apdova
noti, ir buvo jiem padėkota už 
apsilankymą.

Pagrindinę paskaitą trumpai, 
bet Įdomiai ir išsamiai skaitė 
Algimantas Gečys, svečias iš 
Philadelphijos. Kalbėtojas nu
švietė Vasario 16-osios reikš
mę šiandieninėj šviesoj, taip 
pat ir kovos už Lietuvos laisvę

Patersono lietuviai pas miesto burmistrą. Iš kz V. čižiūnas, A. Stonkaitie- 
nė, burmistras Lawrence F. Kramer, J. Jackūnas, V. Matusaitienė, Z. šau- 
l.enė ir kun. V. Dabušis. Trūksta A. *auiilo. Nuotr. K. Cižiūno

PATERSON, NEW JERSEY

reikalingumą bei jos naujus 
būdus.

Meninę dalį pravedė Angelė 
Stankaitienė.

Solistas Stasys Citvaras, a- 
komponuojant Algirdui Kača- 
nauskui, sudainavo “Tėviškė
lę”, “Tamsiojoj naktelėj”, “Oi, 
kas?” ir ‘Klajūną”. Klausytojai 
mielai ir šiltai jį priėmė; jiem 
plojant, jis dar sutiko padai
nuoti A. Kačanausko ‘Stipry
bės šaltinį”.

Minėjimą uždarė Kęstutis Či- 
žiūrias ir pakvietė Antaną Ru-

Vincas Mamaitis, šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijos Elizabethe, 
N.J., vargonininkas ir choro vado
vas. Choras kovo 21 d. 5 v. popiet 
parapijos bažnyčioje rengia • reli
ginės muzikos koncertą, kuriame 
dalyvauja ir Brooklyn© Apreiški
mo parapijos choras.

Elizabethė, N. J., Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapija šiais 
metais mini 75 metų sukaktį. 
Sukakties minėjimą pradeda re
liginės muzikos koncertu kovo 
21 d. 5 v. popiet tos parapijos 
bažnyčioje. Koncerto programo
je dalyvauja jungtinis Brookly- 
no Apreiškimo parapijos cho
ras, vadovaujamas Algirdo Ka
čanausko, ir Elizabetho Šv. Pet
ro ir Povilo lietuvių parapijos 
choras, vadovaujamas Vinco 
Mamaičio. Solo giedos L. Sen- 
ken, EI. Marcis ir St. Citvaras. 
Vargonais solo gros kompozito
rius J. Stankūnas.

gi, kuris įteikė garbės raštus Jo
nui Spreinaičiui, Fabijonui Sa- 
rankai ir Juozui Jakubavičiui 
už ilgą nuoširdų darbą Bal- 
fe.

Pasivaisinta ir pasišnekėta
Po formalios minėjimo dalies 

dalyviai buvo pakviesti pasivai
šinti skaniai pagamintais už
kandžiais ir kava pasišnekė
ti, pasidalint šios dienos įspū
džiais ir susitikti su pažįsta
mais.

Minėjime dalyvavusieji turė
jo progos paaukoti savo mėgia
mai organizacijai ar fondui. Re
miantis paskutinėmis žiniomis, 
buvo suaukota 900 dol. Dau
giausiai aukojo: J. Krukonis— 
100 dol.; Virbickai, Klimai, Ta
mašauskai, Baltučiai ir O. šepe- 
tauskienė — po 25 dol. Norin- 
tiesiem įteikti LB nario įnašą ir
gi atsirado proga.

Lietuvių Bendruomenės val
dyba Patersone (pirm. Kęstutis 
Čižiūnas, vicepirm. Antanas Gu
doms, seki. Angelė Stankaitie
nė, ižd. Vita Matusaitienė ir na
rys Antanas Rugys) bei pa
galbininkai (kun. V. Dabušis, A. 
Šaulys, visos šeimininkės bei 
pusantro šimto dalyvių) tikrai 
nusipelnė pagyrimo už tokį pui
kų minėjimo suorganizavimą, 
programos pravedimą ir aktyvu 
dalyvavimą. Koresp.

"Žibuoklių" sekstetas, vado
vaujamas muz. Liudo Stuko, at
liks dalį programos sukaktuvi
nė] Stepono ir Valentinos Min- 
kų ,— seniausios lietuviškos ra- 
dijos programos Naujojoj Ang
lijoj — 36-toj talentų popietė
je. Iškilmės įvyks kovo 15 Le- 
tuvių Piliečių klubo patalpose, 
So. Bostone.

'"Muzikos Žinių" rengiamas 
koncertas įvyks balandžio 25 
Elizabethe, N. J. Programoje 
dalyvaus Baltimorės vyrų cho
ras.

NEWARK, N.J.
Svč. Trejybės lietuvių para

pijos bažnyčioje novena i Sv. 
Juozapą prasidės kovo 1 1 ir 
baigsis kovo 19. Angliškai pa
maldos bus 5:15 ir 7 v.v. Lie
tuviškas tridienis bus kovo 13, 
14 7:30 v.v. ir kovo 15 — 10:30 
v. r. Pamokslus sakys kunigas 
Juozas Bacevičius, O.F.M., iš 
Brooklyno. Visiem parapiečiam 
tai bus patogi proga atlikti Ve
lykinę išpažintį.

Kovo 7 d. 8 v. bus mišios, 
kurias aukos kun. P. Totoraitis 
mirusio kun. Vytauto Demikio 
intencija.

Savaitinį parapijos biuletenį 
galima gauti sekmadieniais baž
nyčios prieangyje. Parapiečiai 
prašomi naudoti vokus, kurie 
paštu pasiųsti visiem.

Klebonas kun. John Scharnus 
ir vikaras kun. Petras Totorai
tis nuoširdžiai dėkoja visiem, 
kurie iki šiol savo aukom rė
mė parapiją. F.V.

Seniausia lietuviška radijo 
programa Naujojoj Anglijoj, 
švęsdama 36 m. sukaktuves, 
rengia metinę talentų popietę 
ir iškiliajai lietuvaitei M. L. Ru- 
dokaitei pagerbti banketą. Tai 
Įvyks Lietuvių Piliečių klubo 
patalpose, So. Bostone, kovo 
15 d. nuo 4 vai. popiet iki 11 v. 
vak. Yra užsiregistravusių įdo
mių talentų, tad programa bus 
įvairi. Kaip svečiai dalyvaus 
Žibuoklių sekstetas, vadovauja
mas muz. Liudo Stuko. Talen
tų rinkimo komisijoj apsiėmė 
dalyvauti: Aleksandra Gustaitie- 
nėį, Ona Ivaškienė, Gintaras Ka
rosas, Juozas Rentelis ir Ele
na Valiukonienė, kurie taip pat 
atrinks geriausius konkurso šo
kėjus. šokiam gros populiarus 
R ir M. studentų trio orkestras 
iš Worcesterio. šeimininkės pri
rengs skanių lietuviškų valgių 
ir draugiškų gėrimų, kuriuos 
bus galima pirkti nuo 2 vai. po
piet. Įeinant suaugę aukoja 2 
dol. vaikai — 75 c. Visus kvie
čia programos vedėjai Stepo
nas ir Valentina Minkai.

šv. Vardo draugijos nariai 
dalyvaus savo mišiose kovo 8, 
sekmadieni, 9 vai. ryto. Po to 
susirinkimas salėje po bažny
čia. Parapijos vyrai kviečiami 
stoti į šią draugiją.

Parengimai New Yorke
Kovo 14, šeštadienį — Lietuvių 

Katalikių Moterų Organizacijų Pa
saulinės S-gos Tarybos suvažiavi
mas 3 vai. popiet pranciškonų Kul
tūros židinio patalpose. 361 High
land Blvd.. Brooklyn, N.Y. Vakare 
paskaita, meninė dalis, vakarienė.

Kovo 15, sekmadienį — Maironio 
lituanistinės mokyklos metinis pa
rengimas — vaidinimas “Raudona 
Kepuraitė” Apreiškimo parapijos 
salėje, North 5th ir Havemej'er St., 
Brooklyn, N.Y., 4 vai. popiet.

Kovo 22, sekmadięnį — Putnamo 
seselių Neringos stovyklai remti ko
miteto parengimas — stovyklos va
jus, 12 vai. Apreiškimo parapijos 
salėje, Brooklyn. N.Y.

Balandžio 4, šeštadienį - Tauti
nių šokių ansamblio "Grandinėlės” 
koncertas Christ The King gimna
zijoje, Middle Village, NY. Vakare 
susipažinimo vakaras Maspetho lie
tuviu parapijos salėje, šokiai. Ren
gia Laisvės žiburio radijas.

Balandžio 5, sekmadienį — Vely
kų stalas Knights of Columbus sa
lėje. Rengia Lietuvių Moterų Fede
racijos Klubų New Yorko klubas.

Balandžio 11, šeštadienį — Ope
retės choro koncertas Piliečių Klu
bo salėje, 69-63 Grand Ave., Mas- 
peth, N.Y., 7 v.v. Rengia Operetės 
choras.

Balandžio 12 d., sekmadienį — 
Lietuvių Katalikų Federacijos New 
Yorko - New Jersey apskritis ren
gia metinį seimelį Angelų Karalie
nės lietuvių parapijos salėje 12 vai. 
Rengia apskrities valdvba.

Balandžio 19, sekmadienį — Ma
dų paroda Le Cordon Bleu salėje. 
96-01 Jamaica Ave.. Woodhaven, 
N.Y.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: 441-9720.

Pranešama laikraščio skai
tytojam, kad dėl spaustuvės 
mašinos sugedimo laikraštis ko
vo 3 ir 6 dienos išeina pavė
luotai, nes laikraštis spaudina- 
mas kitur
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Elizabethan skautai ir skautes
> ruošia tradicinę ' • • [

KAZIUKO MUG£ 
sekmadienį, kovo 15 d.

! Šv. Petro ir Povilo parapijos salėje
Ripley Place, Elizabeth, N.J. ’ •

; PROGRAMA: 11 vai. Mišios; 12 vai. Sueiga; 12:30 vai. <
Mugės atidarymas; 1 vai. Pietūs; 3 vai. Meninė programa.
• Namų darbo pyragų išpardavimas po kiekvienų mišių 
nuo 9 vai. ryto parapijos salėje. Į mugę įėjimas nemoka-

; mas. Pietūs: suaugusiems $3.00; vaikams nuo 6 iki 12 m.
ir visiems skautams — $1.00. Pietums bilietus prašome

I
 įsigyti iš anksto pas platintojus, tel. 201—355-8265. Lau- ; j 

kiam visų atsilankant! J •
Elizabeth’o Skautai ir Skautės ; į

Prel. James E. Tierney, Bos
tono arkivyskupijos vedybų tri
bunolo narys kovo 8 , sekmadie
nį, 2:30 vai. popiet Šv. Petro 
parapijos svetainėje, 492 Ė. 7 
St., So. Bostone, skaitys paskai
tą apie moterystę ir skyrybas 
Katalikų Bažnyčioje. Ruošia 
Naujosios Anglijos apskričio 
Lietuvos vyčiai. Suaugę kviečia
mi atsilankyti. Po paskaitos dis
kusijos ir kavutė.

Religinis koncertas rengia
mas Kančios sekmadienį, kovo 
15 d., 3 v. popiet Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje. Tai yra tra
dicija virtęs koncertas, rengia
mas kasmet, šiais metais kon
certui parengta didelė ir įdomi 
programa. Kompozitoriaus Jero
nimo Kačinsko vadovaujamas, 
choras atliks G. Verdi oratori
ją “Stabat Mater”. Be to, cho
ras dar pagiedos “Credo” teks
to pirmiesiem žodžiam specia
liai sukurtą veikalą. Šį kūrinį 
specialiai šv. Petro parapijos 
chorui sukomponavo R. Babbit, 
Berklee muzikos kolegijos me
no vadovas. Solistas Stasys 
Liepas atliks Stradellos —Vieš
patie mano, Čaikovskio ,— Le
genda .apie vaikelį Jėzų, Beet- 
hoveno — Sandus, Dieve, ko
dėl mane aplėidai — iš Dubois 
oratorijos “Septyni Kristaus žo
džiai”. Vytenis Vasyliūnas paly
dės koncertą vargonais ir solo 
pagros Mendelssohno sonata 
n r. 6. Koncerte dalyvaus ir 
Berklee muzikos kolegijos vari
nių instrumentų ansamblis ir 
atliks V. Otto — Intrada, H. 
Schultz — Antifona nr. L

Tretininkės už mirusias na
res užprašė mišias, kurios bus 
aukojamos kovo 15, sekmadie
ni, 9 vai. rvto. Po mišių susi 
rinkimas.

Kultūrinis subatvakaris vasa 
rio 21 buvo skirtas jaunimui. 
Buvo surengta dviejų jaunų dai
lininkų paroda, kurią atidarė S. 
Santvaras. Tos parodos daly
viai yra Gema Duobaitė-Philips 
ir Povilas Martinkus. Pirmoji 
baigia Bostono meno mokyklą, 
išstatė 20 paveikslų. Dailininkė 
stovi arčiau natūralizmo. P. 
Martinkus, baigęs Bostono me
no mokyklą, studijuoja Tufts 
universitete. Buvo išstatęs 38 
paveikslus. Jo tapyba visai ab
strakti. Po parodos atidarymo 
viršutinėje salėje. Mykolas 
Drunga kalbėjo apie pogrindžio 
muziką Lietuvoje. Modernioji 
muzika į Lietuvą ateina per 
Lenkiją. Ši muzika buvo pa
demonstruota iš garso juos
tų. Visi kūriniai buvo groti Lie
tuvoje kompozitorių plenumo 
koncerte.

Balfo seimas šiais metais šau
kiamas Bostone. Vasario 2 2 
Balfo Bostono skyrius turėjo sa
vo metinį susirinkimą, kuriame 
dalyvavo ir Balfo pirmininkas 
kun. Vaclovas Martinkus. Pada
ryti veiklos pranešimai. Praei
tais metais Bostono skyrius 
centrui pasiuntė 10 0 0 dol. ir 
drabužių. Balfo centro pirminin
ko kun. V. Martinkaus prašo
mas, Bostono skyrius sutiko 
šiais metais rengti suvažiavi
mą. Į naują valdybą išrinkti: 
Pr. Mučinskas, V. Kazakaitis, J. 
Valiukonis, A. Andriulionis, Br. 
Utenis, J. Rentelis, Pr. Račkaus
kas ir St. Rackevičius.




