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Del to nusivylę visi, kurie mane, kad Amerika tegali duoti, niekinama tylėti ir 
vardan ramybes bei taikos nusileisti smurtui ir šauksmam f -

naujinti oro atakas šiaurės Viet
namą po 37 dienų pertraukos.

Oro atakos bus ribotos kari
niais bei susisiekimo taikiniais 
kaip ir anksčiau. Bet karo veiks
mai p. Vietname bus sustiprin-

Trisdešimt septynių dienų 
pertraukos metu Amerikos de
rybų bei taikos pastangos — 
kalbėjo prezidentas —- rado pa
sauly supratimo ir pritarimo.

kad . Amerika atsisako toliau 
siekti derybų ir taikos. Prezi-

Prezidento ^sprendimą parė- 
ė buvę pTlrttteiitiii Trumanas 
Eisenhoveeris, parašė Kong-

te — Hanoi Ir Pekinge. Jos de
rybų siūlymus atmetė. Net pa
liaubų metu komunistai terori
zavo p. Vietnamo gyventojus ir 
karines jėgas.

Tarybą, kad nepaprastam posė
dy išdėstytų padėtį Vietname ir 
paskatintų Jungtines Tautas im
tis iniciatyvos taikai pasiekti.

reso abiejų partijų vadai
Spaudos opozicijai vadova

vusieji pasiliko tai opozicijai iš
tikimi J. Restonas (NYT) neti-

AMERIKOJE pūgos
Sausio pabaiga" Amerikoje 

pasižymėjo dvejopom audrom 
— sniego pūgom ir kalbom, pa
reiškimais dėl Vietnamo. Dvasi
ninkų mitingai, senatorių laiš
kas prezidentui, disputai televi
zijoje, spaudos propaganda — 
visa tai buvo skirta preziden
tui paveikti prieš apsisprendi
mą: atnaujinti oro atakas 
ne.

POLITIKA, kurią 
e opozicija varė

James Restonas (NYT)

ar.

buvo 
tų, kurie žodžius nu- 
prieš vąlstybės sekreto

— sniego ir žodžių 
dėl Amerikos įsipareigojimų 
W. Lippmannas tokiais žo
džiais kalbėjo: “Klausimas, ar 
Amerikos vyriausybė, valdant 
bet kuriam iš trijų prezidentų, 
kurie turėjo reikalų su Pietų 
Vietnamu, yra kada nors pada
rę tokį absurdą, tokį fantastiš
kai nerealų įsipareigojimą. Aš 
taip nemanau, ir jeigu kas pa
kištų gabalą popierio, pasirašy
tą John Dulles ar Dean Rusk, 
aš jausčiau, lyg jie būtų pasi
rašę gabalą popierio, kuriuo 
perleidžiama Alaska eskimam. 
Absurdas ir neįmanomas įsipa- 
reigojuųas teisiškai nei morališ- 
kainėratikr«Wparfeigojimas,

POPIE2IUS f»AULIU8 
Vietnamo klausimą sp 
Tautose. Prezidentu J 
sugestiją labai vertina^.

spręsti Ji
Johnsonas

Namara. Esą jie* jaū “pavar
gę”; jie temoka ginti senas pa
žiūras; jie nepasižymi kuklu
mu, tetikėdami savo nuomo-
nėm. Juos reikią pakeisti ki
tais, kurie ateitų su naujom 
idėjom.

W. Lippmannas (Newsweek) 
visai nuogai tas naujas idėjas at
skleidė: pamoti ranka į P. Viet
namo dabartinę vyriausybę, su
daryti naują vyriausybę koali
cijoje su komunistais, nauja 
vyriausybė įvykdys rinkimus, 
ir Amerika galės pasitraukti. O

lą Ky kaip Pietų Vietnamo val
dytoją yra absurdiškas ir neį
manomas dalykas”. Lippmanno 
pareiškimai būdavo ramūs. Šie 
žodžiai rodo jį pusiausvyros ne
tekus.

Senatorių demokratų reikala
vimai: prezidentas turi gauti ’ 
Kongreso pritarimą; Kongresas 
turi atšaukti bet kokius įgalio- 
jimus-prezidentui (Morse).

AMBASA06 R (O Š GOLOBtRGAS 
nužjo į Saugumo Tarybą su Viet-
namo klausimu.

su Viet

SENATORIAI, kurie prieš LBJ
Prezidentui parašė laišką 15 

senatorių demokratų, pasisaky
dami prieš oro atakų atnauji
nimą. Garp pasirašiusių yra Mc 
Carthy (Minnesota), Bartlett (A- 
laska), Metcalf (Montana), Hart- 
ke (Indiana), Neuberger (Ore- 
gon), Church (Idaho), Burdlick 
(N. Dakota), Proxime (Wisc.), 
Young (Ohio), Gruėning (Alas- 
ka), Clark (Pa.), Morse (Ore- 
gon), Nelson (Wis.), McGovern 
(S. Dakota), Williams (N.J.). Ne
pasirašė, bet opozicijoje taip 
pat R. Kennedy ir eilė kitų. 
Taip pat 5 respublikonai.

POLITIKA, kurią 
vyriausybė varo .
Prezidentą* 20 Kongreso 

rių ramiai išdėstė faktus: 
stangas derėtis, komunistų
sisakymą, Kongreso seniai duo
tą pritarimą prezidento inicia
tyvai. IŠ 29-tik du likosi įsiti
kinę priešingai (Fulbrightas ir 
Mansfieldas).

Valstybės sekretoriaus pava
duotojas George W. Bali sau
sio 30 ir viešai aiškino vyriau
sybės poziciją. Esą 
Valstybių ..vyriausybė 
atsimesti nuo įsiparotgojįmo ko- j 
votį Vietnamo, "nosuardydama

tūros, nuo kurios priklauso pa- j 
šaulio saugumas". Esą pašau- > 
lio struktūroje kai kurios šie- j 
nos ir demarkacijos linijos Viet- ! 
name kaip ir Korėjoje, Berly- j 
ne, Vokietijoje, išbrėžtos laiki- i 
nai, iki bus surasti politiniai 
sprendimai. Bet šie sprendimai

niuja Nelengva jam buvo per- klaidinti. Kai rrifcėjo nufllmuo- 
duoti, nelengva čia jus rašau- ti lcol^*K<, tai -pocą ^Mnų iš 

v čbto pakartoti su tuo karščiu, epylinkių verė gyvuMus. f vieną 
^ kuriuo juos dėstė pasakotojas. ‘ ‘ ‘ 
* t 9 j*® liečia lietuvių .tauti-

nio išlikimo reikalą.

netiki, e kad karinė jėga prives- . 51. Pasakotojui laivo ten aiš- 
« tų- prie derybų ar kad Amen- kmta, kad prie Gudijos sienos 

kos karinė jėga' galėtų turėti yn kaimai grynai lietuviški: Pe- 
Aajoje lemiamos persvaros. ;. tisai, Pilėnai, Rodūmė, Biliūnai^ 
. -' Pasmttio spaudoje ir diplomą- Giedgaudai ir dar koki septyni, 
tijoje parodyta daug nustebi- -lenkų laikais jie turėjo lietu- 
mo ir nepritarimo Johnsbhų‘\viškas mokyklas, o dabar jos vi- 
sprendimui,' nės daugelis įpra- sos uždarytos. Taip sutvarkyta, 
tę laikyti, kad . Amerika yra kai jokia lietuviška knyga ten 
milžinas, kuris yra visiem dos- nepatektų. Net “Tiesa”, komu- 
nus; milžinas, kuris yra kantrus nistinis laikraštis, ir tas neįlei- 
ir ramus, kai jį kolioja ir kai- džiamas. Sako, per tiek metų 
tina; milžinas, kuris vardan tai- vaikai baigia nutautėti. “Mes 
kos ir ramybės padės ginklus ir mirštame”, sakė vienas iš ten.

"Labai gelbsti, jeigu laisvame 
krašte laikraščiai ima rašyti. O- 
kupantas nenorom pristabdo 
spaudimą.

2. Kiti prašė kreipti dėmesį į 
_______ ________ ___ steigiamus fabrikus. Pramoni- 

ąudiencijoje spaudos sąjungai Kėdžių

niako fabriką, o Jurbarke stato 
žibalo apdirbimo fabriką, ku
riame dirbsią apie 80,000 dar 
bininkų. Daug fabrikų pristaty
ta Vilniuje — biskvitų, kailių 
išdirbimo, skaitliukų, ir tt. ža
liavas pristato iš Rusijos. Gami
nius išveža. Bet ne čia proble
ma. Problema, kad j tuos fab
rikus atgabena ir darbo jėgą iš 
Rusijos. Auga rusų skaičius 
Kitiem net paverdes duoda' lie- 
tuviškaą. Q lietuyw& “savano- kinta. Mes norime pąmatyti 
riškai” gabena į plėšinius ąr ki- Jums skirtą “Tėvynės balsą”, 
tus darbus tolimojoj RusijojfL_J»Lir « į kžš J! W<>- 
“Rašykit — sakė iškelkit, ' " ''
kaip jie didžiuojasi: “Mes Lie
tuvą paversim pramonės kraš
tu”, bet tą pramonę pavertė 
priemone Lietuvai rusinti, Lie
tuvai nulietuvinti.”

eis Į bet kokius kompromisus.

Popiežius ir 
Vietnamas '
Popiežius Paulius sausio 29

užsiminė, kad Vietnamo klausi- esminį fabriką, Jonavos amo- 
mą galėtų spręsti Jungtinėse 
Tautose sudaryta neutralių 
valstybių tarpininkavimo komi
sija.

Prezidento Johnsono įsaky
mu, valstybės sekr. Rusk ir am
basadorius Goldbergas ėmė tir
ti tokio tarpininkavimo galimy-

dėl Lqvos su skurdu, Viet

je arenoje. Kai kas jį vertina 
kaip respublikonų būsimą kan
didatą.. prezidento rinkimuose. 
Sausio 29 ir 30 jis kritikavo 
Johnsono vidaus politiką. Sakė, 
kad biudžete pajamos išpūstos,

na-
pa-
at-

kurį Lippmannas siOlo

“ išl&ideš dėl akių sumažintos. To 
vaisius — per 10 mėnesių 
“kraštas pajus kainas kylant, 
ar mokesčius didėjant, ar kont
rolę kainom ir atlyginimam, — 
ar gal būt ir visus tris”. Kaltino 
vyriausybę biurokratizmu vyk- 
dang programą kovai su skur
du. “Baltimorėje kovai su skur
du programos direktoriui nu
statyta algos 7,000 dol. daugiau 
nei valstybės gubernatoriui. 
Septyniasdešimt procentų i š 
fondų nueina ne vargšam, bet 
biurokratam administratoriam".
Ir “dėl to per paskutinius du 
mėnesius prezidento populia - 

krito”.
Sausio 30 kalboje televizijo

je aiškino, kad respublikonai 
1966 rinkimuose kovos ne prieš vietas (iki daugumos reiktų 77 
prezidentą, bet prieš demokra-

R. NIXONAS. respublikonai ko
vos ne prie* prezidentą, bet prieš 
demokratus.

giai suklaidinsi ką Lietuvoje. ? 
Bet jie greičiausiai yra skirti 
žmonėm klaidinti už Lietuvos 
ribų. O' kas už Lietuvos ribų 
dedas, Lietuvos žmonės težino 
apytikriai Jų žinios, gerokai su
maišytos, kiek pasenusios, dau
giausia iš radijo nugirstos. Ir 
dėl tų žinių per radiją jie pra
šė: “Nekalbėkite mums apie 
mūsų gyvenimą. Mes,jį geriau 
pažįstame. Duokite per radiją 
daugiau žinių apie laisvą pa
saulį, kaip jūs ten gyvenate, 
apie jūsų mokyklas, jūsų vai- 
kuš/puokito tai, kas mūsų jau
nimą patrauktų, žadintų, uždeg
tų. Gelbėkite mūsų jaunimą".

Tuos žodžius kalbėjo vienas 
lietuvis, vykęs per visą naktį iš 
Lietuvos šiaurės. Vykęs- tam, •.

į kad juos perduotų kaip didžiau
sią savo ir visų rūpestį ir kad 
rytą vėl keliautų į savo kasdie
ninį darbą. —

4. Kada jiem sakiau (dėstė 
pasakotojas), kad kiti tikisi 
jiem daugiau pagelbėti, imda
mi bendradarbiauti su dabarti
nės Lietuvoje valdžios žmo
nėm, tai ten lietuviai juokėsi ir 
kalbėjo: “Nežinau, kaip ir su 
kuo jūs galite bendradarbiauti. 
Bet tas jūsų bendradarbiavi
mas mūsų nepasieks. Mes nori
me tik pamatyti jūsų enciklope
diją, bet ji keliais raitais užra-

tus senatorius bei kongresma- 
nus, kurie pasisakė už appease- 
mentą. Senatorius, kurie pasisa
kė prieš oro atakų atnaujinimą 
tuo metu, kada eina pasitarimai 
su priešu, Nixonas pavadino at
sakomybės nejaučiančiais asme
nim. Tokių senatorių tarp de
mokratų esą daugiau kaip pu
sė, o kongresmanų netoli pu
sės. Tikisi, kad rinkimuose res
publikonai gaus 40-45 naujas

naujų),

-i LENKIJOJE privatine prekyba
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dys — treji metai.' Mes iš jūsų 
negalim gauti nei laikraščių nei 
knygų, iš kurių naujo oro į- . 
trauktum. Nesvarbu, ką mes 
valgome, ką geriame ir kaip 
rengiamės. Būt viskas tai gerai, 
jeigu tik laisvi būtume"...

“Bet jūs galite mums padėti. 
Jūs esate laisvi. Jūs galite kal
bėti, ko mes negalim. Jūs ži
note, mes turime tylėti, turimo 
taikytis; stojame į partiją, jei 
galime, kad užimtume joje vie
tą — mes, ne rusai. Bet jūs ga
lite padėti mums savo spauda, 
demonstracijom, peticijom. Tai 
gelbsti Valdovai jaudinasi, ko- 
liojasi. Bet žiūrėk, savo piktus 
sumanymus ima ir pristabdo. 
Sv. Jono bažnyčia buvo apleis
ta, langai išdaužyti, meno pa
minklas paliktas sunykti. Pro 
langų plyšius rodėsi angeliukų
plikos apšerpėjusios galvelės. ■ ■ 
Maskva neleido remontuoti. Pas
kui staiga patvarkė, kad baž
nyčią kaip meno paminklą per
imtų savo žinion universitetas 
ir ja pasirūpintų. Sako, tai bu

— Havana, Kubos sostinė, 
dabar laikoma vyriausia būsti
ne, iš kurios eina direktyvos 
komunistų infiltracijai lotynų 
Amerikoje. Dingęs Che Gueva- 
ra, dabar aiškėja, esąs tos ak

Lenkijos vyriausybė pripaži- 65 proc., jei pajamos siekia 
no, kad smulki privatinė pre- iki 25,000 zlotų (1000 dol.).
kybą ir verslai atlieka tai, ko Kai reikia pataisyti televizi

ją, radiją ar net ir skylę bate, 
vėl kreipiamasi į privačius vers- cjjos prieky. Jo' pastangos ypa- 
lininkus. Jie atlieka 70 proc. to
kios rūšies patarnavimų, nes 
valdinių įstaigų patarnavimam 
žmonės nesulaukia eilėse

Valdžia pripažįsta, kad tai 
naudinga žmonėm, ir turi už- 

[ ną tom prekėm, kurių negali merkti akis, kad tai nepakeliui

i negali atlikti valdinė prekyba. 
Tokių daiktų kaip nailoninės 
besiūlęs kojinės negausi valdi
nėje krautuvėje. Moterys krei- 

! piasi į privatines krautuvikes, 
į moka už vienas prekes 10 proc. 

brangiau nei valdinėje krautu
vėje, už kitas ir penkeriopą kai-

buvo iškeltas_tas meno pamink
lo nykimas”.

Ir patiem lietuviam atsiran
da kitokia dvasia —. daugiau 
tylaus pasitikėjimė, kada išgirs
ta jog laisvajame pasauly lietu-

< — Indonezijoje prezidentas 
Sukamo, nors laikomas prezi
dentu, bet esąs izoliuotas. Val
do kariuomenė. Per tuos pen
kis mėnesius valant komunistus

— Anglija sausio 30 paskel- žuvo apie 200,000. Tai daugiau 
bė sustiprintą ".boikotą Rodezi- 
jos eksportui į Angliją.

čiai nukreiptos į Guatemalą.

— Demokratų pątfijos pla
nuotojai sutinką, TfacT' rudens 
rinkimuose demokratai netek
sią 20-40 Atstovų Rūmuose.

— Šen. Robert Kennedy, kaip viai padarę tą ar. tą. Pasakoto- 
rašo “American Journal”, sto jas primine savo paties patirtą 
ja prieky kairiųjų demokra- vaizdą iš to meto, kai Washing- 
tų, tų, su kuriais nesidėjo net **»• jaunimo manifesto- 
prezidentas Kennedy, kad lai- ei ja.-"Tik šnabždasi vienas su 
mėtų prieš H. H. Humphrey ^ * girdėjai? ar girdėjai?"

rencijoje Egiptas parėmė Sovto r ....... .
tus. Ir anksfiau dėl Azijos-Af- .
rikos turėjusios įvykti Affire "“h 

konferencijos Nasseris buvo rė-
— šiaurės Vietnamo 24 ka- męg Sovietų dalyvavimą, 

riam, kurie buvo {rimti į ne- _ 
laisvę, sausio 30 lesta grįžti. New Yorke
Prie tilto, kuris jungia su šiau- siekimo streiku, sausio 28 mirė, 
rėš Vietnamu, buvo pasakyta; suktas Sinties smūgio, 
kas nori gali pasilikti. Pasiliko _ Amerika* bombenošiei su

[ gauti valdinėje. Tokių privačių su 
krautuvėlių esą 142,000, ir jo- - 
se dirbą 250,000 žmonių. Val
džia iš jų ima mokesčius —5 
proc. mėnesinių pajamų, jei 
tos pajamos nedidesnės kaip 
600 (oficialia kaina 25 doL) ir

— Komunistinės. Kinijos ir 
Egipto santykiai atšalo, nes Ha
vanoje kąmunistų vadų konfe-

jas priminė savo paties patirtą

ei ja.-"Tik šnabždasi vienas su

5. “Perduokite į ten, kad da
rytų, ką gali. Tik nepražudy- 
kite mūsų”. Taip, “tik nepražu- 
dykite”... Tas atsargumo, ne
pasitikėjimo, baimės jausmas 
yra visus apvaldęs. Pasakotojas

užbėgta už akių ginkluotą jėga. aWk>no *yriausy-
Tokis reikalas yra Vietname. *’*’ '
Štai kodėl mes kovojame ir čia 
pasiliekame”.

"Tautinio ‘ išlaisvinimo fron
tas” esąs sudarytas šiaurės Viet
name iš žmonių, kurie nėra pla- — Europos ūkinėje bond- 
čiau Žinomi Pietų Vietname, rusmenėje sausio 30 pasiekta 
Tai tik Hanoi sudaryta organi- kompromiso, ir Prancūzijos boi- 
zacija, kuri turi įvykdyti fikci- kotas, trukęs 7 mėnesius, baigė- 
ją. Štai kodėl Amerika jos ne- si Paryžiuje rodomas pasiten- 
gati pripažinti. kinimas.

tus Ir onkočton Azijos-Af- ” 
pirmininkas, savo pa

žiūras keikia — pasitikėjimo 

ima rodyti daugiau Amerikai 
negu Sovietam, kurie badaujan
čiai Indijai jokios pagalbos ne- . . . .... _____ __ _  mn,davė . sak061’,r Tik

atsidūręs šiapus laisvai atsikvė-
— š. Vietnamą sausio 30 ko- pęs. “Bet tebejaučiu ten „gir- 

munistinė Kinija iš naujo kurs- dėtus pasakojimus ir prašymus 
tė nesileisti į derybas su Ame- lyg naštą. Jaučiu juos lyg mirš- 
rika kitaip kaip tik š. Vietnamo tančio žmogaus prašymą. Ir ne- 
sąlygom, žadėdama paramos, galiu būti ramus, kol jų neper- 
Vakaraooe diplomatai nebetiki, daviau. Juo* perduodu jums,

nei Vietnamo kare per 5 metus.

— Venesuela artimiausias ko- ______________________ ___
munistų subyersijos taikinys 3, kiti grįžo, sumetę į upę visas atominėm bombom nustojo
pagal Havanoje sukurtos “loty- iš P- Vietnamo gautas dovanas, skraidę viršum Ispanijos terito-
nų Amerikos solidarumo orga- Pietų Vietnamas juos paleido rijos, -kada vienas bombonešis
nizacijos” planus. Antroji sub- geros valios ženklui. Iš tikrųjų susidūrė su lėktuvu-tanku ir vie-
versijai paruošta esanti Kotam- mano, kad jie ir nenorėdami nos vandenilinės bombos lig kad kom. Kinija leistųsi į karą spaudos žmogui, kuris žinote ge-
bija. padarys tam tikrą propagandą, šiol nesurasta. prieš Ameriką. riau, kaip jiem padėti”.
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noma .savo vaišingumu. Tk lie- uotr. V. Pliodzinako

Prieš 48 metus saujelė tautos 
sūnų Vilniuje pasirašė Lietuvos

kultūrines vertybes. Įpareigoji
mas statyti jas kasdieniniame 
gyvenime aukščiau už “prospe- 
rity”. > " , . . 'į '

menuo _ ............

Jis nutraukė dvasinio

tas iš Lietuvos tų, kurie pąsi- $ 
traukė į vakarus. Tai turtas ir 
sykiu įpareigojimas gerbti, pa-

r HE WO«KER

i? j

epochinės reikšmės aktas buvo 
pasirašytas, nepasigirdo nei pa
trankų salvių, nei amžinojo ku
nigaikščių miesto varpai nesu
gaudė ... Gatvių akmenis tada 
dar trankė geležimis kaustytas 
vilhelminio reicho kario batas, 
o Valstybės Tarybos narių šir-

raciją įvykdyti, nei kaip ją net 
savai tautai paskelbti.,.

Įvyko! Lietuvių tauta, 120 
metų vilkusi svetimą jungą, 
laisvę atgavo. Kiekvienas tau
rus lietuvis pats ja gyveno ir 
pajuto jos svaiginantį džiaugs-

Po 48 metų jau nė vienas su
sipratęs lietuvis nesuabejos, 
kad reikia mums savo tautinės

JAV prezidentas paskelbė va
sario mėnesį širdies mėnesiu, 
skirdamas jį ypatingai suinten
syvintai kovai su širdies ligo
mis. Būriai mokslininkų ir spe
cialistų tęs savo tyrinėjimus 
ligoninėse ir laboratorijose. Bet 
kiek tai paliečia amerikiečių 
mases? Iš jų prašoma materia
linės paramos šiem tyrinėjimam 
paremti. ' .

_____________ tfers kiekvienas iš mūsų^sa- 
somybės grąžinimo reikalauti, vo kilniu ir tauriu asmenišku 
Šiandien ir kitos tautos dėl gyvenimu gali tapti mažų Lie- 
šios mūsų teisės neabejoja, nors tuvos ambasadorių kitataučių 
kol kas nerandama konkrečių 
galimybių jai vykdyti. - 

Nors mūsų tauta ir valsty
bė vargsta ir kenčia, niekina
ma ir naikinama, bet ji tebe- darbe vadovaują veiksniai rei- 
turi tai. kas tautą palaiko gy
vą ir siekiančią — tebeturi gy
vybės, nepriklausomybės troš
kulį.

Duke et decora ėst pro pat- 
ria mori — saldu ir garbinga 
už tėvynę mirti! šiuo momentu 
niekas iš mūsų to nereikalauja 
ir tam progos nesuteikia. Bet 
taip pat garbinga ir net sunku

tąrpe, bet ne visi esame pajė
gūs ar pasiruošę lietuvybės 
klausimą išnešti tarptautinėn 
viešumon. Tėvynės laisvinimo

žiai buvo pademonstruota. (Ftau 
žinote, kad ir dm
riliai, kai skaniai užkanda ir rektorium KnbSĮūm, kurį pagal 
vieną kitą burnelę išmeta, pa- Sovietų Sąjungos — JAV vadi- 
sidaro visuomenei atviresni, ši namų kultūrinių mainų sutartį

pondenta, nepaisant biauriaus tusi,
kelio, vėlybą šeštadienio vaka- atmosfera yra pef daug tetek
tą nusikapstyti iki dr. Nasvy- trinta ir bet kuriam politiniam 
čio pilies, kurios erdviose me- koncertui nepalanki. Kaip sek- 
nėse gvvenimas, 
virte virėfr- '

Nors Alto. garbės'pirm; ši
mučio šaltas ir santūrus veidas 
rodė kažkokią įtampą “kvarte-

net kai kurie rimti vietos vei-
___________________ kėjai pametė galvas. Buvę net

aksioma paskatino Jūsų korės- Maskva buvo Amerikon atsiun- •?**?**
- bandroii Clevelendo t! vietinėmis, taip sakant, iš ša- draugėn sudėtus.

- nes jėgomis, nepasitikint, kad
Chicagos ir New Yorko “muzi
kantai” bus pajėgūs PLB kai

s, taip sakant, madienj, jau viešame “kvarte- kunll Urlan‘a‘ ,
l TLT* t... . - _ _ . niintgirnmc cmrnc Qovn

to” susitikime su Clevelando vi- c _T _ XT , 
suomene Kanados EB pirminin- ™oztu M3 Valdote, jaltaup 
kas pareiškė, Clevelande jie ^ėl tos įkaitintos tempera- 
jautėsi patekę į verdantį puodą tūros, į PLB delegaciją ‘“kon-

goms nuotaikoms spirtis. Savo

kalingi taip pat ir mūsų visų 
sutartinos ir apčiuopiamos pa
galbos. Nesijaustina, kad pa
reiga pilnai atlikta, kai metinei , 
tautinei duoklei paskiriama ma
žesnė auka, negu vienam vaka
rui su draugais ...

Jei Vasario 16 minėjimų ren
gėjai programas pajėgs sutrum
pinti ir suaktualinti, bus dau-

ryžtis, dirbti ir aukotis.
Kai likimo išblokšti- į tolimas

ir svetimas šalis žvelgėme*! ne- gausiau ir noriau lankysimės. 
priklausomo gyvenimo praeitį, 
kiekvieno atminty sužvilgo šau
nūs mūsų krašto praeities lai-

kurs yra tautos ir mūsų visų 
ateitis. Pagaliau ir mes patys

Juk ne apie aštrią tragediją 
vienas kito pagraudenti renka
mės, bet pasiryžti, naujai viltį, 

mėjimai, vertinant pagal tai, sustiprinti ir vieningai susijung- 
ką nepriklausoma Lietuva gavo ti bendram siekimui 
iš karo sunaikinimo ir ką pada- Mums, lietuviam vasario me
re per nepriklausomus 22 me- nuo turėtų kaip tik būti bend- 
tus. ros aukos. bendros maldos,

Sovietinis okupantas ne tik bendro ryžto ir bendros kovos 
pakeitė ūkinės pažangos eigą, mėnesiu. POSĖDŽIO DALYVIAI. Kalba PLB valdybos vteepirm. Stasys Barzdukas. Nuotr. V. Piiodzinsko.

ceriui” be PLB Valdybos ir vergtąja Lietuva. Vilkas su 
jaunimo atstovų rado tikslinga LLK traukę iš savo gaidų, PLB 
dar pasitelkti JAV ir Kanados ir jaunimas — iš savųjų, o Al- 
LB valdybas. Skaičiumi PLB tas — vėl iš savo. Galutinai 
stelbė-visus kitus veiksnius viskas harmonizuoti buvę pa

vesta S. Barzdukuii (PLB), dr. B.
Jei PLB veiksnys jautėsi ata- Nemickui (Vlikas)'ir dr. P. Cin

kuojamas ir ieškojo saugesnių 
pozicijų, tai senųjų savo mar
šalų — dr. Grigaičio ir L. ši
mučio -— vadovaujamoje Alto 
ekipoje aiškiai vyravusi ofenzy- 
vinė dvasia su šūkiu; Amerfla 
— Alto teritorija ir visokiems 
globaliniams veiksniams nėr ko 
čia ieškoti Sako, Vliko pirmi
ninkui reikėjo panaudot savo 
visą diplomatinį talentą alti- 
ninkams įtikinti, kad pasitari
mo klausimai: 1) Jaunimo me
tai, 2) Vasario 16-sios minėji- vienam veiksniui pradėjęs tik 
mų turinys, 3) laisvųjų lietu
vių bendravimas su pavergtąją 
Lietuvą 4) šalia laisvinimo 
veikshių kylanti iniciatyvą ar 
5) Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukaktuvinių (50) me
tų programa, — yra globaliniai 
klausimai. Kaip 4š Naupenę 

' .(sausio 21) vedamojo aiškėjo,
Alto karingumui dingstis buvu- -nesusigiedojimą netrukęs paša- 
si tą kad “pasitarimas nėra or- tinti ir harmonijos pasiekti, 
ganizuojamas kaip reikiant”. 
“Koncerto” kuluaruose aiškė
jo tik tiek, kad pasitarimo ini- dęl Sidzikausko diktatūros. Už- 
ciatyva išėjo iš PLB ir kad Al- tat PLB veikėjas atvirai džiau
tas yra Įtarus kiekvienai ini- gėsi, kad VIĮko pirmininkės iš- 
ciatyvai, jei ji ne iš jo paties, gelbėjęs padėtį.
Tokia jau esanti amerikoniško 
mentaliteto normali išdava.

Pačiame "koncerte“ sunkiau

gaičiui (Altas). Jie buvę Užra
kinti atskiram kambary, kad jo
kia pašalinė įtaka nepasiektų, 
ir išleisti tik sekmadieniui auš
tant.. Nors išėję suplukę ir 
leisgyviai, bet kiekvienas su sa
vo atskiromis gaidomis. Todėl, 
sako, sekmadienio programą 
pradedant, Sidzikauskas buvęs 
stačiai grėsmingas ir tuoj pat 
sukomandavęs kiekvieną veiks
nį išsirikiuoti kas sau. Tada, 
pasiėmęs Vliko gaidas, ir kiek-

iš jų diriguoti. Sako, kad maest
ro Mikulskis taip pamokęs, 
nesgi ir jis “Čiurlionio’* ansam
blyje, prieš pasiekdamas susi- 
giedojimo, pirmiau .lamdo at
skirus balsus. Kas ten ką mo
kė, neteko tikrai nustatyti, bet 
keli patikimi šaltiniai tvirtino,

Tiesa, vėliau teko girdėti iš vie
no Alto veterano pasiguodimą
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Sunku tikėti, bet net keli pa
tikimi šaltiniai nenuneigė fak- 

. to» ka(l ve^snių “koncerte” bu-.
buvo'rašigiedoti tiCdėl laisvy- P^irodęs “Čičinskas” ir, 

(nukelta į 4 psl.)jy lietuvių bendravimo su

Sėkmingai dirbti, neužtenka savo darbą išmanyti 
ir mėgti; refloa plačiau ir giliau žinoti, kas kur daro
si, turėti kuo dagiau visuose shicksniuoM pažinčių 
ir riaptų agentų -informatorių. Tam reikalui gerokai 
sumažinau savo punktų (rajonų) raštinės darbus, pra
nešdamas piliečių, apsaugos departamento direktoriui 
kad mes atsisakome teikti žinias apie revolverių ir 
šautuvų leidimo prašančius ir paliekame tą šaką ad
ministracijai. TcAnu, kasdieninę rutiną pavedžiau savo 
padėjėjui o pats visą dėmesį nukreipiau į agentūrą. 
Įsitaisiau mieste kelis slaptus butus pasimatymams su 
agentais sutartomis dienomis ir valandomis, čią ži
nomą nieke neparasto, tokius butus ir kambarius 
turėjo ir keli mano pagalbininkai, kuriems buvo pa
skirta dirbti su slaptais pranešėjais. Aš pats įsitaisiau

naujus, norėdamas būti tikras, kad tie butai dar nie
kam nežinomi ir nesekami Greitu laiku susilaukiau vi
sai gerų rezultatų. Tuo pačiu laiku, kuo ne pirmą ir 
skubią operaciją padariau ir savo tarnyboje.

PULKININKAS ORŽECHOVSKIS
Tarp mano žinioje esančių padalinių buvo vienas, 

pavadintas tremtinių skyrium, su 12-15 žmonių centre. 
Obelių stotyje dar buvo “karantinas” su keliais tar
nautojais ir viršininku karo vald. Pilkausku. Tų abiejų 
skyrių vedėju buvo pulk. O., rusas. Tremtinių sky
riaus uždavinys buvo ištirti visus grįžtančius iš Sovie
tų Rusijos repatrijantus, kurie anksčiau atvykdavo 
šimtais, o 1921 metų viduryje jau tik po kelias dešim- 

; tis per mėnesį, sų maža ištintum, žydų tautybės. Aš 
jau buvau pastebėjęs, kad pulk. O. neturėjo pakanka
mai darbo tokiam skaičiui žmonių. Jo raportai apie re
patrijantus irgi buvo keisti. Tai didžiausi įtarimai dėl 
atvykstančių, tai po savaitės pūna jų rehabilitacija. Aš 
pats pasikalbėjau su keliais iš tų suimtųjų ir. su jų 
giminėmis Lietuvoje. Taip tų giminių ypač man pa
tiko vienas vakarietinės kultūros ir su universiteto 
diplomu piridys, dažnai keliauju į Vokietiją ir Pran
cūziją. Aš įgijau jo pasitikėjimą, ir maų paaiškėjo vi
sa pulk. O. veikla. U '

Surinkęs visas žinias, vieną dieną aš pasirinkau pa
reigūną ir pavedžiau jam nuvykti su kelias žmonė- ? 
mis ties apygardos tei^o rūmais Laisvės Alėjoje. 

. Ten pulk. O. pasitiks vieną žmogų ir priims iš jo voką.
Davęs laiko tam kitam žmogui pasišalinti pareigūnas 
turėjo prieiti prie pufitintiiko ir perduoti ja|n mano 
reikalavimą skubiai sugrįžti j įstaigą Pulkininkas gy
veno netoli, Vasąrio 18 d. gatvėje. Tai numatydamas, 
aš įspėjau pareigūną jeigu pulk. O. norės užeiti į savo 
butą jokiu būdu neleisti, ir saugoti, kad jis paketiui 

~ nenudėtų kur voko.
— Jei pulkininkas pasipriešintų ir vistiek eitų į bu

tą? — paklausė siunčiamas pareigūnas.

— Patink stiprius vyrus, imk vežiką ir atvežk jį.

Griežtai įvykdyk, kaip įsakyta. Aš čia lauksiu, — už
baigiau.

karto pamatė, kad O. atėjo pasikeitusiu veidu, prislėg
tas. Pradėjo klausinėti ų, kas atsitiko. Neišlaikė žmo
gus, virtuvėje išsipasakojo žmonai ta patarė pasitarti 
su Saša ir Kelia — jie visgi išbandyti draugai seni pa-

kąlėjtiną, o paleistas.

man 
ras Karolis

Po valandos pasirodė pasiųstieji su pulkininku O. 
Užpakalyje jo ėjęs pasiųstasis pareigūnas, tarp kitko, 
taip pat rusas, tarnavęs slapyvarde P., puikus ir 
išmanąs savo darbą nurodė man į dešinę švarko ki
šenę. Pulkininkas buvo išbalęs, jo visuomet rodomas 
aplombas dingo, bet jis dar pamėgino, nors ir silpnai,

— Koks čia skubumas; net žmonai kuri laukė su 
pietumis, neleido pranešti, — pratarė pulkininkas.

— Pulkininke, štai ant stalo popierius, sėskite ir 
parašykite man raportą prašydamas atleisti iš tarny
bos, — ramiai bet tvirtai pasakiau.
* — Aš turiu nuopelnų Lietuvai kuo remdamasis,
tamsta to reikalauji be jokios mano kaltės, be jokių 
įrodymų? — įžūliai ir gana piktai atšovė pulkininkas.

— Aš išstudijavau jūsų bylą Jūs su Lietuva nie
ko bendro neturite. Neradau nė mažiausios bylos, ku
ri būtų jūsų iškelta. Kur jūsų nuopelnai? — Įrody
mai? — Gerai išimkite juos iš savo švarko dešinės ki
šenės!

Pulkininkas iš karto sumažėjo ir siekė plunksna
kočio. - \

— Ne, dabar, prašau, išimkite tuos įrodymus, pa

— Dabar,

Puft.

čios, prašydama pašalpų, etc. Ar ne geriau, kaip kad 
patvarkyta?—Prokuroras nesutiko ir pareikalavo at
siųsti bylą kurią jis pavedė kariuomenės tardytojui. 
Tardytojas, tą pačią dieną pulkininką ištardęs, pa
leido laisvėn su 5 tūkstančių užstatu. Bet pulkininkas 
tik . dabar susiprato; tolimesnės bylos eigos nelaukė ir 
kitą dieną jau buvo užsienyje, Berlyne.

Man buvo įdomu, kaip ta istorija iškilo viešumon: 
pulkininkas — juk buvo senas vilkas, kodėl jis nety- 

' Įėjo? Nesunku buvo išaiškinti Pulkininkas turėjo bu
tą Vasario 16 d. gatvėje. Ten kiekvieną vakarą sueida
vo panašūs rusai pareigūnai iš kitų įstaigų, kortuo
davo ir gerdavo iki vėlyvos nakties. Susidarė savotiš
kas klubas kooperacijos pagrindais: sudėdavo kiek pi
nigų šeimininkei, dalyviai gaudavo užkąsti ir gerti. Pa
ėmęs banką irgi turėjo dėti dešimt procentų į bend
rą katilą tam pačiam tikslui Čia suplaukdavo ir visi 
pletkai iš miesto ir įstaigų. Vida buvo puiki ir šnipam, 
atvykstantiem iš Rygos, ar Berlyno “aplankyti” savo
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JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ
NAUJI FILMAI

AGENTO NUOTYKIAISLAPTO
RICHMOND HILL.N.Y.

Jei ir tai batą sunku,’ leidyk
la kviečia nupirkti bent keletą 
jos leidimą. Knyga bus gera 
dovana tik - saviesiems, bet 
ir. svetimtaučiamsbičiuliams. 
B lietuvių kūrybos jie geriau 
susipafins su mūsą tauta.
' Leidyklos adresas:

9^ MdyMos: .
“Mums, atsidūrusiemš laisvė

je, lenką dviguba rolė; pasa
kyti pasauliui tai, ko negali pa
sakyt gimtajame krašte pasili
kę broliai ir seserys, ir įtikinti 
galinguosius, kad turime tvir
tas valstybines tradicijas ir gar
bingą istoriją, šnekame ir ra
šome viena iš seniausių, pasau
lio kalbų, esame tikrų vertybių 
kūrėjai, ir kad atėmimas mūsų 
tautai laisvės yra pati didžiau
sia šito šimtmečio gėda.

kad veržimasis būtų sėkminges
nė, mums būtina turėti savo 
leidyklą knygoms anglų kal
ba leisti, nes tik per ją galėsi
me parodyti pasauliui tai, kas 
yra vertinga ir prasminga,. ir 
pasakyti tai, kas būtina pasa-

je netoli Bahamas salų. Jei iki 
nustatyto laiko nebus sumokė
ta 100 milijonų angliškų svarų, 
tai tos bombos sunaikins vieną 
miestą Anglijoje ir vieną JAV- 
bėse. Vyriausybės nariams be
sitariant konferencijoje kaip 
padėti išgelbėti, slaptasis agen
tas James Bond pasiunčiamas 
ištirti padėtį ir surasti paslėp-* 
tas bombas. Negi dar tektų 
abejoti, kad agentui 007 kur 
nors būtų nepasisekę, žinoma, 
įtampai palaikyti iki pat filmo 
galo gabiai įvedamos įvairios- ir 
gana gausios kliūtys, kad tik 
seklio žygius sugriovus ir jį pa
tį sunaikinus. .

Perdėti neįtikėtmumai kaip 
tik ir mažina - neigiamą įtiftą, 
kuri su ankstesniais serijos fil
mais skverbdavos! ypač į. jau-

fofoBl Whmu s tapti leidyk- 
■ nerioū nfMrmt jos akci- 
fįįO1®** akėjos (šėro) 
bite 250 New Yorko vals-

— Tauto* Fondo skyrius Ha
miltone, Kanadoje, šiemet ge
gužės mėnesį minės 15 metų 
sukaktį. Per tą laikotarpi sutia- 
ko ir iššaudė Vliko darbams 
parmoti virš 17,000 doL

36-38-40 STAGG STREET ' 4 BROOKL.YN, N. Y. 11206 
Telefonas STagg 2-5838

Vtateėuotefo 90 proc. gy
ventąją taikomi ' katalikais, 
bet sek mažai, kad vie- metu pavagia sprausminį NA- 
tatte ktatigBi tMka 10J100. fr -TO lėktuvą su, dviem atomi- 

10 proc. čia esan- nėmis bombomis if Šį pavojiū-

luosj pirmiausia atėjo į 
talka, kai jis pradėjo leisti kny
gas. Pirmųjų talkininkų eilėse 
minimas dr.' Rimvydas Sidrys 
ir jo žmona dr. Giedrė iš Strea- 
tor, UL Toliau — dr. Ferdinan-

103-55 LEFFERTS BLVD.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

ti tikjZOO akcijų (šėrų).
Kai leidykla sustiprės, šeri- 

-- narnami JMMTuAacninc <fivi-
daadoA' negu jiems mokėtų ki- 
ten psnifrmr pobūdžio ameri- 
kiečių korporacijas.

ĮffikeMniin- Jei kas Beguli pirkti akcijų 
> ? (šėrų), prašomas pašiurti leidyk- 

Tai mes galim padaryt tiktai Suminimos išteistos kitų tau- das V< Kaunas iš Cicero, UL ir lai 100 dolerių, už kuriuos gaus 
išėję į tarptautinį forumą. O tų knygos: Modern stenės visa eūė kitų rėmėjų. visus leidyklas leidinius per iš-

Frinn Itiny Lamds, Afrikos pa
sakų rinkinys The Motmtain 
Doves, filiečio rašytojo apysa
ka jaunimui The Stowaway.

Veiksni v koncertas
{steigimas tokio pobūdžio lei

dyklos tabai reikalingas ir mu
kai jau buvęs visų veiksnių vie- sų pačių įtakai sustiprinti Ame- 
ningai sutartas pasisakymas dėl ^rikoje, Kanadoje, Anglijoje ir 
laisvųjų lietuvių bendravimo su 
pavergtąja Lietuva, sako, rusiš
kai surikęs — “Nepriznaju”. Po 
to visi “koncerto” dalyviai, ne
išskiriant nei dr. Grigaičio, per
sižegnoję ir sugiedoję Lietu
vos himną, o maestro Mikulskis 
pažadėjo trumpiausiu laiku 
“Čiurlionio” * namus iš naujo 
pašventinti.

Kai jau viskas taip vieningai 
ir iškilmingai buvo savybėje iš-

pats pagrindinis veikėjas kritiš
kame momente užsimeta ant pe
čių ypatingą prietaisą ir iškyla 
į erdves, lyg Mary Poppins su 
skėčiu. Beviltiškai padėčiai gel
bėti nuryjama speciali radioak
tyvi piliulė, kurios transliuoja
mi pavojaus signalai žygio drau
gams nurodo nelaimės vietą.

Pagrindinėje rolėje visada 
pasikartojąs Sean Conhery žen
gia su atkakliu įžulumu, ne
kreipdamas didesnio dėmesio 
nė tik į savo priešus, bet, at
rodo, taip pat ir | režisorių ar 
publiką. Kam čia dar rūpintis 
dramatiniais subtilumais, nes 
juk vfctiek masės lauks eilėse 
prie kasos langelio, kad galėtų 
patenkinti savo smalsumą apie 
tolimesnę Žygių eigą.

’fertrice Voung surežisuotam 
fihnė, ypač antroje jo dalyje, į- 

poYaDdetdnių

bos kai kurtę Jmonię nsapdsi 
romo. Ir čia atsitiko dar viena 
nenumatyta “sensacija”. Susiti
kimo pabaigoje Vaitiekūnas vie
no žurnalisto tviftiuimiu urbi et 
orbi paskelbė, kad “frontinin
kų vadas” Brazaitis su Vilniaus 
universiteto rektorium Kubi- 
num ne tK < Tmanutį, dct ir 4 
sekundžių nekalbėjo, nes jiedu 
išvis nei buvo susitikę, nei kal
bėjosi. Istvateduokit, vietai 
trumpu paietaomu ouvo su
dirbta tokia bene iš Chicagoe 
CtevHandui aprt&šta “būdra
vimo su otaįNmtu” sėnMė^a! 
Sensacijų mėgėjai tfežtog jtešM-

"Thunderbair". Trimis pir
maisiais James Bond —slapto
jo agento 007 — filmais, pas
tatytais pagal fantastinius lan 
Fleming romanus, sulaukta di
delio publikos susidomėjimo, o 
tuo pačiu ir apčiuopiamo finan
sinio pasisekimo. Nenuostabu 
tad, jog šios filmų serijos ga
mintojai nepagailėjo pusseptin- 
to milijono dolerių naujam kū
riniui Juk būtina surasti nau
jiems nuotykiams naujų fantas
tinių scenarijų ir mechaniškų 
išradimų. Tai visada pakelia fil
mo gamybos išlaidas, nors ne
daug kuo teprisideda prie me
ninio filmo lygio pakėlimo.

. Naujame filme tarptautinės 
nusikaltėlių organizaciją; vadas 
Špectre su savo gausiais ir išti
kimais talkininkais

Kviečia pirkti akcijas (Ururi,
BBBB. -

Supažindinęs su leidyklos bi
čiuliais nelietuviais, kurie vie: 
nokiu ar kitokiu būdu talkina 
darbe, Stepas Žobarskas 'krei
piasi į lietUvi^ą visuomenę.

“Kad leidykla galėtų stipriai 
atsistoti ant kojų, mums dar la
bai trūksta papildomo kapita- Manyland Books, Ine.
lo — 35,000 dolerių, ši suma į Bot 206, Wa& St Station 
reikalinga Be tik taupėte vfi- Į "Hew Ymk, N.Y., 10605.

nesniųjų žiūrovų pasąmonės. 
Perdėto ir šaltakraujiško tiafr- /jtagtetea eilė povandeninių 
rūmo scenos, ypač gaustos Jūr- Mėsų; kurios floros ir faunos 
muosiuose dviejuose serijos fiL vrirtais ne kstftą priartėja prie 
i&ueee, dabartiniame filme nu- kapitono^rinėtojo Jacųues — 
stoja savo aštrumo ir į Yves Coiateau fifino. “WbrM 
vandeninę “gerųjų” ir “bloįų- Witborf sfar grožio. Prie toj- 
jų” narų kovą daugiau Sūrima gtimtumų dhr tenka priskaityti 
Ubų* į amerikietSkų cowboy’ų ir dažnai įmaišomus humoris* 
gratetynių paruffiją.. tintas momentus bei patrauk-
\ Kaip ir “Goidfinger” atvejy- Boa Mutote gamtevabdfius, 
je/ taip ir dabar tetisdriaus fr pbtąžKtač>pttritis ipObote foto- 
teksto paruošėjo fantazija įvti- gtafija.
rių Stabe įvedamų prietaisų M- Bafia tataėfo dean Connėry 
irdįhi viršija net ir paties Jhe- stataaiiėte ffltao foKse pusi- 
mingo polėkius. Sį kartą ne tft tiato Adolfo Cėfi, Ctanafibe Ąu- 
Outotooinliai, bet ir motodktad ,gert Lucžam Ratatti ir kt Fti- 
aprūpinti galingais ir pariaptin- Bris fežfertodtinte tik suaugu- 

ginklais, povandeninė hh rietas, nokdtatattens gflesnio 
keta nardo su nefpraatu gprti- tintatoį bet ptettenĮrmsatkuu 
Č3u ir energija, gimnastikos vien fantastiniais nuotakiais, 

__  . - stalas apipintas {vairiausių tayg- prtatstumaii itt tasAa^BaaacDh- 
nrititarico takų 1T rodyklių raizginiu, gi je formoje.

min.), min. dr. S. Bačkis (diplo
matų stebėtojas), min. V. Sidzi
kauskas (Vlikas ir LLK), A. Rū
dis (Altas), Z. Dailidka (JAV 
LB), J. Bafiūnas (PLB). Visi 
jie tarė susirinkusiems po žodį, 
kitą. Vieni įspūdingesnį, kiti... 
Buvo paskelbtos pasitarimo iš
vados. Jose jokių sensacijų. Ne
sakyčiau, kad susirinkusieji jo
mis nusivylė. Atvirkščiai, stip
riai trapiojo. Bet po to ėjusieji 
peklaustaMi veik itimtivtai su* 
joosi ne apie paskelbtąsias išva-

322 Union Avenue, Bro 
Telefonas EV 7-

JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas 
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

Woodhaven, N. Y. 11421
Tel. Vlrginia 8-8519

SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

moKom*. Be. to, duodami poBddo- 
tuvlnUi pteths. HnnoB tOMee Be- 
tnvitkaa mtestae prieinama kaina.

IMS IIADI8ON STREET
MOOKLYN 27, N. Y. 

(BMgewood)
Tol. EVergreea 2«40 ,

kitur, nės. tik per mūsų pačių 
kontroliuojamą / t a r p t a u ti- 
nę spaudą galėsime drąsiai pa
reikšti savo norus ir ginti sa
vo teises.”

Toliau prisimena išleistas 
knygas, kurios turėjo pasiseki
mą, atkreipė kitų dėmesį. Pir
moje vietoje mini “Selėcted IA-. 
thuanian Short Stoties”. Knyga 
susilaukė gerų recenzijų. Iš jos 
paimtą Jono Biliūno “Brisiaus 

giedota, visi veiksniai vien ingai- ^ą” įsidėjo amerikiečių pra- 
išsirikiavo prieš Clevelančio lie- džįos mokyklos vadovėlis, o Juo- 
tuvių visuomenę ir spaudos zo Grušo “Kelionę su kliūtimis” 
“liūtus”: Už visokiais mikrofo- persispausdino po visą pasaulį 
nais apstatyto stalo išsirikiavo platinamas novelių žurnalas— 
A. Rinktinas (Kanados^Lfi^pir- “Short Story International”.

Leidykla be lietuvių dar lei
džia ir kitų tautų kūrybą. Apie STEPO ZOBARSKO UleMo* knygos anglų kalba, 
tm tašo kviesly:

“Manyland Books pasiryžus 
leisti ir kitų tautų kūrinius, 
jųrač mariau žinomų kraštų li- 
teratūrą. Leisdama vien tik lie
tuvių rašytojų veikalus, ji ame
rikiečių akyse būtų traktuoja
ma kaip “mažumų” leidykla, ir 
todėl nustotų savo svorio, ir į 
jos leidinius nei Amerikos, nei 
Anglijos spauda nebekreiptų 
dėmesio. Antra, leisdama tik 
lietuvių kūrinius ji nepajėgtų 
išsilaikyt, tačiau apimdama pla
tesnį horizontą, Manyland 
Books turi daug galimybių su
stiprėti finansiškai ir pasidaryt 
pajėgia institucija.”



dinio planą.

80 procentų klinikos ligo
nių diagnostinių tyrimų kainos 
ligoninėje — ųž kiekvieną 26 

sekančius ligoninės ir vėlesnius dienų diagnostinio tyrimo laiko
tarpį. Pirmuosius 26 dol. turi 
padengti pats ligonis.

ttAUtMMAS

goninės draudimas užmokės
Ii- ‘ 
už

lėti 3 dcd. f mteį ir tiek-pgL, 
kas mėnesį federalinė.
valdžia. Tai nebus galinis ■ 
keisti prieš 1968 m. MokėkSo

arfTOnte. Msnurtešinant komu
nizmui. Kankane dalyvaują 
studentė teįig pristatyti rast
is pmftpteojanųkomunizmo 
ir demokŽMMos kovą.
\ i#r. Antanas Sužie
dėlis /|ttjsak^ pagrindinę kal
bą Vfearitf^frmhtejime Chica- 
gūje, Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje vasario 13.

— Mami ir HoHywood, Fla.

patarnavimus:
Iki 60 dienų ligoninėje (užsi

mokėjus padam pirmus 40 doL)

šios draudime programos pa
dengiamos, padidės. _ •:

Užsimcįhėjes pirmnhsius 56
kiekvieną ligos atsinaujinimą 
(pačiam ligoniui primokant 10 
doL dienai).

Iki 20 dienų prailginto gydy
mo (tai gali būti prityrusio as
mens slaugymas namie ar prie
glaudoje, kuri išpildo įstatymo 
reikalavimus) ir už 80 priedi- 
nių dienų kiekvienu ligos atsi-

Pajamos ligoninės draudimo 
išlaidoms padengti susidarys iš 
specialių mokesčių, uždedamų 
kiekvienam darbininkui, darb-

Pradedant 1966 bus išskaitoma 
0.35 prpc. ųup kiekvieno dar- 
bininko nŽz., darbi
ninkas, uždirbąs 4000 dol. me-

• WO KUNIGO PRIĖMIMAS
Rochesttr, N.Y. Kun. Liudas paslaugus, greit įsigijo parapi- 

Januška, baigęs Sv. Kazimiero 
lietuvių kolegiją Romoje, Itali
joje ir įšventintas kunigu 1965 
balandžio 3, grįžo į Ameriką ir 
buvo paskirtas vikaru į Sv. Jur
gio lietuvių parapiją Rocheste- 
ry. N. Y. kun. Prano Valukevi- 
čiaus pagelbininku. Kun. Liu
das, būdamas malonaus būdo ir

dengs 80 proc. neperdėtos kai
nos už sekančius patarnavimus > 
kiekvienų kalendorinių metų 
laikotarpyje: gydytojų ir chirur
gų patarnavimus; jiamų sveika
tos patarnavimus, net ir, tais 
atvejais, kai nebuvot paguldy
tas į ligoninę — iki 100 vizitų 
metuose; daugelį kitų medi
cinos ir sveikatos patarnavimų, 
kaip, pav., diagnostinius tyri
mus, chirurginitts raiščius ir me 
dkinos įtąįsų nuomavimą.

Įsirašymas į medicinos draudi
mą

Jei sulaukėte 65 m. amžiaus 
prieš 1966 sausio 1, medicinos 
draudimo plano lengvatomis ga
lėsite pasinaudoti po 1966 lie
pos 1, kai šj programa pradės 
veikti, bet tik tuo atvejų, jei

jiečių prielankumo. '
Susidaręs katalikių moterų 

komitetas, kurios garbės pir
mininku sutiko būti klebonas 
kun. P. Valukevičius, bei pir
mininkės Marytė Vėželytė ir 
Veronika Vilimienė, kurioms 
talkininkavo kitos 11 komiteto 
narių, sausio ^3 parapijos pa- įsirašysite prieš 1966 kovo 31. 
talpose surengė kun. Liudui 
priėmimo vakarienę. ,

Be vietos lietuvių buvo sve- vatomis galėsite pasinaudoti
čių kun. P. Ažubalis iš Toron- ^0 ankščiaūsiu meta, jei įsi-
to, Kanados ir tėvas Jančius iš rašysite 3 mėn. prieš sueinant

Didysis brolis
(atkelta iŠ 2 pslj

buvo linkę ne tave apgrobti, Niagara Falls. Nors oras Buvo 55 į amžiaus
• bet ką nors tau duoti — bent 

šiltą jausmą, šiltą žodį, jei ne 
daiktą. 0 būdavo, fcad dalyda
vosi ir daiktais, jei gaudavo 
ką iš laisvės.

Landermanas pajuto, stip
riau : nei bet kada ir. savyje tuos
dvejopus pradus - rungiantis čius, kun. P. Ažubalis.

Jančius ir parapijiečių vardu 
df. Antanas Klimas. Raštu svei
kino broliai kun. Kazimieras ir

blogas ir tą dieną sniego priver
tė netoli 2. pėdų, vakarienėje 
dalyvavo arti pusketvirto šimto 
asmenų.
> Vakarienę gražiai pravedė 
Frank Jurien-Jurgelionis. Svei
kino žodžiu kun. P. Valukevi-

tėvas

Jei sulauksite 65 m. amžiaus 
po 1966 sausio 1, šio plano lęng-

Jei gaunate socialinės apsau-

PILIEČIŲ KLUBUI PERSITVARKIUS
Kaip jau buvo minėta, Skė

rių komisionierius L A.P. klubo 
pašalpinį skyrių įsakė sujungti 
su nepašalpiniū klubu. Keliuose 
posėdžiuose padiskutavus, pa
aiškėjo, kad iš susijungusių ą- 
biejų skyrių bus daugiau nau
dos, negu dirbant paskirai. Be 
to, moterys ir vyresnio negu 
45 m. amžiaus vyrai galės pri
klausyti klubui. Tik skirtumas 
tas, kad pastarieji negalės nau
dotis klubo skiriama ligos ir 
mirties atveju pašalpa. Bet už
tat šie naujiejiklubo nariai mo
kės tik po^L- dol nario mokes
čio metamC(<Pašalpinio sk. na
riai moka po 12 dol. metams).

Šios kluBo skyrių jungtuvės 
įvyko ganj&reitai, Gruodžio 11 
per nepašmnnio skyriaus Ka
lėdų vatanįsnę nariai buvo pa- 
informuoti^apie sujungimą ir

’* HARTFORD, CONN. ko klubo 'biznio reikalus. Ją 
sudaro: Juozas Grinius, Petras 
Labesky, Antanas Mockus, Jo-(Sekantis LA.P. klubo susirin- ..

kūnas įvyks vasario 20 d. 2:30 seph Jemaitis, Felix Piliponis ir 
po pietų, klubo salėję). Tad į Jonas Kodis. Direktorių Tary- 
sekantį ir į kitus klubo susirin- bos pirmininkas yra klubo val
kūnus nepašalpinio sk. nariai dybos vicepirmininkas, dabar 
prašomi būtinai atvykti, kad Vaclovas Nenortas. O Direkto

rių Tarybos sekretorius yra klu
bo valdybos sekretorius —Pet
ras Simanauskas. Iš viso, klu
bo valdyba su Direktorių Ta
ryba posėdžiauja ir dirba iš 
vien.

Revizijos komisiją biznio rei
kalams sudaro: Peter Labasky, 
Juozas Grinius ir Joseph Wait- 
kus.

Prie Connecticuto valstijos 
Federalinių klubų sąjungos at
stovai yra šie: Walter Jurgėlas 
ir Joseph Jemaitis, L.A.P. klu
bo šeimininkas yra Kostas Vai

Kai aš gaudavau per Amerikos 
atstovybę pieno miltelių, vaisių 
sulčių ar sviesto dėžutes, — pa
sakojas Landermanas, — aš ma
čiau alkanus žvilgsnius, nu
kreiptas Į mane. Bet aš kartais 
išgirsdavau savyje balsą: “Tu 
pats esi alkanas. Pasilaikyk tai 
sau”. Ir aš kartais tąip padary
davau. Betas laikiau save krikš
čioniu. Ir aš imdavau savyje ne
kęsti tų instinktų, kurie tesie
kia apsaugoti mane, nesirūpi
nant kitais. Aš ėmiau vaizduo
tis, kad bjaurėdamasis tais, 
kurie taip negudriai norėjo iš 
manęs viską išvilioti, aš bjau
riuosi tom pačiom jėgom, ku
rios nori mane pavergti.

Atėjo ir 1964 metų kovas.

(Bus daugiau)

Tevų sveikinimą iš Lietuvos 
jaudinančiai perdavė kun. Liu
do teta Julia Druseikienė.

Vakarienę paįvairino daino
mis trio: vyrų — Kostas Ma
čiulis, Bronius Krokys, Pranas 
Puidokas ir moterų — Ona 
Adomaitienė, Birutė Apnanavi- 
čienė ir Nijolė šlapelytė. Daini
ninkams akomponavo Raimun
das Obalis. Vakarienės dalyviai 
taip pat sudainavo keletą dai
nų, kuriom vadovavo Bronius 
Krokys.

Pabaigoj kun. Liudas trum
pu, bet prasmingu žodžiu padė- 
kojo už jam suruoštą vakarie
nę. ' ' Vt.

tarnybos pensiją ir įsirašote į 
medicinos draudimą, 3 dol. bus 
išskaitomi iš mėnesinių pensi
jos mokėjimų, pradedant 1966 
liepos mėn.

Pagal įstatymą 3 dol. mėnesi
nis "mokestis bus tęsiamas per 
1966 ir 1967 m.

Kiekvienais neporiniais me
tais, pradedant 1967, medicinos 
draudimo programos kaina bus 
studijuojama. Jeigu mokesčio 
dydžio, įskaitant ir valdžios da
lį, neužteks padengti progra
mos išlaidoms per sekančius 
dvejus metus, mokesčio dydis 
gali būti pakeistas. Valdžia ir 
toliau mokės pusę išlaidų.

Įsirašius į medicinos draudi
mą, niekas nebus priverstas jo 
tęsti ilgiau kaip iki sekančių ne
porinių metų galo. Tuo būdu, 
jei bet kuriuo metu mokestis 
bus padidintas, bus galimybė 
norintiems iš programos išstoti.

(Bus daugiau)

kime,kumbuVospecialiai raš
tiškai sušauktas, nariai taip pat 
buvo painformuoti apie sujun
gimą, o sausio 16, pirmame šių 
mėtų klube susirinkime, nepa- 
šalpinio skyriaus nariai oficia-
liai buvo priimti klubo nariais. 
Deja, į minėtą susirinkimą iš 
230 narių, atvyko tik 30; šie 
buvo ir priimti. Kiti nepašal- 
pinio sk. nariai bus priimti ki
tuose klubo susirinkimuose.

būtų priimami
Susijungus abiem klubo sky

riam, teks taisyti b* įstatai (kon
stitucija). Todėl paskutiniame 
klubo susirinkime tam reikalui 
išrinkta ir komisija: Kazys Mi
kalauskas, Jonas Bernotas, Mrs. 
Charles Serwa, Miss Aliee Um
brose; į komisiją įeina ir klu
bo valdyba. .’v ;

Šiems metams į- LA .P. klu
bo valdybą išrinkti: Joseph Tho- 
mas — pirm., Vadovas Nenor
tas — vicepirm., Petras Sima
nauskas -7- sekretorius, Zeno- 

inas Pakayišk« ~ sekret. Pad., taitis. •*-.
^adey^^terso^ — "finansų Klubas turi ir savo* grtžftfe' 
šekret., Antanas Ambrazas — 
iždininkas, Juozas jAsiūnas' ir 
John Vasil — finansų sekreto
rius pagalbininkai

Revizijos komisiją sudaro: 
Anthony Laskus ir Albert Pet
raitis. Juodu prižiūri pašalpų 
reikalus. Ligonius tikrina Julius 
Baltulionis.

‘ Prie klubo valdybos veikia ir 
Direktorių Taryba, kuri tvar-

Lietuvis įsigijo automobilių
Brockton, Mass. — Juozas 

Kairys įsigijo Lincoln Mercury, 
Comet automobilių parduotuvę, 
kuri yra 1724 S. Main St

Tos parduotuvės savininkė 
Mrs. Fizmaurice mirė 1964 m., 
bekeliaudama po Europą. Jos 
krautuvei atsirado net 15 pir
kėjų. Nupirko Juozas Kairys, 
kuris toje krautuvėje dirbo de
vynerius metus, eidamas įvai
rias pareigas. Parduotuvę į sa
vo rankas perėmė praeitų metų 
birželio mėnesį.

Juozas Kairys yra gimęs 1918 
rugpjūčio 16 Daugų parapijoje, 
Alytaus apskr. Baigė Alytaus 
gimnaziją, universitete studija
vo prekybos administravimą. 
Pasitraukė į Vokietiją, 1949ge- 
gužės 24 atvyko į Waterbury 
Conn. Po metų persikėlė į 
vidence, R.I., vedė

nuosavus namus, 227 Lawren- 
se St, Hartford, Conn. Parda
vus jr nugriovus Lietuvių para
pijos mokyklą, šis L.A.P. klu
bas dabar yra vienintelė lietu
vių, užeiga. Sekmadienių vaka
rais čia groja muzika-orkestras, 
tad, prie stalų . besivaišinant, 
protarpiais galima ir pašokti. 
Klubo salėje rengiami minė
jimai, vakarėliai, rodomi 
filmai ir t.t. Be didžiosios salės, 
klube yra dar ir dvi mažesnės, 
kuriose būna siauresni susirin
kimai, laidotuvių vaišės, orga
nizacijų pusryčiai, vakarienės, 
rengiamos parodos ir kita. Be 
to, viename kambaryje yra bib
lioteka su nemažu kiekiu kny-

lietuvių tetalikių moterų sąjun- 
■ gos 18-tas skyrius > išsirinko 

naują valdybą: Jennie Bukavec- 
kas — pirm., Ona Statkevich 
-A- vkepinn., Ahce Lopez — 
ižd., Elena Verbela ~ sekr. Ko
vo 6 skyrius planuoja suruošti 
vakarienę, kurios pelnas bus 
skiriamas labdarybei 
*’ Tautos? Fondas jau nuo 
1965 m. pradžios pradėjo ar
timai su bendruomene dirbti, 
prašant talkininkauti lėšų tel
kime laisvinimui. Kaikurios LB 
apylinkių valdybos pačios suor
ganizavo nuolatinių aukotojų 
būrelius ir prisiuntė aukas. Dau
gelis apylinkių pradėjo surasti 
žmones, kurie sutiko būti įga
liotiniais ir suorganizuoti būre
lius. Gal būt pasėkoje PLB ir 
JAV LB Tarybos nutarimų bei 
Tautos Fondo nuolatinių pra
šymų, jau yra tokių LB apylin
kės valdybų, kurios pranešė, 
kad iš parengimų, minėjimų ir 
kt. bus skiriama Tautos Fon
dui — Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Tokių aukų Tautos Fon
das praeitų metų gale gavo iš 
Philadelphijos apylinkės valdy
bos — 500 dol., iš E? St. Louis, 
III., LB apylinkės 50 dol. Kitos 
apylinkės pažadėjo prisiųsti vė
liau. . ' ’ -j 4

Dar yra tokių apylinkių, ku
rios visai neįsijungia į Lietuvos 
laisvinimui. lėšų telkimą, netal- 
kinūikauja Tautos Fondui, ne- 

’siimė' nurodyti asmenis būre
liams organizuoti. Fondo valdy
ba labai nuoširdžiai prašo ateiti 
talkon ir bent nurodyti asme
nį, kuris toje vietoje sutiktų su
daryti būrelį.

— Česlovas Grincevičius nuo 
šių metų pradžios įėjo į Pasau
lio Lietuvių Archyvo vadovybės 
sąstatą. Jis bus bibliotekos ve
dėju, kuri jau turi daugiau de
šimties tūkstančių egzempliorių 
knygų ir brošiūrų. Jo įsijungi
mas į PLA vadovybę yra labai 
naudingas šiai įstaigai, nes jis 
tam darbui yra puikiai pasi
ruošęs: studijavęs bibliologiją, 
buvęs VDU teologijos-filosofijos 
fakulteto bibliotekininku bei 
Kauno universiteto bibliotekos 
direktoriaus pavaduotoju.

NUOSTASU, iMirtto Mtoeas

sikėlė Į Pro- 
ė Marylane 
sūnus—Juo

Būtų gera, kad dabar, klubui! 
persitvarkius, visi Hartfordo ir 
apylinkių lietuviai į jį Įstotų. 
Ypatingai pageidaujamas jauni
mas, kurio čia nedaug esama.

Sekantis didesnis "klubo rū
pestis — tai surengti buv. ne- 
pasalpinio skyriaus 25 metų su-

kakties minėjimą. Data dar ne
nustatyta, bet komisija' išrink
ta: Kazys Mikalauskas, Anta
nas Ambrasas, Mrs. Stankevi
čius, Mr. Mrs. Serwa, Mrs. Kur
tinaitis ir Marija Baltulionienė. -

X Bernotas

Tėvų pranciškonų kultūros židiniui
JAUNIMO CENTRUI AUKOJO

Po 100 dol. Armonas And., North Port, N.Y.
Remėza Saulius, Brooklyn, N. Y.
Janns, W.M., Brooklyn, N.Y.

Po 50 doL Kareiva Ant, Chicago, m.
z Samulėnas, P., Mr. Mrs., Brooklyn, N.Y.

25 dol. Cassano St., Mrs., Brooklyn, N.Y.
15 doL Homchis P. J., Detroit Mich.
Po 10 dot Kondratienė Rožė, Brooklyn, N.Y., Me'morial Antanui 

Vainiui vietoj gėlių.
Arlauskas Juozas, New Britain, Conn.
Bubiys, V., Detroit, Mich.

Po 5 doL Jonkutė, A., 'Chicago, III., Plaktonis, Pr. Mrs., Johdson 
Ch., Brooklyn, N. Y., Venckus, Br., Newark, N J., Knyš- 
tautas Marija, Danbury, Conn., Bernatavičius St, Wor- 
cester, Mass.

zą 6 ir Joną 3 metų.
Prekyba eina gerai, tari

28 darbininkus. Praeitais 
pardavė 400 automdbilių 
senais).

Jis pats gyvena 155 
mont Str., N. Easton, Mass.

Kai norėsit pirkti naują ma- ^kėiė j Randdph Mass. Augi- z . .
šiną, keliaukit pas lietuvį į 1724 na sūnų Joną 7 m., Oną-Mariją 2 M. Sėbeskas, U. Mra, Nonvalk, Conn:, Matukas A., Chicago, 
S. Main Str., Brockton, Mass. _ 5 metų. Abu vaikai lanko ni., Rapsis Justina, Kearaey, N.J. .
Ten rasit ir daugiau mokančių Onos Ivaškienės tautinių tokių ] g* tafuife VI. Cleveland, Oitio, Andriušaitis Alex, Syra- 
lieįuviškai. Ten pardavėju yra grupę. . . cusiį N.Y., Dulskey, O., Brooklyn, N.Y.
Jonas Statkus, gimęs 1925 rug
pjūčio 31 Varėnos, valsčiuje,
Alytaus apskr. Ten lankė gim-

r. r. KtefeBaus naziją. Pasitraukė Vokietijon,

JUOZAS KAIRYS

Bel-
1949 rugpjūčio 23 atvyko į Pro 
vidence, R.L Tarnavo kariuome
nėje: Grįžęs iš kariuomenės, su
situokė su Ona Baltušyte ir per

*
_ cuaį N.Y., Dulskey,O., Brooklyn, NY.

Toje pačioje parduotuvėje .
dar dirba R. TamuBonis, kuris Visiems aukavusiems teatlygina Visagrife! Aukos siunčiamos:

kit! M. Km. hro, * Y-



J^Ma ądaMiiųasty lertkat*
to MaSSMI jfr-Rnffrrflr ooųntšas 

Dęąr'*g*š:ąlt*cl**M*. ftssa HMtme

VAITKUS 
FUNgšALIIRIir 

1®7 Vebster Avenųo 
PRANAS VAISKUS

4fc w<Ml -aanrtęs.-'. CrtMfcchuzc* 
»Wa4te ***ąCaR MA JRfrO&M 
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Amerikos. Li^uvių Katalikių ir Antonia Patrick ir Izabella 
Moterų Sąjungos 66 knopa Ketevletis pagiedojo Kalėdmių 
sausio 16 turėjo savo $ąreių£- giesmių. Anto^a Patriek dar 
mą, kurs buvo kaip ir pte^uo- išpildė vieną baleto numerį.'Vi
tas Kalėdų pdmviš. Vaišes pa- sai programai ir vąkarimtti va- 
laimmo jr trumpai pasuč&ino Ūovavo pfrm. Justina Banienė, 
preL M. Kemėšis. Taip pat .dar 
kalbėjo kun. J. Praguibicfcas ir 
varg. V. Mamaitis. Programą iš
pildė sąjungiečių yajkrt fr anū
kai. Vincė ir Eglė Juš&žės pa- 
dainavo vieną partizaną dainą. 
Justinos Banienės anūkai John

kuri ir pati padainavo porą se
noviškų dainelių. -

Pyragų kepimas ir vakarienė 
davė šiek tiek pelno, iš kurio 
paskirta auka parapijai

Sausio 23 mūsų sąjungietė 
Agota Norušienė ir Jonas No-

žiūrint labai blogo oro, net ir patikrinti \ ar * asmuo atitinka 
g tdū susirinko apie 250 žmo- SALFASSrgos nario kvalifikaci
nių. Dalyvavo sukaktuvininkų jas. Klubo vadovybė neša di- 
duktė Mrs. Milda Lelis su vyru džiausią atsakomybę dėl netin- 
ir dviem sūnumis, sūnus Jo- k*aao įęrie re^*travima 
nas su žmona ir dviem dukte
rim, daug giminių, draugų ir 
pažįstamų. ; Svmkšno preL -M. 
Kemėšis, adv. Kirk, adv. Pat- 
rk±, svotas Makutėnas Jr jo 
žmona. Naujai atvykusių į A- 
meriką vardu sveikino Balys 
Vyhaudas, patukdamas p<mų 
N«ušių gerą širdį, kjiriąpe pa
rodė besikiniantien ir beieš- 
kantiem darbo tremtiniam. Mo
terų Sąjungos vardu, kartu į- 
teikdama dovaną, sveikino pir
mininkė .Justina Bumenė_Be 
sųmjpętųjų sųkakfoyimnkai dar 
gavo daug sveikinimų telegra
momis ir dovanų. Pokyliui va
dovavo John Beedy.

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MA88. 

Vedėjas 
JONAS X ROMANAS, Sr. 

WH1L - 1430*11. Medtoed, Mas*. 
Sekmadieniai* m*9 11 iki 12 virt.

WLYN 13SO.kitocyole* 
ir FM W1X tasga 

MšeaMtera 1 — U3B vaL M>-

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

k Ądv. M. ŠVHKAUSKIENĖ sutiko Sa- 
L me laikraštyj* duoti paaiškinimų ir pa- 
[ tarimų teisiniais plausimais Darbininko 
i skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
i ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini

jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At- 
Ę tomey at Law, 8 Belgrade Avenue, 
i Roslindale, Boston, Mass. 02131.

_ Qmui sutaupysi ^ritdsmas 
per “Sportą” radiją, radioeon- 
soią^^coiof,^ TV, Tapę 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, įv. škaaSarimo mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kaSbomis. Visi gaminiai 
Tefetaken, Gnmdig, Zenith, 
Burreughs, Oiympia, Boyal etc. 
Katalogus ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
JJL Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Northport, N.Y^ 1173L

173
jurt-raro 

imov. lo&T

MfBjąi-FM 95.7 
273 VfctortaJfcL, Hartford 14, Cosm. 

TeL: MO-4502
SekmaAeai.— omo 12 iki 1 *4*.

TESTAMENTUI ŽUVUS
Klausimas

_Aš turiu Kanadoje ūkį savo 
ir žmonos vardu. Buvo padary-

tinių Valstybių gali būti žymių 
skirtumų.' Tamstai rūpimoj sri-. 
ty galiu tik-tiek pasakyti, kad 
labai svarbu, kaip ūkis buvo “£ 

tas abiejų testamentas: jeigu rašytas” į nekilnojamojo turto
aš anksčiau mirsiu — jai lieka, registracijos knygas (koks to 
o jeigu ji anksčiau mirs —man ūkio “Utie”)). Jei tas ūkis buvo 
lieka. Žmona turėjo du sūnus Tamstos ir mirusios žmimos 
ir dvi dukras, kai aš ją vedžiau, vardu kaip “Tenants by the 
Žmona mirė, o testamentas entirety” arba “joint tenants”, 
prapuolė. Kas man daryti? tada Tamstai, kaipo “gyvam pa

silikusiam” (survivor) nereika
lingas tėtamėntas tam turtui 
paveldėti. Tačiau jei, “title” bu
vo kaipo “tenants in common”, 
tai dabartinė “title” padėtis pri
klauso nuo žmonas testamaitb.

Jei žmonos testamentas'per- 
ėjo’ per ‘Protete’, tai teisinas 
turi visą šį reikalą ‘užrekorda- 
vęs”. E tų “rekordų” Tamsta 
gali visą informaciją gauti.

Beje, aš pamiršau paklausti/ 
ar brolis, sesuo ar kitas gimi
nė gali būti “svietkais”?

GJL, $a*k, Canada

statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagti- 
advimus ant mūsų arta 
pirkėjo žeu^s.' ^atybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą Intmą Visais rei
kalais kreiptis pas staty- 
bminką Andrių Armoną 

TeL 516 AN 1-2864

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

ve«>* VYT. A. YUCIUS 
52 amdfy «. W. Ptoma. 15228 

TeL 563-2754

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 kifocydes 

snmriOMKBtes balsas
Pa. 19123 

' PO 5-0932 
Šeštadieniai* nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

WATERBURY, CONN.
WWCO ? AM - 12-^0 

Ved. ANT. PALIULIS 
. Uetuvoe prisimininud 

Kultūįnė - kemepptaė programa 
Setamd. 9:35 MdlMkdKI ryto

V. PINTO
and RiMftnd**.!- 

ing Piano reflniriiing our alm to 
make y*«r oW piano Hke iww. AH 
WDrtc etripped to bare wood
702 E 212 St Bmndc N.Y. - Call 
OL 5-9819

TAM IGNITION 
MERCURY OUTBOARD 

MOTORS 
437 E. 72 St. N.Y.21, N. Y. 

RH 4-5011 
Sales - Parts - Service 

Ask for Mr. Joe Pucci

and Brome Lore Doren. Payments 
CiaAUMIUMr.Mumy“ 
749 SL Nichoias Avė N.YC.

JKįJIRII III M— :
(ARMAKAUSKAS) .

Gr*hnrtirn - Rntapmnntnjnn 
MCMWBNI KOPLYČIA ! 

423 METROPOLITAN AVĖ.
~ Broeidyi», N. Y. -^..ų

ALFREDO 8ALMAGGI
NYs famous vocal instruc-ZJ^Bn 
tor and Grand Opera 
presario. Voice Lėnom, 
Coachtng and preparatton 
for DebuL •— Rertdence Btudios: 1 
<įueniin Road, Cor. Stilireell Avė.,’ 
Brooklyn 23 CL 6-8002

ANTON MORRIS A A86OC

INCOšCE TAX BETURNS

Federal Income Tax Retoms 
prepar^d all fonn.

For fast prompt aervice call 
291 <-694-7555 / 835-1221

COVENTRY 
MOV1NG A STORAGE INC-

■-* FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air condittoned

A. J. BALTON-BALTRONAS

A Notary PubMc 
660 Grand St, Brook|yn 11, N.Y.

WANTED
’ MACHINIST — TOOL-MAKERS 
Goed we*ktag oęodrttans. Full com- 
pany benefits. Top pey plūs ©ver
time. Appiy Finkęl Outdoor Products 
141 Lanxa Are, Garfieid, NX. or 
caJ2 (.201) 772^7700 Mr. Bettzer

Specbdižtag in personalized Service 
for the cocpert boxing of household 
aąd commercial items for tatema- 
tionai personel 'reorld reide.
230 Eart 63 Št NYC TE 8-$430

R B D HOME IMPROVEMENT 

423WamerSt YtmketN.Yl

MARIO'S 
AUTO INSPECTION SERVICE

Joseph Garszva

DIREKTORIUS 
AICA AVĖ.

E. A. Dore, Realtor 280 Bnaivray, 
SI, N.Y., Interested in Etving on 
fitaten Island? If you reant to build, 
buy or sent, come see-us, ree reffl. 
help you. We have land to build cm. 
Just tell us what you reant. We 
build homes etose to schools and 
sbopptag areas to your specifica- 
ttans. Cafi Bes Harris VU 1-1404.

Auto Repairs by Skifled Medęmlcs 
SheDbay Road 

Cape May Court Bouse 
MAYVILLE, N. J.

Call 465-5607

SINGER8, Studento—Retired Bari
tone Teacher and Voice Corrector. 
Your voice cm dictapbone and tart, 
playback reveals what is needed. 
Teacb Songs from start. 5-0825, 
7r8pjn.<MMy./

(prie Forert Rreay Stattoa)
Woodhaven, N, Y. _ 

(Suteiktam garbingas laidotuves. 
Koptyčtoe nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiBaciia.

Umdm VdhriBf
Ine.

E. JOSEPH ŽEBftOWSKI

KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL
FUNERAL HOME

Ahakymaš
Aš negaliu Tamstai šiuo rei

kalu patarti, nes įstatymai gali 
būti skirtingi įvairiuose kraštuo
se. Jungtinės Amerikos Valsty
bės turi 50 vaišijų, ir te
veik visų šrį valstijų įstatymai 
remiasi tais pačiais -pagrindais 
ir principais, “Cominon Lawr” 
(anglo-saksų teisės) principais, 
taSau konkretūs įstatymai ir 
statutai įvairiose valstybėse ga
li skirtis tam tikroj srity. Ka
nados atskiros “provincijos” ir
gi turi įstatymų efartsmus, o 
jau tarp tam tikros Kanados 
“provincijos” ir Amerikos Jteig-

Tu gali pramatyti savo širdies- priepooti' ir įn Svaigti. 
Tokio Vardo knyga jau atspausta. Joje sudėtos nacjaumos 
mokslo žinios apie širdies priepootių štai vystymą ir apsi
saugojimą nuo jų.

—— Knygos lušm $3.75 ,
Užsakymus siųdnte DARBININKO admii-
nistracijo;, 910 Willoughby Avė., Broeklyn, N. T. 11221.

vietinį advokatą ir jam paaiš
kinti savo, keblumus. Jis galės 
Tamstą painformuoti konkre
čiai visais rūpimais Mausimais.

š)ėl Išūdiaiakų: giminės gaM
būti tiūdnūrioris. Tačiau tokių . ,
linrfinwAų.giminių “patikimu- NegĮrarafaterayĮrfy/g*u,ė*» dar—» 
n»”. laįp» priklasno nuo 
teismo artą jei yn “jury”, tafr 
nuo “jury" nuožiūros.

LIETUVIŲ DIENOS

ANTANUI JANKAUSKUI
Lietuvoje minia, jo sūnų dr^ Benediktą Jankauską, duk
ras ponią Zofiją AUęnę ir ponią Jadvygą Vytuvienę ir 
jų šeimas nuoširdžiai užjaučiu

Norite geros

VYT. MAŽELIS

VEMTA


