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Lietuvos nepriklausomybės kelias 1966 metų eigoje
Kiek tarptautinis klimatas laikė Lietuvos laisvės reikalą 
tyloje; kiek ir kas laužė tylos sąmokslą.

LIETUVIAI!
Prisimindamas ir brangindamas lietuvių pastangas, — dėtas 

prieš penkiasdešimt metų Vilniuje, New Yorke, Petrapilyje, Loza
noje, Voroneže ir kitur, kad būtų sutelktos visos tautos jėgos

Dvi valstybinės šventės: va
sario 12 atšvęstas A. Lincol- 
no 158 gimtadienis, v a - 
sario 16 švenčiama Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 49 
metų sukaktis. Prezidentas L. 
Johnsonas Lincolno gimtadie
nio sukakties kalboje kreipė 
dėmesį i žmogiškosios ir rasi
nės laisvės kelią Amerikoje. Va
sario 16 diena lietuviam tu
ri reikšti apyskaitą dėl žygių 
valstybinei laisvei atgauti: kas 
per metus buvo padaryta, kas 
pralaimėta.
ŽIŪRINT į VYRIAUSYBĘ: dip
lomatinė tyla ir Senato balsas

Jei laisvės kelias priklauso 
nuo tarptautinės padėties ir mū
sų mokėjimo tą padėtį panau
doti Lietuvos laisvei, tai metų 
tarptautinė padėtis nebuvo pa
lanki. Europoje stiprėjo nuotai
kos status quo įtvirtinti ir ant 
jo statyti naujus santykius tarp 
vakarų Europos ir komunis
tinių rytų. Lietuvos klausimas 
ten susilaukė tylos. Amerikos 
diplomatija tarptautinėje areno
je Lietuvos klausimu taip pat 
buvo tyli. Valstybės departa
mento rašte Paverg. Europos 
Seimo pirmin. St. Korbonskiui 
paskutiniai Amerikos diplomati
niai pareiškimai J. Tautose dėl 
Baltijos valstybių minimi iš 
1963 metų — po jų tarptauti
niame forume tyla. Tai nereiš
kia Amerikos vyriausybės pri
pažinimo Baltijos valstybių a- 
neksijai. čia vyriausybės poli
tika panaši kaip dėl Vietnamo: 
nors dėl Vietnamo Amerikos ir 
Sovietų pozicijos skirtingos, bet 
Amerika siūlo šalia jų bendra
darbiauti kitais klausimais, sta
tyti “tiltus”. Skirtingos pozici
jos ir dėl Lietuvos. Pereiti me
tai nerodė, kad Amerikos vy
riausybė vardan tų “tiltų” būtų 
bet kuo nuo savo pozicijos dėl 
Lietuvos nuslydusi — išvengė 
bet kurių veiksmu, kurie reikš
tų de jure ar de facto Lietuvos 
Įjungimo Į Sovietų Sąjungą pri
pažinimą; taip pat nereiškė ve
to, kad Senatas pademonstruo
tų pozityviai savo nusistatymą, 
skelbdamas spalio 21 rezoliuci
jas už Baltijos valstybių klausi
mą Jungtinėse Tautose ir kituo
se tarptautiniuose formuose. ši 
rezoliucija yra labiausiai žymė- 
tinas Amerikos žygis Lietuvos 
laisvės kelyje per 1966 metus. 
Jis nereiškia Lietuvai laisvę pri
artėjus, bet jis reiškia laužymą 
tylos, kurioje Lietuvą stengiasi 
laikyti Sovietai, Europos politi
kai, Amerikos tam tikra spau
da.

Prie tylos laužymo prisidėjo 
Massachusetts valstijos senato 
rezoliucija už Baltijos valstybių 
laisvę, Chicagos majoro pa
skelbta ištisa “lietuvių savai
tė”, tradicinės kalbos Kongrese 
bei spaudoje Vasario 16 ar Pa
vergtų tautų savaitės proga. O 
pernai viceprezidentas H. H. 
Humphrey birželio 12 dar bu
vo paskelbęs specialiai Baltijos 
diena, taip pat specialiai Balti- 
morės arkivyskupas kardinolas 
Shehan paskelbė atsišaukimą 
dėl Baltijos deportacijų 25 me
tų sukakties.

Nors bendra tarptautinės pa
dėtis nėra palanki, Amerika te
bėra vienintelė, kurioje Baltijos 
valstybių likimas yra toks gy
vas.

ŽIŪRINT į LIETUVIUS: be- 
kompromisinė kova ir kompro
misų ieškojimas

Tarp lietuvių aiškiau nei 
anksčiau rodėsi dvejopi keliai 
Lietuvos laisvės link. Vienas — 
bekompromisinė kova už Lietu
vos nepriklausomybę prieš oku
pantą ir jo okupacinę valdžią. 
Šiuo keliu ir buvo laimėta mi
nėtoji Senato rezoliucija. Jei 
metų veikimo pastangų įtampą 
ir laimėjimą tektų reikšti sim
boliu, metų žmogum, tai juo 
tektų laikyt visą lietuvių, kai
mynų, draugų amerikiečių vi
suomenę, kuri buvo susitelkusi 
apie L. Valiuko vadovaujamą 
rezoliucijų komitetą.

Nepriklausomybės kovos ke
lyje minėtina ir kita dalinė, 
partizaninė iniciatyva, ypačiai 
jaunimo — pvz. Jūratės Reis- 
gytės žygis, kuris buvo garsus 
šūktelėjimas prieš tylą, New 
Yorke naujai susikūręs Laisvės 
Žiburio radijas su kovinga lini
ja nepriklausomybės pozicijose, 
bylojąs lietuviam ir nelietu
viam; tarp lietuvių kovos dva
sią palaikė sukilimo 25 metų 
sukakties minėjimai, ypačiai li
teratūrinis indėlis, kaip kovų ir 
kančių liudininkas iš Lietuvos, 
“Neparašyti laiškai”-, .

Stipriau ėmė rodytis ir ant
ras kelias — tų, kurie "tiltų" 
statybos politiką siekė pritai
kyti Lietuvos plotui, laikydami 
santykiavimą su tauta tėvynėje 
pirminiu siekiniu, nepriklauso
mybės siekimą atidedami Į to
lesni planą ar kai kurie net 
skelbdami, kad “nepriklausomy
bė nebūtina lietuvių tautai”. 
Nuo žodžių pereinant prie veiks
mų, lapkričio 19 demonstruo
tas dialogo mėginimas, kuriame 
vietoje tautos tebuvo Levas Vla- 
dimirovas.

— Sovietai vengia nutraukti 
diplomatinius santykius su ko- 
mun. Kinija, nes jie tada ne
tektų geležinkelio ryšiam su š. 
Vietnamu.

— Vatikano valstybės pase- 
kretoris Agostino Casaroli va
sario 12 išvyko Į Lenkiją.

.— Maskva ir šiemet uždrau
dė Mare Chagall paveikslų pa
rodą.

DĖL VIETNAMO—dvejopų valių varžybos dar nebaigtos
Prezidentas LBJ vasario 13 

Įsakė atnaujinti š. Vietnamo 
bombardavimą. Pasiaiškino, kad 
nėra kito pasirinkimo, kada iš 
Hanoi nesulaukta jokio ženklo 
per šešias nebombardavimo die
nas naujų metų proga (vasario 
7-13).

Bombardavimas atnaujintas 
kelios valandos po Sovietų min. 
pirm. Kosygino išvykimo iš 
Londono. Buvo laukiama, kad 
Kosyginas tarpininkaus — pa
skatins š. Vietnamą rodyti taip 
pat nuolaidų Amerikai sustab- 
dant bombardavimą. Bet Kosy
ginas pakartotinai pareiškė: 
Sovietai negalės tarpininkauti, 
kol Amerika neatsisako nuo 
bombardavimo.

Atnaujinti ar neatnaujinti 
bombardavimą - buvo dvejo
pų valių konfliktas. Sovietai ti
kėjo palaužti LBJ vyriausybę ir 

priversti ją atsisakyti vienaša

Katras kelias tikslingesnis — 
katras veda į tylos laužymą, 
katras į jos įtvirtinimą; katras 
stiprina kovą dėl nepriklauso
mybės, katras stiprina kapitu
liacijos nuotaikas; katras ir 
kiek stiprina tautos pastangas 
atsipalaiduoti nuo Maskvos, 
kiek Maskvos įteisinimą bei pri
pažinimą — klausimai virto 
kontraversiniais. Reikėjo dra
matinės įtampos Vlike, kad iš
aiškėtų, jog dialogo faktas iš
slydo už ribų, kurių laikosi val- 
tybės departamento politika 
Lietuvos klausimu; išslydo ir už 
ribų, kurios buvo sutartos ir 
formuluotos veiksnių konferen
cijoje Clevelande 1966 m. sau
sio 22.

Dvejopų kelių pasireiškimas 
galima laikyti ženklu, kad ko
va dėl laisvės yra perkelta ir į 
pačių lietuvių tarpą. Sausio mė
nesį veiksnių konferencija Vil
ko iniciatyva mėgino pozityvų 
žingsnį — susiderinti akivaiz
doje ateities uždavinių. Tos kon
ferencijos ir metų apyskaitos 
užsklandai žymėtinas betgi Alto 
pasinešimas — eiti separatiniu 
keliu. Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas

Pietų Amerikos lietuvių kongreso vardu dedamas vainikas vasario 5 prie Laisvės paminklo Buenos Ai
res. Tarp dalyvių atpažįstami Vliko pirmininkas dr. K. J. Valiūnas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
vicepirmininkas St. Barzdukas, kongreso parengimų komisijos pirmininkas Arturas Mičiūdas.

liškai nuo bombardavimo be jo
kio Hanoi pažado mažinti ka
rinius veiksmus. Prieš bombar
davimo atnaujinimą nusistaty
mą skelbė taip pat Vatikanas, 
Italijos, Prancūzijos vyriausy
bės. Tą nusistatymą rėmė taip 
pat tam tikri sluoksniai Ame
rikoje. Prisidėjo paskutiniu me
tu ir toki senatoriai kaip R. 
Kennedy, Javits, spauda — Ti
mes, W. J. Tribūne.

Amerikos vyriausybės pozici
ją dėstė ir gynė valstybės sek
retorius Dean Rusk vasario 9: 
bombardavimas bus atnaujin
tas, jei iš antros pusės nebus 
sulaukta jokio gesto; o per pa
liaubų dienas sulaukta priešin
go dalyko—š. Vietnamas susti
prino jėgų infiltraciją, pasinau
dodamas bombardavimo per
trauka; pernai metų 35 dienų 
pertrauka buvo panaudota taip 
pat tik infiltracijai.

išsilaisvinti iš ilgos ir klaikios caristinės Rusijos okupacijos ir at
statyti nepriklausomą Lietuvos valstybę, — VYRIAUSIAS LIETU
VOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS sveikina visus lietuvius paverg
toje tėvynėje, Sibiro tremtyje bei išeivijoje ir kviečia pasistiprinti 
ano meto ryžto, žygių ir aukų pavyzdžiais ir suaktyvinti laisvini
mo kovą sovietinei okupacijai pašalinti ir nepriklausomos Lietu
vos respublikos suvereninių teisių vykdymui atstatyti.

Lietuvos valstybės atstatymo 50 sukaktuvinių metų išvaka
rėse Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas pareiškia, kad jo 
besąlyginis įstatymas yra — laisva, nepriklausoma, demokratinė 
Lietuva. To siekdamas,'1967 metais ryžtasi:

1) įprasminti Lietuvos valstybingumo sąvoka visose lietuvių 
tautos kartose, kad ir ateityje nestokotų laisvės kovotojų, kurie 
gintų Lietuvos tautinius ir valstybinius interesus;

2) sutelkti visas pajėgas į darnų laisvinimo darbą ir tuo būdu 
padidinti veiklos apimtį;

3. išplėsti susižinojimo priemones, kad laisvojo pasaulio įta
kingieji būtų pilnai ir tinkamai informuojami apie krašto padėtį 
ir kad visur Lietuvos byla būtų gyva.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo komitetas kreipiasi į visus lais
vuosius lietuvius ir ragina juos šiais sukaktuvių ruošos metais, 
renkant aukas vasario 16 dienos minėjimų proga, būti dosnes
niais, kad Lietuvos laisvinimo darbas ir veiksnių sutartiniai už
simojimai galėtų būti sėkmingai vykdomi.

PAVERGTIEJI IR LAISVIEJI LIETUVIAI!
Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas linki pavergtie

siem lietuviam stiprybės ir ištvermės kovoje su okupanto prie
spauda, o laisvuosius lietuvius kviečia visais būdais remti Lietu
vos laisvinimo darbus.

Tautos praeitis yra mūsų!
Tautos ateitis turi būti mūsų!

Po Rusk pareiškimo preziden
tas dar įsakė bombardavimo ne
atnaujinti. Buvo vis dar tikima
si Kosygino tarpininkavimo. N. 
Y. Times dar pirmadienį rodė 
optimizmo — esą prezidento 
patarėjas Rostowas įtikinęs pre
zidentą neatnaujinti bombarda
vimo ir tegul žingsnį daro Ha
noi. Bet Hanoi jo nedarė. Ha
noi tik kreipėsi į popiežių, kad 
sustiprintų spaudimą Amerikai 
— atsisakyti nuo bombardavi
mo, pasitraukti iš Vietnamo, 
pripažinti “išlaisvinimo fron
tą”.

LBJ apsiriko, tikėdamas, kad 
“tiltais” laimės Kosygino palan
kumą Vietnamo reikalui. Apsi
riko ir Kosyginas, tikėdamas, 
kad jo nenuolaidumas privers 
LBJ kapituliuoti vienašališkai. 
LBJ nekapituliavo, įsakė atnau
jinti bombardavimą, ir už tai 
atsakomybė tenka ne tiek Ha
noi, kiek Kosyginui.

Dear Mr. Charge d’Affaires: ' i
On the occasion of the forty-ninth anniversary of Lithua- 

nia’s independence, I estend to you the best wishes of the 
Government and people of the United States. '

United States support of the Lithuanian people’s just 
aspirations for freedom and independence is refleeted clearly i 
in our refusal to recognize the forcible incorporation of your i 
country Into the Soviet Union and in the warm sympathy ’i 
manifested by the American people in the Lithuanian cause. 11

In continuing to look resolutely toward a free and in- 
dependent existence, the Lithuanian People both here and ’i 
abroad have established a firm foundation for the hope of 
free men everywhere that the goal of Lithuanian national 1 į 
self-determination will ultimately be realized. į

Sincerely yours, 1
Dean Rusk

Mr. Joseph Kajeckas
Charge d’Affaires ad interim 1
of the Legation of Lithuania,
2622 16th Street, N.W„
Washington, D.C. 20009

PROCLAMATION I

The anniversary of the independence of Lithuania is a day J 
observed with deep feeling by many of our fellow citizens Į t 
whose hopes we share.

During their brief period of independence, the people of 
Lithuania established and supported a Progressive, enlighten- i 
ed statė based upon respect for the dignity of the individual 
and eųuality of opportunity for all. ■ |

Our association with Americans of Lithuanian origin has 
broadened our understanding. They are today among our 1 
most valued citizens. 1

It is fitting that we join them in commemorating the 
independence of the land of their forefathers.

Now, therefore, I, Nelson A. Rockefeller, Governor of 
the State of New York, do hereby proclaim February 16, J 
1967, as Lithuanian Independence Day in New York State.

Given under my hand and the Privy Seal of the State at 
the Capitol in the City of Albany this thirty-first day of 
January in the year of our Lord one thousand nine hundred 
and sixty-seven.

(Signed) Nelson A. Rockefeller ?

Pradedame apie Pietų Amerikos lietuvių 
kongresą, įvykusį Argentinos sostinėje

Ketvirtojo Pietų Amerikos 
lietuvių kongreso išvakarėse 
jaunimas susirinko į studijų sa
vaitę, Įvykusią tėvų marijonų 
Šiluvos vasarvietėje — Vilią 
Elisa — netoli nuo Buenos Ai
res. Pirmąją dieną -— sausio 27 
susirinko daugiau vietinis, Ar
gentinos lietuviškas jaunimas, 
bet vėliau prisijungė svečiai iš 
Venecuelos, Vokietijos, JAV. ir 
Brazilijos.

Kongresas pradėtas vasario 
2, ketvirtadienį, pamaldomis, 
kurias laikė vysk. V. Brizgys 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje. Tos pačios parapijos sa
lėje įvyko ir iškilmingas kong
reso atidarymas.

Vasario 3 ir 4 Crillon viešbu
čio patalpose įvairių kraštų de
legatai ir svečiai turėjo progos 
dalyvauti paskaitose ir diskusi
jose lietuvybės išlaikymo klau-
Simais.

Vasario 3 vakare įvyko meno 
vakaras su vaišėmis Lietuvių 
Susivienijimo rūmuose, o vasa
rio 4 vakare — Lietuvių Cent
ro rūmuose.

Vasario 5, sekmadienį, Bue
nos Aires katedroje iškilmin lietuvių, jų tarpe 17 iš JAV.Nuotr. Darbininko

Pietų Amerikos lietuvių studijų savaitė vyko tėvų marijonų sodyboje Vilią Elisa sausio 27 - vasario 2, 
dalyvavo apie 60. Nuotr. Darbininko

gas p ontifįkalinės mišias auko« 
jo vysk. V. Brizgys, o pa
mokslą pasakė marijonų provin
cijolas tėv. dr. V. Rimšelis, M. 
I.C. Po pamaldų padėti vaini
kai prie Generolo San Martin 
karsto ir prie Laisvės paminklo.

Penktadienio, šeštadienio ir 
sekmadienio popietėse karštose 
rungtynėse susitiko Argentinos, 
Urugvajaus ir Brazilijos lietu - 
vių krepšinio komandos.

Vasario 6, pirmadienį, 3:30 
vai. popiet kongresas užbaigtas 
didžiuliu meno vakaru Avenida 
teatro patalpose. Programoje 
pasirodė Aušros, šv. Cecilijos 
ir bendras Argentinos lietuvių 
chorai. Su tautiniais šokiais pa
sirodė Urugvajaus “Gintaro”, 
Argentinos ‘Rambyno’ ir Lietu
vių Centro ansambliai. Kaip ki
tų vakarų programose, taip ir 
ši kartą išklausyta eilė sveikini
mų bei kalbų. Vakare kongre
so dalyviai Lietuvių Centro rū
muose buvo pavaišinti argenti- 
niečiam būdinga asado vakarie
ne.

Kongrese dalyvavo apie 1200
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Moralė pelnas
Vos pradėjus dirbti “Ryte”, 

kariuomenės toteme prasidėjo 
sensacinga byla. Buvo teisia
mas vienas įžymus asmuo, ku
ris nušovė pulkininką, bssi- 
braunantį į to asmens šeimą. 
Kaune buvo didžiausia sensaci
ją. | teismo salę buvo galite*
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SW 8-2868 
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AN 8-0064. 
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Užtat ir nudžiugau ir susirūpi- fr taiso — adteiifc- Itas ryškias smulkmenas apie
tau, kai spafid 19 stud. PX, velionį Turauską. Jei aš dabar jrtįjjo mus
vėliau advokatas ir r Sibiro M<*•**»»
tremtinis, man pareiškė, kad, 
jei noriu eiti dirbti į “Ryto” 
mėnraštį, Kur jis atsisakąs jam 
pasiūlyto darbo, tunu rytoj 
prisistatyti vyr. redaktoriui Ed
uardui Turauskui. Girdi, reikė
sią vadovauti propagandai, rū
pintis prenumeratorių skaičiaus 
padidinimu. Buvau labai susi
rūpinęs, nes dar žalias studen
tas bijojau, kad to darbo neį- 

yladtailr Kitam Ktatorite, veiksiu.

didžiausieji politikai siekia glau
da® kontakto su spaudos, me
no ir mokslo atstovais, idant ge
roje vietoje ir laiku juos prisi
mintų. Moka astronomiškas su
mas ryšininkams ir propagan
distams. Todėl, manyčiau, kad 
šalia gubernatorių, senatorių ir

— gerą atraižą medžiagos paltui; kostiumui ar suknelei 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo luinom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

■irus Estij® gen. konsului ff?4. raustai 
Jotame KUv 19W m, JAV «?, > *** >B»

&. -fe 31*?
konsulo pareigas.

Taigi Estijos konsulo parei
gos, kurias pirmiau ėjo E. Jaak- 
son, liko neužimtos. Šiuo reiki- 

darnu susitarta su Afcsei 
Linkhunrt, buvusiu Estijos pa- 
siununyBes aoacne stounsL 
JAV valdžiai sutikus, Ą. Unk- 
hurst su žmona atvyksta į few 
YOrKę u G* pCrlIBS KvUMUO £•- 
reigas taip K Jaataono asisten
tas. Ne* Yorkan atvyta tik 
apie balandžio mėn.

rlnėjam® bylos duoti ko dau- 
ghitaa sensacingų smulkmenų.

. Turauskas pasiunčia mane 
atstovauti “Rytui’* ir aprašinėti 
bylai Sėdžiu su kitais spaudos 
atstovais prie pat teismo stato 
— “už grotelių” ir rašau vis
ką, ■ beveik stenografuodamas. 
Pirmąją dieną prisirašau visą 
sąsiuvinį. Bet, kai vakare su
grįžau į redakciją, Turauskas 
pasišaukė, mane ir' maždaug 
taip pareiškė:

“Žinai, ką, p. J., į posėdžius 
eik ir toliau,;bet apie bylą pa
rašyk tik po kelias eilutes, kas
dien; paminėk teismo sudėtį, 
advokatus, sprendimą ir dau
giau beveik. nieko. Katalikui 
žurnalistui turi rūpėti ne sensa
cijų skleidimas, ne pinigo gau
dymas — pelnas, bet pirmoje 
vietoje — moralinė atsakomy
bė. Tik pamanyk, p. J.* mes ap
rašome bylą su,..^ųmųs inty- 

uk ,už-

iL'ftHctu 11333 Jo*. Catnpau
11, (U-.7*2 8pi*OflcM Av®.
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*^dlMg*be motų p*dj^8i*iėą
DOVANAS-SIUNTINIUS JftJSSR.

Gavėjas atakp senoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti 
shmtatai

IpdrauftL variose mfsų skyriuose yra gausus aukštos

tati žibių savo tėvams teisti. 
Nenorių maišytis į taip skau
džią šeimos tragediją ir tą tra
gediją padėti perkelti į būtino
jo jaunuolio ąidą. Nenoriu, kad 
“Rytas”, katiiūd^as diairištis, 
įsiveltų į užlbįiislnn| sensacijų 
skelbimą. Tegul tai atliks pigio
ji spaudi.”

jant politikus (gubernatorius, 
senatorius, ministerius, ambasa
dai® ir Lt), reikia užmegzti 
ryšį ir su mokslininkais, univer- , ___ , ,
sitegų valdytojais, visu sričių Mano pirmas susitikimas. Moralė ir pelnas, ^aritaęepmds Litais. Ambasadorius ir Ųuėh^ UnrFornia 
menininkais, asmeniškais šio ir --------------- - --------------------------'------  ' trio** tieVb' ’ ----- —

A. KGKIAiS ŽYGIAIS SUSTIF- 
RlNtUME DIPLOMATINĘ KO- nuomonė* formuotojus. 
VĄ Dtt. LAISVA C . ’ * "

Mūsų kova dėl laisvės yra ga
na geroje eigoje, kiek tti liečia 
mus tiesiog. Reikia tik dau-. 
giau energijos ir ryžto gerai už
suktam krašto vadavimo ratui 
varyti pirmyn. Tačiau itorėČbht 
iškelti tris aspektas, kurie, ma
no nuomone, galėtų būti sėk
mingi talkininkai bendram dar
be. Pirma, ar nevertėtų įsteig
ti Washingtone nuolatinę 3-4 as
menų komisiją, kuri mūsų lais
vės bylą veiktų kitais būdais ir 
kitais kanalais? Torio galvojo 
'lobby4. “Lobiizmas” šioje šaly
je labai plačiai praktikuojamas 
ir turi legali® institucij® sta
tusą. Tokį ‘lobby’ galima būtų 
steigti visų trijų Baltij® valsty
bių vardu su 25-30,000.00 meti
ne sąmata. Trys asmenys, pa
skirti išimtinai šiam darbui, ga
li pasiekti nuostabių rezultatų 
dirbdami užkulisyje ir slaptai. 
Tokios komisij® veikla galėtų 
būti viešai n®kelbiama, d pati 
komisija priklausytų tiesiogiai 
Vlikui arba Altui, žiūrint, ku
riam teisiškai būtų patogiau 
tokią instituciją savo žinioje tu
rėti. Trims kraštams finansavi
mo problema nesudarytų nepa
keltam® našt®, o nauda gali 
būti milžiniška.

Antra, mano nuomone, dip
lomatinei kovai stiprinti reika
lingi nė viel diplomatai. Tėriv 
galvojė koHorinodRū. Ieš
kant draugų, tiriant politinę at- plb pirmininku i. 
mosferą, šviečiant bei informuo- Bachopterife, dr. Pacevgfenė,

• ?A88AIC,NJ. — 17® Markei Street___ ;____ 1___ GR 2-8387
• PATER8ON1, NJ. — 99. Main Street--------------------MU 4-4*19
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PrrrąBURGH 3, Pa. — 1307 *. Carson Street a____HU 1-2750
• SAM FRANGiSCO, CJHf. — 2076 Sotter Street___ Fl 8-1571
4 WATtaRSŲRY, ęo<in. — 905 Bank St.--.L____ _
e WORCĖSTER, Mase. 169 Millbury Street __
• YOUNG8TOWN 3, Ohio — 21 Fiftte Avenue__

ar slaptąją galingųjų nuomonę. . ^7"^* rids. jis paprašė (tūpti “Lai-

Nėra paslaptis, kad net patys
vai stiprokai pageidavo, kad ei- fc^ptitistačišu. Jfe inta tarfc 

čiau į dvasinę seminariją, o. aš, tų sk^tiuią’^ Tti
nors baigęs šešias klases nore- mano egvnmiže«? Vm ii- 
jau mokytis kunigu, bet dabar ėjęs gimitarijm ėmAi :v0tt- 
jau buvau kitokio nusistatymo, Ftayfeu*
Ndis ir buvdu išleistas į Kaimą univesifetb' atiŠMint IT ėyt. ...... . ..
su šimtine litų ir krepšiais vtonfatdio Lfetav® katalikiško rios laikraščių lįod*, ttėštti, ptanoj til^į pinigas, b tik po 
maišto ir numo santykiai su tė- dienrašėo redaktorių. Jei aebū- kratos, vfflcitių ktammktiių to- te mdralė. Tarauskar buvo ki- 
vtiš nėnukemėjo, bet prieš ma- && jšu ankšfeu (nuo 1923 tehręndya v prelato 'ttitt pinna moralė, o paskui

" " '■ pinigas. Atsisakymas laikraščiui
pelno tik dėl vfeho jaunuolio 
ateities tai žavus to didžtojo 
audito pasiūgimas, fr taip pa
sielgė ps pats, būdamas beveik 
jaunuolis, afde 30 m. amž., ir 
dar nuostabiau — baigęs moks
lus tokiame Paryžių je.

Turauskas sielojosi “Ryto” 
gerti vardu, ir jo akys ypač 

, . __ ________ ten dirbosi®
sėdžiu prie rašomosios- matinė- krii* Studentas. Atsimenu, me- 
tes, tai gal dėLte, kad Eduar- ^5^ fąkultete vyk® didelis 
das Turaūskaš, vyr. redąkto- trvnimaate su žvdafe sttatoitils 
įtes, jau piraeįą mmo “Ryte” 43 tavonų skrodimo, žydri sta- 
darbo dieną, sėdo greta manęs Gontai skrosdavo krikSčtoniu la- 
ir man davė pirmąsias maži- votrtte, bet Žydų lavonų medici

nos fakultetas negaudavo. Bu
vo paskleisti atsišaukimai vie
ną vakarą rinktis į pirmuosius 
universiteto rūmus. Turauskas, 
sužinojęs apie galimus fisišoki- 
ntuš, įspėjo mus iš anksto: 
“Susimildami, vyrai, neįslmai- 
iykit į tuos dalykus. Atsimin
kite, kad dirbate "Ryte".



keliu pasuko. Ir Kapsuko-Mic-

nija, nors ir mažumos atstovau-

buvo ne

vo profesijos vfei jie seniai dir-

gimė. Mėginame žvelgti į juos,
taigi ir j save. ..

jie virto Rusijos įrankiais lietu
vių tautai įlieti į rusų tautą.jama, laimi daugumą. Ir dėl to 

nepriklausomybės aktas buvo 
visų vieningai pasirašytas. Signatarai, viri jie, 

atsitiktinai iš fabrikų, ūkių, 
raštinių, parapijų, redakcijų su
rankioti žmonės šiam konkre
čiam raštui pasirašyti. Salią sa-

(nukeltai 4 pA.)

tas aferą praeityje miręs. Ne, 
jis tebegyvas ir iš ten jis te
beveikia dabartį net tarptauti
niu plotu. •

lęs iš Kuldingos, Latvijoje. 
Kauno gimnazijoje 1911 vienas

nalizadją ir vandentiekį, dirbo 
«bcz dem. partijai 1916 su

uaM«po imatato

nebuvo!), kurie tada labai ne
palankiose . sąlygose, t grasini
muose ir gundymuose siekti ko 
nors mažiau nei nepriklauso
mybės, išdrįso nesusigundyti,

iš šten jis te- 
.. u &*&&*>* i
mūsų mintis ir pasi
ryžimus. Ir ne tik mūsą. Jei gu- 
benutoriąi skelbia proklamaci
jas, KonĮpąso nariaisalcokal- 
bas, Kongresas priima rezoliu-

omybfes atstatymo 
Masi prieš 49 me- 
C tai senas ir trii- 
nūėjęs į istoriją.

Taip, jfcyra nuėjęs į istori-

Smetona, J. šauliu dalyvavo lie
tuvių konferencijoje Lozanoj, 
kur buvo sutarta siekti nepri
klausomybės. 1917 dalyvavo
Berno konferencijoje. Lietuvos 
Taryboje atmetė nuolaidas vo
kiečiam ir dėl to laikinai buvo

stei
gėjų, pirmojo kuo meru Pane- 
vėšy gimnarįjos mokytojas. 
NŪO1919 Lietuvos • delegaci- 

^ftfeC^ .j<» Anglijoje patarėjas. 1920 
feo. taikos su Sovietais delegacijos 
gpasijaKTjfli. sekretorius, st seimo narys, 

■ antoriu^ Švietimo ministeris. Nuo 1922 
iž išVil- atstovas prie šv. Sosto, atslo- 

ų ištremtas vas J. Valstybėm, Latvijai, An- 
Bpe Aušros .gtijai- Nuo 1932 centre teisių 
bis, bumą- ir administracijos departamen- 
ndteto pro- to direktorius, 1939 min. pirm, 

pavaduotojas, vyriausybės įga
liotinis Vilniuje, dalyvavo 1940 
derybose Maskvoje d& Sovie
tų ultimatumo, 1940 deportuo
tas. Likimas nežinomas.

Aktą pasirašė, būdamas 25 
metų.

Pranas Dovydaitis —-: kilęs iš 
Višakio Rūdos, Marijampolės 
ap. Nuo 1911 drauge su kun.gautum... Kita dalis, Tarybos Praėjo 49 .metai, ir daug 1927 vasario M; taigi 9 metai Viekšnių V. Mažeikių ap. 

mažuma, nesileido X nuolaidas, kas primiršta, šios diępps skai- 
laikėri tiesios principingos tini- tytojui tenka priminti, 
jos —- irii aiškų nepritaausomy- vo tie vyrai (tūrvyrri,uĮkrie- 
bę. Pasipriešinimą daugumos 
nuolaidom keturių mažuma su
dramatino, pasitraukdama iŠ 
Tarybos. Grįžo tada, kai dau-

natarai buvo visokio amžiaus— sijos. Ir jau 1916 konferencijo- juos treniravo būti sąmonin- 
tarp.67 ir 25 metų, visokių je vieningai buvo prieitas nu- gaiš patriotais, rizikuoti, eiti 
“generacijų”, visokių profesijų, sistatymas — siekti nepriklau- prieš srėvę, pūsti prieš vėją. 
Netgi brendę nevienodame tari- somybės. Nematyti pėdsakų, Daugelis net ir profesiją buvo 
tūriniame klimate— dalis “ry- kad konferencijoje kas daly- pasirinkę tokią, kuri leistų 
tų”, dalis “vakarų”. Bet jie su- vautų kaip stebėtojas ir dėklą- jiems išlikti Lietuvoje, nors tos 
rado tarp savęs “vienybę”. Ne- motų, kaip jam neprivalomas profesijos nemėgo ir neprakti- 

konferencijos sutarimas siekti kavo, atsidėdami visuomenei, 
Nelengvai, nes tada, kaip ir nepriklausomybės.

visais laikais, skirtingi charak- Tiesa,, šalia Tarybos ir šalia sąmonę iki jos naujo laipsnio 
tenai skirtingai reagavo į su- konferencijos buvo tokių, ku- — valstybinės sąmonės, 
tinkamas kliūtis. Kai Lietuvos rie atmetė nepriklausomybę, įsivaizduokime juos tebegy- 
Taryba 1917 sutiko Lietuvą o- reikalaudami dėl Lietuvos tiki- vus ir imančius dabar veikti 
kupavusios Vokietijos reikalą- mo atsiklausti Rusijos liaudies mūsų Vlike, Alte, Balte, Bend
rinu, kad Taryba susietų Lietu- valios. Buvo tokių, kurie tuo ruomenėje, Diplomatijoje.’.

pasitraukęs iš tarybos drauge 
su Biržiška, Narutavičium ir 
Vileišiu. Pirmose vyriausybė-

kUk crsiėiaM cutankta* •(•igiaatsis ia* s. ttoaok ralisto tada
«iM Joę gyventoją tortakto*.

eFVtMMVtai.Ftokn pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

ItetetM taryta^feitatol* Hstsrta tautos atstovybė, rsadsoos 

ęripaiMtoJatsata įfsisęrsatign teise ir lietuviu Vilnims konfęnaeijM 
■atartas ngs* je ahu 18-23 S. 1917 Mtals.sfcelbia atstatanti nepriklso- 

; sos* tatakraktaMte pss—ple .sstvarkyt* Heteros valstybę * sostine 
Vilniuje ir t* valstybę atskirianti ano viso valstybinis xytin«kurie 

f jra .tevę su kiC4ai» taat«nta- 
i Brango Uotauos taryba pareiikia.kai Lietuvos valstybės paaa-
X tas ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nestatyti :

bo visuomenės reikalam. Vieni i
organizavo politines grupes, ta- X
ti ūkines pajėgas, kiti švietimą, g
kiti kovojo dėl kalbos bažny- 1
čiose. Ilgi metai dar prieš aktą |

sitikti Šveicarijoje su lietuvių 
veikėjais £ vakarų Europos, A- 

Nepriklausomybės akto rig- merikos, net ir lietuviais iš Ru-

Steponas Kairys — kilęs 
Kurklių v. Ukmergės ap. Inži- 
neriją-tecbnologiją baigė Pet-.. 
rapitio institute. Nuo 1911 ap
sigyveno Vilniuje, dirbo savi
valdybėje organizuodamas ka-

ninkų sąjungos pirmininkas.
Už veikimą tarp ateitininkų 

ir pavasarininkų 1932 ketintas, 
atleistas iš profesorių. 1941 bol
ševikų su šeima deportuotas.

Aktą pasirašė, būdamas 32 
metų, mirė Sibire.

A- Dambrausku išleido Ateitį 
ir tapo pirmuoju ateitininkų 
ideologu. Nuo 1913 Viltięs re- 

.. daktorius vietoj A. Smetonos. '
Vokiečių pirmos okupacijos me
tu direktorius Kaune Saulės 
gimnazijos, kuri 1919 buvo su
valstybinta ir gavo Aušros var
dą. 1919 min. pirmininkas. Pa
sitraukęs nuo politikos, atsidė
jo universitetui, gausiem žur
nalam redaguoti ir jaunimo bei 

x darbininkų tarpe veikti: 1925 
išrinktas pirmu ateitininkų va- 

' du, nuo 1934 Krikščionių darbi-

> Ame 49 metai netenka ilgos 
distancijos įspūdžio, jei pamėgi
name įžiūrėti, jog ano meto 
veikėjai ir dabartiniai esame di
dele dalim panašūs. Jų sieki
mas buvo — valstybės nepri
klausomybė. Totas pat sieki
mas mūsų. Jų aptinka buvo su-

guma grįžo prie jų nusistaty
mo, kuriuo ir buvo grįstas 1918' 
nepriklausomybės ąktas.

Sakytum, tai buvo mažumos t "__ “ __L_
“diktatūra”. Bet taip dažnai ^keričiaus, Aleksos Angarięčio 
esti — aiški ir kietai ginama Ii- ūkimas rodo ano kelio finalą—

temos, nežinomybė. Ta pati ne
žinomybė temdo mūsų akiratį. 
Jiem aplinka grasino ar gundė. 
Mes esame grasinami ar gun
domi taip pat

Žvilgsnis į juos yra lyg žvilgs
nis į veidrodį, kuriame save re-

Vienybę išlaikyti padėjo Ta
rybos narių nusimanymas, kad 
Taryba nėra visa išmananti, 
nei visagalinti. Ji ieškojo 
ryšio su lietuviais už Lietuvos 
ribų. Pasisekė 1916 ir 1917 su-

moteriškę.

Nepraėjo ir minutė, kaip baž- “ «““<> ffįfaosi.

1919 m. 19 gegužės ma). die- si viri fe žiūrėjo į tą pusę, iš re ų sužeidė į koją, ir už tai raldis, nušokęs nuo arklio. — Senelis patrijarkas puolė ant 
ną pirmas pėstininkų DJJL kur skrido granatos. ; jis gaudavo iš caro valdžios Paliokai: pats savo akimis ma- kelių: jis sulaukė! Pasidarė mai-

šinys...
— Valio lietuviai! — pirmas

bėri įsaulę.
Pernakt kažkur už Kavarsko

Visi su- sušuko Avtita.
etos ger- — Valio! ... Valio! —jam 

pritarė viri ir visi, paspringo a-
sprogę medžiai, žydėjo sodai,

ta 19 gegužės d. 1919 m. Ir il-

žiųje knygoje, taip ir tų, kurie

* jfe jį peržegnojo, laimindamas 
, < tolimesniems žygiams.

tavos vyriausybę... Kad tai at- na

per pusantros valandėlės 
šimtą mylių?...”

ginklu kovėsi fronte, o jis ne prisidėjo prie fronto kovos už kiti — kad

damas vfeiiomenę ir duodamas gus metas sveikam būti!
Lietuvai naują istorinę kryptį. fta dedamas mūsų ____ . . .
Jis sudarė harmoniją tarp ka- rašytojo A. Vienuotio-Žukaus- Kavarską sutratėjo tarikosvai-

rytą patrankos nutito, bet užtat — O daug? 
Net laukai mėlyni!

apie
raP®8?11- laisvę” 1914-1984, 
------------- 1934 m., 166-177 psl.).

bus, apie jos 
gumą, apie tuos lietuvius, 
kurie išvaduoti iš priešo 
A pMMm organiaoti taiki- »-***. n. r
ną administracinį aparatą, i-maa ranianKą u.luk.

d&ai trykšte tryško, kaip šalti-

būdu jis daugiausia prisidėjo gės gyventojai sužinojo 1918 sujudo anykStiaSM.

Gedimino pulkas, tada dar sta- "Viaui sprpgp vidury 120 rublių per metus, pensijos; čiau: 
čiai vadinęsis Pirmas lietuvių miestelio ant griuvėsių, kita pa- Už tuos pinigus jis pasistatė __
Pulkas. taikė | bažnySos seiną, bet a- sau namelį, pabuvojęs Šiluvoj, ___

Tai buvo graži pavasario die- nykštiečiai nė. nemanė bėgti čenstafcovoj, nepraleisdavo nei judo 
na, gegužės mėnesio diena: iš- nuo savųjų granatų ir lįsti į rū- vienų Kalvarijų Vilniuje ir net 

aptankė Šventąją žemę ir šven- _ M MTO žaromis... 0,tai pėstininkai
miestą Jeruzalę. tūriais.,. Visai jau nebetoli. suėjo į Jurzdikų, dabartinę Kau-
Ptt visų savo amžių jis bu- Antanė greičiau vesk ark- no gatvę... bet aš čia neap

siimu aprašyti —■ .tam permen-

savąjį karalių, savo vyriausybę, pastatyti Lietuvos “žalme- “TO vyresnybės į-
savo “žaimerius”... Tą paslap- Lietuvos vyriausybę. Te- sakym4 atsilyginti, jos 
tingų minti jis įkvėpė fe man, bet a- ir daugiau Įjųta-
dar kada aš pas jį mokiaus jjetuviaL — galvojo jis. Sene’ Senelis Baltrus 
skaitytiudke... Z. verkė, kaip mažas. O kai jam

»^*****«T <uvw rtgljo lenkp.-

paaaulyje.



Tuo pačiu laiku savo įnašus 
papildė: Petras P. Jaras iki 200

mui. Po HE7 pėrvenmo ir de- 
luUUUlIaBp *WBBO &*K> p«Sr 
btttt j staoAfcį Kretingon ap. 
IMI deportuotas į Sibirą, S ku
rio grąžintas 1056. >

Aktą pasirašė, turėdamas 33 
mėtas, dabar yra 82 metų.

jo TUitio, Japonijoje; kur japo- 
imubs intetoktiMlam ir studen
tams lai|hfr"prtrirtitiį apie BaUi-

Kiekvieną šeštadienį per J. 
Stuko Lietuvos prisiminimų ra
dijo valandėlę kalba Algirdas 
Kačanauskas, visiem gerai pa
žįstamas kaip ilgametis “Rū
tos” ansambįo^dirigentas, kon
certuose dažnai akomponuojąs 
solistam. Štai tam mielam ir

E 20 Nepriklausomybės akto 
signatarų seniausias buvo Jo
nas Basanavičius

Jau kelinti metai vargonin- matyt Jus Tokio. Tikiuosi dar 
kauja šv. Teresės bažnyčioje kartą pasimatysią, čia ar pas 
Lindene. Tame mieste jis ir gy
vena. ’

Jurgis laidys — iš Švėkšnos 
v. Tauragės ap. Ekonominius 
mokslus baigė Berne. Rengė 
vakarėlius, redagavo prūsinius 
laikraščius. Nuo 1912 Vilniaus 
žemės banke, o 1914 Vilniaus 
žinių redakcijoje, taip pat Lie
tuvos aido redakcijos narys. 
Lietuvos Tarybos gen. sek. ir 
pirmas vicepirmininkas. Nepri
klausomoj Lietuvoj diplomatas 
— Vokietijoje, Šveicarijoje, I- 
talijoje, Vatikane, Lenkijoje, 
vėl Šveicarijoje, ligi atstovybė 
buvo suspenduota. Bibliofilas, 
jo biblioteką nupirko Pfaila- 
delphijos universitetas.

Aktą pasirašė, eilamas 39 
metus, mirė Šveicarijoje 1948- 
30 metų po akto.

Kazimieras šaulys — kilęs iš 
Švėkšnos v. Tauragės ap. Ku
nigas, paskiau prelatas, baigęs 
Kauno seminariją ir Petrapilio 
akademiją, profesorius Kaune, 
vyskupo kancleris, gen. vika
ras. Veikė labdaros ir švietimo

Siįųritf
iškihuįĮA ffiteditngtonp temis, O.F.M. Cap., 215 dol. a.

šidb Wu yta vargonininkų a. Albino Karoso Atm. Įnašas.
Sąjdngoi lei^SmM) f
“Muzikos žinių” redaktorius, 
žurnates eina 4 kartus per me
tus, jo kafta 3 doL Žurnale bus 
ir angių* skyrius tiem muzikam,

buvo vie- rius, veiklus protestantų bažny
čios gyvenime.

Aktą pasirašė, eidamas 30 
metus, mirė Kaune 1926 — 8 
metai po akto.

te, dėstydamas beturiu kalbą. 
Sako, malonu buvo klausyti su 
kokia meile ir pailgimu prof. 
Proto kalbėjo apte Lietuvą ir jo 
tenai praleistus metus, kurie 
esą vovę gnmaua ja gyvenimo 
metai Nuo tų laikų prof. Prou 
yra didžiausias Lietuvos drau
gas ir simpatikas, aukštai verti
na lietuvių jaunimą.

Grįžęt į New Verkų p. SSdri- 
kauskas pasiuntė per “Darbi
ninką” prof. Prou dvi lietuviš
kų dainų plokšteles. Gavo te~ju 
tokį laiškų:

“Chėr Monsieur, nuoširdžiai 
dėkoju už Tamstos atidą siun
čiant man dvi plokšteles su lie
tuviškomis damomis, kurias ga
vau vakar.

“Man buvo nepaprastai ma
lonu jų klausytis. Kadangi pa
miršau jūsų krašto kalbą, nega
lėjau suprasti dainuojamų žo
džių. Tačiau dainų, pavadinimai 
leidžia man suprasti jų kon
tekstą bent apytikriai, o melo
dijos, polifonija, balsų tembras 
— gyvai primena man chorus, 
kuriuos aš girdėjau Kaune. Man 
ypač patiko “Audžiau, audžiau” 
ir “Siuntė mane motinėlė” iš 
plokštelės “Mes padainuosim”, 
o taip pat “Sapnų pilis”, “šiau
rės pašvaistė” ir “Pajūriais” iš 
plokštelės “Mes žengiam su 
daina”.

“Klausydamas šių plokštelių 
užmerktoms akimis, mintimis 
matau daug dalykų, kurie man 
paliko brangūs. Dėkoju Jums 
už tai.

“Tikėkit, Cher Monsieur, 
kad man buvo didžiai malonu

metus, mirė Amerikoje 1964— 
46 metai po akta,

Alfamas PairutisįfVa- 

btaninko v., Biržų ap., kunigas, 
baigęs seminariją Vftafaje ir a- 
kadetniją Petrapily. Vikarauda
mas Vilniaus vyskupijoje, ko
vojo dėl Sėtuvių kalbos teisių 
bažnyčiose, steigė lietuviškas 
mokyklas. 1911-27 Pivašiūnų 
klebonas. 1916 dalyvavo Loza
nos konferencijoje, taip pat 
delegacijoje pas nuncijų Muen- 
chene, kad Vilniui būtų paskir
tas lietuvis vyskupas.

Aktą pasirašė, eidamas 45 
metus, mirė Musninkuose, 10 
mėtų po akto.

Jonas Šmilgori&us — iš Al
sėdžių v. Telšių ap. Ekonomiką 
stadįjavo Karaliaučiuje ir Ber
lyne. Nupirko P. Vileišio su
bankrutavusį geležtes fabriką 
Vilniuje. Jr pavadino Vilija. 
Gyveno savo dvare Užventy. Ne
priklausomoj Lietuvoj organi - 
zavo ūkines bendroves, savo 
dvarą pavertė pavyzdiniu ūkiu.

Aktą pasirašė, būdamas 48 
metų, mirė Kaune 1942 — 24 
metai po akto.

Justinas Staugaitis — kilęs 
iš Šakių aps., kunigavęs Var
šuvoje, Lomžoje, nuo 1905 Ma- 
riampolėje — ten įsteigė Žibu
rio draugiją, Žagrės draugiją, 
dvi pradžios mokyklas, sene
lių prieglaudą. Nuo 1909 Sei
nuose leido “Vadovą”, nuo 
1916 Aukštosios Panemunės 
klebonas, 1917 Berno konfe
rencijoje. Nepriklausomoj Lie
tuvoj seimų atstovas, seimo 
pirmininkas. Nuo 1926 Telšių

tos, Vladas ir Nijolė Jankutė 
tinta verktos jis Ufabaliai, Lietuvos Saulių Są- 
iir Ufetavią Bfend- jungos Tremtyje C. V« M. Kve- 
gfrAfriHlmė bfcvo daros, aJL Vinco Jokubyno At- Aukštaičių pirtys, be savo 
rtardo* eetego-įnašas, A. tiesioginės paskirties dar bū-

javo naudojamės mėsai rūkyti. 
Į pirtį būdavo sunešami kum- 

B piai, lašiniai, dešros, sukabina-
B mi pačioje pirtyje ant kartelių

Pamaiu krosnį kūrenant 
■ spygliais ar puvenomis, ten iš-

^*B laikomi 3-4 dienas.

ferencijoje. 1917 Vilniuje Lie- bėse ministeris, daugiausia rū 
tavos Aido leidėjas ir atsako- pinęsis savivaldybių organizavi
masis redaktorius, Lietuvos Ta- mu. Pramonės banko direkto- P® akto, 
rybos pirmininkas 
nas iš daugumos, kuri ieškojo 
kompromisų su vokiečiais. Ta
rybos išrinktas pirmu preziden
tu. Seimų laikais negavęs dides
nės įtakos, ąįridėjo opozicijai 
ir po 1987 perversmo preziden
tas ir tautininkų ideologus. _ _ _ ______ _______

1914 drauge Mi ftttaiti kUn.Juo^ P* > Pfetrtiš Kliinas 
metus, mtfėCtereianoe 1944— Brolių Važio- B signatūrų ahksč
26 metai p© akto. kaKSų Intaku Įtaria siekė Iteta- rė 1 &hias — 8

AMtaandrts Sttagfrttkfe —iš iiJIfliif HįĮlalftj ITpiilti liufiTr akto, toittn J. Bisanaričfas 
Kaltinėnų v. Tauragės ap. Agro- ratuojančių ttteų kolonistų že- 9 ir kun. Petrulis; —10. 
nomas, mokslus baigęs Bailes meš ir perMstt ttėtaviam. Vo- *............

mių šventę' Elizabethe, diriga- 1967 sausio mėn. Lietuvių prašė neskelbti), Juozas ir A- 
vo jungtiniam chorui. Aktyviai Fondas padidėjo šiais naujais leksandra Dėdinai, 
dalyvavo rengiamos lietuvių nariais: Po 1,000 doL aukojo: a. Tumosiepe savo- ir mirusiojo 
dainų šventėse. Kai New Yor- 
ko pasaulinėje parodoje buvo 
rengiama lietuvių diena 1964, 
jis buvo vienas iš muzikinės 
dalies brpBižštorių, praeitais 

nį išsilavinimą gavo iš pat ma- metais Su ansambliu dalyvavo 
žens. Jau 9 fnetų koncertavo 
vaikų spektaklyje kaip daini
ninkas. Stadijdto muziką Kau
no Valstybinėje konservatorijo
je,. veife jėzuitų gimnazijos sty
ginį orkestrą, grojo valstybinia
me ndijofono orkestre. Baigęs

o teisininkų — 8, kuni- 
4, ekonomistų 4, agh> 

" Ž, gydytojas 
_ _____ ______ ____ , rtM to,' 

buvo 6: Biržišku, Naruterifias* tad ta febe gM^o liktis Ue- 
Smilgevičius, Stulginslta, J. tau- tištojė, daugumas tų teisįnin- 
lys, K. Šaulys — trys pasta- kų ptektoi dmta vtatf kttus*dar- 

j rieji B Tauragės ap. Bytia&ų busX

Vilniaus žinių redakcijoje, re- aP Teises baigė Petrapily. Nuo aaus remaių, nnansų muusie- 
dagavo Lietuvos ūkininką Įstei- 1914 Vilniuje Lietuvos žinių ris, vadovavo delegacijai Ame- 
gė su kun. J. Tumu Viltį, nuo redaktorius, nuo karo nukentė- rttoj siekiant Lietuvai pripa- 
1914 leido Vairą, 1916 pirmi- jusian šelpti, komiteto narys, žinuno, vienas iš valstiečių liau- 
ninkavo Lozanos konferencijo- Vilniaus lietuvių gimnazijos dimnkų vadų, Kauno burmist- 
je, 1917 dalyvavo Berno koto- mokytojas. Pirmose vyriausy- ras.

•.............................  - Aktą pasirašė, eidamas 46
metus, mirė Kaune 1942 —34

pasirašant 
buvo 67 mėtų, po jo ėjo S. Na
rutavičius— 58 metų. Jautriau- „ 

it buvo Ka- ir ją baigė 1939. Nepasįdajė kurie, jta nebesupranta lietu 
25 metų, i— -------- , ...
__ 2t m. visą laiką skyrė muzikai, vedė dr. J.^Stukas.; Taip pat iras Vinco Steponaičio Atm. Įna- 

Neo Lttuanų vyrų chorą, vyrų skeftfetataš haujų kūrinių gai- šaš, Irena Simonaitiene, a. a. 
kvartetą, ten mrtyktojė aspi- doe> jjįĮfMĮlflnita J. Vytauto Bagdanav^aus Atm. 
rantų chorą, akompanavo uhi- fevi&l^''Muzikinis vardynas, plėšas,"h. h. Adomo DundzBos 

_ ____ _ ____________ vetšiteto Chorui Vokiečių oku- Žurtefffe &M06HS spabsdin- Alto. Įnatas, Juorts Vflitfe, ku- 
lūetavttiė mtefe 8t Bttėsavi- parijus metais organizavo kon- ti Vagfe spaustuvėje Bkbotay- n^as Antanas VBaiktis, *. a.

Stte, itaayifo, NariftkviČtas, certas. ne. Pftmta taimeris išris kovo ibž. Aifotab Semėno Atm. Įna-
Šihilgrii&m, Pėtruife, Stangai Atsidūręs Vokietijoje, labai mėnesį^? 
tik, tarMK, V&bttto ' ptačtei išplėtė savo vetidą, bu- \taffi(Oa 

Vflrtttataė 6: Bftt&a, Kai- vo suorganizavęs Sietyno in- ' dan^ftB!j 
tyb, Smetona, J. taulys, K. sambij, su kuriuo daug kbbcer- rtaiijįjyft 
Stanys, J. vailokaitis. tavo tremtinių statyklose ir a-

Rytuoėe tiėportboti įtarę ar merikieriams. -
dingę 4: Bizauskas, Dovydaitis, - " J
MaUtauakta, Mirutias. kilimo taip pat 6: Kairys, Mi- 'B.

Gyvųjų titaprt tebėra A Štai- fotas, Petitais, Šernas, Smeto- 
Stenkis ir P. Ritinąs, abudu pa- na, Vūeišb — daugteuste iš Bir- 
£Hę taportariM dbudu gyte- lų. Prie rytiečių gaima būtų S 
na LMtavoje Stiūgintidi 62 priskirti ir kilusius iš Latvijos: . B 
metų, KBmaė76. Bizauską ir Malinauską ? W

Tarp rtgtatarų stfalkfečių Profesiniu atžvilgiu daugiau- ?ta 
kalinio btita 6: BasRMviSus, sih 4 ‘ 
Banaitis, DOiytlbifiii, fiams, giį 
8taugriti% Vailekattte — dao-x nomų 2, 
gteusia iš šakių ajk. Žemaičių 1 (t&ft

Derbtatakos, 910 WiUougKby Aite., BrooMyii, M. Y. 11221 

fotai pratęsti prenumeratų mafrins.

kiečių okupacijos metu buvo 
kalintas. Po pirmo pasaulinio 
karo su broliu suorganizavo Ū- 
kio banką, akcinę bendrovę 
Maistą, .pastatė mėsos fabriką 
su skerdyklom, įsteigė Metalo 

vyskupas organizacijose — Motinėlėj, akcinę bendrovę, Palemono ply-
Aktą pasirašė, eidamas 52 S®“1®5 . draugijoje. Dalyvavo tinę.

metus, mirė Telšiuose 1943 Vilniaus^ seime kaip teisi- ^ktą pasirašė eidamas 32 
— 25 metai po akto.

seime prezidiume kaip demok- Jokūbas šamas — kilęs iš laikui deportuotas į Vokietiją, yaistyįės reikalai. Bet mes gy- 
ratų partijos atstovas. Dirbo Nemunėlio-Radviliškio v. Biržų Nepriklausomoj Lietuvoj vi- vename Amerikoje. Čia 50 m.

Teises baigė Petrapily. Nuo <laus reikalų, finansų ministe- jau a ų rejgįj^

Algirdo tėvas buvo žinomas 
kompozitorius Aleksandras Ka
čanauskas. Algirdas gimė 1917 
sausio 3 Petrapilyje. Į Lietuvą 
su tėvais sugrįžo 1920. Muziki-

Į Ameriką atvykęs 1951, tuoj rius, šv. Jurgio pašaipūnės d-jos 
įsijungė į muzikinę veiklą. Pra- Newarke pirmininkas. Dabar 
bėjo vadovauti Rūtos ansamb- Lindeno lietuvių parko salės 
liui, m kuriuo ir dabar dirba, direktorius. 
Išleido keletą ilgo grojimo 
plokštelių: Dainos iš Lietuvos 

________ ___________ r________ su soliste Juodyte, Mes dainuo- 
metas, mirė Blankėnburge, Vo- solistam. §tai jam mielam ir jame su Rūta, Vėl dainuojame, 
kietijoje 1944-26 metai po akto jU(jrįam muzikui sausio 3 suėjo su Rūta, r šiemet rengiasi iš- 

jenų v. Ukmergės ap. Baigė tei- ”Akū~^kašė”’badM^ 4S „ — K SOmetų.______________________ leisti naujų plokštelių,
sės Petrapilio un-te. Ui veiklų me^n^^ane, Sveicarijo- .r'^pHy‘^1904 mT Nedidelė tai sukaktis, paly- Harrisbttrge, N J., 1952 suor- 

pašalintas iš universiteto ir ka- iq<u ao at+n r \ 7^ ginus su Anglijos papročiais, ganizavo New Jersey lietuvių
lintas, 1904 dalyvavo Vilniaus _ ^ur žilom barzdom patikimi dainų šventę, 1953 pirmą gies-

doL, Edvardas Pronckus iki 
žurnalo Po 200 doL: VL Venckus (Ve- 15d; p^to Afry-

nezuela) ir kun. Juooac J. Gra- iki 5^ Waukegano 
bys. Po 100 dol.: Aldona M. Gu- Apylinkė iki 1,600.; Pranas ir 
dėniėnė, kum Liudas Janatta, pefrmjelė Atkočaičiai iki 200; 
kun. prof. Kazimieras Gečys, Nepaklausomos Lietuvos Karo 

„ „ ------------ ------------------- ----------- -------------------K---------------- Prof- Antanas ir Marija Vašiai, Mokyklos Ats. Jaun. Ltn. Kur-
fiM advokatas, nri teisėjas, bet ritasi 4į #yrių redagoos prof. Ona ir Pijus Vaičaičiai, a. a. (19M mj auklėtiniai

ir karininkai iki 1,035; a. a. 
gen. Zenono GėrititaBo' Atm. Į- 
našas iki 150 dol; Kazimieras 
Šimkus iki 200 dioL; LB Auro
ros Apylinkė iki ITO doL; Med. 
dr. Žigtnas ir Marcrifo RudaP 
Sai iki 425.

a. A. J. Atm. įnašas (pavardės vyro a.a. Kazimiero vardu, Dr. 
prašė neskelbti), Med. dr. Ber- W.V. Didžys (Australia), Magda- 
nardas ir Gabrielė Ročkai, 500 Iena Galdikienė, Brinrta Ra
dot a.a. Kazimieroj Gasienės dauskienė savo ir mirusiojo vy- 
(Gasis) Atm. įnašas. 350 doL ro a.a; Adomo vardu, a.a. Leo- 
Med. dr. Vytautas Avižonis, poldo Krumplio Ats. įnašas.
300 dol. Tėvas Alfonsas Bema-

Dšteunant pirtyje prieš my
nę linus, joje būdtvo įrengia
mi tartai (karteMs), jiems su
statyti, o priepirtis panaudoja
mas jietns minti

Be to, pirtyje dar buvo do
rinami grildii, rauginamos ir 
tiBorinamos gyvulių odos bei 
ariu kaitiai.

* i



Dayton, Ohio
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo minėjimas Daytone 
įvyks vasario 19 d. Pamaldos 
šv. Kryžiaus bažnyčioje bus 10 
vai. Po pamaldų prie Trijų Kry
žių šventovės bus pagerbti žu
vę už Lietuvos laisvę. Po pie
tų 3 vai. minėjimas šv. Kry
žiaus parapijos salėje. Progra
moje dalyvaus parapijos cho
ras, vyčiai, jaunesnieji vyčiai ir 
jaunimas. Pagrindinis kalbėto
jas bus Algis Zapareckas iš De
troito, Mich., buvęs studentų 
pirmininkas. Minėjime tikimasi 
matyti ne tik Daytono lietu
vius, bet ir Columbus, Cincin- 
nati ir kitų apylinkių.

LK Mokslo Akademijos Day
tono židinio sueigoje sausio 28 
d. dr. J. Masilionio namuose iš
rinkta nauja vadovybė: dr. An
tanas Jasys (pirm.), prof. dr. 
Vytautas Bieliauskas, kun. dr. 
Titas Narbutas ir Valerija Ma- 
silionienė. Kalbėtojas kun. Pau
lius Laurinaitis pabėrė daug 
minčių apie Bažnyčios sąvoką

NASHUA, N. H.

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoj įvyks sekma
dienį, vasario 19 10 vai. r. para
pijos bažnyčioje, kur bus auko
jamos mišios už Lietuvos nepri
klausomybę ir laisvę, gyvus ir 
mirusius kovojusius ir kovo - 
jančius dėl Lietuvos laisvės.

Mišias aukos kleb. kun. Juo
zas Bucevičius, M.S. lietuvių 
kalboje. Bus pasakytas atitinka
mas pamokslas. Choras, vado
vaujamas varg. Jono Tamulio- 
nio, giedos lietuviškai mišias ir 
giesmes.

Visi lietuviai turėtų dalyvau
ti tose mišiose ir pasimelsti už 
Lietuvos laisvę, žuvusius ir ver
govę nešančius lietuvius pa
vergtoje tėvynėje ir ištremtuo
sius Sibire.

Sv. Kazimiero lietuviu para
pijoj 1966 metais mirė 27 pa-

A. momentai.rapiečiai.

Vatikano D susirinkimo švieso
je. Po pranešimo buvo gyvos 
diskusijos, kurios neužsibaigė 
nei su sueiga, nei su šeiminin
kų paruošta vakariene. Dauge
lis pageidavo, kad židinio suei
gos būtų dažnesnės. Tikimasi, 
kad židinio vadovybė pasirū
pins suorganizuoti daugiau su
eigų.

Daytono Vyčiai jau planuoja 
Amerikos vyčių/ seimą Daytone 
rugpiūčio 3-6 d.d. Seimo paruo
šimo komisijai pirmininkauja 
Marija Lucas, o Daytono 96 
vyčių kuopos pirmininku iš
rinktas Stasys Vaitkus.

Juozas R. Petkus išrinktas 
šv. Kryžiaus parapijos tarybos

BALTIMORĖS ŽINIOS
Sodalietės vasario 5 per .8:30 

mišias buvo apdovanotos ištiki
mybės dovanom. Mišias aukojo 
dvasios vadas kun. A. Drangi
nis, dovanas išdalijo prel. L. 
Mendelis. Po mišių- parapijos 
salėje buvo pusryčiai, kuriuos 
pagamino -šv. Vardo draugijos 
vyrai. Susirinkimas buvo po 
pusryčių. Spalvotus filmus apie 
Europos šalis rodė kun. Petras 
Hogan, S.J.

Lietuvių svetainės šėrinin- 
ky susirinkimas buvo sausio 29 
svetainės kambariuose. Išrink
ti nauji direktoriai, aptarti to
limesnės veiklos planai. Bernar
das Karpavičius (Kaspers), da
bartinis svetainės vedėjas, pa
girtas už sąžiningai atliktą dar
bą. Po susirinkimo buvo užkan
džiai ir alutis.

C.Y.O. Baltimorės jaunimo 
organizacija vasario 3, 4 ir 5 
surengė ekskursiją į New Yor- 
ką. Iš šv. Alfonso parapijos da
lyvavo gražus moterėlių būrys.

Šiluvos plokštelę galima Įsi
gyti prie Jono stalo Hollins 
Market ir šiuo adresu: Šiluvos 
Record, 110 W. Lafayette Avė., 
Baltimorė, Md., 21217. Plokš
telėje yra Šiluvos koplyčios de
dikacijos iškilmių svarbiausi 

pirmininku. Pagal nėujūs Cin- 
cinnati arkivyskupijos nuosta
tus parapijos tarybą sudaro vi
si organizacijų pirmininkai ar 
jų atstovai ir dar penki jųjų 
išrinkti nariai.

Leonas Ražauskas perrinktas 
Daytono lietuvių kat. organiza
cijų sąryšio pirmininku, o sek
retorium — Pranas Gudelis. Są
ryšis Daytone jau veikia dau
gelį metų, turi susirinkimus 
kas mėnesį ir rūpinasi lietuviš
kąja veikla, organizuodamas 
Vasario 16 d. minėjimus, Balfo 
rinkliavas, Pavergtųjų Savaitės 
minėjimą ir k. ,

Juozas ir Ona Boeke šįmet 
yra jaunesniųjų vyčių globėjai, 
kurie nuoširdžiai imasi pagel
bėti jauniesiems. A.

Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties minėjimą rengia Bal
timorės Lietuvių Draugijų Ta
ryba ir Liet. Bendruomenė. Va
sario 18, šeštadienį, bus iškil
mingas banketas svetainės di
džiojoje salėje. Pakviestas nau
jas Marylando gubernatorius 
Spiro T. Agnew, miesto burmis
tras Thodore McKeldin, Mary
lando senatoriai, kongresmanai, 
ir kiti pareigūnai. Sekmadienį, 
vasario 19, šv. Alfonso' bažny
čioje bus mišios 10 v. Jos au
kojamos už žuvusius dėl Lietu
vos nepriklausomybės ir dėl 
kenčiančių lietuvių.

Jonas Obelinis

Lietuviška simfoninė muzika 
per Baltimorės radiją

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga vasario 16 d. 8 
v.v. per WBAL stotį FM bango
mis bus transliuojama lietuviš
ka kamerinė muzika. Bus išpil
doma V. K. Banaičio trijo. Kon
certas bus pusės valandos. Ši 
speciali programa yra neapmo
kama, pačios stoties įtraukta 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga. Programa rūpi-
nosi kun. K. Pūgevičius.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
CLEVELANDE

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 49 metų sukakties 
minėjimas Clevelande šiais 
metais bus vasario 12 d.

Šv. Mergelės Nesiliaujančios 
Pagalbos bažnyčioje 10 vai. bus 
aukojamos mišios. Šv. Jurgio 
bažnyčioje šv. mišios, 10:30v. 
Progai pritaikintą pamokslą pa
sakys prel. Jonas Balkūnas. Mi
šių metu giedos muz. P. Am- 
brazo vadovaujamas parapijos 
choras. Iškilmingas minėjimas 
įvyks 4:00 v. popiet naujos pa
rapijos salėje, 18022 Neff Rd. 
Iškilmingame minėjime pagrin
dinei kalbai pasakyti pakviestas 
žinomas visuomenininkas preL 
Jonas Balkūnas iš New Yorko

Minėjimo metu dainuos sol. 
Juzė Krištolaitytė —Daugė
lienė. Koncertinę dalį atliks sol. 
Stasys Baras iš Chicagos.

Clevelando Amerikos Lietu
vių Tarybos skyrius kviečia vi- 
sus mūsų kolonijos lietuvius da-

lyvauti kuo gausiausiai šioje 
mūsų tautos brangiausioje šven
tėje. Tegul ši diena jungia mū
sų mintis ir darbus vienam ir 
švenčiausiam mūsų tautos tiks
lui — gyventi, dirbti ir kurti 
laisvai tėvynei Lietuvai!

Waterbury, Conn.
Lietuvos nepriklausomy

bės atkūrimo 49 metinę sukak
tį ir šiais metais praveda Al
to valdyba, besirūpindama 
šventės minėjimo parengimo 
darbais ir tolimesnei laisvini
mo veiklai lėšų kaupimu.

Minėjimas bus vasario 19 sek
madienį šia tvarka:

9 vai. ryto prie miesto val
dybos rūmų bus iškelta mūsų 
trispalvė vėliava.

11:30 vai. šv. Juozapo para
pijos bažnyčioje bus laikomos 
iškilmingos pamaldos už Lietu-

4 vai. popiet (tuoj po misijų 
užbaigimo) parapijos didžiojoje 
salėje įvyks iškilmingas minė
jimas, kur pagrindinę kalbą pa
sakys adv. Julius Smetona iš 
Clevelando ir jaunimo atstovė 
Lyvia Garsienė iš New Yorko. 
Yra pakviestas dalyvauti didis 
lietuvių draugas kongresm. J. 
Monagan, miesto burmistras ir 
kiti.

Netenka abejoti, kad Water- 
burio ir apylinkių lietuviai su 
pakelta nuotaika gausiai atbris 
per aukštus pusnynus atšvęsti 
brangiausią tautinę šventę ir 
tautos reikalam paskirs pride
ramą auką. ,

Rengėjai

PAIEŠKOMA
Nastazija Zarembaitė, vie

nuolė sesuo Felicija, ieško sa
vo sesers sūnų Juozą ir dukterį 
Smitus ir Zarambaitę Marijoną, 
iš Švėkšnos parapijos. Sesuo 
Felicija gyvena Prancūzijoj. Jos 
adresas: 13 rue Sacrot St., 
Mande, Seine, 94 Paris, Fran
ce.

— Tėv. Tomas Žiūraitis, O. 
P. rekolekcijas veda Los An
geles kovo 5 iki kovo 12.

— Prel. J. Kučingis vasa
rio 14 išvyksta į Washingtoną 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga kongrese sukal
bės invokaciją. Į Los Angeles 
grįžta vasario 17.
— Ričardas Bačkis, ekonomis

tas, trejus metus išbuvęs Tarp- 
stovu Madride, Ispanijoje, nuo 
sausio 1 d. paskirtas į Prancū
ziją Sav. Lever B-vės pirminin
ko pavaduotoju specialiems už
daviniams. Vasario 11 d. jis su 
žmona Živile ir sūnumis Vytau
tu ir Rimvydu persikelia į Pa
ryžių.

— Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas II šių mokslo metų 
semestrą pradėjo vasario 4. šį 
semetrą einama: reikalų raštų 
rašymas ir laikraštinės kalbos 
taisymai (D. Velička), lietuvių 
literatūros metodika ir mokyk
linė praktika (dr. V. Skrupske- 
lytė), Lietuvos meno istorijos 
bruožai (dail. A. Kurauskas), lie
tuvių kalbos seminarai (dr. P. 
Jonikas), lietuvių kalbos dėsty
mas nemokantiems lietuviškai- 
metodika (dr. A. Liaugminas). 
Paskaitose gali dalyvauti ir ne- 
studentai, susitarę su atitinka
mo dalyko dėstytoju.

PAIEŠKOMA
Prieš pirmąjį karą Brookly- 

ne mirė mano tėvo brolis — 
Juozas Dragašius. Norėčiau su
rasti jo šeimos narius arba ki
tas mano gimines iš motinos 
pusės.

Motinos broliai buvo: Juozas, 
Jonas ir Motiejus Kmieliaus
kai, gal Chmieliauckai, Chmi - 
liauckai ar net Mieliauskai. 
Chmieliauskai yra kilę iš Grin
kiškiu kaimo, kuris yra prie Žu
vintas ežero Suvalkijoje. Tėvo 
brolis yra iš Angininkų kaimo, 
Simno valščiaus, Alytaus aps. 
Jo žmona iš Mažosios Lietuvos. 
Už bet kokią žinią būsiu labai 
dėkingas. Rašyti: J. Dragašius, 
6 Prince Rupert Avenue, To
ronto, Ont. 9, Canada.
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Į KNYGOS, PLOKŠTELES
f DARBININKO ADMINISTRACIJA
= 910 Willoughby Avė.
I Brooklyn, N. Y. 11221
= Telefonas — GLenmore 2-2923

RELIGIJA, FILOSOFIJA

Mano katekizmas, vaikučiam, spalvotas LOO
Sv. Pranciškaus pėdomis, III ordino vadovėlis 1-00
Tikybos vadovėlis, katekizmas paaugusiem 100
Lekcijos ir Evangelijos sekmad., šventad. 2.00
Sv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskio 2.00
Gegužės mėnuo, Tėv. K. Bučmio, O. F. M. 1-50
šv. Pijus X, kun. J. Petrėno 1-00
šv. Pranciškaus regula ir konstitucija LOO
Kova prieš Dievą Lietuvoje, dr. J. Savojo ' 1-00
Katalikai, pasaulėžiūra ir politika LOO
Saulės giesmė, dr. A. Maceinos 3 00
Marijos apsireiškimas Liurde, vysk. P. Bučio 2.00
Pranašystės apie pasaulio pabaigą 100
šv. Antanas Paduvietis, Nello Vien LOO
Negesinkime aukurų, vysk. V. Brizgio ' 2.00
Milžinas, didvyris, šventasis, kun. Pr. Gaidos 2.00
Prie vilties kryžiaus, dr. J. Prunskio 1-00
Jaunuolio būdas, kovos, mokslas, religija, Tihamer Thoto 1.00 
Tautinis auklėjimas šeimoje, 'V. Cižiuno 100
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, I tomar 10.00
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, II tomas 12.00
šv. Raštas, Nauj. Testamentas (mažo formato), J. Skvirecko 3.00 
šv. Raštas, Nauj. Testamentas (didelio formato), J. Skvirecko 5.00 
Ateitininkų vadovas, kun. St. Ylos 4.00
Didžioji padėjėja, dr. A. Maceinos 2.00
šv. Pranciškus Asižietis, T. D. Daveau, O. F. M. 2.00
Serafiškuoju keliu, Mąstymai, T. Hasenoehrl 8.00
Gyvenimo šaltiniai, apie sakramentus, kun. S. žilio 3.00
Niekšybės paslaptis, A. Maceinos 4-00
Lietuviškas auklėjimas šeimoje, L. Dambriūno 0.50
Mokslas ir religija, dr. J. Prunskio 2.00
šv. Jono Bosko, jo asmuo, darbai ir auklyba, 755 pusi. 5.00
Jaunystės Maršas, A. Sušinsko 2.00
Vyskupo P. Bučio atsiminimai I tom. 3.50
žmonės ir žvėrys, kun. S. Ylos kacetp pergyvenimai 3.00
Marijos šventovės Amerikoj, dr. T. Narbuto 2.50
Dievas sutemose, kun. St. Ylos, 391 pusi. - 3.00
žmogus be Dievo, dr. J. Girniaus, kietais aplankais 5.50
šv. Augustinas, G. Papini, dr. P. Mačiulio vertimas 3.00
Dievo Avinėlis, dr. A. Maceinos 3.50
Negesinkime aukurų, vysk. V. Brizgio 2.00
Dievas ir žmogus, prel. F. Bartkaus, tikėjimo tiesos 3.00
Marijos garbinimas Lietuvoj, J. Vaišnoros 5.00
Marijos sekimas pagal Tomą kempietj 1-50

Lietuvos vaizdeliai, A. žemaičio 1.00
Trys ultimatumai, dr. P. Mačiulio 1.50
Aleksandrynas, V. Biržiškos, I, II ir III tom. 18.00
Tėvynėje ir pasaulyje, kan. A. Steponaičio 3.00
VI. Nagius - Nagevičius, dr. B. Matulionio 6.00
Senasis Vilnius, dr. A. Šapokos 5.00
Teroro ir vergijos imperija Rusijoje, K. Bielinio 2.00
Su Minija j Baltiją, kan. M. Vaitkaus 1.50
Negęstanti šviesa (marijonai), kun. Pr. Garšvos 3.50
Lietuvos vyčiai Amerikoje, Ig. Sakalo 5.00
Lietuvos spalvotas žentėlapis 2.50
Lietuvos istorija, V. Sruogienės, kietais apdarais 6.00
Palik ašaras Maskvoj, B. Armonienės 3.00
Lietuvos konstitucinės teisės klausimais, K. Račkausko 2.00
Širdies priepuoliai, B. Gražulio vertimas 3.75
Laumių juosta, B. Railos, akimirksnių kronika 2.50
Atsiminimai iš Balfo veiklos, prel. J. B. Končiaus (kiet. virš.) 5.00 
Aisčiai karinės istorijos šviesoje, Z. Raulinaičio 1.25
Vaidevutis, Z. Raulinaičio 1.25
Povilas Matulionis, A. Rukuižos 1.50
Žalgirio mūšis, O. Urbono, karas su kryžiuočiais 1.50*
Karaliaus Mindaugo pulkas, J. Variakojo 3.50
Didžiojo šiaurės karo frontas Lietuvoje, O. Urbono, I ir II dalis 3.00 

(paskiras 1.50)
Praeities pabiros, V. Biržiškos, straipsniai iš Lietuvos praeities 3.00 

(pirma kainavo 6.50)
Metraštis, liet, katalikų mokslo akademijos leidiniai, 370 pusi.

didelio formato, I ir II (paskiro tomo kaina 6.00) 12.00
Amerikos lietuvių sporto istorija, J. Jakubausko 4.00
Tautos praeitis, tomas II, knyga 1(5) 5.00
Antanas Smetona, V. Šliogerio 2.00

ISTORIJA, GEOGRAFIJA

Vysk. M. Valančiaus biografija, V. Biržiškos 1.00
Maironis ir jo gyvenimo bruožai, Aidų leidinys 1-50
Mistiniame sode, kan. M-. Vaitkaus 2.00
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičiaus 1-00
Lietuviškoji išeivija, prel. Myk. Krupavičiaus 2.00
Lietuvių archyvas, bolševizmo metai E00
Argentinos lietuviai 2.00

POEZIJA
Atviros marios, L. Andriekaus 2.00
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus 2.00
Naktigonė, L. Andriekaus , 2.00
Marijos žemė, A. Tyruolio 1-00
žemės pakopos, J. Blatrušaičio 1-00
Alfa ir Omega, M. Vaitkaus 1-50
Relikvijos, Nerimos Narutės 2.00
Beržų pasakos, O. B. Audronės 1-50
Sacra Via, A. Tyruolio 100
Aukos taurė, S. Santvaro 2.50
Veidrodis jūros dugne, V. Bogutaitės 100
Vidurdienio sodai, B. Brazdžionio 4.00
Poezija, J. Aisčio 6.00
Respublika, S. Lauciaus 1.00
Anykščių šilelis, A. Baranausko 5.00
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės 2.50
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio LOO
Sidabrinės kamanos, K. Bradūno 2.00
Maironio baladės, iliustravo P. Lapė 6-00
šviesos mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė poema 1-50
šerkšno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai 1-50
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio, eilės 1-50
Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitės, eilėraščiai 1-00
Martynas Fierro, J. Hernandez poema 1-00
Sutemos, J. Narūnės dienraštiniai posmai 1-50
Rožių vasara, Marijos Aukštaitės eilėraščiai 7.00
Eilėraščiai, H. Radausko, kietais apdarais 5.00
Gruodas, A. Jasmanto eilėraščiai 3.00
Ugnies pardavėjas, B. Rukšos, poezija 1-00
Partizanų akys, J. Parojaus eilėraščiai 2.00
Morenų ugnys, K. Bradūno poezija 2.00
Neparašyti laiškai, M. Vilties, partizanų eilės 2.00
Aukos taurė, S. Santvaro, penktoji lyrikos knyga 2.50

BELETRISTIKA 
Valentina, A. Vaičiulaičio 
Susitikimas, J. Gailiaus 
Gundymai, J. Gailiaus 
Pabučiavimas, J. Grušo 
Kryžiuočiai, H. Siehkevičiaus (trys tomai) 
Kalvos ir lankos, A. Baranausko

/ Kaimietiškoji psalmė, F. Timmermano 
Grožvydės meilė, P. Orintaitės 
Sveiki", gyvi, J. Parojaus 
Vytis ir Erelis, J. Kmito 
žvaigžde viršum girios, Alės Rūtos 
Lietuvių beletristikos antologija, II dalis 
Pirmoji pradalgė, literatūros metraštis 
Antroji pradalgė, literatūros metraštis 
Pulkim ant kelių, romanas iš Strazdelio gyvenimo 
Pulkim ant kelių, II tomas 
Baisusis birželis, Pr. J. Naumiestiškio 
žemės šauksmas, Alės Rūtos, apysaka 
Kur bėga Šešupė, A. Skirkos, legendos 
Bėgiai, K. Almeno, novelės 
Taika ateina j slėnį, I. Joerg, romanas 
Vilniaus rūbas, P. Tarulio, romanas 
Sniego platumos, A. Baranausko, novelės 
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitės 
Dailininkas Rauba, V. Ramono 
Proza, Gabijos leidinys, apysakos

1.00
DARBININKO spaudos kioskas veikia 

kiekvieną dieną, išskyrus sekmadienius, 

2 00 nuo 9 Iki I2 v. ir nuo 2 iki 6 v.v. 
1.50
2.00 Be knygų, plokštelių dar galima gauti 

1.00
2.00 • gintarų,

10.00
3-00
3.00 • medžio drožinių,
2.00

3.50 * °^os išdirbinių
2^ (albumų ir piniginių),

1-50 .... ...
1.50 * lvdir,4 atvirukų, 
3.00
2.00 • įvairiausių devocionalijų,

3.50 
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- 4-f Sakyk, daktare,
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Senas psichiatras gydytojas:
— Okasgi jų klausosi?

Savininkas — Helmut Vollmer 
206 EaatiOOtii taeez 

•„ (tarp 2 ir 3 to.)
lf«v Yorit, N. T.
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Vienintelis Importuotojas Amerikai 

ą gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

Ar taukšėjodantys?
— Daktare, — skundžiasi pa* 

cientas, — praeitą naktį visiš
kai negalėjau miegoti.; Taip 
man buva šalta, taip krėtė šal
tis, kad tiesiog nežmoniškai.

— O ar taukšėjo dantys?
— E kur gi aš. žinau! Nak

čiai buvau išsiėmęs dantis.

. W1
$dswabį£ĮČ.-LAK i-1 (fcb g 
Lietuvių Atletų Klubo pirmo- ^jįjĮįįp;

ji futbolo vienuolikė pirmeny- m

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER& WEBER

nių pradžią, |as aiškiai nusako 
dabartinę organizacinę padėtį. 
LAK žaidė sekančios sudėties: 
Vainius; Remeza n, Šileikis, 
Budreckas, Remeza I; Palys, 
Bagdfiūnas; Mrozinskas, Kere- 
kes, Česnauskas, Krekąs. Ne
pasirodžius abiem vartininkam, 
vartuose teko matyti Vainių, 
kuris šiaip jau gerai pareigas 
atliko, paimdamas keletą sun
kių kamuolių. Deja, nelaimė 
užklupo keliose vietose, davusi 
du nereikalingu įvarčiu. Ge
riausiai sužaidė veteranas Re
meza I, stebėtinai gerai laikėsi 
po ilgos nežaidimo pertraukos 
Remeza H. Sukeitus vietomis 
Budrecką su Česnausku, pagy
vėjo puolimas. Esant pasekmei 
0:2, mūsiškių smarkiai sukrus
ta, bet be Mrozinsko įvarčio — 
irgi po vartininko klaidos — 
daugiau nieko nepešta, nes 
smarkiai išlindo kelių žaidikų 
nesugebėjimas. Prieš silpnoką 
priešininką — o švabai tokiu 
buvo — nereikalingas perdėtai 
defenzyvus žaidimas, žaidžiant 
kitaip, tikrai galima buvo abie
jų taškų neprarasti. Jauniai, 
flaidę sekmadienį, pralaimėjo 
German Hungarians pasekme 
2:4. Ir čia nulėmė mūsiškių ko
mandoje vartininko bloga die-

Chestern, Nonvalko, Westpor- 
to ir apylinkės lietuvius nęprtH<; 
leisti šios progos ir gaustai da^ 
lyvauti lietuviškose ' pamal
dose . Lietuvos n e priklaus 
somybės minėjimo proga, šv.! 
Jurgio bažnyčia yra prie pat

-■ Elektronikos mažina (PDP-6 
Computer) iš MI.T. dalyvavo pr. 
mėnesį Bostono žiemos turnyre, 
MacHack VI vardu, tačiau pasiro
dė nekaip — pelnė vos % taško iš 
5 galimų. Turnyrą laimėjo Carl 
Wagner su 5 taškais. Tai buvo L b. 
pirmas įvykis mūsų istorijoj, kad 
mažina stotų į oficialias šachmatų 
varžybas. MacHack VI gaus, grei
čiausia, iš USCF -D” klasės žaidi- 
ko įvertinimą. , ,

New Yorkomokykliniąm turnyre 
dalyvavo per 300 mokinių. Dalyvių 
skaičiumi .tai buvo didžiausias JAV 
šachmatų turnyras. - ■

Boston S. Herald, vasario 5 d. 
skelbė Met lygos stovį, žymėdamas 
Lithuanian 5 v. Championship gru
pėj su 3-5 iš rungtynių ir B. lygoj 
4 v. Lathuanian.su 3-3.

Nauja New Yorko mieste — parduodami ir taisomi
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

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

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europ&s gamybos 
aparatams.

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais - ■: .
f 61-05 39th AVĖ., WOOD$IDE, N. Y. J '*

Paskambinkite: TW 9-3600 ir nurodys, kaip lengva pasiekti Jų rieto.

Bostono tarpklubinėse vasario 3 
d. Lietuvių B sudorojo Bostono uni
versitetą. santykiu 5:0 Lietrypj ko
mandai taškus nelnė W. - Shrkalis. 
N. Guettinc, K. Makaitis, S. Girnius 
ir B. Skrabulis. Lietuvių B. laimė
jusi prieš Boyston ir Harvarde, sto
jo i rungtynes nrieš Bostono univer
sitetą su viltimi, vienok nesitikėjo 
tiek stinrios nerralės. ’ '

B lygos lentelė dabar tokia: 
Suffolk 5-0. Harvard 5-2. Lithua
nian 4-3 (20-15 iš partijų). Harvard 
Club 4-3 (18-17). Viso 9 komandos. 
Beliko vienerios rungtynės: vasario 
lod. su Cambridgfe Y. Jos įvyks So. 
Bostono L.P .D-jos patalpose. Kitos 
svarios ir sunkios rungtynės Lietu
vių I vyrams bus prieš M.I.T. ko
mandą. kuri praeitą mėnesį laimėjo 
visos Amerikos tarpkolegines pirme
nybes Penn State universitete. Ten 
varžėsi 27 universietai.

Worcesterio lygoie nuo praeito 
ruaens dalyvauja “Maironio Parko” 
vardu lietuvių šachmatų komanda 
( A. Barkauskas , J. Pipiras, P. Gri- 
galauskas ir St. Burkus). Pirmo ra
to rungtynės išrikiavo komandas to
kioj eilėj: Clark univ. A. 4-0, Poly- 
technic Inst. 2-2, Maironis Park 1%- 
2%, State Mutual i%-2%, James- 
burv Muk. Co. 0-4.

Antrojo rato rungtynėms Mairo- 
nioParko komanda pakelta į auk
štesnę g—ipe, kurioj teks susitikti, su 
Jewish Center, Holy Cross, YMCA 
ir kL

Bostono Lietuvių B komanda (A. 
Leonavičius, W. šakalas, K. Makai
tis, S- Girniiis ir B. Skrabulis) ne
trukus žada vykti į Worcesterį drau
giškom rungtynėms su Maironio 

. Parfcų, komanda. Revanšo rungty- 
nės po. to. įvyktų So. Bostone, L.

Atletas. pn. Draugijos patalpose.

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA. Viršuje 
parodoma spinta išardoma —.pristatoma bet kur JAV-se.

Adolf Schrager Fumiture, Ine.' 
Yorkvilės didžiausia, gražiausia baldų krautuvė 

DABAR: 836 East 86th Street (tarp i ir 2 Avė.) N. Y. C.
TeL TR 9-0400

Atdara kasdien iki 9 v. vakaro, antradieniais ir šeštad. iki 6 v. vak.

' i '' ' 1 j, - i _ -. j _ *

jis yra. Prašau man prą- Tamsu jį kadaise mylėjai ir 
nešti, st aš tariu pareigą ji pa- už Jo ištekėjai ir lad jis yra 
s&mti ir ar ąš už jį atsakinga, Tamstos va&ų tėvas Koks jis 

IHtaetouž^ik^pMiraBrit taibebūtų,žnranKkumasrrika- 
Brap|klyno eioHBa« N-Y, Uuja, kad jain pagerėtum kuo 

t '. ■ ' ’ gali. Jam, pavyzdžiui, gali b&-
7 4 ? ti reikalinga prichiatrinė pagal- 

Tain^ta Išturi teisinės pa- ba, arba alkcholikų ligoninė, 
teigiu sbikTti vyrą ir Tamsta Tokių ligoninių: yra kįekvie- 
nesi atsaknminga iri jo skolas nam mieste. Man atrodo, kad 
arba įsipareigųjiąaųs, jėi už jei jis sutiktų būti gydomas, 
juc^ nesi garindavusi. Tai to- Tamsta turėtum tuo pasirūpin- 
kia yra Tamstos teisiaė padė- tL Kai Tamstos vaikai užaugs 
tis. Niekas Timstai. negali nu- ir viską atsimins, jie turės di- 

*. f 1 - • talkia’jra Tamstos mo- dešnės pagarbos, jei žinos, kad
lėtą kartų buvo pavogęs četms pareiga vyro atžvilgiu. Tamsta neatsisakei tėvą gelbė-

Jei.jis serga arba yra bėdoj, ti, nepaisant jo Tamstai padary- 
Tamsta turėtum atsiminti, kad tų skriaudų.

: AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausios dešros

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite — įsitikinsite!

KRAUTUVES 6
Franklin Sųuare, L. L: 981 Hempstead Tpke. — 

437-7677
Flushinge: 41-66 Mato Street. — HI 5-255Ž 

Jackson Heights: 82-16 37th Aye.~— DB 5-1154

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai p.p. 
Užkandžiai iš nuosavos virtuvą

Puikiausia vokiška virtuve:
Teirautis kavinėje kur pastatyti hutonsobilį.

New Yorke: 1654 žnd Avenoe — TR 6-3647 
(Tarp 85 - 86 gatvių)

Ridgewoode: 56-54 Myrtie Avė. — VA 1-7668 
Altarijoje: 28-28 Stetowsy SL -i- AS 4-3216

Ateinantį sekmadienį mūsų 
pirmoji komanda žaidžia na
mie (jei sniegas leis), t y. 
Franklin K. Lane mokyklos 
aikštėje Woodhavene. Mūsų 
priešininku yra Kingston SC, 
pas kurį pirmame rate gauta 
pylos 1:8. Rungtynių pradžia 
2:30 vai. Jauniai žaidžia pas 
Minerva Pfaelzer 12:30 v.

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

nu su savo vyru, nes jk dRde- katos gyvena. Sužinojau, kad 
lis girtuoklis ir ibug taf tai- jis ten gavo ir darbo.. Nuėjai 
vo išmestas be- į teismą, ir teismas man liepė
veik metai, kaip aš š jo ne- Ji atsivesti. Aš jį atsivedžiau |« 
gaunu nė vieno cento vaikam - teismą, ir man teismas prtt^ė 
išlaikyti - tom sumą pinigų vaikam

Be to, jis yre ’ vagh Jis te- 
’ J 7 siųsti rrikriinguę popierius j

vyro darbovietę.. _
Ūž poros dienų man paskam

bino mano vyras ir piktai pra
nešė, kad jis man pinigų ne
mokėsiąs. Tą pačią dieną tele
fonas vėl skambino. Atsakiau 
ir klausiu, kas čia kalba, nes 
balsas nepažįstamas. Aš skubė
jau, nes jau man reikėjo eiti į 
darbą, ir vis klausiu, kas čia 
kalba. Nepažįstamas vyras man 
sako, kad mano vyras labai ser
ga ir prašo, kad aš jį tuojau 
atsiimčiau iš tos vietos, kur

KNYGOS ANGLŲ KALBA

34»

(paauksuota, kietais odos viršeliais)
5.00

kinimai anglų kalba. Nemo -

Skaitykite mūsų leidžiamus:

DARBININKĄ

AIDUS.

AvvekMiag LHhaania, by Dr. Jack J. Štokas. 85.00.
<•»

600 
5.00

1.00 
1JOO

tttos_______ Stereo 87.00
K 7 operų ištraukos___
Mb, ktatoootų L. Juodytės 
A 17 Het. dainų. Stereo 84 
■htomh 14 L dainų: SL 84

LižOiuanian atif-TaugM, by M. Vartakojytė. 61J5.
Art CoHeeUoa ef tbe LttOmanUm Fnmctecan Fathers, by P- Jurkus. Lietuvių 

menininkų pavefkshi albumas. Didelio formato. 86.00.
LHtmania, by V. Auftoūnas. Albumas iš Lietuvos vainkj. 86.00.

150 
1.00 
150 
130 
ZOO 
050 
175 
ZOO 
200 
250 
100 
025

Dainuojame su Liūne. 16 BeL- 
Dainuojame su OIBta. R&tos ato

(raudonais — 4X10)
Apsaugok Aukščiausias, kun. P. Aleksos, maža knygutė 
švento* Mišios lietuviškai, pritaikyta naujai liturgijai
Dievo valkas, kun. J. Gutausko, vaikučiams maldaknygė 2DO
Vadovėlis, prel. K. Vasie, kryžiaus kelias, graudūs verksmai etc. 14)0

2D0 
0.75 
1.25 .

200
250
300
325
2.00

Lietuviškų šoklų muzika H 6 putttų, valsų ir dainų----------
Lietuvos Atsirhtalmų 25 to. juMBeju* dainose-------------- —
Mes padainuosim, duritonlo sbmpMMu 16 L delnų. SL 8750 
Mes žengiame ou datas, lt.T. vyrų okteto 17 dainų. Stereo 84 
Operų Arijos, SoL St Baro -----------------------------Stereo 87.60

1.50 
2.00 
4X0 
5.00

2X0 žaižaras, D. Cibo pasaka mažiems 
3.00 
2X0 
2X0

Keturi valdovai, 8. Džiugo 
Neklaužados, S. Džiugo 
Didysis reizas, P. Gavėno 
Ūkė Wag0u, P. Gavėno vertimas 
Labas rytas vovere, J. Mingėlos

Pavergtos Tėvynės muzika Nr. X 12 Bet. data-ą ................. .
Pavergtos Tėvynes muzikė Nr. 2, 12 Bet. dainų-lokių..........
Pilėnai, Liet opera Iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) ......

PAPIGINTOS 
ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Lonq Play - Stereo ‘-‘Hi-R - Lithuanian Records 
3.00 Šiluvos koplyčios pašventinimo ta kongreso momentai --------- 5.00
e ak .. Ar Muai tą šalį. R. Maatlenės. 13 BetovUkų dainų solo....... 500

A^ltoanl»ii)to no 12 dšimy-šofalLK lrĮa albumai poJ5.00 l«j»
7X0 ’ “ ’ "" *

Nulaužta šaka, S. Petersonienės, vaizdeliai 
Viščiukų ūkta, A. Kairio, satyrinė komedija 
žvakidė, A. Škėmos, 2 veiksmų vaidinimas 
Vaidinimai, V. Frankienės, scenos vaizdeliai 
žiurkių kamera, J. Griniaus, 3 veiksmų drama 
Aukso žąsis, B. Pūkelevičiūtės, ^pasakiška komedija 
Don Kamiliaus mažasis pasaulis I ir II tomai 
Enėjidė, dr. A. Ruklos vertimas, poema

MENAS, MUZIKA
Art Collection. pranciškonų meno galerija
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustino
Mūsų Šokiai, II tautinių šokiu šventės repertuaras 
Lietuviška muzika, č. Sasnausko
Kalėdų balsai, mišriam chorui 
Liaudies dainos, K. Banaičio

Snaigių,karalaitė, J. Narūnės, pasaka 
Gintaro takais, J. Narūnės, eilėraštukai mažiems 
Jaunieji daigeliai, J. Narūnės, eilėraščiai vaikams 
Tėviškės sodyba, J. Plačo, III skyriui skaitymėliai 
Algis ir Alytė, spaivavimo knygutė 
Su Trispalve, mintys vaikams \
Lietuvių kalbos- gramatika, J.A. ir JJL/T-ji dalis 
Elementorius E, ig. Malėno 
Algis Trakys ir Taksiukas šleivys, A. Gustaitis 
Tikybos vadovėlis mažiesiems, prel. J. Končius 
Su lietuviškais viršeliais sąsiuviniai —- kiekvienas po

Carbė Dievui, kun. K. Senkaus, giesmynėlis su oaidomis 
Lietuviais esame mes gimę, J. Žilevičiaus, lietuvių dainynas 

navimui arba pianui, kietais viršeliais
Giesmyftėlio palydas, kun. K. Senkaus, didelio formato
Dainos aukštam balsui su pianu II, VL Jakubėno
Lietuvos aidai, J. Stankūno, akordijonui
Dairos Lietuvai, S. čerienės-Mulks, solo balsui ir panui 
O tėvyne manoji ir Ramunė, S. čerienės, dainos po 50ę 
Keėp Us, O God, invocation, S. Mulks

MALDAKNYGĖS
Didysis ramybės šaltinis, preL P. Juro
Būk mums malonus, kan. F. Bartkaus mažas lietuviškas

VADOVĖLIAI, KNYGOS JAUNIMUI

Elementorius E., ig. Malėno 
Kregždutė, A. Rimkūno, pirmoji dalis
Kregždutė, A. Rimkūno, antroji dalis
Kregždutė, A. Rimkūno, trečioji dalis
SvirpHo muzikanto kelionės, V. Tamulaičio 
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienės
Kas gražu, vaikams piešinius!
Gulbi karaliaus pati, liaudies pasaka \
Dvylika brolių juodvarniais lakstančių, angliškai 
Jaunojo galiūno keliu, kun. P. Gavėno 
Lietuvos laukai, S. Jonynienės 
Ten, kur Ne tunas banguoja, A. Tyruolio 
Gintaras, J. Plačo 
Tėvu Uita, S. Jonvnienės
Gintaras, J. Pločio, VIII skyriui skaitymai
Tėvų šalis, S. Jonynienės, VII skyriui skaitymai 
Saulės vestuvės, pasakos, S. Tomarienėės 
Meškiukas Rudnooiukas, Vytės Nemunėlio, nauja laida

3 00 (VAIRIOS 
3jOO 
1D0 
1.00 
3.00 

dai- 
4.50 
8X0 
3X0 
2X0 
1.00 
1X0 
0.50

Sodybų pievelės, A. šeštoko, pievų priežiūra 
Valgių gaminimas, 565 pusL, kietais viršeliais 
Lietuvių kalbos vadovas, P. Skardžiaus ir kL 
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, J. Balčikonio 
Lietuviu Noksi. Akad. Suvažiavimo Darbai V 
Padangių keliai, astronomija, kun. P. Vaserio 
Lietuva — Europos nugalėtoja

125 
7M 
100 

1100 
10.00 
1J0 
zoo

AursHa. P&ukltelienės praaugtai tr šokių muzika — Stereo 5.00 
Cievetando vytų oktetas. 12 MaMtats Mtfą------Stereo 86.00 5.00
Dainės iš Lietuves; L. Ji’etRs'bu Mtos ans.,16 dainų. SL 84 350 
Dainos Lietuvai. S Oriesris Moto. įdainuota 12 liet dainų 350 
Dainų ta arile rečfteHi *oL X Vitotffo .................    500------ ---------- - -------<0() 

150 
4.00 
350 
340.

__ _____ _____ ________ -_______ _  .........____  „.350 
Garbė Tau. Viešpatie. Detabvos reiig. gįesmčs. Stereo 88.80.5.00 
Kur banguoja NemsmMta. At Braaio 9 dainos, 9 giesmės 
Laužų aidai. 4 oktetą jdatahotų 18 skautiškų dainų ._____—
Lietuvoe prtaūnininud. L. Juodis. 14 Bet dainą akomp. gitara 
Lietuviu toutIMai lokiai. J. Štoko Irid. 14 tautinių šokių ..„ 

etuviiki šokiai, K. Daubaro akordeonu 18 šokių (Nr. 1) „ 
Lietuviški šokiaL akordeonu K. Daubaras. 13 šok. Stereo 84 
Lietuvės kankMs. 14 L kūrinių, vš&p. IGkulskieneL SL 84.00 
Lietuviški mariai. Br. Jonulo jgfrūta 12 L patrijotinių marių

1X0. 
2X0 
3.00 
350 
4.00 
350 
4X0 
340 
2X0 
3X0 
340 
2X0 
2X0 
2X0 
2X0 
2.50

.. 356 
ISO
4. W 
3 $6 
3W 
359 
350 
7.06 
350

__ ____ _ ________________________ _____ _______,_____ 500
. Linksmieji btoUaL 12 Raudtas MttotRų-----------------------------500
Liet, dainų ta operų tinkintai, J. Remtos. 10 plokštelių ..„ po 5.00 
Lietuviškos kamerinio muzikos 2 K- VyL VasUtttoo ....... 500
Lione Jodls eontralto. Tmm Hafl 14 korinių rečitalio plokšt 400 
Llthuanian 2-speed record eeurtė 4Nr. L 2 pL 2 tad.)--------- 3.00
LRhuanian 2speed record oourėo ---------------------------------- ... 3.00
Lietuviškos dainos ta lokiai. Mbagor Co.. 16 L dainų ir takių Z50 
Lietuviu dainos ta šoktai: 5 pulfcoo. 4 valsai Ir dainos. St. |4 33® .. . --- _ ------------- .. -------

4.00 
l» 
35» 
I.0D 
!.» 
300 
MD
5. M»

Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras 5.00
* Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo------Stereo 86 5.00

Rąžės ta tylūs vakarai. V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo 86.00 
S. Barfcavs radijo vak. dainuoja, 10 kalėdinių ir 10 Met. dainų 
Sėk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų dainų. Stereo 84 

, Težydi vėliai Lietuva, Vyčių choro įdainuota 17 liet dainų ....
Tėvynei aukojant, Dainavos ansamblio, 14 Met dainų. SL86 
Trijų mėtų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 Met patriotinės vaikų dainos 
Tėvynės meHė nemari, A. Dambrauskaitės 13 Met dainų .... 
Worcssterio Mėgėjų ratelio, 14 Metuviškų dainų,............... ..

- Varpas, Toronto choro 8 liet dainos ir 6 liet operos, st 86X0
7 Kristaus žodžiai, šv. Karindero parapijos choras ............

- 40 Bet dainų muzika. Tautinio orkestro leid. Stereo 84.00
Lietuvos-Latvijos-.Estijos Himnai --------- —...........................
Lietuvos Himnas ir sbųfonija .. ...................................................
Baltis Countries National Anthems (33%RPM) ...................
National Anthem of the U.S. (33% RPM) ..............................

5.00 
5:00 
4.00 
3.50 
3.00 
5.00 
3.00 
3.50 
3.50 
5.00 
4.00 
3.50 
2.00 
2.00 ’ 
1.00 
1.00

_ Intraductton to Modern Llthuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 
anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambrfūnas, A. KHmas ta W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psL 87X0. '

History of the Llthuanian Nation, by C. R. Jurgė|a. Plati Lietuvos istorija, 
544 pri. 810.06.

Lithuania and Utkuarians. compiled by J.. Balys. Bibliography. 85.00.
The Baite, tįy Marija Gimbutas. Ancient Peopies and Places. 286 psl. Įdėtais 

viršeliais. 8740. 7
Lithuania under the Sovietą, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65,

300 psL kietais viršeliais. 87.00.
' Vytautas the Graat Orand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. Kie

tais viršeliais 8440, minkštais 83-00.
Tvveffty YearT Struggte fer Fraedom of Lithuania, by J. Audėnas. 82.50.
The War Againėt God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. 81-25. DOS vadovas SU 40 pamoką,
Guerrifta Wėrfare on the Amber CoasL by K. V. Tauras. 83.00. gramątikna priedu, skaitymais
Leave Your Tears in Moseow, by B. Armonas. 84.00.
Tannenberg, by C. R. Jsrgėia. The Battle of Tannenberg. 82.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. 83X0
Croaees, by V. Ramonas, romanasl Kietais viršeBais. 84.00.
Selected Lithsanian Sbort Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. 85.00.
Ltthėanlam Guartet Barono, Katiliškio, Landsbergio ir šeiniaus kūriniai.

------  mokti. Parengė L. Dambriunas, 
A. Klimas, ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais.* Kaina 7 doL Galima ui-

85.00.
Ltthuanian FoUc Talės. 84.50.
The Hertoman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. 84.00.
Houoe Upon the Sand, by J- GMauda. Romanas. 84.00.
The Ordesrt of Aaoad Pasha. by L šeinius. Satyra. 82.00.
Nemotas of a Llthuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. 82.00. t ' 
The Makar of Gode, by SL Zobarskas. 10 novelių. 83.00.
The Temptatlon, by V. Krėvė. 83.00.

t.V. PRANČIŽKAUS 
VARPELJ^

Lathuanian.su


CAN

RiCHMOND HILU

PLAZA DiNINGRAY*S GULF SERVICE

REGENT ŠWEET SHOPPĖ
SANTORE AND M0NETT1

Everything for the Bowler

N. A. BRUNO AND CO. INC.

Silver

MAJOR CLEANERS 
AND LAUNDERERS

47 Broad Street 
Elizabeth, N. J.

North Fifth AVfenue 
BAYSHORE LuL 

CdH 516 MO 5-1005

Union City, Nj. 
Čafl 201 863-9725

781 Keamey Avė. 
Kearny, N. J. 

CaH 201 9984106 
460 Ridge Road 

North Arlington, N.J.

Open 6 Days a Week 
Delicious Homemade food 

Candies made daily

Httbbard Šatai 
and Gravel

4489 Qtteens Bivd.
L. L Č. N. Y.

Bteady wwfc nfce 1 
tfcms H A P DfUD 
1157 Southern BML

1195 Main Avė. Clifton, NJ. 
CaH 201 PR 7-7735

21 E. 52nd. Street 
NEW Y08K CITY 

Cafl EL 5-9127

1157 Globė Avė. 
Mountainside, N J. 

201-2324770

in the Plaža in Season 
Open 7 Days a Week 

Best Cup of Coffee in Town 
Servihg Gounnet iriėais to the 

publk for many years

CaH 201 UN 4-1531 - If its Sand or Gravėl 
Vre havė it 

Wfe detiver on Sat

Open 7 Days a Week 
General Auto Rėpairs 

and Tiinė trps

Roosevett Ate. and Pekola tėr. 
West Carteret, N J.

Pirone 201 969-9886

SUNNYSIDE BRAU-HALL
Featuring daily: 

Sauerbraten— Potatoe Dump- 
Kassler

jiiifi; tad Ir drdiNB pMftM yra daug! Galimybių taip pat 
netrBĮufau.TĮk reikia: daugiau akcininkų, dkfeanio kapitalo.

UTAS Investing Čompany, Ine.
100-21 89tf Avė.. Rkhmond Hl, N.Y.; Hl 1-6799 

, , r 6755 S. VėjbmAH., Chicago, ffl.; GR 6-2242 
lengvomis HgimekėJImo sąlygomis. Paskolų 
Mtaa didesnis negu galime patenkinti. Jei 

■ ' .... ........ i — galite
įlyp-

BATH AND CLOSET 
INTERIORS OF BROOKLYN

LITA8 duoda 
pateikaiavhha. 
neaadte. tapti UITO akcininkais, galite tapti Indėlininkais — 
LITUI pasfcolirtti. Mokame aokittes procentus. Bet pirma pa; 
kftt apld akdijfct; Pirkite Utb akcijas šeimos nariams, ypai _ 
niesiems, kad Jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja šiuo metu kainuoja 12 doL Akcijų pirkimo ir bendrai informaci- 
JtorMKanm prabom kreiptis Į New Y erke arba Chicagos Įstaigas.

lings
Rippchen and other specialties 
Ask about our Luncheons and 

banquet accominodations 
Member of Diners Club 

Sunnyside Brau-Hall 
4106 Queens Blvd. Sunnyside 

Long Island EX 2-0865

BEAUTY SALON 
SpedaHzing in Tinting

— BaStę 
Spėriai Tues. through

AVĖ. Woodhaven, N.Y. 11421
— TeL 846-7240 — _________

Mes^ aparsridihi ir vĮaarta rHlralaia kreipkitės J

niAtirirttefe - It&il Estą te 
JOHN ORMAN AGENCY

midnwrf mMddL valstybės ir tedertltaėe valdžios mokesčių (Income 
TįŽ) pandSMuiaL -r- TeL Vlrglnta 6-1800. '

11984 Jarnaira Avenue ; R&hmond Hill 18, N. Y 
^2, Vjrgtoto fr-1800

MA •»» »L ryte lK» FM banga 
pdto klaba nartų mokesčiai,
iiddle VHiage, M.Y. 11376

KBZyS,—TW 4-1288 
AŠJtASKIKA — VI 54332

dever
Opeli T Ddys < Week 

f&e i&d

h. w/ftauū,t 
EARNEDT PARLfcft Cta>rtM dad-

823 PdMttc Avė. 
East Newark, NJ. 

CaH 48245334 
HU 58898

lubzB rfižitriio
•8 t^UOR STORE
kirįausiai rAiiea amerikiečių ir importao-

per SPARTĄ radiją, radio- 
• lecorderiai, patefonai, fonr*-

Custom designed baths and 
ctasets, designers erf vanities 
medicine calnuets, lighting 

fixtures7 decorative brass and

97 Ferry St 
Newark,NJ. 

CaH 201 643-7659

tO TOWA WAYHB
SHELL SEKVKB 

Open 7 Daya M W®k 
We Do General auto Repairs

266 Laird Avė. 
Cliffside Park, H J. 
Can 291 945-2897

OBLANDO 
SIMONETTI 

Fw the Jftnest 
of Insurance 

We taito jeare of the 
eaithė faniiiy 

5069 ^oadw»y 
Nfe#dfin4t Čtty

ROOF HEALTH CLUB 
in Hotel Sheraton Atlantic 
24tit Fioor Bway and 34th.

Open 7 Days a Week 
Service b our Motto

Ezpert Sewer Work 
Service is our Motto 

We aim to please 

ŽK Church Road 
Palermo, NJ. 
609 3998547

Insurance Bonds 
Since 1922

Massage Redudng Exercise 
Swimming Pool HandbaH

Open from lO AM to 7 PM 
Lic No. 135073 — LO 58700

Open 6 Days a Week 
Wr take care of the Family

Travel is our Business 
W<e Cafer to the FamHy

130 E. 7th. Street 
NEW YORKCTTY 

CaHOR>3652

407 N. Black Horse Pike 
Runnemede, N. J.

Phone 465-5607 
Capemay Courthouse

NEW€m 
Nfew T<«k 

CaH

MAMOfMLLC PATRI9 
MKMSIAKKR

We featun»EbMBlGoMįB«i 
Parties Motbsr A
7 PriceMlatThilsi NJ.

. FRANKLIN 
AUTO LAUNDRY

BEN3 FACTORY OUTLET

Open 6 Days a Week 
Bedspreads Draperies Curtaink 

Yard Goods — SlipCovers

Accessories 
Marie Druda NSID 

HELEN HAACK 
2712 Nostrand Avė. 

Brooklyn — CL 8-5775 
Woodmere, LX FR 4-5900

117 W. 42nd. Street, N.Y.C. 

*We Cater to the Family 

CaH BR 98886

go — See Mario 
MARIOS AUTO 

INSPECTION SERVICE 
Mario De Santis Prop. 

Complete brake repairs front 
end work — Electiical work 
repairs — skiHed mechanics 

Shellbay Road, Mayville 
(Opp. Exit of State Insp. StaP

170 Waverty Place 
N. Y.C. , N.Y. 

CaH WA 9-2748

haveN Haity -
ReaĮ Estete • JOSS*H ANDRUSS • Insurance 
AohsisllnidA gyVybM, mošį; antoitiobtaų, baldų ir k. Namų psr- 
djtrimas, lydraudos, ineeaaeTtac vtfOdymaa. Mutual Funds — n-

KkMSeu nuo 9 iki 8 vai; VedCadesfiate fld 8 vai. popiet.
TfNija Aveų Woodhmr21, N.Y. Til VI 74477

FRANKS ATLANTIC 
SERVICE ŠTATION

Opu 7 AM. to lO P.M. Daily 
Stonys 8 AM TO 10 PM



KEARNY, NJ

ALB

nas JankuSi 105 Grand St.
Brooklyn, N. Y. 11211

MARGARITA SAMATIENRI Apylinkės Valdyba

Kur tūkstančiai taupo

KONCERTAS

Parduodama gėrimę (dagtį 
nės) krautuvė už labai prieina
ma kainą. Informacijai kreiptis 
asmeniškai pas J. Misiūną,

bus vasario 19, sekmadienį 2:30 vai. popiety Town Hali, 
123 West 43rd Street (tarp 6 ir 7 Avė. Manhattane). 
Programą atlieka moterų choras, solistai ir kanklių an> 
usmbta. ^lfetaL 4.d<AM>dol., 2.50 dol.

Paieškomas vedėjo -padėjė
jas (Assistant Manager) lietu
vių Laisvės svetainei, Elizabe- 
the, N.J. Švarus ir lengvas dar
bas. Pageidaujamas lietuvis, re
komendacijos būtinos. Dėl

daug darbo, daug repeticijų. 
Jaunimas jas mielai lanko, nes 
patraukia šokis, patraukia fe- 
noras pasirodyti tautos šventė
je. šokėjų eilės nuolat keičia
si, — vieni išeina, jų vietas pa
pildo jaunesni,, kuriuos reikia 
nuolat mokyti ir mankštinti. 
Tik po daugel darbo valandų 
šokis gauna savo grakštumą ir 
grožį.

ši J. Matulaitienės vadovau
jama tautinių Šokių grupė vi
sada pasižymėjo savo išraiš
kiu šokių išpildymu savo dar
na ir lankstumu. Ir šių metų 
tautos šventėje^ jaunieji visus 
pradžiugins.

Bayside, Oueem paieškoma 
moteris, kuri galėtų pabuvoti 
su kita senyvo amžiaus mote
rim kelias dienas savaitėj. Ten 
galėtų nakvoti arba ateit iš na
mų. Informacijai skambinti va
karais po 7 vai. TeL BA 4-01

Algis Budreckis, New Yorko 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, Vliko valdybos na-

Lietuves nepriklausomybės 
sukakties minėjimas įvyks va
sario mėn. 19 d., sekmadienį, 
lietuvių parapijos Sopulingos 
Dievo Motinos bažnyčios salė
je, 136 Davis AVe., Kearny, N.

Cypress HiH* sekcijoj par
duodamas 3 šeimų mūrinis na
mas; 2 butai po 6 kambarius, smulkesnių informacijų kreip- 
vienas iš peniau. Prie gero su- tis fino adresu: Lithuaman 14- 
sisiekimo ir už prieinamą kai- berty Hali, Ine. 269 Second St 
ną Kreiptis teL 441-9680. Ehzabeth, N J. TeL EL 3-9012.

finis Rūtos ansamhhochoras, 
vad. Alg. Kačanausko, ir šv. 
Petro ir Povilo betariu parapš* 
jos choras, vad. V. MamaRSo. 
Po mišių to paties jungtinio 
choro bus sugiedota C. Sasnaus
ko Libera ir Salve Regina, 
Minėjimas bus tęsiamas 
4 v. popiet lietuvių “Laisvės 
salėje, 269 Second St Momen
tui pritaikintą kalbą pasakys 
Viiko narys; žinomas' visuomet -: Jau eiftmetų ' kaipLžeta- 
nininkas, mažhetnvis Martynas vos nepriklausomybės šventė- 
Gelžinis. Meninę dalį išpildys 
Rūtos ansamblis, diriguojamas 
muz. Algirdo Kačanausko.

Dainos—muzikos ir poezijos 
vakaras, rengiamas kovo m. 4 
d., lietuvių Laisvės salėje, Eti- 
zabethe. Dalyvauja pianistė Ai
dima Kepalaitė, solistė Ona Zu- 
bavičienė, solistas Benediktas 
Povilavičius,' rašytojas - poe
tas Stasys Santvaras, vakaro, 
pranešėja Irena Veblaitienė, a- 
komponatorius Alg* Kačanaus- 
kas. Elizabetho ir apylinkės lie
tuviai nepraleiskite šios, retai 
pasitaikančios, progos ir gau
siai šiame vakare dalyvaukite.

VAITKUS
FUNERAL HOME

Ąvenue

Mo banko ėteektortų taryboje yt* Lietuvos serbės konsulas adv. A. 
O. ShaHna ir adv. Jonas J. Griąahis. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir KetuvUkai. o Turtas (Asaets) virt $125,000,000.

me numatyta įdomi ir įvairi 
programa. Pagrindinę kalbą pa
sakys jaunas, bet jau stipriai 
besireiškiąs visuomeninėje vo
ktoje, stud. Vytautas Radziva- 
nas, dantų gydytojos Apoloni
jos ir dr. Broniaus Radzhranų 
sūnus iš Brooklyn, N.Y.Meni? 
nėję dalyje girdėsime solistę 
Oną Zubavičienę, muziką Al
girdą Kačanauską ir kt Įėjimas 
nemokamas. Norintieji galės 
laisvai paaukoti Lietuvos išlais
vinimo reikalams

galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirite jo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už febai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną 

TeL 516 AN >2864

įvyks

Sekmadienį, vasario 19 dieną 
VEBSTERIO SALEJE
11» E- rita ftuket, manhattane

Ray’s Liųuor Store, 103-55 Lef- 
ferts Blvd., Richmond HiH, N. 
Y. 11419 tarp 9-12 vai. ryto ir 
6-9 vai. vakarais.

až jo sielą bus atlaikytos iv. M&o* i.m. vasario 18 dieną 
8 vai. ryto §vč. Trejybės bažsg&ojė, Neverk, Nev Jersey. 
Pažįstami ir draugai prašomi prisiminti jį maldoje. - -

Gauta finie iš VMmmo, kad 
ten pereitą savaitę žuvo lie
tuvis Walteris Mileckis, kurio 
tėvai gyvena Brooklyne, Grand 
Avė žuvo prie Tayninh drau
ge su daliniu, kuris buvo už
pultas iš pasalų. V. Mileckis 
dirbo prie mašinų, kurios tiesė 
kelius. Tėvai gavo telegramą iš 
karinės valdžios, o dar rytojaus 

;dieną atėjo laiškas iš sūnaus, 
kuris rašė,' kad viskas einasi 
gerai. ;.

New Yorko valstijas asamblė
joje Fr. Schmidt pateikė rezo
liuciją, kuri skatina Amerikos 
vyriausybę kriti Baltijos valsty
bių klausimą. Rezoliucija bus 

' svarstoma ateinančią savaitę. 
Panašią rezoliuciją senate patei
kė senatorius Libowitz. Teigia
ma, kad ateinantį sekmadienį 
asamblėjos narys Schmidt pa
darys pareiškimą per Laisvės 
Žiburio radiją.

Neringos ir Tauro tuntai 
New Yorke kovo 5 rengia Ka
ziuko mugę Maspetho lietuvių 
parapijos salėje.

Angelę Karalienės parapijos 
draugijos rengia pietus parapi
jos naudai vasario 26, sekma
dienį, 1 v.

Anatoliaus Buto vairuojama 
mašina vasario 11, šeštadienį, 
netoli Albany atsitrenkė į me
dį. Lengvai sužeisti visi kelei
viai, vairavęs A. Butas, jo žmo
na ir Kęstutis Gobušas.

Iheodore WoMn, 
_Ine. .________

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių (^rektorius 
Moderattka koplyčia, su 

Air ConAtam
123 E. 7th St, New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

Parapijos parengimai. Kiek
vieną savaitę šeštadieniais šv. 
Petro parapijos salėje $rie E. 
7-tos gatvė vyksta vadinami 
Whist žaidimai. Ruošia parapi
jos moterys. Pradžia 7:30 v.v. 
Pirmadienių vakarais toje pa
čioje parapijos salėje vyksta va
dinami BŪtz žaidimai, kuriems 
vadovauja parapinės bažnyčios 
aukų rinkėjų klubas — Ushers 
Club. Pradedami 8 v. v. Abu 
šie parengimai sutraukia gan 
didoką skaičių parapiečių ir kai
mynų. Laukiama, kad šiuose pa
rengimuose pradės lankytis di
desnis skaičius apylinkės gy
ventojų.

je New Yorke pasirodo jauni
motautinių šokių grupė ir, va
dovaujama Jadvygos Matulaitie
nės, pašoka tautinių šokių, 
šiemet jau bus devintieji me
tai, kai jaunimas įsijungė į mi
nėjimo programą

Kiekvienais metais N. Y. 
tuvių tautinių šokių grupė 
rengia ir naujų dar iki tol 
matytų šokių: 1958 buvo 
rengta Sadutė, 1959 — subatė
lė, 1960 — grėbėjėlė ir džiu- 
gūnas, 1961 — tryptinis, uolin- 
deris, klumpakojis, 1962 — ab- 
rųsėlis, šluotelė, 1963 — line
lis žvejų' polka, 1964 — blez- 
dinginis jonkelis, 1965 — lan
dytais. šiais metais grupė pir
mą kartą įšoks kadrilį ir žilvy
tį. Be to, dar bus atliktas pa
čios J. Matulaitienės sudarytas 
šokis “Per girią girelę” ir “va
karuškos”, kuriuos pirmą kartą 
išpildėm 19f$ m., su Aitvarų 
Kvartetu . ĮS'poiay&e. ziiyycio 
šokiti. pažadėjo pritarti vyrų ok
tetas. ; ,

šokių parengimas reikalauja
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Lkkiotuv|ų DtarSktoctiM 
Ir batanraot^M

Cambridge, Mass- 
NOTARY RUSLie 

Patarnavimas dteaą Ir nakfi. Mo- 
dernilk* koplyčia Šermenims

Pradžia 3 v. pbpiet Bus atlai
kytos pamaldos ’ bažnyčioje, po 
to visi renkasi į salę minėji
mui. <

Kalbėtojais pakviesti: kun. 
L Jankus, Ambrutis, Jr., Kear
ny valdžios atstovas, lietuviš
kos vietinės organizacijos ir 
klubai. Kas meninė daEšT'Tė- 
vai PrancEkonai iš Brooklyno 
turės knygų kioską Dr. Mari
jos Žukauskienės iš New Yor
ko paveikslų patrodą Bus rodo
mas filmas' 7į. Jungtine
Tautas ir lYašhingtorie”.

Kviečiama lietuvius, lietuviš
kas organizacijas ir klubus gau
siai dalyvauti. ■ . I. K.

Bostono ateitininkę sendrau
gių pirmasis šių metų susirinki
mas įvyko sausio 29, sekmadie
nį, Brocktone pas V. ir E. Su- 
žiedėlius. Sdsirinko apie 50 na
rių ir svečių; Kun. St Yla, Ą- 
teitininkų Federacijos dvasios 
vadas, savo paskaitoje plačiai 
apžvelgė dabartinę at-kų orga
nizacijos padėtį. Gyvose disku
sijose, iškelta visa eilė ateitinin
kam aktualių klausimų ir rūpes
čių. Taip pat buvo supažindinta 
su naująja dr. J. Girniaus, Fe
deracijos vado, knyga ‘Idealas 
ir laikas”, kurioje svarstomi at- 
kų ideologiniai ir organizaciniai 
klausimai dabarties aplinkybė
se. Po paskaitos diskusijos bu
vo tęsiamos besivaišinant ka
va ir užkandžiais. Susirinkusius 
maloniai sutiko ir vaišino jau
nųjų Sužiedėliu mamytė E. Ri- 
bokienė. Susirinkime tarp kitų 
dalyvavo Bostono klebonas 
kun. A. Baltrušūnas, prel. V. 
Balčiūnas, Federacijos vadas 
dr. J. Grinius, Bostono sky
riaus dvasios vadas kun. M. 
Vembrė, kun. V. Zakaras iš Put- 
namo ir kun. A. Klimas, Brock- 
tono seserų vienuolyno kape
lionas. Bostono ASS skyrių su
daro ateitininkai iš Bostono, 
Worcesterio, Putnamo, Provi- 
dence ir Lawrence. šį pirmąjį 
susirinkimą sukvietė naujoji 
valdyba, kurią sudaro: pirm. St 
Eivas, vicepirmininkai — V. 
Sužiedėlienė ir R. Pauliukonis, 
ižd. B. Kuodienė ir sekr. S. Lei- 
monienė. Kovo 12, sekma
dienį, Bostone, Lietuvių Pilie
čių Draugijos didžioje salėje 
rengiamas prof. St Šalkauskio 
minėjimas. Paskaitą skaitys dr. 
J. Girnius. Bus taip pat ir me
ninė dalis. B.

Kviečiami visi Patersono k 
apylinkės lietuviai- be jokių pa
žiūrų skirtumo minėjime daly
vauti. . liet Katalikių Kultūros Drau-

. , Šventei Rengti komitetas gijaNew Yoste.

Lietuvos Vyčių Bostono kuo
pa vasario 21 d. 6:30 v. po
piet parapijos salėje prie E. 7- 
tos gatvės ruošia šaltų užkan
džių vaišias. Vyčiai kviečia vi
sus bostoniečius atsilankyti.

Gavėnios motu šv. Petro par. 
bažnyčioje nustatoma šios pa
maldos: trečiadienių vakarais 
7:30 vai. parapijos koplyčioje 
prie E. 7-tos gatvės bus mišios. 
Penktadieniais 2 vaL popiet pa
rapijos bažnyčioje bus einami 
Kiyžiaus Keliat Sekmadieniais 
2:30 vat popiet parapijos baž
nyčioje bus giedami Graudūs 
Verksmai.

Monika Varžinskienė savo 
vyro Petro prisiminimui šv. Pet
ro parapijai paaukojo 100 dol. 
Klebonas kun. A.- Baltrušūnas 
biuletenyje išreiškė padėką

Atidaromąjį žodį tars A. Budreckis, New Yorko ALT pinnininkas. Kribės 
J. R. Kupferman, JAV kongreso na^rs ii New Yorko • Meninę programą 
atliks: New Yorko Vytų Oktetas; vadovaujamas muz. A. Mtorinsko ir 
Brooklyno Tautinių Šokių grupė, vadovaujama Jadvygot Matulaitienės. 
• Pradžia 4 vai. Salė atdara nuo 3 vaL Įėjimas 2 doL; vaikams ir untfor* 
muotiems kariams — veltui. Visi lietuviai kviečiami dalyvauti.

______  ___Rengta. Neis Yorfcb AinerŪlcoa Lietauią TcrySa

mo reikalam, kaip ir pernai, bus 
renkamos salėje prieš progra- 
irfos pradžią prie staliukų To
dėl visi kviečiami atvykti kiek 
galint anksčiau, kad minėjimo 
programą būtų galima pradėti 
laiku.

Nariai, kurie yra pakeitę 
adresą, taip pat praiomi 
pranežti naująjį, nurody
dami ir viet<^ “Zėp Code”. 
Solidarumo mdlcestį siųsti

EVergrcen 8-577U

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

. 231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

PATERSON, N J.

Vasario 16 d. minėjimas 
Vasario 16 d. minėjimas šiais 

metais Patersone įvyks sekma- 
dietiį, vasario 19 d. , .

rys, pasakys atidaromąją kalbą ryto 10 vai. 30 mm. tas 
šių metų nepriklausomybės pamaldos lietuvių šv. Karimie-
šventės minėjime, kuris įvyks ro parapijos . bažnyčioje, 147 
vasario 19 d. Websterio salėje Montgomery PL, Paterson, N J. 
119 East 11 gatvėje, Manhat- 2 vaL p.p. įvyks iškilmingas 
tane. Minėjimo, pradžia 4 vaL susirinkimas Lietuvių Piliečių 
punktualiaL Salė atdara nuo 3 Klubo salėje, 62 Lafayette str. Yorko iię metę aulcš-
val. Aukos Lietuvos laisvini- Paterson, NJ. ^iame susirinki- mokyklos (HS) abitu-

riontai-ės ir kologiįę bet univer- 
sHetę studentai-ės, norintieji 
šią vasarą studijuoti lituanisti
ką Ftadhaiito’ universitete, ga
li gauti šioms studijoms stipen
diją dalyvaudami programoj li
teratūriniame popietyje, kuris 
bus kovo 12 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje, Brooklyne. Suin
teresuotas šiuo klausimu jauni
mas prašomas skubiai registruo
tis pas Pr. Ąžuolienę, teL: ST 
8-5861 (vakarais). Užsiregistra- 
vusiep giras smulkesnes infor
macijas. Stipendijai lėšų telki
mu ir . vakaro rengimu rūpinasi

T«L EVrrąrMn 7-4335

jiqNKll ArOMSKIS
(ARMAKAUSKAB)

- ZtalsanniotojM 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BrooMyn, M. Y;

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
34-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest P*way Štatam) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garMngas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija. 

TeL Vlrginia 7-4499

C A. VOKET
ADVOKATAS 
41-40 74th Street 

Jackson He^hta, N. T. 
TeL NEwtow 34320


