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čiauria, turėjo galvoje tik Tu
rausko Svatadą Bet, kad Tu- 
raukas savo idėjomis, erudici
ja bei veiksmais toli prašoko 
daugelį savo lygio asmenybių, 
tai ntekaš nepajėgs to paneig

ti sau galvą ir > įtikinėti. Jis 
susijaudino, padavė man popie
čio lapą, liepė sėsti ir diktuoda
mas liepė rašyti: “Aš Jonas X 
pasoacra savo gar nes zouiiu, sa-

daryz pofitinĮ pranefimą^ Ta 
praga svečiai rengiamas priėmi
mai Vfikb .pinnimnką pakvie
tė ir jo viešnage Toronte rūpi
nasi Tautas Fondo atstovybė 
Kanadoje, kuriai pirmininkau
ja St Banęlis.ka šviesiausias pavyzdys. Džiau

giuosi, kad nors “Ryto” leidė
jų siunčiamam teko pasibelsti į 
daugelį durų, bet visais atvejais 
uiteko pasirašytų “Ryto” kvitų 
ir tik vieną kartą prireikė para
šo po garbės žodžiu, kuris ly
gus išreikalautai priesaikai.

pavergimo taurą Ir pravedan
čią paralelę tarp Lietuvos ir 
laisvojo pasaulio Mkšno. Šitoks 
vaizdinis pusvalandis galėtų bū
ti ir nepamainomas įvadas lie
tuviam kalbėtojam.

ypač čiagumus betavius.
Ii. Paruošti kondensuotą 

pamfletą ar brošiūrą su pilna 
informacija aęte Lietuvos by
lą, tinkamą išsiuntinėti rėdak-

Siyskite į Lietuvą ir SSSR

da ps nepažymi kelionės marš
ruto pačioje Lietuvoje; kada net 
nertini, ar galima jį susidary
ti pagal susitarimą... Palieka

— 1 1 W- - -P— - DiMKyu * reaglMM UnUO-

mai, labai tervau suj turtintas, 
kai 1984 arl935-m., vaikščio
damas kareivio uniforma su ki
tu kareiviu; Kaimo kapinėse pa
mačiau artėjantį į mudu Tu
rauską. Turauskas tada buvo 
nepaprastas pasiuntinys ir įga
liotas minfeteris Čekoslovakijai, 
Jugoslavijai ir Rumunijai su re
zidencija Praboje. Turauskas 
tada lankėti Lietuvoje ir su 
kitu užsienio diplomatu vaikš
čiojo po karių kapus. Abudu 
buvo nuo galvos iki kojų kil- 
mingai apsirengę, kate diplo
matam pridera. Turauskas, pa
matęs mudu, nenusisuko į šalį, 
bet'pasuko mudviejų kryptimi, 
pristatė savo'neSui mane, kaip 
bendradarbį. Susipažinome, pa
sikalbėjome ir labai nuoširdžiai 
atsisveikinome.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Sveikintina Darbininko min-z 
tis patinatinti tesurinktipasiū- 
Wą Apgamtina, kad tai ne
atliko daug anksčiau kuris iš

Gal ir persistengė “Lietuvos 
Aidas”, pristatydamas Turaus
ką savo skaitytojams, kai šis 
buvo paskirtas “Eitos” direkto
rium, pavadindamas jį žiluoju 
Apolonu. Apolonas buvo graikų 
šviesta, jaunatvės, harmoningo 
meno dievas. “L. A.” grei-

9. Moterų klubai ar skautės reikiant lutihandytns. te daug 
gali lengvai prengti lietuvių me- galimybių tnrj|< būdas patelkti 
no vitrinas didžiųjų miesto į- ypač čiagimms titiuvius. 
staigų ar krautuvių languose ir, 
kur galima, laikyti jas savai
tėm. Menininkai, kuitūrininkai 
lengvai gali gauti lietuviško me
no bet spaudos parodom patai- toriam, žurnatistam, fcotamnis- 
pas vietiniuose muziejuose... tam,. politikam, visuameninin- 

lū Sumobilizuoti didesnes kam..
.12. Aktyviai dalyv^ti 1968 

'.tik 
Itisssįatii, bet įtajgejantir 
kandidatų parinktmąptrtijose,

iuimdį 'ranBanst.. pavienius

PL 6-6766 
SW 8-2668 
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dmiggio met ų patyrimą siunčiant
DOVANAS-SIUNTINIUS į USSR.

Gavėjas nieko nenaoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti, 
^armitnotas skubui ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos

Sukakties proga pastangų di
duma turėtų būti nukreipta į 
mažflHsfafe darbus ir žygius, at
liekamus paskirų asmenų, gru
pelių, organineijėlių, specia
liem reikalam įsteigtų komitetų 
vietovėse, į vietinius kolonijų 
žygius, kuriuose galėtų “daly
vauti” ir tolimiausiame užkam
pyje gyveną lietuviai. Pora di
desnių, masinių, žygių turėtų 
būti ne kaip pagrindinis tikslas, 
bet kaų> paskatas, dėmesio su
kėlėjas ir mažųjų krūvon telkė-
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DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 

r- DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Atminini angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žema* kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtame geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

“Kareiviams ir šunims įeiti 
uždrausta” — carinėje Rusijo

je tokie draudimai buvo paka
binti prie įėjimų į parkus. Karei
vis buvo antrarūšis žmogus, tar
tum, pietinėse valstybėse juodu
kas. Ta dvasia neivčiomfa ura- 

nerūpi vienintelio kaUHkų
dienraščio likimas, tai kodėl, Uetuvą. Kareivio, net būvurio 

žurnalistam. Kur kitaip neįma- aš, studenčiokas, turiu nusisuk- savo kurio draugo, studentė,

padariau stiproką * priekaištą, 
pabrėždamas, kad, jeigu jam 

katalikų

noma, tai' daryti valstijos mas
tu. Tačiau vfea tai daryti ti> 
kiu būdu, kad būtų gauta kuo 
daugiau reklamos prieš ir po į- 
vykio. .

7. Išgauti visą galimą propa
gandos ir informacijos kapita
lą iš Laisvės Rezoliucijų akci
jos. .«į-ijį....

8. Gimnazistai ir studentai
privalėtų suorganizuoti lietu- lietuviškas pajėgas , talkai bei 
vos dieną savo mokyklose, į- dalyvavimui didžiuosiuose žy- 
rengti spaudos, meno, liaudies giuose ar susirinkimuose, pa- 
meno parodėtas ar vitrinas, pra- naudoti vyresnių ir jaunesnių 
nešimus ir diskusijas , apie Lie- musų kartą telkiant fiebmus iš 
tuvos okupaciją. telefono knygą Tri d#ff |o^

spausdintini 
kurios centrinės organizacijos 
susitarus su kitom, ir turėtų pa
siekti kiekvieną lietuvį jau 1967 
nimas būtų viena iš kiekvie
nam uždėtų pareigų. Kalbant 
ir rašant kitataučiam, ypač ame
rikiečiam, reikia turėti galvoje, 
kad Lietuvos rusinimas ma
žiau jaudins tuose kraštuose, 
kurte patys save vadina “tirpi
nimo katilu”, žmogaus teises, 
tikėjimą į ' nuosavybę, į apsi
sprendimą ir asmeninę laisvę 
turėtų trati pagrindinis mūsų 
reikalavimas lietuvių tautai ir 
tų teisių išplėšimas — pagrin
dinis apkaltinimas Sovietam.

Apie vieną turizmo kvieslį
Mano kaimynas šiom dienom 

gavo firmos “Trans Atlantic 
Travel Service” (Boston, Mass.) 
reklaminį lapelį, pavadintą 
“1967 Tours to lithuania”. Sia
me “neprašytame” rašte sako
ma: “Visi kelionės reikalai tvar
komi paskirai keliaujantiem į 
Lietuvą, Latviją, Sovietą Są
jungą, Armėniją, Estiją, Ukrai
ną, Lenkiją ir kitus rytų bei va
karų Europos kraštus.” Nė 
pusė žodžio nepasakoma apie 
kelionės maršrutą pačioje Lie
tuvoje, taip sakant, kelionės 
tikslą pasiekus. Nurodomos tik 
kelionės kainos, ir šis “biznio” 
raštas baigiamas sentimentu: 
“Prisiminsite visada ta asmeni
nę kelionę”.

Gerai, kad šis lapelis išskiria 
Lietuvą, Estiją ir kitas Sovie
tų okupuotas valstybes iš S. S. 
S. R. Bet negerai, kad jis klai
dina klientą, nuslėpdamas nuo 
jo šių dienų sujauktos rytų Eu
ropos politinę tikrovę, “Indivi- 
dual travel arranged to Lithu- 
ania, Latvia, U.S.S.R.... Tikro
vėje Lietuva nėra tokioj padė
tyje kaip Sovietų Sąjunga ar 
net Lenkija...-Šios reklamos 
pavadinimas būtą tikslus, jei 
būtų paskelbta: “1967 Tours to 
Soviet Occupied Lithuania”. O 
tai jau įspėtų klientą, kad ke
liauti po kraštus, kur valdo So
vietai, šiandien yra pavojinga 
gyvybei ir laisvei, kaip tai liudi
jo daugelis amerikiečių, ir dėl 
to kehoaių ten tektų vengti, iki 
padėtis pakis.

REPUBLIC Litmor Store, Ine.
322 Union Avenuo, BrooHyn II, N.Y. 
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JUOKAS BRUŽINSKAS, vedėju 

Didelis pasirinkimas įvairių vyną, degtinių, konjakų, midų 
žventėms bo kitddbms progoms

SoatM 11, Stess^ — 271 Stoavnmit Avenue . 
80. BOSTON 27, Mas*. 327 Weafc Broadway 
BROOKI.YN M, N.Y. — 370 Union Avenoe 
•AOORLYN 7, N.Y. —«fo Sutter Avenuė

Pora tokią atvejų dr. L. Bist
ras nusiuntė mane pas Ed. Tu
rauską, “Eltos” direktorių, į jo 
įstaigą, pažiruoti kiekvieną kar
tą po 15,060 litų vekselių. Abu 
kartus Turauskas vekselius pa
sirašė ir prisiėmė tokią didelę 
atsakomybę.. Pasirašęs pareiš
kė: “Susimildamas, p. J., tik ne- 
paieiskit tą vekselių į protestą,

4. Reikaūingas lietuvių vy- nes mane pražudysit”. Buvo 
sklųpų ir kunigų laiškas į visus jam pažadėta ir laimingai ište- 
ptaauiid tikinčiuosius (išsiunti- sėta.
nėjant per įvairių religiją kon- 
gregZdjis) dėl religijos perse
kiojimo Lietuvoje. Laiškus ati
tinkamom profesinėm organiza
cijom galėtų siuhtinėtL mokyto
jai, žurnalistai, skautai, mote
rys, tešsininkai, jaunimas, ūki
ninkai, darbininkai. Visa tai ir
gi privalo būti parengta išsiun
tinėti jau prieš 1968 metus.

5. Esant potencialių ir* gerai 
informuotų (nė tik Lietuvos, 
bet ir gyvenamo krašto politi
niais bei ideaioginiais reika
lais) kalbėtojų pasiūlyti juos 
bendraraŠSu lietuviškos orga
nizacijos vardu vietinėm mo
kyklom, klubam, organizacijom, 
kaip informatorius apie ko
munizmą praktikoje.

6. Sekant jau užmirštus 
“sponsorių padėkos” parengi
mus, Vietovėse, kur tai įmano
ma, Vasario 16 proga, suruošti 
iškilius padėkos — pagerbimo 
pobūvius Lietuvos laisvės bylą 
rėtnusiem, bei remiantiem vi
suomenininkam, senatoriam, 
kongresmanam, burmistram,

. Ll 2-1767 
AN 8r006K 
EV 4-4962 
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— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom wrmo kainom atraižą vilnonės me
džiagos -— importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

' Galimi tokie darbai ir žygiai:
1. Imtis iniciatyvos ir, iš kal

no paruošus dirvą, perimti va
dovavimą Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės minėjimam, kuriem daž
niausiai iniciatyvos ir vadovų 
stokoja. Taip išnaudosime jau 
pripažintą, išgarsintą ir visiem 
suprantamą ginklą ir forumą.

2. Kaip komunizmo aukom 
ir jo žinovam bei lojaliem kraš
to piliečiam dalyvauti šio kraš
to patrijotinėse šventėse, žy
giuose, paraduose, Vietnamo 
karių rėmime ir pagerbime. Tuo 
būdu sueisime i ryšį ir susidrau
gausime su patrijotinėm krašto 
organizacijom bei parodysime 
sielojimąsi laisvės principu ap
skritai.

3. Paruošti anglų kalba ir 
pora kitų kalbų dviejų lapų at
sišaukimą su iliustracijom, nu
kreiptą į plačiąją visuomenę. 
Atsišaukime turėtų būti a) rau
donojo teroro fotografija, b) 
trumpai patiekta lietuvių tautos 
byla ir jos laisvės reikalavimas, 
c) įspėjimas laisvajam
liui, d) kreipimasis į liftvąjį 
žmogų pagalbos lietuvių tautai, 
nurodant ir būdus, e) atplėšia
mas laiškas Vyriausybei su vie
ta asmeninėm siuntėjo pasta
bom.

Bitas atsitikimas man giliai į- 
strigo atmintyje dėl dviejų prie
žasčių: 1) dėl žavaus Turausko 
aukojimosi idėjai, net rizikuo
jant galimu finansiniu susOik- 
vidavimu (būtų turėjęs mokėti 
iš savo algos) ir netekimu val
džios tarnybos ir 2) dėl nuosta
baus pasitikėjimo kitais ašme
nimis. Kad šis Turauske pasiel
gimas būtą dar ryškesni, te
bus teista prisiminti ir kitokį 
atsitikimą Kaltą vekseliui iš
pirkti trūko tik 200 litų. Krei
piausi, kaip paprastai, į dr. L. 
Bistrą, kuris mažesnes sumas 
labai dažnai paskolindavo pąts. 
Jis neturėjo ir manė pasiuntė 
su savo asmenišku laiškeliu ir Ambasadorius ir kareivio 
“Ryto” kvitu pas vieną katalikų 
veikėją — kunigą Laiškelyje 
buvo prašoma paskolinti tik 
dviem dienom laiko. Skolinti 
atsisakė. Tada aš tam asmeniui
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PA88AIC, NJ. — 176 Market Street---------------------------------GR 2-6387
PATERSON 1, NJ. — 99 Main Street--------------------------------MU 4-4619
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SAN FRANCISGO, Calif. —2076 Sutter Street-------Fl 6-1571
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tautos istorijos dalį ir tas vi
sas aukas ir pastangas, kurias 
tauta sudėjo, kildama į aukštes
nį savo egzistencijos laipsnį— 
į valstybinį, buvimą.

valdžią!” (Vyr. Žinios, Nr. 719 
iš 1940 m: liepos 22 d.).

oro. šiaurės Kanadoje, Quebe- 
ko provincijoje, yra kitas me- 
teęro krateris, daugiau kaip 
mylia platumo. Ghaną Estija, 
Nigerija ir kai kurios kitos pa-

Ką tai reiškia, žino gerai da
bar rytų Vokietija — kiek jau

Ką tas skirtumas reiškia, ro
dė Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas, išreikštas 1918 me
tų vasario 16 aktu. Reikėjo su
kurti naują faktinę ir naują tei
sinę padėtį. Faktinę — išsijung
ti, išsiveržti iš Rusijos imperi
jos; teisinę — gauti tarptau
tinį tam išsijungimui pripažini
mą Kiek reikėjo pastangų ir

tarptautinės padėties klausima 
ir aptarta einamieji reikalai.

Sausio 26 Rajeckai taip pat 
dalyvavo Brazilijos ambasado
riaus suruoštame priėmime

Sovietai labai norėtų, kad lie- 
aukų, iki po pirmo pasaulinio tuviai nematytų šio skirtumo ir 
karo Lietuva tą pripažinimą ga-

Brazilijos naujai išrinktojo pre
zidento Costa e Silva garbei

Vasario 2 Lietuvos atstovas 
J. Rajeckas dalyvavo Presiden- 
tial Prayer Breakfast Shore- 
ham Hotel. Juose dalyvavo JAV 
prezidentas, vicepretidentas H. 
Humphrey bei Amerikos vadai

įę, kuriu ginty Lietuves tauti
nius ir yąHy^huus raikak^".

Anų žodžių rašytojai, rei
kia manyti, turėjo prieš akis 
šiom dienom pasitaikančio tarp 
lietuvių “dialogo” pavyzdžius— 
“dialogo” su tokiais aiškini - 
mais: “Prieš pirmą pasaulinį 
karą vykdavo iš Amerikos į 
Lietuvą, kai ją valdė carinė Ru
sija; koks čia skirtumas, jei 
dabar vyksta, kai ją valdo bol
ševikinė Rusija”....

Sakyti, kad tarp carinio val
dymo ir bolševikinio valdymo 

nėra skirtumo — tai ir ^ra ne
susipratimas, didelis nesusipra
timas, kuris kyla iš valstybi
nės nepriklausomybės nesupra
timo, iŠ valstybinės sąmonės sto- 
kf's.

Tą pačią dieną, tame pafia- utetMfca vyt» prie paiii Kiny- 
me viešbutyje, O. Kajeckienė “* 

dalyvavo pusryčiuose, kurie bu
vo ruošti poniom. Juose daly- reiškė užuojautą dėl Bruce M. 
vavo ponia Johnson bei kitų Mohler mirties. Jis buvo ilga- 
aukštųjų JAV pareigūnų tino- mėtis imigracijos skyriaus di
nos. Vėliau į pusryčius attilan- rektorius NCWC. Tose pareigo- 
kė ir prezidente Johnson. se velionis daug pagelbėjo Lie-

Skirtumas tarp jų ne tik tas, 
kad, sakysim, carinės Maskvos 
pavergtą tauta turėjo daugiau 
laisvės nei dabar bolševikinės 
Maskvos pavergta: daugiau, 
spaudos laisvės, daugiau tikė- metų ir kiek pastangų, o pri- 
jimo laisvės, daugiau kūrybinės pažinimą teturi tik iš komunis- 
laisvės; mažiau, ūkinio išųaudo- tinių valstybių Su ja nesiskai- 
jimo, netgi mažiau rusų infil- tomą kaip su lygiu valstybių

(2) ties ar nikelio gabalat Pats di-
Visai panašus meteorų lietus, džiausiąs geležies meteoras ga- 

vad. Leonidais, pasikartoja kas Įima matyti Hayden Planeta- 
32-33 metai ir gali tęstis vieną rium, New Yorke. Jis nukri- 
ar dvi naktis. Pereitais metais to Greenlandijoje prieš daug 
lietus išgąsdino Australijos la- šimtų metų labai išgąsdinda- 
kūnus,skraidančius iš Austrais mas eskimus. Tai matyti ir jų mi nepaprastu greičiu 

atsimuša į 1908 metam birželio 30 didžiu-

tus principus įgyvendintų. Suminėtus iškilmingus jsipa-
Kremlius dėjo pastangų sukliu- rcigojimns Sovietai sulaužė- Jie 
dyti Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą. Jo to meto su
kurtoji Kapsuko Vyr-bė, rau
donosios armijos remiama, sie
kė “išlaisvinti” lietuvių tautą 
nuo tikrosios laisvės palaimų 
Kremlius kovą pralaimėjo, nes 
rėmėsi savo užmačiom, o . ne 
lietuvių tautos valia. Jis tuo me
tu kova pralaimėto ir su mūsų 
Baltijos kaimynais. To pasėkoj 
1920 m. pasirašyta taikos su
tartis. Ja Sovietu Saiunga suti
ko pripažinti "Lietuvos valsty-

Vasario 2 Lietuvos atstovas tavos tremtiniam.
J. Rajeckai dalyvavo May- Vasari* 19 J. Rajeckas daly- 
flower viešbutyje tarptautiniuo- vavo Washingtone Estų dr-jos 
se pusryčiuose, kuriuose kak suruoštose pamaldose bei Esti- 
bėjo Valstybės Pasekretorius jos nepriklausomybės paskelbi- 
Nicbote de B. Batenbach. mo minėjime. Jame dalyvavo ir

J. Rajeckas vasario 10 pa- Estijos atstovas ii New Yorko.

Sausio 25 Lietuvos atstovas te

į*ckąUn*uv<N atstovo, Vokietijoje. Jų toleravimas esą rinės reikšmės. Anuo metu 
JfttaNtųftn* Amerikos laužymas Potsdamo susitarimo, ryžtasi ir aukotam tikslu pratęs- 
chr-i** Vasario 16 B. mi- Tafiau, Kremliaus ruporta ne- ti lietuvių tautos gyvastingumą 

T^’^i-i.sekančiom kartom, kad ji am- 
' lų dėl fašistinio Molotovo-Rib- žiais gyva būtų. Tai ištvermės 

bentropo 1939 m. pakto, kuriuo 
Lietuva be liaudies atsiklausi- 
mo padaryta mainų objektu. 
Kodėl Kremlius tiek sutarčių 
sulaužęs, dabar susirūpinęs, 
kad kiti susitarimo nelaužytų, 
bet pakto nuostatą su Hitleriu 
kiek tai' liečia Lietuvą jie te
begerbia ir tęsia Lietuvos oku
paciją

Daug kilniau pasielgė Lordas 
Halifazas, kuris 1939 m. gruo
džio mėn. 5 d. pareiškė:

"Teisės tračięįy šalių musę 
derybomis nnliestinos. šios ša
bas žmonės bwwh*tw nricriti

?al». aėmk sėtatemfe." - ntfim* 1W nu vasari*' mėn. pareiškė pė‘mažiausių skrupu-
ų**- Dar daugiau. Tos taikės su- 12 d.
aaeta tarttau ahi soaitarianėte šaiys --------——
8.*; ??. Mndoti ginklu MTrerSi Lieta-

™ vyriausybę Vėliau . Krem-
• JulilT' - Itas pasirašė dargi sutartį su 

****?. Hitlerio vyriausybe pasidalinti 
Vatario ^tnrr lirktarariti - fita tek" Lietevos valstybę. Pagaliau,

'•y \ ... .x Maskvos Lietuvoje sudarytasis"y8”- W<B atartam liaute Seinus piLrtotmal pa-
taBy g nifo ^. gy m, Seneta Syny priartojo 11M>nwKg^Minp1 p,.
y Į*!***”?*!“ sero imžidtįĮyta Taitos su- ArStosŽmo:

..s. Tas aktas pagristas pvventrmi tartim nuostate ir pariūdomai - ■ r. *
AHiko ąt^yikime Vasario 16 tavos.valriyft išpažįsta ne tik lygyte ir teise patiem tvarkyti įs^arrigojo "vteomis aptekybė- "Liaudis galingosios Raudo- 

ppoga^||ĮMas juodai parašy- lietuvis emigrante, išeivis, ■ -
tas sriįm. Matyt, ų bako Vii- tremtinis. Lietuvos valstybė te- 
kas.aoteįtų-4067 -jtipareigojb bėra teisinis Jrienetas tarptau

tiniame pasauly. Apie tokią Ue-' 
tavos valstybę kalba ne tik 
valstybės departamentas...

Dabartiniu metu nepriklauso
ma Lietuvos valstybė yra sve
timos jėgos prievarta okupuo
ta. Bet visi tino, kad tai yra 
nenormali padėtis ir ji šaukiasi 
atitaisoma. Jei okupacija grius, 
nebus abejojimo dėl Lietuvos 
valstybės buvimo valstybių šei
moje.

čia yra esminis skirtumas 
tarp Lietuvos, kurią valdė ca
rinė Rusija, ir kuri tebuvo tik 
Rusijos imperijos dalis.

pareigai pavyzdys. Rodd* quod 
dabos užrašas iškaltas buvo Ne
žinomo Kareivio kapo pamink
le Kaune. Tas paraginimas sa
vo pareigą atlikti tebegalioja ir 
Šiems laikams.

Tiesa, padėtis pakitėjusi, bet 
Lietuvos valstybės idėja nepa
kitėjusi ir tebegyva. Ji mūsų 
praeitis. Ji mūsų taip pat atei
tis. Ji. būsimo tautos pažangos 
ir kilimo laidas.

Kalbėtojas prisiminė jauni
mo kongreso, katalikų kongre
so bei Šiluvos koplyčios šventi
nimo meta pasireiškusias ko
vos dėl laisvės pastangas. Dėko
jo kongresui, valstybės departa
mentui apskritai ir valstybės ser 
pretoriui Dean Rusk specialiai. 
Pabaigai priminė Lietuvių die
nos sutapimą šiemet su Lincol- 
no diena:

Kada nuvargusi senutė Lie
tuva klupo, ši šalis kėlėsi ne
priklausomam gyvenimui. JAV 
Nepriklausomybės Akte pa
brėžta, kad “visi žmonės yra 
Kūrėjo apdovanoti teisėmis į 
gyvenimą, į laisvę ir į laimę.” 
Gi Linkolnas pareiškė, kad A- 
merikos Nepriklausomybės Ak
tas “suteikia laisvę ne tik šio 
krašto žmonėms, bet viltį vi-^ 
sam pasauliui, visiem laikam,” 
taigi ir Lietuvai. Ir “tie, kurie 
kitiem paneigia laisvę, patys 
nėra jos verti.”

Tai didelės paguodos bei vil
ties žodžiai kenčiančiai lietuvių 
tautai. Te Linkolno žvaigždė 
nušviečia mums kelia į Nenri- 
klausomą Lietuvą. Te mūsų 
bendros ir vieningos pastangos 
priartina tautos išsiilgtą laisvą, 

isto- nepriklausomą rytojų.

savo galvojime grįžtų į to
kius santykius su okupacine 
Lietuvos valdžia, kaip anais lai
kais santykiavo su caro admi
nistracijos pareigūnais. Tai 
reikštų pripažinimą Lietuvos to
kioje padėtyje, kokioj ji buvo 
tik kaip kitos valstybės dalis.

tracijos. bendruomenės nariu. Jei tari? lietuvių pagausėtų
Skirtumas yra ir kitas. Ir dėl Pagaliau ką tai reiškia, žino tokio skirtumo nesupratimas ir 

to kito skirtano Lietuva dabar gerai Maskva, stengdamasi iš- au?tų nesusipratimas, Kremlius 
kai kuo yra laimingesnėje pa- gauti tarptautinį Lietuvos įjun- galėtų nukreipti jų opiniją 
dėtyje negu carinėj Rusijoj, gimo į Sovietų Sąjungą pripa- prieš Amerikos valstybės ^epąy- 
T aimingesnėje tuo, kad dabar tinimą ir per tiek metų jo ne- tamento nusistatymą, kūno jis 
Lietuvoje žmogus žino, jog jis gaudama. tvirtai laikosi jau 27 metai
yra pavergtas, bet pasauly tebė- Nematyti skirtumo tarp Lie- Tuo atžvilgiu mums rodės 
ra nepavergtos, nepriklausomos tavos, kada ji tebuvo Rusijos prasmingas Vliko įsipareigoji-
Uetuvos valstybės idealas ir imperijos dalis, ir taip Lietu- mas kelti tarp lietuviu valsty-
bent kai kurie tos nepriklauso- vos valstybės, nors ir okupuo- binę sąmonę. Tai ypačiai -tinka______________________ _ ____
mos valstybės išlikę simboliai, tos, laikyti ji nereikšmingu rengiantis 50 metu valstybės at- Lietuvos Wa»hlngtone, kur buvc> priėmime v^ario 16 proga, su žmona dalyvavo Valstybės
Žino, kad nepriHausomos lie- formalumu, reiškia nubraukti statymo sukakčiai. priėmimą ąprau vietos amerikieeiy spauda. Nuotr. r. Kisieliaus sekretoriaus surengtuose valsty

bės departamento pietuose dip- 
matinio korpuso misijų šefų ir 
jų žmonų garbei.

Tą priėmimą aprašė žurnalis
tė Dorothy McCardle “The 
Washington Post” sausio 26 lai
doje, pažymėdama Baltijos dip
lomatų simpatijas JAV dėl jų 
laikysenos Pietų Vietnamo at
žvilgiu.

Sausio 26 Lietuvos atstovo J. 
Rajecko iniciatyvą Lietuvos pa
siuntinybėje įvyko Baltijos val
stybių dipL atstovų pasitarunas. 
Buvo pasikeista > nuomonėmis

jos tart? Wdvęt" (Špėecb& tm 
Foreign Policy by Viscount Ka
lifas).

Suminėtų faktų, akivaizdoje 
nieks šiandien netiki, kad So
vietų sistema būtų pačių lietu
vių įvesta. Tai aiškus ir planin
gas Maskvos agresijos aktas. 
Dar negimė valstybė, kuri vie
toj laisvės sava valia pasirink
tų vergovę, mirtį, tremtį, skur
dą žodžio ir sąžinės nelaisvę, 
rusifikaciją, Kremliaus stabų 
garbinimą ir kitas komunizmui 
būdingas savybes.

Suminėti keleri faktai įtiki
miau byloja už Kremliaus sklei
džiamas pasakas. z

REDDE QUOD DEBES.
Padaliau. Vasario 16 d. aktas 

užantspauduotas savanorių 
krauju. Steigiamojo Seimo va
lią 1.941 m. sukilimu ir parti
zanu kovomis. To akto paskel
bimas buvo drąsus to meto są
lygomis žygis. Jo vertė

Sausio 211 Lietuvos atstovas 
su žmona dalyvavo dipl. korpu
so dekano, GuiŪermo Sevilla 
Sacasą Nikaraguos. ambasado
riaus sūnaus vestuvėse — baž
nyčioje ir priėmime Pan Ame
rican Union patalpose.

artės labai arti prie mūsų že- lio gravitacinė jėgą saulė ir t 6 vaL 5 min. vėliau kritęs bū- 
mės, apie 4,000.000 mylių. Tai t Jei ne žemės atmosferą tai tų nušlavęs Oslo ir pagaliau, 
yra per arti, astronomų šeškai- visa gyvybė žemėje būtų jau jei tas baisus padangių svečias 
čiavimu. Icaro diametras yra seniai išnykus. Ta atmosfera būtų pasivėlinęs 16 vaL 48 mi- 
Viena mylia. Jei jis kristų ant veikia kaip 'kokie šarvai į ku- nutes, tai Anchorage, Alaska, 
žemės, tai išmuštų 20 mylių riuos atsimuša priešo kulkos. O būtų turėjęs kataklišminį galą, 
platumo ‘duobę. Jo kritimo erdvė (visata) yra labai nesve- Visi tie miestai yra maždaug 

tingą net labai priešinga tino- tame pačiame geografiniame 
1937 m. Hermes, kitas asteroi- gut plotyje: 60° N. Tik Stokhol-
daą buvo sukėlęs paniką, pri- fr djdfej. meteorai mas yra kiek daugiau į Pietas,
artėdamas pne mūšų planetos. sįmuša į žemę, (čia reikia pada- ir jis būtų išvengęs visiško su- 
Tuos rentimus astronomai va- ^rtnmą tarp meteoro ir naikinimo. Baisus oro spaudi- 

meteorito: tas, ką mes mato- mas* atehmišūsio aste-
me krentant, yra vadinamas roido, būtų gal suardęs plaufius 
meteoras, o tas, kas pasiekia ^sokiain sutvėrimui, pasitaikiu- 
žemę nesudegęs, vadinasi me- si2®1 arčiau kaip šimtas kuomet- 
teoritas. Muziejuose mes ma- nu0 atsimušimo vietos.

___ _____ ______ o_____  ___r tome meteoritus ne meteorus) Arizonoje prie Canon Dtabo- 
jos | Filipinus. Jie turėjo lai- padavimuose apie tą retą pa- šautuvo kulką — atshnu&i į 1908 metais birželio 30 didžiu- 1q yra vienos mylios platamo
kinai keisti- įprastą skridimo daugių svečią. Mažiausi meteo- žemės atmosferą. Trynimam į lis dangaus kūnas nukrito Sibi- krateris, išmušta mete-
kelią. Dažnai to lietaus nešima- rai yra adatos galvutės dydžio, atmosferą juos sudegina — (Va- re miškuose, netoli Vanavara
to, jei dangus debesuotas ar Didžiausi, — juos reikia vadin- žinodamas 80 mylių per valan- miestelio. Krasnojarsko rajone,
šviečia pilnas mėnulis. Visi tie ti asteroidais, — yra fantastiš- dą greičiu, iškišk ranką iš auto- Per šimtą kilometrų aplink ne-
bilijonai meteorų ateina iš vie- ko dydžio, štai keturi patys di- mobilio lango, tai pajusi šiA liko visiškai nieko. Kiekvienas
no padangių taško, kuris yra džiausi: Ceres — 488 mylių fl- tiek “trynimasi” į atmosferą), medis ir augate, kuris nesude-
netoii žvaigždės vardu Regu- gumo, Palias — 304 mylių; Ves- _ Apįe ankstyje jie gi, Vavo paguldytaą priplotas šaulio šalys tari didžiulius me
lus (Karaliukas, taip pavadinta ta — 246; Juno — 118. Jie nrafipda deuti ir krenta prie žemės. Žuvo kiekvienas gy- tettų kraterius, sudalytas prieš-



Turiningai paminėta Vasario 16
šiemet Lietuvos nepriklauso

mybės atkūrimo 49 sukaktis 
Hartforde paminėta gana iškil
mingai.

Minėjimas pradėtas jau vasa
rio 7 delegacijos apsilankymu 
pas Connecticuto gubernatorių 
John Dempsey. Gubernatorius 
paskelbimo proga padarė pa
reiškimą ir - vasario 16 kapito- 
liuje leido iškabinti Lietuvos vė
liavą.

Pats minėjimas buvo vasario 
12, sekmadienį. 10 vai. rytą Šv. 
Trejybės lietuvių parap. bažny
čioje buvo lietuviškos pamal
dos. Prasidedant mišiomis, į 
bažnyčią suėjo skautai —tės ir 
legionieriai su vėliavomis. Šv. 
mišias lietuvių kalba aukojo 
klebonas kun. J. Matutis; jis 
pasakė ir pritaikytą pamokslą 
lietuviškai ir angliškai. Per mi
šias giedojo muz. J. Petkaičio 
diriguojamas “Aido” choras.

Vidudienį “Tėvynės Garsų” 
lietuvių radijo valanda, vado
vaujama Alg. Dragunevičiaus, 
taip pat buvo pritaikiusi savo 
programą šiai sukakčiai pami
nėti. Buvo perduota Mildos Len
kauskienės paskaita pie lietu
vės moters rolę Lietuvos ko
vose dėl laisvės. Ji paminėjo 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
žmoną Mortą, kun. Margirio 
motiną Redą, kuri drauge su 
didvyriais žuvo liepsnose, suki
limo dalyvę Ploteraitę, partiza
nes.

Labai gražiai per radiją pa
sireiškė lituanistinės mokyklos 
mokyniai-ės su patrijotiniais ei
lėraščiais, dainelėmis ir savos 
kūrybos rašinėliais. Šią pro
gramą buvo paruošusios moky
tojos St. Rūkienė ir Reg. Ga- 
taveckaitė.

3 vai. popiet L.A.P. klubo 
salėje vyko pagrindinė šventės

LMKF klubo koncerte New Haven, Conn. programą išpildė aktorė Dalia Juknevičiūtė, solistė Aušra Vedec- 
kaitė ir pianistė Aldona Kepalaitė. Nuotr. St. Lipčiaus

LKM FEDERACIJOS KLUBO KONCERTAS
L.M.K.F. vietos klubo su

rengtas koncertas sausio 29 pa
liko malonių prisiminimų. Sve
čius pasveikino ir viešnias-ar- 
tistes pristatė dr. G. Židonytė- 
Vėbrienė.

Solistė Aušra Vedeckaitė pu
bliką maloniai nuteikė savo 
švelniu balsu, jaunatve, išvaiz
da ir laikymosi scenoje. Pia
nistė Aldona Kepalaitė ne pir
mą kartą pasirodo mūsų sceno
je. Ir šį kartą visų su entuziaz
mu buvo priimta. Dalia Jukne
vičiūtė, aktorė, skaitė V. Mačer
nio “Vizijas” ir iš Algimanto 
Mackaus kūrybos. Abiejų poezi
ją perdavė giliu ir jautriu išgy
venimu.

Už puikų programos išpildy
mą viešnios apdovanotos gėlė
mis. Po koncerto pasidalinta įs
pūdžiais besivaišinant kavute. 
Nors salė nedidelė, bet nebuvo 
perpildyta. Tokio lygio koncer
tų retai būna mūsų kolonijoj, 
bet klausytojų ateina mažo
kai.

Sausio 5 L.M.K.F. vietos klu-

' Hartford, Conn.

dalis. Sceną puošė ant sienos 
pakabintas Aldonos Saiminin- 
kienės labai meniškai sukurtas 
Lietuvos Vytis. Stalas apdeng
tas lietuviškų raštų staltiese. 
Ant stalo — trispalvė vėliavėlė 
ir geležinio vilko statulėlė. Sce
nos kraštą puošė puokštė gėlių, 
perjuosta plačiu kaspinu su už
rašu “Zuvusiem už Tėvynę”.

Minėjimą atidarė L. B. Hart
fordo apylinkės pirm. A. Ust- 
janauskas, ‘Aido’ choras sugie
dojo J. A.V. ir Lietuvos himnus 
bei “Apsaugok, Aukščiausias” 
giesmę. Po to įneštos J. A. V. 
ir legionierių vėliavos. (Lietu
vos vėliava jau buvo čia iš anks
čiau). Klebonas kun. J. Matutis 
sukalbėjo maldą.

Perėmęs minėjimo vadovavi
mą, teisėjas Pranas Mončiūnas 
pakvietė kalbėti Hartfordo 
miesto burmistrą George Kin- 
sellą. Jis pareiškė, kad ameri
kiečių pareiga padėti tautom iš- 
silaisvint iš okupantų vergijos. 
Ir, pasak jo, reikia gelbėti šian
dien — ne rytoj. Po to buvo 
pakviestas gubernatoriaus dele
gatas generolas D o naldas 
Walsh. Jis perskaitė guberna
toriaus John Dempsey prokla
maciją. Dare kalbėjo kongresm. 
(resp.) Thomas Meskill, demo
kratų atstovas adv. Robert Kil- 
lian, ukrainiečių atst. Aleksand
ras Pryshliak, ital s-gos atst. 
Sabastijonas Polo, estų atst. Ylo 
Ausan. Latviai sveikino raštu.

Po kalbų teisėjas Pr. Mon
čiūnas perskaitė J. A.V. prezi
dentui rezoliuciją, reikalaujan
čia Lietuvai laisvės. Rezoliucija 
susirinkimo vieningai priimta. 
“Aido” choras padainavo tris 
dainas, o lituanistinės mokyk
los mokinių grupė pašoko ketu

NEW HAVEN, CONN.

bo susirinkime, įvykusiame A. 
Goldupienės bute, padaryta 
koncerto apyskaita, aptarti ei
namieji reikalai, išplatinti Liet. 
Mot. Klubų Federacijos loteri- 
jon leidžiamo dail. Jonyno pa
veikslo bilietėliai, išrinkta nau
ja valdyba.

Iš buvusios valdybos atsisakė 
pirm. Gr. Rannitienė, sekr. St. 
Leikienė, pareng. programų 
vad. S. Valiukienė ir narė A. 
Lipčienė.

Naujon valdybon išrinkta 
dail. Lijolė Židonytė — pirm., 
dr. G. Židonytė-Vėbrienė —vi- 
cepirm., A. Jonynienė — sekr., 
Viktorija Mackevičiūtė — ižd., 
VI. žemliauskienė — pareng. 
programų vad.

Išrinktoji pirmininkė, klu
bui priklauso nuo pat įsikūri
mo (1963). Dėl susidėjusių ap
linkybių kuri laiką negalėjo ak
tyviau klube reikštis. Lijolė. Eu
ropoje studijavusi mediciną, at

ris tautinius šokius, šokius pa
ruošė mokytoja R. Gataveckai- 
tė.

Paskutiniąją minėjimo dalį 
užėmė adv. Juliaus Smetonos 
paskaita. Savo paskaitoje prele
gentas pažymėjo, kad komuniz
mas nė kiek nepasikeitė ir nė- 
reikia turėti jokių iliuzijų. Pri
mindamas poeto žodžius prele
gentas pastebėjo, kad kai ištin
ka pasaulį, o šiuo kartu Lietu
vą, kokia katastrofa, tai iššau
kia impulsą dirbti. Todėl ir 
turime dirbti kiek ir kuo kas 
galime Lietuvai išlaisvinti.

Minėjimo metu aukų Tautos 
Fondui ir Altui surinkta 975 
dol. J. Bernotas

VASARIO 16-į i
ŠV. ANTANO GIMNAZIJOJ

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas šv. Antano 
gimnazijoj bus vasario 26.

Rytą 11 vai. giedotos mišios 
už Lietuvą, pritaikytas šventei 
pamokslas ir bendra mokinių 
komunija.

1:30 vai. popiet gimnazijos 
salėje programa. Pritaikytą jau
nimui paskaitą duos jaunosios 
kartos veikėjas inž. Ramūnas 
Kalvaitis iš Bostono. Meninę 
dalį — vaidinimu, dainom ir 
tautiniais šokiais — atliks pa
tys mokiniai.

Apylinkės lietuviai yra kvie
čiami dalyvauti šioje šventėje. 
Visi, ypatingai mokinių tėvai 
yra maloniai laukiami. Atvyks- 
tantieji iš vakaro prašomi pra
nešti.

Pačią Vasario 16-tos dieną 
gimnazijoj nebuvo pamokų. 
Mokiniai dalyvavo pamaldose 
už Lietuvą ir šventės proga bu
vo apdovanoti.

Rektorius

vykus čia pradėjo sėkmingai 
dirbti ligoninėj ir studijuoti me
ną. Yale U-te pasiekus magist
rės laipsnio. Darbas ligoninėj 
atėmė beveik visą laiką. Jei jo 
kiek liko, tai Židonytė studija
vo, tapė ir piešė. Su savo dar
bais yra dalyvavus daugelyje 
parodų, vien pernai dalyvavo 
Nevvingtone, New Havene ir 
Norwalk, Conn. Dabartiniu me
tu dailininkė mokytojauja ame
rikiečių aukštesniojoj mokykloj 
Nevvington, Conn. ir ten pat 
vadovauja meno skyriui (Head 
of Department). Mokytojauti 
Lijolei sekasi ir patinka. Jos 
mokiniai yra laimėję premijų 
Connecticut ir kitų valstijų 
meno parodose. Sausio 5 Hart
ford, Conn., trys iš jos moki
nių parodoje laimėjo premijas 
ir teisę dalyvauti galutinėse 
varžybose New Yorke.

Salia darbo mokykloje dail. 
L. Židonytė intensyviai ruošia
si — tapo paveikslus savo indi
vidualiai parodai.

Albina Lipčienė

Hartforde, Conn. iš k. į d. LB pirm. Antanas Ustjanauskas, Izabelė šerkšnienė — vicepirm., adv. Julius Sme
tona, p. U$tjanauskienė, pulk. Ant. šūkis, Adolfas Maslauskas — t-B sekretorius. Nuotr. A. Jaro

BALTIMORES ŽINIOS
Šv. Vardo draugijos susirin

kimas buvo vasario 12. Išrink
ta nauja valdyba šiem metam: 
pirmininkas Pranas Česna, I 
vicepirm. Feliksas Rėkus, II vi
cepirm. Jonas Strasdauskas, 
raštininkas Robert DiStefano, 
korespondentas Thomas Har- 
rington, ižd. Kazys Urkšta, mar
šalkos Jonas Pazneika ir Kazys 
Wilčinskas.

Bingo žaidimus rengia soda- 
lietės vasario 26. Pradžia 5 vai. 
Pelnas skiriamas dovanom, ku
rios bus išdalintos švenčių me
tų lietuviam seneliam, esan
tiem prieglaudose. Tas kilnus 
darbas reikalauja kiekvieno pa
ramos. Laimėjimaip skiriamos 
gražios premijos.

Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties minėjimas praėjo 
tvarkingai ir gerai. Vasario 18 
buvo banketas, kuriame dalyva
vo Marylando valstybės ir Bal- 
timorės miesto pareigūnai. Jie

PHILAPJĘ^PHIJOS ŽINIOS
Prof. Stasio Šalkauskio 25 

metu mirties minėjimą-akade- 
miją Philadelphijos ateitininkai 
ruošia vasario 26. Minėjimas 
pradedamas pamaldomis už mi
rusiojo sielą Šv. Andriejaus pa
rapijos bažnyčioje, 10:30 vai. 
rytą. Po pamaldų minėjimas 
bus tęsiamas parapijos salėje, 
kur apie velionį kalbės dr. Juo
zas Girnius. zToliau seks trum
pa meninė programa ir pasi- 
vaišinimas kavute. Minėjime da
lyvauti kviečiami visi.

Vyčiai ruošia šv. Kazimiero 
minėjimą kovo 5. Ta proga vi
si kviečiami dalyvauti pamaldo
se šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje 10:30 vai. rytą. Po pa
maldų bus pusryčiai ir tolimes
nė minėjimo tąsa parapijos sa
lėje. Minėjime kalbės prel. Jo
nas Balkūnas iš New Yorko. 
Pusryčiams būtina užsiregis
truoti. Tuo reikalu galima 
kreiptis f Eleną Šaulytę tele
fonu HO 2-0273?

L. Bendruomenės Phila. apy
linkės metinis susirinkimas 
kviečiamas kovo 12 Lietuvių 

(nukelta i 6 psl.J 

Prof. J. Stuko knygos “Awakenink Lithuania” pristatymas vasario 18. Kalba prof. J. Stukas (k.).
Nuotr. V. Maželio

pasakė gražių kalbų, pažadėjo 
dirbti, kad Lietuvai greičiau 
ateitų laisvės dienos. Vasario 
19 pamaldos buvo 10 vai. šv. 
Alfonso bažnyčioje. Mišias au
kojo kun. A. Dranginis. Jis pa
sakė ir pritaikytą pamokslą.

Minėjimo aktas buvo 3 vai. 
lietuvių salėje. Invokaciją su
kalbėjo kun. A. Dranginis. Pa
grindinę kalbą pasakė Antanas 
Vasaitis. Meninę programą at
liko Baltimorės tautinių 'šokių 
grupė, pašokdama keletą šo
kių. Dainavo solistė D. Paži- 
nauskaitė, gi aktorius Jonas 
Kazlauskas padeklamavo eilė
raščių.

Lietuviu salės šėrininkai ko
vo 12 rengia austrių vakarienę 
lietuvių svetainės didžiojoje sa
lėje. Be austrių bus ir kitų ge
rų valgių ir gėrimų. Pradžia 1 
vai. Baigsis 6 vai. Visas pelnas 
skiriamas svetainės reikalam.

DR. JOKŪBO STUKO KNYGA
NEWARK, N.J.

Dana restorane, vasario 18 į- 
vyko susipažinimo vakaras su 
dr. J.J. Stuko anglų kalba para
šyta nauja knyga “Awakening 
Lithuania”, kuri šiomis dieno
mis atspausdinta Florham Park 
Press, Ine., Madison, N.J. Kny
gos išleidimą finansavo Kazys 
šipaila, Hillside, N.J.

Knyga 187 psl., 6x9 dydžio, 
įrišta į žalios spalvos kietus ap
darus, geras popierius, su daili
ninko Jono Subačiaus darbo pa
gražinimais. .Dviejų puslapių į- 
vadą parašė Lietuvos atstovas 
Juozas Kajeckas.

Šis istorinis veikalas padalin
tas į tris dalis: Lietuvos istori
ja iš 13 šimtmečio laikų, Lie
tuva su Lenkija ir Lietuva Ru
sijos okupacijoj. Pridėtas visos 
Lietuvos žemėlapis ir 16 port
retų.

Knyga parašyta sklandžiai, 
aiškiai ir suglaustai. Daug pasi
tarnauta tiem skaitytojam, ku
rie neturi daug laiko skaityti, 
o ypač angliškai skaitantiem lie

Leokadija Bučevienė, nauja
kurė, sulaukus ilgos ir gražios 
senatvės, po sunkios ir ilgos li
gos mirė vasario 12. Velionė 
buvo susipratusi katalikė, patri- 
jotė. Gedulingos mišios už jos 
sielą šv. Alfonso bažnyčioje bu
vo vasario 15. Palaidota Lou- 
don Park kapinėse. Liko nuliū
dime sūnus Jurgis ir eilė anū
kų bei proanūkų.

Simas Dranginis, ankstesnės 
kartos lietuvis, kun. A. Drangi
nio dėdė, mirė vasario 11 New 
Philadelphija, Pa. Velionis nuo 
pat pirmo pasaulinio karo buvo 
plaukų kirpėjas, buvo vetera
nas, geras lietuvis, rėmęs lietu
višką veiklą. Kariškos mišios 
buvo aukojamos už jo sielą Sal
džiausio Jėzaus bažnyčioje New 
Philadelphijoje. Mišias aukojo 
kun. A. Dranginis vasario 15. 
Palaidotas parapijos kapinėse. 
Liko nuliūdusi žmona Ona, se
suo Morta ir Marė ir eilė gimi
naičių. Jonas Obelinis 

tuviam ir nelietuviam.
Dr. Stukas už įdėtą darbą ir 

Kazys Šipaila už finansavimą 
užsitarnauja visų lietuvių pa
garbos ir padėkos. Reikėtų kny
gą galimai plačiau paskleisti, o 
ypač nelietuvių tarpe. Būtų ge
ra, kad ši knyga būtų prieina
ma visų miestų knygynuose ir 
universitetų bibliotekose.

Knygos supažinimo, vakare 
dalyvavo apie 100 kviestų sve
čių. Jų tarpe iš Seton Hali uni
versiteto, kuriame dr. Stukas 
yra International Business 
Instituto direktorius ir profe
sorius, dalyvavo: Dean dr. R.J. 
Senkier, admin. prof., A.D’ 
Amato, prof. F. Scott, prof. W. 
Ziegler ir kt.

Nemažai dalyvavo jaunesnės 
kartos žmonių. Knyga turėjo 
gerą pasisekimą. Restorano 
Dana savininkas V. Pitkunigis 
visus maloniai priėmė ir pavai
šino. Vakarą sklandžiai prave
dė muz. Alg. Kačanauskas.

A. S. Trečiokas

— Ernestas Paršelis, profe
soriaująs Buenos Aires univer
sitete, Argentinoje, nuo vasa
rio 13 paskirtas švietimo mi- 
nisterio privačiu sekretorium.

— Muz. J. Bertulio pedago
ginė paskaita “žodis muzikoje 
ir muzika žodyje” įvyks vasa
rio 24 d. 6:30 v.v. Jaunimo 
Centre Chicagoje. Prelegentas 
mini pedagoginės veiklos 50 m. 
sukaktį ir visus savo buvusius 
mokinius su šeimomis kviečia į 
sukaktuvinį pobūvį, kurs į- 
vyks vasario 25 d. 7 vai. vak. 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
2327 W. 23rd. PI. Chicagoje.

— Jono Glemžos 80 m. am
žiaus sukakties paminėjimas į- 
vyko sausio 21 Stuttgarte-Bad 
Cannstatte. Dalyvavo gražus 
būrelis draugų ir visuomenės 
atstovų. Krašto valdybos vardu 
sveikino pirm. J. K. Valiūnas. 
MLT vardu sveikino E. Simo
naitis, o draugų vardu — dr. 
P. Karvelis ir eilė dalyvių.

— Detroito inžinieriai ir ar
chitektai (ALIAS) koresponden
tiniu būdu išsirinko valdybą: 
dr. S. Juzėnas (pirm.), Algis Jo
kūbaitis, Viktoras Memenąs ir 
Jonas švereckas.

— Algimanto Kezio, S. J., 
nuotraukę paroda vyksta Balze- 
ko Lietuvių kultūros muzieju
je Chicagoje. Parodoje išstaty
ta keliasdešimt darbų. Paroda 
vyksta visą vasario mėnesį. ,

— Vinco Ramono romaną 
“Dulkės raudonam saulėlydy” į 
latvių kalbą išvertė Emilis Sku- 
jeniekas. Išleido “Selzenieka 
Apgads” leidykla.
....— Pabaltiečiu studentę kon
gresas įvyks Romuvos sodybo
je liepos 28 — rugpiūčio 1. Su
organizavimu ir pravedimu rū
pinasi Vokietijos lietuvių stu
dentų sąjunga.
...— PLB Vokietijos krašto ta
rybos suvažiavimas įvyks Ro
muvos sodyboje kovo 31—ba
landžio 2.

— Dail. Ant. Vaikšnoro dai
lės darbų paroda Floridoje į- 
vyks kovo 6-11. Paroda ruošia
ma kartu su Ėdria Eckharth, 
pasižymėjusia meno darbuos 
iš stiklo. Paroda vyks 1305 
Third St. South, Naples, 
Florida.

— Dail. kun. Pijaus Brazaus
ko, einančio Eugene ligoninė
je kapeliono pareigas dviejų pa
veikslų nuotraukas įsidėjo 
Eugene ligoninės laikraštis Re- 
gister Guard. Paveikslai vaiz
duoja karalių Mindaugą su ka
riais ir Betliejaus prakartėlę, 
nutapytą lietuviškais motyvais.

— Pranas Stulgaitis paskir
tas lėktuvų Eastern linijos skri
dimų operacijų direktoriumi 
prie La Guardia aerodromo 
New Yorke. Stulgaitis yra kilęs 
iŠ Wilkes Barre, Pa.

Paieškoma
Paieškomas Kazys Beraitis, 

kilęs iš Kybartų. Vokietijoje 
paskutiniu laiku gyveno Goet- 
tingeno stovykloje. Turį apie jį 
žinių maloniai prašomi pra
nešti pusbroliui šiuo adresu: 
Vytautas Beraitis, 410 Bruns- 
wick Avė., E. Brunsvvick, N.J. 
08816. Telef. 257-1183.

PETRO ŠIMKAUS 
ĮPĖDINIŲ DĖMESIUI

Pereitų metų spalio mėn. 
New Yorko valstybėje mirė 
Petras Šimkus, 70 metų am
žiaus, sūnus Petro ir Onos De- 
valiūtės, nevedęs, paliko kelias 
dešimtis tūkstančių dolerių. Sa
koma, kad turėjęs du broliu, 
kurių vienas gyvenęs Chicagoj. 
o kitas Lietuvoj, bet velionį pa
žinojusieji to tikrai nežino. Ga
li būti, kad yra ir daugiau bro
lių ar seserų. Velionio giminės 
ar juos žinantieji malonėkite 
rašyti Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui New Yorke:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd. Street
New York, N.Y. 10024.



DARBININKAS 1967 m., vasario 22 d., nr. 13

TRETI METAI BE DR. A. TRIMAKO
Prieš trejis metus (1964 va
sario 27) iš negausaus pajė
giausių mūsų visuomeninės 
veiklos darbininkų būrio pasi
traukė širdies smūgio pakirs - 
tas dr. Antanas Trimakas. Jam 
netikėtai mirus liko žymi spra
ga mūsų išeiviniam laisvės ko
vos fronte, kuriam kaip Vliko 
pirmininkas jis vadovavo nuo 
1957 m. Savo giliu intelektua
liniu pasiruošimu, plačia patir
timi ir tvirtu moraliniu subren
dimu dr. A. Trimakas buvo vie
na geriausiai kvalifikuotų mū
sų visuomeniniam darbui vado
vauti asmenybių. Plataus mas
to ekonominių, socialinių ir po
litinių mokslų studijas Lietu
vos ir V. Europos aukštosiose 
mokyklose jis apvainikavo dak
taro laipsniu (Lillio u-te, 1930). 
Tik išeivijoje ši savo mokslini 
pasiruošimą jis panaudojo įsi
traukęs į dėstomąjį darbą pra
džioje Gannon kolegijoj (Pen
silvanijoj, 1947-50 m.), o vėliau 
Setton Hali universitete (N. Jer- 
sey, nuo 1950 iki mirties), pas
tarajame pasiekęs ekonominių 
mokslų katedros vedėjo vie
tos.

Baigęs studijas dr. Trimakas 
pradėjo diplomatinį valstybi
nį darbą Lietuvos atstovybėje 
Stockholme ir tęsė užsienių 
reikalų ministerijoj vid. Euro
pos skyriaus vedėjo pareigose.

NEWARK, N.J.
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimas
Dar prieš minėjimą New 

Jersey gubernatorius ir Newar- 
ko miesto burmistras pasirašė 
proklamacijas, kad vasario 16 
yra “Lithuanian Independence 
Day”. Newarko miesto burmis
tro patvarkymu ant miesto na
mo (City Hali) buvo iškabinta 
didelė iškaba su užrašu: 49th 
Anniversary of Lithuanian Inde
pendence 1918-1967. Lietuvos 
vėliava tris dienas buvo aukš
tai iškelta prie miesto rūmų.

Gubernatoriaus proklama
cijos nuorašai buvo išsiuntinė
ti amerikiečių spaudai. Įtakin
gas dienraštis — Newark Eve- 
ning News — pora dienų prmš 
minėjimą davė ilgą ir nuoseklų 
anrašvma, padarydamas ištrau
kas iš gubernatoriaus prokla
macijos. Be to, dar dienraštis 
atspausdina visą minėjimo pro
grama.

Minėjimas ivvko vasario 12. 
Auku gauta 314 25 dol. Su tais, 
kurie aukojo i kitus fondus, šio 
mmėiimn m-n»a. aukų bus su
dėta nėr 500 dol.

Urmininkas dėkoia visiem 
avkotoiam, programos dalv- 
vhm kun P. Totoraičiui. Kl. 
P'>'"’nr>qvičiui. narapiios choro 
v'’'4o’oii. ir viriom choristam, 
m’m A Kalinauskui. Rūtos an- 
cnmi'pn vadovių, akomp. Liu- 
d»’i stuk”’ ir visiem ansamblio 
roT-vam. Nmvarkn lietuviu vete- 
mnn nariam jr moterim
navplbininkėm. Stasiui Lušiui 

IOr jod, Mass., lietuvių organizacijų atstovai pas miesto burmiitrą. 1 š k. j d. E. Martišienė, burmistras Wal(er 
A. Blazenak, B. Jaraitė, slovi B. K. Kudirka, kun. A. Jansoms, Sandra Melish, V. K. J. Kudirka ir Petras Ja-

o vėliau — būdamas pasiunti
nybės patarėju Varšuvoje ir 
gen. konsulu Vilniuje. Tvirtus 
moralinius pagrindus išsiugdė, 
nuo pat gimnazijos laikų Įsi
jungęs į ateitininkiškąją veiklą.

Greta darbo universitete dr. 
A. Trimakas labai aktyviai ir 
našiai reiškėsi politinėje veik
loje ne tik vadovaudamas Vil
kui, bet ir dalyvaudamas visą 
laiką L. Laisvės Komiteto dar
buose ir būdamas Pavergtųjų 
Europos Tautų seimo lietuvių 
delegacijos nariu bei jo poli- 

Dr. A. Trimakas

už pagrindinę kalbą, kong. P. 
\v. Koumui, burmistrui Addoni- 
zio ir gubernatoriui Hughes, 
kurie visi daug prisidėjo, kad 
minėjimas būtų sėkmingas, šv. 
Jurgio draugijai, davusiai ne
mokamai salę, Pranui Vaškui už 
spaudos rūpestingą informavi
mą, Ievai Trečiokienei už pa
stangas, kad iškaba ir Lietuvos 
vėliava būtų iškabinta prl>e 
miesto rūmų, M.A. Stoniutei už 
aukų tvarkymą ir Melinių šei
mai. už vaišes svečiam ir prog
ramos tvarkytojam.

Pirmininkas V. Melinis per
skaitė rezoliuciją, kuri buvo 
vieningai priimta ir nutarta pa
siųsti: JAV prezidentui, sekre
toriui. J. Tautų ambasadoriui 
A. Goldberg, abiem senatoriam, 
visiem New Jersey kongreso 
nariam Washingtone ir spau
dai.

Prof. dr. J. J. Stukas per
skaitė gubernatoriaus ir miesto 
burmistro proklamacijas. Kong. 
Peter W. Rodino buvo auto
mobilio sužeistas ir negalėjo da
lyvauti. Jo kalbą perskaitė at
vykęs jo sekretorius. Invokaci- 
ją perskaitė kun. P. Totoraitis.

Į garbės prezidiumą pakvies
ti: prel. Ignas Kelmelis, Vytau
tas Abraitis ir NJLT-bos valdy
bos nariai.

Minėjimą atidarė Pranas Pu
renąs, NJLT-bos valdybos na
rys. programą pravedė inž. Va
lentinas Melinis, N. J.L. Tarybos 
valdybos pirmininkas.

A. S. Trečiokas. 

tinės komisijos pirmininku. Sa
vo įnašą yra palikęs ir vid. Eu
ropos krikščionių demokratų u- 
nijej, kurioj yra buvęs vykdo
mojo komiteto pirmininku. Dr. 
A. Trimakas du kartu aplankė 
visą eilę P. Amerikos valstybių 
sostinių, kur sėkmingai kėlė 
Lietuvos ir pavergtųjų tautų rei
kalus. Plati ir reikalaujanti di
džios įtampos velionies veikla 
prieš laiką išsėmė jo jėgas ir 
nulėmė per ankstyvą jo mirtį.

Jau treji metai, kai nebema
tau jo neretą sekmadienio 'ry
tą ankstyvųjų šv. mišių metu 
Brooklyno Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje ramiu ir tvirtu 
žingsniu artėjant prie Dievo 
Stalo.' Išėjo jis ir paliko mus 
mažuose mūsų rūpesčiuose be
sistumdančius ir didžiųjų užda
vinių sprendimuose beklaidžio
jančius. Jo šviesus atminimas 
turėtų paskatinti mus būti tvir
tais principuose, įžvelgtais 
sprendimuose ir taikiais tarpu- 
saviuose santykiuose. S. Dzikas

IŠ LIETUVOS VYČIU 
VEIKLOS

Newark, N J. 8 Sausio 28 Ro- 
bert Treat viešbutyje įvyko Lie
tuvos vyčių centro valdybos po
sėdis, kurį sukvietė pirm. A- 
leksandras Wesey iš Great 
Necko, N.Y. Be jo dalyvavo 
vicepirm. Mary Stonis iš East 
Orange, Rita Pinkus, Mary Jan- 
kowski ir Charles J. Grigaitis 
— iš Worcesterio, Mass., Jose- 
phine Žukas iš Port Washing- 
ton, N.Y., Dorothy ir Virginia 
Dutkus — iš Mayvvood, N. J., 
Kazys Sipaila — Nevvarko kuo
pos pirm., Larry Janonis iš 
New Yorko ir šių eilučių auto
rius. Telefonu sveikino prof. 
Aleksis iš Waterbury, Conn.

Išklausyta pranešimų, kalbė
ta apie vyčių metinį seimą, ku
ris bus rugpjūčio 3 Daytone, 
Ohio. Kalbėta labdaros, orga
nizacijos, garbės narių pagerbi
mo ir konstitucijos pakeitimo 
reikalais.

Nariai paraginti įsijungti į 
Vasario 16 minėjimus vietose. 
Prisiminta ir 50 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktis, ku
ri bus kitais metais.

Susirinkimas baigtas malda, 
kurią sukalbėjo pirmininkas. 
Kitas susirinkimas bus balan
džio 15 Nevvarke. F.V.

Mcntrea’io parodoje

Montrealio Tarptautinėj Pa
rodoj Sovietų Sąjunga rengiasi 
nesivaržydama rodytis ir su pa
grobtum kraštų gaminiais. Ša
lia daugelio kifų jau išsiųstų 
eksponatų iš Lietuvos, Plungės 
ir- Telšių dirbtuvės šiai parodai 
rengia ««mtvnias serijas vadina
mu liaudies kūrybos gaminių: 
kraičiu skrynias su žiedais jau
navedžiams, kaklajuostes su 
rintarmiais mazgais ir kt. Tarp 
ko kita, rengia išsiųsti net 
tūkstantį medinių šaukštų. (E)

KODĖL ĮVYKO REVOLIUCIJA KINIJOJE?
(Tąsa iš praėjusio nr.)

Pradžioje kultūrinė revoliuci
ja tepalietė artistus ir rašyto
jus, filmų ir operos aktorius, 
vyrus ir moteris, kurie didelės 
įtakos neturėjo, nors jųjų po
puliarumas ir buvo gana pla
čiai žinomas. Greitu laiku re
voliucija pradėjo plėstis, 
skverbdamosi k a ip devingal- 
vis smakas visomis kryptimis. 
Už užgrimuotų generolų, mi- 
nisterių, akrobatų, bei šiaip pa
taikūnų veidų kiniečių operoje 
Mao pradėjo atskleisti tikruo
sius “niekšus” aukštose vieto
se. Pradėjus nuo Shanchajaus 
operos, parašytos Pekingo isto
riko Wu Han, jis atsekė prie tų 
niekšų Pekinge ir komunistų 
partijos komitete, kuriam va
dovavo Mayo Peng Chen (bu
vęs Pekingo burmistras, išvy
kęs iš Pekingo, spėjama, nu- 
žydytas).

Jam buvo primesti kaltini
mai, kad Peng 5f jo šalininkai 
sąmokslauja prieš Mao Tse-tun- 
gą, kad jis flirtuoja su sovietų 
revizionistais, kad jis yra dau
giau nusikaltęs negu komuniz
mo knygoje yra surašyta nuo
dėmių. Pradėjus valymą nuo jo 
paties ir jo šalininkų, tie valy
mai išsiplėtė ir įgavo įvairias 
spalvas.

Nuo spalio 1965 iki liepos 
1966, valymam vykstant, Mao 
iš Pekingo pasišalino toliau nuo 
savo priešų. Kultūrinės revoliu
cijos ir partijos centrinio ko
miteto rugpjūčio mėnesį sušau
kimo dėka Mao Tsetungui pa
vyko smarkiai supurtyti patį 
centrinį komitetą bei partijos 
vadovybę. Dabar jis pastatė čia 
savo seną sąjungininką, apsau
gos ministerį Lin Piao 2-ju po 
savęs vieton prezidento Liu 
Shao-chi; kitus savo šalininkus 
perkėlė į partijos vykdomąjį ko
mitetą bei Politinį Biurą.

Dabar Mao pradėjo veikti, o 
ne vien stebėti kultūrinės revo-

NORV/OOD, MASS.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 49 metų sukakties 
minėjimas bus vasario 26. šv. 
Jurgio liet, parapijos bažnyčio
je 10 vai. bus mišios už paverg
tą ir kenčiančią Lietuvą. Bus 
pasakytas ir pritaikytas pa
mokslas. Minėjimas bus 3 v. po
piet parapijos salėje -

Pagrindinę kalbą pasakys 
kun. Vytautas Zakaras iš Put- 
namo. Conn. Meninę progra
mos dalį atliks mergaitės iš 
Putnamo. Vietos choras, vado
vaujamas muziko V. Kaman - 
tausko, padainuos keletą dainų.

Norwood miesto burmistras 
Walter A. Blasenak pasirašė 
proklamaciją Vasario 16 proga 
ir paskelbė lietuvių dieną. Vie
tos spaudoje buvo patalpinta 
nuotrauka ir plačiai aprašyta 
apie Lietuvą.

Federacijos 10 skyriaus minėji-
* mo rengimo komisija

DR. P. MAČIULIS

liucijos valymus. Sąjunga su 
Lin Piao (krašto aps. m-riu) jam 
užtikrino — ar bent taip rodė
si — armijos paramą. Lošimui 
vykstant, tai buvo didelis ko
ziris. tačiau ir čia Mao pasi
naudojo labai atsargiai, g a 1 
civilinio karo prisibijodamas.

Apvalius partijos centrinio 
komiteto viršūnę, atėjo eilė pa
rinkti būdus savo žinion per
imti tas įstaigas, kuriose vyrau
ja Liu Shao-chi šalininkai.

Pirmieji jaunųjų raudongvar- 
diečiu*būriai susidarė Pekinge 
iš vidurinės Chinhua mokyklos 
moksleivių. Rugpiūčio mėnesį 
jie pirmą kartą, imperatorišku 
stiliumi oagerbdami Mao, pasi
rodė 1966.

Mao, Lin Piao, ponia Mao ir 
min. pirm-kas Chou En-lai tuo
jau pastebėjo jaunuolių pajėgu
mą, jų entuziazmą bei jų vertę. .; 
Jie nebuvo discinlinuoti, tačiau 
užsidegimo, ištikimumo ir idė-’į 
jų jie nestokojo. Lin 1__
jiem davė organizacinius pa-l 
grindus, Chou En-lai pasidarė: 
jų tėvu-patarėju. Po to jau se-l 
kė jų pirmi pasirodymai, savo! 
veiksmuose nebodami jokių ri
bų, o tie veiksmai buvo grasūs, 
veiksmingi.

Jų jaunus žygius lydėjo tero
ras, grėsmė, kraujo upeliai. Di
džiausiu įnirtimu jie plėšė ir 
griovė visa kas sena tokiu klai
kumu, kad ne vieną vyrą ar mo
terį šiurpas nukrėsdavo, prisi
menant Hitlerjugendą ir jo 
siautėjimus...

Tačiau į 1966 galą Mao Tse- 
tungo politikos priešininkai dar 
vis tebelaikė savo rankose tas 
įstaigas, kuriose buvo įsitvirti
nę, visai nerodydami noro pa
siduoti, nusilenkti. Nepaisyda
mas jokios kritikos, Liu Shao- 
chi (prezid.) nebandė atsistaty
dinti.

Savo stangrų nusistatymą 
vykdyti Mao patvarkymus, jau
nieji raudongvardiečiai, nepai
sant jų vartotų lyncho teismų 
(kangaroo courts), nuversti 
tikslo nepasiekė.

Dabar Mao Tse-tungas ir 
Piao ėmėsi pavojingo, gal 
lemtingo žvgio, kuriam premje
ras Chou En-lai visą laiką prie
šinosi. būtent, nutarė, kad rau
dongvardiečiai ir kultūrinė re- 
vriiuciia pasisuktu i pramonę , 
kacvklas ir provinciją.

Nauju metu išvakarėse Pe
kingo People’s Daily ir Red 
Flag laikraščiai paskelbė šį nu
tarimą — užsimojimas paimti 
savo kontrolėn 21 milijono 
riu Darbo FeHeraciią, nuo 
nn meto Ižu stiprų li?dą.

Tuo kultūrinė revoliucria 
ni’nie įžengė į nauia kritišką 
veiktos lauka. Pasipriešinimas 
jai pacjroišVė visame krašte, 
kur darbininkai, be kitako 
sfvAro<;i streikų bei sabotažo 
veiksmu. Apie sausio viduri, 
kain žinnm. Liu šalininkai su
gebėjo įnešti sąmyšio Į susisie

Liu

Lin 
net

na- 
se-

Ki-

kimą, net savaitę buvo sukliu
dytas susisiekimas tarp Shan
chajaus ir Nankingo, bendrai 
ne vien gelžkeliais, bet visoks 
iš viso .. . Kova prasidėjo nau
ju “ekonomizmo”“ būdu.

Aštriais žodžiais puolami Mao 
Lin grupės mato, kad “ekono
mizmas” ne ką kitą reiškia kaip 
kainų pakėlimą, algų bei atly
ginimų kėlimą, geresnių darbo 
sąlygų reikalavimą, trumpes
nes darbo valandas, kurių tiek 
mažai teturi kinietis darbinin
kas. Po kelių dienų, kai šitie 
reikalavimai buvo iškelti, Mao 
Tse-tungas pripažino, kad “nuo
dai jau plačiai paleisti” ...

Visoje Mao Tse-tungo kovos 
eigoje 
mizmo 
tingas 
mėti.

gal šitas naujas ekono- 
ginklas ir pasidarys lem- 
Liu Shao-chi pusėj lai-

Medžiu amžius

Graikijoje sudegė trijų tūks
tančių metų kiparisas, kurį mi- 

į nėjo vienas senųjų V amžiaus 
iaod prieš Kr. autorius.

Čekoslovakijoje auga ąžuo
lą las, pavadintas “Kemerio ąžuo- 
įj lu”, turįs arti 2200 metų.

DĖMESYS!DĖMESYS!

Savininkas — Helmut Vollmer
206 East 861 h Street

į (tarp 2 ir 3 Avė.)
/ZV’O fZ New York. N. Y.

t/ Tel. R E 4-4428

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

Puikiausia vokiška virtuve: oietūs-vakarlenė
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

Parcels Express Corporation
108 West 14th Street, New York, N.Y. 10011

(arti 6th Avė.) Tel. CH 3-3005
• Mes siunčiame dovanų siuntinius j Lietuvą ir visas USSR res

publikas o taip pat Rumuniją.
• Užsakymai’ paštu išpildomi tą pačią dieną, kada jie gaunami.

• Visos išlaidos ir muitai apmokami čia, taip kad gavėjas neturi 
nieko mokėti.

• Jūsų patogumui sandėlyje mes turime didelį medžiagų pasirinki
mą. žemomis kainomis.

• Mūsų agentūra atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 7 
sekmadieniais nuo 10 ryto iki 4 vai. p.p., kitu laiku

Atsiminkite —
mes esame vienintelė COSMOS agentūra 14-toj gatvėj Manhattane.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK *
Inkorporuotas 1863

460 Wes+ Broadway, Sou+h Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus"

Alfred W. Arctfibald, President

I 
šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A.
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš 5125,000.000.

Current dividend 4*4% on all accounts.

Dabar moka 4%% uz visų rūšių taupomus pinigus.

Lietuviij kryžius...
(atkeltais 4 -psl.) 

veik pačiame centre, kur lan
kysis tūkstančiai žmonių. Galės 
jį stebėti ir perskaityti visus 
įrašus. Įrašai bus lietuvių ir an
glų kalba.

Susirinkimas priėjo vienin
gos nuomonės palikti jį bent 
šiems ir kitiems — 1968, Lie
tuvos laisvės kovos metam šio
je svarbioje parko vietoje. Kry
žiaus priežiūrai išrinko komite
to branduolį: P. Vytenus, K. 
Miklas, V. Alksninis, H. Kulber 
ir V. Butkys. Reikalui esant, 
šis k-tas galės būti papildytas 
reikalingais asmenimis. Komi
tetas veiks LB N.Y. apygardos 
valdybos,, kaip regjstruoto ofi
cialaus organo globoje ir kry
žiaus reikalu ryšį palaikys su 
parko administracija.

Susirinkimas kryžiaus prie
žiūros komitetui pasiūlė: parko 
atidarymo dieną ten suorgani
zuoti lietuviškas pamaldas, pa
kviečiant New Yorko katalikų 
aukštuosius hierarkus ir kitus 
aukštesnius adm. pareigūnus ; 
pakviesti gerai pasiruošusį lie-
tuvių chorą giedoti pamaldų 
metu; sudaryti tinkamą, pagal 
vietos sąlygas, lietuvišką meni
nę programa; pakviesti JAV ir 
lietuviu spaudos atstovus tuose 
parengimuose dalyvauti. Prel. 
J. Balkūnas pažadėjo reikiamą 
pagalbą. Išrinktam komitetui 
linkime jo darbe ko geriausios 
sėkmės. J. Šlepetys

LB Apyg. V-bos pirmininkas

Philadelphia, Pa.
(atkelta iš 5 psl.)

Banke, 202 N. Broad St. Pra
džia 4 vai. p.p. Kviečiami visi.

Danutės Stankaitytės ir Sta
sio Baro vardus kuone kasdien 
užtinkame mūsų spaudos pusla
piuose. Siu balso meisterių dai
navimą girdėsime Philadelphiio- 
je balandžio 1. Koncertą ruošia 
Philadelphijos ateitininkai.

L. Veteranu S-gos "Ramovė" 
metinis narių susirinkimas į- 
vyks kovo 5 Lietuvių Banke. 
Pradžia 4 vai. p.p.

Stasys Rakšnys, sulaukęs 
59 m. amžiaus po širdies smū
gio mirė vasario 11. Gyveno 
8567 Benton Avė. K.č.

val. vakaro;
— susitarus.
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I BurtiBOūni

WHBI 103 FM banoa
Iriallmna tetavhį radk> klubo narių mokes&lais, 
ankocūla ir sk^bteais.

4E-15 68ttr PL. Middle Viilaoe, N.Y. 11379 
▼•dėjai

JUOZO MISIŪNO

v-
 ■

- Kaip ĮtmiIbiĮ plald| 
lengviau plakti kiaušinio 

baltymą, įpylus ketetą lašelių 
šalto- vandens.

Sausio 22 Liet salės bend
rovė surengė pagerbimą buvu- 
siem savo veikėjam bei direk
toriam. Salė turi gražią praeitį. 
Čia prieš 45 metus vyko visas 
lietuviškas gyvenimas, čia bu
vo statomi visi veikalai, ren
giami koncertai, didieji minėji- 

‘ mai. Salė būdavo pilna lietu
vių. Dabar virto kitaip, žmonių 
čia maža, nors abi salės — vir
šutinė ir apatinė^—gražiai atre
montuotos ir gerai prižiūrimos.

Clevelande yra dvi parapijos, 
kurios abi turi geras sales. Jos 
ir sutraukia daug žmonių įvai
riem parengimam. Kas be to, 
lietuviai dar nueina ir į kitas 
sales. O tai jau skriauda savai 
lietuviškai salei.

Salės bendrovė dar turi ir 
nemažą namą prie Švč. Mer
gelės N. Pagalbos parapijos 
bažnyčios*. Tėti yra įrengtas, ki- 

,iiĮžiš'lr Ktbs‘*VMtaapdsr ‘išnūbflio- 
jamos krautuvėm. Visa tai duo
da gerą pelną. Salė gi* yra jau 
apsupta kitos spalvos žmonių.
Projektuojama ją perkelti į’ ki
tą vietą, kur lietuvių tirščiau gy-
vena.

Salės darbuotojų bankete 
maldą sukalbėjo kun. K. žemai
tis. Visiem užkandus, direkto
rių pirmininkas Jurgis Malskis 
pasveikino svečius ir tolimes
nei programai vadovauti prista
tė Zenoną Dučmaną, kuri daug 
dirba salės reikalam. Jis prista
tė visus direktorius, iš ų žodelį 
tė visus direktorius, iš jų žodelį 
tarė Aleksandras Banys. Buvo 
pristatyti ir seniau buvę direk
toriai, veikėjai, pasidarbavę sa
lės labui: T. Baranauškas, Jo-
nas Deraitis — Clevelando lie-

Loan banko vyriausias vedėjas, 
K. Karpius, p. Markus, J. Sa
dauskas — lietuvių spaudos 
darbuotojas, daug prisidėjęs 
prie salės, J. čiuberkis — Dir
vos rėd., J. Stempužis — radi-
jo valandėlės vedėjas, Liudas 
Sagys — tautinių šokių grupės 
mokytojas. Vakaro vedėjas pa
dėkojo visiem kalbėjusieji, pa
dėkojo ir šeimininkėm: Onai 
Čiuprinskienei, AL Jocienei ir 
E. Brariutei. Toliau visi svečiai 
buvo paprašyti pasišokti ir pa
silinksminti. Senelis.

6.

7.

8.

posyitorg’e • L

DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE

Jie sutaupo taiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per 
Atlantą.
Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE 
prekės yra labai žemomis kainomis.

APLANKYKIT MŪSŲ PARODINĘ SALĘ NEW YORKĖ 

Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

PODAROGIFTS, Ine,
{Vienintelis dovanų atstovas JAV~se)

220 Park Avė. South (comer I8th Street) 
New York. N. Y. 10003 

Tel. 212 - 228-9547

arba į prie jo prisijungusias firmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

DABAR: 330 Esat 86th Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y.€. 
M. TR 94MB

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

SCHALLER&WEBER

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New Karte: 1654 2nd Avenue — T* 9-2847 

(Tarp 86 - 86 gatvių)
RMgewaode: 56-54 Myrtle Ava. — VA 1-7666
Avarijoje: 26-28 Stdmraj 8L.A8 4-2216

,rrf7i ir io^ąMifiiL tliOig ir pmdš-
earnedt parler General Con- kiminai angių kalba. Nemo - 
tracting. We speciaBae in dd bomes. kanttem ar nęrižfip mnknntiAm 

tesite *ž4eW.nUra ° .

lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti Parengė L D^dtmnas, 
A. Kfimas ir WJL Sčhmalštieg.

raineoats. AM jBections open. Steady, 
nice vroridng cųnditions. New plant. 
Good pay. Convenient to all trans- 
portation. LA PICCOLA SUSANA 
275 Chestnut 6t Paseaic, NJ. (201) 
777-4835.

WANTED EXP OPERATORS 
on Ladiėš Blouses & Zipper Settėrs 
Steady work nice working condi- 
fions — HAROLD SPORTSWEAR 

210 Anderson Avė. 
Fairviėvv N.J.

Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psL, kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL Galima už
sisakyti: |

DARBININKAS
910 WiHoughby Avė. 
Brookiyn, N. Y. 11221

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

SERVICE

WANTEO EXP OPERATORS 
on Diess Section Work ateo- Piece 
Work po a. complete garmęnt — 
Steady work nice wt>rking condi- 
tkms H A P DRESS COMPANY 
1157 Southern, BSvd. Bronx 

. , Call 54Z-2455

PRE SEASON SALE finished base- 
faaents, viotations resnaved, steting, 
painting, kitehens remodeled, cera- 
mic tile. Complete financing. Ali 
wbrk gnarasUiėed* Free estimates.

Your Kfynotęjto a Fabulous Affair 
Outstandingoneman variety show 
ėleetrie šceoriftonisč and entertain- 
ing orchestra'f or your pleasure — 
WILLIAM BENNETT — LE 9-1876 
10-01 162 Street, Wfiitestone, N.Y.

MRS.' T: BOOKBINDER 
30 Diek St. CMfton NJ.

DRESS MAKZNG SERVICE 
Custom Hade Gowns 

Dresses Cdftts also alterations 
C*H”201-471-6134 
for jppolntment

DtSPLAY

CHESSIN’S 
FORMAL wear 

FOR ŠALĘ and HIRE 
LATEST MODELS

TUXEDOS — FULL DRESS 
.WHl’iąp & COLORS 

_ FOR AUL OČCASIONS . 
455 Stone Avė. cor. Sutter Avė.

BROOKLYN 
D12-3862 

Free Pickup and Deiivery 
See Proprietor . 

ML Vlneent ę&dinckme

WANTED CONOMATIČ SCREW 
MACHINK MEN SBT-UP MEN A 
OPERATORE Day and nigiit siittts 
steady work -nšee vrerktav cood»- 
tfams — Bridgeport Hardware Mfg. 
Corp. BeoMeM Avė Brfdgeport Coon. 
208 - 333-3168

RiCHMOND HlLL N. Y. 
Virgraa 3-3544

ir visais reikalais kreipkitės j

JOHN ORMAN AGENCY
PUdond miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai — Tel Vlrginia 6-1800.

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y. .
 TeL Vlrginia 6-1800 /

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius - 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir naktį. Mo
demiška koplyčia šermenims dy
kai Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis ■ 
kainomis. Kainos tos 'pačĮoa ir į 
kitus miestus — TeL TR 6-6434

ęfMihMi Aramkkfc
(AftMAKAUŠKAS)

Grahorius - Bateenraotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

FUNEftAl HOME

GRABORIUS 
BALRAM&OTOJAB 

231 2BE0F0R? AVĖ.
M. T.

d* f -j. ' -9---------- '▼
mWm jfiffrai <iyuiw 
nasjae mums, rusmknb
gauna taoj IKgyu. Fn- 
febam BŠMdcyznM pasta*

člavtiSKM - Mat. nNteų arba 
pira&jD ZcuKS.
— A-UV ------------- *■KmmIIIkSA DBCm

MMKUnmą us uuMt pn» 
einamą kainą- Vieate r* 
kalafe krriptii paa tfaty- 
Unteką JteMą Jfttong 

14884

Mes esame maži, tad ir erdvėd pttrtia yra daug! Galimybių taip pat 
netrūksta. Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnio kapitalo.

S Investing Company, Ine.
100-21 89fh Avė.. Richmond K N.Y.; Hl 1-6799 
6755 S. Westem Av«., Chicago, IR; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolas lengvomis išaimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesni* negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkai* — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukštu* procentu*. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, ypač jau
niesiems, kad Jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akd- - 
ja šiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai informaci
jos reikalai* prašom kreipti* J New Yorko arba Chfcagos įstaiga*.

įvairių moterišką drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apaUnukai, 
bKueikutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra-
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAJCA AVĖ. WooA*vsn, N.Y. f 1421

— T«L 849-7240 —

HAVEN REALTY
Real Estete JOSEPH ANDRUSIS

į narni, ąabw«Bų, baldų Ir k. Namą per- 
[neone Tas t^pUdyinaa. Mutual Funds ‘— FJ-

Insurance

VYtMiAŽĖLiS

Daug Mteopyai pirtaManee per SPARTĄ radiją, radio- 
eohaota, cŽĮortf tapė racbrderiai, patefonai, fonn- 
grafai, įv. atadSavino mašinos, cash rągisteriai, rašomos 

Viri gaminiai Telefunken, 
GraiadHg, Zcntth, Buorrougfaa, Olympia, Royal, etc. Kata-



MŪSŲ REZOLIUCIJA

Lietuvių Motery Klubų Federacij KAZIUKO MUGĖ

MASPETHO .LIETUVIŲ BAŽNYČIOS SALĖJ

VISI
Viri kviečiami atsilankyti

MALONIAI

KVIEČIAMI

ATSILANKYTI!

prašomi dalyvauti su

nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Vasario 26 d., sekmadienį 12:30 kalbės 

PROF. DAIL. V. K. JONYNAS

6. Raginame visus Amerikos lietuvius remti Amerikos poli
tiką, kuri ryžtasi sulaikyti komunistinį plėtimąsi ir siekia visoms 
pavergtoms tautoms apsisprendimo teisią ir laisvės.

lėraščių.
Vėliau gretimoje salėje vyko 

vaišės. Salė šiai progai buvo 
išpuošta dail. J. Juodžio pa* 
veikslais. Visi paveikslai buvo 
rūpestingai įrėmtini ir gražiai 
pakabinti.

Cyptum Hffls sekc^oj per- 
duodamas 3 šeimų mūrinis na* 
mas; 2 butai po B kambarius, 
vienas iš penkių. Prie gero su- 
sisiekfano ir už prieinamą kai
ną. Kreiptis tel 441-9680.

Minėjime dalyvavo prel Ju
ras, miesto burmistras, kon- 
grėsmanas, gubernatoriaus pa
tarėjas >ir kiti svečiai.

1 ėąėesaehueotts 1 guhomatorlus 
John Voipe ir Bostono burmis-

Mady paroda įvyks sekma
dienį, balandžio 30, 2 vai. po
piet Le Cordon Blcu salėje, 
Woodhaven, N.Y.

jų dovana —- lietuviška koply
tėlė su Rūpintojėliu. Sukaktuvi
ninkas savo kalboje visiem pa
dėkojo.

Irena Veblaitienė paskaitė 
Stašaičio atsiminimus, antrą 
kartą padeklamavo Maironio ei-

Anatolijus Butas vasario 11, 
šeštadienį, grįžtant iš slidinėji
mo, buvo suklaidintas prieky 
važiavusio Vairuotojo ir, veng
damas žiauraus su juo susidū
rimo, nuvažiavo nuo kelio ir 
tuo būdu atsitrenkė į medį. A. 
Butas lengvai sužeistas, jo 
žmona kiek sunkiau ir Kęstu
tis Gobušas liko nesužeistas.

Dail. V.K.Jonynas gldboja 
ir padeda mums tą parodą su
tvarkyti ir padovanojo mums 
vieną iš privataus rinkinio sa
vo paveikslą, kurį vėliau leisi
me laimėjimui. Malonų būtų, 
jei didžiojoNew Yorko lietu
viai susidomėtų ta mūsų ren
giama paroda ir ją gausiai ap
lankytų, nes pasižiūrėti tikrai 
bus ko. Norintieji galės aplan
kyti ir pamatyti lietuvių su
kurtą bažnyčią.

skirtingais raštais, nei buvo pa
veikslai mūsų seklyčiose bei 
koplyčiose. Daugelio tų daili
ninkų kūrinius matysime toje 
parodoje. ,

Esame laimingos, kad New 
Yorke galime tą parodą sureng
ti preL Jono Balkūno parapi
jos salėje, parapijos, kurios 
dail. V. Jonyno bei architekto 
J. Muloko sukurta ir išpuošta 
bažnyčia bent keletai valandų 
mus gali nukelti į mūsų gim-

Korp! Neo-Lithuania New 
Yorke kviečia visus narius ir 
svečius į Vasario 16 d. minėji
mą kuris įvyks vasario 24 penk
tadienį, 8 vai. vak. Internatio
nal Hotel, Van Wyck Expw. 
prie Kennedy aerodromo. Pa
skaitą skaitys ffl. V. Gruzdys iš 
Philadelphijos. Visi korporantai-

VažiuojantBMT Jamalca linija, iiliptl Flushing stotyje, persėsti j 
Fiushing autobusą ir važiuoti iki jo galinės stoties. Ten jau matosi 
Maspetho lietuvių bažnyčia.

tų agresinio akto.
Taip pat dėkojame Amerikos kongresui už priėmimą rezoliu

cijos Nr. 416, atstovų rūmų 1965 m. birželio 21 ir senato 1966 
m. spalio 22 d., kuria prašoma daryti žygius Baltijos valstybių 
nepriiuausoinyDem aisutyu.

Prisimename Jungtinių Tautų deklaraciją iš 1960 metų gruodžio 
14 d., kurioje skelbiama, kad visi Žmonės turi apsisprendimo tei
sę dėl politinio statuso, socialinių ir kultūrinių laimėjimų.

kalais viešas susirinkimas į- 
vyks vasario 26. d.. 2 vai. po
piet Lietuvių Piliečių klube, 
69-63 Grand Avė., Maspeth, 
N.Y. Visi lietuviai ir organiza
cijų atstpvai kviečiami daly
vauti. Susirinkime bus svarsto
ma kryžiaus atidengimo pro
grama, kuri įvyks birželio 3. 
Bus stengiamasi iškilmes sude
rinti su tą dieną vykstančiom 
World’s Fair Corp. ir New York 
City Park Dept iškilmėm. La-' 
bai reikalingi savanoriai, galį 
patalkinti laiškų ir straipsnių 
rašyme, pasileidžiant Šuo rei
kalu propagandą anglų ir lietu
vių kalbomis. Lietuviško kry
žiaus globotojai stengiasi jį iš
laikyti kaip vilties, laisvės ir 
Lietuvos 
simbolį. Dėl informacijų kreip
tis: Peter C. Wytenus, 360 
Palmetto St., Ridgewood, L. L 
N. Y. 11227. Tel. EV 6-3871.

Antanas Andriulionis, Balfo 
Bostono skyriaus pirmininkas, 
susižeidė koją.

Kultūros klubo susirinkime, 
kuris įvyks vasario 25 d. 7:30 
vai. vak. Tarptautinio Instituto 
patalpose, Bostone, kalbės Ya- 
le universiteto doktorantas Ro
mualdas J. Misiūnas. Tema: S. 
Amerikos pristatymas okupuo
tos Lietuvos spaudoje. Prime
name, kad kovo mėnesio susi
rinkimo vietoje Kultūros klubas 
rengia dailininko Vytauto Igno 
kūrinių parodą, kuri tęsis nuo 
kovo 4 iki 11. Parodos atidary
mas kovo 4 d. 7:30 vai va
kare. Paroda vyks Tautinės Są
jungos namuose, 484 E. 4th. 
Str. So. Bostone.

Kaziuko mugė bus kovo 5 
Liet. Piliečių klubo patalpose. 
Rengia Baltijos ir Žalgirio 
skautų tuntai. Atidaroma 12 v.

p \ -.P. Vasario 16 minėji-
liįf f lA/f ĮflgB mo proga buvo pagrindmiu kai

lį bėto>i Lavrrence, Mass. Minėji-
j j ; ; .... ĮgjįjgĮ mas buvo vasario 12, susirin-
| j ' ' k0 gaaa' ger*s Beturiu,
■ | K » žinoma, jau vyresnio amžiaus,

I Pur Uetovto rmRo vel—tB iš jų jau yra ir čia gimusių.
I ■ >, kuriai vadovaut pradėjo Pet- ” 1 ’’------- - ’ ’

B ras Viščinis, buvo pasikalbėji-
mas su lietuvių šv. Petrp p*r»- 

11 B pij<» klebonu kun. Antanu
FBattrašūnū. Pasikalbėjime- pa- 
Bt-Besta vietos kultūriniai reika- 
B toi, palinkėta, kad radijo valan- 

/ I x \ B dėlė gerai išsilaikytų.
B BaHiačIę koncertas dėl smė

li B Pūges Buvo atidėtas į vasa-
r Į H rio 9. Dainavo estų tenoras

I ' B Naan Jis atliko O- Res-
I B PigBi, Schubert, Brahms, &•
I B belijaus, Saar, Strausko dainas

|į B Dainininkas turi riboto galin-
Į l B g™*10 balsą, tačiau balsas paalo-
I y naus tembro ir išlavintas. Pasi-

! I B rinktą repertuarą atliko gerai|| ; B gyvai. Akomponavo Vera
Lėinvebers.

(<L) kalba tavMtorio kfMJb pagerMme (v.) vasario 11 'Camog^ '&»-
ėję — J. Strusas ir p. Kiaunienė. Nuotr. L. Tamotaičto

. Kreipus į AmenKOs preziuentą, valstybes sekretorių ir 
torte Btvd., Rachmond ffill, N. kongresą, prašydami daryti pastangas Lietuvos nepriklausomybei 
Y. 11419 tarp 9-12 vti. ryto ir atstatyti,
6-9 vai. vakarute 2. Prašome reikalauti, kad sovietų Rusija išvestų savo kariuo-

RaT» Stote, 103-55 Lef

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 
smulkesnių informacijų kreip
tis šiuo adresu: Lithuanian Li
berty Hali, Ine. 269 Second St. 
Elizabeth, N.J. Tel. EL 3-9012.

Bayside, Oueens paieškoma _ i val_ Visi atvykę
moteris, kuri galėtų pabuvoti panipfanti P Kalvaitis- 
su kita senyvo amfiaus mote- nėg para(gti 3:30 strvai- 
rim kelias dienas savaitėj. Ten jjjjg “Tikrai ši pavasarį grį- 
galėtų nakvoti arba ateit iš na- nam0» Bus loterija> lai_ 
mų. Informacijai skambinti va- mės ir tt Bus 
karais po 7 vai. TeL BA 4-01 drožinių, lietuviškų juostų, lė^

lių, verbų. Inž. E. Kleinas žada
Darbininkas naujai yra gau- papuošti salę taip, kad primin- 

namas prie bažnyčių Brockto- tų senąjį Vilnių.
ne ir So. Bostone. Parapiečiai, Bostono Akademikų Skauty 
kurie nėra "užsisakę Darbinin- Sąjūdis Velykų šokius rengia 
ko, kviečiami pasiimti išeinant Liet Piliečių draugijos trečioje 
iš bažnyčios. Darbininko paski- aukšto salėje. Pradžia 7:30 v. 
ras numeris kaštuoja 10 centų, v. Bus programa, šokiam gros

Vasario 11; šeštadienį, Car- 
negie Endowment ’ patalpose 

nepriklausomybės Manhattane buvo surengtas pa
gerbimas savanoriui . kūrėjui 
Jurgiui Kiaunei jo 70 metų su
kakties proga. Pagerbimą orga
nizavo visa. eilė organizacijų, 
kuriose J. Kiaunė veikia. Buvo 
sudarytas specialus komitetas, 
kuriam iniciatyvos ėmėsi LTS- 
gos pirmasis skyrius.

Garbės prezidhiman buvo pa
kviestas pats sukaktuvininkas 
Jurgis Kiaunė su žmona, prof. 
J. Puzinas, kuris skaitė pa
skaitą apie sukaktuvininko vei
klą, J. Sirusas, kons. A. Si
mutis. Vadovavo A. Budreckis.

Prof. J. Puzinas savo kalbo
je pavaizdavo ir patį sukaktu
vininką ir tą epochą, kurioje jis 
veikė.

Sveikino visa eilė organiza
cijų, pavienių asmenų: dr. P. 
Vileišis, J. Šlepetys, E. Čepie
nė, J. Sirusas, A. Diržys, A. Jo
nys, V. Gruzdys, A. Jurgėla. 'Į- 
teikta dovanų — dail. J. Juo
džio paveikslas, savanorių kūrė-

priklatisomybės šventės dienų 
vasario 16 paskelbė atitinka
mas proklamacijas, su viltimi, 
kad Lietuva bus laisva.

' Lietuvių Radijo velemlos pa
laikymui, kurią dabar veda Pet
ras Viščinis, banketas įvyks ba
landžio 30 Lietuvių Piečių D- 
jos auditorijoj So. Bostone. 
Programą atliks solistas Kazys 
Jakutis.

Jonas Tuinila, 83 metų am
žiaus maudąai ir Hemą — kai 
Bostone siautė pūga ir šaltis, 

vadovaujamas Aleksandros ir Tuinila gaivinosi Atlanto šal- 
Antano Gustaifių, turėjo ke- tam vandeny.
liauti į Chicagą ir ten ■ vasario 
25 suvaidinti “Brandos atesta
tą”. Dabar dėl sniego pūgos vai
dinimas nukeltas į balandžio 15.

. * ' • ■ . ■
šv. Vardo draugijos susirin

kime vasario 12 buvo padalin
tos aštuoniem laimingiem do
vanos. Draugija vadovauja šv. 
Petro parapijos rėmėjų klubui, 
pavadintam The Friend’s 
Club. Klubo nariai kiekvieną 
mėnesį parapijai aukojo 1 dol.

Tie, kurie augome Lietuvos 
kaime, ne vienas prisimename 
mūsų baltas seklyčių sienas, nu-* 
kabintas šventųjų paveikslais.

Su kokia pagarba žiūrėdavo
me į krikštasuolėje pakabintus 
Neperstojančios Pagalbos, ar 
širdim pervertą Sopulingąją ir 
panašaus turinio paveikslus.

Skirtingais paveikslais puo
šiame savo seklyčias svetimame 
krašte, tapusiame mūšų antrą
ją tėvyne. ’

Dar ®rvai ežfeinūsų bran
giai, ilgametė! pirmininkei, iš 
mūsų tarpo pasitraukusiai Išgi
jai Bieliukienei, buvo kilusi 
mintis New Yorke surengti miū^ 
sų apylinkės dailininkų religi
nio turinio kūrinių parodą. Jai 
visos pritarėme ir jau buvome 
pradėjusios parengiamuosius 
darbus, kai staigi mirtis išplė
šė iš mūsų tarpte

Pergyvenusi tiį skaudų smū
gį, Federacija ėmė tęsti savo 
veiklą. Buvo susikaupta ties re- y. j©nuikaitė-Leslcaitienė Susipažinimui duodama dova- orkestras. Kviečiami apylinkės
Ilgimo meno parodos surengi- v,nce Jonuika.to-Leskaitieno lietuviai ir jaunimas atsilankyt,
mu, ne tik įvykdant tą puikų nau lietuviai ir jaumuMs —j
sumanymą, bet tuo pačiu ir 
pagerbiant Ligijps prisiminimą.

Toje parodojeį deja, dėl tedi- 
niškų galimybių nebus galima 
parsigabenti dabar Chicagoje 
esančios vilniečių karo belais
vių sukurtos Aušros Vartų Ma
donos. kuri iš Sibiro per Liba
ną Ligiją pasiekė New Yorke. Protestuojame prieš Lietuvos karinę okupaciją, kurią įvykdė 

lininki) atsidūrė New Yorke. Jų moda (dresserlsa veidrodžiu, ndkalanjame atstatyti Uetuvos nepriklausomybę, kad
širdyse dega ta pati Lietuvos lova ir k. Skambint kasdien va- psty^ lietimai galėtą jų tvarkyti, i .____
meilė. LietuviScas genijus sta- karais po 6 v.v., sekmadieniais Mes dėkojame Amerikos vyriausybei už nepripf^žinuną sovie
to bažnyčias, dirba vitražus 
toms ir paveikslus, išlieja savo 
iš tėvų Žemės atvežtą meilę, 
kad gal ir Kitomis spalvomis,

švente pradedama 11 vai pamaltomis Atataudnymo pa
rapijos bažnyčioje. Mugė bus turtinga lietuviškais išdir- 
biniais, gintaru ir pačių skautų pagamintais rankdarbtais 
ir medžio drožimais, programoje — laužas, veucs turtžn- 
gas užkandžiais Tėvų Komiteto bufetas.

Mes, Amerikos lietuviai, gyveną Bostone ir jo apylinkėse, 
1967 m. vasario 19 d. susirinkę į South Boston High School audi- 

Pai duodami 0^^ te pipiii ^14 B08*00*, Mass- paminėti 49 metų Lietuvos nepriklau-

' Vasariu . M . šventės p*U0i ' .... -
Lietuvos generalinis konsulas į į '
ir Lietuvos Laisvės Komitetas - w 
Carnegie Endowment salėje 
surengė priėmimą, kuriame da
lyvavo prie JT akredituotų dip
lomatų ir New Yorke gyvenan
čių konsulų eilė,' egzilinių tau
tų atstovai, lietuvių organizaci
jų bei spaudos atstovai.

> Sol. .Lilija šukytė vasario 25 
d. 2 v. dainuoja Aidos operoje 
vaidilutės vaidmenį. Opera bus 
transliuojama per radiją. Vasa
rio 15 į operą buvo atsilankęs 
Maroko karalius Hassan H ir 
klausėsi “Peter Grimes” spėk-" 
taklio. Visom moterim solistėm 
karalius padovanojo po rožių 
puokštę. Ju tarpe buvo ir L. šu
kytė. Birželio 7-8 L. šukytė dai
nuoja Lincoln Centre statomo
je operoje “Joan D’Arc”, muz. 
Honnegger. Bilietai šiam spek
takliui jau pardavinėjami.

Dail. K. Žoromskio kūrinių 
paroda vyko vasario 2 — 11 
Chicagoje, Čiurlionio galerijo
je. Tuo metu Chicagoje buvo 
nemažos sniego pūgos, bet vis- 
tiek paroda praėjo gana sėk
mingai, buvo įvertinta ir lanky
tojų ir pirkėjų ir spaudos. Pats 
dail. K. Žoromskis buvo susto
jęs pas inž. Joną Smalstį.

Inž. Algis Eidukevičius, 36 
m. amfiaus gyv. Brooklyne, va
sario 18 žuvo susisiekimo nelai
mėje, Vermonto sniego audros 
metu. Pašarvotas Šalinskų šer
meninėj, 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene. Laidojamas vasa
rio 23, ketvirtadienį, 10 vai. ry
to iš Apreiškimo parapijos baž
nyčios Cypress HiUs kapinėse 
Brooklyne. Nuliūdime paliko 
tėvelius Vytautą ir Antaniną, 
du brolius, kuriu vienas tarnau
ja kariuomenėj Vietname, sese
rį ir svainį T. Jasaiti. spalvomis.


