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Amerika nori matyti grėsmę ne iš Maskvos, o iš Kinijos
reikalingas 

po nevykusių vicepre- 
sveikatos, socialinių 

sekretoriaus pareiški-

ir girdi paraginimus daryti viską, kad nesublokštij vėl Soviety 
Sąjungos su komunistine Kinija

Amerikoje populiarinama 
mintis, kad Sovietų užsieniniai 
siekimai pasikeitę. Turį dėl to 
keistis ir Amerikos santykiai 
su Sovietais, šaltasis karas tu
rįs užleisti • vietą ne tik koeg
zistencijai, bet ir bendradarbia
vimui. Tuo atžvilgiu būdingi 
yra Edward Crankshavv (WJT 
vasario 27) samprotavimai.
SOVIETŲ POLITIKA: artėti 
i Ameriką?

Pagal Crankshaw beveik nė
ra dienos, kad Sovietai nerody
tų kokio ženklo, kad jų energi
ja nukreipta į artėjimą su 
Jungtinėm Valstybėm, į pas
tangas suorganizuoti Europoje 
saugumo sistemą, kuri užtikrin
tų, kad konflikte su Kinija 
Sovietai nesusilauks antro fron
to.

Jei konfliktas eina dėl Viet
namo, tai pagal Crankshavv 
Sovietai tebekartoja šūkius 
prieš J. Valstybių “agresiją” 
tik dėl akių, tai esanti kaukė, 
kuri pridengia kitokią politi
ką.

Saugumo reikalui Europoje 
esančios dvi pagrindinės prob
lemos — Vokietijos ir priešra
ketinės apsaugos. Norint tarp 
Vakarų ir Sovietų susiprasti dėl 
Vokietijos Sovietam teksią pa
aukoti rytų Vokietijos bosą 
Walter Ulbrichtą. Amerikai la
biausiai rūpimą klausimą —mo
ratoriumą dėl priešraketinės ra
ketos gamybos — Sovietai ne
atsisako svarstyti. Tai pasakęs 
Kosyginas Londone. Susipra
tus su Vakarais, konkrečiai su 
Amerika, Sovietam liktų lais
vos rankos nusikreipti prieš Ki- 
niia, gal būt, padedant kinam 
"išsivaduoti iš Mao antikomu
nistinės diktatūros".
AMERIKOS POLITIKA: "tiltų" 
tikroji prasmė?

To pat laikraščio 
tas W. S. White tą 
mėgina populiarinti
nusistatymą. Esą tikrasis pavo
jus kyla iš Kinijos komuniz
mo. Jų agresijos baiminasi ir 
Sovietai ir Amerika. Baiminda
miesi kinų, amerikiečiai turį 
daryti viską, kad nepastūmėtų 
Sovietų vėl į Kinus.

Jei tokiu samprotavimu grįs
ta ir vyriausybės politika, tai 
suprantama daros tikroji “til
tų” politikos prasmė ir jos kon
kretūs veiksmai. Pirmas veiks
mas. kuris demonstruotų Sovie
tam Amerikos artėjimą į Sovie
tus, yra konsularinės sutarties 
tvirtinimas. Tolimesnis veiks
mas — prekybos išplėtimas So
vietam palankiom sąlygom.

Vardan bendradarbiavimo su 
Sovietais Amerika raginama pa
aukoti ir vakarų Vokietijos in
teresą dėl atominės energijos.

šios politikos pagrindais yra 
įtikinti tiek demokratai, tiek 
eilė įtakingu respublikonų. Įti
kinėjimo reikalui buvo pakvies
ti senato užsieniu komisijoje 
liudyti toki autoritetai kaip 
Konnanas ir kt.

Įtikinti, bet ne visi.
KRITIKOS BALSAI: nauja poli
tika paremta nerealia padėtim

Kritika sutinka, kad Sovietų 
politika yra pasikeitusi. Bet į- 
spėja: tai nereiškia, kad yra 
pasikeitę Sovietų siekimai; tai 
gali reikšti tik pasikeitusią tak
tiką: 'kam grasinti karu, jei ga-

kolumnis- 
pat dieną 
Amerikos

Įima to paties pasiekti idėjine 
infiltracija ir pačius amerikie
čius paveikti, kad jie dirbtų 
sovietų politikos naudai.

Antra, neteisingai vertinamas 
grėsmės šaltinis: Kinija dar nė
ra tokia jėga, kuri prilygsta 
Amerikai ir Sovietam. Kinijos 
įtaka ir galybė, priešingai, su
menkėjo — sumenkėjo jos įta
ka Azijoje, Afrikoje, lotynų A- 
merikoje, o taip pat viduje, 
bet už tat padidėjo Sovietų įta
ka. Taigi padidėjo ne Kinijos, 
bet iš esmės Sovietų grėsmė, 
nors ji yra slepiama.

Trečia, Sovietų Sąjunga Ku
opoje ir Amerikoje siekia ne 
tik užsitikrinti saugumą savo 
užnugariui ir nekliudoma galė
tų vykdyti savo ekspansiją 
prieš Kiniją. Ji siekia dar nau
jai laimėti tame Vakarų fron
te — laimėti status quo pripa
žinimą ir suvesti viską tik į 
dalį politinių klausimų — į Vo
kietijos reikalą, į priešraketinę 
apsaugą, o visas kitas rytų Eu
ropos problemas laikyti baig
tas.

Ketvirta, Amerikos klaida,

kad ji siekia ne išnaudoti pa
dėtį, kada Sopėtai yra suinte
resuoti užnugario saugumu, ir 
išgauti tam tikras politines nuo
laidas iš Sovįetų, bet priešin
gai, skuba su nuolaidom Sovie
tam. Tai primena Roosevelto

laikų Ameriką, kuri skubėjo 
su parama Sovietam konflikte 
prieš Vokietiją.

šie samprotavimai padeda 
suprasti kasdieninius veiks
mus tarp Amerikos ir Sovietų. 
Padeda taip pat juos įvertinti.

Konsulatų sutartis bus patvirtinta?
Konsulatų sutartis būsianti 

patvirtinta, rašo Times. Jau pa
sisakę už tvirtinimą 60 senato
rių, esą palankūs ir eilė kitų. 
Tarp jų šen. Dirksenas, nuomo-

nę keičiąs jau ir Mundtas. 
Reikia viso 67 balsų. Pagal N. 
Y. Times vertinimą sutartis 
reiškia Amerikos ir Sovietų su
artėjimą, kuri greitinanti Ki
nijos grėsmė.

TIKĖJIMO METAI
■Popiežius Paulius vasario 22 

paragino tikinčiuosius laikyti 
metus “tikėjimo metais” šv. 
Petro ir Povilo garbei. Jie bu
vo nukankinti prieš 19 šimtme
čių.

— Saigone vasario 25 katali
kų jaunimas demonstravo 
prieš P. Vietnamo pardavikus 
ir sudegino jų iškamšas — de 
Gaulle, Ho Chi Minh, U Thant, 
šen. Fulbright, “Išlaisvinimo 
fronto” vadą Nguyen Huu Tho.

VIETNAME sustiprino kovas, bet vengia 
judinti sovietus

Vasario 27 Amerika prane
šė, kad į šiaurės Vietnamo u- 
pes numesta minų norint su
kliudyti pristatymą iš šiaurės į 
pietus. Tačiau Haiphongo uos
tas neužblokuętas — vengiama 
bet kokio konflikto su sovieti
niais laivais, kurie pristatinėja 
š. Vietnamu) karo medžiagą. 
Dar prieš minas Amerikos pa
trankos ėmėsi apšaudyti prieš
lėktuvinius pabūklus š. Vietna
me kitoj pusėj neutraliosios zo
nos. Tai irgi nauja. Pačiame P. 
Vietname eina atšiauros kauty
nės. Komunistai vasario 27 Da- 
nang bazę apšaudė iš patrankų. 
Žuvo 47, sužeista 45, sudaužyti

12 kovos lėktuvų. Amerika sti
prina karinį spaudimą.
KIEK PRIEŠ, KIEK UŽ

Gallupas vasario 26 paskel
bė, kad daugiau kaip du treč
daliai apklaustųjų remia š. Viet
namo bombardavimą: 67 proc. 
už, 24 prieš.

Isteriką dėl ČIA veiklos ap
rimsta. Ypačiai kai Kongresas 
atsisakė imtis tyrinėjimo. Tai 
reiškė pasitikėjimą ČIA organi
zacija. Jis buvo 
ypačiai 
zidento, 
reikalų 
mų.

Buvęs šen. B. Goldvvateris va
sario 26 priekaištus ČIA pasu
ko kita kryptimi: ne kodėl ČIA 
rėmė organizacijas, bet kodėl 
rėmė “kairiojo sparno” organi
zacijas, o nerėmė konservaty
viųjų organizacijų veiklos. Tos 
remiamos kairiosios ir išdavė 
visas paslaptis ...

Iškilo daugiau 'šviesos ir apie 
tuos, kurie visą istoriją pradė
jo — apie žurnalą Ramparts, 
kurį Times vis pristato kaip 
“katalikų liberalų” įsteigtą ar 
“katalikam liberalam” skiriamą 
žurnalą. Tos šviesos pateikė 
Carl T. Rowan, dabar kolum- 
nistas WJT, buvęs USI direkto
rius ir Amerikos atstovas Suo
mijoje. Vasario 24 jis rašė,

Mirė Frikas Meieris. Mirė Otto Tolischus

— New York© valstijos 8 
vyskupijos išsiuntinėjo tikintie
siem raginimą kovoti prieš su
projektuotą abortų įstatymą.

kad esą iš Prahos gautas kon
fidencialus pranešimas, jog 
Ramparts redaktorius Robert 
Scheer lankėsi Prahoje ir turė
jo “ilgą slaptą pasitarimą” su 
komunistų kontroliuojamos 
“tarptautinės studentų sąjun
gos” pareigūnais. Ši kelionė, 
kaip sako Rowan, valdžios 
sluoksiuose sukėlė nustebimą 
ir susidomėjimą, koki šio žur
nalo ryšiai su ta studentų są
junga ir kur yra Ramparts fi
nansinis užnugaris.

“Aš — rašo Rowan — pa
skambinau Robert Scheer į San 
Francisco ir paklausiau, ar jis 
prieš keletą savaičių matėsi 
su IUS (International Union of 
Students) pareigūnais”.

“Taip, — atsakė jis. — O iš 
kur tamsta apie tai žinai?”

“Aš — rašo Rowan — į tai 
neatsakiau, o jis ėmėsi pats aiš
kintis, kad jis turėjęs dviejų 
dienų pasitarimą su Pietų Viet
namo “Išlaisvinimo fronto” at
stovais ir su IUS vadais.

Scheer patylėjo kurį laiką, 
paklaustas, kas kontroliuojoa 
IUS bet pagaliau pasakė: “Iš 
esmės tai Sovietų Sąjungos už
sienių politikos organas”.

“Matot — tęsė Scheer — aš 
nuvykau į IUS būstinę grynai 
žurnalistiniais sumetimais. Aš 
buvau Europoje, rengdamas 
straipsnį “Ramparts” apie Ber- 
trand Russell (94 metų anglų 
filosofą, kuris rengia teismą 
prezidentui Johnsonui kaip 
“karo nusikaltėliui” Vietna
me!), tai ta proga nuvykau į 
Prahą pasitikrinti, kokių tarp
tautinių atgarsių turi mūsų 
straipsnis dėl NSA (Amerikos 
studentų sąjungos)”.

“Mes per Ramparts neper
šame komunizmo”, — aiški
nosi Scheer. — Mes prilygina
me J V. poziciją Vietname prie 
Sov. Sąjungos veiksmų Veng
rijoje. Abeji yra netoleruotini, 
ir mes to neslepiame”.

“Dėl bet kurių pastangų 
šmeižti mus ir “Ramparts” mes 
kelsime bylą...”

Taip aiškinosoi ir grasino 
“Ramparts” redaktorius. Dėl 
viso to Rowan straipsny pareiš
kia savo nuomonę: “Kol nė
ra pateikti įrodymai kitam 
kam, aš priimu prielaidą, kad 
Scheer vyko į Prahą žurnalisti
niais sumetimais. Bet Scheer 
ir “Ramparts” sustiprino Ame
rikoje įtarimo nuotaikas. Įtari
mam išsklaidyti gal Ramparts 
rastų tikslinga paskelbti, kas 
parūpino pusantro milijono do
lerių, kuriuos magazinas numa
tė iki metų galui kaip nuosto
lį. Ir tegul Scheer daugiau pa
informuotų apie savo misiją 
Prahoje.

Tai galėtų apraminti gandus, 
kad Ramparts yra ne tik korup
cijos medžiotojas, bet ir me
džiotojas su piktais kėslais”.

Lietuvai pasitarnavusių as
menų eiles ir šie metai mažina. 
Vasario 6 Buenos Aires mirė 
Frikas Meieris, Lietuvos atsto
vas Brazilijoje, sulaukęs 73m. 
Tas žmogus įdomus tuo, kad 
tai nelietuvis, bet įsijungęs Lie
tuvai dirbti ir net jai atstovau
ti. Jis buvo kilęs iš Elzaso, 
mokęsis Vokietijoje, nuo 1920 
apsigyvenęs Klaipėdoje kaip 
ekonomistas. Klaipėdai įsijun
gus į Lietuvą, Meieris dirbo 
kaip įvairių ūkinių įstaigų pa
tarėjas, ekspertas, gynė Lietu-, 
vos valstybės interesus nuo 
autonomijos šalininkų, gynė 
Lietuvos interesus ir tarptauti
niuose teismuose. Klaipėdą 
1939 užėmus vokiečiam, Meie
ris išvyko į P. Ameriką. Ten 
besilankąs prezidentas A. Sme
tona 1941 
chargė.

raščio, dingo ten ir Lietuvos 
nepriklausomybės priminimo 
balsas.

N. Y. Times, rašydamas apie 
savo redakcijos narį, pažymė
jo, kad jis gimė 1890 lapkričio 
20 Rusnėje, Klaipėdos srity, 
“Vokiečių kontroliuojamoj Lie
tuvoje”. Amerikon atvyko 
1907. Columbijos universitete 
baigė žurnalistiką ir nuo 1912 
pradėjo reporterio karjerą Cle- 
velande su 15 dol. savaitei. Pas
kui dirbo Hearstui; o nuo 1933 
susirišo su N. Y. Times.

Kaip korespondentas jis bu
vo Berlyne ir sistemingai in
formavo apie augantį nacizmą. 
Už tos rūšies informaciją 1940 _ 
jis gavo Pulitzerio premiją. 
1941 jis buvo pasiųstas į Ja
poniją. Pranešimai iš ten bai
gėsi kalėjimu po Pearl Har- 
bor katastrofos. Tik po 5 mė
nesiu kalėjimo su tardvmais, 
kankinimais jis buvo iškeistas 
į japonus.

Otto Tolischus paliko žmo
na, du brolius — George Fle- 
mingtone, N.J., Micheli Frank
furte, o taio pat seserį Marthą 
Mantwill Vokietijoje.

Įvertindami to tauraus 
Lietuvos spaudos žmogaus pa
slaugas Lietuvai, aplankė ji kars
te Lietuvos atstovas iš Wash- 
inetono. Lietuvos konsulai, lais
vinimo institucijų atstovai.

26 New Yorke mirė

M.

paskyrė jį Lietuvos

šiaušias

to pa-

reikalų 
skelbė,

— Amerikos prezidentų kon
ferencija numatoma balandžio 
12-14 Urugvajuje Punta dėl 
Este. Bolivijos ir Peru prezi
dentai nedalyvausią.

Pas viceprezidentą H. H. Humphrey vasario 16 lankėsi Alto pirmininkas A. J. Rudis ir įteikė jam nuo
rašą savo pareiškimo, skirto senato komisijai dėl konsulatų sutarties. Su juo buvo prel. J. Kučingis 
iš Los Angeles, kalbėjęs maldą Atstovų Rūmuose, dr. E. Kriaučeliūnas, dr. K. Bobelis ir Edw. Mc 
Elroy, radijo stoties WJJD direktorius — visi atvykę iš Chicagos.

Žodžiai priešam 
ir sąjungininkam

Sovietų gen. P. A. Kuroč- 
kinas, karo akademijos viršinin
kas, vasario 20 koresponden
tam aiškino, kad Amerikos ka
ras Vietname esąs “kriminali
nis ir barbariškas” karas. Ame
rikos karo attache dėl 
reiškimo išėjo.

— Kinijos užsienių 
ministeris vasario 15 
kad santykiai su Sovietais esą 
“nutrūkimo riboje” dėl Kosygi
no šmeižtų Londone prieš Mao 
Tsetungą.

Pravda išvadino Mao Tsetun
gą išgama ir ragino kinus jį nu
versti. Vakarų korespondentai 
skelbia, kad Maskva duoda pa
ramos generolam kurie eina 
prieš Mao.
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Vasario
76 metus sulaukęs Otto D. Toli
schus. Nors jis nebuvo jokioje 
oficialioje Lietuvos tarnyboje, 
jis buvo Lietuvos interesam pa
lankus ir paslaugus, dirbdamas 
N.Y. Times kaip redakcijos šta
bo narys. Lipi 1964, ligi iis pa
sitraukė iš Times redakcijos, 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktis visada susilaukdavo ta
me dienraštyie vedamoio. Kai 
Tolischus pasitraukė iš dien-

— Sinkiangas minimas kaip 
vieta, kurioje santykiai tarp So
vietų ir Kinijos labiausiai į- 
sitempę. Sinkiange gyventojų 
yra 7 mil. Kinų tarp jų tik 
2,5 mil. Sovietam patogu vary
ti subversiją, remti ginklais ir 
laukti galimo “sukilimo”. Ypa
čiai, kad būtų atkirstas tada 
Kinijos atominis centras.

— Europos komunistinių par
tijų konferencija numatoma Če
koslovakijoje balandžio 24-27. 
Sovietai norėtų viso pasaulio 
komunistų konferencijos, bet 
tokiai konferencijai tebėra opo
zicija vakarų Europoje.

— Gen. Taylor, prezidento 
patarėjas, pasisakė už Haiphon- 
go uosto blokavimą, nes per jį 
ateina 85 prcc. importo į š. 
Vietnamą, kasdien esą iškrauja- 
mi 10 sovietinių laivų su karo 
medžiaga.

— Jungtinis štabas ir apsau
gos departamentas nesutaria 
dėl priešraketinės raketos ga
mybos. štabo viršininkas gen. 
Wheeler vasario 21 pasisakė 
už. Apsaugos sekr. McNamara 
tebėra prieš.

— Vokietijos kancleris Kie- 
singeris vasario 27 pareiškė ne
pasitenkinimą Amerikos poli
tika, kad ji dėl sutarties atomi
nių ginklų kitiem davimo rei
kalu neatsiklausė Vokietijos 
nuomonės.

Otto D. Tolischus viename ii savo atsilankymų Vasario 16 iikilmėse, su
rengtose Lietuvos generalinio konsulo ir L. Laisvės Komiteto.

Nuotr. R. Kisieliaus

Rowan informacija apie 
. Scheer kelionę ir jo aiškinama

si palieka tokius įspūdžius: 1. 
Scheer vyko į Prahą kaip “žur
nalistas” — bet toki žurnalis
tai nenaujiena; prieš jį jau iš
garsėjo N.Y. Times — Matt- 
hews, kuris vyko į Kubą ir pa
rūpino Castrui “džabą”; Salis- 
bury, kuris vyko į šiaurės Viet
namą ir parūpino Ho-Chi-Minh 
propagandą prieš Ameriką.

2. Kai Amerikos politika tie
sia tiltus, per kuriuos turi 
plaukti Vakarų gėrybės Į ana
pus komunistiniam režimui stip
rinti. Ramparts gabena iš ana
pus Kremliaus subversijos tur
tus.

3. Įdomus skirtumas tarp Iz
raelio ir Amerikos: Izraelis nu
teisė du redaktorius už vyriau
sybės paslapčių išdavimą, A- 
merikoje redaktorius apkalti
no vyriausybę už paslapčių tu
rėjimą.
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Naudinga būtų stoti į nelietuvių j organizacijas
JONAS DĖMĖ, Lietuvos kariuo
menės kūrėjas savanoris, Chi
cago, Illinois:

Laiške redakcijai jis rašo: 
“Laikinai apsistojęs Arizonos 
steite, Phoenixe, radau progą 
paskaityti Darbininko lai
kraštį Nr. 1. 1967 metų sausio 
4 d. Jame radau straipsnį “Lie
tuva stiprėja, kai išeivija teisin
gai veikia”. Perskaitęs straips
nį, nutariau ir aš prie tų min
čių prisidėti.”

Toliau jis samprotauja:
1) Kokiais žygiais sustiprin

tume diplomatinę kovą dėl lais
vės, padėtume tėvynėje liku
siam tautos kamienui išsilaiky
ti, išlaikyti savyje laisvės ilge
sį ir pasitikėjimą?

Lietuvai vaduoti veiksniai tu
ri daryti žygių per tas valsty
bes, kurios neseniai išsilaisvi
no iš kolonizacijos vergijos. Jos 
dar nepamiršo vergo kančios, 
tad jos mūsų laisvės troškimą 
greičiau supras ir mūsų kovo
je mums gali padėti.

Dar labiau reiktų stiprinti 
ryšius su ukrainiečiais ir su vi
somis tomis tautomis, kurios 
dar dabar yra rusų kolonizuo
tos.

Kaip padėtume tėvynėje li
kusiam tautos kamienui išsilai
kyti savyje laisvės ilgesį ir pa
sitikėjimą?

šis klausimas dėl savo padė
ties ir veiksmingumo yra kon
fidencialus. Per spaudą jis ne
gali būti perleistas, o nesiskai- 
čius su tuo, mes parodytume 
priešui kortas; tai mūsų veik
lai ir tėvynėje esantiem bro
liam gali labai pakenkti.

2) Kokiais žygiais sustiprin
tume čia esančių lietuvių, ypa
čiai jaunimo tautinę savigarbą, 
kultūrini aktyvumą, valstybinės 
idėjos sąmonę?

Jaunimo tautinei savigarbai 
stiprinti yra daug kelių. Kai ku
rie jų ir praeityje davė gražių 
vaisių. Turiu mintyje ateitinin
kų, neolituanų, skautų ir-'kito 
organizuoto jaunimo veiklą. Į 
šitas organizacijas reikia trauk
ti ir nelietuviškai kalbantį jau
nimą. Pradedant nuo lietuviš
kos veiklos sambūrių ir einant 
Į vasaros stovyklas. Stovyklose 
ir visokiuose sambūriuose jau
nimas greit susigyvena, vienas 
kitą supranta, ne tik kalbą iš
moksta, bet įgauna ir patriotiz
mo. O jau kai vaikai santykiau
ja lietuviškoje veikloje, tada 
užsikrečia tuo per vaikus ir jų 
tėvai.

3). Nelietuviškų institucijų 
dėmesį bei paramą Lietuvos 
idėjai patraukia gal praktiškiau
siai tie, kurie į visas tokias or
ganizacijas įsijungia, Įstoja na
riais ir per jas veikia, šitas 

. metodas davė gražių vaisių.
Dar vienas kelias, kuriuo 

reikėtų mėginti jaunimą įtrauk
ti į tėvynės vadavimo fron
tą, manyčiau yra toks: visos

New Yorko lietuvių tautinių Jokių grupė šoka nepriklautomybės minėjime vasario 19 Websterio salėje. Gru
pei vadovauja J. Matulaitienė. ’ Nuotr. P. Ąžuolo

Lietiivos valstybes atstatymo 50 mėtų sukakčiai (21)

Darbininko redakcija kreipė
si į skaitytojus, kviesdama pa
reikšti savo sugestijas, ką mes 
galėtume ir turėtume padaryti 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 50 metų sukakties pro
ga.

Buvo prašoma atsakyti šiais 
klausimais:

1. Kokiais žygiais sustiprin
tume diplomatinę kovą dėl lais
vės, padėtume tėvynėje tiku

organizacijos, kokias mes da
bar turime, kurios, žinoma, ve
da kovą dėl Lietuvos laisvės, 
turėtų būti sudarytos tik iš jau
nimo atstovu. Iš karto to pa
daryti negalėsime, bet prie to 
reiktų eiti palaipsniui, skati- 
nant jį pasiruošti ir padedant
pasiruošti. Neparuoštas jauni
mas, taip kaip neparuoštas ka
rys fronte, yra netinkamas ir
su juo jokios kovos laimėti 
mes negalėsime. Tą turėtų su
prasti ir jaunimas. Žinome, kad 
tarp mūsų jaunimo yra ir to
kių, kurių galvosena yra ne tik 
kitokia nei senimo, bet kurių 
galvoje iš viso sunkiai betelpa 
Lietuvos išsilaisvinimo idėja.

štai mažas pavyzdys. Pernai 
J.A.V. ir Kanadoje lankėsi pro
fesorius J. Eretas. Viename su
sirinkime Kanadoje buvo į su- 

Pamaldos Maspetho lietuvių bažnyčioje Lietuvos nepriklausomybėms šven
tės proga. Mišias aukoja Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

Nuotr. R. Kisieliaus

siam tautos kamienui išsilaiky
ti, išlaikyti savyje laisvės ilge
sį to pasitikėjimą?

2. Kokiais žygiais šustiprintu- 
me čia esančių lietuvių, ypačiai 
jaunimo, tautinę savigarbą, 
kultūrinį aktyvumą, ryšio su 
praeitim pajautimą, valstybinės 
idėjos sąmonę?

3. Kokiais žygiais laimėtume 
gyvenamo krašto nelietuviškai 
kalbančių asmenų ar instituci

sirinkimo temą įtraukti ir Lie
tuvos vadavimo reikalai. Tuo 
klausimu kalbėjo aukštuosius 
mokslus baigusi mergina. Ji 
priėjo išvadą, kad Lietuvos va
davimas yra utopija. Į tokį 
kalbėtojos pareiškimą gražiai

APIE LIETUVIŲ MOKSLININKŲ DARBUS AMERIKOJE
Vilniuje leidžiamo Mokslo ir 

Technikos žurnalo 1966 m. 12 
numeryje yra paskelbtas Algir
do Žukausko straipsnis vardu 
“Susitikimai Tarptautinėje kon
ferencijoje. Užsienio lietuvių 
mokslininkų darbai”. Skaityto
jam papasakota apie jaunų A- 
merikos lietuvių mokslininkų— 
prof. Raimondo Viskantos ir 
dr. Alvydo Kudirkos — moks
linius darbus.

jų dėmesį bei paramą Lietuvos 
laisvės idėjai? •

-
Skaitytojai parodė palankaus 

dėmesio. Vieni atsiliepė trum
piau, kiti plačiau. Jų atsiliepi
muose yra įdomių, originalių 
sugestijų. Tik jų visumą per
žvelgus, galima bus nuspręsti, 
kurias mes galime ^pasirinkti ir 
kurias galime bendrom ar indi
vidualiom jėgotn įvykdyti.

atsakė prof. X, Ėretas duoda
mas aiškų vaiždą, kad Lietuvos 
vadavimas nėra utopija ir kad 
kalbėtoja yra atsidūrusi klyst
keliuose, , .

Visame pasaulyje,, kur tik 
yra lietuviškos kilmės jaunimo,

LIETUVOJE

Dr. Algirdas Žukauskas, fizi
kas, yra vilniškės Mokslų A- 
kademijos viceprezidentas* (tą 
vietą užėmęs ’ pasitraukus J. 
Žiugždai). Praeitą rugpiūčio mė
nesį jis, kaip rusų mokslinin
kų delegacijos narys,, dalyvavo 
Chicagoje vykusioj tarptautinė
je konferencijoje, skirtoje šilu
mos mainų klausimam. Straips
nyje A. Žukauskas rašo, kad 
tarp konferencijoj dalyvavusių 
amerikiečių mokslininkų jisai 
susitikęs ir keletą lietuvių, jų 
tarpe prof. R. Viskantą ir dr. 
A. Kudirką, 'dirbančius maž- 
daugnoje pačioje mokslo, .srity
je, kurion gilinasi ir atitinka
mos mokslinė^.jętaigos Kaune. 
Straipsnyje pateikiama trumpa 
R. .Viskantos irsA. Kudirkos pa-

Vilniaus sim^itnio orkestro 
. tfritaitė

Dyarįpnaitė yra 
vienintelė Ltetdvos Filiiarmoni- 
jos- simfoninio orkestro diri
gentė (moteris^

1948 m. baigusi Vilniaus mu
zikos konservatoriją, 1951 m. 
įstojo į Lenrūgtado konservato
riją. . Studijavo dirigavimą. Te
nai jį. dėbiutavp 1954 m. Tais 
pačiais metais įirmą sykį diri
gavo ir Vilniuje, kur netrukus 
pradėjo dirbtij kaip dirigentė 
Lietuvos akademiniame operos 
ir baleto teatre;

Neseniai ji dalyvavo konkur
se, kur varžėsi 50 moterų. Ji 
parinkta pirmoji ir kovo 8, mo
ters dieną, diriguos simfoni
niam orkestrui Kremliuje. Jos 
tėvas yra pianistas Kazys Dva
rionas, dėdė —r- dirigentas Ba
lys Dvarionas. (M.M.)

Laiškas Redakcijai

DĖL ]. A. LAIŠKO “DARBININKUI”
Noriu paaiškinti gerb. J. A., 

kaip atsirado “deguto lašas” 
mano atsakyme r Darbininko 
anketos klausimus. J.A. (Darbi
ninkas, sausio 27) deguto lašu 
vadina žodžius “patriotai” (ka
butėse) ir demagogai kuriuos 
aš taikąs kitaip manantiems. J. 
A. teigia, kad “kiekvienas turi 
teisę galvoti savaip” ir kad dėl 
to “nejaukūs buvo žodžiai, ku
riais A.R. atsiliepia apie kitaip 
galvojančius nei jis”.

Turiu prisipažinti, kad nors 
ir nesugebu būti toks švelnus, 
kaip mūsų gerbiamas kan. My
kolas Vaitkus ar geros kaimo 
moterėlės, kurios kartais tik 
maloniais žodžiais ir tekalba 
(duonytė, pienelis, sūrelis, 
sviestelis), bet vis dėlto netu
riu jokio malonumo ką nors 
pulti smarkiais žodžiais. Kitas 
reikalas, kai reikia gintis. 
Šiuo atveju ginklą pasiūlo puo
likas. Negalima gi nuo puo
lančių durtuvais gintis tik bo
tagėliu.

šudarytina tradicija rašyti te
mas, surištas su Uetuvos praei
timi, karais, okupacijomis. To
ki rašiniai, rasti vertingi, turė
tų būti premijuojami. Temos 
galėtų būti rašomos ne tik lie
tuvių kalba, bet ir kita kalba, 
kuria jam lengviausia. Mano 
manymu, temų rašymas daug 
jaunimo patrauktų prie lietu
viškos veiklos.

Dar vienas metodas skatinti 
jaunimui. Baigusius aukštuo
sius, o gal ir vidurinius moks
lus kiekvienais metais reikėtų 
pagerbti. Į tokius baigusių pa-
gerbimo minėjimus rinktųsi ne 
tik baigusiųjų tėveliai, giminės, 
bet ir visa bendruomenė, čia 
galima būtų pamatyti, kiek lie
tuvių tauta įsigijo naujų aukš
tojo mokslo pajėgų. Gal tiktų 
čia jiem įteikti Bendruomenės 
pažymėjimus.

skelbtųjų mokslinių darbų turi
nio apžvalga ir tų darbų sąra
šas su nurodymais, kada ir kur 
jie buvo atspausdinti (26 R. 
Viskantos ir 4 A. Kudirkos 
darbai).

A. Žukauskas pažymėjo, kad 
R. Viskanta yra profesorius 
Purdue universitete (pabrėžė, 
kad “gerai kalba lietuviškai, 
skaito mūsų mokslinę spau - 
dą.”), kad A. Kudirka dabar dir
ba General Electric^ mokslinėse 
laboratorijose Californijoj, o 
apžvalgos išvadoje pareiškė, 
kad “Visi prof. R. Viskantos ir 
dr. A. Kudirkos darbai yra ak
tualūs, reikalingi' šių dienų 
technikai ir sudaro svarbų in
dėlį mokslinėje literatūroje ši
lumos mainų klausimais”.

A. Žukauskas mano, kad Lie
tuvoj su tais darbais susipažin
ti būsią naudinga ne tik moks
lininkams, bet ir atitinkamose 
srityse dirbantiem inžinieriam. 
Tuo sumetimu, kalbamieji da
lykai, berods* verčiami į lietu
vių (ar- tusų?) kalbą. (Eltą)

Televizija
Vilniaus televizijos komiteto 

pirmininko pavaduotojas ma
no, kad dabar Lietuvoj televi
ziją jau turi progos matyti apie 
milijonas žmonių (trečdalis gy
ventojų). Mokytojai kelia min
tį, kad televizija turėtų būti 
tam tikroms pamokoms dėsty
ti; Tačiau su dabartiniais įren
gimais Vilniaus televizijos cent
ras to padaryti dar nepajėgiąs. 
Yra ir dabar mokomųjų laidų, 
tačiau dar tik apie septynias 
valandas per mėnesį. Viltys nu
keliamos į penkmečio pabaigą, 
iki 1970 metų. Iki to laiko ti
kimasi pastatyti naujas studi
jų kompleksas. Tuo tarpu dar 
nėra tam tikslui paskirtų lėšų.

(Elta)

Turiu galvoj tokius puolikus, 
kurie kitaip manančius ar tik 
tariamai manančius (apie san
tykius su tauta) vadina kolabo
rantais su okupantais, nepri
klausomybės išdavikais ir pa
našiai. Tokių faktų yra daug, 
bet priminsiu tik vieną — ko
laborantų vardas spaudoj buvo 
taikomas net PLB vadovybei. 
Tokių prokurorų pavadinimas 
demagogais (pataikūnais liau
džiai, masėms) yra teisingas ir 
gana švelnus pavadinimas. Bet 
jei kam atrodytų nepakanka
mai švelnus, tai savo nepa
sitenkinimą jis turėtų pirmiau
sia kreipti į tuos, kurie nešvel
niais žodžiais pradeda pulti, o 
ne į tuos, kurie ginasi. Tokį 
netaktą daro ir J.A. bei kai ku
rie mūsų laikraščiai, kurie 
kartais puoliką ir puolamąjį 
kaltina vienodai. Tai tas pats 
kaip vienodai kaltinti Hitlerį ir 
tuos, kurie su juo kovojo.

A. R.

Dabar jus galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — •
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir-kt. Smulkesniems informacijoms rašykite 
-skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į Rytų Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. « Tel. Clrde 5-7711

Cosmos Parcds Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristhtymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
s Boston 18, Mass., — 271 Shavvmut Avenue ................... Ll 2-1767
• SO. BOSTON "27, Mass. 327 West Broadvvay ____  AN 8-006L '
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ................ EV 4-4952 .
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ...........  OI 5-8808
• BUFFALO 6,. N.Y. — 332 Fillmore Avenue ................ TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ______ BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street______ WA 5-2737 >
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............ TO 1-1068 I
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue _________ VI 1-5355 <
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn.— 200 Franklin Av., tel. 233-8030, 246-0215 !
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ______ TO 7-1575 j
s IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Avė.................. ES 2-4685 i
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street ........................  FO 3-8b69
• LOS.ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994.
e NEVVARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue _______  BI 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė..................  LO 2-1446
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .... CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue......................... AL 4-5456
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street _________ GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street .................  M U 4-4619
• PHILADELPHIA, Pa. 19122 — 1214 N. 5th St., .......  PO 3-4818
» PITTSBURGH 3,- Pa. — 1307 E. Carson Street ___  H U 1-2750
• SAN FRANCI SCO, Calif. — 2076 Sutter Street ____ F1 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 905 Bank St..........................  PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 169 MHIbury Street ............ SW 8-2868
• YOUNGSTOVVN 3, Ohio —21 Fifth Avenue_________ Rl 3-0440

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 2I, N. Y. ...........  Tel. Vi 9-5077
340 Grand Street, Brooldyn H, N. Y.-..... ... Tel.STagg 2-4329

Papigintomis kainomis priimame'užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome į namus lietuviškus skilandžius Ir sūrius 
We take all orders special price for Weddinga and Parties 

Home-Made Bologna

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importudtos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

" Cor. DELANCEY, N. Y. C.
Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 va k.

S. Beckensteino -krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki DeJancey SL 

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir Jsitikinsitel

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-83 I? • 200 Orchard Si., New York, N.Y. I0002

REPUBLIC Liquor Store. Ine.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y.

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas 

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

1
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GAUSŪS SVEIKINIMAI

(nukelta i 4 wlJ

KOSTAS SIETYNAS

GRIGO RATŲ
PASLAPTYS

kitiem yra Altas, yra Vlikas, 
yra Laisvės Komitetas, o Ben- 
druomenė yra informacijai 
pirmiausia saviesiem, ypač ma
žiesiem. Kas jiem rengiama?

Lietuvos atstovas Pietą A- 
merikoie Anatolijus Grišonas,

veių apie 100 mylių vienas 
mto kito, tuo pačiu laiku sura
do ti kometą, kada ji dar bu
vo labi tcfi ir maža.

-i'r- ~ ummmo aaro^ sei-
ma tapo -vaenmteie ne*. ivitio- 
ve, kurioje buvo ginama lietu
vybė. Nors kaimo šeimos ne
turėjo didelio mokslo, nei išsi
lavinimo, bet mokėjo ir labai 
puikiai sugebėjo ginti lietuvy
bę: lietuvių kalbą, lietuviškus 
papročius. Iš čia gimė amžiais

AntrOėrfus, TtoiaSabejonė^
1. Sumakfmas skambus ir ar ta visa našta yra žino me- 

tengm įtyfebmas — “1968— 
stefeiniferiuvos Laisvės Ko-

feetoti turi Vil
kas, spėMaliąi tam reikalui su- 
šauktoje konferencijoje Wash- 
ingtofe...—Sumanymas, kaip 
sakyta, skambus ir lengvai į- 
vykdomas — paskelbei, ir jau 
metai vadinasi laisvės kovų me
tais... O betgi tiek, kiek jis 
skambus, tiek tuščias, be kon
kretaus turinio — nebent juo 
norima pareikšti priekaištą pa
tiem sau, kad 1967 metuose ir 
ankstesniuose nebuvo laisvės 
kovos. O regis, 1966 metais 
minėjom ai* nė sukilimo, rezis
tencijos, laisvės kovų 25 metų 
sukaktį..'.

2. Sumanymas sunkiau įvyk
domas. bet grafas ir konkretus 
— 1968 metų vasario 16 die
nai pakartoti “Gražinos” ope
rą. Dieve, padėk tai įvykdyti!

notų, būtina visiem vieningai į- 
sijungti į Lietuvos nepriklauso-

Matgarsio — apie 
M minėjimą. Te- 

^panriškime” mini
as konkrečiai pa
psimą pagyvinti.

rintas. Ypač iškeltina JAV 
kęn^ęsct416. rezojjuojos reife 
mė. Tik svarbu, kad bendrame 
laisvinimo darbe veiksnių ir or
ganizacijų veiklą remtų užnu- 
garys — plačioji lietuyiška vi
suomenė.

PLB valdybos vykd. vicepir- 
min. Stasys Barzdukas, perda
vęs pirm. J. Bačiūno ir kt 
sveikinimus, pasidalino jauni
mo metų, jaunimo kongreso 
nuotaikomis ir pasiryžimais. 
Kaip būdingiausius šio meto 
bruožus pabrėžė kovą už Lietu
vos laisvę, ištikimybę proseno
lių tradicijom ir pasisakymą už 
lietuvių kalbos išlaikymą.

Vliko pirm. dr. Kęstutis Va
liūnas kėlė mintį, kad Visi iš
eivijos lietuviai šiuo metu tu
rėtų būti dar labiau paskatin
ti ir suartinti didesniam ryžtui 
už Lietuvos visišką laisvę. Ne
priklausomybės 50-mečio išva
karėse ryžtą kovos tęstinume 
reikia dar labiau sustiprinti ir

LIETUVIŠKA SEIMĄ 
IŠEIVIJOJE

Tačiau mus labiausiai šian
dien domina išeivijos lietuviš
ka šeima, kuri lyg laivelis plau
kioja svetinių kultūrų jūroje. 
Nors Vakaruose niekas negina 
naudoti lietuvišką kalbą, liet, 
papročius, dainuoti savas dai
nas, bet lietuviška šeima atsi
dūrė didelėje kultūrų kryžkelė
je. kartu ir didelėje šių dienų 
šeimų krizėje. Toji krizė pasi
reiškiaįvairiomis formomis pa-

| ■ Garbės prezidiumas gausus
I ■ ■ ir visi jo dalyviai turėjo kalbė-
Į I ti. Teko nugirsti, kad kongreso

rengėjai kalbėtojam įtaigojo ap- 
Huotr. p. Katkaus riboti kalbėjimo laiką, bet ar 

----- —sulaikysi srovės tėkmę... Vis 
dėlto kai kurie sveikintojai pa
jėgė savo jausmų ir iškalbos 
išsiliejimą apriboti keliais es
miniais išsireiškimais.

vos pilną nepriklausomybę, 
bet įvykdė ir artimiausią tikslą 
— suburti išsiblaškiusį jauni
mą. Vieningoj abiejų Ameriką 
bendruomenėj pavyks dar sėk-

kinvs apie. Lietuvos -Sovietų “pranešimas” nieko nemini, 
Sąjungos, santvkius 1917-1967 kuo bus prašnekta į lie- 
metu laikotsmvie”. — Paskirs- tuvių “jaunatį pasauli** 
tvfi net if darbai - dinlomatine anie Taetuvos nepriklausomy- 
HnkmwnHriia P’^šomi pareng- bės laikus, kuo to jaunimo at- 
,ti djntomatav Vlįkac nasiž^da minime bus įrėžti iubilieiiniai 
išleisti nonuliaraus leidinio “Li- motai, tai vra pagrindo nagai- ____
thuania” antrą leidimą. voti: informacijai apie Lietuvą Piety AmerikM lietuvių '.kefefee atfdaryme kašb» Ąr/.kį'

imperijos fetybę, prieš fdfen ir iSlaife lietavybę. Net 
caro visas . persektajimo prie- toteme bandoma kur- 
menes, priež visus bandymus ti tietuviškas šeimas. Kur yra 

^uin liTr*asy«»Jas smagųjį! tautą, šeima iš- galinu ir įmanoma, liet jauni- 
L ife- įtaikė lietu

vybės liepsnelę, meilę savai tė- Tai lyg mados lietuvybės salos 
vų žemei., Kuomet pasigirdo 
trimitas,, šaukias visus ginti tė
vų žemės, viską palikę išėjo 
lietuviai iš savo namų į kovą 
už savo krašta ir žemę. Laimė
jo, nes lietuvės motinos buvo 
įdiegusios vargo mokykloje di
džią meilę savai tautai.

LAISVĖS METUOSE IR 
KARO VERPETUOSE

Nepriklausomybės metu tuo
jau pat prisinOdė mokyklos, 
pimnariios. universitetai lietu
viško jaunimo, kuris tano pir
mąja laisvos Lietuvos šviesuo-

skaitoma ' "apie 100,006 tetariu, 
yį Jie atvyko daugumoje fe pir- 
r mojo pas. karo iš tetariško ža- 
ife ho kaimo. Gaatvykę tetaria! 
& tarėjo sunktai kovoti dėl įsikū

rimo. Daug ląiko pašventė fab- 
rike»ne®Mėdami &4mų 

jjį^, auginimui Todėl
bet lietuviškos Šeimos liko maža- 
jos vaikės ir nepriruoštcs dides- 

niam darbui. Dabar jaunimas, 
jau čia gimęs, v prasimušė pro 
mokslo duris ir galėjo duoti 
daugiau. Tik jam trūko lie
tuviškos kultūros kraičio.

(Bus daugiau)

Ketvirtą Pietų Amerikos lie- 
mas laiko.savo tėvų pa{M»čius. ^tuvių kongresą ruošė ALOST- 

minėta Argentinos lietuvių or
ganizacijų ir spaudos taryba. 
Tad šios tarybos pirm. Jonas 
čikštas pirmas ir pasveikino 
kongreso atstovus . ir dalyvius, 
atvykusius iš visų Pietų Ame
rikos kraštų ir S. Amerikos.

Kongreso vykdomojo komi
teto pirm. Zeforinas Juknevi
čius pakvietė įvairių kraštų de
legatus į sceną. Prie ilgoko gar
bės stalo susėdo: vysk. V. 
Brizgys, iš Urugvajaus atvykęs 
Lietuvos atstovas Pietų Ameri
koje Anatolijus Grišonas, PLB 
valdybos vykd. vicepirm. St. 
Barzdukas, Vliko pirm. dr. K. 
Valiūnas, PLJK komiteto pirm. 
A. Zaparackas, trečio Pietų A- 
merikos liet, kongreso Brazili
joje pirm. prel. P. Ragažins- 
kas, Brazilijos liet, choro atsto
vas P. Šimonis, Vėnecuelos Lie
tuvių Bendruomenės pirm, 
inž. V. Venckus, tėvų marijonų 
provincijolas tėv. dr. V. Rimše- visiem įsijungti j bendrą kovą, 
lis, M.I.C., Urugvajaus Liet. Kad jaunimo metų ugnis neiš- 
Kultūros dr-jos pirm. A. Zup- blėstų, bet dar labiau įsilieps- 
ku|, Argentinos Lietuvių 
vienijimo pirm. inž. Pr. Al 
vičius, Argentinos Lietuvių C- mybės atstatymo žygį.
tro dr-jos pirm. A. Jasuitis, Ar- Pereitų metų pasaulio lietu- 
gentinos lietuviu jaunimo atsto- vių jaunimo kongreso komite- 
vė I. Simanauskienė. to pirm. inž. Algis Zaparackas

Prie kito stalo buvo susodin- savo sveikinime primine, kad 
ti net 9 lietuvių spaudos atsto- laisvas lietuviškas jaunimas ne 
vai, dalyvavę kongreso atidary- tik pasisakė kovoti už Lietu-

pūdį. Aną naktį manyje užside- . Atrastuose ėbaHiejų metab- laiką žmogus pasidarė sveti- 
gė entuziasmas gilintis į padan- niuoae piniguose yra erefio at- mas gamtai.
gių paslaptis, ir tas užsidegi- vaizdas, panašas į konsteiaciją, Dtaeli, žymus politikas ka
rnas iki šiol neužgeso. vadinamą A^uda (Mis). Visa .ratelis Viktorijos laikais yra

★ tai ir daugybė kitų pavyzdžių pa^; “Jeigu žvaigždynai
Tas senukas man gyvai pri- rodo, kato seni-tie žvaigždžių mum pasirodvUĮ tik vieną lrar-

mena Chaldėjos piemenis, kurie vagfe- . .____ . . , ZM P» tūkstantį metų, kaip
prieš 50004000 metų, nakti- Primityrios tautos tartas fi- boaaii ilgėtųai tos nakties,
mis ganydami bandas, staffi- padangių kadatas naatomas “Dievo mies-
javo padanges. Daugumą tams- - yofey ’fefe0® tas”. D|d>ąr mes matome tuos
triacijų ir žvmgždfaą vardų yra Pkt- kada Kartam tetrik.-Iag

26 prie l’Ai- Aną naktį, kai lijo ugnimi, kilę iš anų laiaų. Pas. Zodijako . užpwfe naktį lun atonkn jatismat
0e, Prtncūzijojb, apie 20 0 0- aš pergyvenau dar kitą įspūdin- konstelacijos žvaigždynai, per ^Kortežo kafaKtaius
3000 įvairaus dfeūo meteori- gą dalyką, kurio ilgai nepamir- kuriuos keliauja mūsų saulė ^daryta^ bu-
nių akmenų nuičjo lųiytinkę 9 šių. To ‘Tietaus” metu mano .metus: žuvys, Avinas, Jautis, -To klądingas deftnūa dienų, 
mylių ilgumo iy 3 mylių platu- “profesorius” skerdžius pažvd- 
mo. 1868m. sausio 30prie Pul- gė į Grigo ratas ir garsiai nu- —,  ----- t ■< „ t ....- - j .
tusk, lAnkfejė, apie 100,000 sistebėjo: “Kas čia per monai? Šaulys, Jūrų ožys, Vbfeens ne- ™ apkenauja ye musMfc* Ayą upĮnas kome- 
akmenū-metedrų nusėjo apylin- Jau treti gaidžiai turėjo pragys- Sėjas, yra patys seniausi pava-’~ ta puvadiataJo vardo, nes
kę, mažesnę negu prie FAigle. ti, o mes dar nieko negirdėjo- dinimai, ir juos išgalvojo Cbal- ® tKrusuoje žemei U anka pėda- jis įs muko. Harvardo . nei-

KoM visi tie metami ne- me”. “G»l dar ne laikas", - p»- dėjos piemenys.Abe.omas, .O®n* •»**"* T"*1** *
krenta ant tirštai apgyvenu sakė vienas paganai “Tik pa- patriarkas, iŠ Uro, irgi pri- mm. 46.293 sek. H&sų da- nfflijft k* -galingųtoioakopą. Jis
miestų? Matematikai apskai- žiūrėk į Sietą”, atšovė senukas, klausė tai grupei žtootaų. Bet tortinis kalendorius bsyo sptofaM^asi, tyrinėdamas

vą — naujas leidinys, kada ta
rime jau gerai rinkoje pasiro
džiusį dr. V. Vardžio paruoštą 
“Uthuania Under the Soviets”; 
kada yra paskelbta, jog Lietu
vos Nepriklausomybei remti 
fondas kitais metais išleidžia 
Lietuvos istoriją angių kalba. 
Kuo tas naujas leidinys, Bend
ruomenės. numatomas leidinys, 
apie Lietuvą bus geresnis? Aiš
ku, geresnis gali būti. Bet ge
resni veikalai paruošiami ne 
per vienerius metus! Našta sun
kina dar tai, kad veikalas apie 
Lietuva įsipareigojama duoti 
anglų ir lietuvių kalba. Tai bus 
dvigubas darbas, nes veikalas 
anriu kalba turi būti paruoš
tas tokia forma, kuri yrą pri
imtina nelietuviškam mentali
tetui, veikalas skirtas lietuviui, 
nors to paties turinio, bet tu-

3. Sumanymas sunkiai įvyk- ri būti pateiktas jam prieina- 
domas, bet privalomas įvykdy- ma galvojimo forma.
ti, nes tiąąfogįai susijęs su mi- Tikime, iniciatoriai dar pasi- 
nimu Nepriklausomos Lietuvos tikrins padėtį, kad ntitmtų ne- 
laikotarpių: išleisti leidinį “apie racionalaus negausių jėgų eik- 
Lietuvos kultūrinę bei ūkinę vėlimo.
pažanga nepriklausomvbės lai- Dar ir trečia vertus — ge- 
kotaroiu, jos pobūdį ir tempą j-ai, jei Bendruomenė turi tiek 
palyginti SU sovietinės okupaci- jėgų ir pinigu, kad gali duoti 
jos pądąriniais Lietuvai Taip jr veikalus ame Lietuva nelie
pei išleistinas dokumentu rin- tuviškam škaitytoiui. Bet kai

■ — Prozidetttos LBJ norėtų 
Vietnamo klausimą išspręsti, 
kol Kinijoje tebėra suirutė ir š. 
Vietnamas gali būti lengviau su
kalbamas.

— Vietname per 6 metas žu
vo amerikiečių 8,790, sužeistų 

-braunai—peržvelgęs—esamą ir 41,739. dingusių 503----------------
buvusią padėtį, priminė, kad — Vietnamo komunistai nuo 
Lietuvos laisvinimo klausimas 1962 per mėtas nužudo civilių 
nors ir užtęstas, tot nenuma- asmenų po 1,700.

. ..-i. . ..... , • ■
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Vasario 16 gimnazijoj, minint Lietuvos nepriklausomybės šventę, dainuoja solistė Laimutė Stepaitienė.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE 
besikeičiančiam Vakarų Vokietijos veide

Šv. Tėvą. Toje konsteliacijoje 
gal prašysis pagelbos ir kitų, 
net paniekintų mažųjų. Ir lie
tuvių tauta galinti duoti savo 
įnašą šiame didžiajame susi
rinkime, tačiau tik laisvės ir ne
priklausomybės kaina.

Visa kalba buvo išpinta gi
liai išgyvenama meile Lietuvos 
žemei, kur palaidoti du Eretų 
vaikai ir jos žmonėm, persunk
ta nepajudinamu tikėjimu lie
tuvybės vertingumu. Už tai iš 
klausytojų nepagailėta prita
riančio plojimo. Pertraukos 
metu vienas lietuviam draugiš
kai nusiteikęs valdininkas reiš
kė profesoriui komplimentus, 
kartu pabrėždamas, kad jie t.y. 
vokiečiai šiuo metu taip kal
bėti negalį. O Eretas čia pat at
šovė: “Mes šveicarai esame prie 
laisvės pripratę ir nebijome pa
sakyti savo nuomonę”. Pačioje 
salėje vokiečių nebuvo daug. 
Apie 500 dalyvių tarpe iš lie
tuviškai nesuprantančių (Ere
tas kalbėjo daugiausia vokiš
kai) matėsi keletas svečių, 
kaip tai antrasis Weinheimo 
burmistras, vienas Baden 
Wuertembergo seimelio narys 
weinheimiškis, vienas valdinin
kas iš Karlsruhės, apylinkės lai
kraščių atstovai, na ir, žinoma, 
daug lietuviškas pavardes ne - 
šioj ančių vokiečių tautos narių, 
tėčių ir mamų, kurie savo vai
kus pavedę atlietuvinti Vasa
rio 16 gimnazijai.

JAUNIMO DAINOS 
IR ŠOKIAI

O vaikučiai tą vakarą rodė, 
ką jie išmokę. Mok. Kaziui 
Motgabiui diriguojant, jie trau-

Vyksmas nesiliauja. Didieji 
tariasi per mažųjų galvas ir mė
gina šiem diktuoti savo spren
dimus, gyvybiniai liečiančius 
visus, kaip būtiniausią pareigą. 
JAV su Sovietų Sąjunga svei
kinasi per Atlantą, o europie
čiai žiūri, kas bus toliau. To
kioje atmosferoje tenka šiemet 
švęsti Vasario 16 Vokietijoje, 
kuri, pati pakliuvusi į mažųjų 
tarpą, baimingai svarsto kaip 
pasielgti su už save mažesniais 
ir vargingesniais. Kelerių pas
tarųjų metų bėgyje buvo kaip 
ir savaime suprantama, kad 
PLB Vokietijos Krašto valdy
bos rengiamame centriniame 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo minėjime kalba koks 
nors žinomas Vokietijos politi
kas. Kalbėjo visa eilė parla
mento narių, o užpernai Hei
delberge buvo laimėtas net tuo
metinis parlamento vicepirmi
ninkas, vėliau teisingumo mi
nistras Jaeger.

Šiemet tokio pat masto pa
rengime Weinheime, vasario 
18, Į sceną išėjo saviškis, mie
lasis veteranas — prof. d r. Juo
zas Eretas. Ne dėl to, kad 
■šiuolaikinė Kr. valdyba būtų 
pakeitusi savo nusistatymą, bet 
todėl, kad kviestasis pabėgėlių 
reikalų viceministras atsisakė, 
o Kr. Valdyba jau nesuspėjo 
paieškoti kito, geriausia valdiš
ka tarnyba nesurišto parlamen
taro. O tokių yra ir toks gal 
nebūtų pabūgęs nukrypti nuo 
naujosios vyriausybės politinės 
linijos, kuri dar nėra galutinai 
išryškėjusi, tačiau matomai ski
rianti daug dėmesio taikiam su-

tarse-

šokti, 
tiesa,

tų tą šalį, kur jų namai. Na
mai, tiesa, nematyti, bet Vieš
paties malonė daug galinti. Tad 
galinti taip pat padaryti net 
didįjį stebuklą, stebuklą grįži
mo Į nematytuosius namus. 
Klausytojam buvo taip mieli 
tie vaikučių giedamieji žodžiai, 
kad jie atlaidžiai priėmė deto
navimą, ne visada vykusius į- 
stojimus ir netaisyklingą 
na.

Padainavę, įsismagino 
Nepailstančioj!, scenoj,
nematoma ir nei plakatuose, 
nei kvietimuose nesuminėta 
(kaip ir dirigentas K. Motga- 
bis) mokytoja Eliza Tamošai
tienė galėjo vėl džiaugtis, kad 
jos darbo vaisiai susilaukė pa
ties didžiausio žiūrovų įvertini
mo. Ne vienas ieškojo vietos 
balkone, kadangi iš viršaus ge
riau rųatyti grakštus šokančių
jų spyruokliavimas ir tikriau 
galima išgyventi šokio visumą.

Jau pirmasis “Jonkelis” iš
šaukė publikos entuziasmą, ku
ris dar pakilo, kai “Kalveliui” 
išbėgo į sceną ne tik įprastos 
mergaitės, bet ir debiutantai 
berniukai. Tie patys berniukai, 
kurie neklauso savo auklėtojų, 
kurie kai kada pamokas ruo
šia didžiosios eglės viršūnėje ir 
koridoriuose kaišioja kojas mer
gaitėm. Čia scenoje jie reiškė
si švariai, grakščiai ir kavalie
riškai, nors kai kuriose porose' 
šokyje matomai vadovavo mer
gaitės. Simpatiškai veikė pagar
bi laikysena, išleidžiant mergai
tes iš scenos.

“Džigūnas”, didžiųjų vyrų 
šokis, ju apsireiškimo vieta. Iš

pats .., “Sadutė”. Susikaupi
mas judesyje. Mergaitiškas 
lankstumas ir grakštumas. Jos 
ir gėlės. Tai neatskiriamas 
vientisumas. O gražios tos lie
tuvaitės gimnazistės, tvarkin
gos ir mielos savo spalvinguo
se rūbeliuose.

Užbaigai “Malūnas”. Jis visa
da susilaukia daugiausia dėme
sio, nes jis tikslus, greitas ir 
sudėtingas. Abiturientui Alfre
dui Stanikui sunku jį griežti, 
nes publika kone be perstoji- 
mo ploja j muzikos taktą. Jau
nesnės šokėjos net pavargsta, 
o salėje esą buvusieii ilgame
čiai Tamošaitienės šokėjai, da
bar jau studentai ar tarnauto
jai, didžiuojasi, kad jie buvę iš
tvermingesni, kad ir malūną 
šokant dar žaviai šypsodavosi.

Minėjimo programoje'pagar
bią vietą užėmė kilnioji muzi
ka. Pianistas Antanas Smeto
na J. Tallat Kelpšos, M. K. Čiur
lionio ir J. Gruodžio kūriniais 
minėjimą atidarė, Frederic 
Chopin, Sonata, b-moll, opus 
35-užbaigė. Kiekvienam supran
tančiam klausytojui tai buvo 
dvasinis pasismaguriavimas.

Švelniai lyriškai nuskambė
jo simpatingosios Laimutės Ste- 
paitienės dainos, kuri iš Wein- 
heimo išskubėjo i Šveicarijos 
lietuvių ruošiamąjį minėjimą.

Minėjimas baigėsi. PLB Vo
kietijos Krašto valdybos pirm, 
inž. Jonas K. Valiūnas dar tu
rėjo vieną staigmeną. Į sceną 
jis iškvietė poną Winter. Tai 
buvęs karo belaisvis Lietuvoje, 
kentėjo kalėjimuose kartu su 
lietuviais, jis matė lietuvių kai
mus, kuriuose tebuvo likusios 
moterys, vaikai ir seneliai. Ta
čiau tie iškankintieji supratę 
kitų kančią ir nuoširdžiai jiem 
pagelbėję. Ponas Winter tada 
padarė įžadą, kad jis lietuviam 
padėkos. Tai ir atliko Weinhei- 
me 1967 vasario 18, baigiant 
minėti 49-tąją Lietuvos atstaty
mo sukaktį, pasakydamas lie
tuviškai “ačiū”. Po Vokietijos

Dalis svečių stebi studijų savaitės užbaigimo programą Argentinoje. I eilėje iš d. į k. Tėv. J. Bružikas, Ve- 
necuelos LB pirm. V. Venckus, PLB valdybos vicepirm. St. Barzdukas, vysk. V. Brizgys, Balto pirm. kun. V. 
Martinkus, prel. P. Ragažinskas iš Brazilijos, marijonų provincijolas Tėv. V. Rimšelis, MIC.

Nuotr. Darbininko

Kongreso atidarymas Aušros Vartų parapijos salėje. Nųotr. P. Rutkaus

ir Lietuvos himnų dalyviai ste
bėjosi, kad buvo suskubę pra
skristi pusketvirtos valandos. 
Tik lėtai, pasišnekučiuodami ir 
pasivaišindami skirstėsi lietu
viai į savo gyvenvietes, kurios 
ne vienam buvo už keletos šim
tų kilometrų.

Spectator Spirensis

KAIP JUM PATINKA ARGENTINA?

Gavėnia — Lietuvių K. Religinei šalpai
Jau 7-tinti metai, kai Lietu

vių Katalikų Religinė šalpa 
Gavėnios metu kreipiasi į lietu
vių parapijas ir visus lietuvius, 
kviesdama suprasti, kad mūsų- 
lietuvių pirmoji pareiga gelbė
ti lietuvių religinį gyvenimą ko
munizmo persekiojamoje tėvy
nėje. Gavėnia yra ypačiai tam 
tinkamas metas.

Ką mes galime daryti?
1. Melstis už persekiojamus 

lietuvius. Melstis asmeniškai, 
bet raginama, kad parapijos or
ganizuotu bendras maldas, mal
dos dieną ar maldos valandėlę 
už persekiojamą Bažnyčią. Vi
sos katalikų organizacijos pra
šomos organizuoti tokias mal-

2. Sueigos ir paskaitos apie 
religini gyvenimą Lietuvoje ga
lėtų būti visose lietuvių vieto
vėse. Mes patys privalome žino
ti,' kas ten dedasi, ir kalbėti, 
kad kiti žinotų. Sueigos su kal
ba, paveikslų rodymu, knygų 
platinimu turėtų būti šią gavė
nią kiekvienoje lietuvių koloni
joje. Labai gerą pavyzdį šiuo 
reikalu rodo lietuvių amerikie
čių konservatorių klubas, Cle- 
veland, Ohio. Jis surengė pa
skaitas — Msgr. L. S. Schuma- 
cher, Ph. D. “Komunizmas ir 
religija”, R. Šilbajorio, Ph. D. 
“Mano patyrimai kelionėje Į 
Rusiją ir. Lietuvą” ir kit. Gru
pė lietuvių New Yorke sutinka

(atkelta iš 3 psl.} 
mingiau kovoti už Lietuvos 
priklausomybės atstatymą.

Ir visiem kitiem prezidiumo 
nariam išliejus savo sveikini
mus, tikėjomės, kad pagaliau 
oficialioji dalis bus baigta. Oi 
ne! Teko pasisakyti ir visiem 
spaudos atstovam. Kai ir tie iš
sakė savo linkėjimus, išklausy
ta sveikinimų raštų. Gauta 
sveikinimai iš vysk. Pr. Brazio, 
M.I.C., buv. Vliko pirm. V. Sid
zikausko ir kt.

Dar ne galas ... ‘ Iš publikos 
išlindo toks Brazilijos atstovas. 
Girdi, jam netekę nugirsti jo 
sveikinimo, o tokį jis atvežęs .. 
Nuolaidus sveikintojų kvietėjas 
davė ir Šiam piliečiui progą per
skaityti trafaretinio sveikinimo 
nuorašą.

Iškilmingą kongreso atidary
mą užbaigė parengimų komisi
jos pirm. Arturas Mičiudas, ne
nuilstamas lietuvių Veikėjas, 
ant kurio pečių buvo uždėta di
delė šio kongreso parengimo 
naštos dalis.

ne
Labai gražiai deklamavo Liu

cytė Balinskaitė, jau trečios 
kartos lietuvaitė. Ji klausytojus 
žavėjo ir studijų savaitėje, kai 
buvo atvykusi su kitais litua
nistinės mokyklos vaikais pa
sirodyti užbaigimo programoje. 
Pasirodė dar trejetas mergai
čių bendroj sutartinėj, o 'Ram- 
byno' tautinių šokių grupė pa
šoko porą šokių.

Prie vaišių stalo pagaliau 
prasidėjo pokalbiai; Vakaras 
buvo gana šiltas, bet salėje ge
ras vėdinimas ir jaunimas ne
trukus pasinėrė šokių sūkury. 
Svečiai vaišinasi, uš kitų kraštų 
atvykę atgaivina pažintis, dali
nasi įspūdžiais *■”

Šį vakarą daug..kartų teko 
išgirsti klausimą, kūrip nebu
vau girdėjęs nuo to laiko kai 
atvykau į JAV. Pasirodo, žmo
nių laikysena ir būdas daug kur 
panašūs, iššaukią panašius klau
simus: tai kaip jums patinka 
Argentina? Iš tikro, kaip čia 
jaučiatės?

Juk dar tik kelios dienos šia-
gyvenimui su komunistais, tad 
ir su Sovietų Sąjunga.

PASKAITA
Žinoma, tokie skrupulai sve

timi šveicarui-lietuviui Eretui. 
Jis tad rėžė tiesiai, drąsiai. Pra
našavo, kad laisvė, apėjusi apie 
visą žemės skritulį, vėl sugrįš 
ir į Lietuvą. Jis kaltino dabar 
taip garbingais laikomuosius 
sovietus negarbingu žodžio su
laužymu. Dar daugiau, jis nė 
kiek nedailindamas iškėlė jų 
žiaurumus, jų nuvertinimą žmo
gaus į prekės lygį, sukraunant 
į prekinius vagonus, kai masės 
vežamos į nežinią ir net mirtį. 
Iš kitos pusės, profesorius iškė
lė emigracijos pašaukimą, jos 
Įpareigojimą Tautai ir žemei, 
nurodė pragiedrulius lietuvių 
eilėse laisvajam pasaulyj, ypač 
pabrėždamas progos varduvi
ninkę — Vasario 16 gimnazi
ją. Skatino tikėti savo kūrybi
ne galia, šiurpas ėjo per 
klausytojų nugaras, kai profe
sorius piešė iš Kinijos atplau
kiantį pavojų, kuris jungia i 
draugystę mirtinuosius priešus 
— Sovietų Sąjungą su JAV. 
Ne iš kitų motyvų, o tos bai
mės vejamas Podgorny bus pa
siprašęs net audiencijos pas

kė naują giesmę, dainavo apie 
namus ten, kur girios žaliuoja, 
ryžosi eiti pirmyn į kovą už 
tėvynę ir galiausia, maldavo

6 šokančiųjų, 3 abiturientai, o 
kiti tuoj jais bus. Visi vikrūs 
ir berniokiški, trenksmingi ir 
guvūs. Tik tie plaukai, plauke-

dos valandėles: dalyvauti šv. 
mišių aukoje, bendroje komu
nijoje, adoracijos valandoje, ro
žančiaus kalbėjime bažnyčioje

Aukščiausiojo, kad jis apsaugo- liai. Į juos žiūrint aišku, kad ir namuose.

Vasario 16 gimnazijos mergaitėės šoka Sadutę Lietuvos nepriklausomybės šventę minint.

kalbėti svarbiom lietuviam ir 
nelietuviam temom, jei kas or
ganizuos tokias sueigas. LKRŠ 
tarpininkaus tuo reikalu. New 
York ir New Jersey ateitinin
kai organizuoja maldos valan
dėlę ir kalbą už tikėjimą ir tai
ka, kovo 19. 11 vai. pamaldos, 
bendra komunija, o 12 vai. ben
dri pusryčiai ir kalba — “Mū
sų uždaviniai religijos persekio
jimui siaučiant”.

3. Piniginė parama yra rei
kalinga, kad būtų galima išlai
kyti religinę programą iš Vati
kano radijo.

Metinės parapijos rinklia
vos. Ką tik buvo išsiuntinėti 
LKRŠ informaciniai lapeliai ir 
aukų vokeliai, šv. Kryžiaus lie
tuvių parapija, kur klebonau
ja T. Narbutas, Dayton, Ohio, 
jau padarė rinkliavą ir atsiun
tė metinę auką 166 dol. Prel. 
J. Balkūnas, Maspeth, N. Y. da
bar ruošiasi organizuoti pasto
vių rėmėjų ratelį. Prel. J. Ku
čingis, Los Angeles. Calif. or
ganizuoja plačią rinkliavą. Ku
nigas W. Karaveckas, Pitts- 
burgh, Pa. pažadėjo padaryti 
rinkliavą ir prašys vyskupo 
laiško apie Bažnyčios persekio
jimą Lietuvoje. —K.R.

SUSIPAŽINIMO VAKARIENĖ
Po oficialios programos pra

sidėjo vaišės. Ant stalų išdėsty
tos lėkštės su įvairiausiais su
muštiniais, nepagailėta alaus ir 
vyno.

Šio vakaro meninę programą 
turėjo atlikti iš kitų kraštų at
vykę jaunuoliai. Kadangi dalis 
tos programos artistų galėjo at
vykti tik kitą diena, scenoje pa
sirodė vietinės pajėgos.

me krašte ir teko matyti tik 
Buenos Aires miestą ir apy
linkes. Ką gali žinoti apie visą 
Argentiną. Bent Buenos Aires 
lietuviai galėjo iššaukti tik tei
giamą atsakymą. Sutiktieji tik
rai pasirodė nuoširdūs ir malo
nūs, o čia dar vasarvidžio šilu
ma tokia maloni, kai paliktame 
New Yorke siaučia šiurpios pū
gos. ...

(Bus daugiau)

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1967 metams.

Vardas ir pavardė ................................................................-

Adresas ............................................................  —.......

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

Siunčiu ui prenumeratą $......  , aukų ...... Vi*o t_______

(Data) (ParaSas)
-..........  — ■ ■ II-- I ■ ■■ *<> I I



VASARIO 16 MINĖJIMAS BAtTIMOREJE, M D
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo ir Lietuvos valsty
bes įsteigimo (Mindaugo karū
nacijos) šventė Baltimorėje pra
ėjo sėkmingai ir pakilioje 
dvasioje. Vasario 18 Lietuvių 
salėje buvo

tradicinis banketas
kuriame gausiai dalyvavo sve
čiai ir savieji. Kalbos buvo pa
lyginti neilgos, gana retoriškos, 
kultūringai išklausytos ir šiltai 
priimtos. Maldą pradžioje sukal
bėjo kun. A. Dranginis o pabai
goje kun. K. Pūgevičius. Pra
vedė tarybos pirm. T. Gray- 
Grajauskas.

Pirmasis nuotaikingai pakal
bėjo JV senatorius Joseph D. 
Tydings, prisimindamas ir JV 
įsipareigojimus Vietname. Jis 
tačiau pažymėjo, kad būsią ieš
koma taikaus sprendimo dery
bomis. Baigė lietuviškai “Lai 
gyvuoja Lietuva”. Toliau kalbė
jo Baltimorės miesto burmist
ras Theodore R. McKeldin, 
karštai pasisakydamas už Lie
tuvos laisvę ir pabrėždamas,
kad Amerika turi padėti atgau
ti Lietuvai laisvę. Jis išreiškė 
tikėjimą, kad Dievas savo laiku 
patvarkys, kad Lietuva būtų 
laisva. Prakalbą baigė, perskai- 
tydamas savo paskelbtą pro
klamaciją. Proklamaciją buvo 
paskelbęs ir Marylando guber
natorius Spiro T. Agnew.

BROCKTON, MASS.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimas buvo vasa
rio 19. Pamaldose 10 vai. or
ganizacijos dalyvavo su vėliavo
mis. Iškilmingas posėdis buvo 
3 vai. popiet prel. Urbanavi
čiaus salėje. Susirinkimą pradė
jo anglų kalba J. Wareska — 
Liet. Tarybos pirmininkas. To
liau vadovavo J. Eiva. Įnešus vė
liavas, kun. M. Vembrė sukal
bėjo maldą, sugiedoti himnai. 
Nepriklausomybės aktą per
skaitė stud. R. Sužiedėlis. Stud. 
R. Plonytė paskaitė valsty
bės sekretoriaus D. Rusk laišką 
ir Brocktono miesto proklama
ciją. Žodį tarė ir pats miesto 
burmistras A.J. Sims. Kalbėjo 
ir tos apylinkės atstovas Ferra- 
ca. Pagrindinę kalbą pasakė iš 
Bostono atvykęs svetys Ant. 
Matijoška. Perskaityta rezoliuci
ja valstybės sekretoriui.

Po pertraukos parapijos cho
ras, vadovaujamas kun. J. Pau- 
lauski, sudainavo: Jaunimo 
giesmę — Naujalio, Tėviškėlė

Kun. K. Pūgevičius tariasi su radijo stoties direktoriumi Tom O’Connor dėl 
Lietuvos nepriklausomybės minėjimo Baltimorėje. Vasario 16 per WBAL - 
FM radijo stotj buvo lietuviškos kamerinės muzikos koncertas. Buvo atlik
ta Gruodžio sonata, grojo smuikininkas Izidorius Vasyliūnas, akompanavo 
Vytenis Vasyliūnas.

Senas lietuvių draugas kon- 
gresmanas Edward Gąjipatz, 
kuris, nuo pirmojo išrinkimo į 
kongresą prieš keliolika tbetų, 
niekad nėra praleidęs Vasario 
16 banketo, pasveikino susirin
kusius “labas vakaras”, o -kpn- 
gresmanas CIarence D. Long 
savo žodyje iškėlė lietuvius 
kaip pavyzdį, iš kurio galima 
daug pasimokyti. Yra amerikie
čių, kurie ateina net prie na
mų demonstruoti, kad pasiduo
tume Vietname, nors Amerika 
yra- galingiausia valstybė. Tuo 
tarpu Lietuva maža ir negalin
ga valstybė, bet lietuviai nie
kad nepasiduoda.

Toliau kalbėjo miesto ta
rybos pirmininkas' Thomas D’ 
Alesandro, III, sakydamas, jog 
reikia tikėtis ir melstis, kad Lie
tuva vėl būtų laisva, bet da
bar čia svarbu būti gerais pilie
čiais. Su užsidegimu taip pat 
pakalbėjo ir buvęs Ba- 
timorės pašto viršinin - 
kas William F. Laukaitis prista
tydamas buv. legislatūros narį,
dabar gavusį “poeto laureato” 
titulą Nadą Rastenį, kuris taip 
pat tarė žodį.

Paskutiniuoju kalbėjo jau
nas lietuvių kilmės legisla

tūros narys Paul Weisenhoff, 
kuris yra įnešęs rezoliuciją, 
kad Marylando gubernatorius 
kasmet vasario 16 paskelbtų

— B. Budriūno, Už jūrių ma
rių — Banaičio. Vaikai padek
lamavo eilėraščių. Deklamavo 
D. Eivaitė, R. Beržinskas, R. 
Eikinas, D. Monkus, V. Sabai- 
tis.

Būrelis jaunimo sušoko iš - 
raiškos šokį — “Ten, kur žai
džia Nemunėlis”, šoko A. Baš
kauskaitė, N. Beržinskaitė, V. 
Čepkauskaitė, Laima Plonytė, 
R. Skabeikaitė, R. Svirskytė. 
Šoki parengė E. Ribokienė. Cho
ras dar padainavo Vakarinę 
dainą — Šimkaus, Laisvės dai
ną — Žilevičiaus. Pr. Burba 
pranešė, kad aukų surinkta 
961 dol. Stambesnes sumas au
kojo Kazimiero Klubas 100 do
lerių, Santaros klubas — 100 
dol., inž. Sužiedėlis 25, Burbos 
25, kiti po 10 ir 5.

Susirinkimą uždarė J. čin - 
čys, padėkodamas kleb. J. Pet
rauskui už salę, programos da
lyviam, atsilankiusiem. Visus 
pakvietė vaišių i Santaros salę.

M. Kas. 

proklamaciją, iškeltų vėliavą ir 
kitais būdais atžymėtų Lietu
vos nepriklausomybės šventę. 
Jis taip pat pažadėjo įnešti re
zoliuciją, raginančią valstybės 
departamentą veikti kongre
se priimtosios rezoliucijos dva
sioje. Lietuviškai jis kiek pri
miršęs, bet kitais metais paža
dėjo pakalbėti lietuviškai.

Sekmadienį per Lietuvių Mę- 
liodijOs valandą programa buvo 
tęsiama toliau. Valandos vedė
jai Albertas Juškus ir Kęstutis 
Laskauskas pusvalandį užleido 
specialiai programai, kurią su
organizavo akt. Jonas Kazlaus
kas. Joje dar dalyvavo akt. Juo
zas Palubinskas, Aldona Mar
cinkienė, Aleksandras Radžius, 
Julius šilgalis ir Vladas Bačins- 
kas.

Minėjimas buvo baigtas 
iškilmingu posėdžiu

Lietuvių salėje 3 vai. popiet. 
Posėdį pradėjo LB apylinkės 
pirm. Julius Šilgalis. Invokaci- 
ją pasakė kun. A. Dranginis. 
(Šventės paskaitininku buvo
prof. Antanas Vasaitis, kuris 
objektyviai nušvietė mūsų ko
vos būklę, ragindamas vi
sus lietuvius pagal savas išgales 
dėtis organizuoton kovon ir 
remti ją aukomis.

Meninėje dalyje pasirodė ak
torius J. Kazlauskas, tik ką su
daryta jaunučių tautinių šokių 
grupė, vadovaujama A. Marcin
kaus, akordeonistas Algis Ka
zakevičius iš Kalifornijos ir 
washingtonietė Puzinauskaitė, 
įdomiai sudainavusi keletą liau
dies dainų, pati pritardama gi
tara.

Aukų laisvinimo reikalam 
surinkta 516.31 dol. Be to, au
kos dar buvo renkamos šv. Al
fonso bažnyčioje per pamaldas.

Reikia taip pat paminėti, kad 
pačią vasario 16 per WBAL FM 
radiio stoti buvo perduotas lie
tuviškos kamerinės muzikos 
koncertas, kurį suorganizavo 
kun. K. Pūgevičius. C. Surdokas

Providence, R. L
Vasario 16 paminėta vasa

rio 19 pamaldomis bažnyčioje, 
kurias atlaikė klebonas V. Mar- 
tinkus ir pasakė dienai pritai
kintą pamokslą. Popiet 5 vai. 
parapijos salėj turiningą ir ak
tualią paskaitą skaitė dr. 0. La
banauskaitė, stud. Stasys Raste
nis meninėj programoj pa - 
skambino pianinu. Aukų su - 
rinkta 120 dol.

Ketvirtą gavėnios savaitgali 
parapijos rekolekcijas čia veda 
kun. Just. Steponaitis iš Wor- 
cesterio.

Parapijos , mokykloj šiemet 
yra 87 mokiniai, dirba 3 sese
lės kazimierietės. Po mokykla į- 
rengta sporto salė, padaryti kai 
kurie kiti pagerinimai. Tikima
si gauti dar vieną seselę mo
kytoją. Mokyklai sumaniai va
dovauja seselė Barbora.

Kun. Ant. Kacevičius per Ka
lėdas buvo sunkiai susirgęs. 
Baigia sveikti ir yra paskirtas 
į Block Island kurortinės vietos 
klebonu.

Kun. dr. J. Maknys balandžio 
mėnesi vyksta atostogų Euro
pon, kur išbus 5 savaites. Jį 
pavaduos prel. V. Balčiūnas.

Garbė* svečiai vasario 16 minėjimo bankete Baltimorėje. Iš k. j d. 
kun. A. Dranginis, Baltimorės miesto majoras Theodore R. Mc 
Keldin (kalba), senatorius Joseph D. Tydings, Baltimorės miesto 
tarybos pirm. Thomas D'Alesandro III, kun. K. Pūgevičius.

Nuotrauka Baltimorės Radijo Valandėlės

Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. Antanas J. Rudis Lietuvos nepriklausomybės minėjime Marijos aukšt. mo
kyklos salėje Chicagoje vasario 19 pristato Chicagos burmistrą Richard J. Daley, kuris pasakė sveikinimo 
kalbą- Nuotr. V. Noreikos

VASARIO 16 MINĖJIMAS SIOUX CITY, I0WA
Vasario 19 Sioux City lietu

viai Įspūdingai paminėjo Vasa
rio 16 šventę. Jau vasario 12 
vietos klebonas paskelbė minė
jimo programą ir kvietė visus 
lietuvius ir kitataučius, lankan
čius gražiąją šv. Kazimiero baž
nyčią, melstis ir priimti šv. Ko
muniją už kenčiančius lietuvius 
Lietuvoje, Sibire ir kitose Ru
sijos vietose bei viso laisvojo 
pasaulio lietuvius ir jų bičiu
lius, nenuilstamai kovojančius 
už Lietuvos ir pavergtųjų tau
tų laisvę. Vasario 12 ir 19 pa
rapijos biuletenis lietuvių ir 
anglų kalbomis buvo skirtas lie
tuvių kovom dėl nepriklausomy
bės.

Vienas šv. mišias už paverg
tą Lietuvą aukojo pats klebo
nas, o kitas — prel. dr. L. 
Hoffman, Sioux City diecezijos 
kancleris ir didelis lietuvių 
draugas, uoliai kovojąs dėl Lie
tuvos laisvės. Kun. S. Morkū
nas pasakė 6 pamokslus lietu
viškai ir angliškai, nušviesda - 
mas komunizmo baisius nusi
kaltimus, nekaltų žmonių žudy
mus Lietuvoje ir Rusijos vergų 
stovyklose. Pamoksluose buvo 
pacituota iš Sibiro lietuvaičių 
maldaknygės ir knygos “Kova 
prieš Dievą Lietuvoje.” Su ypa
tingu dėmesiu klausėsi ameri
kiečiai, atvykę net iš trijų vals
tybių: So. Dakotos, Nebraskos 
ir Iowos. Klebonas pamoksluo
se išgyrė vyresniąią kartą ir 
šaunų lietuviu jaunimą, su di
deliu entuziazmu dirbančius

Kleb. kun. V. Martinkus, 
kaip Balfo pirmininkas, sau
sio pabaigoj ir vasario pradžioj 
buvo išvykęs į Argentiną, Bue
nos Aires, dalyvauti P.A.L. 
kongrese ‘ ir susipažinti su te
nykščių lietuvių gyvenimo būk
le. Ji pavadavo tėv. dr. Kle
mensas Žalalis, O.F.M.

Klaipėdos klubo pirmininko 
pareigas šiemet pasiėmė Juo
zas Kiela, o šv. Onos draugi
jos pirm. — Eleonora čiočie- 
nė. 'T kvm 

dėl pavergtos Lietuvos. Garbė 
tėvam, kurie sugebėjo išaugin
ti tokį patrijotišką jaunimą. Pa
vergtieji Lietuvos žmonės apie 
tai gerai žino ir džiaugiasi.

5 vai. popiet parapijos salė
je įvyko minėjimas, kuris bu
vo pradėtas, “Marija, Marija” 
ir Lietuvos himnu. Kun. S. Mor
kūnas skaitė paskaitą tema 
“Komunizmo skilimas”. Minėji
mą paįvairino jaunųjų sodalie- 
čių choras su gitaromis. Po mi
nėjimo buvo iškilminga vaka
rienė, kurią labai skoningai ir 
grynai lietuviškai paruošė M. 
Kuncienė, E. Meškauskienė ir 
J. Luneckienė. Salę meniškai 
papuošė M. Luneckas, naujas 
ir veiklus parapijos komiteto 
pirmininkas, ir S. Meškauskas. 
Vakarienės metu skambėjo lie
tuviškos patriotinės dainos.

Lietuvai laisvinti aukojo: ku
nigas S. Morkūnas 50 dol.; E. 
Nikšienė 20 dol.; po 15 dol.: 
A.A. Kavolai, S.E. Meškauskai, 
M. Kuncienė; po 10 dol.: M. 
J. Luneckai ir K. Ž.; po 5 dol.: 
A. Laudanskas, B. Plaušinaitis,

ELIZABETH, N. J.
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 49 metinė sukaktis 
Elizabethe buvo paminėta vasa
rio 19.

Iš ryto 11 v. šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos bažny
čioje kun. J. Pragulbickas au
kojo mišias ir pasakė šventei 
pritaikintą pamokslą. Mišios 
buvo laikomos lietuvių kalboje. 
Jų metu giedojo jungtinis “Rū
tos” ansamblio ir parapijos 
chorai. Atliktos V. Mamaičio 
parašytos lietuviškos mišios. 
Dirigavo ir vargonais pritarė 
autorius. Mišiom pasibaigus, 
vietos klebonas, prel. M. Ke- 
mež:s, pravedė pamaldas už 
mirusius-žuvušius dėl Lietuvos 
laisvės. Tuo metu jungtinio 
choro b.uvo sugiedota C. Sas
nausko Libera ir Salve Regina. 
Maldom pasibaigus, visų baž
nyčioje esančiųjų didingai ma-
estro J. Ūižausko valdomų var
gonų garsam pritariant, buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas.

Po pietų, 4:30 v. iškilmingas 
minėjimas buvo lietuvių Lais
vės Salėje. 'Lietuvių Bendr. a- 
pylinkės vicepirm. J. švedas, 
atidarydamas minėjimą, papra
šė atsistojimu pagerbti įneša
mas vėliavas. “Rūtos” ansamb
lio choro, diriguojant V. Ma
maičių!, buvo sugiedoti Ameri
kos ir Lietuvo's himnai, o pa
gerbiant žuvusius — Sasnaus
ko Marija, Marria. Kun. V. Ka- 
ralevičius sukalbėjo invokaciją.
Tolimesniam minėjimo vadova
vimui buvo pakviesta I. Veblai- 
tienė, kuri susirinkusiem pri
statė pagrindini minėjimo kal
bėtoja M. Gelžinį. Prelegento 
kruopščiai ir įdomiai paruošta 
kalba visų susirinkusių buvo su 

K. Pumputis, A. Vakulskienė, 
ir A. žvirgždinas; J. Ulanskas 
2 dol., kiti po mažiau. Surinkta 
167 dol.

40 VALANDŲ ATLAIDAI
Kovo 3, 4 ir 5 įvyks šv. Ka

zimiero lietuvių parapijoje 40 
valandų atlaidai, kurių metu 
pamokslus sakys: kun. S. Mor
kūnas — lietuviškai ir kun. A. 
Elbert, vietinės Aukštesnės Ka
talikų mokyklos direktorius — 
angliškai. Atlaidų baigime pasi
žadėjo dalyvauti visa diecezijos 
kurija, daug prelatų, kunigų ir 
žymesniųjų amerikiečių veikė
jų, Lietuvos draugų, kurie še- 
šius metus labai aktyviai rėmė 
rezoliucijų pravedimą Atsto
vų Rūmuose ir Senate, para
šydami šimtus laiškų kongres- 
manam ir senatoriam. Be to, 
pasižadėjo dalyvauti ketvirto 
laipsnio vyčiai.

Visi svečiai bus vaišinami 
lietuviškais valgiais ir kiekvie
nam bus Įteikiama dovana — 
dr. J. Savojo knyga “Kova 
prieš Dievą Lietuvoje.”

Korespondentas

dėmesiu išklausyta. Po M. Gel-- 
žinio kalbos buvo pertrauka, 
kurios metu buvo renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo rei
kalam. Aukų rinkimą prade
dant, kun. J. Pragulbickas 
kreipėsi Į susirinkusius raginda
mas nepašykštėti aukos Lietu
vos laisvinimui.

Prieš pradedant meninę da
li, vietos klebonas prel. M. Ke- 
mežis tarė prasmingą žodį, ku
riame ragino lietuvius išlikti 
lietuviais ne tik šiandien ir šio
je salėje, bet būti lietuviais 
kiekvieną dieną ir kiekvienoje 
vietoje. Ragino gausiau lan- 
kvti lietuviškas pamaldas, ne
užmiršti gražios lietuviškos kal
bos ir remti lietuvišką mokyk
lą. Prelato kalba buvo palyd ė-

( nukelta į 7 psl.)

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K4 PASIRYŽOME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)
680 BUSHVVICK AVĖ., BROOKLYN. N. Y. 11221

Siunčiu auką ...........  statybų fondui ir prašau įrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius į:

□ Garbės fundatorius ($1000) Q Amžinuosius narius ($500)
□..Fundatorius ($100) _ □ Rėmėjus (magesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui________

ADRESAS ............... ..... .........

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

— Berniukų vasaros stovyk
la, vedama Kennebunkporto. 
pranciškonų, šiemet prasidės 
birželio 30 ir tęsis iki liepos 
28. Iš Brooklyno į stovyklą eis 
specialus autobusas birželio 30. 
Suaugusiem vasarvietė atida
roma irgi birželio 30, bet ji tę
sis iki rugpiūčio 26. Kenne
bunkporto pranciškonų metinis 
piknikas ir naujosios koplyčios 
pašventinimas bus rugpiūčio 
6.

— Dail. T. Valius dalyvavo 
vertintojų komisijoje, kuri va
sario 11 Toronte atrinko Kana
dos grafikų darbus Kanados 
šimtmečio parodai. Paroda į- 
vyks šį pavasarį. Buvo gauta 
400 darbu iš visos Kanados. At
rinkta 100.

— Arch. Arvydas Barzdukas 
pasakė pagrindinę kalbą Toron
te vasario 19, minint Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
sukaktį. Angliškoje dalyje kal
bėjo Kanados prekybos minis- 
teris R. Winters.

FILISTERIŲ SKAUTŲ S-GOS 
CENTRO V-BOS RINKIMAI

Vadovaujantis F.S.S. regulia- 
minais, F.S.S. CV-ba vykdo ko
respondentinį suvažiavimą, ku
rio tikslas yra išrinkti F.S.S. 
CV-bą 1967-1969 metam.

Efektingesniam F.S.S. CV- 
bos veikimui, yra siūloma su
daryti kandidatų sąrašus pagal 
atskiras vietoves.

Kandidatų pasiūlymais ir vi
sais kitais rinkimų reikalais pra- 
šoma kreiptis tiesiog į rinki
mų komisijos pirmininką adre
su: fil. dr. R. Kašuba, 19500 
Euclid Avė. Apt. 106K, Cleve- 
land, Ohio 44117.

Pasiūlytų kandidatų sąrašai 
turi būti atsiųsti iki kovo 15.

F.S.S. Cv-bos rinkimu komisija

ŽYGIO REIKALU

Moksleivių Ateitininkų Są
jungos centro valdyba nuošir
džiai dėkoja visiem, kurie žo
džiu, raštu ar spaudoje atsilie
pė į jos kvietimą siekti adminis
tracinio savarankiškumo lietu - 
vių katalikų dvasinių reikalu 
tvarkyme. Dėkoja už sveikini
mus, padrąsinimus, patarimus, 
pažadėtą paramą ir kritiškas pa
stabas. Kaip daugeliui minėjo
me, žygį skelbdami moksleiviai 
ateitininkai norėjo tik plačiau 
paskleisti mintį ir sudaryti pa
tį pradinį pagrindą jos tolimes
niam vystymui. Neabejojome, 
kad šio žygio vykdymas yra 
kiekvieno lietuvio ir kiekvie
nos lietuviškos organizacijos at
sakomybė. Todėl mes netrukus 
ir norėtume sukviesti organiza
cijų pasitarimą, pasidalinti su 
jomis ligšioliniais rezultatais ir 
išrinkti visiem bendrą centri
ni komitetą, kuris toliau tęstų 
pradėtą darbą sutartu ir pačiu 
tikslingiausių būdu.

Moksleivių Ateitininku Sąjun
gos Centro Valdyba



644 18th Avenue. Irvington, N. J.

1963 m. vasario 22 d.

JOHANN ARMER

buvau priverstas ieškoti pagalbos. Kaimyninio miestelio gydytojai pareiškė.

GEORGE LIZAKIi širdies dėkoju Dr. Joseph Mil
teliui už t* stebuklingų būdą ku
riuo jis mane pagydė. Atvužiavus j

Gerbiamas Pone Dr. Miller:
Mano laiško tikslas nėra tiktai išreikšti gilią padėką Dr. Milleriui, 

bet ir apskelbti žinią sunkiai sergantiems kad yra viltis atgauti sveikatą 
be vaistų ir operacijos. Ilgą laiką kenčiau aštrius skausmus pečiuos, gal
voje ir nervų; tie skausmai buvo priežastimi daugėlio nemigo naktų. 
Mano viltis, kad skausmai praeis, vis mažėjo, ir pagaliau aš ėmiau pra
rasti kantrybę. Kreipiausi j dugelį gydytojų, bet nė vienas Begalėjo man 
padėti net ir geriausiais vaistais. Radęs laikraštyje Dr. Milerio pranešimą, 
visą savo viltį ir pasitikėjimą nukreipiau j jį.

Gerai mane ištyręs ir peršvietęs Rentgeno spinduliais, nustatė mano 
sopulių diagnozę. Jau po dviejų savaičių, dėka Dr. MiUero pastangų ir 
natūralaus gydymo, pasijutau žymiai geriau ir galėjau vėl užmigti, o po 
kelių savaičių buvau visai išgydytas ir pasveikęs.

Mielas Skaitytojau, tuo padėkos laišku Dr. Milleriui norėčiau jį pri
statyti visiem kenčiantiem.

Su gilia padėka ir didžia pagarba

Kadangi Tamsta, grąžinai man 
sveikatą, ir man prasidėjo naujas 

gyvenimas, aš jaučiu pareigą Tams
tai pareikšti savo dėkingumą šiuo 

laišku.* AŠ kentėjau nuo skausmų 

visame kūne, ypač kojose, per dau
gelį metų. Daug daktarų nieko man 

nepadėjo, ir pagaliau aš kreipiausi 
į jus pagalbos. Tuojau po pirmo 

apsilankymo ašV galėjau geriau 
vaikščioti ir skausmai dingo. Dak
tare Milleri, aš siūlau, kad Tamsta 

paskelbtum mano laišką kartu sū 
mano nuotrauka, *taip kad ir kiti 
sergantieji zmonte gautų pagalbos.

Nuoširdžiai jūsų, -.

M ra. KATERYNA MUELLER
3406 Kirwood Rd., N.E., PhiUdelphia, Pa.

Gerbiamas Pone Dr. MiDer:
Ilgą laiką kenčiau baisius reumatizmo sopulius. Tie skausmai diena 

iš dienos stiprėjo. Aš sunkiai begalėjau pavaikščioti ir namie apsiruošti. 
Kai niekas jau negelbėjo, beviltiškoje padėtyje pasinaudojau Dr. Millerio 
praktikos geradarybe. Kadangi Dr* MiUeris savuoju gydymo metodu su
teikė man neįkainuojamą pagalbą, - tai šiuo žodžius rašau niekieno net 
neraginama, kad nuoširdžiai padėkočįu Dr* Milleriui ir atkreipčiau kitų 
dėmesį, jog nėra reikalo bepasmiškai kentėti, nes 'su tikru pasitikėjimu 
gali kreiptis į Dr. Millerį-

Gerbiamajam Daktarui reikiant! didžią padėką ir pagarbą
Mn. M. ZAYK0W8KA

Didžiai Gerbiamas Pone Daktare:
Iš gilios širdies noriu Tamstai nuoširdžiai padėkoti ~UŽ stebuklingą ir 

sėkmingą pagydymą, kurs buvo pasiektas Jūsų praktika. Ilgus metus 
kentėjau dėl skausmingų tulžies akmenų. Gydė mane Ukrainoje, paskui 
Vokietijoje. Gydytojai man patarė operaciją tiem akmenim pašalinti. Labai 
tos operacijos bijodama, o taip pat ir dėl kitų priežasčių, nesiryžau. Vėliau 
mane pasiekė pranešimas apie Tamstos gydymo būdą ir tai, kad daug 
kam padėjote be vaistų ir operacijų. Gali man Tamsta patikėti, kad jau
čiuos labai laiminga, jog galėjau operacijos išvengti. Mano gi kentėjimai 
jau taip ilgai tvėrė, kad nebuvo galima delsti diena iš dienos. Vis dėlto 
mielai pasidaviau 7 mėnesių trukusiam gydymui, nepaisydama nei vargi
nusios kelionės iš Philadelphijos į Nevvarką nei išlaidų, nes greitai pajutau 
sveikatos .pagerėjimą o šiandien galiu iš naujo, kaip kitada, namie šei
mininkauti ir džiaugtis gyvenimu.

Rašau tai be jokio raginimo ar prašymo, o tik norėdama, kad ir kiti 
kenčiantieji galėtų pasinaudoti Dr. Millerio paslauga ir nusikratyti ne
reikalingų skausmų.

VMMi jam nmm paoeaų 
ginu visus, kuri* sergate. kreipti*} 
jį- Būsite man dėkingi už gerą pa- 
tarimą . ■;

Tegul jam Pieva* padedą* ,;-S
■ C-'«*:f. I Jė'jS

ROZALIJA KOWALSKA

Newark, NJ.

SCIATICA (ISUA)
AJ laišką rašau norėdamas pra

nešti Hgonūun, ką gero Dr. MUteris 
Tnhn pseterš

Gana /Igą laiką man skaudėjo 
nugarą ir jaučia labai opius skaus
mus kąlrėje kojoje.

Daug gydytojų. į kuriuos pasto
viai kreipiausi .patarimo ir pagal
bos, neįstengė tų skausmų- pašalin
ti, kad nepasikartotų.
■ Dr. Milleris Iš Newarko, pažinęs 
tikrą tų skausmų priežastį, savo na
tūraliu gydymo metodu pasekė vi
siško mana pasveikimo. Dabar ne
bejaučiu jokio skausmo nei nugaro
je nei kojoje.

Norėčiau, kad mano laiškas pa
siektų tuos, kurie kenčia panaš us 
skausmus, kaip aš kentėjau, kad 
Dr. Milleris galėtų ir Jiem padėti, 
kąip padėjo man.

LUCCIANO PALMUCCI
Nevark. New Jersey

G ERB. DR. MILLER, ' .. ■ ‘
Tikiu, kad nenustebcite. gavę šį laišką. Jūs mane pažįstate maždaug 20 

metų. Pagaliau, aš. nutariau raštu Jums pareikšti savo padėką už Jūsų pagalbą 
mano sveikatoje. . '

Gal Jūs pamiršote, bet aš atsimenu, kad prieš 20 metų pas Jus atėjau be
veik luošas. Mabo kojos buvo silpnos, kentėjo skilvis, ir jaučiau skausmą po 
krūtine. Į Jus. Dr. Miller. kreipiausi turėdamas mažai vilties, nes nė vienasdak- 
taras New Yorke man nepadėjo. Tačiau po kebų vizitų pas Jus pa jutau viltį, 
kad sustiprėsiu. Mano negalavimai pranyko, skausmai po krūtine baigėsi.

štai neseniai sunegalavo mano petys, aš vėl į Jus kreipiausi. Aš jaučiau 
didelį skausmą petyje ir nugarkaulyje. Ir vėl kiti daktarą! New Yorke man 
nepadėjo, bet Jūs vėl grąžinote man sveikatą Neminėsiu datų, bet per tą dvi
dešimtmetį aš pergyvenau tris krizes, ir Jūs man padėjote iš jų išsisukti.

Rašydamas manau, gal Jūs paskelbsite mano laišką laikrašty su mano 
paveikslu, kad kiti apie Jus sužinotų. Prieš 20 metų man sakydavo, kad aš tu
riu arthritis ir niekas man nepadėjo. Aš sunkiai vaikščiojau, o dabar galiu eiti, 
vaikščioti ilgas distancijas ir gerai jaučiuosi.

šį laišką rašau po ilgo apgalvojimo.
Su gilia pagarba

GASPARE TERMINE
5618 Third Avė., Brooklyn, N.Y. v

IMS metų pradžioje vienbe bičiu
tes patariami Atvežė iHMie admia 

pas dr. MiDer. Jie mane patikrinė 

ir sut'ikė Viktės gyventi. Jo klau
sydamas, jau vasariu n»ėn. pradėjau 
vaikščioti, paMremdamae ramščAis, 
o po poru* mėnesių ir jų nebcMkž- 
jo. Lygiagrečiai pranyko ir akšus- 
mai. Vasarą jau dirbau ūkyje.

Visa širdfani dėkoju daktarui ir 
siunčiu tris savo fotografijas, kurias

Gerbiamas Pone Dr; MiDer: ' '

šiuo laišku noriu išreikšti Tamstai padėką už stebuklingą gydymą, 
kuris grąžino man sveikatą.

Daug metų naudojausi įvairia mediciniška pagalbą deja, be jokit} 
teigiamų pasekmių. Kad nurikratyčaiu baisių galvos skausmų ir dažno 
apsUpimą sutikau su pečių operaciją kuri vos nesibaigė mano mirtimi. 
Mano ilgų kentėjimų istorijoje posūkio diena buvo metų pabaigoje manė 
pasiekęs Tamstos šieninis kalendorius, kundriie radau šiuos žodžius: 
"Niekada nepraraskite ■HKies ; vteada *tstTąs1ats »ors ir kur norą kas^ 
galės padėti.*’ Jau po trumpo gydymo pajutau ryškų sveikatos pagerėjimą 
Už didžią paslaugą būsiu dėkingas D». ŠHHėrtui iki savo smžžans galo 
ir karštai ji rekomenduoju kitiem ligoniam.

į ligoninę, kurioje gydžiausi 5 mėn- 

Bet mano sveikata blogėjo, Paga
liau mane šeima va atsHmi namo, 
kur laukiau tik Aukščtauriojo paši- 
gailė^mo.

'Brangus Dr. Miller, '
Per šešis mėnesius kankinausi vi

durių negalavimais. Aplamai, mano 
sveikata buvo menkoka it dėl to 
buvau nustojęs 10 švarų.svorio. At
virai kaįbąht, mano sveikata buvo 
gerokai paėjusi, tačiau nenustojau 
vilties, bet nežiūrint, to, turėjau pa- 
Sitraukti iš savo darbo. Nors mane 
tuomet gydė imt trys gydytojai, pa- 
sveikti negalėjau. . >. . .

Pagaliau vienas mano* prietelis 
rekomendavo, man: Dt*. Millerio na
tūralų gydymą bet atvirai kalbant 
nemaniau, kad tas man pagelbėtą 
bet, ieškodamas .pagalbu, nutariau 
neatidėliojant kreiptis į Dr. Millerį 
ir po poros savaičių gydymo, jau
čiausi- kaip' Ritas žmogus.

Aš jaučiu savo pareigą rekomen
duoti Dr. Millerio nepaprastą gydy
mo metodą Savo pieteliams, kurie 
norėtų informacijų apie jb natūra
lius gydymo metodus.

Su pagarbą
K. SOTOS 

New York 16. N. Y.

... SCHEFFEL
Lawrencėr Mass, 7.

New Yorką aš gavau sunkų darbą. 
Kiek pa<firbė jus, susižeidžiau nuga
rą ir turėjau darbą mesti. Aš buvau 
pas daug daktarų. Vienas sakė, kad 
mane reiks operuoti. Kitas gydė nuo 
pūsHs uždegimo, bet vietoj jaustis 
geriau, aš Mėgėjau. Pagaliau pri
ėjo prie to. kad negalėjau nei mie
goti, nei valgyti, nei vaikščioti ir 
kentėjau baisius skausmus. AŠ ne
tekau vilties kada nors pagyti. Ma
no vyras pamatė Tamstos skelbimą 
lenkų laikrašty ”Nowy Swiat" ir. 
nors aš nenorėja.*., įkalbėjo kreiptis 
j Tamstą. Pertvietus mane X spin- 
dul als ir ištyrinėjus, buvau, gydo
ma apie mėnesį. Dabar aš jaučiuosi 
10C procentų geriau ir vėl dirbu.

Dėkodama UŽ grąžintą sveikatą 
aš siunčiu savo nuotrauką kurią 
galite naudoti viešai, kad kiti ligo
niai pasektų mano pavyzdį ir kreip
tųsi J.Dr. šCDerf.

LEOKADIJA RUDAME
Long laland City. N. Y.

Noriu šia proga Jums pareikšti 
mano padėką už suteiktą man vėl 
galimybę gyventi.

Turėjau dmig jvairty skausmų 
nugaroje, kurie privertė mane atsi
sakyti darbą Vieną dtang Mgirdau 
apie Jb*'ir .-Jūsų nstarsliu* gydymo 
jnewcMi*v msu| stKzBing^ vuaui 

aš įsitikinaą kad visa tai ką gir
dėjau buvo tiesą Mandten aš 'ėse 

visų 160% svtfliaa, 
■ '

Cte pridsdu mano nuotrauką m 

šiuo Mišką Jūs galite 1 pnskeiMl 
bet kuriam* laikraštyj* ar žurnalą 
kad kiti žmonis gaHtų |*Mii*uil*t1 

ir sugrąžintumėte jlims sveikutą 

NuošMtttai Jums dėktagaą

lėkšti itiittimiĮtą Mdšką už taip puikų 
UMMMS ir mėn* Mėsas pagydymą kuris 

k'ŪigėiE uiMssn* taip buyo geraą kad ■ mes 
opmrąeijų 4r be jokių vaistų pagįjo- 

M* ir pflnai steiki. Tiesiog ne-
CĮmpiMri Jums. dr.tėanai ataidė- 
1*0^, kad-Nė taipgėuitai maną mano žmo- 
:3ugrs.p*gpMtą R riėHu ffidtiainįą ppgarbų 
irpm»ą* . . OSCAR STILLER

H
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Negnanotm pislelbH visų tų mano pacientų laiškų, kuriuose reiškiama padėka ui mano $lob< r $orus gydymo roadtafus. Tie lankai rašyti vyrų ir rrioter;, kuria kentėjo jvairiavskn puirius driMo negalavimus,

reumatizmų, krūtinis ir kryžiaus, rankų, kojų ir galvos skausmus, širdies, akių ir ausų nuilpimų, skundėsi aukštu kraujo spaudimu, cukriną figa, gaHfiga, inkstų ir puriH taip pat ir rirdrfah ĘHoklA negalavimais.

Besidomintieji gedi tuos laišku* pamatyti .mano raštinėje. Ten yra jų patvirtinti originalai.
DR. JOSEPH MILLER, D. C.Ph. C. Inthepractice43years 790 BROAD STREET, NEWARK, N. J. 07102 (Area Code 201) Phone: 612-0773
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LAIDOJIMO DIREKTORIAI

HAVEN REALTY
RealEstaf. Insurance

ąnd

(M.)

VYT. MAŽELISKur tūkstančiai taupo milijoni

Current dividend 4%% on all accounts.

ž*-'*

bužtal, 
95-04

TROPHTE8
Finest Ttop

OMAHA, Nebe. 681G7 
55Ž4 S. 32nd Street 
731-8577

1512 N. 39tk Street 
ME 3-1853 T^nDUTUvz^DSRSKTOBreB 

84-02 JAMAICA AVĖ.

JOSEPH ANDRUSIS
*, namų, sutomobUių, baldų ir k. Namų par- 
InoomeTaz užpildymas. Mutual Ftmda — Pfe-

PA1NTI
Palm. N<M 
Renate ą&

VELYKŲ SEZONO 
MALONUMAI

VINELAND, NJ. 08360 
Parish-HaN 
West Landls Avė. 
609-691-8423

er'eaU for rep. 
EDBS>Iac.641 
Ktem Ė. V.

SAN FRANCISCO, Cal'rf. 94122 
1236 - 9th Avenue 
LO 4-7981

minėjimo dalį privedė L Veb- 
laitienė, paįvairindama padek
lamuotais patriotiniais eilėraš-

dne cahkirta, MĮghtlng fistures, de- 
corative .brass.^end aeeesanies. M. 
Prūdą, NSID Helena Haart —^2712. 
Nostran&Ave, Bklyn CL8-5775 /

M1NNEAPOLIS, Minn. 55414 
217 E. Hennepin Avė. 
FE 2-4908

OĖCORATING 
Mkv c«w ūo 
itettering - All

PITTSBURGH, Pa. 15222 
346Third Avenue 
GR1-3712T

FOR
455 Stc#

mu, patariame užsitikrinti, kad 
nepritrūktų šio svarbiausio pa* 
tiekalo -ant Velykų stalo. Nusi
pirkite dabar atsargas i^šių tri
jų žymių rūšių: Krakus, Atalan- 
ta ar Tala. Gaunama jūsų mė
giamose maisto krautuvėse.

(skelb.)

SPRINGFIELD,Mase. 01103 
1840 Main Street • , ’ 
736-9636 f RE 4-8354

Daug sutaupysi, pirkdamas per SPARTĄ radiją, radio* 
coraoles, oojtikir kt TV, tope recorderiai, patefonai, fon~- 
(hSm, MEBKBBViIdO uMNRuOBų CMn FC^ISiCTmu? rMOtlICTI 
nteHnėiė* vtooooto kaibocrie. VM ' geminiai Telefunken, 
Grundig, Zenite, Btaroa^ėL Olympia, Royal, ete. Kata* 

tik pranešę savo adresą — 
r„ fe. Northport, N.Y. II73I

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut St., PfulacMphia, Pa 19106; Tel. 215-925-3455

PHILADELPHI A, Pa 19123 
632 W. Girard Avė. 
WAInut 5-8878

Your Keynote to a Fabulom Affair 
Outstanding one man variety show 
eleetrie accordionist and entertain- 
ing orchestra for your pleasure — 
WILLIAM BENNETT — LE 9-1876 
10-01 162 Street, Whitestone, N.Y.

kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki gąBmybė & 
mokti Parengė L. Dambriūnas, 
A- Klimas . ir W JL Schjna&tteg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklynė. 479 psl., kietais vą
šeliais. Kaina 7 doL Galima už
sisakyti: . .

CHICAGO, III. 60622 
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788

Namų šeimininkės paprastai 
pasižymi savo išmintingumu. 
Beveik kiekviena iš jų yra pri
pildžius savo šaldytuvą su tik
ru, importuotu lenkišku kum
piu. Kad nepritrūktų šito jau 
išvirto, gatavai paruošto valgy
mui (šilto ar šalto) skanumyno 
per Velykų šventes, keli laivai 
pristatė naujas siuntas į New 
Yorko uostą.

PARMA, OMo 44134
5432 Starte Rd. 
749-3033

Dėtuvių tMĖtoe ptruMpriMe rite-1 
tybės kuriamoji galia. Išleido 
autorius.178 psl. Kaina 2 doL

Antanas Vaičiulaitis, Gluos
niu daina, ši padavimu knyga - 
artima dideliem it mažesnSem. 
Tai ypač tinkama dovana litua
nistinių mokyklų auklėtiniam. 
Visi šios knygos pasakojimai 
nugręžti į istoriją. Iliustravo 
dail Telesforas Valius. 128 psL 
Kaina 2.50 dol.

šios ir kitos lietuviškos kny
gos gaunamos Darbininko ad
ministracijoje; 910 Willough- 
by Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

CENTRINE IŠTAIGA: 
NEW YORK, N.Y. 10003 

982-8410

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N.Y.

Urs. t. BbOKBmoĖR 
30 Diek St CUfton^NJ.

DRESS MAKING SERVICE 
Custom Made Gowns 

Dresses Coats also alterations
Call 201 - 471-6134

' for appoinfment

JĮĮQZO MIŠttCNV

Meninėje minėjimo dalyje 
pasirodė ansamblio choras, di
riguojamas Alg. Kačanausko, 
akomponuojant L. Stekui. Nors 
ir negausus ansamblio choras, 
tačiau prityrusio dirigento va
dovaujamas, vykusiai sudaina
vo keletą dainų , užbaigdami 
“Lietuviais esame mes gimę”. '

CHICAGO, J II. 60632 
4102 Archer Avenue 
FR 6-6399

KLAUSIMAI :
J. Kas yra GLOBK PARCEL SERVICE, INC.?
2. Kodą pritraukė tūkstančhm kh jentų visose Jungtinėse

Valstybėse? * '
3. Kuo Gk&e iPBreel Service^ Ine. pasižymi, patarnauda

mas savo klijentams? .
Jūsų irforinači jai tokie 
, ATSAKYMAI:

1. Globė Parcel Service, Inc^ — tai firma, ovaliai auto
rizuota VneŠposyitorg’o priimti iš anksto čia apmokė
tus dovanų siuntinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. Per 37-rius metus Globė Parcel Service,
ir labiausiai patilmną patarna- 

vimą savo Mijėntams, todėl khjentų skaičius auga kas
- ’rifetrir ...ą.
3. a. Globė Pareei Service, Irtč. gautus klijentų siuntinius 
; ' supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų

laike.
b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiek

vieno siuntinio sudėtį bei leidimą siuntinyje esa
miems daiktams

c. Globė Parcel Service, Ine. apdraudžia nuo bet ko
kios rūšies rizikos kiekvieną siuntinį, jo pilnoje ver
tėje. >

d. Globė Parcel Service, Ine. aprūpina kiekvienam siun
tiniui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

4. GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine. yra PODAROGIFTS, 
Ine. autorizuota priimti dovanų užsakymus Sovietų ga
mybos daiktams, pvz., automobiliai, šaldytuvai, televi
zijos priimtuvai, drabužiai, avalynė, maistas ir t-t.

Jei jūs nesinaudojate mūsų patrnavimu, — įsitikinkite 
patys. Aplankykite arba susisiekit su bet kuriuo mūsų 
skyriumi (kurie, jūsų patogumui, turi didelį prekių pasi
rinkimą) , ir jūs turėsite daug naudos iš mūsų patyrimo.

BOSTON South, M»s. 02127
390 West Broadway
AN 8-8764

ROCHESTER, N.Y. 14621 
683 Hudson Avenue 
BA 5-5923DETROIT, Mich. 48210 

6460 Michtųan Avė. 
TA 5-7560

VAITKUS 
FUNĖRAL HOME'

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir baisamuotojas 

Cainbridge, Mass. 
ftOTARY PUBLIC 

Patarnavimu^ meiią ir jMkti. Mo- 
dentffka ieųneirfins dy-

PRB 3RASOiia<IJEitofai>ed bese- 
rruaitt. ššEng,
painting, kitebens remodeled, cera- 
mic tile. Complete finandng. Ali 
worfc guaranteed. Free esttaates. 
LN 8-6790 R. W. Crystal Co.

CLEVELAND, Ohio 44119
787 Ea«t 185th Street 
486-1836

ELIZABETH, NJ.
(«^ceititži5psL) 

ta gausiais plojimais.

CHBSlbTS 
romu. wear

FOR SALE and HIRE 
VATĮĘST'MODELS

TUXED0S — FULL DRESS

DARBININKAS 
910 WiBo«gliby Avė» 
Brooklyn, N. Y. 11221

MIAMI, Florida 33137 
2755 Biacayne Blvd. 
FR 9-8712

ADVOKATAS 
41-49 TMh BtlM 

jBCtaoaHdąMaEL 

T< N£*tm <MM

NEW BRITAI N, Conn. 06051 
165 Hartford Avenue 
225-3192

NEW YORK, N.Y. 10003 
101 F»r«t Avenue 
OR 4-3930

BALTI MORE, Md. 21224
3206 Eastern Avenue 
Dl 2-2374

Licenae — for tralniną 1h Medlcal 
Supply BtMtneas *— stoady — wfth 
(ood future. Sts days — >85 to atart 
— speak Eng&sh. Ftatbtoh Bsrgfeal 
Butely C* — lte9 Noatnmd Avė.. 
Brooklyn N.T. — BU 2-7775

KARL MARFNERS INN 
BayvievrĄve ItorUąNftLI.

For tbe-Efinte teroods

Sunday rafiner 
516 AN 1-814.1

No banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grlgatas. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuvUkai. • Turtas (Assets) virt 31^,000,000.

WANTĖD CONOMATIC SCRKVV 
MAG&INS MKN SBT-UP MBN. & 
OPERATORS Day and nfekt Mdfta 
steate vrarfc nk» work<te teMi- 
UOuS —
Corp. teMMM AteMteteri^ten-

.< in^ance-RealEglate ’

Pildami tetostA* valstybės ir fėdendinės valdttoš tho&račių (Inectoe 
Tsx) pareiškimai. — TeL Vlrginia 6-1800. , • £4

110-94 Jamaica Avenue .<; Richmohd Hill 18, N. Y^
TėL Vlrgi^ 6-18(M ' ....

•TT-itt,!—nri^

netrūksta* Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnio jcapitala, ; ’

LITAS Investing Compaay^ lMC, ’ J 
100-21 89ih Avė.. Richmond H», N.Y ; Hf 1-6999 
6755, S. Westorn Avė., Chicago, III.; GR 6-2242

LITAS duoda paskolas lengvomis Hsimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dainai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais -į- galite 
LITUI paskoUnti. Mokame aukitus procentus. Bet plrtria pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas teimos nariams, ypad Jau
niesiems, kad >e augtų kartu su LITO, bendrove. Vfena LITO akci
ja tfao mota kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo Ir bendrai Infortnaci- 
jos reikątais prgfom kreiptis j New Yorto, arba Chicagos įstaigas.

THE CASTLE INN
- BanąuetS Our Sfcėdalty 

Private Parties 
WeddSnglB A other Sodai Fmcttons 

in an atrttebere 
Luricheons andTAteneH Daily 

OpenDaUy and Suoday

7l2 MAIM tT 
. HM-IP t .

JU 1-9«1—jy.1-040
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Bus šiem lai- 
įdomi paskaita, 
globėjų ir kt.

rinkimai. Vi- 
priklausan-

aprūpinti juos igalioji-

Saltonienė - Peskaity- 
vasario 14. Buvo pašar-

A. L. R. Katalikų Federacijos 
seimelis šaukiamas kovo 5 d. 
1 vai. popiet. Apreiškimo para
pijos salėje — 259 N. 5th. St. 
Brooklyn, N.Y. 1 vai. Apreiški
mo parapijos apatinėje salėje 
pietūs seimelio atstovam ir sve
čiam. 3 vai. popiet viršutinėje 
salėje posėdis, 
kam pritaikyta 
valdybos, iždo 
pranešimai ir
^os Federacijai 
čios organizacijos bei draugijos 
prašomos išrinkti po 2 atsto
vus ir 
mais.

Lilija 
tė mirė
vota McGrath šermeninėj Broo- 
Jklyne. Laidotuvių pamaldos bu
vo St. Brendan bažnyčioje. 
'Palaidota Cypress Hills kapinė
se. Nuliūdime liko dukros An- 
ne Gili, Genevieve Narvesen, 

. Elizabeth Worch ir brolis Jonas.
; Estijos nepriklausomybės 
šventės minėjimo proga Esti
jos generalinis konsulas New 
Yorke Ernst Jaakson, Estų Ben
druomenės komitetas ir Estų 
Laisvės Komitetas vasario 24 
suruošė priėmimą estų namuo
se 243 E. 34th. St. New Yor
ke. Priėmime dalyvavo eilė 
prie JT akredituotų diplomatų 
ir New Yorke gyvenančių kon
sulų. Iš lietuvių dalyvavo gene- 
ral. konsulas Vyt. Stašinskas, 
konsulas A. Simutis, Laisvės 
Komiteto pirm. V. Sidzikaus
kas ir narys P. Vainauskas, Vil
ko vicepirm. V. Audėnas ir Dar
bininko red. K. Bučmys, OFM.

New Yorko studentai ir moks
leiviai ateitininkai ruošia pava
sario šokius balandžio 1 d. 8 v. 
v. Masnetho lietuvių parapi
jos salėje.

Long Island Star Journal 
vasario 11 laidoje įsidėjo nuo
trauką iš Liet. Bendruomenės 
sušaukto posėdžio, kur buvo 
kalbama lietuviška kryžiaus pa
saulinėje parodoje reikalais. 
Nuotraukoje matosi K. Miklas 
LB kultūros reikalų tvarkyto
jas, LB apygardos pirm. J. šle^ 
petys, P. Wytenus ir preL J. 
Balkūnas. Pasakoma, kad P. 
Wytenus 'toliau rūpinsis lie
tuvišku kryžiumi buvusioje pa
rodos aikštėje.

Kat. Federacijos seimelis 
bus kovo 5 Apreiškimo parapi
jos salėje. Pradžia 1 v. popiet 
Pradžioje bus pietūs seimelio 
atstovam ir svečiam. Posėdžiai 
prasidės 3 v. popiet. Bus pa
skaita, valdybos pranešimai ir 
kitų vietovių, rinkimai. Visos 
Federacijai priklausančios or
ganizacijos bei draugijos pra
šomos atsiųsti po 2 atstovus, 
aprūpinti juos įgaliojimais. Sei
meliui pranešimus apie d-jų 
veiklą daro tik vienas atstovas. 
Seimelį rengia A.L.R.K. Federa
cijos New Yorko — New Jer- 
sey apskrities valdyba.

Ona Grant-Grantauskienė, su
laukusi 76 m. amžiaus, vasa
rio 4 mirė Brooklyne. Iš šv. Jur
gio bažnyčios palaidota šv. Jo
no kapinėse. Liūdesy paliko vy
rą Aleksandrą, seserį Lietuvo
je, giminaičius Sirgiedus, čes- 
navičius, Šidlauskus ir kt. Ve- 
lionies vyras dėkoja visiem, pa- 
lydėjusiem velionę Į amžinybę, 
ypač klebonui kun. A. Petraus
kui, pranciškonam, visiem už- 
prašiusiem mišias ir gėlėmis 
puošusiem velionies karstą, o 
Salinskų šermeninei už gražų 
patarnavimą.

AfA

Algiui Eidukevičiuitragiškai žuvus, tėvelius Vytautą ir Antaniną, seserį Iną, brolius Vytautą ir Virgilijų nuoširdžiai užjaučia
ANTANAS DISKĖNAS

A t A

ALGIUI EIDUKEVIČIUItragiškai žuvus, Algio tėveliams, broliams, seseriai ir svainiui reiškia gilią užuojautą
Vita, Motiejus, Gina ir Arūnas

SIMONAIČIAI

Mielajam kolegai
inž. ALGIUI EIDUKEVIČIUItragiškai žuvus, jo tėvelius, seserį, brolius ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Architektų ir Inžinierių Sąjungos
New Yorko skyrius

Inžinieriui ALGIUI EIDUKEVIČIUIžuvus automobilio nelaimėje, jo tėveliam, seseriai ir broliam siunčiame giliausią užuojautą jų skausmo ir liūdesio dienose.
Santaros-Šviesos Federacijos 

New Yorko skyrius

New Yorko tautinių šokių grupės mergaitės šoka Lietuvos nepriklausomybės minėjime vasario 19 Webste- 
rio salėje Manhattene. Nuotr. P. Ąžuolo

Iii
ŽINIOS___taa

K. M. S. 29 kuopos valdyba 
paskutiniame savo susirinkime 
vasario 12 padarė išsamų pra
nešimą apie surengtas Užgavė
nių vaišės, kurios tikrai buvo 
pasisekusios. Valdyba, prita
riant susirinkimui, Užgavėnių 
vaišių gautą pelną, kaip papras
tai, paskirstė įvairiems lietuviš
kiem kultūros reikalam. Sąjun- 
gietės niekad nesigaili aukų 
ten, kur parama reikalinga. 
Tiems, kurie savo dalyvavi
mu remia jų darbus, sąjungie- 
tės atsilygina įdomia menine 
programa, kalbomis ir daino
mis.

Užgavėnių parengime svečiai 
išklausė gyvas ir įdomias kal
bas: Apreiškimo parapijos kle
bono kun. N. Pakalnio ir dr. 
B. Radzivano. Kuopos valdyba 
kalbėtojam labai dėkinga 
jautrius ir padrąsinančius 
džius.

Ypatingą padėką reiškia
listei N. Gasiūnienei už gražiai 
atliktą dainų repertuarą ir jau
najai pianistei R. Ruzgaitei už 
akomponavimą. Jauni dekla- 
muotojai, moksl. ateitininkai 
Rasa ir Vytas Navickai padek
lamavo Brazdžionio eilėraščių.

29 kuopa ir toliau yra pasi
ryžusi gražiai ir kultūringai 
rengti savo 
parengimas 
sekmadienį, 
stalas”.

UŽ
ŽO-

so-

parengimus. Kitas 
įvyks Atvelykio 

“Velykųbal. 2 —

Lietuvos, vyčiai šv. 
ro šventės minėjimą 
kovo 12. Bendra komunija bus 

-sumos metu Apreiškimo para - 
pijos bažnyčioje. Po pamaldų 
tos parapijos žemutinėje salėje 
bendri pusryčiai su pritaikinta 
tai dienai programa. Pietų me
tu vyčių organizacijai nusipel
nę asmenys bus pakelti į trečią 
laipsnį. Pasibaigus pietų prog
ramai, apie 2 vai. bus apskrities 
seimelio posėdis, šių metų šv. 
Kazimiero šventę rengia ir 
seimelį globoja vietinės Lietu
vos vyčių 41-ma ir senjorų kuo
pos. Kaip ir kitais kartais, taip 
ir dabar prie šventės prisidėti 
kviečia visus ateitininkus.

Kazimie- 
rengia

New Yorko D. L. K. Birutės 
karių šeimų draugija kovo 5 d. 
4 vai. p. p. Carnagie Endovv- 
ment International Center pa
talpose, 345 E. 46th. St., ruo
šia metinį parengimą. Prie sko
ningai ir skaniai pačių birutie- 
čių paruoštų stalų, birutiečių 
svečiai, bičiulės ir bičiuliai tu
rės progą jaukiai praleisti kele
tą valandų dalinantis įspūdžiais 
apie politinius, kultūrinius ir 
visuomeninius įvykius. Šių me
tų atrakcija bus lietuvės daili
ninkės ir jų kūriniai. Birutietės 
yra tikros, kad ne tik New 
Yorko, bet ir viso Atlanto pa
kraščio lietuviai ir šiais metais 
jautriai parems pastangas tęsti 
ir puoselėti nepriklausomos Lie
tuvos laikų birutiečių tradici
jas prasmingai, reikštis mūsų 
tautiniuose baruose. Parodoje 
sutiko dalyvauti šios dailinin
kės: V. Krasauskaitė-Dragune- 
vičienė, B. V. Gedvilienė, Inge- 
levičienė, N. H.į Jąsinkinaitė, A. 
Košubienė, E.--JĖępalaįtė, H. V., 
Kulber, A. Vitkauskaitė Mer- 
ker, A. Montvidienė, O. Paške- 
vičienė. S. Plechavičienė, G. Ple
chavičiūtė, E. Urbaitytė, V. Use- 
lienė, L. židonytė, J. Žiliūtė, 
M. Žukauskienė.

Whifney muzėjuje, kurį pra
eitais metais pastatė, šiuo metu 
vyksta apžvalginė Andrews 
Wyeth paroda.

Vilius Bražėnas skaitys pa
skaitą “Tautiškos problemos iš
eivijoj”. Irena Veblaitienė pa
deklamuos laisvės kovų parti- 
zanųo eilėraščius, sukurtus 
1944-51 pavergtoje tėvynėje. 
Salės bus išpuoštos dail. Jurgio 
Juodžio paveikslais. Rengia Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio New 
Yorko skyrius balandžio 29, 
Camegie International Endow- 
ment Center salėse, 345 E. 46 
Street, New York, N.Y. Pradžia 
7 v.v.

New Yorko skautai vasario 
11 Apreiškimo p-jos salėje iš
kilmingai pamylėjo Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį, šven
tėje dalyvavo šimtinė unifor
muotų skautų ir būrelis tėvų, 
svečių. Įdomų ir aktualų pašne
kesį jauniesiem pravedė A.R. 
vadas s. A. Bobelis. Meninėje 
dalyje — eilėraščių ir dainų 
pynė, kurią atliko visi sueigos 
dalyviai. Sueiga buvo užbaigta 
bendra malda, šventė paliko 
jaukų įspūdį.

Lituanistikos studijom Ford- 
hamo universitete stipendijai 
sukelti rengiamas kultūrinis po
pietis. Būrelis studentų ir 
gimnazijų (HS) abiturientų jau 
užsirašė dalyvauti stipendijų 
programoje, šiuo reikalu suin
teresuoti prašomi skambinti: P. 
Ąžuolienė, ST 8-5861. Lietu
viškai mažai kalbąs jaunimas , 
jei šią vasarą norėtų Fordhame 
studijuoti lituanistiką, taip pat 
gali dalyvauti šioje stipendijų 
programoje.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Bostono skyrius rengia 
kartūnų balių gegužės 7. Už 
gražiausias suknias bus skiria
mos premijos. Skyriaus susirin
kime vasario 5 kalbėjo Anta
nas Saulaitis, S.J. Balandžio 2 
moterys ruošia vaikam Velykų 
popietę.

J. Kačinsko diriguojamas 
Melrose koncertas bus kovo 5 
d. 3:15 popiet Melrose Memo- 

■> rial salėje. Solistai bus Nau
josios Anglijos konservatorijos 
profesorius, klasinės muzikos 
gitaristas Robert Sullivan ir 
Anna Lacey, studijuojanti dai
navimą Emmanuel kolegijoj. Ji 
atliks su orkestru “Avė Ma
ria” ir Verdi operos “Otelio”, 
ir Musettos ariją iš operos “Bo- 
heme”, muz. Puccini. Orkest
ras atliks Smetanos simfoninę 
poemą “Blanik” ir keis 
trumpesnius orkestro kūrinius. 
R. Sullivan atliks Vivaldi kon
certą gitarai ir orkestrui ir ke
letą Vilią Lobos kūrinių.

Liet. Veteranų S-gos Ramo
vės Bostono skyrius išrinko 
naują valdybą: pirm. K. Šimė
nas, vicepirm. dr. E. Jansonas, 
sekr. A. Vileniškis, ižd. P. Mar- 
tinkus ir narys P. Ausiejus.

į para-

skautu
Kaziuko

Cypress Hills sekcijoj par
duodamas 3 šeimų mūrinis na
mas; 2 butai po 6 kambarius, 
vienas iš penkių. Prie gero su
sisiekimo ir už prieinamą kai
ną. Kreiptis tel. 441-9680.

New Yorko NERINGOS ir TAURO tuntų tradicinė

KAZIUKO MUGĖ
sekmadienį, kovo 5

pradžia 12 vai.

ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALĖJE
64-14 56+h Rd., Maspe+h, N.Y. 1

Šventė pradedama 11 vai. pamaldomis Atsimainymo pa
rapijos bažnyčioje. Mugė bus turtinga lietuviškais išdir
biniais, gintaru ir pačių skautų pagamintais rankdarbiais 
ir medžio drožiniais. Programoje — laužas. Veiks turtin
gas užkandžiais Tėvų Komiteto bufetas.

VISI

MALONIAI

KVIEČIAMI

ATSILANKYTI!

Parduodama gėrimų (degti
nės) krautuvė už labai prieina
ma kaina. Informaciiai kreiptis 
asmeniškai nas J. Misiūną, 
ferts Blvd., Richmond Hill, N. 
Y. .11419 tarp 9-12 vai. ryto ir 
6-9 vai. vakarais.
Ray’s Liąuor Store, 103-55 Lef-

Parduodami skubiai ir pigiai 
geram stovyje vartoti baldai: 
pianinas, sofa “couch” (galima 
ištraukti ir paversti lova), ko
moda (dresser) su veidrodžiu, 
lova ir k. Skambint kasdien va
karais po 6 v.v., sekmadieniais 
visą dieną. Tel. EX 2-2410.

PADĖKA
K. M. Sąjungos 29 kuopos 

Užgavėnių parengime už daly
vavimą bei tartą žodį klebonui 
N. Pakalniui, dvasios vadui ku- 
ningui A. Račkauskui, sol. N. 
Gasiūnienei, pianu palydėju
siai R. Ruzgaitei, R. Navickai
tei ir V. Navickui už eiles, dr. 
B. Radzivanui už paskaitinimą 
vieningai darbuotis lietuvybės 
reikalams, A. Radzivanienei ir 
sūnui Vytautui už parengimą 
meninės dalies;
platinusiom bilietus, šeiminin
kėms už paruoštus valgius bei 
svečiams, kurie dalyvavo lietu
viškose Užgavėnėse. Valdyba.

Šv. Petro parapijos metinė 
vakarienė įvyks gegužės 14 
Liet. Piliečių Draugijos namų 
abiejų aukštų salėse. Kun. A. 
Baltrušūnas prašo visas Bosto
no lietuvių organizacijas tą die
ną nerengti jokių parengimų, 
bet visiem atsilankyti 
pijos vakarienę.

Baltijos ir Žalgirio 
tuntai kovo 5 ruošia
mugę. Atidaryme 12 vai. daly
vaus parapijos kleb. kun. A. 
Baltrušūnas, skaučių Atlanto 
Rajono Vadeivė iš New Yorko 
ir daug kitų žymių asmenų. Po 
atidarymo apie 1 vai. bus pie
tūs ir kavutė. 3:30 vai. popiet 
bus vaidinimas vaikam: Tikrai 
pavasarį sugrįšime į namus, šį 
vaidinimą paruošė P. Kalvaitie- 
nė, kuriai talkininkavo G. Ka- 
rosaitė. Į parengimą įėjimas 
nemokamas. Kviečiami tėveliai 
ypatingai su mažais vaikais.

Šv. Kazimiero minėjimą jau
nimas rengia kovo 5. Mišios 
šv. Petro parapijos bažnyčioje 
bus 10 v. Po mišių jaunimo 
pusryčiam vadovauja Lietuvos 
Vyčių Bostono kuopa. Pusry
čių bilietai pardavinėjami iš 
anksto. Suaugusiom 1.25 dol., 
o jaunimui 1 dol.

Lietuviu A. Piliečiu d-ja So. 
Bostone- vasario 16 vakare da
rė savo narių metinį susirinki
mą. Gražiai paminėta Vasario 
16. Visuomeninkė Anelia Ja
nuškevičienė pianu palydėjo A- 
merikos ir Lietuvos himnus, A. 
Matijoška trumpai pasakė pri
taikytą žodį, Birutė Adomkevi- 
čiūtė įspūdingai padeklamavo 
du eilėraščius. Prezidiumo sta
las buvo įdomiai ir reikšmingai 
tai dienai dekoruotas. Visa tai 
labai gražiai derinosi su die
nos nuotaika. Draugija Lietu
vos laisvinimo reikalam paau
kojo 100 dol. Dauguma draugi
jos narių čia pat vietoje para
šė senatoriam laiškų, prašyda
mi juos daryti pastangų, kad 
nebūtų tvirtinama su komunis
tine Rusija konsularinė sutar
tis, 
jj 
19. 
ti
Šiemet gryno pelno padarė — 
10,972.12 dol. D-jai pirminin
kauja St. Dravinskas, sekreto- 

sąjungietėm rius Albinas Neviera.
ADVOKATAS JAMES 

J. TW0HIG 
Massachusetts valstybės 

nėjas Elliot L. Richardson
kyrė advokatą James J. Twohig 
savo padėjėju,

Adv. Twohig Bostono lietu
viam yra gerai pažįstamas. Jis 
dalyvavo kartu su Feliksu Za- 
lesku lietuvių jaunimo suorga
nizuotame žygyje į Jungtines 
Tautas. Mažai turime amerikie
čių, kurie taip net savo kelio
nėmis prisidėtų prie mūsų rei
kalų. Zaleskas ir Twohig dir
bo lietuvių komitete renkant 
E.L. Richardson į viceguberna- 
torius ir vėliau Į Attorney ge- 
neral. Abu kartu rinkimai bu
vo laimėti.

Adv. Twohig ir jo žmona 
Florence dažnai dalyvauja lie
tuviu parengimuose ir aukoja 
lietuviu reikalam. Jie gvvena 
S. Bostone, kur vra daugiausia 
lietuviu. Jie augina sūnų Anth- 
onv ir dukterį Regina. Regina 
lanko lietuviu šv. Petro para
pijos mokyklą.

Tai buvo lyg įvadas į didį- 
Bostone minėjimą vasario 
Si draugija Bostone yra pa- 
didžiausia ir turtingiausia.

K.Š.

gy-
pas-

Adv. James J. Twohig

Paieškomas vedėjo -padėjė
jas (Assistant Manager) lietu
vių Laisvės svetainei, Elizabe- 
the, N.J. švarus ir lengvas dar
bas. Pageidaujamas lietuvis, re
komendacijos būtinos. D ė 1 
smulkesnių informacijų kreip
tis šiuo adresu: Lithuanian Li
berty Hali, Ine. 269 Second St. 
Elizabeth, N.J. Tel. EL 3-9012.

Bayside, Queens 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. B A 4-01 
04.

Kunigaikštienės Birutės ‘ Karių Šeimų 
Moterų Draugija, New Yorko skyrius 
kovo 5 Camegie Endowment patalpose 
345 East 46th Street, N. Y. C. rengia 
savo metinį parengimą:

LIETUVIŲ MOTERŲ 
DAILININKIŲ 
PAROD4 

ir vaišes.

Visus maloniai kviečia dalyvauti. Pra
džia 4 valandą p.p. Auka — 3.00 dol.


