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Lietuvos Nepriklausomybes sukakčiai —

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 50 mėty sukak
čiai JAV vyriausybės ir Bažnyčios atstovai paskelbė 
oficialius pareiškimus. Norėdami tą istorinę dokumen
taciją sutelkti vienoje vietoje, skelbiame Darbininke 
ją ištisai originaline kalba.

Massachusetts gubernat. John A. Volpe proklamacija

Vyriausybe tik ginasi - nuo komunistų ir kritikų THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
By His Excellency 
JOHN A. VOLPE

Prošvaisčių LB J vyriausybe: 
nėra nei užsieny nei namie. 
Sausio mėn. Ameriką ištikę 
smūgiai Vietname ir Korėjoje 
dar nelikviduoti.

Vietkongo invazija i provin
cijų sostines dar nebaigta. Sai- 
gone, Hue ir eilėje kitų mies
tų užimtose pozicijose jie te
besilaiko.

Ar naujas žingsnis bus 
Vietnamo invazija ar derybos 
— klausimas atviras. Š: Viet
namas demonstruoja karini 
spaudimą prie Khe Sanh. Jau 
pora savaičių ji yra apsupę ir 
grasina, kad jo likimas bus 
kaip Dienbienphu. Bet masinic 
puolimo dar nepradėjo. Ameri
kiečiai pasiryžę Khe Sanh iš
laikyti. Tai ne tik prestižo rei
kalas. Khe Sanh yra durys : 
tolimesni Įtvirtinimą Danangą. 
Amerikiečių bombonešiai taip 
pat demonstruoja karinį spau
dimą — atnaujino Hanoi ii 
Haiphongo sričių bombardavi
mą po 4 savaičių pertraukos.

Ar Khe Sanh gins atominiais 
ginklais? Šen. McCarthy palei
do gandą, kad karinė vadovybė 
norinti prezidento leidimo pa
vartoti taktinius atominius

LBJ EMISARAS HANOI?
Prezidentas L. B. Johnson 

buvo pasiuntęs savo emi
sarą (ne amerikietį) į Hanoi tir
ti galimybių derybom. Taip 
paskelbė kongresmanas Pucins- 
ki. Valstybės deparatmentas at
sisakė ką tuo reikalu pareikšti. 
GANDAS APIE ATOMUS 
VIETNAME

Plačiai sušnekta apie atomi
nius taktinius ginklus, kuriuos 
Amerika galinti pavartoti Viet
name. Išaiškinta, kad šaltinis 
tam gandui tebuvo nežinomo 
asmens telefoninis pranešimas 
senato užsienių reikalų komisi
jos direktoriui.
NIXONAS IR VIETNAMAS

Nixonas vasario 12 rinkimi
nėje kalboje pasisakė, kad 
Vietname karas turi būti lai
mėtas. Ten kovojame ne tik 
dėl Vietnamo, bet ir dėl tai
kos Pacifike. Karo laimėjimas 
dar nepašalins visiškai komu
nizmo grėsmės pietų Azijoje. 
Bet karo pralaimėjimas aiškiai 
padidins galimybes naujam 
daug pavojingesniam karui. 
TARP LINDSAY IR 
ROCKEFELLERIO

New Yorko streikas, apver
tęs per devynias dienas New 
Yorko gatves šiukšlėm, baigtas 
vasario 9 gub. Rockefellerio ini
ciatyva. Jis pasiskelbė perimąs 
laikinai valstijos žinion sanita
rijos reikalus, skirdamas tar
nautojam priedus po 425 dol. 
metam. Tam reikalui jis turės 
gauti Albany pritarimą. New 
Yorko majoras Lindsay pa
smerkė gubernatoriaus žygį, 
pavadino jį nusilenkimu netei
sėtam unijos šantažui, kuris ga
li turėti liūdnų pasėkų kitiem 
miestam. įtampa tarp majoro 
ir gubernatoriaus tiek stipri, 
kad majoras atsisakė susitikti 
su gubernatorium reikalo aiš
kintis. Manoma, kad Rockefel- 
leris norėjo politiškai laimėti— 
laimėti unijų palankumą busi
miem rinkimam.

— Lewis L. Strauss, buvęs 
Amerikos atominės komisijos 
pirmininkas, vasario 8 pasisa
kė už atominės sutarties atme
timą. Esą Amerika ta sutartim 
daug aukoja ir nieko už tai ne
gauna. 

ginklus. Klausimą pasigavo 
Anglijos min. pirm. Wilsonas 
ir atominių ginklų vartojimą 
pasmerkė. Baltieji Rūmai pa
reiškė: nei prezidentas leido, 
nei prezidentą prašė tokio lei
dimo.

Ar derybų reikalu kas daro
ma ar tik kalbama? Anglijos 
min. pirmininkas Wilsonas

Bostono lietuvių delegacija pas gubernatorių John A. Volpe. Iš k.: Gintaras P. Čepas, A. J. Čaplikas, konsulas A. O. Shallna, 
R. Kapočiūtė, J. Sonda, J. J. Grigalius, Z. Gavelis, J. Kapočius, A. Martišauskas, L. Harris, R. Babravičiūtė, A. J. Young, G. 
Griauzdė, F. M. Grendal.

------- ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DĖL PUEBLO LAIVO IR DĖL VIETNAMO — opinija už vyriausybę stiprėja
Dėl Pueblo laivo amerikie

čiai per 8 dienas turėjo 5 pa
sitarimus su š. korėjiečiais Pan- 
munjome. Pagal P. Korėjos 
pranešimą amerikiečiai atgaus 
vieną negyvą ir tris sužeistus. 
Pagal amerikiečių pranešimą 
nieko esmingesnio derybose 
nepasiekta. O P. Korėjai apra

Newarke, N. J. vasario 11 Lietuvos nepriklausomybės sukaktis katedroje, 
kur miiias laikė vysk. V. Brizgys, sveikino arkivyskupas Thomas A. Bo- 
land. Iškilmingame posėdyje kalbėjo atstovybės patarėjas min. St. Bačkis.

Nuotr. V. Maželio

Vietname ir Korėjoj iniciatyva pasilieka komunistų rankose. 
Namie viršūnes prieš vyriausybes politiką, mases už stiprinimų

lankęsis pas prezidentą LBJ va
sario 8-9, tikino, kad derybos 
galimos; reikią tik Londono ir 
Maskvos tarpininkavimo. Gen. 
sekr. U Thant vasario 11 lan
kėsi pas Kosyginą ir kitus Mas

minti vyksiąs LBJ įgaliotinis 
Cyrus R. Vance į P. Korėją, 
kur eina demonstracijos prieš 
Ameriką. Vance vyks su paža
du sustiprinti sumas P. Korė
jos gynybai.

Kai vyriausybė vengia kari
nės įtampos Vietname ir Korė
joje; kai vyriausybę spaudžia 

kvoje — tarėsi dėl Vietnamo 
Namie reikalavimus derėtis sti
prino labiausiai šen. R. Ken- 
nedy vasario 8 pareikšdamas , 
kad karas negali būti laimėtas 
ir kad jį baigti reikia politiniu 

dalis “intelektualų”, masėse 
Gallupas rado kitokias nuomo
nes. Iš 10 amerikiečių 4 pasi
sako už Pueblo atgavimą jėga. 
2 — derybom.

“Ar manote, kad dabartinė 
padėtis š. Korėjoje veda į ka
rą?” Gali būti — 45 proc.; ne 
41 proc.

“Ar laivą reikia atsiimti jė
ga, ar derybom?” — Jei būti

Opinija auga už karines priemones
Louis Harris rado, kad po 

komunistų ofenzyvos Vietna
mo miestuose amerikiečių opi
nija už karo veiksmus pakilo 
iš 61 proc. iki 74. Opinija pa
rodė ir kritišką vertinimą aiš
kinimam dėl agresijos:

— 61 proc. prieš 23 mano, 
kad vietkongų įsiveržimas į 
Amerikos atstovybę Saigone 
rodė, jog “mes nebuvome pa
siruošę”. 

Tarp arabų ir Izraelio
Viduriniuose rytuose, kaip 

vertina U. S. News ..., auga 
pesimizmas dėl susipratime 
tarp arabų ir Izraelio. Egiptas į- 
sitikina. kad Izraelis nesitrauks 
iš okupuotų kraštų, jei nebus 
patenkinti jo reikalavimai pri
pažinti jam teisę naudotis Sue- 
so kanalu. Egipto mėginimas 
kanalą atidaryti, sulaukė Izrae
lio ginkluoto pasipriešinimo. O 
kanalo uždarymas atima Egip
tui 250 mil. pajamų per metus. 
Sumažėjo ir pajamos iš turiz
mo iki 67 proc. to, kas anks
čiau būdavo. Pernai iš Ameri
kos vyko į Izraelį 134.000.o į 
Egiptą 30.000. Jei atviras ka
ras dar neįmanomas prieš Iz
raelį, tai stiprėja partizaninė 
teroristinė veikla.

Izraelis į bet kokią teroristi
nę veiklą atsako griežtom re
presijom. Chr. Sc. Monitor ko
respondentas vasario 12 pla
čiai aprašė tas represijas Gazos 
srityje, kur tebėra 350,000 ara
bų bėglių; apie 210,000 gyvena

kompromisu, kurio derybose 
dalyvautų ir Vietkongas. Pana
šia prasme spaudė ir daugumos 
vadas šen. Mansfieldas, dalis 
dvasininkų, N. Y. Times pro
paganda.

na, tai jėga — 40 proc.; dery
bom kaip dabar — 21 proc..

“Kas yra dabartinės š. Ko
rėjos veiklos priežastis?” — 
Skaldymo taktika — 29 proc.: 
bendras komunistų planas, re
miamas kom. Kinijos ir Sovie
tų — 29 proc.

Louis Harris apklausinėji
mai rodo, kad 58 proc. tiki 
jog Pueblo bus atgautas taikin
gu būdu.

— 66 proc. prieš 15 mano, 
kad komunistų agresija rodo, 
jog bombardavimo š. Vietna
me sustabdyti negalima.

— 44 proc. prieš 37 atmeta 
aiškinimą, kad komunistų agre
sija rodo jų paskutines despera- 
cines pastangas.

— 41 proc. prieš 39 galvoja, 
kad vietkongas ėmėsi agresijos, 
tikėdamas, jog P. Vietnamo jė
gos neatsilaikys.

Eshkol grasina 
stovyklose. Jei Izraelio auto
mobilis užvažiuoja ant minos, 
atsako artimiausia stovykla. 
Kitur uždraudžia išeiti iš sto
vyklos net maisto nusipirkti ar
ba uždraudžia kelias, dienas pri
statyti jiem maistą, kurį gauna 
iš tarptautinės globos L'NR- 
WA. Arabai bėga iš Gazos į 
Jordaniją po 3.000-4.000 per 
savaitę. Izraelis tuo patenkin
tas ir padeda pabėgti, duoda 
net pervežimo priemones, 
kad tik mažiau arabų beliktų. 

Izraelio min. pirm. Eshkol 
vasario 12 paskelbė grasinimą 
Jordanijai represijom dėl šū
vių. kurie eina iš anapus Jor
dano upės. Vasario 8 nuo šū
vių žuvo Izraelyje 17. Kalbėjo 
ir apie sustiprėjusį sabotažą Ga
zos srityje.

— Ukrainos apie 15 rašyto
jų. mokslininkų po slaptų teis
mų laikomi sunkiųjų darbų la
geriuose. Žinia apie tai pasiekė 
Vakarus tik po dvejų metų po 
teismų.

Governor
A PROCLAMATION 

1968
On February 16, 1918. Lithuania declared her position as 

an,independent demoeratie nation after a century of domina- 
tion and during her brief period of freedom. won the ądmira- 
tion of the icorld as a progressive and enlightened statė based 
upon respect for the dignity of the individtial and eąuality of 
opportunity for all.

Lithuania went on to flourish in progress and world 
prestige until 1940. when Soviet troops re-entered the couptry 
and started its suppression as a political entity. Although the 
basic rights of freedom and justice are circumscribed in many 
areas of the world. depriving our felloivmen of national in
dependence, liberties of religion, speech and communication 
with the free world, each of these statės maintain an 
abiding hope for eventual liberation from the powers that 
forcibly suppress their national aspirations.......

The freedom-loving people of Lithuania and her neighbor- 
ing republies of Estonia and Latvia look to the United States 
as a citadel of human freedom. and to the American people as 
leaders in bringing about their own independence and free
dom.

In this Fiftieth Anniversary Year of the Independence of 
Lithuania. we in Massachusetts join with all Americans in 
firm commitment to the principles of independence. personai 
liberty and human dignity. and we heartily express our concern 
in unison with more than a million Americans of Lithuanian 
descent for their brothers in the enslaved homeland, in hopes 
that liberation shall come to the Baltic States.

NOW. therefore, I. JOHN A. VOLPE, Governor of the 
Commonmealth of Massachusetts, do hereby proclaim February 
16. 1968 as the

FIFTIETH ANNIVERSARY OF 
LITHUANIAN INDEPENDENCE

and urge all citizens of the Commonwealth to take cognizance 
of this event, and to participate appropriately in its observance 
through recognition of and encouragement of constructive 
actions which foster the growth and development of basic 
human rights throughout the world.

GIVEN at the Ezecutive Chamber in Boston, this 
twenty-third day of January in the year of our 
Lord, one thousand nine hundred and sixty-eight, 
and of the Independence of the United States o f 
America, one hundred and ninety -second.

JOHN A. VOLPE

Bostono majoro Kevin H. White deklaracija
CITY OF BOSTON

OFFICE OF THE MAYOR 
CITY HALL

DECLARATION

WHEREAS, February 16. 1968, marks the fiftieth anniversary 
of the establishment of the Republic of Lithuania; 
and

WHEREAS, despite valiant and continued efforts the freedom 
and independence then obtained by the Lithuanian 
people has long since been lošt beyond the Iron 
Curtain; and

. WHEREAS, in the lašt half century the steadfast determination 
of this Baltic statė has been an inspiration to 
freedom-loving peoples throughout the ivorld: and

WHEREAS. it is fitting that m e should focus the attention of 
our nation on the aspirations of the Lithuanian 
people and on the importance of these aspirations 

in the context of self-determination for the Baltic 
statės; and

WHEREAS, u~e in Boston hold in high regard the part which 
our citizens of Lithuanian heritage play in the daily 
life of our community;

NOW. THEREFORE. I . KEVIN H. WHITE. Mayor of the City 
of Boston, do hereby declare Friday. February 16. 
1968. as

“REPUBLIC OF LITHUANIA DAY“
in Boston, and urge all our citizens to note this 

observance. KEVIN H. \VHITE
MAYOR

UKRAINOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS 50 METŲ

Sausio 22 sukako 50 metų 
nuo Ukrainos nepriklausomy
bės paskelbimo. Amerikos Kon
grese sukaktį minėjo tarp sau
sio 22 ir vasario 7 11 senato
rių ir 70 kongresmanų. kaip 
tai matyti iš Congressional Re- 
cord.

AMERIKA IR KUBA
Kubos santykiai su Sovietais 

atvėso. Tuo siekia pasinaudoti 
Jungtinės Valstybės. Pagal N. 
Y. Post pranešimą, valstybės 
departamentas teiravęsis loty
nu Amerikos valstybių, kaip 
jos vertintų, jei Jungtinės Vals
tybės pripažintų ('astro vy
riausybę.



SPAUDA Dėl Lttuanus

matėsi Ubai didelis ne^asiten- 
kiniraa* tr net ašaros akyse 
dėl išėjime ir seime.

DJMSIHIMĮCĄS

2. Sutinku, kad iš seimo išė
jimo vadai buvo linkę eiti ir 
toliau su Rusijos revotiuciniu 
judėjimu, bet dauguma išėjo 
iš seimo tik todėl, kad pasi
davė ano meto nuotaikai, su
sidariusiai dėl perdaug karštų

Taip rašė enciklopedija. Kny
gos autorius dėl to komentaro 
atsiliepia:

“Buvau to seimo dalyvis, 
kaip Mntorieču* arenta atsto
vas ir mn meto spMtikyhes ir 
Šiandien gM atsiimu. LE- 
jos bendradarbio prierašą čia

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė., Brooklyn, N.Y. 11208; 
teL 277-5604.

ti. 1. Toli gražu ne visi iŠ sei
mo išėjusieji atstovai norėjo 
‘eiti toliau su revoliuciniu Ru
sijos judėjimu’ ir ne visi buvo
me išėjimu patenkinti. Nieko

nomijos”, neduoda pagrindo 
nei autoriaus teigimui, kad ant
roji rezoliucija pasisakiusi už 
nepriklausomybės reikalavimą.

žybt Mėgėja. Dar Beganau, k>- Knygas autorius išrašo L. 
da ir knygos ima sekti ladkraš- Enciklopedijos komentarą tom 

rezntiDdjam tr imasi, tą komen
tarą papildyti bei patikslinti: 

Enciklopedijos komentaras: 
“Antrąja rėaotacija išreikštas 
siekimas Lietuvai laisvės, neuž-* norėčiau patiksimu ir papddy- 
siangažuojant skirtis, su Rusija, 
tai palikta ata&d (jeigu to no
rės). Noras eiti toliau su revo
liuciniu Rusijos judėjimu ir 
tavo vienas iš sėtino pleištų”.

tomas ir iš psichologinės pusės pareiškimą, Įteiktą “Pasaulie- 
— kaip nutinka, kad.tie, kurie čių Teisėms Apsaugoti Lietu- 
sakosi ir tada stoję už nepri- vių šv. Kazimiero Kapinėse 
klausomybę, o betgi išdemons- Komiteto”, kuris reikalavo iš-

Užvertęs knygą, norėtam 
guostis, kad tai tik praeitis... 
Deja.

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

RIDGEWOOD CHAPELS 663 Grandvievv Avė. (prie Gatės ir Forest Avės.) 
Alan J. Reitter - Jacob Reitter, Licensed Mgrs. Kada reikalas ištinka -r- 
daug lengvatų, jūsų paguodai ir patogumui, jų tarpe: 7 modernios vėsina
mos koplyčios, puikiai įrengta kaip namuose esanti patalpa — atvangai, 
kompetentingas, veiklus ir simpatingas štabas, užtektinai vietos automobi
liams pastatyti. Ridgewood, N.Y. 11227. TeL EM 6-3200.

ne Gt Amerikos veik visais gėrimais: alum, vynu ir dar stipresniais; gausi 
Ir importuotų iš Europos ir kitų kraštų. — Jauki vieta susitikti, pasikalbėti 
ir džiaugtis gyvenimu su maloniais draugais. 110-12 Jamaica Avė. Rich- 
mond Hill, N. Y. 11418; teL 846-9286.

RIMOS m JVOSO BRUŽINSKŲ SIUNTINIŲ IŠTAIGA siunčia dovanų 
stantiata* 1 Lietuvą. Krautuvėje didelis pasirinkimas geros rūšies prekių 
žemomis kainomis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siuntiniai

Smalstys betgi nesuėmė R. 
Skipičio ir leido jam išvykti j 
Lietuvą, kai gavo už tai.. .pen
kis tūkstančius rublių..

O kad tai būtų tik praeitis!
Čia atpasakotas epizodas yra 

savo vyksmu senas —prieš 51 
metus, bet savo psichologine 
dvasia tebėra gyvas. Ir mūsų 
laikais yra “vadų”, kurie išsi
filtruoja į grupes; jie žino, ko 
jie nori: yra sekėjų, kurie ne-____________________________________________________________
Žino, kO vadai. iš_tikiųjų nori,. SIMONSON Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo. 1887 metų. Kuo 
bet. nasiduodami briko rivsriri gaMdami. pataraaujameminėjimuose-Skambinti 847-0300, Wm. H. Simon- 

. direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hill,
SU genausiais norais eina pas- N.Y.; 97-01 loist Avenue OzonTPark, N.Y. '
kui juos, kad paskui imtųs sa- ........ . 1 1 1 1 1
vo ėjimo gėdytis, kaiprare- karlonas funeral home

nieko mokšti. Užsakymai paltu išpildomi tą pačią dieną, kurią mes gauna
me. JORI patogumui turime didelį prekių pasirinkimą žemomis kainomis. 
Agentūra atidaryt* kasdien nuo 9:30 ryto iki 7 vai. vakaro; sekmadieniais 
nuo 10 ryto Iki 4 vaL pj>. Kitu laiku — susitarus.______________________

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

DELINIKS FUNERAL HOME, Thomas Deliniks, laidotuvių direktorius — 

jautriai užjaučia nelaimės valandoje ir paruošia garbingas laidotuves. 17 

Congress Avė. Waterbury, Conn. 06708; teL 753-6181.

Tarp labiausiai kontraversi-
nių klausimų buvo ir tebėra tie- chicagoje aktualesnis už vis-
tuvių politinių grupių laikyse- rūpestis dėl šv. Kazimiero Drauge sausioi.JŽO stud. Vy
ną Petrapilio seime 1917 . kapinių. Tas rūpestis protar- jame rašoma: “šiuo metų be- tautas Kasnįū^Įfdėl. Lituanus
Faktas, kad d a u gudinai .pįaįs vis iškyla vietos abiejuo- veik visų oiganįgacijų ^hi^ago- žurnaįošta!
pabalsavus už resoliuei&<.-rei-r-'se dienraščiuose. je susirinkimuore ^kalbama vajūstatfo
kalaųjančią Lietuvai neprikišu- apie šv. Kazimiero kapinių rei- je laiškuose 4gfrastų pinigų prandžiaii Prisiminti. jog ir ne- Vytautas maželis, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga-
somybės, mažesnė dalis de- Draugas sausio 20 per visą kalus. Kapai pasidarė visų mū- randame gana i piktus laiškus. „„klausomos Lietuvi Dolici- “ 7^ *1 
Tnnnctratvviai otadnriami rovn. nnslani jsidėio anmnkama skel- .5. r .. , „ J, . , . . ... ■ priKiausomos Kaetuvus pvua patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgevvood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.monstratyviaLgieaoaami revo- pusiapj jsioejo apmokamą ssei sų gyvybinis reikalas”. Esą 1 kuriuose sakoma, jei nebus ninka<: gaulvs nanašiai nukrei- - --------------
liucinę giesmę, išėjo iš seimo, bimą, pasirašytą “Šv. Kazimie- — ----- ----- ■ —1_^__ j

dažnai buvo vartojamas kaip ro kapinės”, tai reikia suprasti 
argumentas politinei kovai; bet kaip kapinių administracija, 
tas pats faktas gali būti svars- Tame skelbime atsakoma i

STUYVESANT JEWELERS — Leo Urbach, Europoje išsimokslinęs laikro- 
dininl(as. Virš 30 metų praktikos. Taisomus laikrodžius elektroniškai pa
tikrina ir reguliuoja. Metų garantija. Graviruoja vietoje. 231 Ist Avenue

vais, ir tuos Šautuvus nukrei- (tarp 13-14 SLs) NYC; teL 475-2650.

ges- BR1TAIN, CONN. TeL BA 9-1181.
Yra vadų, su didele energi- .

ja ir SU maža politine išmin- BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
tim, kūne nori būti šlapiu lapu, l4rf*yett* SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar- 
prie ko nors prilipusiu — prie btogoe laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.__________ ______
rusų, prie vokiečių, prie lenkų, JUOZO BANDžIUKO BARAS IR RESTORANAS. Čia vaišinsiesi ir vaišinsi 
prie anarchistų, prie komunis
tų, prie liberalų, prie konser
vatorių ... ir skelbtis, kad tai 
tikriausias šiuo metu kelias tau
tos gerovei...

Ir kita aktuali paralelė kyla 
prieš akis. Kai R. Skipitis pa
sakoja apie Voronežo lietuvius 
gimnazistus, ginkluotus šauta-

pitis kalba ir rašo lengvai, 
sklandžiai, bet jo amžiaus su
kakčiai padarė nemalonumo ir 
knygai nepagarbos tie, kukio 
jo “Nepriklausomos Lietuvos” 
antrą dalį išleido su eibe kal
binių klaidų, o įprastinę lietu
vių raštų skyrybą sugalvojo 

, “suąmerikoninti”.
. Lietuviškos knygos praktiko

je ima painiotis “atsimniimai” 
su “neatsiminimais”. Tai skir
tingi žanrai ir skirtingi jiem 
reikalavimai. R. Skipičio kny
ga pavadinta “atsiminimais”, 
nors jų gal yra mažiau nei iš
karpų iš laikraščių, iš enciklo
pedijos, iš kitų autorių atsimi
nimų. Knyga praranda vienti
sumą ir virsta nei istorija, nei 
atsiminimais, nei kronikinės 
informacijos rinkiniu..

Knygai, kaip ir spektakliui, 
reikalinga forma. Jei tuo nepa
sirūpino tie, kurie techniškai 
talkino knygą išleisti į žmones, 
tai nuskriaustas autorius ir nu
skriausta knyga.

Atsiminimai apie dvejopas re
zoliucijas:

Iš dvejopų elementų — atsi
minimų ir neatsiminimų — R. 
Skipičio knygoje įdomesni pir
mieji. Ypačiai atsiminimai iš 

.pirmojo pasaulinio karo laikų 
Rusijoje. Jie ne tik papasako
ti įdomiai, bet duoda ir kai ku
rios naujos šviesos praeities į- 
vykiam bei paralelių dabarčiai.

COSMO6 PARGELS RXPRESS CORPORATION (Agentūra) W. Kacz- 
maraky, flumagar. 1M Weot 14th Street (arti 6th Avė.) New York, N.Y. 
10611; teL CBMM& RtanžiaaK siuntinius J Lietuvą ir į USSR. Priimame 
ulaalgFasae MRytavaan^ TV, ritalbiamonis ir siuvamoms mašinoms, “Dollar 
Certlficatea*’, tartum ir LL Vlaos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas neturi

čionių demokratų iš vienos pu
sės ir santariečių, socialistų 
liaudininkų ir socialdemokratų 
iš kitos” (2®-9 psl.).

Sekant toliau R. Skipičio at- 
aiškėja, kas buvo 

tie “išėjimo vadai”... Po Pet
rapilio seimo Voroneže J. Jab
lonskis ir Pr. Mašiotas ėmėsi 
padėtį gelbėti ir sudaryti bend
rą politinį centrą. Jie “kreipėsi 
į tuomet Rusijojė .veikusias lie
tuvių partijas, kdū josj atsiųs
tų savo atstovės j Voronežą. 
Tam mūsų žymiųjų vyrų kvie
timui pritarė ir savo atstovus 
atsiuntė šios partijos: krikščio
nys . demokratui, socialistai 
liaudininkai, pažangiečiai 
tąutininkai ir siiitariečiai. So
cialdemokratai j šį reikalą ne
si jungė, b šliejosi prie Kapsu
ko Mickevičiaus vadovaujamo 
lietuvių reikalų- komisariato, 

, i --..j , ---------

DOVANU SIUNTINIAI | LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Fina* Unten Ttarą egatetuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metu* ml vtenaa Nanttaiya nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūšy ilgų 
metų patyrimas leMMa nrama Ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visa* 
parMcaa, misi litas su stantinių paėmimu, mipakavimu. ir tų siuntinių tfahin- 
Umu, Tžnrtgtnldts anAaų patarnavimą tr būsite patenkinu. Mes turime <Mcų 
pasirliiMiną tvaMų siunttalaina daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką Uk jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
1 RMt &th SL New York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: CMcago. 
III. 2tlt W. CMcago Avė. 606X2; Los Angeles. Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036.

,. . . sų gyvybinis reikalas”. Esą j kuriuose sakoma, ,
bimą, pasirašytą “ŠV. Kazume- ellsirinkimi]<! kaninhi klancimn reikiamai sutvarkvtas redakri. VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St,susinnkimus kapinių klausimu reikiamai sutvarkytas reaakci patlketą ginklą pnes Ridgewood, n.y. 11227, ev 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be

prisirenka sausakimsai. rus kolektyvas^ atsisako prenu- §gyo valstybės prezidentą ... to» duodami poiaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei-
Sprendžiant iš paskelbtos in- meruotis. Dieųpmis ir naktimis TTX___l__ ,_____ ___ nama kaina,

formacijos kova dėl kapinių pluša Jonas Bagdonas ir Jo- 
prasidėjo, kai vietos arkivys- nas Badenas. Jiems labai tai- ! 
kupija perėmė kapines savo ži- kiną Antanas -Dundzila... Su- 
nion, paskyrė savus administra- rasti ir naujų numerių redakto- P.S. Knygoje 478 pusi., kai- 
torius ir įvedė naują tvarką, riai, bet kas gili įvykdyti jų iš- na 7 doL

t r a v o su nepriklausomybės laikyti kapinių lietuvišką cha- Naujoje tvarkoje lietuviškos or- leidimą, kai kasa tuščia ...”
priešininkais. Knygos autorius rakterį bei tradicijas. Sausio ganizacijos ir įžiūrėjo lietuviš- Neminint pavardžių dėl redak-
prie to fakto specialiai sustoja. 27 tas pats dienraštis pranešė, ko charakterio ir lietuviškų cijos rašoma: “Jeigu iki šio lai-

kad eilė Chicagos katalikiškų tradicijų naikinimą Dabartinė ko buvo parodyta reikalingo

RICHMOND HILL DORAME FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich- 
moad BU N.Y. 1141R Tri. 641-9441 - MI 1-7702. Krautuvė atidara kasdien

9 vaL vyto iki 9 vaL vak.; aHunatfieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa- 
stančiaam | vtoua mtestua. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom bokštai Ir pristatoma j nurodytą vietą arba namus. Savintaikai — 
Jobo IW— Ir ABco Eupko; kuri kalba lietuviškai ir maloniai patamanja.

SO JIS 
ba, jog santariečiai (autorius 
yra buvęs Santaros partijos na
rys. Red.) ir kasieji savo kal
bose ir rezoliucijoje tuomet ne
reikalavo Lietuvai nepriklauso
mybės, o tik automanijos, kas 
neatitmka tikrenybei, tai čia 
duodu abiejų rezoliucijų teks
tus, kurie aiškiai pasako, jog 
ir kairieji su santariečiais sie
kė Uetuvai nepriklausomybės, 
o nė autonomijos”. Tas rezo
liucijas išrašo iš L. Enciklope
dijos. Pirmoji rezoliucija — 
“tautininkų pažangiečių ir 
krikš&onių demokratų retoliu- 
cija” — kalba apie “nepriklau
somą demokratinę Lietuvos 
respubliką”. Antroji — “santa
riečių, socialistų liaudininkų ir 
socialdemokratų retolracija” — 
kalba, “kad lietuvių tautai pri
klauso politinio apsisprendimo 
teisė; kad savo politinį likimą 
lietuvių tauta turi teisę spręsti 
laisvai išrinktame Lietuvos 
Steigiamajame Susirinkime”

Iš rezoliucijų teksto aišku, 
kad antroji reaoliucija paliko 
atviras duris — ar tas “Susirin
kimas” pasisakys už nepriklau
somybę ar kitaip savo likimą 
spręs. Pirmoji rezoliucija duris 
uždarė — pasisakė už nepri
klausomybės reikalavimą. Tai
gi rezoliucijų tekstas neduoda 
pagrindo nd autoriaus mini
mai demagogijai, kad antroji 
rezoliucija tereikalavus “auto-

‘Kadangi ir šiandien — ra- __ _ , - * - --
vra žmonių, kurie kai- <*SanizaciJ'l (Katalikų Federa- kovos įtampa veda į tai, kad užsispyrimo (kai kurių as- . - ------------- .
J cija, Liet Kat Susivienijimas, arkivyskupija bus laimėjusi ka- menų), laikas apsispręsti ir pa- MISIONO gėrimų krautuve — Galima gauti įvairiausios rū

Moterų Sąjunga, Lietuvos Vy- pus, bet pralaimėjusi sielas, klusti daugumos valiai. Kas pa- .. T--1 
čiai, Ateitininkai sendraugiai, Rgda Bažnyčia ieško “dialogo” vargo — tegu pailsi, kas ne- , zurins Lavrmų
Šv "Vardo Draumia) nenaten- nori teini naci. tirama pavadinta “fteci REPUDLIC GĖRIMŲ KRAUTUVE 322 Union Avė. Brooklyn, N.Y. 11211,sv. -varuo uranija) nepaien netikinčiais, kada pašto- non erti drauge — tegu pasi- <^ h.„ . . mvt-kmr juhm Bražinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų,
kmtos kapinių administracijos racijoje pabrėžia individualini- traukia...
pro®™™ ir nu, kapiniu administracijai pa- Kas tie pavargę ar nenori ei-    „, ,, . aso MAISTO KOAiriuva. Antras Vaitkus, ve®^. smb Avė.
Žygiam. Vasario 8 Krikščionių reiškimas svetimas susipratimo ti drauge, aiškėja iš T. Žibu- WteMuiwn, N.Y. 1142L vi 99077; 340 Grand st Brooklyn, n.y. 11211, st
demokratų sąjungos Chicagos dvasiai, o lietuviškas organiza- rię vasario 1 dienos praneši- Šio žurnalo redakcijoje jau ne- »«»»; P»y*gintom bataem priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams, 
skyrius paskelbė solidarumą su cjjas stumia nuo savęs dar ir mo. Esą “neseniai pasirodė matyti tarusio red. dr. T. Re- ordcrs spccial pnce
minėtų organizacijų pareiški- rašto nežmoniškai dūky- naujas Utnanus numeris, sure- nurito, O eyr. redaktorium pa- '-.'-”7 .

„ . . ,__  . . n-,**-.,- * . . EUFERKNI FIECE GOOO6 CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002,mais. O tą pat dieną vedama- ta kalba. daguotas dr. Anttao Klimo, sltota tatai BųfBMta’*. AL4-E31R VBmms* metaagoe jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės.
, ___________ - ... . ........................■' „-t.-. VnmnŽB amtaagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės,

■MMMMMmmNBMBmNMM|MmN|MMMtaMMtatotatataMMNtatoMtataMtataMMMMHlMMHHEtatadM maišyto*, galvute*, torom* užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios

LITAS INVESTING CO., INC. — Paskolos gerolnis sąlygomis. Aukštos pa- 
Mkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond HiH, N.Y. 11418, (212) 
441-67b9; 6755 S. Western Avė. Chicago, HL 60636 (312) 476-2242.
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Ryžtas už ir prieš laisvę 
ir nepriklausomybę

Lietuvos nepriklausomybės cūzijoje dėl to kilo didžioji ne
atkūrimo šventė — Vasario 16 voliucija. Amerikoje 1776 lie- 
— įsiterpia tarp Linkolno ir pos 4 buvo paskelbta nepri- 
Washingtono gimtadienių. Ta: klausomybė ir kovota laisvės 
atsitiktinis, bet ir reikšmingas kova, kuri baigėsi šio krašte 
dalykas. Du didieji Jungtinių 
Amerikos Valstybių preziden
tai, kurių vardai tebėra gyvi šie 
krašto istorijoje ir tautos atmi
nime, yra buvę žmonių laisvės 
skelbėjai ir gynėjai. Washingto- 
nas gynė šio krašto gyventojų 
teisę laisvai apsispręsti ir ne
priklausomai tvarkytis. Linkėti
nas kovojo už visų žmonių ly
gias teises laisvai tvarkyti sa
vo gyvenimą. Abu tie didie; 
vardai ir laisvės idealai gaubia 
Vasario 16 dienos deklaraciją, 
kuria buvo išreikšta lietuvių 
tautos valia laisvai gyventi ne
priklausomoje savo valstybė
je.

laimėjimu. Gi tuo pačiu metu 
caristinė Rusija, susitarusi su 
vokiškąja Prūsija ir Austrija 
užgrobė ir pasidalino Lietuvos 
ir Lenkijos laisvą respubliką. 
Kai Vakarų pasaulyje laisvės 
idealai buvo iškelti, Rytų rusiš
kajam pasauly jie buvo sumin
džioti.

Linkolno laikais pasikartoje 
tas pats. Abraomas Linkolnas 
1863 sausio 1 paskelbė eman
cipacijos arba vergų išlaisvini
mo deklaraciją. Dėl jos kilo vi
daus karas, bet jis buvo laimė
tas žmogaus teisių ir lygybės 
gynėjų. Vergija buvo panaikin
ta.

Tuo tarpu caristinėje Rusi
joje lietuvių, lenkų ir kitos 
tautos liko pavergtos. Lietu
vių ir lenkų sukilimas tais pa
čiais 1863 metais buvo kruvi
nai užslopintas. Ir šiuo atveju 
Rusija skyrėsi iš laisvo Vaka
rų pasaulio, kaip žmonių ir tau
tų engėja.

SUKAKTUVINIAI METAI

Jauna, laisva, pati'savęs val
dovė, •• .«• - J

Tautų eilėn įstojo Lietuva..
Tokiais žodžiais nepriklauso

mą Lietuvą pasitiko Maironis, 
x anksčiau ją Žadinęs iš tautinio 

miego savo kūriniais. Jais pa
sakyta, kas Lietuva buvo mum 
patiem ir pasauliui Mes tapom 
savo krašte šeimininkais ir 
naudojomės teisėmis, priklau
sančiomis visai žmonijai.

1968 paskelbėm ' Lietuvos 
Laisvės Kovos metais. Tuo pa
brėžta ypatinga šių metų reikš
mė. Nepriklausomybės' atgavi
mas buvo likiminės svarbos 
lietuvių tautos laimėjimas, to
dėl i 
dešimtmečio sukaktis nusipel- 

- no išskirtinio visų dėmesio. Iš 
kitos pusės laisvės netekimas 
turi visiems rodyti lietuvių tau
tai padarytą neteisybę ir 
skriaudą.

šia linkme yra sujudę lais
vojo pasaulio lietuviai. Visų 
kraštų lietuvių bendruomenės 
rengiasi nepriklausomybės 
šventės minėjimams ir planuo
ja metų darbus. Padarykim vi-

* . - • . - >- „ • • ...
sa, kad musų balsas ko jpla- 5. Ženkliuko paskirtis: ne
dali ir ko garsiau nuskambėtų šiodami tą patį ženkliuką, lais
to susilietų su visų pavergtųjų vojo pasaulio lietuviai turi 
bei skriaudžiamųjų balsu. Ko- jaustis esą tos pačios tautos 
vokia dėl teisingesnio ir ge- vaikai, tarp savęs seserys ir 
resnio ateities pasaulio, kuria- broliai.
me derama vieta taip pat pri
klausytų ir mūsų tautai.

šia proga primenam, kad su
kaktuvinių metų reikalu PLB 
valdyba plačiau yra pasisakiu
si savo bendraraščiu, paskelb
tu Pasaulio Lietuvio 1967 rug
sėjo -spalio mėn. 30 numery.

LIETUVIO ŽENKLIUKAS
1. Lietuvos nepriklausomy

bės 50 metų atgavimo sukak
čiai atžymėti yra išleidžiamas 
lietuvio ženkliukas.

šio atgavimo penkias- 2. Ženkliuke raudoname fo
ne duodamas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės oficialiai varto
jamas stilizuotas Lietuvos Vy
tis, konkursą laimėjęs daili
ninko T. Valiaus darbas.

3. ženkliukas skiriamas ne
šioti prie drabužių.

4. ženkliukas yra dviejų rū
šių: auksinis (10 karatų auk
so) ir. sidabrinis (sterling silver 
standarto). Pirmojo kaina 6 
dol., antrojo — 3.

6. Susitarta, kad tam tikrą 
kiekį ženkliukų gaus PLB val
dyba. Bet pagrindinis jų platin
tojas bus ženkliukų gamintojai 
lietuviai Edmundas Cibas ir 
Petras . Navazelskis. Gaminto
jams duodama teį$ė ženkliukus 
platinti visame laisvajame pa
saulyje ir platintojus pasirink
ti savo nuožiūra.

7. Kadangi pagal sutartį tam
tikras honoraras pačių ženkliu
kų pavidalu mokamas PLB V- 
bai jos veiklai remti, tad PLB 
Valdyba prašo visų kraštų lie
tuvių bendruomenes dėtis į 
ženkliukų platinimo talką su 
gamintojais sutartomis sąlygo
mis. Pirmoji ženkliukų platini
mo iniciatyva turi priklausyti 
lietuvių bendruomenių orga
nams — kraštų, apygardų ir 
apylinkių valdyboms. Bendruo
menė turi būti interesuota, 
kad lietuvio ženkliukas ko pla- 
XI--- =------ l-l.--*..---- Jjjjs

viena tarp kitų priemonių tau- jos vienos tai priklauso. Pasise- 
tiniam lietuvių tarpusavio soli- kimas yra visų rankose. Todėl 
darumui ugdyti. r visi sukruskime: laiku išrinki-

8. Sutartis su gamintojais pa- me atstovus, sudarykime sąly- 
sirašyta penkeriem metam;

9. ženkliuku reikalu kreip- ^rvtoi i darbą savo
«s Šuo adresu: TAURAS Co, s““*"“* bei sugestijomis.
P. O. ,Box 724, Islington, Mass. 
02090, U.S.A. .

JAV LB APYLINKIŲ 
VALDYBOMS

JAV LB centro valdyba 
1968.1.15 į apylinkes kreipia
si tokiu raštu:

Jubiliejinių metų proga PLB 
išleido lietuvio ženkliuką ir 
kreipėsi į JAV LB centro val
dybą leisti tą ženkliuką platin
ti JAV Lietuvių Bendruomenė
je.

Centro valdyba sutiko, kad 
lietuvio ženkliukas JAV Lietu
vių Bendruomenėje būtų plati
namas, ir apie tai painforma
vo PLB valdybą.

Pageidaujame, kad šį ženk
liuką įsigytų kuo didesnis skai
čius lietuvių ir apygardų bei 
apylinkių valdyboms rekomen
duojame savo gera valia su
tikti jį platinti.

Su pagarba,
Bronius Nainys, pirmininkas
• Stasys Džiugas, sekretorius

DAUGIAU DĖMESIO 
PASAULIO LIETUVIUI

Pasaulio Lietuvio uždavinys 
keleriopas: ryškinti bei skleisti 
Bendruomenės idėją, informuo
ti bent apie didžiuosius visų 
kraštų lietuvių bendruomenių 
darbus bei rūpesčius, jungti 
laisvojo pasaulio lietuvius į vie
ną tautinę šeimą.

Pasaulio Lietuvis šiandien 
jau lanko lietuvius 24 kraštuo
se, ir ne vienam yra vieninte
lis spausdintas lietuviškas žo
dis.

Pasaulio Lietuvio reikšmė 
jau suprasta, ir jis- susilaukia 
visokeriopos paramos iš Bend
ruomenės organų, lietuvių d- 
jų, paskirų asmenų. Deja, ši 
parama dar ne tokia, kokia ga
lėtų ir turėtų būti. Ne vieno 
krašto Lietuvių Bendruomenė 
prie Pasaulio Lietuvio gyvatos 
palaikymo nieku neprisideda.
. Šia proga kraštų . bendruo- 
menės prašom:

a) Pasaulio Lietuvio rėmimą 
laikyti savo uždaviniu, /

b) planuoti tikslingą jo pa
skleidimą,

c) siekti bent valdyboms grei
tesnio jo gavimo tolimuoseSovietinė prievarta yra ne 

tiktai tų didžiųjų laisvės idea 
lų paneigimas bei išniekinimas 
bet ir nusikaltimas žmonijai. 
Kokia maža ir fiziškai silpna 
bebūtų tauta, ji yra pasaulinės 
žmonių šeimos narys, lygus di
džiom ir galingom tautom. Tau
tos teisė į laisvę ir lygybę pri
klauso ne nuo jos didumo ar 
galingumo, bet nuo to, kad
ji yra gyva ir kad teisingumas "šiandien bolševikinė Rusija 
reikalauja atiduoti kiekvienam taip pat yra priešinga bet ko
tai, kas jam priklauso. Kiekvie- kiai žmogiškajai laisvei, nors 
nai tautai priklauso teisė lais- su perdėta propaganda ir garsi- 
vai tvarkytis. Didesnė ir galin- naši ‘laisvės gynėja ir nešėja”, 
gesnė tauta ar valstybė, tą tėi- Faktai nepaneigiami: spygliuo- 
sę sumindžiojus, paneigia sau tos geležinės, mūrinės, bambu- 
teisę būti laisvo pasaulio bend- kįnės ir kitokios užtvaros, du- 
ruomenės nariu. Ji pati save sinanti komunistinė diktatūra, 

išskiria kaip nusikaltėlė. Tokia kolchozinė baudžiava, rusų ko- 
šiandien yra Sovietų Rusija. lonijom paversti pavergtieji

* kraštai, koncentracijos stovyk-
Rusijos išsiskyrimas iš lais- los Sibire. Tai žiaurių nusikal- 

vojO pasaulio yra būdingas ne tėlių darbas. Ir jeigu su jais 
nuo šiandien. Jurgio Washing- dar santykiaujama, tai tik dėl 
tono laikais Amerikoje ir Va- to, kad stinga Washingtono ii 
karų Europoje aidėjo žmogaus Linkolno, kūne laisvės prie-

RENKIMĖS PLB SEIMUI
PLB konstitucija PLB sei

mui skiria du pagrindiniu už
daviniu: a) jis yra vyriausiasis 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės organas, b) taria visus jos kraštuose, apsimokant oro paš- 
reikalus.

PLB seimą sudaro: a) atski
rų kraštų rinktieji atstovai ir 
b) PLB v-bos nariai.

Kraštų lietuvių bendruome
nių atstovų skaičius nustatytas 
PLB valdybos bendraraščiu, 
paskelbtu Pasaulio Lietuvio 
1967 birželio mėn. 29 numery. 
Jau išrinkti Australijos, Kana
dos ir Venecuelos lietuvių 
bendruomenių atstovai (žr. PL 
1967 lapkr. mėn. 31 nr.). At
stovavimo reikalą jau tvarko

Nieko dar negirdėti ii kitų vi- vių literatūrine kalba XVI-XVII 
sų kraštų. O jau pats metas amhuje” t6“”“ 5
susirūpinti, nes iki seimo teli- .Plukusi daug dėmesio, 
ko astuoni mėnesiai (jis įvyks- lociją ginant, oficialus 
ta 1968 rugpjūčio 29 - rug. ?Pon«“as bu™ J- Jur8mls- 
sėjo 2). Taip pat PL 1967 rug- 
sėjo — spalio mėn. 30 nr. pa- — Antanas Zauka, vienas iš 
skelbtas PLB III-jo seimo dar- nedaugelio Lietuvos operos ve- 
botvarkės projektas, dėl kurio teranų, Lietuvos operoje dir- 
prašoma pasisakyti.

to išlaidas.
Stasys Barzdukas, 

Vykdomasis Vicepirmininkas
Vytautas Kamantas, 

Vicepirmininkas Informacijai

— Jonas Palionis, lietu- 
vių kalbos katedros docen
tas Vilniaus universitete, sau
sio 15 Vilniaus universitete ap- 
gyųė disertaciją ir įgijo filolo- 

; gijos daktaro laipsnį. Jo diser
tacija — monografija “Lietu-

(Elta)

lygybės ir laisvės šūkiai. Pran- šam nedarė jokių nuolaidų. Vilniaus bokštų romantika

bęs nuo pat 1920 metų, sau-
PLB valdybai seimo pasiseki- šio 24 sulaukė 70 metų am- 

mas didžiai rūpi. Bet ne nuo žiaus. ,
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ALKSNIS

(28)

JURGIS JANKUS

PEILIO
AŠMENIMIS

TRUŲ VEIKSMŲ DRAMA

LAIMA

DAUGVYDAS

(Pažiūri į Laimą į rankas, paskum vėl į 
rankas. Laima labai nežymiai linkteri galva ir 
stipriai užsimerkia. Alksnis greitai kerta iš de
šinės, iš kairės ir vėl iš dešinės. Daugvydas 
meta mazgą ir šoka prie Alksnio. Laima suriš-
tomis rankomis stengiasi užstoti).

Daugi Dauguži! Nebūk mažas, Daugi

PRANAS
(Įšoka į tarpą).

Jei nori kirsk man!

LAIMA
Daugi, nuo tų poros plekštelėjimų gali priklausyti

ne tik mano, bet ir mūsų vaikų gyvenimas.

Kurio rankos nešvarios? Pamurzinkite jai veidą. DAUGVYDAS
Alksni, kaip tavo? Gerai, gerai. Aš dar neišmokau tavo keliais vaikš-

ALSKNIS
. Skaudą?Negalėčiau sakyti, kad purvinos, Ijet patvoriais 

šiandien prisiropojau.

čioti. Gal ir neišmoksiu (Liečia jos veidą pirštų galais). 
Jau pirštus galima suskaityti. Vistiek ta geras gyvulys!

LAIMA

PRANAS LAIMA

Matysimės. Turim matytis!

LAIMA

(Bučiuoja Aiškių). Ačiū tau už didžiausią paslaugą.

Mes rasim. Mums ir ieškoti nereikės — tu būsi
visada kartu su mumis. Ne banditas, ne žmogžudys,

Tau nebuvo lengva. Atleisk man kad priverčiau, bet Mti_

bet vyras, kuris visomis jėgomis stengėsi niekam 
skausmo nepadaryti. Vaikai žinos viską. Jie žinos ir, 
kaip tų šį vakarą nepajėgei rankos prieš jų motiną pa-

taip reikėjo.

ALKSNIS

LAIMA

riAUGVYDAS
ffik papurto galvą ir greitai išeina. Pas-

kui jį išeina Pranas)
LAIMA

(Atsisuka į Daugvydą, stovėjusį kitoj pu- Ne, Daugi. Mes dabar jau dideli susimokėliai ir 
paslaptį mokam išlaikyti ligi paskutinio širdies plaki*
mo.

DAUGVYDAS DAUGVYDAS
(Apkabina Laimą).

LAIMA
(Eidama, artyn).

O aš bijau tave palikti. Niekada nebijojau, o da
bar bijau. Kartais man rodosi, kad tai paskutinieji 
mūsų akimirksniai ir kad vaikai tavęs nebematys nie-
kada.

DAUGVYDAS Degti pradeda. Ne, Daugi, ne gyvulys. Tik geriau-
sias draugas tą galėjo padaryti. Ačiū, tau, Alksneli.

Ir kiekvieną sykį prašiau Dievą, kad leistų dar 
sykį pasimatyti, ir širdis griaužėsi, kad nebepamatysiu, 
kad gyvo nebesusitiksiu.

Sutepk jai veidą. Aš esu tikras, kad arti prisikišęs 
nežiūrės. ALKSNIS

O! Daugi! Ką tu čia dabar, žinai, kokia juokinga

ALKSNIS

Dabar su tuo kumpiu ir apsitaukavau nemenkai.

(žiūri susigėdęs į savo rankas).
* DAUGVYDAS mintis man nuolat galvon lenda.

Jos degti man niekada nenustos, Einam, Pranai,
pasidairyti apie namą.
PRANAS

O dabar?

LAIMA

DAUGVYDAS
Na?

LAIMA
(Eina artyn prie Laimos, žiūrinėdamas rankas). Jiems ten gali kantrybės pritrūkti. Nežinau. Dabar jaučiuosi kitaip. Man dabar taip, Kad po kokių dešimties metų mudu susitiksime

lyg tu išeitum | rūką, kuriame tavęs niekas neberas. kur nors Vilniuje, gal Zarasuose, ar Palangoj. Visiš-
LAIMA LAIMA tai nepažįstami, žinoma. Tavo' pavardė niekada negir-

Gerai, eikite, bet leiskite dar sudiev pasakyti. DAUGVYDAS dėta. Išmylėsime, vesime ir tada vaikam tyliai paša*
Alksneli, jeigu nori nors kiek man gera, maldauju (Bučiuoja Praną). Tiek metų man buvotekaip geriau- kyšime, kas esame.

su ašaromis. si broliai. O dabar... Ar matysimės kadi? Nei tu, nei vaikai (nukelta į 4 p»L)
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jos pinu. J.

Apie jaš plačiau pasisakė
ta, kad perdavimą atliks ko-

Hvyksta slidmEti

būvu gina gėuši, fiėš ją aplan
kė daugiau, kaip 700 žmonių. 
Į parodą įėjimas buvo veltui ir 
ji neturėjo jokią pajamų ir iš
laidų, tik vienos knygos nuo-

vgftni platino bilietus į spektak
lį- '

k dėtys, F. Rūgytė, J. Paštukas ir neturėta. TodB pajamų už ’par- 
JAVLB centro valdybos atsto- duotus titeietuš buvo gamta 
vas St Džiugas ir LB Chicagos $1,340., padaryta išlaidų —

< apygardos valdybos atstovas A. $484.97 ir fiko jįfelhb —855.03. 
Gintneris bei muzikinės komi- Toliau tarė žodį J. Paštūkas 
sijos nariai: j. Bobintonė, M. — IR Kult Kongreso registra-

’ Momidenė, S. Lažauskienė, B.

K

komisi-
6. todėl iš

| riai* pirm. M. Rddfenfe, lt. šim- stashfobėjimas, nes site irta-

jįoaų

tą atitinkamai sutvarkytas ir 
perduotas centro vaidybai. Ko
miteto pirm. M. Rudienė pareiš
kė, kM CV pfrtt. B. Ntinys 
yraraštu pasižadėjęs apmokėti 
iš ČV kasos nuostolį, jei toksai

"Toks mūšy likimas" — nau
ja dainų —: muzikosplokštelė. 
V. Bandžiūtė įdainavo: Mėly
nos akys, Vasara ateina, Lop
šinė, Naktis, Aš verkiu vie
na, Laukiu tavęs ir kitas mo
derniškas dMnak Kaina- ste-

* reo 5 dol., siunta 50 c.

Nauja ilgo grojimo plokštelė
Nutarimai, MMMMriht |UČ»ta 

Ir nuostolis
Komiteto posėdyje buvo m

tarta pareikšti viešą padėką Iii _____  _____ _ ____
toriam š^ntoai ir radijui, ku- į0 Aurelija PaukšteUenė JT J.

” “ ’ ' ’ ’_______ s ir
prie IH Kultūros Kongreso gar- j jępsnaharzdis, Dainos* Milžinų 
sinimo. Lietuviškos radijo sto- galis, Karią karalaitis, Tindy, 
tys — Margutis ir S. Barkūs— žiema, Miegoti, vaikeli, Striu- 
Daukus dirbo visai veltui, kad beuodegis. Kaina '5 dole- 
tik geriau pasisektų kongresas- 
ir jo planai.

Taigi nutarta, kad JAV ir 
Kanados LB rengto m Kultū
ros Kongreso organizaciniam 
reikalam vykdyti , komitetas 
1968 sausio 26 baigia darbą ir 
jokių tolimesnių darbų neatlie
ka, o visą susirašinėjimą, a- 
pyiskaitaš ir pinigų tikutį, su
moje $11.69, A. Martinkaus są
skaitą $48.73 su užrekorduota

Čian ‘ iūnnllrum su ja komiteto 
dalyvius supafindino inž. Jz. 
Khągžc^s. paskatindamas at- ___

-ix $ »--- . - - * - — — - . -j-- — ———- -—------------<—g W M" Tl11** A V*xj

jfciras pajamų ir išlaidų sąskai- -ne tafr fiitfedsyviai prisidėję fe. JaraL Pasakos: Sigutė 
tas. Pasirodo, kad bendra III ---------------- ” " 6
Kultūros kongreso apyskaita 
balų tokia: gauta pajamų $12. 
6&.6O, išlaidų — il2£34.91 
jau apmokėta ir $4,958.53 ne
apmokėta. Buvo pateiktas Mar- 
ųuette National banko čekis, 
Nr. 173 sumoje $11.69 kaip li- 
kutes. Daugiau pinigų muzikinė
je komisijoje nėra, todėl trū
kumą sumai $4,058.53, kaip bu
vo iŠ anksto susitarta, tūrėtų 
apmokėti JAV LB centro val
dyba, kaip IR kultūros kongre
so šeimininkas.

Po to, komiteto iždih. M. _ __ t _____ ___ ____________
Slinkus perskaito apyskaitą, ši- juošta ir paskutinio posėdžio 
tie pinigai buvo gauti tiesidgi- protokolu perduoda artimiau- 
niai kongreso metu Jaūnimc siU laiku JAV LB cėhtro val- 
cenĮre. Tokių pajamų būta dybai, kaip m Kultūros kon- 
$151.03 ir išlaidų — $1,161.43; greso šeimininkui. Buvo sutar- 
pelno likutis $49.60, kuris bu- ta, kad perdavimą attiks ko
vo įneštas į bendrą banko sąs- mifeto pirm. M. Rudienė ir iž- 
kaitą. Visds pranešėjų 
nės apyskaitos buvo detalizuo- Iždin. M. Šimkus pateikė A. 
tos ir perskaitytos Šiame posė- Martinkaus užrekorduota kon- 
dyje, todėl pirm. M. Rudienė 
vištoms padėkojo ir prašė pasi
sakyti kitų komiteto narių dėl 
išidtaūsytų pranešimų.

j. Ignafonio fr St. Džiugo 
pasisakymai

J. Ignatonis pareiškė, kad 
lietuviai kultūriniam reikalam 
dažniausiai nenorom praveria 
savo kišenius. Tuo tarpu, kai. 
pav., žygininkam New Yorke. 
ar Jaunimo kongresui Chicšgo- 
je suaukojo labai stambias su
mas pinigų. Todėl nereikėtų 
skaudžiai pergyventi susidariu-

riai. Persiuntimui 500.

"Lietuviškos senos ir naujos 
dainos" — nauja ilgo grojimo 
plokštelė, {dainuota: Užstalės 
daina, Prieš tolimą kelionę, Pa
vasario linksmybės, Bobutė ir 
Pilypėlis, Šią naktelę, Aš au
gau pas tėvelį, Tinginė boba, 
Oi tu Jieva, Jievuže, Oi lau
kiau laukiau, Stikliukėlis ir 
Mergužėlė brangi. Dainuoja: R. 
Marijošius, V. Noreika, L Aba
rius, A. Mikalauskaitė, A Stas
kevičiūtė, *S. Petkevičius, V. 
Daunoras ir mišrūs chorai. Iš
leido Eurotone Co. Kaina: mo
no 4 dol., stereo 5 dol.

"Dainuoju jums, Aurelija". 
Mana gitara, Meilės ilgesys, 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos, Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltos rožės, Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos ste
reo plokštelė — kaina 5 dol.

inas svečias, kuris iki šiol jos 
niekam dar negrąžino.

Techniškais kongreso reika
lais rūpinosi Z. Dailidka. Jc 

________   žiniomis-, jokių . nusiskundimų 
tuvos nepriklaiismnybės atgavi- nebūta, nes jo darbas buvęs 

-.i-ii. • -____ •„ „_________ patalpų parūpinimas ir jų
paskirstymas.

tį ir energiją, mokslą ir kūry
bą turime skirti prarastos Lie- 
f ’L/J '-Z' '

mui ir lietuvybės iMaikymuE 
Tai mūsų pareiga. 
Laisves kovai laimėti mums 

yra reikalinga kaimynų ir ____ _____ _________
draugų pąrama. Mes negalime v Radžim .Tafa buvo pavesta 
būti užsidarę.' Visam pasauliui suorganizuoti Dariaūs Lapins- 
turime atskleisti savo tautos - fco kantatos “Karalius Mindau- 
tragediją ir jos sfekimus. VaK- & operoš “MaSas” pj&a- 
tybininkai, mokslininkai, kultū
rininkai, visuomenininkai, aka- 
demikai ir visi kiti svetimų 
tautų intėldctoaiai turi bute pir
minė mūsų darbo dirva. Spau
da, radijas, televizija, kongre
sų, senatų, akademijų, suvažia
vimų ir konferencijų Audito
rijos turi būti mūsų laisvės sie
kimo priemonės.

šeima, fituaništmė mokykla, 
jaunimo organizacija, stovyk
la, knyga, laikraštis, mokslas, 
menas, ir fietuviMtoji kūryba 
turi būti lietuvybės i^a^ymb 
tvirtovės.

retėja tai rusifikacijos padari- Tai musų darbo metodas, 
ros vardu. Draugija tūri savo nių įtakoje pavergtame krašte, Jubiliejines nepriklauso- „ .
patalpas ir rūpinasi Įvairia kul- tai išeivijos didžiajame tautų mybės šventės proga nūdšir- pėtavo labai kartų, o pas- daūgo” ir “Maro” pastatymų. mos, todėl bendras m Kultū- 
tūrine veikla. Ji taip pat pri- virinimo katile. Mes tam netu- dšai sveikindami v&us ętiėtii- kūtim? sūvžftę. — kasdien. Jie Jisai pasiūlė rezoliuciją, kad tą ros, kongreso nuostolis yra ne Ką tik išleistas naujas lietu-

autesscK 4^- nūūstolj, tiėša, reffiž Sutikti ^4,946.25, bet — $5,946.25. viškų dainų rinkinys “SU DAI-
i ir tėdi- su nepatogumu, tačiau didelis Skaudu tai! girdėti, bet taip NA”. Iki šiol buvusios panašių 
ūmSs su- kultūrinto įvykis ir jo . ruošimui yra. Pasirodo, kad kultūriniai rinkinių laidos išsibaigusios ar

Pas Lenkijos
• lietuvius
' Vroclave, Lenkijoje, gyvena 
būrelis lietuvių, kurie turi ir 
savo draugiją, pavadinę Kultū-

. širdgėla, skausmu, ryžtu ir il- 
gešiu laisvų dienų pavergtiem 
savo broliam ir viliamės, kad 
greitai jos ateis, kad laisva ir 
nepriklausoma Lietuvos valsty- 

£bėbus vėl atkurta. —
Tai mūšų viltis.
Istorija ir gyvenimo patir

tis byloja, kad laisvė dar nie
kam niekada nebuvo veltui 
duota. Laisvė visuomet turėjo, 
būti iškovota ir išpirkta krau
ju ir aukomis ją mylinčių tau
tos vaikų. Ne išimtimi yra ir 
pavergtoji lietuvių tauta, visuo
met už laisvę atkakliai kovo
jusi ir tebekovojanti su šimte
riopai gausesniu pavergėju. 
Nuo tos laisvės kovos nėra at
palaiduota nei lietuviškoji išei
vija.

Nedidelė mūsų tauta, jėgų 
neperdaugiausia ir jos kasdien

tymą lapkričio 25 ir 26Maria 
High Šchool žadėję. LB CV 
Kultūros kongreso metu ryžo
si pastatyti jaunė lietuvio 
komp. modernius kūrinius, ku
riuos amerikiečių - spauda vė
liau teigiamai Įvertino ir tuc 
pačiu išreklamavo pačius lietu
vius ir jų kūrybą. V. Radžiui, 
kaip organizatoriui, teko susi
durti su daug Sunkumų: orga- 
zuojant chorą, apšvietimą, de- 
koracijas ir kita. Bendromis jė
gomis darbai buvo atlikti. Rei
kėjo palaikyti ryšius su libreto 
autorium K. EJradūnū ir komp.

greso kalbų ir diskusijų juostą, 
kurią reikia kartu perduoti 
centro valdybai ir atsiskaityti 
už atliktą darbą. Be to, jisai 
pasiūlė sudaryti suvestinę apy- (Persiuntimui 50 c.), 
skaitą iš posėdyje pateiktų do
kumentų. Ją sudarius, buvc 
konstatuota, kad Iii Kultūros 
kongreso metu buvo gauta ben
drų pajamų — $14,485.25; pa
dalyta išlaidų — $19,432.09;
nuostolis — $4,946.84.

r čia reikia pridėti pastabą, 
kad kongreso rengėjai buvo ga
vę avanso 1.000 iš JAV LB 
centro valdybos. Avansas apy-

"Lietuva Brangi" nauja ilgo 
grojimo plokštelė, kurioje cho
rų ir solistų įdainuota: Lietu
va brangi, Per šilelį jojau, Se
nas jūrininkas, Apynėli žalia- 
sai, Nemunas, Žibuoklė, Tu pri
simink, -O tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, Lietuviška polka 
ir Lietus lynojo. Išleista Kana
doje. Kaina 5 doL

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

ią Soldino miške, kuris yra ne- 
pėrtotiauSiai nuo Vroclavo. Tu-
ri savo tautinių šokių dainų dirbančiu ir kovojančiu, kad gai fr uofiai MfikteJsbyfr p&fiei- dare šūhktrmų Buvd vėfcaū su- {dėtas miižūiiškas pastatymų dalykai brangiai kamuoja. sunkiai berandamos. Naujas 
ansamblį “Vilnelę”. Ansambly- amžiais gyvastinga, gaji ir kū- gą, išmintingžn fr ttfefiiai rfen- dūryto irmu^feė komisijū, ku- rengimo komisijos darbas yra Antanas Gi tn * kišeninio formato,
jė "dalyvauja apie 40 jaunuo- rybinga liktų lietuvių tauta, kintis dartio 'metodus yfeūo- čia ūritome, Iridp" sve- pateisinamas ir jiem priklauso *' 351 psl., atspausdintas ant ge-
" ......................... ... , , . . . x - ^mras buvo suda- didelė pšidėka. ro popieriaus. Dainas surinko

S jauraJifefių Stadentų, kū- St. Dteūgas — JAV LB cent- Ketverię nfetę vaikas Gražina šimukontonė. Rinkiny- A 
rto labai n«&rdW Pa- ro viddybdš atstovas pareiškė. Specialistai paskaičiavo, kad je yra 392 populiarios lietuvis^ 

p&m.. M: komi- kAd Šio posėdžio mėtų pareikš- ketverių metų Vaikas per dieną kos dainos. Platus stovyklose
šį&idaS, ra&to 5ėi Įfen*- tos Mškūitomybes bylos, sąškai- vidutiniškai paklausia 437 kar- dainuojamų dainų skyrius. Rin- 

ginfų kraūtovės viė&ėjai, kūrix tos ir vištas susirašinėjimas bū- tos. kinio kaina 2 dol

mokėtų lietuviškai. Jiem ren-

bendroš iŠkifinėš. Taip buvo Ūidjom — dovanom ir žaidi
mais.

o glėbio, paeina prie DAUGVYDAS
lango ir gula kniūbsčia ant grindų).

. (atkelta iš 3 psl.) DAUGVYDAS
DAUGVYDAS

i^ūf^tas kojas pariėoa aukštyn ir suri
ša su rankom).

LAI&A

LAMA

U dabėr duok lūpas. SucEėv. Ir nebegaišk. Nelauk,

LAIMA

DAUGVYDAS 
Kada?

LAIMA

DAUGVYDAS

Negirdėjau.

LAIMA

Juodu išgirs ir pran^.

LAIMA
. r ■

Berneli, aš nenoriu, kad ki&$ jie š&žtooti 
tik per atidengtą lang$. Laikas dkūį

pradėjo greičiau, negu būtanfėm išdrįsę 
šiandien aušra ne mums. Sudie, Daugužėli. (bučMOja).

DAUGVYDAS

ir saugo. Baik sšo darbą ir dink.

atėję, ir aš bijau, kad tave jie pražudys.

LAIMA
(Mėgina keftis ir krinta aftt veido).

DAUGVYDAS

DAUGVYDAS

Bet rifrti buvd gafima * kitaip*

LAIMA "

DAUGVYDAS

Mes taip temokė jom mirte.

LAIMA

O dabar turime gyventi!

augs su tėvu. Su šviesiu ir tauriu. Sudiev, mano meile, 
įto ktokvieho sakinio turi būti atsibučiavimas. Daug- 
vydas negali pasakyti žodžio).

dAUCvydAs
Aš rasiu būdą, kaip duoti žinią.

LAMA
Nesiskubmk. Aš žinau, kad tau viskas eis gerai

Jeigu nosį susigrūsiu, nieko nekenks. VISUS tik- DAUGVYDAS 

riau atrodys. Ar raiščiai neveržia?,

DAUGVYDAS lama

Sakyk dabar,kas vaikšto peilio ašmenimis? Kaip tik. Nesirūpink Jie tuoj paleis.

LAIMA

DAUGVYDAS
nu/isi!V-«unu.IWt^!...AptiekmanebeBZ,

bAuteVYbAs LAIMA
(Pakėlusi galvą su siaubu).

DAUGVYDAS
Jeigu tu tą drįsti vadinti gyvenimu, tegu būnie ir LAIMA

Daugi, užuolaidos!

BAtfGVYDAS

LAIMA
Melo krašte tegalima gyventi apsfrife%3hū. Aš tą DAUGVYDAS 

supratau. Suprasi, Daugužį, ir tu. Stipriau paveršk, dar

DAUGVYDAS

tetikėjo pntfyti Alksnio.

LAIMA

(fatata nūo sttafo bėnzihą).

(Apsigrįžta, griebiasi už galvos, prieina 
prie lango, smarkiai nutraukia lango uždanga
lą, ranka pasiunčia pabučiavimą ir dingsta už 
durų).

LAIMA

Gerai Jeigu tau reikia — gerai Bet ar žinai, 
koks pavojus. Numes koks rusas degtuką!

LAIMA

(Mėgina kelis kartus atsiklaupti ir vėl krin
ta ant veido. Iš kelinto karto pavyksta. Kai 
atsiklaupia, veidas kruvinas).

Viešpatie, aš dabar budelių rankose. Padėk, Vieš
patie. Tavo gerumas tegali mane išgelbėti.

Nebijok! Daugi, bus viskas gerai Gyvensim apsi- (Iš lengva nuvirsta šonu).

metimo rūke ir kunim savo gyvenimą, ne jų.

Daugis
Nereikėjo. Ir tu pakankamai vyriškas. Pritrauk

Uždanga

Dramos trečias veiksmas laikrašty nebus spausdinamas. Pil
ną vėikalą gatimš įsigyti prisiunČiant 4 dol. Darbininke 
administracijai: 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.



tuntas. Šis dekanatas rintNfo 
reikalui padalintas į du rajonu, 
šv. Antano parapija yra rijb-

jau spėjome ir vienu kita, 
UMUmuM VILKI Ulu «dUli{ pS“*1 
lapijų ^»feymus ir jute pa-’ 
Mi^tL į^mu, kad eta tąra-’ 
karą nagrinėti klausimai vieno
je kr I&įė formoje buvo iš
kelti risdsėšio rajono parapijo
se. Būtent teeborfų ■ rinkt’ 
mas ir 'parapijos komitetų rin-] 
tentas ir jų teisių nustatymas| 
Tenka didžiuotis,, kad viso ra
jono priimta pasiūlymų forma 
yri beveik identiška su šv. Ans 
tano parapijos sumanymais.

ne “B”. Šiam rajonui prikim
šo Visų šventųjų (AR Santa), 
Šv. Kryžiaus vengrų (Hofy 
Cross), Švento Išganytojo (Hd- 
ly Redeemer), šv. <teos (ŠL Ąn- 
ne), Šv. Kazimiero — leikų (St 
Casimir), šv. Pranciškaus Asy
žiečio — lenkų (St. Francis of gų— Eugemjte Jankus, j»- 

dr. Kęstutis Keb- 
— Genovaitė Vis-

sauliečių — 
lys, liturgijos
kantienė, 'auktgmro =- Stefani
ja Katmeliertė, administraci
jos — Vytautas Katkus, eku
meninių reikalų —- Ed Russel 
ir visuomeninių reikalų —Va
lius Gražulis. Vienuolių ir mi
sijų reikalais šv. Antano para
pijoje pasiūlymų nebuvo, i 
dėl šitose klausimuose mūsų

ka kas darosi mūsų arkivysku
pijoje, kad gėriau galėtų pana
šius sinodus pravesti savo vys

Taigi, mes laužtame pirmuo
sius ledus ta informuojame vi
sus lietuvius katalikus Ameri
koje. Mes tikime, kad mūsų 
atsiekti laimėjimai ar pralai
mėjimai turės įtakos ir į visų 

to- kitų lietuviškų parapijų ateiti

JAV kongreso narys R. Schweiker 
bus pagrindinis kalbėtojas Vasario 
16 minėjime Philadęlphijoje. Šiuo 
metu jis yra Pennsylvanijos res
publikonų nominuotas JAV senato
riaus vietai.

parapijos niekas neatstovaus.
Pirmas mūsų rajono susirin

kimas įvyko vasario 1 d. 7:30 
; vai. vak. šv. Antano parapijos 

rūsyje. Kaip iš paskelbtų pa
vardžių matyti, musų parapiją 
daugiausia atstovauja vyrai’. 
tačiau šiame susiradome buvo 
aiški moterų dauguma.

Rajonų susirinkimų uždari

Mūsų rajonas vieningai nutarė, I 
kad klebonai į parapijas turėtų 1 
būti skiriami ribotam terminui, | 
tems gali būti pratęsiamas tik I 
parapiečiam to reikalaujant 1 

' balsavimo keliu. Taipgi vieniu-1 
gai nutarta, kad parapijų ko-1 
raritetai batų renkami ta kad I 
jie turėtų lygų balsą su para- I 
pijų klebonais finansiniuose ir j 
admmistračiniūosė reikaluose. J 
Prie specifinių lietuviškų reika- j 

- lų dar nepriėjome, tačiau ti- j 
kėkimės, kad ir juos pravesi-1 
me ra joniniuose susirinkimuo-1 
se. Rajonų sprendimai ir bal-1 
savimai dar nėra galutini, neš j 
po to risi rajonų sumanymai 1 
bus derinami ir balsuojami de-1 
kanaluose,. arkivyskupo komisi- j 
jtee ir perduodami arkivysku- 1 
po sprendimui. E rajoninių stP 1 
Širinkimų po tris atstovus kiek-1 
vienam klausimui išrinksime į 1 
dekanatus. Ar dekanatai rinks 1 
atstovus į arkivyskupo sudary- 1 
tas komisijas, dar neaišku. j 

šiame rajoniniame susirinki- ' 
me dalyvavo arkivyskupijos 
kurijos atstovas.

— Chkagos Lietuvių Tarybą 
paruošė ir mūsų didžiosios 
-šventės metu išleidžia virš 60 
pusi, (be skelbimų) leidinį, ku
rta ūpima aukštus JAV parei
gūnų deklaracijas, kantatos tu
rinį,programą ir kt. vertingą 
medžiagą, šis leidinys ir suve
nyrinis ženkliukas bus įteikia
mas į minėjimą atvykusiem ne
mokamai prie įėjimo.

—Geri.konsulasdr.P.Dauž- 
vardis pranešė, kad planuotas 
vasario 16 konsulų priėmimas 
Chicagoje sulaikomas. Visas iš
kilmingas minėjimas koncent
ruojamas Ciric Opera House 
salėje, vasario 18 d. 3 v. p.p., 
į kurį dalyvauti kviečiami ir 
valstybių konsulai.

— Jaunimo stovykloj Brazi
lijoj dalyvauja 120 dalyvių: 40 
iš Argentinos, 3 iš Urugvajaus, 
kiti — iš Brazilijos. Vieta labai 
graži — prie ežerų, važiuojant 
į Santos.

„ — Akademikų draugijos ren
giamoj dail. A. Tamošaičio pa
skaitoj Toronte vasario 17 bus 
plačiau aptarti senovėj ir da
bar audžiami tautiniai lietuvių 
drabužiai. Skaidrėse bus paro

dyti patys seniausi, lietuvių dra- „ 
bužių piešiniai, kurie knygose 
buvo spausdinami prieš keletą 
šimtmečių.

— Pianistas Antanas Smeto
na Lietuvos šventės proga 
Hamburgo miesto muzikos sa
lėje vasario 17 duos Haydno, 
Beethoveno, Bacho ir Chopino 
kūrinių rečitalį.

— Naujasis Urugvajaus pre
zidentas Jorge Pacheco Areco 
su užsienio reikalų ministeriu 
ir kitais pareigūnais priimda
mas diplomatinio korpuso svei
kinimus, susipažino su Lietu
vos atstovu A. Grišonu ir 
spaudos attache K. Čibiru. L. 
Grišonienė dalyvavo priėmime 
pas prezidentienę.

— Toronte Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo minėji-

spaudoje ta per JAV LB tary
bos narius kėliau klausimą, kad 
prie Lietuvių Bendruomenės 
ar šalia jos būtij sudarytas or
ganas, kuris rūpintųsi* parapijų 
lietuviškumu ta rooštų atitinka
mą medžiagą bei nustatytų pa
grindines gaires iškovoti savo 
teises savo parapijose, savo 
vienuolynuose, savo ligoninėse, 
savo kapinėse. JAV Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė tik 
blankta rezoliucija užsiminė lie
tuvišką parapiją, Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacija suda
rė šiam reikalui organą, bet
nei iš vienų, nei E kitų veiks- Šventė prasidės 10 vai. rytą 
mų dar nesimato. Sukroskinie, pamaldomis švč. Trejybės lie- 
kol dar ne pęr vėlu. Žinokim, tuvių paramos bažnyčioj, 53 

Taigi tariama, jog “labai kfi- jųg lietuviškumas parapijo- Capitoi avė?, Hartford, Conn.

Maižėvilte,Vaį pastatyta nauja Šiluvos Wl arijos vardo bažnyčia. Jos vidaus 
dekoravimą attiko dail. V. K. Jonynas. Nuotraukoje — detalė iš bareljefo 
viršum didžiojo altoriaus. Nuotr. V. Maželio

HARTFOBD, CONN.
Lietuvės ^Neprikl. atkūrimo 

50 metų jiibiliejus Hartforde 
bus švenčiamas vasario 18.

L. A. P. klubo narių mėn. 
susirinkimas, kuris turėjo įvyk
ti vasario 18 d. 2:30 vai. po
piet, nukeliamas į pirmadienį, 
vasario 19 d. 7:30 vai. vak.

Dar kartą Hartfordo Jubilie
jui rengti komitetas prašo 
Hartfordo ir apylinkių lietu
vius gausiai šioje šventėje da
lyvauti. Atvykime pareikšti pro*< 
testą prieš Sovietų Rusiją už' 
Lietuvos nepriklausomybės su
žlugdymą ta lietuvių tautos nai-

doL sumą ta nuo to laiko, kai Yorke ta spalio 21-22 Washing- stovai balsuoja visus šiame ra- ^0„ cjjOras Antroji jubiliejaus iškilmių
vėliau Vlikas persikėlė į Vo- tone, sukaktuvinių metų Jung- J9ne parapiečių pateiktus klau- pamaldų prie Žuvusiu dalis vasario 18 prasidės 3 vai. H
kietiją, Altas iki pat šių die- tinį Finansų Komitetą sutaru- KarhJ Old State Hou- popiet D- Burns mokyklos au- į yėlubus laisva if ’

- nų — 1967 m. gegužės mė- sios ta jį sudariusios, tokio tiks- y ra' se (ne Bushnell Parke) bus pa- ditorijoje, 195 Putnam St. kl a j Be^as
nėšio pastarosios aukos — rė- to tikrai neturėjo fr neturi. sumanymu. vainikas Hartford, Conn. Tai tik du _______ r ______ . _________
mė Vliko tęstinumą, supran- Veiksnių kcmferenciją dalyviai Pirmame rajoniniame susi- kvartalai (blokai) nuo LA.P.
tant Vliko svarbius uždavinius tenorėjo ta dabar tebenori, daugiausiai laiko buvo Constitution Plazaos vidury

LAIŠKAS REDAKCIJAI
terų tautiniais drabužiais, gin
taro išdirbiniai, drožiniai, audi
niai ir kita. Tas kioskas veiks 
vasario 9-19. šiuo reikalu rūpi
nasi Moterų Ratelis.

Vasario 9 Connecticuto gu-

Bendri siekimai privalo Sutartinio darbo
Amerikos Lietuvių Tarybos aukos jau nebūtų skiriamos Ta- 

atstovo Vliko Seimui, įvyku- ryteų” (“Naujienos” 1967 gruo- 
siam 1967 gruodžio 16-17 Nėw džio 22).
Yorke, perskaitytame Tarybos ■*■•*‘6* jv& jei zus ueiuvissumas parapijų- vapivvi avc., naiuuiu, vuuu. bprnatoriu« John Demnsev nri
pirmininko sveikinime sako- nia priedanga” siekiama ne- žu» jįs ų.yisoje Amerikoje. Šv. miSas, gjikos.ir pamokslą 
ma: “Amerikos Lietuvių Tary- kilnaus tikslo - kad piniginės ’.T -. . . . . pasakys 'Otaas’ kun. Juozas

Matutis. Mjsmse orgamzuotai £ ^p^je iei.
su vėliavomis dalyvaus skauto! vė]iavą.

kad piniginės
ba tau 1944 metų vasario mė- aukos nebebūtų skiriamos Al- .
nesi ištiesė pagalbos ranką ir tui. Tačiau veiksnių konferen- susirmkimų Detroite, šiuo-
pasiuntė pirmutinę 50,00€ cijos 1967 sausio 14-15 New 56 susirinkimuose parapijų at- —tės veteranaį; gįedos “Aj_

- - - - - - - - -- stovai balsuoja visus šiame ra-

MUSV t im^.i ICllVICJU Xi UCSVIU K.MVUVH, - -. ; , . . ... ,. . - klUbOj kellOS minutės kelio. lyjjllilSl llrfbklK/lfilrSl
Europoje” (“Naujienos” 1967 kad Jungtu* Einmišj Komite- praleista susipafinti su to susi- yra gautas stiktais apvalus Vyr. kalbėtojas ėia tas Lietu- nauJa.

- “ .................... - ““ ™ ("Irmai kortam, tas vos gener konsnlas parapija BraZlllJOJ
Simutis iš New Yorko. Dar

gruodžio 22 “Amerikos Lietu- tas būtų sukaktuvių metų mū
rių Tarybos sveikinimas”). sų vieningo, sūtdktmio darbo 

Ten taip pat nurodyta per akiv1iiž& iŠriūSfca.
tą laiką Vlikui pasiųstų pinigų ~ “___  “
suma, bet nenurodyta, tiek v^kdo, glau-
per tą patį, laiką aūkų yra d&ai bendra^arKaudamas su 
vęs Altas. Tokie duomenys bū- pfcskufiė Lietuvių Bendruome-

rinkimo eiga, uždaviniais ta su kioskas (vitrina), kuriame bus
fecimfflni sumanymų, ir baisa- įrengto lietuvių tautodailės pa- Slmuūs B New Yoreo uar
vimo rezultatų užrašymu i rodą. Eksponatai renkami. Ten cnibpmatnrmc At Sausio 31 dienos rastais S.|

Komitetas tilto FtassinSi, kongresinim .

’ ’ . kas Emilio Daddario, mies-

Paulo arkivyskupas kardinolas 
Agnello Rossi suteikė liet, jė- 

A . zuitų misijai Brazilijoje visasto burmistre Aim Neoeflo. ir asmenines (t.y. vįrSteritori- 

nės) jtarapijos teises lietuviam 
^tarnauti visoje jo arkivysku
pijoj, pagal Exul Familia nuo
status. Tėvų jėzuitų koplyčia 

t ar bažnyčia dabar turi visas pa- ‘Aido” cho- J

mas ruošiamas vasario 18. 2:30 
vai. popiet Toronto katalikų 
katedroje koncelebracinės mi
šios, o 4 vai. popiet Reyersono 
instituto salėj iškilminga aka
demija. Lietuviškos dalies pa
grindinis kalbėtojas prof. dr. 
A. Klimas, angliškos — susisie
kimo ministeris Paul Lellyer.

* Meninę programą išpildys “Var
po” choras, vadovaujamas mu
zikės D. Skrinskaitės. Bus dai
nų, tautinių šokių ir poezijos 
pynė.

— Laisvės paminklo konkur
so vertinimo komisija posė
džiavo sausio 30 Toronte. Da
lyvavo daiL T. Valius, archit.kiti. 

t „ _ _____ f _____ __  ______ . z Po oficialios dalies bus mo
jusiems susivokti, koks taaO- Valstybių ir Kauteos bendruo- 1967 gruodžio mėn. Lietu- O., Žuvusių Lietuvos kariuome- ninė prėgrama. Dainuos solistė 
šimtis Lietuvos laisvinimo ko- ’ mehių všMhvVHėtafc ir tikisi Fondas padidėjo šiais nau- nes Kūrėjų Savanorių vardo Irena Stankūnaitė, akomponuo- 
vos reikalui Vasario 16 mbfifėji- jim pareigą nariais: P° 1500: Vladas įnašas, a.a. Jono Stanevičiaus jant jos tėveliui komp. Juo
nių proga surmteų frakų 'yra j^kmingai įvykdyti. Ptiūrt ir a*. Elzbietos Jankaus- atm. įn., Jurgis Miežaitis, Juo- zui Stankūnui, ir “Aido” cho- ' bažnyčia teises- gali
patekęs Vlikui ir koks Jlmg_ genės — Juknytes atm. įn. žas ir Waltraud Dautartai, VIa; ras. Be to, bus gyvasis paveiks- ^5,^1 lietuvių vaikus, ' tuok
tis yra pasilikęs Alte timo ftiliasų Kbtmfeto pinui- laS’. . „ , U fi, laidoti, iMuoH metrikus, ves-

E Alto pirmininko Vbko moko flr&tfb į fež&ūno Dra- Jankadsfcte). |200— Mykolas ir Afiša Pakšciai, a.a. L.A.P. klube, kaip buvo pa- « visa metrikaciia
sveikinamojo rašto išrašo seka h^taaTvSft Šėtfnui ir rilto^ šStadliūno atm. feSdėriaus Miliaus atm. įn., Ta- skelbta, bendros vakarienės nė- Anuoju šios parapijos kle-

dvi išvados: viena — ndrinra Mausimais, So- das ir Česlovą Aleksoniai, a.a. bus. Tačiau svečiai prašomi po paskirtas wIusis mūsq
Vliką matyti Europoje esantį Mešdėk^d šviesos i tu P-1“8 Simoliūžtėnė). $125 — Ka- Rapolo Bartkaus atm. įn., Ele- minėjimo į klubą atsilankyti ir mirfOTiiėrnis t Jonas Rinkikas 
ir antra — pastaroji Alto au- orgAnižadjų veikta ir Pd *100: na Sa6ali€nė’ Jo^Ph L- Mate" pasivaišinti. S J 0 jo asistentais tėvai Jo-
ka Vlikui buvusi 1967 m. gegu- p^as. ‘ MA Rukšėnai, ras, a.a. Alfonso Riaukos atm. --------------------------------------------- nas ykas SJ
žėsmėn. 11117 ĮgFŪ&JfcRb ir 1968 sua* atm. &, Stasys B. Daugėla, Kazys

atsnans- Aleka?.’ir Bronė Urbonai, tr Stasė Metrikiai, Bronius ir tės atm. įn. iki $200, Zigmas 
jau nuo lųuo Stasys Rutkauskas, Nikodemas Regina Snarskiai, Vladas ir Bi- Jankauskas iki $200, Aloyzas
šiame krašte Vvtt.j i ? m Helena Jasiūiąi, Juozas Sut- rirtė čtyvai, Ernesta Di Raimon- ir Regina Balsiai iki $300, dr.

kus, ąA. Arvido Rimo atm. įn., do. Juozas ta Barbora Plikaičiai iki
a4i. dr. Jurgio šaulio, Lietu- Tuo pačiu laiku savo įnašus $1,400, Vytautas ta Danutė A- 
vos nepriklausomybės akto padidino: Veter. gyd. Anicetas noniai iki $200. dr. Vytautas 
signataro atm. in._ (įnašą auko- Grigaliūnas iki $500, Petras Po- Avižonis iki $1,000, Fabijonas 
jd ir trtštėV. birute ’čėčktenė— vitaitis iki $500, Pranas Stan- ir Severiną Valinskai iki $200, 
Saulytė), Justinas iMteviaus, Irts Si 4150, a.a. Vytauto Sta- aa. Andriaus Juozapaičio atm. i:pį,1T.: narpmk Invtnvin nranciš-

-v-^į-T-■ --Į - V.K25. (vlBai pavartės prašė Snslto, Lietuvos gen. konsulo įn. iki Hoo. Alfonsą ir Vladas ™Wias neuni, paremK IICIUVIŲ prancis
v^aSSS^e^y- TįSLTr ' tonu pastangas pastatyti KULTŪROS

m a^ZaUro « ^r^ ŽIDINI NeW YOrk®- skl>.. kuopa, Darrell ir Vida Moms, Ho, Vasario 16 akto signataro na Pūrai iki $125, dr. Alfon- •-
gų nėra gavęs. Prarandąs V. ta Sofija Mi- ifch. jh- iki $Ž00, Stasys fr dr. sas ta Itena Kisieliai iki $800 pas Highland Blvd., Highland Parke,
Amerikos Lietuvių Tarybos ijrv1’ šmotai, Kun. A. Goldikovs- Danguolė Surantai iki $1,000, Augustinas ir Genovaitė Prane- £ .

kis, LB Waslringt<mo, DJČ. a- a.a. Igno Bražionio atm. įn. iki kevičiai iki $200. dr. Zigmas ir 
pylinkė,. Vaclovas Butkys, Ka- $200, a.a. Alekso Matonio at- Monika Sabataičiai iki $300, 
$ys ta Liudvika Jasėnai, Ste- mm. įn. iki $238, a.a. dail. Po- dr. X (pavardės prašė neskelb- 
pas ir Jonė Butrimai, Stasys ta vUo Puzino atm. įn. iki $150, ti) iki $400, a.a. prof. dr. Pet- 
Jadvyga Ignatavičiai, inž. Vac-. a.a. vysk. dr. Prano Brazio ro ir Sofijos Avižonių atm. įn. 
lovas Mažeika, Gediminas K1f atm. įn. iki $2$0, kun. Bene- iki $125., Nežinomo Lietuvos 
mte, ionta ir Ėtena Kontautai, diktas Sugintas iki $700, a.a. Partizano įn. iki $1,171.16 ir

V. Petrulis, inž. V. Liuima, inž.
K. Aperavičius, teisininkas G. 
Balčiūnas ir kun. P. Ažubalis. 
Peržiūrėjus 25 projektus, nu
tarta premijuoti projektą, ku
rio autorium paaiškėjo esant 
archit. dr. A- Kulparičių. Lais
vės paminklui statyti konkur
są skelbė Toronto apylinkės 
valdyba. Paminklas statomas 
šv. Jono lietuvių kapinėse To
ronte, minint jubiliejinius Lie
tuvos laisvės atstatymo metus.

Dėl pirmosios išvados rei-

metų Vlikas yra_____ ____
ir jo buveinė yra NeW YOrite.

ją ir vykdo Lietuvos laisvinimo Amertta(s"^, ftrybTSe

* Vn-v ta priekaištu stengtamsi sudary-M antrai® - Wko Tau- UryfttaVyriauSjo
tos Fondo informacijomis, tas u-Jgto ,-Z.

pinigų iš Alto Vlikui pervedi
mas buvęs 1366 atsfliičęs te
kėjimas. Vadinasi, 1067 me
tam Vlikas tiesiog iš Alto pi
nigų nėra gavęs.

Wutaą. Tofcfos tekinius spau
doje “Tėvi&ėš abtirių” redak
torius š.m. sauteo 11 dienos ve- 

____  dkma jtarie ’Hdbta vadais spau- 
no lo-sios mmeimm jum mn- ja

narnos Amenkos Lyn mrtMftdk vietos da-
rybos veiklai, bet Šiuo metu v-. .
po labai kilnia firiedahgk — ‘YM111 svarKyu.
bendro specialaus fondo pavi-

yra dar ir toks teigimas: “Jau 
nuo seno tradiciniai yra Vasa
rio 16-sios minėjimų Sttkte $ki-

Zaremba, S J.
Visa tai kardinolas padarė prelatais ar kardniolu Samorė. 

nei jėzuitų, nei kitų vietos lie- šis faktas drauge yra ir ma- 
tuvių neprašomas, grynai save tonus tėvų jėzuitų veiklos S. 
iniciatyva, nebent būtų pasita- Paulyje įvertinimo gestas, 
ręs su Romoje esančiais mūsų J. Kidykas, SJ.

liiinuiinifiiiiiimiiniiinnimiimimiiii mfnnnnnnnnmi

Brooklyn, N. Y. Baigiami ruošti pastaty 
planai. Laukiam talkos! — Aukas prašom 
širsti lietuvių pranciškonų vienuolynui 

__ _ _____„ . . , , 680 Bushwick Ave^ Brooklyn, N.Y. 11221 
Pranai Vainausku, Adolfas ir Juzė Aidukai, Mar- dr. Juozo Stasiūno atm. įn. iki Nežinomo Lietuvos kario (n.

Vliko Valdybos naryfc lįfafos fr Liftai Purvinai, J.M. $4o6, a.a. Uncijos Januliony- iki $625. __ iiiiiiiiiinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiimiiimiiinniniimiiiitimtiuminiiiiiiiiiniiiini
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Specialus vokas, išleistas jubiliejinei parodai Chicagoje

PARODA
Lygiai prieš 50 metų, lietu- kaina 10 dol. Išteisti dviejų 

vai atstačius savo nepriklauso- šių vokai, speciali* lapai, 
ęną valstybę^pasirodė pirmasis 
Lietuvos pašto ženklas. Šiai 
dvigubai; sukakčiai atžymėti 
vasario 18-18 Chicagoje Balte- 
ko muriejuje rngiama jubilie- 
jinė pašto Ženklų paroda, dar 
kitaip vadinama Lithpex—XHL

Visus šiuos darinis atliko 
lezięčių spaustoj Italijoje, 
sas parengimas ir priežiūra 
A. Beieškos iš Chicagos.

Parodoje veiks tris dienasJ 
JAV pašto skyrius, kuris visus! 
vokus ir laiškus antspauduos! 
specialiu lietuvišku antspaudu. I 

Didžiausias Amerikos filate
listų laikraštis Limmi’s vasario I 
11 laidoje plačiai aprašė Lietu
vą ir jos pašto ženklus. Straips- j 
nį šiam laikraščiui parašė N. 
Y. filatelistų draugijos narys 
W. Norton, kuris gyvena Phi- 
ladelphijoje.

cagos lietuvių filate^stų drau
gija Lietuva. Jiem talkininkau
ja New Yorko ir Los Angeles 
lietuviai filatelistai. Specialus 
komitetas, vadovaujamos B. Ju
rėno, jau dų, metus stropiai 
rengėsi, kad S istorinė paroda 

a praeitų kuo Įspūdingiausiai.
Parodoje dalyvauja 37 eks- Kas norėtų gauti antspau- 

ponuotojai su arti 1700 albu- duotų ar švarių vokų, gali 
minių lapų. Tuose lapuose atsi- kreiptis į A. Ruzgą, 87-37 78 
spindės Lietuvos istorija nuo 
seniausių laikų.

Jubiliejiniam metam ir pa
rodai atžymėti yra perspaus 
dinti 6 buvę nepriklausomos 
Lietuvos pašto ženklai skai
čiumi 50 ir atitinkamomis da
tomis. Viso perspausdinta 600 
lapų komplektų. Šiem ženklam 

: perspausdinti sutikimą davė 
Lietuvos diplomatijos šefas St. 
Lozoraitis ir atitinkamos įstai-

MENO DARBUOTOJOJ ATVANGA
S. m. sausio 28 d., Santa Mo- Konkurso sąlygos 

nikoje, Calif., įvyko metinis “ 
į ATVANGOS susirinkimas, ku- 
; rio metu slaptu balsavimu iš-
* rinkta klubo valdyba (Andrius

Mironas — pirm., Alfonsas Gie
draitis — šekr., Nijolė Trečio
kienė 

. nienė
I bo. vidaus tvarkos nuostatai ir slapto voko. Premijuotųjų kū- 
’ feljetono konkurso taisyklės. - rinių pavadinimai ir slapyvar- 

~ .Buvo diskutuota dėl pir- džiai bus paskelbti spaudoje. ^Wwastongtone. Suprantama 
minio klubo pavadinimo neaiš- Atsiliepdarhi, laimėtojai priva- jų vertė tik suvenyrinė, r

- kios koncepcijos. Visų bendro lo prisiųsti teksto pradinio la-
’ sutarimu “Šauta Monikos Au- po nuorašą, iš kurio bus nusta-
I. torių Lietuviškoji Atvanga” pa- tyta kūrinio tapatybė. Atrin-
"keista į “Santa Monikos Lietu- kus laimėtojus, jų tikrosios

vių Meno Darbuotojų ATVAN- pavardės skelbiamos spaudoje.
GA”, Tokiu būdu, ši iškaba, be 
jokių priekaištu įteisina visų 

. meno žanrų atstovus: grožinės 
literatūros, scenos, muzikos, 
skulptūros, tapybos, etc.

Feljetono konkursui kūrinių 
vertinimo komisijos sudarymo 
reikalu jau kreiptasi į Bosto
ną ir laukiama atsakymo.

ATVANGA jau turi ir mece
natų.

Visus susirašinėjimus pra- mos ^rys premijos: Pirmoji - , r. ~ ~ ~ • •' -*• .
<nmp miklinti 5iim adr^u- premija — $250; antroji pre- » sudaryti visiem bendrą cen- čia visus, ypatingai visą giliau basadonaus pnejime, vasario

“Santa MonicaPLithuanian Arts mija — $150; trečioji premi- trini komitetą žygiui vykdyti, tifintį jaunimą, paremti Fede- 1 prezidento maldos pusryčiuo-
riiih P o RmrNo S17R San- ja — $100. Neatsiradus pa- Po gyvų diskusijų tarybos <uva- racijos pastangas komitetą su- se, kurie buvo Shorehėm vieš

ėta Momca Califomia 9040Tu Rankamai premijuotinų kuri- davimas Chicagoje nusprendė darant; kviefiar prisidėti prie būtyje. Tą pačią dieną’ūalyva-
’ Valdyba n«b £ali būti skiriama mažiau pagrindiniu šio žygio tikslu šio komiteto darbo savo suge- vo priešpiečiuose, kur kalbėjo

V premijų. padaryti religinės priespaudos bėjimais, savo laiku ir turtu — JAV viceprezidentas.

Temą autoriai pasirenka pa
tys. Faljetonas turi būti per
rašytas rašomąja mašinėle, nie
kur iki šiol spaudoje nepasiro
dęs. Pasilikti sau nuorašą.. 
Rankraščio , originalas siunčia-

- ižd. ir Stasė Pantie- mas pasirašant tiktai slapyvar-
- kand.), patvirtinta klu- ..džįu. Nereikia pridėti jokio

St., Woodhaven, 11421, N. Y. ĮĮBf - įJBI
A-R. Apreiškimo parapijos choro dalis. Chorui vadovauja A (girdas Kačanauskas. Nuotr. V. Maželio

KNYGOS PAPIGINTOM KAINOM
dose taip pat dalyvavo JAV 
prezidentas, vyriausybės bei 
aukščiausiojo teisino nariai, at
stovų rūmų pirmininkas ir 
daug diplomatų. Sausio 30 da
lyvavo Fordo teatro iškįįmin- 
garne atidaryme, spektaklyje ir 
vaišėse. Siame teatre buvo nu
žudytas prezidentas Abraham 
Lincoln. Ir nuo to laiko teatras 
gedulo ženklan neveikė. Vasa
rio 9 dalyvavo Chad valsty
bės ambasadoriaus priėmime, 
kuris buvo surengtas tos val
stybės nepriklausomybės su
kakties proga. Vasario 14 daly
vaus diplomatų pietuose, ku- 
riuos ruošia valstybės sekre
torius.

. Vienas pats J. Rajeckas da-

Ministeriui B. Balučiui mi
rus, jo laidotuvių dienomis 
prie Lietuvos pasiuntinybės 
Washingtone vėliava buvo nu
leista iki pusės stiebo.

Lietuvos atstovas J. Kajec- 
kas su žmona dalyvavo visoje 
eilėje priėmimų, bei pobūvių. 
Sausio 4 dalyvavo Burmos am
basadoriaus priėmime to kraš
to tautinės šventės proga. Sau
sio 28 dalyvavo šv. Mato ka
tedroje, kur buvo kardinolo 
Patrick O’Boyle mišios. Pamal-

POEZIJA 
Atviros marios, L. Andriekaus 
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus 
Naktigonė, L. Andriekaus 
Marijos žemė, A. Tyruolio 
žemės pakopos, J. Blatrušaičio 

„ Ątfa Jc Omega, JĮL Vaitkaus 
Relikvijos, Nerimos Narutės Ii - 
Beržų pasakos, O. B. Audronės 
Sacra Via, A. Tyruoiio 
Aukos taurė, S. Santvara 
Veidrodis jūras dugne, V. Bogutaitės 
Vidurdienio sodai, B. Brazdžionio 
Poezija, J. Aisčio 
Respublika, S. Lauciaus 

■ Anykščių šilelis, A. Baranausko 
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės 
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio 
Sidabrinės kamanos, K. Bradūno 
Maironio baladės, iliustravo P. Lapė 
šviesos mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė poema 
šerkšno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai 
Aušros žvaigždė, A. Tyruoiio, eilės 
Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitės, eilėraščiai 
Martynas Fierro, J. Hernandez poema 
Sutemos, J. Narūnės dienraštiniai posmai 
Rožių vasara, Marijos Aukštaitės eilėraščiai 
Eilėraščiai, H. Radausko, kietais apdarais 
Gruodas, A. Jasmanto eilėraščiai 
Ugnies pardavėjas, B. Rukšos, poezija 
Partizanų akys, J. Parojaus eilėraščiai 
Morenų ugnys, K. Bradūno poezija 
Neparašyti laiškai, M. Vilties, partizanų eilės 
Aukos taurė, S. Santvara, penktoji lyrikos knyga

BELETRISTIKA 
Valentina, A. Vaičiulaičio 
Susitikimas, J. Gailiaus 
Gundymai, J. Gailiaus.

FELJETONO KONKURSAS ‘'Neįremijuoa rankraščiai grą- iškėlimų, priimdami < mitą- ir tikisi, kad šią jaunimo žygis ponja Kajeckienė 22 KrSS,“’H.'’ s®X«iaUS tomai)

Santa Monikos Lietuvių Me- žinami tiktai autoriam reikalau- A v pnsides pne musų dvasinio at- pusryaUOse kuriuos Kalvos ir .lankos, a. Baranausko
nn narhnntnin atvanca j ant. Iškilesnieji rankraščiai at- ‘ ALRK federacijos tarybos smaujmnno, atgaivindamas Prekvbos sekretoriaus Kaimietiškoji psalme, f. T.mmcrmano
no Darbuotoju ATVANGA. ciivažiavimaR navoda eontrn vai- daugelio rvžta evventi savo suruose SeKretonauS Grožvydės meilė, P. Orintaitės
norėdama paskatinti humoristi- skini susitanmu gali būti de- P. . . hmiiomc nožad*ndo žmona. Ten buvo kalbėta apie sveiki
nės literatūros žanro kūryba, darni į feljetonų rinkinį: San- dybai sudaryti iniciatorių komi- broliams ir Knstm; pažadmda- rank(iarbių parMją, kuri Wash- Vyti, ir Eres., s. Kmito 
skelbiakonkursą feljetonu?pi ta Monikos Meno Darbuotojų teta, kuns suburtų lietuvių jau- mas nemen, ^didesnei vidinei j re a kovo mėn. 
rašyti. * ■ Atvanga pasilieka sau teisę pre- nimo ir vyresmųjų orgamzaci- Uisvei ir tarpusavio medei. 30 no

mijuotus feljetonus metų bėgy jas Lietuvos nepriklausomybes Smis — Lietuvos laisves atga- ambasadoriaus žmonos SUreng- Antroji pradalgė, literatūros metraštis 
MMiHMBMMliiiBaaaB atspausdinti atskiru leidiniu. atstatymo paskelbimo 50 metų vimo sukakčiai ir Laisvės Kb- arbatėlėje vasario 1— Pulkim ant kelių, romanas iš strazdelio gyvenimo 

* — ------ —----------- — j j 9 'PuIkiiti 3Rl kcIių, II tomas
Baisusis birželis, Pr. J. Naumiestiškio 
žemės šauksmas, Alės Rūtos, apysaka 

Sąjungos Valdyba Baltijos valstybių diplomatų į^gia^K. Ak^A'oJeite ’e9end°8

---------------------— pasitarimas buvo sausio 31. Su- Taika ateina i slėnj, I. Joerg, romanas 
v------------------------------------kvietė Estijos atstovas E. Jaak- Vilniaus rūbas, P. Tarulio, romanas

• beturiu jaunimo žygyje paz Cleveland. Ohx> son. Kalbėtasi tų kraštų nepri- 
sv. ievą. Pradėjome Laisvės Kovos klausomybės 50 metų sukak- Dailininkas Rauba, v. Ramono

Apie nesiliaujant} žmogaus Juos inrasminsimp su ties proga, pasikeista informa- Proza, Gabijos leidinys, apysakos
teisių mindžiojimų pasaulis tu- metus. JUIK įprasmlnsune SU - _P g P Nulaužta Saka. S. P«er»mlenė* vaideliai
ri Mti informuojamas nuola- Lietuvos lais- rijomis._____________________ a. k.,^

. . . . , _ ves bvloie IT kovoie UZ musu žvakidė, A. Škėmos, 2 veiksmų vaidinimastos ir visais Prieinamais bu- Uut<7nįriklausoma ateitį. vaknnimai, v. F?nki..y, Manai
1 ■ ■ *««•**» ____ , ___ žiurkių kamera, J. Griniaus, 3 veiksmų drama

Šiai akcijai vadovauja mūsų Kuliamosios mašinos Aultt# B Wkeievičiūtės, pasakiška komedija
, . . ..__ -u . t Jotu Don Kami liaus mažasis pasaulis I ir II tomai

centrines institucijos, o jos sek- Kuliamąsias mašinas Lietu- Enėjidė, dr. a. Rukšos vertimas, poema

v MENAS, MUZIKA 
Art Colfection, pranciškonų meno galerija 630

Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustino 530
Mūsų Šokiai, II tautinių šokių šventės repertuaras 330
Lietuviška muzika, C- Sasnausko 330
Kalėdų baisai, mišriam chorui 130
Liaudies dainos, K. Banaičio 130
Garbė Dievui, kun. K. Senkaus, giesmynėlis su gaidomis 330

430 
030 
330 
230 
130 
130 
0.50

Paskutinis konkursui rank- 
kraščių atsiuntimo terminas: 
1969 vasario 15 d. 12 vai. nak
ties (pašto antspaudas). Rank
raščius siųsti adresu: Santa 
Monica Lithuanian Arts Club, 
P. O. Box No. 5178, Santa Mo
nica, Califomia 90405, U.S.A.

Premijavimas
Laimėjusiem autoriam skiria-

Pil- 
nas komplektas .. parduodamas 
po 6 doL Filatelistų draugijos 
nariai turi pirmumo teisę juos 
perkant.

Be to, rengiamas specialus 
leidinys su nauja, kitur ne
spausdinta medžiaga. Leidinio

DĖL ŽYGIO PAS ŠVENTĄJĮ TĖVĄ
dais, kartu ieškant vis geres-Pranešame, . kad Moksleivių

Ateitininkų Sąjunga kreipėsi j nių priemonių kankinamiem lyvavo JAV kongreso posėdyje 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijos tarybą, pra
šydama apsvarstyti žygio mintį deracijos

padėti. Moksleivių Ateitininkų sausio 17, kada prezidentas 
Sąjunga džiaugiasi Katalikų Fe- kalbėjo kongresui ir tautai.

sprendimu, kvie- Sausio 15 dalyvavo Korėjos am-

šome nukreipti šiuo adresu:

S.A.

atstatymo paskelbimo 50 metų rimo sukakčiai ir Laisvės Ko- arbatėlėje, vasario 1 - 
sukakties proga visam pasauly- vai skirtais metais. pusryčiuose su prezidento žino-
je rinkti peticijos parašus apie Moksleivi,, Ateitininku na. '
religinę priespaudą Lietuvoje

Santa Manikes Lietuvių y. kituose sovietų Rusijos oku- ___
Meno Darbuotojų Atvanga puotose kraštuose ir ją įteikti

Kūriniams vertinti komisija
bus paskelbta vėliau.

Detroft, WBch>
Senatorius Philip Hari 
Vasario 16 Minėjimo

Michigano šen. Philip Hari 
atvyksta į Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro ruošiamą Lie- WATERBURY, CONN.
tuvos nepriklauromybės atkūn- Tradicinis pobūvis mingumas priklauso nuo visos voje imta plačiau naudoti XIX 
mo 50 m. sukakties minėjimą mūsų visuomenės paramos ir a. antrojoje pusėje, pirmiausia
ir pasakys pagrindinę kalbą A. a. Stanislavos Venclaus- kiekvieno jos ndrio prisidėji- Užnemunėje, paskui ir kitose 
angliškai. Šen. Kart labai ge- kienės, prieš 10 metų Waterbu- m0 Lietuvos dalyse.
rai pažįsta pavergtų tautų situa- ry mirusios motinos atminimą Metai me? JAV
ciją. Lietuviškai minėjime kai- pagerbdama, Danutė Venclaus- rod<J nepaprasU dOsnumą. Mū- 
bės prel. Jonas Balkūnas iš kaitė kasmet vasario 1$ suruo- kultūros išlaikvmas Doliti- v---------- ’ ------------------------
N«w York®. Šiais metais mi- šia jauk, pobūvį. Ta proga per-
nėjimas ruošiamas naujoje vie- gyvenama ir didžioji lietuvių niai ; jaunimo židiniai Jos bavo dvei°P<)s: mažosios
toje - Mercy College universi- šventė. spauda, knygos išvykos po vi- k didžiosios

i teto McAuley auditorijoje, Minėjimo programa trumpu- „ pasaul; suvažiavimai pre- Kabant rugius, mažajai ku- 
j 8200 West Outer Drive prie tė, nes bendras lietuvių kokmi- fondaį pasta- Kamajai sukti reikėdavo ketu-
Į Southfield. Vieta lengvai pa- jos minėjimas įvyksta tos sa- piytomis riu arklių, o avižoms kulti už-
i Ž. ’feLEetn±. d“iM sel™»die"! Milijonų milijonai tu plytų tekdavo ir .

ir apy ų. Pne auditorijos šeinunmkė iš savo išteku, vaizdus įrodymas nesiliau- Prie tokių mašinų tereikėdavo 
a4utomob,lli'm jančio mūsų £SįrXo ir rū- «-7 žmonių.

I statyti. Minėjimas prasideda jimo svečių sudėti pimgm ati- 1 , “T* —\_i_s. T~<.i •» . .
I punktualiai 3 vaL P P Aukos duodami Vasario 16 gimnazijai «“*<>• realais- To«l Po pirmojo pasaulinio karo

renkamos Amerikos LietOTta palaikyti. gunnna Laisvės Kovos metų Jungtinic paplito garinės bei motorinės
T’H’"* Šiemet toks minėjimas į- ' KTĮje^°.. ir kuliamosios, išskiriančios grū-

nonMmAžgireė treo.riA ir Amerikos Lietuvių Tarybos dus į dvi rūšis: geruosius ir 
Pamaldos vi laisvės kovoto- J?,™, khlL M Clevelando skyriai su pasiti- pasturlakus.

iu. įvyks sekmadienį, vasario t ’ ' “J*”" **1^ ! lietuvių vi-—----------------------------------------
Į 18 šv. Antano bažnyčioje 10:3C _ . _ . ’ *. , . suomenę prašydami Šiais Lais- . .

vai. ryto, šv. Petro bažnyčioje iiPobu™ "f“ lr TO‘ vės KOTo/mHais ypatingo dos- mas
10:30 vai. ryto ir Dievo Ap. 681,11 dalifv>utl-___________ Jį numo. I® a",ro* «>> J™

| vaizdos bažnyčioje 10 v. r. Or- Alto ir JFK-to Clevelando !!!T?n>ct0S, tuk0S sKinamos
Į ganizacijos prašomos dalyvauti Michifano gubemato- skyriai sutaria, kad Vasario 16 Y11^0 numaytiem u a- 
* — - viniam šių, sukaktuvinių me-

mo.
Pirmosios kuliamosios buvo 

medinės, varomos arkliais su-

■ su vėliavomis savose parapijo- riaut proklamacija. William minėjimo proga ir Alto išsiun- rw.
■ se. Prel. Jonas Balkūnas mi- M i 11 i k e n, vicegubernatorius tinėtuose laiškuose • prašomos ų proga «•“«•

šias aukos ir lietuvišką pa - officialiai paskelbė vasario 11- aukos yra renkamos Altui. Ta- Amoriko* Lietuvi? Tarybos ir
mokslą pasakys Dievo Apvaiz* 17 “Lietuvos Respublikos Sa- čiau aukotojas gali savo auką Jungtinio Finansų Komiteto 

Nuotr. ▼. MteeUo dos bažnyčioje. vaite” Michigan valstybėje. skirti ir JFK-tui, tai įrašyda- Clovtlanclo Skyriai

2.00
2.00
2.00
1.00
1.00

2.00 
1.50 
1.00 ; 
2.50 
1.00 
430 
6.00 
1.00 
5.00 
2.50 
130 
230 
6.00 
1.50 
1.50 
1.50 
130 
1.00 
130 
7M 
530 
3.00 
1.00 
2.00 
2.00 
230 
230

130 
1.00 
130 
130 
5.00 
2.00
1.50
2.00 
230 
130 
2M 

1030 
330 
3.00 
2M 
2M 
3.50 
430 
2M 
130 
130 
330 
230 
230 
330 
135 
230 
3jwU 
230 
230 
130 
230 
430 
530

Dainos aukžtatn balsui su pianu II, VL Jakubėno
Lietuvos aidai, J. Stankūno, akordijonui
Dainos Lietuvai, S. Cerienės-Mulks, solo balsui ir panui 
O tėvyne manoji Ir Ramunė, S. Cerienės, dainos po 50< 
Keep Us, O God, invocation, S. Mulks
MALDAKNYGĖS
Didysis ramybės Šaltinis, prel. P. Juro
Būk mums malonus, kan. F. Bartkaus mažas lietuvižkas

sekmadienio mitiolas 330
Marija, getbėki mus, Sibiro lietuvaRiu maldaknygė 125

130 
730

300

Didžioji savaite
Tikiu Dievą, maldynas, parengė kun. S. Yla, 700 pusL 

(paauksuota, kietais odos Sirteliais)
tventas Dieve, maldaknyge didelėmis raidėmis, paauksuota 530 

( rsutfovuiis —"* 4.00)
Apsaugok AukKiausias, kun. P. Aleksos, maža knygutė 130 
Šventos Mišios lietuviškai, pritaikyta naujai liturgijai 
Dievo vaikės, kun. J. Gutausko, vaikučiams maldaknygė

ĮVAIRIOS
Sodyby pieveles, A. šeštoko, pievų priežiūra 
Valgiu gaminimas, 505 pusi., kietais viršeliais 
Lietuviu kalbos vadovas, P. Skardžiaus ir kt 
Dabartinės lietuviu kalbos žodynas, J. Balčikonio 
Lietuviu Noksi. Akad. Suvažiavimo Darbai V 
Padangių keliai, astronomija, kun. P. Vaserio 
Lietuva — Europos nugalėto ja

DARBININKO ADMINISTRACIJA

130

125
730

1230 
1030 
130 
230
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' džio jo žodžio meisterio H.
p činsko lūpomis į Lietuvos 

priklausomybės atstatymo mR
r nėjimo dalyvius vasario 18 WąėJ 

_________ £ sbington ’ Irving mokyklos SĮfa| 
rpIMIMN : GL_____________ Poezijos pynės “kai Lie^
ftjiihlNt rija------ GL M923 tava prabyla” jungiamuosius;

GL 5-7281 paaiškinimus skaitys V- Jonuš-
n to*. , —. kaitė. Tai bus naujas bandymas^ 

Kulk Bruno Kruzas, šv. Jur- žymią iškilmingo minėjimo daįj 
; Speciali radijo programa, gk) lietuvių parapijos klebonas, skirti mūsų poetų tėvynės .į 
•skirta paminėti Lietuvos nepri-. Brooklyn, N.Y., paskirtas Broo- meilės jausmų meniškam inter- 
I klausomjfoės^ukaktį^ buatrans- klyno^Yyskupijos katalikių m<>_ protavimui,, kurį atliks mūsų žy-į 
oliuojama iš WS0U-FM (89.5 

meg.) stoties “The Voice of Se-
- ton Hali University” vasario 16, 

penktadienį, 9:05*10 vai. vak. 
'.Programos vedėjas prof. d r. 
,v.-J. Stekas perduos pagrindinius 
^momentus iš New Jersey lietu- 
* vių Vasario 16 minėjimo New- 

arko katedroje-ir Robert Treat 
viešbučio bankete.

r Lietuvos .. nepriklausomy- 
I bės atstatymo jubiliejus Bosto- 
Į ne pradėdamas televizijoj, šį 
f minėjimą stebės ne vien tik 
[ grupė lietuvių, o ir šimtai tūks

tančių amerikiečių. Programa 
bus perduodama iš televizijos 
4-tos stoties per visą Naująją

[Anglijąleštadienį~ 1 vai. po- 
Į piet. Pusė valandos laikas yra 

trumpas, bet, gerai sugrupa- f 
vus, per tą pusvalandį galima 
parodyti ir pasakyti labai daug.

I Programa jau nufilmuota. Te- 
' levizijos scenoje didelis Euro- 

I pos žemėlapis, kuriame ryškiai 
Į aprėžta Lietuva. Taip pat kabo 
Į Lietuvos valstybės ženklas Vy

tis ir Lietuvos trispalvė. Pro- 
gramaprasidės tautiniu šokiu, 
kurį atlieka Onos Ivaškienės va
dovaujami tautinių šokių šokė
jai. Solistai — Daiva Mongir- 
daitė — Richardson ir Benedik
tas Povilavięjus dainuoja Lietu
vos liaudies dainas. Jiem a- 
komponuoja prof. Vytenis M. 
Vasyliūnas. Direktorius Fran
cis W. Šidlauskas, kuris ir išrū
pino šią valandėlę, rodo ir aiš- ..v 
kiną televizijos reporteriui apie 
Lietuvą, jos didybę nuo Balti
jos iki Juodųjų jūrų kaip Lie
tuva buvo okupuota ir suklas
toti jos rinkimai, kuriem dar 
neprasidėjus, iš Maskvos buvo 
pranešti rinkimų rezultatai. 
Skirmutė Makaitytė rodo ir 
aiškina medžio drožinius 
ir gintarą, Ina Nenortienė 
aiškina lietuvių tautinius audi
nius, Ona Ivaškienė skambina 
kanklėmis, o televizijos repor
teris, rodydamas į Mindaugo 
biustą, pristato karalių, kurio 
amžius esąs virš 700 metų. 
Kiekvieno lietuvio pareiga ne
atidėliojant parašyti televizijos 
stočiai ir prašyti pakartoti pro
gramą. Adresas: Westinghouse 
Broadcasting Co., 1170 Sol-

terų organizacijos centrinio de-. mušis deklamatorius. Be te 1 
kanato (Kings County) modera- girdesime inusų gražiabalsį te- j 
toriumi. norą S. Barą. Kalbės dr. J. K. į

Valiūnas ir repr. John J. 
Antanas Andriuškevičius Rooney. Invokaciją skaitys tė- ;

73 ih. amžiaus, žinomas laikro*, y_ Gidžiūnas, O F M j
dininkas, gyv. Woodhavene, Himnus giedos solistas S. Ba-1 
staiga mirė vasario lO. Pašar- Minėjimo pranešėja — N.1 
votas Jalinskų šennmiinėje, lai- TTmhraraitė Minėjimo pradžia I 
dojamas iš Apreiškimo bažny* 4 vaį Pamaldos šv. Patriko ka-1 
čios Vasario 14 Cypress Hills tedroje 10 v. ryto. Mokyklos sal 

Antanina Kintienė, Darbinio- kapinėse. Nuliūdime palike lė, kur vyks'minėjimas, yra 40 
dukrą fcįrutę Vytautą Irving prie i6 gatvės; ry-

- — -___  __________ _______
rą Andriuškevičių ir žmoną su yra Lerington avenue tąsa 
dukra Altajaus krašte bei kitus parbaigianti prie "14 gatvės, 
ffimmft: Union Sųuare (14 gatvės) trau-

l kinių stotyje išlipus ir pro S. 
' Kleino krautuvę praėjus vieną 

bloką į rytus (14,15 arba 16 
gatve) atsiremiama į Irving PI., 
kur ir yra Washington Irving 
aukšt. mokykla. Tad visi minė
jime — katedroje 10 vai., o sa
lėje 4 vai. ■— dalyvaukime.

Darbininko spaudos kioskas 
šiais metais Vasario 16 minėji
mo proga veiks vasario 18, sek
madienį, 4 vai. popiet Washing- 
ton Irving mokyklos salėje, 40 
Irving PI., tarp E. 16 ir 17 Sts., 
New Yorke. Kioske bus galima 
gauti naujausias lietuviškas 
knygas: J. Jankaus Peilio aš
menimis; J. Budrio Kontržval
gyba Lietuvoje, A. Ramūno Iš 
sutemų į aušrą, A. šešplaukio 
Religinis pradas Maironio kūry
boje, J. Juodžio albumą Tautos 
keliu, L. Andriekaus Amens in 
Arhber, Owen J.C. Norem Ti- 
m'eless Lithuania ir kt. Bus ga
lima įsigyti if naujausias lietu- L.a4uviuvesu*>^ą*yvavu pūna Kun. n. augintas, vmcagp, sun.
viškas plokšteles. Minint Lais- bažnyčia žmonių ir 46 kuni- V Ąsočius kTlČ iš Mariana- _______________ diers Brighton, Mass.
vės Kovos Metus, Darbininkas gaį Ketvirtadięnį vasario 8, polio, kun J. Gurinskas ir kun. 02135, tel. 254-5670.
kviečia visus, dar šio laikraš- laidotuvių pamaldos buvo 10 v. A. Kardas, abu iš New Yorko, J. L. Giedraitis informuoja, , Vasario 16 minėjimas įvyks 
čio neskaitančius, jį užsipre- Mišias aukojo vysk.. V. Briz- kun. J. Kinta ir kun. V. Dabu- kad gavo daug naujausių rašo- vasario 18 d. 2 vai. popiet
numeruoti. Vasario 16 proga gySj asistuojamas kun. Jono šis, abu iš Patersono, N. J., mųjų mašinėlių lietuviškais John Hancock auditorijoje Bos-

Pakalniškio ir kun. Boleslavo kun. V. Svirnelis ir kun. J. Pra- -ženklais ir gali patiekti tuč tuo- tone. Visų mūsų pareiga, kad
Pacevičiaus, Londono, Ont, lie- gulbickas, abu iš Elizabetho, jau. Taip pat parūpina spalvo- didžioji auditorija nebūtų tuš-

4 dol. šios šven- tuvių parapijos klebono. Mišio- benediktinas vienuolis tėvas .tos Zenith televizijos apara- čia. Visa programa, kaip ofi
se pamokslą sakė kun. Vacio-  :---------- --------------------— tos. Rašykite: 10 Barry Dr., E. dalioji, taip ir meninė, bus

Darbininko, p0 mišių maldas prie 
jį užsiprenumeruoti, šiais Lais- 
vės Kovos Metais laukiame ri

4ko skaitytoja, sausio 18 buvo 
'ištikta širdies smūgio ir nuo to 

laiko gydosi Wyckoff Heights 
.ligoninėje. Pažįstami kviečiami 
apsilankyti.

Kidolitto, 4 anūkus, švogerį Pet- timam Manhattane. Irving Pla-
Kun. Liongino Šankaus laidotuvės. Vasario 8 Angelę Karalienės parapijos bažnyčioje pakaitines maldas 
kalba-----------  ‘ ...................._ . ----- --- ---------Brooklyno vyskupas pagelbininkas J. Denning. Nuotr. V. Maželio

KUN. LIONGINO JANKAUS LAIDOTUVĖS
L. Jankaus kūnas j karsto atkalbėjo Brooklyno Bartkus iš Newark, N.J., kun. 
Karalienės parapijos vyskupas pagelbininkas J. Den-

Kun.
Angelų 
bažnyčią atlydėtas trečiadienį, ning. Kūną iš bažnyčios išiy- 
vasario 7 d., 7:30 vai. vak. Kū
ną bažnyčion ilydėjo parapijos 
klebonas kun. Antanas Pe
trauskas. Mišias aukojo kun. 
Vaclovas Martinkus, Balfo pir
mininkas. Dijakonas — kun. 
Stasys Raila, Lietuvių Religi
nės šalpos komiteto reikalų ve
dėjas. Subdijakonas — kun. 
Stasys Valiušaitis, a.a. kun. 
Liongino kurso draugas. Cere
monijų vedėjas — kun. Vy
tautas Pikturna. Po mišių pa
mokslą sakė vysk.* V. Brizgys. 
Per mišias giedojo parapijos 
choras, vedamas Mykolo Liu- 
berskio. Vakare apeigos baig
tos visai bažnyčiai giedant 
“Viešpaties Angelas”. Visos a-
peigos atliktos lietuvių kalba. R. K. Balčys abu iš Albany, feland dar bus Tablet

Laidotuyėse^jiąlyvavo pilna kun. B. “ ’ ‘

D. Pocius, klebonas Jersey Ci
ty, N J., kun. P. Bulovas, kun. 
J. Aleksunas, kun. N. Pakalnis, 
kun. A. Račkauskas, kun. S. 
Raila, kun. V. Budreekas, kun. 
P. Totoraitis, kun. J. Pakalniš
kis, kun. J. čekavičius, kun. P. 
Raugalas, kun. Robinas ir 
kun. V. Bortkevičius, abu iš 
Pennsylvanijos, dr. V. Bar- 
tuška ir dr. A. Rubšys, abu 
Manhattan kolegijos profeso
riai, visas būrys tėvų pranciš
konų: Juvenalis Liauba, Jurgis 
Gailiušis, Viktoras Gidžiūnas, 
Benvenutas Ramanauskas, Pet
ras Baniūnas, Benediktas Bag
donas iš Toronto ir jėzuitas tė
vas Kulbis iš Montrealio.

dėjo parapijos klebonas kun. 
Antanas Petrauskas. Kun. L. 
Jankus palaidotas gražiose Ho- 
ly Cross kapinėse miesto vidu
ryje, Flatbush sekcijoje.

Laidotuvėse dalyvavo šie ku
nigai: Brooklyno vyskupas aug- 
zilijaras vysk. J. Denning, vys
kupas V. Brizgys, prel. Myko
las Kemežis, prel. I. Kelmelis, 
prel. J. Tadarauskas iš Hamil
tono, prel. Vytautas Balčiūnas 
iš Putnamo, kun. B. Pacevičius 
iš London, Kanadoje, kun. B. 
Gauronskas, New Britain, Co- 
neetieut, klebonas, kun. J. šer
nas iš Kearny, N.J., kun. A. 
Baltrušiūnas iš So. Boston, Apįe kunigo Liongino mirtį 
Mass., kun. M. Gyvas ir kun. buvo rašyta Daily News, Long

numeruoti. Vasario 16 proga
■ skelbiamas specialus vajus — 

naujiem skaitytojam iki šių 
minėjime meįų ga]0 fįį 4 dol. šios šven-

tės proga visi skaitytojai* kvie
čiami paraginti savo bičiulius,

ANTANUI ANDRIUŠKEVIČIUI
mirus, liūdinčiai dukrai, mūsų klubo narei Birutei 
Kidolienei ir jos šeimai gilią užuojautą reiškia

IMK Federacijos 
Neto Yorko klubas

Tėvui ir seneliui
At A

ANTANUI ANDRIUŠKEVIČIUI
mirus, Birutę ir Vytą Kidolius su šeima nuoširdžiai 
užjaučia

Irena ir Jonas VILGALIAI

Brangiam tėvui, uošviui ir seneliui

Af A

ANTANUI ANDRIUŠKEVIČIUI
mirus, dukrą ps. Birutę Kidolienę ir jos šeimą nuoširdžiai .
užjaučiame

♦ N. Y. NERINGOS ir TAURO tuntai

Af A

ANTANUI ANDRIUŠKEVIČIUI
mirus, dukrą Birutę, žentą Vytautą Kidolį su šeima, 
nuoširdžiai užjaučia

Birutė ir Antanas NOVICKĮ AI

w w Northport, N. Y. 11731. Tele- skirtinga ir neužtęsta, be ilgų
VVoodhayen parduodamas fonas; [51g] 75m55 kalbų prasidės punktualiai.

mūrinis 2 šeimų namas is 5 ir
Edvardas Ir Ganė Wltkai, ku- 6 kan'ta™- 4 melus įdė- g 

sų talkos papildyti retėjančias rie turi vaistinę 441 Grabam tas uaujas apšildymas. 220 e- 
grotas. Tuo dar prasmingiau pa- Avė., B-klyn, N.Y., paaukojo lektros jėgainė kiekvienam 
minėsime nepriklausomybės at- $100. Už auką nuoširdžiai dėk- Mo^ernižkai įrengta
kūrimo 50 metų jubiliejų. ja t pranciškonai, ir ta pro- naujos spalvotos grįn-

Da«L Natalijos Jasiukynaitės ga kviečia geraširdžius lie- Pažimne stovy£piKtatas | 
paveikslas “Saulėlydis Lietu- tuvius prisidėti aukomis prie a sit^as- Kama 027,000. Krmp. 
voje” išstatytas The National židinio kūrimo, kad po ilgai už-
Arts Club patalpose New Yor- trukusios teismų bylos kaip ga-
kė, kur šiuo metu vyksta 69-ji Įima greičiau būtų galima pra-
metinė to sambūrio dailininkų dėti statybas. Aukas siųsti:
kūrinių paroda: N. Jasiukynai- Franciscan Fathers, 680 Busti- Kas norėtu persikelti gyven-
tė pereitą rudenį turėjo vien wick Avė., Brooklyn, N. Y. ti į ramią ir gražią rietą, ras
tik savo kūrinių parodą mote- 11221.
rų dailininkių klubo salėse.

vas Martinkus, Balfo pirminin-

tis Pieper AgenCy, 102-21 Ja- 
maica Avė., Richmond Hill, N. 
Y, Tek VI 7-2242.

riAUJA KNYGA meiliškus pageidavimus. Tik
Income Tax Gerai apskaičia- Amens In Amber, Leonardo pusantros mylios nuo-State u- 

vęs, sutaupysi. Įvairių firmų Andriekaus anglų kalba poezk niversiteto, 1 mylia nuo aero- 
skaičiavimo mašinėlių (taip pat jos — eilėraščių knyga. Dafl. dromo, 8 mylios nuo Skaneate- 
rašomų, radijo, TV) katalogų T. Valiaus iliustracijos. D. Jo- les lake. Kreiptis: Jonas Zulpa, 
reikalaukite; J. L. Giedraitis, 10 naitienės vertimas. Kietais rir- 53 Groton Avė., Cortland, N.Y.

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
SĄJUNGOS NEW YORKO SKYRIUS

maloniai kviečia visus

kuris įvyks

1968 m. vasario 24 dieną
9 vai. vak.

"THE SUMMIT OF NEW YORK'

East 51 Street at Lexington Avė. New York, N. Y.

Šokiams groja JOE THOMAS orkestras
Įėjimas $15.00 asmeniui

. {skaitant valgius ir 10-čiai asmenų bonką.


