
Vasario 16: nei džiaugsmo, nei liūdesio, tik ryžties...
Sveikiname visus, kurie Vasario 16 atnaujina pasiryžimą savuoju darbu! reikštis nariu gyvos tautos, su- 
kūrusios Mindaugo Lietuvą, demokratinę Lietuvą, kovojančios dėl nepriklausomos Lietuvos atstatymo

Lietuvos Nepriklausomybės sukakčiai —

Valstybes sekretoriaus Dean Rusk taškas 
Lietuvos atstovui Juozui Rajeckui

THE SECRETARY OF STATE 
WASHINGTON

February 8. 1968 
Dear Mr. Chargė d’Affaires:

On the occasion o f the fiftieth anniversary of Lithuania’s — 
independence, l am very pleased to extend to you best wishes 
on behalf of the govemment and people oį the United States.

Throughout its long and proud history, the Lithuanian 
nation has endured with fortitude many periods of trial and 
dlien rule. Unhappily, in our own time, Lithuania’s re-establish- 
ment as an independent statė was followed only twenty-titoo 
years later by its forcible incorporation into the Soviet 
Union. The Lithuanian people have responded to this situation 
through the years with unyielding courage and unfaltering 
hope for freedom and national independence. The firm pur-

Vasario 16-oji įpareigoja su
vesti metų balansą: apžvelg-

lidarizavusi savo pareiškimuose 
su bendrąja pagrindine pozici-

kėlimą J. Tautose. Jei ofenzy- 
vinę veiklą organizuoti ir de

bito, o paskui nutilo. Metai lie
tuviškoje veiktoje gali būti ver-

korporacijos nepripažinimo po
zicijose). Tai rodo ir čia skel-

pose voith vohich the Lithuanians both at home and abroad 
have struggled to preserve their national heritage is the best 
assurance of their survival as a nation.

ja. tinti galėjo specialus informaci-
IMww bMųi imingumo >« ceIltras- “ i® «r«ani- 

tarj> Mikmiy nynaniMt o- 2a™>« veiksmai pradžioje pra- 
fenzyvinius žygius. Labiau susi
derino Vlikas su Bendruome
nę. Labiau skyrium laikėsi Al
tas. Ir vieni ir kitr mažiau ieš
kojo susiderinimo su kita orga
nizuota ar privačia veikla, ypa
čiai jaunimu. Vliko veiklos di
džioji dalis ėjo gynimosi užda
viniui — reagavo dėl Podgorny 
lankymosi Vatikane sausio 30; 
reagavo dėl Anglijos ir Sovie
tų Baltijos valstybių aukso da
lybų vasario mėn.; reagavo dėl 
Diržinskaitės Piliušenko netei
sėto titulo. Altas reiškėsi veik
la prieš Amerikos ir Sovietų 
konsularinę sutartį, veikla už 
pašto ženklą Lietuvai. Ofenzy- 

niečius korespondentus —po- vinės veiklos ženklu gali būti 
kalbio. Tuo titulų ji buvo pri- vertinamas “laiškas Kosygi- 
statyta ir J. Tautose metų gale, nui”, kurį birželio 23 paskelbė 
Kita spaudimo kryptis — lais- N.Y. Times laikrašty kaip skel- 
vojo pasaulio lietuviai, siekiant, bimą buvusio lapkričio 13 ko- 
kad jie susigyventų su esama miteto n^riąL Ofenzyvinei veik- 
Lietuvoje padėtim, nustotų ją lai veiksmų nebuvo panmidoja- 
laikę vergija, nustotų prieš ją mas nei ankstesnis žingsnis p 
kovoję. Trečia silpnesnė kryp- priekį — Kongreso rezoliucija KaraMus vienas »
tis laimėti vieną kitą iš laisvo- už Baltijos- valstybių klausimo mosios Lietuvos kūrėjų 
jo pasaulio lietuvių, kad jie ' 
imtų reikštis per Lietuvoje lei- «/ ■ vivut A nrn 1 1 1 • 1 ~ 1 .
džiamą spaudą, skirtą esan- VEl IN AM t derybų galimybes blėsta 
tiem Vakaruose. J ° J

ti, kas nuo paskutinės Vasario 
16 įvyko laisvės kovos baruo
se; kur priešo spaudimas didė
jo ar silpo; kur mes pagerinom 
savo pozicijas ir kur buvo mū
sų silpnybės.

1. Priešo sustiprintas spaudi
mas laisvajame pasauly yra la
biausiai būdingas praėjusiam 
metam. Viena to spaudimo 
kryptis — tarptautinėje areno
je stengėsi sudaryti įspūdį, kad 
Lietuva yra laisvai prisiėmusi 
dabartinę padėtį ir ja laiminga. 
Tam tikslui į scenos priekį bu
vo specialiai išstumta Diržins- 
kaitė Piliušenko Lietuvos “mi- 
nisterio pirmininko pavaduoto
jos ir užsienių reikalų ministe- 
rio” titulu. Tuo titulu liepos 5 
ji pasikvietė iš' Maskvos užsie-

tinami kaip gynimasis nuo so
vietinės ofenzyvos.

Džiaugiamės išlikusia valsty
bės reprezentacija — diploma
tiniais konsulariniais atstovais. 
Metų laikas šią reprezentaciją 
susilpnino -^ mirėmin.'Eri
kas Meieris (Brazilija), gen. reiškimas, kad Piliušenko neat- 
konsulas Vytautas Stašinskas 
(New Yorkas), min. Bronius K. 
Balutis (Londonas). Paryžiuje 
reprezentacija susilpo ir ne 
dėl laiko kaltės.

3. Laisvojo pasaulio kraštai 
— tiek, kiek jie remia laisvės, 
teisės ir teisingumo principus 
tarptautiniuose santykiuose — 
yra ir Lietuvos laisvės rėmėjai. 
Jei Anglija išsilaikė senoje po
zicijoje formaliai (pripažino pa
tarėją V. Baltoką chargė d’ af- 
faires pareigose!), tai iš tos po
zicijos metė duoklę grobuoniui 
pasotinti (Baltijos auksą). Jung
tinės Valstybės nuosekliausiai 
išsilaikė senose pozicijose (in-

Americans look with understanding and sympathy upon 
the just aspiration of the Lithuanian people to determine freely

biamas valstybės sekretoriaus 
laiškas. O metų eigoje tą patį 
nusistatymą ryškino valstybės their own destiny. The United States Government, by its 
departamento pareiškimas (C. continued non-recognition of t he forcible incorporation of 
Record kovo 6), kad konsulari- Lithuania, affirms its belief in Lithuania’s right of self-deter- 
nė sutartis neliečia Baltijos mination.

čių už š. Vietnamo bombarda- metus.

stovauja Lietuvai, ambasado
riaus Goldbergo priminimas J. 
Tautose gruodžio mėn., kaip So
vietai vykdė nepuolimo sutar
tis Baltijos valstybėse; minėti
nas ypačiai viceprezidento H. 
Humphrey pareiškimas Alto de
legacijai gruodžio 6. Minėtina 
taip pat New Yorko valstijos 
rezoliucija kovo 7 už Baltijos 
valstybių klausimą J. Tautose.

Amerikos spaudoje Baltijos 
reikalas buvo gausiai prisimin
tas karikatūrom, kada Sovietai 
reikalavo, kad agresorius Izrae
lis pasitrauktų iš okupuotų a- 
rabų kraštų. Ir tos karikatūros 
atliko ofenzyvos rolę prieš So

Mr. Joseph Rajeckas,
Chargė d'Affaires ad interim < 

of the Legation of Lithuania, j 
2622 Sizteenth Street, N. W., j 

Washington, D.C.

Sincerely yours, 
Dean Rusk

(nukelta į 2 psl.)

Valstybės sekretorius Dean Rusk

Valstybės sekretorius Rusk vietkongais nebaigtos. P. Viet- 
2. Laisvojo pasaulio lietuvių vasario 14 pareiškė, kad Hanoi namo kariuomenei čia atėjo į 

dalis. leido priešui pozicijas yra atmetęs visus Amerikos pagalbą ir marinai, 
įlaužti. Buvo natūralu, kad lie- siūlymus derėtis. Tai paskelbė 
tuviai lankėsi Lietuvos meni- gen L- kelio_ 
ninku pasirodymuose ir džiau- 2 1 ' ~
gėsi mokslininkų išradingumu, gų įj. pasikalbėjimų su š. Viet- 
Parodė betgi valstybinės šamo- namo atstovais; po Anglijos 
nės stoką, kai kovos priekyje min. pirm. Willsono visuome- 
stovintieji lankėsi okupanto su- nę klaidinančio optimizmo, 
rengtuose priėmimuose ir ten- ka(j skirtumai tarp Hanoi ir 
kino jų reikalavimus iki Lietu
vos vėliavos pašalinimo. 

Žymėtinas pereitų metų ba
lanse dar kai kurių veikėjų 
tarp vadinamų “intelektualų” 
pasitraukimas iš bendros pozici
jos; nepaisydami veiksnių (Vii- _____ ______ ______ .
ko, Alto, Bendruomenės) įsak- rengiamą Khe Sanh puolimą, rikiečių opiniją dėl Vietnamo 
maus kreipimosi tautinės Vietnaman pasiųsta papildo- po vietkongų agresijos panašūs antrew,« L.etuvo» sfceibtjų 
drausmės vardu, kai kurie iš mai 10,500 amerikiečių karino- kaip Louis Bartis. Patenkintų 
kovos pozicijos pasitraukė ir menės. Bet kur komunistai iš prezidento LBJ veikla Vietna- ADA IMA SKILTI 
perėjo į “koegzistencijos” lan- tikrųjų puls — nežinia. Pasi- me skaičius iš 39 proc. sausio Americans for Democratic 
kas. rinkimo iniciatyva tebęra ko- mėn. nukrito iki 35 dabar. Ne- Action ima skilti po nutarimo

Veiksniu energijos didžioji munistų rankose. Tuo tarpu patenkintų iš 47 pakito iki 50. remti į prezidentus šen. Mc 
dalis ir buvo suvartota vienin- kautynės Saigone ir Hue su Vanagų šalininkų skaičius pa- Carthy. Pasitraukė 3 unijų pre-

BtoikyH. Tos pr^ ------------------------------------------ B “ MBatandžiųnu. zidentai.kiU 9 ta pasUik.Or-
mės turėjo veiksnių konferen- MiltĖ PROF. J. 
cijos New Yorke ir Washingto- GRAVROKAS ’ 
ne. Teigiamai tenka vertinti, 
kad tose konferencijose priei- j 
tas bendras nusistatymas to- ] 
kiais klausimais kaip “ryšiai su j 
kraštu”, pašalinant klaidingai j 
aiškintus vienų ir kitų nusista
tymus. Teigiamai, kad buvo iš- I 
laikyta ir gal net sustiprėjo pa
grindinė pozicija, išreikšta pe- 1 
reitų metų Vasario 16 Vliko at- I 
sišaukime: “Besąlyginis įstaty- j 
mas — laisva, nepriklausoma, I 
demokratinė Lietuva”. Sis nu
sistatymas vieningai tesėtas ir 
visoje lietuviškoje spaudoje. Jo- | 
je nerado pritarimo priešingas | 
nusistatymas, kuris pasisako už I 
nepriklausomą Lietuvą, bet su- į 
silaiko nuo nusistatymo už de- 1 
mokratinę Lietuvą, priteisda* J 
mas, kad gali būti toleruojama 1 
ir totalistinė Lietuva. • ’i

nės į Maskvą, Londoną, Pary
Pietę Korėjoje preziden

to LBJ įgaliotinio Cyrus R. 
Vance misija vasario 14 baigta 
sėkmingai. Sutarta, kad Ameri
ka sustiprins P. Korėjos gyny
bą 200 kovos lėktuvų (Puebto 
pagrobimo metu tebuvo tik 8

Washingtono esą visai nedide-
Ii. Dabar suprasta, kad Hanoi PueHo derybų me-
vardu leisti gandai apie jo no- nauJ°- 
rą derėtis tebuvo propaganda.

Vietoj dorybę prieš akis Opinija griežtėja 
stovi didesnės sustiprinto karo 1 ■ * ■ _
galimybės. Kalbos sukasi apie Gallupo duomenys apie ame-

vimą pakilo iŠ 63 iki 70. Pasi- .___ .. _ M
Clevelande vasario 11, su- sakangų prieš bombardavimą . . n. ..

lankęs 83 metų mirė prof. Ju- nukrito iš 26 iki 15. skelbe duosianti
liūs Gravrokas, tavęs Kauno u- _ Pacifiko vandenysa esą 
nivetsiteto rektorius. Buvo gi- daugiau kalnų ir daug gilesnių 
męs 1885 vasario 5 Telšiuose. vietų, nei ligi šiol buvo rodo-

Pažymėtina, kad jaunoji kar
ta, apie 20 metų, yra aiškiai so-

Pasaulio opinijos teismas komunizmui
‘p®- ~ V Port.T*asf- m žmogui vergų stovyklas,

stebėto lietuviu savita stilių ku- no 9 Pasirode mformacija, pa- laisvų valstybių pavergimą, čia Ž■ iui sltiria?nuoMaskvos ir sirašyta Daniel Lyons’ S' J' ir minimos kaltinamajame akte 

artina pne Vakarų. Gal būt r J J ’
kaip tik dėl noro “gyventi savi
tu stilium” Maskva atnaujino 
Lietuvoje ir terorą teismais: va
sario 11 nuteisė du buvusius 
laisvės kovotojus, rugsėjo 
25-8 kitus penkis.

Anie teismai primena smur
to, prievartos tikrovę, kurią tu
ri pakelti esantieji Lietuvoje ir 
prieš kurią turi kovoti esantie
ji laisvėje. Ištverti ir kovoti su 
viltimi, į kurią skatino popie
žiaus Pauliaus VI vyskupui V. 
Blizgiui birželio 16 tarti žo
džiai: “Nepraraskite vilties. Ne
praraskite vilties. Pasitikėkite 
Dievu ir Jo teisingumu!”

organizatorių. Pirmasis yra dija, Latvija, Estija, Lietuva, 
Twin Circle redaktorius, antra- Lenkija, Albanija, Bulgarija, 
sis Young Americans for Free- Rumunija, Vengrija, rytų Ne
dora sekretorius. Tai svarbiau- kietija, Čekoslovakija.
si rengėjai. Juos remia Ameri- Kiek tas teismas išryškins So- 
can Friends of Captive Na- vietų Sąjungos veiklą praeity- 
tions, Conference of Ameri- je ir jos nenutrūkušią grėsmę 
cans of Central and Eastem dabartyje, priklausys jau nuo 
zeuropean Descent, Council kalbėtojų ir teismo narių. Tarp 
Against Communism Aggres- keturių teismo narių randam ir 
sion ir kt.
Paskata tokiam teismui —-ra- Stefan Osusky, buvusį Čekoslo- 

šo — buvusi ne Bertrand Rus- ., vakijos diplomatą, tarptautinės 
teisininkų komisijos narį.

Teismas prasidės vasario 19 
Washingtone Georgetown uni
versiteto “Tautų salėje” 9:30 
vai.

sėli vardu surengtas teismas 
Šedijoje, bet visa propaganda 
Vakaruose, kuri buvo paskelb
ta komunizmo naudai 50 metų 
sukakties proga. Opinijos teis
mo siekimas atitiesti vaizdą * 
apie komunizmą, parodant jo 
subversinę veiklą, invazijas, re
liginės bei žodžio laisvės atėmi-

DĖL LIETUVIŲ KARIŲ 
VIETNAME

Jūratė Kazickaitė prieš savai
tę grižo, bet vasario 21 vėl iš
vyksta į Vietnamą kaip laisva 
korespondentė. Jos praneši
mus iš Vietnamo spausdino į- 
vairūs laikraščiai. Prieš grįžda
ma į Vietnamą, ji . reiškė norą 
susitikti ten su lietuviais ka- 

..... , - • - - riais. Kas turi ten savo gimi-
. ,, ~ Kapitonas Juozas Lukfta-Dauman- nių ar pažįstamų, J. Kazickai-

ginklų. Buvo nustojusi duoti vien» » kw>t<>jM<iėi treti.- te prašė praneša jų adresus 
per karą su Izraeliu. per Oarbtoinką. Gavus adre-

— Rumunija nusilenkė Mas- sus, ji stengsis karius aplanky-
- VieHcongo invazijos au-. ti.

sios nepriklausomos Lietuvos

ma vandenyno žemėlapiuose, kvai — vasario 14 paskelbė
Pietų Pacifiko dugne atrasti dalyvausianti komunistinių par- kų nuo sausio 30 iki vasaric — Lietuvoj*, Draugo žiniom,
25 nauji kalnai, 11 taip jų vie- tijų konferencijoje Vengrijoje 10 priskaitoma žuvusių ameri- vasario 2 5 konsekruojamas
nos dviejų mylių aukščio, o kai vasario 26. Atsisakė dalyvauti kiečių 973, sužeistų 4874, p. vyskupu vyskupijos kapitulinis
kurios vietos 3,000 pėdų giles- Kinijos, Albanijos, Kubos, Sve- vietnamiečių žuvusių 2,119, su- vikaras kan. Juozas Pletkus.
nės, nei iki šiol buvo manoma, dijos, Olandijos partijos. žeistų 7,718, komunistų 30,795. Konsekruos Kauno vyskupas

___ _________________ „ . .. . .. .. . Benamių esą arti pusės milija j. Labukas.
— Švedija paskelbė atsišau- —- Vario liojyMoao pasibai- no, yjgn tik Saigono srityje '

i kimą į Sovietus vasario 8, kad gė streikas, trukęs 7 mėn.

vieną iš rytų Europos — dr.

Amerikiečiai korespondentai 
Maskvoje kreipia dėmesio Į 
Vilnių ... San Francisco Chro* 
nicle (pasiekęs redakciją K. M. 
dėka) gruodžio 26 rašė apie 
naktinių klubų atidarymą — 
kaip vieną iš suvakarėjimo 
ženklų. Sovietai anksčiau buvo 
pasmerkę naktinius klubus 
kaip “sekso, alkoholio ir azar
to” vietas, kurios populiarios 
vakaruose. Pačioje Maskvoje 
kas dveji metai Maskvos vieš
butyje buvo atidaromas nakti
nis klubas porai savaičių filmų 
festivalio metu. Po festivalio 
vėl buvo uždaromas.

Dabar esą tas nusistatymas 
prieš naktinius klubus sumažė
jęs. Esą "Vakary »*»liau« pir-

mėn. atidarytas Vilniujo".
Keleiviai, atvykę iš Vilniaus, 

pasakoję, kad tas klubas Daina
va pilnas gėrimų ir sekso, bet 
be jokio pastebimo azarto, ati
daromas 11 vai .vakaro ir užda
romas 4 vai. ryto. Maistas esąs 
geras, bare — Čia retenybė — 

tas buvo didesnis <— iki 70 vodka, konjakas. Šampanas; 
_ ______T— Oss. Romano žiniom, Len- proc. Sumažėjo prekyba su Ru- taip pat dainininkai. Šokikės, 
New Yorke panašus streikas kijos vyskupai apkaltino katali- munija, Čekoslovakija, š. Viet- akrobatės. “Patraukli dekoraci- 

— P. Vietnamo po vietkon- vaistinių —. atsisakė priimt-' kų organizaciją Pax, kad ji šie- namu. Padidėjo su Amerika, ja yra skandinaviško pobūdžio 
i Amerika — Lietuva iš tradicijos dau-

jie sutiktų ir savo atomines 
laboratorijas pavesti tarptauti
nei kontrolei. Tada lengviau 
būtų laimėti kitų valstybių pri
tarimą atominei sutarčiai, su
darytai Amerikos ir Sovietų.

217,000. Amerikos prekyba su Sovietais
— Italijoje vasario 12 gydy- — Hue miesto vasario 9 viet- Sovietai 1966 66.5 proc. plė

tojai paskelbė trijų dienų strei- kongai sušaudė civilių asmenų kiavo su komunistų valdomais 
ką 2,000 ligoninių, reikalauda- 300 ir pakasė bendroje-duobė- kraštais. Anksčiau tas procen- 
mi, kad atlyginimus jiem regu- je. 
lianai mokėtų.

gų invazijos naujų bėglių be- medicininės globos receptus kia suskaldyti vienybę tarp Tačiau prekyba su
namių skelbiama 345,000. Lig nes miestas jom lig šiol nesu- Lenkijos katalikų. Pax yra vai- yra mažesnė nei su Kanada, giau ryšio turi su Skandinavija
šiol buvo 2 mil. mokėjo 6-10 mil. dfios remiama organizacija. Argentina ir net Kuba. negu su Rusija“.
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Lietuvos Nepriklausomybes sukakčiai—

Pennsylvanijos gub. Raymond P. Shafer proklamacija

In the name and by authęrity of the

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 
GOVERNOR’S OFFICE 

HARRISBURG 
PROCLAMATION

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY —

FEBRUARY 16, 1968

WHEREAS, Americans of Lithuanian descent commemorate 
annually the founding of their fatherland as a free and inde- 
pęndęnt state^on February 16,1918; and

WHEREAS, For the past 27 years, the Soviet Union has con- 
sistently oppressed Lithuania, notuūthstanding treaties and 
agreements of non-aggression; and

VJHEREAS, The United States govemment on July 23, 1940, 
refused to recognize the Soviet occupation of Lithuania and 
officialy deuounced this tyranny; and

WHEREAS, Americans and freedom-loving peoples everywhere 
nurture the hope that Lithuania will someday regain her 
liberties and rights as a member of the free world community;

NOW, THEREFORE, I, Raymond P. Shafer, Govemor of the 
Commonwealth of Pennsylvania, do hereby proclaim Feb
ruary 16, 1968, as LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY in 
Pennsylvania, and call upon all our citizens to join their 
friends and neighbors of Lithuanian descent in marking this 
observance.

GIVEN under my hand and the Great Seal of the State, 
at the City of Harrisburg, this eighth day of February, in 
the year of our Lord one thousand nine hundred and sizty- 
eight, and of the Commonwealth the one hundred and 
ninety-second.

RAYMOND P. SHAFER 
Govemor

Philadelphijos arkivyskupo kardinolo John Kroli laiškas,
kuriuo priima Vavasario 16 komiteto garbės pirmininko pareigas

Rt. Rev. Msgr. Vito J. Martusevich
Saint George Church
3580 Salmon Street
Philadelphia, Pennsylvania (19134)

My dear Monsignor Martusevich:
I am mare than. pleased to eztend my patemal apostolic 

blessing upon the committee of Lithuanian-born American 
-citizens who are planning to commemorate the fiftieth an- 
niversary of the Declaration of Lithuanian Independence.

I am also pleased to accept the compliment of Honorary 
Chairmanship of the committee.

Sincerely yours in Christ,
John Cardinal Krol 

Aręhbishop of Philadelphia

Philadelphijos arkivyskupo raštas, kuriuo skelbia
- maldos dieną už Lietuvos bažnyčią

February 5, 1968 
Dear Father,

In aceordance with a reąuest of the Lithuanian American 
Community of the United States of America, will you kindly 
observe Sunday, February 11, as a day of prayer for the silent 
Church in Lithuania. On that day the Philadelphia chapter o f 
the aforesaid community will participate in a special Mass 
at the Cathedral of Saint Peter and Paul at 11:00 a.m., to mark 
the fiftieth anniversary of the reestablishment of Lithuanian 
independence.

Despite persecution and harassment, the faithful of this 
northernmost Catholic country of Europe have perservered in 
professing their religion. A day of prayer for Lithuania will 
provide inestimable encouragement and inspiration to them 
and to all their compatriots who pray and work toward a more 
favorable change in their aggrieved country.

In the Pragers of the Faithful on February 11, the follouo- 
ing intention should be iųcluded:

Oskaras Milašius

Oskaras Vladislovas Milašius, 
didysis prancūziškai rašęs lietu
vių poetas, 1918 susipažino su 
kun. J. Dabužinskiu, atvykusiu 
iš JAV į Paryžių, tapo akty
viu ryšiams megzti ir raštams 
rašyti nariu Lietuvos delegaci
joje prie Versalio taikos konfe
rencijos ir pirmuoju Lietuvos 
atstovu (1919-1925) prie Pran
cūzijos vyriausybės.

Jis tada buvo nuvykęs j lai
kinąją Lietuvos sostinę Kauną 
susipažinti su savo senolių at
gimusia tėvyne.

1925 buvo skiriamas Lietu
vos pilnateisiu pasiuotiniu-mi- 
nisteriu Prancūzijai, tačiau atsi
sakė, kad vėliau, pasidaręs kar
jeros diplomatu, neturėtų išsi
kelti iš Paryžiaus, nes atstovai 
po tam tikro laiko keliami iš 
vienos vietos į*kitą. Ten jis li
ko pasiuntinybės patarėju, re
ziduojančio ministerio titulu.

Pennsyivamjos gubernatorius Raymond P. Shafer vasario 8 Harrisburge priėmė Philadelphijos lietuvių dele
gaciją ir jai įteikė proklamaciją. Iš k. į d. Estera Bendžiūtė, gubern. Shafer ir Gema Kreivėnaitė; stovi — 
Jurgis Juraitis, Algimantas Gečys, Jonas Stiklorius, Aušra Zerr, Albinas Barnosky, Robertas Bačkauskas, Al 
Warminskas ir Pen. atstovų rūmų narys John Pezak. Nuotr. K. Čikoto

LIETUVOS VARDAS EUROPOS KNYGŲ RINKOJE
Paryžiuje knygų rinkoje pa

sirodė veikalas L'Opposition 
en U.S.R.S.S. 1917-1967. Jis 
parašytas Roland G aucher . 
Knyga yra 432 pusi. Kaina — 
27 fr. Išleido Albin Michel lei
dykla.

Tame veikale yra rašoma ir 
apie Lietuvos partizanų kovas 
prieš Soy. Sąj. okupaciją.

1967 spalio 27 Ženevoje įvy

ko konferencija — tema: “Cin- 
ąuante ans de persėcutions re- 
ligieuses dans le monde.” Ją 
organizavo Msgr. Antoine, Že
nevos orthodoksų arkivysku
pas (kuris yra organizacijos I' 
Action Orthodoxe pirminin
kas). Konferencijoje dalyvavo 
Luc Baresta, savaitraščio Fran
ce Catholique vyr. redakto
rius, Msgr. F. Santa Cruz y

“That all Christians may compassionately remember the 
silent Church in Lithuania and ardently encourage its suffering 
members to persevere in their struggle for religious liberty, 
let us pray to the Lord.”

Sincerely in Christ,
JOHN J. NOONE 

Chancellor

Newarko majoro H. J. Addonizio proklamacija
PROCLAMATION

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY

WHEREAS: Fifty years ago, on February 16, 1918, Lithuania 
became an independent republic; and' ;

i
VfHEREAS: 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: Lithuania, proud of her traditions, proud of her 
language and customs, through many centuries has 
resisted any assimilation voith other nations; and

WHEREAS: we Americans have a warm and natūrai under- 
standing of the hopes and freedom-loving and free- 
dom-seeking peoples; and

WHEREAS: it is fitting that we direct the attention o f our 
American people to the aspirations of the Lithua
nian people and to the importance of these aspira
tions in the efforts of all free people to establish 
a lasting peace; and

WHEREAS: we in Newark hold in high regard the part which 
our citizens of Lithuanian heritage play in our com
munity and national life;

NOW, THEREFORE, I, HUGH J. ADDONIZIO, Mayor of The 
City of Newark, New Jersey, do hereby proclaim 
February 16, 1968, as

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY 
and do urge all of the citizens of Neivark to cooper- 
ate with their fellow Americans of Lithuanian ex- 
traction in the celebration of this day.

HUGH J. ADDONIZIO — Mayor 

Bahia, ispanas, ir prof. dr. pas
torius Jean G. H. Hoffmann, 
knygos Eglises du Silence au
torius. Pastarasis palietė ir pa
dėtį Baltijos kraštuose.

1967 gruodžio mėn. laikraš
čio Exil et Libertė numeryje 
(No. 140) yra straipsnis Pran
cūzijos Instituto nario, filoso
fo Gabriel Marcei dės Comptes 
Separės. Jame jis iškelia reika
lą kovoti su melu. Ir jis pažy
mi, kad dabar melas pereina 
ribas. “Blogiausia, kad kovos 
nebėra. Net bet kokiose poli
tinių pilnačių posėdžiuose me
las nepasmerkiamas. Aš turiu 
mintyje, pirmiausia — Baltijos 
kraštų paglemžimą".

Tame pačiame numeryje Ex- 
il et Libertė yra straipsnis 
prof. J.G.H. Hoffmanno apie 
Sov. Sąjungoje krikščionių per
sekiojimą. Jis jame nurodo, 
kad žymūs švedai yra įteikę J. 
T. Organizacijos gen. sekreto
riui, U Thant 17 puslapių raš
tą apie baptistų persekiojimą 
Sov. Sąjungoje. To rašto turi
nys, pastebėtina, yra paskelb
tas to paties prof. Hoffmanno 
1967 m. žurnale Ėst & ouest, 
Nr. 393 (lapkričio 16-30 d. d. 
numeris)

Knygų rinkoje Paryžiuje pa
sirodė naujas leidinys '— Mi- 
losZ' — Maximes et Pensėes. 
Knygos paruošėjas — Jean 
Bellemin Noel. Leidėjas A. Sil- 
vaire. Formatas — kišeninės 
knygelės.

Milašiaus ir Apollinaire drau
gai Tulūzos mieste surengė 
Centre Regionais de Doc. Pė- 
dagogique, Tulūzoje, Milašiaus 
90 metų gimimo ir Apollinaire 
50 metų mirimo sukakčių pro
ga minėjimą ir parodą. Paro
doje buvo išstatyti rankraščiai, 
knygos, iliustracijos, viso 333 
dalykai. Paroda truko nuo 
1967 lapkričio 30 ligi 1967 
gruodžio 29.

Milašiaus ir Apollinaire drau
gų tarpe — paminėti profeso
riai rš Tulūzos Un-to Facultė 
dės Sciences et dės Lettres, ku
rių tarpe yra prof. Andrė Le- 
bois, parašęs veikalą apie Mila
šių, bei menininkė Moussia 
de St. Avit.

Littuvlg delegacija pas Newarko burmistrą. 14 k. j d. M. H. Stoniutė, kun. J. Schernus,. burmistras H. J. Addonizio, Ieva Trečiokienė, ir 
Frank Vaškas.

J. B. SHALINS-ŠALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. Tel. VIrginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avęnue, Brooklyp, N.Y. 11211; EV 8-9770._____

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditioned. A- J. Baiton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St„ Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

STEPHEN AROMI8KIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

THEODORE WOLINNIN, INC. — E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 VVebster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.

JOSEPH P. SINKOWSKY, laidotuvių direktorius — liūdesio valandoje su
teiks jums patarimus ir gilią užuojautą. Laidotuvių įstaigos-koplyčios pasi
renkamos bet kurioje miesto dalyje. 4221 Park Avė. (pr. Tremont Avė), 
Bronx, N.Y. 10457; tel. 863-2475.

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

RIDGEWOOD CHAPELS 663 Grandview Avė. (prie Gatės ir Forest Avės.) 
Alan J. Reitter - Jacob Reitter, Licensed Mgrs. Kada reikalas ištinka — 
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.

DELINIK8 FUNERAL HOME, Thomas Deliniks, laidotuvių direktorius — 

jautriai užjaučia nelaimės valandoje ir paruošia garbingas laidotuves. 17 

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

SIMONSON Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-0300, Wm. H. Simon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 

BRITAIN, CONN. Tel. BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, N.J. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JUOZO BANDžIUKO BARAS IR RESTORANAS. Čia vaišinsiesi ir vaišinsi 
ne tik 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.

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

STUYVESANT JEWELERS — Leo Urbach, Europoje išsimokslinęs laikro
dininkas. Virš 30 metų praktikos. Taisomus laikrodžius elektroniškai pa
tikrina ir reguliuoja. Metų garantija. Graviruoja vietoje. 231 Ist Avenue 
(tarp 13-14 St.s) NYC; tel. 475-2650.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. JE?rhmam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žeąiės. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. Tel. (516) AN 1-2884.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.

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 St. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

LITAS 1NVESTING CO., INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 6755 S. VVestern Avė. Chicago, III. 60636 (312) 476-2242.

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. VI 3-3544.

REPUBLIC GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 322 Union Avė. Brooklyn, N.Y. 11211, 
EV 7-2089. Juozas Bružinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 
degtinių, konjakų, midų šventėms bei kitokioms progoms.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm j namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION (Agentūra) W. Kacz-
marsky, manager. 108 West 14th Street (arti 6th Avė.) Ncw York, N.Y. 
10011; tel. CH 3-3005. Siunčiame siuntinius į Lietuvą ir į USSR. Priimame 
užsakymus šaldytuvams, TV, skalbiamoms ir siuvamoms mašinoms, ‘ Dollar 
Certificates”, butams ir Lt. Visos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas neturi 
nieko mokėti. Užsakymai paštu išpildomi tą pačią dieną, kurią mes gauna
me. Jūsų patogumui turime didelį prekių pasirinkimą žemomis kainomis. 
Agentūra atidaryta kasdien nuo 9:30 ryto iki 7 vai. vakaro; sekmadieniais 
nuo 10 ryto iki 4 vai. p.p. Kitu laiku — susitarus.

RICHMOND HILL DORAN’S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond Hill, N.Y. 11419, Tel. 641-9441 - MI 1-7702. Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma į nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

RIMOS IR JUOZO BRUŽINSKŲ SIUNT.NIŲ {STAIGA siunčia dovanų 
siuntinius į Lietuvą. Krautuvėje didelis pasirinkimas geros rūšies prekių 
žemomis kainomis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siuntiniai 
gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos prekės, daniški maisto 
siuntiniai, itališki akordeonai ir nylono lietpalčiai. Parūpinami “dolerio 
krautuvių” kuponai. 370 Union Avė. Brooklyn N.Y. 11211; Tel. EV 4-4952.

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-6620.

DOVANŲ SIUNTINIAI | LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 19.31 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu. ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų geriausių siuntiniui ir tai pigiau
siomis kainomis: pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamu katalogų UNION TOURS 
1 East 36th St. New York. N.Y. 10<>16. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
III. 2219 XV. Chicago Avė. 60622; Los Angeles. Calif. — 3i4 North La Brca 
A ve. 90036.
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Lietuviška opera televizijoje
Vasario 16 vakarą išvysime 

pirmąją lietuvišką operą per 
JAV ir Kanados televizijų tink
lą. National Broadcasting Co.— 
NBC perduos ištraukas iš per
nai pastatytos mūsų J. Karna- 
vičiaus operos ‘Gražinos’. Kiek 
daug matysime ištraukų, TV 
redaktoriai nesako, bet faktas, 
kad Lietuvos nepriklausomybės 
dienoje bus ir tokiu būdu pa
minėta mum visiem svarbi su
kaktis. Šiuo metu galima at

skleisti keletą iki šiol plačiajai 
visuomenei nežinomų faktų.

Vieną gražų pavasario rytą 
praeitų metų gegužyje, prieš 
pat “Gražinos” operos premje
rą operos rūmuose, į Jaunimo 
centrą Chicagoje pradėjo va
žiuoti NBC filmuotojai su įvai
riais aparatais ir daugybe pro
žektorių. Tuoj pradėjo išdėsty
ti aparatūrą ir salėje ir bal
kone. Kai atvyko lietuviai me
nininkai, paliepė Jaunimo cent-

SAVAITES UŽDARBIS IŠLAISVINIMUI
Mieli Lietuviai!

Šaltą 1918 vasario 16^dieną 
Lietuvių Taryba Vilniuje dekla
ravo lietuvių norą laisvai gy
venti ir nepriklausomai tvarky
tis.

Nepriklausomybės paskelbi - 
mo deklaracija buvo savanorių 
krauju apšlakstyta, apginta ir 
virš 20 metų galėjome džiaug
tis laisvu gyvenimu savoje tė
vynėje. Tarptautinių įvykių 
mums nedėkingoje raidoje Lie
tuva buvo Sovietų Sąjungos pa
vergta ir iki šiol laikoma žiau
rioje vergijoje.

Dalis lietuvių nuo komunis
tinio teroro pasitraukė į vaka
rus ir, dabartiniu metu gerai į- 
sikūrę gyvena J.A.V-bėse ir ki
tose šalyse. Būdami laisvi 
nuo komunistų persekiojimo, 
mes kovojame už lietuvybės iš
laikymą jaunojoje .kartoje ir už 
nepriklausomos Lietuvos atsta
tymą.

Kiekvieno lietuvio pareiga 
būtų šios savaitės (vasario 11- 
18) algą skirti lietuviškom 
institucijom, kurios kovoja už 
nepriklausomybės atstatymą ir 
lietuvybės išlaikymą, štai bent 
keli pavyzdžiai.

Neturime geros salės New 
Yorke minėjimam ir jaunimo 
susirinkimam. Tėvai Pranciško
nai netrukus pradės statyti 
kultūros židinį. Jų adresas: 
Franciscan Fathers, 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

Lietuvių Fondas Chicagoje 
rūpinasi šęy'ddieninėmis mo
kyklomis. vadovėliais, lietuviš
kos k*'ūuros puoselėjimu. Fon
de adresas: Lithuanian Founda- 

•' ūon, 6643 S. Maplewood Avė., 
Chicago, III. 60629.

Šiais metais New Yorke dar

bo dienos savaitgalyje šaukia
mas PLB-nės seimas. Reikalin
gos lėšos. — United Lithua
nian Finance Committee, 29 
W. 57 St., New York, N.Y. 
10019.

Tautos Fondas New Yorke 
išlaiko Vliką, Eltos biuletenių 
leidimą įvairiomis kalbomis, ra- 
dio valandas į pavergtą Lietu
vą. Adresas: Lietuvos Išlaisvini
mo Tautos Fondas, 64-14 56th. 
Rd., Maspeth, N.Y. 11378.

Rezoliucijom Remti Komite
tas, Los Angeles, rūpinasi įneš
ti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
bylą į Jungtines Tautas. JAV- 
bių Konggresas yra vieningai 
nutaręs, priimdamas Monagan 
rezoliuciją (H. Con. Res. 416), 
kad sovietai turi pasitraukti iš 
Pabaltijo kraštų. Komiteto ad
resas: Americans for Congres- 
sional Action to free the Bal- 
tic States, P. O. B. 77048, Los 
Angeles, Calif. 90007.

Mielas lietuvi, išpildyk savo 
pareigą, pasiųsk savaitės atlygi
nimą kuriai nors iš aukščiau 
paminėtų lietuviškų institucijų. 
Jos visos kovoja už nepriklau
somybės atstatymą ir lietuvy
bės išlaikymą.

Lietuviai savanoriai, partiza
nai ir Sibiro kankiniai liejo 
kraują ir savo gyvybių nepagai
lėjo. Tu, mielas lietuvi, laisvė
je ir prabangoje gyvendamas, 
sulaužyk materializmo kiautą ir 
paaukok Lietuvos išlaisvinimui 
nors mažą dalelę savo darbo— 
vienos savaitės uždarbį.

Taip pat neužmirškime Va
sario 16 proga parašyti laišką 
JAV prezidentui ir paprašyti, 
kad pagal priimtą JAV kongre
so rezoliuciją, Pabaltijo kraš
tų bylą perkeltų į Jungtines 
Tautas ir ten ją tinkamai ap
gintų. A. P.

ro ir duris užrakinti, kad nie
kas neateitų iš lauko ir nety
čia nesutrukdytų jų darbo.

Tuometinis Chicagos Lietu
vių operos pirmininkas Vytau
tas Radžius norėjo, kad galėtų 
dalyvauti visas Operos sąstatas 
ir kad būtų filmuojama gene
ralinės repeticijos metu pačioje 
operoje. Susitarti nepavyko, 
nes tikrasis šeimininkas —Bell 
Telephone Co. — nesutiko mo
kėti specialiai aukštą kainą or
kestrui. Dar vėliau, filmo direk
toriai nutarė ir visos minios 
neimti, o tik parodyti keletą 
žmonių repeticijos metu. Aišku 
buvo, kad norėta ką nors duoti 
darbo nuotaikoje. Filmavo il-v 
gai, beveik 6 valandas ir visus 
išvargino. Meno vadovo buvo 
sudarytas reikalingas daininin
kų ir kitų tai “repeticijai” sąs- 
tatėlis. Tad per TV iš filmo ma
tysime ir girdėsime šiuos mūsų 
menininkus: Liliją Šukytę, Sta
sį Baranauską, Algirdą Brazį, 
Aleksanddrą Kučiūnų ir Darių 
Lapinską. Jie dainuos kai ku
rias vietas iš “Gražinos” ope
ros.

Kai buvo nufilmuota, buvo 
klausta, kiek galima tikėtis lai
ko. Į tai buvo atsakyta, kad ne
žinia, gal minutę, tris, penkias, 
o gal ir dešimt. Tai pareis nuo 
bendros programos, kuri su
daroma iš visos Chicagos ir no
rima pavadinti Music in Chica
go. O bendroje valandos pro - 
gramoje yra ir Chicagos simfo
nija, su kuria 1965 Chicagos 
Lietuvių opera atliko atmintiną 
Reąuiem žuvusiem pagerbti. Ta
da V. Radžiui kilo mintis, jog 
visą šitą įrašymą reikia kokiu 
nors būdu panaudoti 1968 ju
biliejinei sukakčiai.

Po filmavimo prabėgo keli 
mėnesiai. Su programos vado
vu buvo pasikeista net keliais 
laiškais ir susitikta. Pasirodo, 
jog buvo numatyta programą 
perduoti praeitą rudenį. Specia
liai buvo prašyta, kad būtų nu
kelta į šių metų vasarį. Po kai 
kurių pastangų, buvo gautas 
pranešimas, kad prašymas pa
tenkintas ir visa numatytoji 
programa bus perduodama va
sario 16. Tai bus tikrai puikus 
įnašas į mūsų jubiliejinių lais
vės kovos metų programą, jei
gu iš viso ne vienintelis, nes 
perduos per visą NBC tinklą 
Kanadoje ir JAV.

Chicagoje bus perduodama

Lietuvos Taryba skelbia nepriklausomos 
sanavimus.

Lietuvos atstatymą. Aktą skaito dr. Jonas Ba-

IŠ VILNIAUS SKLINDA NEPRIKLAUSOMYBES AIDAS
(atkelta iš 3 psl.)

reikia spręsti iš kan. Pov. Do
gelio liudijimo, nes vargu ar 
posėdžiauta nuo 12 vai dienos 
iki 8 vakaro šaltame dr. J. 
Basanavičiaus bute. Kan. P. 
Dogelis, anuo .metu Lietuvių 
Komiteto Vilniuje sekretorius, 
1938 metais rašė (židinys 5-6, 
740-741 p.):

“Vasario 16 d. Lietuvos Ta
rybos nariai šio akto pasirašy
ti ir paskelbti buvo susirinkę 
namuose pas daktarą Joną Ba
sanavičių. Dr. Basanavičius pa
prastai labai šaltai gyveno. Ir 
šį kartą susirinkę pas jį Tary
bos nariai netvėrė nuo šalčio 
ir apie 8 vai. vak. visi persikė
lė į Lietuvių Komiteto nuken- 
tėjusiem dėl karo šelpti būsti
nę Didžiojoj gatvėj Nr.- 30, 
Štralio namuose. (— Ateiti iš 
Lydos g-vės iki Didžiosios te
reikėjo keliolikos minučių. S). 
Tuo metu mano dar būta Ko
mitete. Aš čia kartais lig vėlu
mo dirbdavau, nes mano butas 
pas kun. Bieliauskį buvo irgi 
nešiltas — kartais užtekdavo 
4-5 laipsnių šilimos .. .

“Aš turėjau laimę Tarybos 
narius aprūpinti plunksnako
čiais, plunksnomis ir rašalu . 
Plunksnos su plunksnakočiais 
mano buvo saugomos, kaip is
toriniai dalykaį. Bet bolševi
kam mane areštavus (— 1919 
vasario 17), tie dalykai dingo.

“žaibo gretiumu šis doku
mentas buvo atspausdintas.

Spausdino ‘Žaibo’ spaustuvės 
rotacinė mašina. Toji spaustu
vė irgi istorinė. Lietuvių Ko
miteto paramos dėka, nupirkta 
iš Sirkimo jojo žinoma spaustu
vė ir įsteigta, pripirkus rotaci
nę mašiną, nauja b-vė ‘Žaibo’ 
vardu ... .Dokumentas buvo at
spausdintas ‘Lietuvos Aide’ ir 
paskirais lapais stambiomis juo
domis raidėmis. Skyrium at
spausdintus nepriklausomybės 
paskelbimo lapus pasisekė sau
giai paslėpti ir kontrabandos 
keliais paskleisti mieste ir po 
plačią Lietuvą; atitinkamą “Lie
tuvos Aido’ numerį vokiečiai 
konfiskavo”.

VOKIEČIŲ REAKCIJA
Kai apie Lietuvos nepriklau

somybės paskelbimą “sužino
ta Oboste (karinėje vokiečių 
vadovybėje Rytuose), — rašo 
S. Kairys, — vienam iš vokie
čių išsprukę Tarybos adresu 
du paniekos ir apmaudo žo-

džiai — freche Bandė. Taip, 
anų laikų sąlygose tai buvo 
‘frech’ padaryta”; tai reiškia— 
pasielgta įžūliai, akiplėšiškai, 
begėdiškai...

Kan. P. Dogelis savo prisimi
nimuose (1936) irgi pastebi, 
kad “vokiečiams tai buvo dide
lė naujiena ir netikėtinumas. 
Vokiečiai proklamacijas gau - 
dė ir naikino. Tačiau areštuo
ti Tarybos narių už drąsų žy
gį nemėgino — bijojo visuo
menės subruzdimo”.

A. Stulginskio liudijimu 
(1938), Vasario 16 akto tekstas 
slaptais keliais buvo perduotas 
Berlyno laikraščiams; ten pir
miausia jis ir pasirodė, 
vasario 18, bet tuojau buvo 
uždrausta kitai spaudai jį skelb
ti ir rašyti kokius nors straips
nius apie Lietuvos nepriklauso
mybę. Kas vokiečiam įdilgino 
širdį? Dėl ko Lietuvos Tarybai 
buvo mestas “akiplėšiškumo” 
kaltinimas? S. Suž.

penktuoju kanalu 9 vai. vak., 
o visur kitur vietos laiku. TV 
kalendoriuose yra įrašyta Bell 
Telephone Hour ir kai kur yra 
pažymėta kaip Lithuanian Folk 
Opera, o kai kur visai nieko 
nesakoma. V.T.

SAUSIO
Straipsniai: Andrius Baltinis

— Antano Maceinos įnašas į 
mūsų kultūrą; Ant. Maceina —' 
Krikščionybė ir filosofija; dr. 
Jonas Balys — Lituanistinio 
darbo dirvonai; VI. Jakubėnas
— “Mindaugas” ir “Maras”; 
III Kultūros kongresas; Žvilgs
nis į 196'7 m.

Iš grožinės literatūros: K. 
Bradūnas — Eilėraščiai; J. 
Kėkštas — Eilėraščiai.

Apžvalgoje rašo: A. B. ir V. 
Vaitiekūnas — Išeivių santy
kiai su tauta; J. K. — Smeto
na — pripažintas pianistas; Da
lia Kolbaitė — K. Zapkaus kū
ryba; Mūsų buityje.

AIDAI
Recenzijos: Kęstutis Keblys 

Duonos riekė jaunimui (G. Ba- 
naitytės — Ivaškienės “Balta
sis Stumbras”); Ž. Mikšys — 
Mūsų liaudies menas Kalifor
nijos universitete; Vt. Vt. — 
R. Skipičio antroji atsiminimų 
knyga; dr. R. Kriaučiūnas—Ly
čių fiziologijos studija.

Viršelio 1 psl. — K. Zapkus: 
Tondo Fugue (acrylic 58” dia
metras, 1965). Naujas vinjetes 
Aidų viršeliui ir skyriams su
kūrė dail. V. K. Jonynas.

Aidus redaguoja dr. J. Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122; leidžia tėvai pran
ciškonai, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MINISTERIAI PIRMININKAI

Augustinas Voldemaras Mykolas Sleževičius Pranas Dovydaitis

Vytautas Petrulis Leonas Bistras Juozas Tūbelis Vladas Mironas Jonas Černius Antanas Merkys

"Toks mūsų likimas" — nau
ja damų — muzikos plokštele, 
v. banužiute įdainavo: Mėly
nos axys, Vasara ateina, Lop
šine, i\aKtis, Aš versiu vie
na, Laukiu tavęs ir kitas mo- 
uernissas dainas. Kaina: ste
reo u dol., siunta bu c.

Nauja ilgo grojimo plokštelė 
"Sigute" jau gaunama. Vaikam 
skinas dainas ir pasakas išpil
do Aurelija Pauksteiiene ir J. 
B. Jarai. Pasakos: Sigutė ir 
Liepsnabarzdis, Dainos: Milžinų 
šalis, Kartą karalaitis, Tindy, 
Žiema, Miegoti, vaikeli, Striu
kis beuodegis. Kaina 5 dole
riai. Persiuntimui 500.
. "Lietuviškos senos ir naujos 
dainos" — nauja ilgo grojimo 
plokštelė. Įdainuota: Užstalės 
daina, Prieš tolimą kelionę, Pa
vasario linksmybės, Bobutė ir 
Pilypėlis, Šią naktelę, Aš au
gau pas tėvelį, Tinginė boba, 
Ui tu Jieva, Jievuže, Oi lau
kiau laukiau, Stikliukėlis ir 
Mergužėlė brangi. Dainuoja: R. 
Marijošius, V. Noreika, L. Aba
rius, A. Mikalauskaitė, A. Staš- 
kevičiūtė, S. Petkevičius, V. 
Daunoras ir mišrūs chorai. Iš
leido Eurotone Co. Kaina: mo
no 4 dol., stereo 5 dol.

"Dainuoju jums, Aurelija". 
Mano 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. 
(Persiuntimui 50 c.).

"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, d tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, Lietuviška polka 
ir Lietus lynojo. Išleista Kana
doje. Kaina 5 dol.

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas lietu
viškų dainų rinkinys “SU DAI
NA”. Iki šiol buvusios panašių 
rinkinių laidos išsibaigusios ač 
sunkiai berandamos. Naujas 
rinkinys kišeninio formato, 
351 psl., atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dainas surinko 
Gražina Šimukonienė. Rinkiny
je yra 392 populiarios lietuviš
kos dainos. Platus stovyklose 
dainuojamų dainų skyrius. Rin
kinio kaina 2 dol.

"Peilio ašmenimis", rašytojo 
Jurgio Jankaus trijų veiksmų 
drama. Veikale pavaizduoja
mas Lietuvos gyvenimo laiko
tarpis, kai paaiškėjo jog visi 
tarptautiniai pažadai grąžinti 
po karo laisves tautom, kurios 
per karą yra jų netekusios, yra 
niekais nuėję. Kaina 4 dol.

"Tautos keliu" — dail. Jur
gio Juodžio tapybos kūrinių al
bumas. 50 spalvingų paveikslų 
iškelia Lietuvos valstybės tęsti
numą nuo vainikuoto karaliaus 
Mindaugo laikų. Kaina 7 dol.

Introduction to Modern Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schinalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader for 
Self-Instruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol.

Lietuvos general. konsulo J. 
Budrio atsiminimai "Kontržval
gyba Lietuvoje’’ ką tik išėjo 
iš spaudos. 224 psl. knygoje 
autorius vaizdžiai apžvelgia 
kontržvalgybos veiklą Lietuvo
je. netrukus po nepriklauso
mybės atgavimo. Šnipu ir ki
tu įtartinu asmenų sekimas ir 
jų kenksmingų siekimų atiden
gimas skaitytoją suįdomina ir 
pagauna. Kaina 2.50 dol. Šią ir 
kitas lietuviškas knygas bei 
plokšteles galima įsigyti Darbi
ninko administracijoje.
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Lietuviškai filatelijai 50 metų IŠ VISUR
1918 gruodžio 27 Vilniuje bu

vo išleisti pirmieji Lietuvos 
pašto ženklai 10 ir 15 skatikų. 
Tad šiais metais lietuviškai. fi
latelijai sueina 50 metų. Pir
mųjų Lietuvos pašto ženklų pa
sirodymas buvo Lietuvos nepri
klausomybės vieša proklamaci
ja tarptautinėje arenoje.

Amerikos lietuviai filatelistai 
prie šių sukaktuvinių metų pri
sideda savo veikla.

Didžiausiais Amerikos fila
telijos savaitraštiš “Linn’s 
Weekly Stamp News”, kurio 
spausdinama keli šimtai tūks
tančių egz., paskyrė šios savai
tės vasario 12 d. laidą ištisai 
lietuviam. Tabloidinio tipo sa
vaitraštis, kiek didesnis už Dai
ly News, šioj laidoj turi 48 psl. 
ir juose telpa net 16 ilgy ir 
išsamių straipsnių apie Lietu
vos filateliją.

Pirmam puslapy su didele 
antrašte straipsnis “Lithuanian 
Philately Open Field” (Lietuviš
kai filatelijai plati dirva). Visi 
straipsniai iliustruoti vokais su 
ženklais. Kiti straipsniai verti 
dėmesio:

2. Visų lietuvių filatelistų d- 
jų ir skyrių adresai, New Yor- 
ko, Chicagos, Kalifornijos, ir 
Kanados.

3. 1938 m. Lietuvos olimpi
nės žaidynės ir pašto ženklai.

4. 1940 m. Šv. Kazimiero 
mugės pašto antspaudai kaip 
retenybė.

5. Krepšinio turnyro pami
nėjimo trys ženklai ir pašto 
antspaudai.

6. Trijų Lietuvos pašto ženk
lų misterija ir kodėl jie nemi
nimi Amerikos kataloge.

7. Faktai apie laiškus, siųs
tus iš Lietuvos oro dirižabliu 
“Graf Zeppelin”.

8. Didžioji Lietuvos pašto 
ženklų paroda “Lithpex” Balze- 
ko muziejuje Chicagoje.

Hartford, Conn.
Pulkininkas Antanas Šukys už

baigia armijos karjerą
Iškilmingame pagerbime, 

kuris buvo suruoštas Wright 
klube, dalyvavo trys Amerikos 
armijos generolai ir virš poros 
šimtų svečių.

Visi trys generolai savo kal
bose gyrė lietuvių kilmės pul
kininko nuopelnus Amerikos 
armijai. Buvo pabrėžta, jog ne
trukus pulk. Šukys bus apdova
notas aukščiausiu taikos me
to ordinu.

Pulk. Antanas Šukys ištar
navo Amerikos armijoje 29 
metus. Karinės tarnybos metu 
jam teko gyventi daugelyje 
svetimų kraštų ir apkeliauti 
šimtus tūkstančių mylių. Ilges
nį laiką teko buvoti Prancūzi
joje. Vokietijoje, Olandijoje. 
Belgijoje, Puerto Rico ir Ja
ponijoje. Nors aktyviai dalyva
vo antrame pasauliniame ir Ko
rėjos karuose, pulk. Šukys ne
buvo sužeistas, nors ne kartą 
teko pažvelgti mirčiai į akis.

Paskutinius trejus metus pul
kim Šukys praleido Hartforde 
ir ėio U. S. Armijos rezervų 
viršininko ir 76 divizijos vy
resniojo patarėjo pareigas.

Būdamas karinėje tarnyboje 
jis visą laiką siekė mokslo ir 
baigė politinius mokslus Utah 
universitete, o šią vasarą gaus 
master laipsnį iš Trinity Col- 
lege Hartforde.

Kaip pasižymėjęs karininkas 
pulk. Šukys buvo apdovanotas 
Bronze Star Medai with Oak 
Leaf Cluster, The Air Medai 
The Army Commendation Me
dai vvith two Leaf Clusters in 
The Gold Medai for Bravery.

Šiuo metu pulkininkas gyve
na Newington, Conn. Pulk. A. 
Šukys kalba puikiai lietuviškai 
ir su malonumu dalyvauja lie
tuviškuose parengimuose, šiuo 
metu jis vra 53 metų amžiaus. 
Išėjęs atsargon, dirbs vadovau
jamose pareigose Glastonbu- 
rio miesto savivaldybėje.

Antanas Ustjanauskas

15. Napoleono armija pralei
do 2 savaites Lietuvoje.

16. Duomenys apie Vokieti
jos perspausdintus ženklus 
1916-18 m. “Postgebiet Ob. 
Ost” ir antspauduotus' Lietu
voj.

dęs palankumo lietuviam, davė 
sutikimą ir terminą medžiagai
pristatyti. Davė pasiūlymą dar
vieną laidą išleisti rudenį.

Vokas iš Kaziuko mugės Vilniuje 1940 m.

Ina Nenortienė rodo lietuviškas lėles Bostono WBZ-TV programos vedėjui Ira Nottonson. Programa per tele
viziją perduodama vasario 17, šeštadienį, 1 vai. popiet.

9. Lietuvos pašto ženklų rin
kimas patenkiną visus rinkė
jus, ne tik lietuvius.

10. 1941 m. Lietuvos lokali
nės laidos perspausdinimai pa
sako tautos istoriją nelygioj ko
voj už egzistenciją.

11. 1933 m. Dariaus ir Girė
no transatlantinis skridimas.

12. Lietuvos pašto ženklų 
paroda “Lithpex” Chicagoje 
programa vasario 16, 17, 18.

13. Lietuvos pirmosios pašto 
ženklų parodos Lietuvoje isto
rijos pakartojimas (Telšiuose).

14. Lietuvos skautija prasidė
jo su 10 grupių ir išaugo grei
tai į didelę organizaciją.

Vokas su Lietuvos olimpijados ženklais. Abi klišės paimtos iš Linn’s 
Weekly Stamp News” vasario 12 laidos.

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ INSTITUTAS
Iki šiol Chicagoje veikė Lie

tuvių Pedagoginis Institutas. 
Jis turi akivaizdinį ir neakivaiz
dinį dėstymo kursą. Jame gali 
mokytis visi, nežiūrint, kur jie 
gyvena, nes mokslas vyksta ko
respondentiniu būdu. Akivaiz
dinį skyrių lanko jaunimas, gy
venąs Chicagoje ir jo apylinkė
se. Pamokos vyksta šeštadie
niais Jaunimo Centre. Baigę šį 
Pedagoginį Institutą, galės būti 
lietuviškų mokyklų mokytojais. 
Pedagoginio Instituto adresas: 
5620 So. Claremont Avė., Chi- 
cago, III., 60636.

Dabar Cicero, III., įsikūrė 
nauja mokslo įstaiga — Lietu
viškųjų Studijų Institutas, su
trumpintai rašoma LSI. Jis pra
dėjo veikti nuo praeitų metų 
rugsėjo 16. Darbą pradėjo su 
10 klausytojų.

Maironio Šeštadieninėje mokykloje, mokiniai laikydami lietuviškas vėliavėles, sudaro Gedimino stulpus.
Nuotr. R. Kisieliaus

Daugiausia prie šio didelio 
darbo prisidėjo New Yorko Fi
latelistų Draugija, kuri prieš 
metus laiko kreipėsi į šio laik
raščio redaktorių Carl P. 
Rueth. Redaktorius, visad ro

Šiame Institute lektoriau j a: 
Benediktas Babrauskas, Petras 
Maldeikis ir Česlovas Grincevi- 
čius. Jo globos vedėju pakvies
tas Č. Grincevičius, kurio ad
resas: 16161 So. 50 Avė., Cice
ro, III., 60650.

Institutas tarnauja Cicero ir 
apylinkės lietuviam. Jo tikslas 
—ugdyti vadovus visuomeninei 
veiklai ir spaudos darbuotojus 
bei lituanistinių mokyklų mo
kytojus, 
tesniąją 
Mokslas 
metus.

Instituto išlaikymu rūpinasi 
globos komitetas. LB Chicagos 
apygarda gruodžio. 17 savo po
sėdyje Institutui paskyrė 100 
dol. auką, o Pedagoginiam Ins
titutui Chicagoje — 800 dol.

Antanas Gintneris

Priimami baigę aukš- 
lituanistinę mokyklą, 
išeinamas per dvejus

DRAUGAI LAISVES KOVOJE
Prieš kiek laiko Lietuvių 

Krikščionių Demokratų Sąjun
gos centro komitetas sumezgė 
tiesioginius ryšius su naujau
sia Pasaulio Krikščionių De
mokratų Sąjungos nare — In
donezijos Katalikų Partija, ku
ri į Sąjungą buvo priimta pa-

saulinio komiteto posėdyje 
1967 gruodžio mėnesy.

Partai Katolik turi apie 300, 
000 narių ir veikia jau virš 40 
metų. Tarp 8 Indonezijos par
tijų ji yra negausi, bet turinti 
nemažai įtakos krašto gyveni
me, kaip progresyvi ir tautos

DETROIT, MICH.
Lietuvos nepriklausomybės delegacijoje dalyvavo DLOC 

minėjimas įvyks šį sekmadie- pirm. Ralph Valatka, kun. M. 
nį, vasario 18, 3 v. popiet Mc- Kundrotas ir adv. Algirdas
Auley auditorijoje, Mercy kole
gijoje, 8200 West Outer Drive, 
prie' Southfield. Pagrindinę kal
bą pasakys svečias iš New Yor- 
ko — prel. J. Balkūnas ir sena
torius Philip A. Hart. Meninė
je dalyje pasirodys pianistė 
Barbara Ūsas, smuikininkė Le- 
nore Michaels ir tautinių šo
kių ansamblis Šilainė, kuriai 
vadovauja Galina Gobienė. Bus 
renkamos aukos Amerikos Lie
tuvių Tarybai.

Michigano valstybėje nuo va
sario 11 iki vasario 17 paskelb
ta Lietuvos respublikos savai
tė. Proklamacijos reikalu lan
kėsi delegacija pas valstybės 
gubernatorių William G. Milli- 
ken. Delegacijoje dalyvavo: E. 
Paurazienė, adv. Algirdas Am
brose, Algis Zapareckas, kun. J. 
Walter Stanevičius, Vladas Se- 
lenis, Rasa Kairelytė, kun. An
tanas Treška, Mrs. A. Rudins- 
ki.

Detroito miesto burmistras 
Jerome P. Cavanagh taip pat 
paskelbė Lietuvos respublikos 
savaitę vasario 11 — 17. šioje

Ambrose.
Prel. J. Balkūnas, atvykęs į 

Detroitą, šeštadienį kalbės per 
WJLB radiją — lietuviškų me
lodijų programoje, banga 1400, 
nuo 3 iki 4 v. popiet, ir sek
madienį iš stoties WQRS-FM 
banga 105.1, nuo 8:30 iki 9 v. 
ryto.

Pamaldos lietuvių bažnyčio
se bus tokia tvarka: Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje 10 vai. mi
šias aukos prel. Jonas Balkū- 
nas, šv. Antano — 10:30 v., šv. 
Petro bažnyčioje — 10:30 v.

Anglų kalba apie Lietuvą 
bus transliuojama visos valan
dos programa iš stoties WQR- 
S-FM,banga 105.1. Penktadie
nį nuo 7 iki 8 bus lietuviška 
muzika.

Michigano valstybės senatas 
ir atstovų rūmai praves rezo
liuciją Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo reikalu.

Waterbury, Conn.
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo auksinė sukaktis 
Waterburyje bus minima lietu
viškos trispalvės pakėlimu prie 
miesto valdybos rūmų vasario 
16 d. 9 vai. ryto. Tuo pačiu me
tu miesto burmistras pasirašys 
proklamaciją, skelbiančią lietu
vių dieną.

Visuotinis minėjimas įvyks 
vasario 25. Iškilmingos pamal
dos 11:30 vai. šv. Juozapo 
bažnyčioje, o 3 vai. popiet pa
rapijos salėje atitinkamas su
kaktuvinis aktas. Minėjiman 
pakviesta šen. T. Dodd. kon
gresai. J. Monagan, miesto bur
mistras ir kiti svečiai. Pagrin
dinę kalbą sakys Lietuvos pa
siuntinybės patarėjas dr. 
Bačkis iš Washingtono.

Nors ir nepalankiausiomis o- 
ro sąlygomis, Waterburio lietu
viai visad gausiai atsilanko į 
Vasario 16 šventę, o Šiais ju
biliejiniais metais, savo gausiu 
atsilankymu pakartotinai įro
dys lietuviškų jausmų jautru
mą, kilnumą ir vieningumą.
Waterburio Alto skyriaus val

dyba deda visas pastangas, kad 
ši sukaktis būtų pakilai atžy
mėta. 

interesų paisanti partija. Dabar
tinis Indonezijos finansų mi- 
nisteris yra krikščionis demok
ratas.

Partai Katolik yra griežtai 
antikomunistinė ir grynai de
mokratinė. Tarp eilės kitų į- 
vairaus ideologinio turinio Af- 
ro-Azijos politinių partijų ji yra 
moderniška ir pažangi, tiek 
programos, tiek kitais atžvil
giais.

Tarptautiniuose junginiuose 
Europoje ją atstovauja dr. F. 
K. Mariakasih, šiuo metu pro
fesoriaująs Olandijos Nijme - 
gen universiteto Politinių Moks
lų Institute. Savo laiške LK- 
DS pirmininkui dr. Mariakasih 
džiaugiasi savo partijos dalyva
vimu pasauliniame KD sąjūdy
je ir kviečia lietuvius KD už
megzti su Indonezais tampres
nius ryšius.

Savo ruožtu LKDS centre 
komitetas pasiuntė dr. Ma
riakasih šiek tiek medžiagos, 
liečiančios LKDS programines 
gaires ir dabartinę Lietuvos 
dėtį po komunizmo jungu, 
ir toliau palaikys tamprius 
šius su indonezais ir kiek 
lint trauks juos į bendrą lais
vės kovą prieš tarptautini ko
munizmą. (KDI)

pa- 
CK
ry-
ga-

PITTSBURGH, PA.
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo 50 metų jubiliejaus 
minėjimas bus vasario 18, sek
madienį. Mišios šv. 'Kazimiero 
bažnyčioje ir kitose lietuvių 
bažnyčiose bus 10 vai. Banke
tas 5 vai. šv. Kazimiero para
pijos salėje.

Banketo metu programą iš - 
pildys šv. Kazimiero akademi
jos mokinės ir 'Neries šokėjų 
grupė.

Visi Pittsburgho ir apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
šiose iškilmėse. Sanatna 

Tėvų pranciškonų kultūros židiniui 
JAUNIMO CENTRUI AUKOJO

100 dol. J. B. Tamošauskai. Mt. Vernon, N. Y.
50 dol. O. Mickiutė, Miami, Florida.
Po 10 dol. VI. Kalytis, Great Neck. N. Y.

V. Vaškūnas. Brooklyn, N.Y.
Po 5 dol. L. Bajoriūnas. Binghamton, N.Y.

E. Urbelis, Richmond Hill, N.Y.
2 dol. V. Muraška, Philadelphia, Pa.
Po 1 dol. V. M. Hannon, Groton. Mass.

I. Grigalūnas, Kenosha. \Visc.

Jokia auka nėra permaža. ar perdidelė. Mūsų padėka ir mal
dos. Paskubinkime aukas: Building Fund. Franciscan Monastery. 
680 Bushvvick A ve.. Brooklyn. N.Y., 11221.

. — Atitaisymas. Vasario 13 d. 
Darbininke 5 psl. paskelbtame 
laiške redakcijai liko korektū
ros klaida. Išspausdinta: “A- 
merikos Lietuvių Taryba jau 
1944 metų vasario mėnesį iš
tiesė pagalbos ranką ir pasiun
tė pirmutinę 50,000 dol. su
mą.” Turi būti: “ . . .pirmutinę 
500.00 dol. sumą”.

— Vysk. Juozapas Rancans, 
buvęs Rygos kunigų seminari
jos rektorius, universiteto pro
fesorius ir arkivyskupijos gene
ralinis vikaras, vasario 18 d. 
10 vai. šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje aukos iškilmingas 
mišias, minint Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo jubilie
jų-

— Putnamo lietuvaičių bend
rabučio Vasario 16 minėjimai: 
vasario 16 — sodyboje ir mer
gaičių lankomoj gimnazijoj 
(Putnam Catholic Academy), 
vasario 22 — Annhursto kole
gijoje, vasario 25 — Kenne- 
bunkporte su šv. Antano gim
nazija. Bendrabutietės paruo
šė dainų ir šokių pynę su lie
tuviškais ar angliškais paaiški
nimais, pabrėžiančiais šių su
kaktuvinių metų svarbą.

LB
Va-

— Vladas Būtėnas, JAV 
centro valdybos pakviestas, 
sario 16 proga paruošė straips
nį apie partizanų kovas, ginant 
Lietuvos laisvę. Mykolui Drun- 
gai straipsnį išvertus į anglų 
kalbą, centro valdyba jį multi
plikavo ir išsiuntinėjo LB apy
linkėm paskelbti amerikiečių 
vietos spaudoje.

— Inž. Bronius Nainys, JAV 
LB centro valdybos pirminin
kas, tars trumpą žodį vasario 
16 Lietuvos trispalvės pakėli
mo iškilmėse prie East Chica- 
go miesto savivaldybės rūmų. 
Vėliavos pakėlime dalyvaus E. 
Chicago, Hammond, Gary ir 
Whiting miestų burmistrai ir 
kiti aukšti pareigūnai. Iškilmes 
,ruošia B. Chicagos Lietuvių B- 
menės ir Alto vadovybės. Jom 
talkina kitos vietinės organiza
cijos.

— Lietuvių Opera Chicagoje 
Beethoveno operą Fidelio Mari
jos aukštesniosios mokyklos sa
lėje statys kovo 23, 24 ir 30.
— Liet. Išl. Tautos Fondo 

valdyba pažymi, kad dar pra
ėjusių metų gale į ypatingųjų 
rėmėjų sąrašą įtraukti: J. 
Garšvų šeima iš Brooklyno 
(50 dol. įnašas) ir SLA 217 
kuopa (per L. Juodelienę 25 
dol. įnašas). (E.).

— Vlikas išleis vyskupo V. 
Brizgio parengtą leidinį apie 
Bažnyčios ir tikinčiųjų padėtį 
okupuotoj Lietuvoj. (E).

— Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba įgaliojo inž. 
Kęstutį Miklą būti jos ryšinin
ku su Vliko valdyba. PLB val
dybos ryšininko titulu dalyvau
ti Vliko tarybos posėdžiuose į- 
galiotas inž. Vytautas Volertas, 
buvęs Amerikos Lietuviu Ben
druomenės tarybos pirminin
kas. Sausio 24 d. Vliko valdy
bos posėdyje dalyvavo nauja
sis PLB valdybos ryšininkas K. 
Miklas ir iš Clevelando atvy
kęs Vliko valdybos ryšininkas 
su PLB valdyba agr. Jonas 
Daugėla. (E.)
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Olimpinių laimėtojų šypsenos: Marielle Goitschel ir Jean- Claude Killy, Prancūzijai sužėrę tris aukso medalius

Olimpiniai žiemos žaidimai

BALTIMORE, M D.

Kas ketveri metai geriausie
ji žiemos sportininkai suskren
da i olimpinius žaidimus, kur 
išryškina savo išbaigtus suge
bėjimus. Pirmą kartą tokie žai
dimai pravesti 1924 Chamonix. 
Tąsyk slidžių varžybose (15 ir 
50 km perbėgimai, šiauriečių 
rungtis — 15 km ir šuolis, ir 
šuoliai) veik visus medalius 

. (aukso, sidabro, bronzos) nuraš
kė norvegai. Tik vienas bron
zos medalis atiteko suomiui Ni
ku. kuris 15 km. perbėgime už
ėmė trečią vietą ir taip Įsiki
bo i Peer Gynto tėvynainių per
galės vainiką.

Po 44 metų, atsiūbavo jau 
dešimtieji olimpiniai žiemos 
žaidimai. Vėl susirinkta Pran
cūzijoje, šį kartą Grenoblyje. 

■ 1968 vasario 6 žaidimus atida
rė Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle, o veteranas čiuožikas 
dr. Andre Calmat įdegė olimpi
nę ugnį. Jei de Gaulle, šalia ku
rio elegantiška dekoracija bu
vo Irano imperatorė, sužibėjo 
atidarymo iškilmėse (60.0 0 0 
žiūrovų saulėtą dieną), tai tuoj 
pat prezidentas liko užmirštas, 
nes prancūzų mintis užvaldė jų 
slidžių dievaičiai: Jean-Claude 
Killy ir iš moterų Marielle 
Goitschel.

1924 rungtyniavo 293 sporti
ninkai iš 16 kraštų, o 1968 jau 
1400 dalyvių iš 37 kraštų, be 
to, programa žymiai išdidinta. 
Labai išpopuliarėję alpinės var
žybos (nusileidimas, didysis 
slalomas, slalomas), kur, be vie
nos kitos išimties, vyrauja prie 
Alpių kalnų prisišlieję tautos 
o šiauriečių varžybose skandi
navai vis dar pasako savo le
miamą žodį.

Pirmosios žaidimų dienos at-
nešė staigmeną, nes pirmą kar
tą istorijoje 30 km perbėgimą 
laimėjo ne skandinavas. Tuo 
pasirūpino’ Nones (Italija), 
nuotolį praskutęs per 1 vai. 
35.38.2. Norvegas Martinsen 
turėjo pasitenkinti sidabro me
daliu, o suomis Maentyranta— 
bronzos.

Didžioji prancūzų viltis ir pa
sididžiavimas Killy savo tautie
čių neapvylė — laimėjo nusi
leidimą ir didįjį slalomą. Tuo 
Killy priartėjo prie fenomena
laus austro Tani Sailer, kuris 
1956 Cortina d'Ampezzo bu- 

,vo pasiekus trigubą pergalę al
pinėse varžybose. Vasario 17 
paaiškės, ar žaibiškasis, jokios 
baimes nepažįstąs Killy nu- 
glemš ir paskutine kliūtį, o gal 
austro Sailer trišakis taip ir 
liks nepakartojamas. Killy va
sara mėgsta lenktyniauti auto
mobiliais. o jo prosenelis, airis 
Kellv, tarnavo Napoleono armi- 
j )j ir liko gyventi Prancūzijoj.

Moterų nusileidimą sugriebė 
Pall (Austrija), kuri vienu tar-

KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

pu buvo pasiekusi 96.4 km 
greitį į valandą. Greičiausiai 
kurį laika lėkė Zryd (Šveicari
ja) — 100 km į valandą, bet 
nelaimei suklupo ir liko 11 vie
toj.

Prancūzų pažiba Marielle 
Goitschel nusileidime užėmė 
tik 8 vietą, bet kitą dieną ji 
savo pasiekė ir nuskynė aukso 
medalį slalome. Greene (Kana
da) gavo sidabro medali ir Fa- 
mose (Prancūzija) — bronzos. 
Nesėkmės sudarkė JAV mergai
čių viltis — 16-kos metų gim
nazistė Nagel buvo geriausia 
pirmame nuvažiavime, bet su
klupo antrame (slalome važiuo
jama du kartu ir abiejų nuva
žiavimų suma sprendžia laimė
toją). Kitos trys JAV slidinin- 
kės buvo diskvalifikuotos, nes 
pramovė vartus. Beje, slalo
mas, kur vingiuojama pro tan
kų vartų tinklą, yra norvegų 
kilmės žodis (sla — yra nuoto
lis, o lom — posūkis).

Apskritai. JAV slidininkus 
alpinėse varžybose persekiojo

Slalomo specialistas Kidd (JAV)

Francis Šidlauskas (k.), išrūpinęs Bostone televizijos valandėlę, televizijos reporteriui Ira Nottonson aiškina apie Lietuvą. Programa bus 
rodoma iš Bostono vasario 17 d. 1 v. popiet.

Sodybų pievelės. A. šeštoko, pievų priežiūra 1.25
Valgių gaminimas. 565 pusi., kietais viršeliais 7.50
Lietuvių kalbos vadovas, P. Skardžiaus ir kt. 3.00
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, J. Balčikonio 12.00
Lietuvių Moksl. Akad. Suvažiavimo Darbai V 10.00
Padangių keliai, astronomija, kun. P. Vaserio 1.50
Lietuva — Europos nugalėtoja 2.00

Dvi austrų siidininkės: Gabi ir Pall

susižeidimai ir kt. negalios ir, 
bent pirmąją žaidimų savaitę, 
tiek vyrai, tiek moterys liko be 
medalių, nors turėjo vilčių. 
Vienintelė žiemos sportininkė , 
kuri nenuvylė, buvo čiuožikė 
Fleming. Trapi gražuolė iš Co- 
loraco užtikrintai laimėjo dai
lųjį čiuožimą. Antroj vietol li
ko putlioji Seyfert (Rytų Vokie
tija). o trečioj — pasakytum, 
vidurkis tarp stirnaitės ameri
kietės ir atletiškos vokietės — 
1968 Europos meisterė Masko- 
va (Čekoslovakija).

Moterų greitajam čiuožime 
medalių virtinę užsikabino olan
dės. Greitoji Skoblikova (Sovie
tų Sąjunga), 1960 Squaw Val- 
ley laimėjusi du aukso meda
liu ir 1964 Innsbrucke — vi
sus keturis nepajėgė pratęsti 
tos auksinukų medžioklės. Šie
met Skoblikova turėjo tenkin
tis kukliomis vietomis ir nepa
siekė jokio, nė bronzinio me
dalio.

Po pirmosios savaitės dviko
vių ledo rituly į pirmaujam

Sodaliečių metiniai pusryčiai 
buvo vasario 4 tuoj po 8:30 mi
šių šv. Alfonso parapijos sa
lėje, Dvasios vadas kun. A. 
Dranginis padėkojo praėjusių 
metų valdybai už nuveiktus 
darbus ir palinkėjo sėkmės 
naujai išrinktai valdvbai, ku
rią sudaro: pirm. Marė Derren- 
berger, vicepirm. V a 1 e r i e 
Gurski, raštininkė Anna Schiaf- 
fino ir korespondentė Eugenia 
Pazneikienė.

Šv. Alfonso suaugusiuju klu
bas surengė linksmą Valentino 
vakara šeštadienį, vasario 10, 
šv. Alfonso mokyklos kamba
riuose. Klubo nariai su savo 
draugais bei pažįstamais malo
niai praleido kelias valandėles, 
šokiam grojo geras orkestras, 
buvo skanių valgių.

50 metų Lietuvos nepriklau- 
somvbės atstatvmo sukakties 
minėjimą rengia Baltimorės Lie
tuvių Taryba ir Lietuvių Bend
ruomenė. Visi lietuviai kviečia
mi dalyvauti tose iškilmėse, ku
rios prasidės banketu vasario 
17, šeštadienį, 7:30 vai. vak. lie
tuvių svetainės didžiojoje salė
je. Į šį banketą pakviesta Ma- 
rvlando valstijos gubernatorius 
Spiro T. Agnew, Baltimorės 
miesto naujai išrinktas majo
ras Thomas Dalessandro III, ir 
kiti Marylando ir Baltimorės 
pareigūnai, senatoriai ir kong- 
resmanai bei kiti žymūs sve - 
čiai. Bankete kalbą pasakys 
prof. Antanas Sužiedėlis. Sek
madienį, vasario 18, šv. Alfon
so bažnyčioje prel. L. Mendelis 
aukos mišias 10 vai. Mišias gie
dos Šv. Alfonso parapijos didy
sis choras. Mišios aukojamos už 
žuvusius dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir už kenčiančius 
brolius ir seses Lietuvoje ir Si
bire. Sekmadienį, vasario 25. 2 
vai. popiet lietuvių svetainės sa
lėje bus įdomi programa. Įėji
mas nemokamas. Kalbės Alfon
sas Milukas iš New Yorko. Pro
gramoje dalyvaus Baltimorės 
lietuvių tautinių šokių grupė ir 
dramos būrelis Svaja, vadovau
jamas aktoriaus Jono Kazlaus
ko. Liet. Bendruomenė kvie
čia visus lietuvius gausiai daly
vauti šioje programoje!

Jurgis Stankevičius, naujos 
kartos lietuvis, vasario 7 stal

čius išsišovė trys šešetukai: So
vietų Sąjunga, Čekoslovakija, 
Švedija. Toliau: Kanada (spėjo 
pralaimėti Suomijai 2-5), Suo
mija, JAV ir abi Vokietijos. 
JAV rinktinė iš pat pradžių už
krito ant stipriųjų ir pralaimė
jo Čekoslovakijai 1-5, Švedijai 
3-4, Sovietų Sąjungai 2-10, Ka
nadai 2-3, o po to nugalėjo Va
karų Vokietiją 8-1.

Vasario 18 paskutinė rungtis 
— šuoliai (nuo 90 m. nuosklan- 

»dos) ir didysis žiemos sporti
ninkų spektaklis bus baigtas. 
Savo brandžia organizacija nu
tildė prancūzai pesimistų nuo
gąstavimus ir jau vien šiuo at
žvilgiu Grenoblio žaidimai liks 
šviesiu tašku.

ga mirė savo namuose. Velio
nis prieš porą metų atvažiavo į 
Baltimorę. buvo susipratęs lie
tuvis ir ištikimas šv. Alfonso 
parapijos narys, geras katali
kas. Gedulingos mišios už jo vė
lų buvo aukojamos šv. Alfonso 
bažnvčioje vasario 10. Palaido
tas Holy Redeemer kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Anastazi
ja ir eilė giminaičių bei gimi
nių. Jonas Obelinis

MIAMI, FLORIDA
Pulk. Kazimieras Vildžius su 

žmona Ona, gyv. Washingtone, 
D.C., kiekvieną žiemos sezoną 
atvyksta į Miami pas dukterį 
Violetą Vildžiūtę —Ogdenienę. 
Šį kartą jie atsivežė su savim 
3 metų anūkėlę, Julytę Vildžiū
tę, kuri iš Filipinų buvo atskrai
dinta į Washingtoną pas sene
lius mokvtis lietuviškai kalbėt.

O. Vildžiuvienės gimtadienio 
proga duktė Violeta iškėlė šau
nų priėmimą savo namuose, 
kur susirinko nemažas būrys 
Miami. lietuvių. Mažoji Julytė į- 
teikė močiutei savo pirmąją do
vaną — gladiolų puokštą.—N.

Brockton, Mass.
Vasario 16 minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 50 metų iškilmingas 
minėjimas įvyks vasario 25, 
sekmadienį.

10 vai. ryto šv. Kazimiero 
bažnyčioje iškilmingos pamal
dos už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės.

3 vai. p.p. iškilmingas aktas 
parapijos didžioje salėje. Pa
grindiniu kalbėtoju bus žymus 
dėl Lietuvos laisvės atstatyme 
veikėjas — Worcester šv. Ka
zimiero parapijos klebonas ku
nigas J. Jutkevičius. Meninėje 
dalyje pasirodys solistas R. K. 
Yakutis iš New Yorko ir 
Brocktono mišrus parapijos 
choras, vadgvaujamas kun. V. 
Valkavičiaus, akomponuojant 
Stef. Ventrei. Be to, kūn. Vai- 
kavičius atliks pora kūrinių su 
smuiku. Mažą programėlę at
liks lituanistinės mokyklos mo
kiniai.

Į minėjimą sutiko atvykt: 
aukšti valstybės atstovai. Brock
tono Liet. Taryba, rengdama šį 
minėjimą, kviečia visus Brock
tono ir apylinkių lietuvius joje 
dalyvauti. Gausiai dalyvaudami 
minėjime, parodysime kaip mes 
branginame savo nepriklauso
mą valstybę ir pademonstruo
sime vietos gyventojam save 
vieningą troškimą atgauti Lie
tuvai laisvę.

Minėjimui suruošti yra suda
rytos šios komisijos: progra
mos: J. Wereška, J. Ginčys, St. 
Gofensienė, B. Tamulienė, R. 
Bilkevičius ir V. Dambraus
kas; auku rinkimo: J. Laurinai
tis, J. Venčkauskas, L Šable
vičius, J. šopys, M. Gofensas 
ir L. šakys; rezoliucijų: I. Gin
čys ir J. Ludonis; vaišių komi
sija: 0. Eikinienė, Gofensas ir 
J. šopys. č-čys

KNYGOS PAPIGINTOM KAINOM
POEZIJA

Atviros marios, L. Andriekaus 2 00
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus 2.00
Naktigonė, L. Andriekaus 2.00
Marijos žemė, A. Tyruolio 1-00
žemės pakopos, J. Blatrušaičio 1-00
Alfa ir Omega, M. Vaitkaus 1.50
Relikvijos, Nerimos Narutės 2.00
Beržų pasakos, O. B. Audronės 1-50
Sacra Via, A. Tyruolio 1.00
Aukos taurė, S. Santvaro 2.50
Veidrodis jūros dugne, V. Bogutaitės 1.00
Vidurdienio sodai, B. Brazdžionio 4.00
Poezija, J. Aisčio 6.00
Respublika, S. Lauciaus 1.00
Anykščių šilelis, A. Baranausko 5.00
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės ” 2.50
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio 1.00
Sidabrinės kamanos. K. Bradūno 2.00
Maironio baladės, iliustravo P. Lapė 6.00
šviesos mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė poema . 1.50
šerkšno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai 1.50
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio, eilės 1-50
Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitės, eilėraščiai 1.00
Martynas Fierro, J. Hernandez poema 1.00
Sutemos, J. Narūnės dienraštiniai posmai 1.50
Rožių vasara, Marijos Aukštaitės eilėraščiai 7.00
Eilėraščiai, H. Radausko, kietais apdarais 5.00
Gruodas, A. Jasmanto eilėraščiai 3.00
Ugnies pardavėjas, B. Rukšos, poezija 1.00
Partizanų akys, J. Parojaus eilėraščiai 2.00
Morenų ugnys, K. Bradūno poezija 2.00
Neparašyti laiškai, M. Vilties, partizanų eilės 2.00
Aukos taurė, S. Santvaro, penktoji lyrikos knyga 2.50

BELETRISTIKA

Valentina, A. Vaičiulaičio 1-00
Susitikimas, J. Gailiaus 1-00
Gundymai, J. Gailiaus 1-00
Pabučiavimas, J. Grušo 1-00
Kryžiuočiai, H. Sienkevičiaus (trys tomai) 5.00
Kalvos ir lankos, A. Baranausko 2.00
Kaimietiškoji psalmė, F. Timmermano 1-50
Grožvydės meilė, P. Orintaitės 2.00
Sveiki, gyvi, J. Parojaus 2.00
Vytis ir Erelis, J. Kmito 1-00
žvaigždė viršum girios, Alės Rūtos 2.00
Lietuvių beletristikos antologija, II dalis 10.00
Pirmoji pradalgė, literatūros metraštis 3.00
Antroji pradalgė, literatūros metraštis 3.00
Pulkim ant kelių, romanas iš Strazdelio gyvenimo 2.00
Pulkim ant kelių, II tomas 2.00
Baisusis birželis, Pr. J. Naumiestiškio 3.50
žemės šauksmas, Alės Rūtos, apysaka 4.00
Kur bėga Šešupė, A. Skirkos, legendos 2.00
Bėgiai, K. Almeno, novelės 1-50
Taika ateina į slėnj, I. Joerg, romanas 1-50
Vilniaus rūbas, P. Tarulio, romanas 3.00
Sniego platumos, A. Baranausko, novelės 2.00
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitės 2.50
Dailininkas Rauba, V. Ramono 3.50
Proza, Gabijos leidinys, apysakos 1-25
Nulaužta šaka, S. Petersonienės, vaizdeliai 2.00
Viščiukų ūkis, A. Kairio, satyrinė komedija 3.uO
žvakidė, A. Škėmos, 2 veiksmų vaidinimas 2.00
Vaidinimai, V. Frankienės, scenos vaizdeliai 2.00
žiurkių kamera, J. Griniaus, 3 veiksmų drama 1.50
Aukso žąsis, B. Pūkelevičiūtės, pasakiška komedija 2.00
Don Kamiliaus mažasis pasaulis I ir II tomai 4.00
Enėjidė, dr. A. Rukšos vertimas, poema 5.00
MENAS, MUZIKA 

Art Collection, pranciškonų meno galerija 6.00
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustino 5.00
Mūsų šokiai, II tautinių šokių šventės repertuaras 3.00
Lietuviška muzika, č. Sasnausko 3.00
Kalėdų balsai, mišriam chorui 1-00
Liaudies dainos, K. Banaičio 1-00
Garbė Dievui, kun. K. Senkaus, giesmynėlis su gaidomis 3.00 
Lietusiais esame mes gimę, J. Žilevičiaus, lietuvių dainynas dai- .

navimui arba pianui, kietais viršeliais 4.50
Giesmynėfio palydas, kun. K. Senkaus, didelio formato 8.00
Dainos aukštam balsui su pianu II, VI. Jakubėno 3.00
Lietuvos aidai, J. Stankūno, akordijonui 2.00
Dainos Lietuvai, S. Cerienės-Mulks, solo balsui ir panui 1.00
O tėvyne manoji ir Ramunė, S. čerienės, dainos po 50c 1.00
Keep Us, O God, invocation, S. Mulks 0.50

MALDAKNYGĖS
Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro 3 00
Būk mums malonus, kan. F. Bartkaus mažas lietuviškas 

sekmadienio mišiolas 3.00
Marija, gelbėki mus, Sibiro lietuvaičių maldaknygė 1.25

Didžiojisavaitė 1.00

Tikiu Dievą, maldynas, parengė kun. S. Yla, 700 pusi. 7.00 
(paauksuota, kietais odos viršeliais) 

šventas Dieve, maldaknygė didelėmis raidėmis, paauksuota 5.00 
(raudonais — 4.00)

Apsaugok Aukščiausias, kun. P. Aleksos, maža knygutė 1.00 
šventos Mišios lietuviškai, pritaikyta naujai liturgijai 1.00
Dievo vaikas, kun. J. Gutausko, vaikučiams maldaknygė 2.00
Vadovėlis, prel. K. Vasio, kryžiaus kelias, graudūs verksmai etc. 1.00

ĮVAIRIOS

DARBININKO ADMINISTRACIJA
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Ettore Galeno,

Populiariausia šokių vieta Yorkvilėje

COZY CORNER

SEKMADUNlAIS/npARYTA 12-6 • (212)244 -1346

<Mndw3urs,9tic.

PODAROGIFTS, Ine
Vienintelis Importuotojas Amerikai

(Vienintelis dovanų atstovas JAV-se)
re*

kurie siunčia

Sleep in 
Call 914-632-0673

Vietoje gaminami, šia. partrenkami 
ir pastatomi bet kur. Pagrindįnė l®* 
taiga: prie St. Jobas kapinių, 7954 
Metropolitan Ave^ Middte VUlage, 
LX, N.Y. prie St. Charles kapinių: 
1232 N, Wellwood Avė., Pine Lawn 
(via W. Babylon P.O.), LL N.Y.

Sfetityteįti, Pa.
Anoniminis larškąs te P»^| 

šo yra menkas dokumentas Jr 
ant jo atsidėti negalima. Jei j 
Tamsta manai, kad tame laiške | 
paduodamą informacija apie 
Tamstos buvusį vyrą turi pa- -1 
grindų, tada parašyk jam laiš
ką, pasakyk jam apie gautą a- 
nnnimišką laišką, pasakyk, kad 
netiki tiem gandam, bet, kad j 
dėl visako painformavai po- -i 
liciją apie tą laišką. Tai man
dagiu būdu painformuos tef ’ 
vusį vyrą, kad neapsimoka lįsti 
į bedąs, apie kūpąs buvo pain
formuota vietinė policiją.

220 Perk Avė. Sout 
Nmv Yodt, 

Tel 212-228-9547

Unlversal Šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 

pattudljimas.

sijos gaunu per mėnesį 92 doL 
"Nedirbu ir jokių kitų pajamų 
neturiu, išskyrus procentus 
už banke laikomus pinigua, ku
rių 1967 metais gavau $91635. 
Banke man net du žmonės sa
kė. kad už minėtus procentus 
man Income Tax nereikės mo
kėti, tačiau kitur, rodos, kitaip 
skaičiau. Prašyčiau man patar
ti, kad ateity nebūčiau nubaus
tas, kai reikės kitų metų tak
sus pildyti. Be to, prašau mąn 
pasakyti, ar pensininkas priva
lo išlaikyti savo žmoną. O taip 

, pat, ar žmona turi teisę į savo 
vyro banke (vien vyro vardu) 
turimus pinigus?

Skaitytojas, Philadelphia, Pa.

04-11 Jamaica Avenue, 
Wo0dharen N.Y. 11421 

Tel. 849-4225

ATTENTION Junk Savers — clean

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti: 

GLanoaore 2-2923

■■ HOME WORKERS
Exceptional 1968 Guide available 
51.00 also—Home Typing for Profit 
Complete instruction $1 guaranteed 
MAROD'S 178-15, 145th Road Dept- 
D2 Springfield Gardens, NJ. 11434

Kiekvieną sekmadienį Šokiai nuo 4 vai. p.p.; kas vakarą, išskyrus 
pirmadienius, groja Fred Breitenbaėhs didžiulis Lorelei šokių orkest
ras; kiekvieną antradienį tarptautinės šokių varžybos; šoka žymi 
Georg-Connely trijukė; puikūs laimėjimai, vokiška virtuvė, impor
tuoti ir vietiniai gėrimai, europietiškas patarnavimas. ?

233 East 86th Street (tarp 2 ir 3 Avė.) New York City

PAMIO HAVEN RĘST HOME
FJoręnee Csik Prop. NJ. State up- 
proved — Aged and ReUred Men 
and Women homelike araPcountry 
atmosphere — Englishtovvn Road 
Jamesburg eall 201-521-1194

NAUJAU*)
Ir ITAUV 

PRANCŪZU 
MODELI**. 

Įvairūs kailiniu

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
45 w«t 45+h Street. NavvYorlr, N.Y. KgBė 

Tak 212 C| 5-7905

Įsteigta 1917 m.
KARLSON'S

FLOWER8, INC.
Gėlės. Vaisiu pintinės.

CBS 16 FOR YOU — if your buri- 
aess peeds competent bookkeeping 
Service and cannot afford a full time 
bookkkeeper write GPO Box 2771, 
New York, N.Y. 10001, or call 622- 
2115. Tąsęs, PayroUs, Account* re- 
ceivable.

Šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. W£VU 
1330 Kil. 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Štokas, 1016 Stota- 
fer Rd. Hillside, NJ. 07205; teL 291- 
289-6878.

KEELER A DŪMAS MARINA 
Pike St, Fort Covington, N.Y. 

(518) 358-2481 
William Lewis» Proprietor 

Starcraft & Evinrude Boats 
Sales A Service. Open 7 days * week

THEO HILLEBRAND INC 
FUNERĄL HOME

For integrity dependability & ethics
63-17 VVoodhaven Blvd.

REGO P ARK L. L
/ Call NE 9-5511

jo vieno vardu, kol jis yra gy-1 
yas. Jei vyras atsisako žmonų] 
išlaikyti, ji tąm tiknūs atvejais j 

r Esu Sočiai Security pensi- gali kreiptis į teismą, prašydą- 
ninkąs, 71 metų amžiaus. Pen- ma teismo nutarimo (decree) ir 

" ‘ prašydama uždėti “areštą” auti
jo pinigų. J

Charm Beauty Shoppe 
REGINA ŪSELIENB — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. 
Plaukų dažymas1

African-American BOOK8 fcrchild- 
rm and aduMs — RJCHARD8ON*6 
Afrtoan-American Botostore — 870 
Hutoand Avė., B*klyn, N.Y. 11225 
771-7394 Open Thursdays till 10 pan. 
Cloeed Tueadays and Sundays.

Medicinos daktaras
S. A. CHERNOV

223 2nd Avel1 (14 St kampas)
New York City — Ofisas 14
Tel. GR 7-7697 — GR 7-7818

Gydo aštrias, ir kroniškas vyrų 
ir moterų ligas bei odos ligas. 
Priėmimo valandos kasdien nuo 
10 iki 6:15 sekmadieniais

your attieks and basements We buy 
your old furniture rūgs glass and 
bric a brachs brass copper silver 
goki old coins entire estates removed 
— tum all this into cash call 827 - 
7600 for free appraisal

— Todėl, kad pirmus 20 me
tų motina klausinėja, kur jis ei
ną ir ką daro, o paskui per 
40 metų žmona klausinėja, kur 
jis eina ir ką veikia, o likusius 
metus giminės klausinėja, ar

ŠECRETARY to V. P. Large Na
tional Diary Co. Upper Manhattan 
has opportunity for competent Sec- 
retaryin executive Office. 2-3 years 
exp. 3105.00 to start plūs liberal 
benefits. 857-6100 Personnel Dept.

An equal opportunity employer

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cer. 77th Street) 

Woodhavee, N.Y. 11421

Mlchi0M 2-4130

gHHMės gafi įsigyti maisto produktų, aadddų, dra
bužiu ir avalynes tinkančius jų skoniui ir pritaikintas. 
Ae sutaupo laiką, nes tuo atveju nšca gabenfano per 
AtMą.
Jie sutaupo pinigų, nes DOUEEIŲ - KBAUTUVCSE 
artikb n* latai ienMaais kainonrfs. *

BAY AUTO WASH 212 Bay Street 
Staten Island. Open 6 days a week 
Car wash Mon thru Thurs 32.00, Fri 
and Sat 3250. Simonizing small car s 
325, Caddilacs and Lincolns 330. 
All work guaranteed Call 442-9338

«TEAM 0ATH8, MA88ĄGE8 te 
IaAm: TueHMy and Tbnreiley? for 
Mm: Monday, WetetaN& Ftitei 
Sateday «ad Sunday. Houre H AM 
fo ŪME Leoaard Beekford Finte 
•toam Bate 1989 MMten Arento 
N Y-C. tetveen 124 and 125 Streeto 

TeL UB 4-9686

geriaute ir brangiausia terana 
DOVANŲ PA2YM9JIMAJ . 
Tik Dovanų pažymėjimai yra 
jtoų giminėm keturis kartus 
verŪngtoDi negu pinigai. (Ūmi
nės tai patvirtins.
Tik Dovanų pažymėjai duoda 
giminėm galimybės pirkti ką jie 
nori — maistą, rūbus, medžia
gas, batus ir daugybę kitų daik
tų — amerikietiškų, vakarų Eu
ropos ir vietinių — specialiose, 
dolerių krautuvėse Vneshposyl- 
torg labai žemomis dolerių kai
nomis. Jūsų giminės tai patvir
tina
PILNAI GARANTUOTA 
BE MOKESČIO
Už šį patarnavimą nemoka nei 
siuntėjas nei gavėjas. Išlaidas 
sumoka Vneshposyltbrg. 
Užsisakyk dabar 
Užsisakyk tik per 
INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 Kast 23rd Street
Seeond Floor
New York, N.Y. 10010 
TeJ 982-1530
REIKALAUK KATALOGO 
VELTUI
Įgal. Podąrogifts Ine. atstovas.

P-QR4 
PxP+ 
R-R6+ 
RxQ 
O-B3+ 
R-Rl

Laisvės Žiburys — NEW Y^RK —- 
Lietuvių ir anglų kalbonds ntoma- 
dieniais 9-10 toL tyfo 195> 
FM banga. Vedėta: -AdtMta Mkžri- ka VI ^6332 ir RomasKezyTw aetrukus pasidavė, nes
4-1288, 62-15 69th FUMdSe VU- partijos jau buvo išspręsta, 
lagy y y Į1379. kai juodieji pagavo valdovę už

HOLY FAMILY CHUBCH 
83 Qove Road New Rochelle 

In Westchester area 
Need EXP COOK for Rectory4. Jie patinuką ypatingą dovaną: automob^, motodklą, 

tetevitijss priimtuvą, radijo aparatą, šaldytuvą arba
5. Jie įsigyja FRE3ĘIV PIRKIMO ORDERĮ, su kuriuo ją

Congenial atmosphere. Best of Ser
vice. WINE - LIQUOR - FOOD. 

100-23 37 Avė (cor. 101 St.) 
Tel. 899-9479

N-K4 
BxP+ 
N-N5+ 
P-B3

Sunkus gyvenimas

— Vyro gyvenimas tikrai ne
pavydėtinas, — tarė giliai at
sidusęs 60 metų amžiaus vyras.

TeL (212) 497-8855

Alfa Jeweler
, A. ŪSELIS 

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais o Viso pasaulio Įvairūs laik
rodžiai o Puikūs importuoti indai o Įvairūs papuošalai moterim.

HOLLANDER 
CYPRE88 CORPORATION 

800 JAMAICA AVENUE 
BROOKLYN, N.Y. 

AP 7^2332

Sočiai Security benefits mokės- tmfv./so. Bostone LPD-joj; kovo 1 
riai nesimoką Bankas Tamstą d. su Harvardu ir kovo 8 d. su Bent- 
feisingai painformavo. įey s^r Bos^“ie- L^etuvi'i

6 I rungtynės su Harvardo univ. nu
keltos į balandžio mėn. Cambridge

Machine Shop—mechanics, machine 
operators, general help.Acme Grid- 
Driūs, and Swiss Automatic. Full 
Co. paid benefits, 2 new plants, day 
and nite shifts. Air Spec Ine. — 17 
Speelman Rd. Fairfield NJ. (201) 
228-1855.

Į kitus klausimus: __ . ... T . T . -* . Ti XtoC%llVlQ X <rX.
Vyras privalo išlaikyti savo Partija ii tarpkhibio^ Bostone, 

žmoną, ar jis yra pensininkas, žaista pr. penktadieni rungtynėse su 
ąr ne pensininkas Jei žmona C^bridge n. Aigfa-das Leonavičius, 
T7 “ « vykusiai pnanudojęs Budapešto ap
dirba, O vyras pensininkas, agynimą, laimėjo prieš H. Dondis, 
joks teismas praktikoje neuž- žaidusį baitais, 
dėtų vyrui pareigą prisidėti su 
pinigais prie žmonos išlaikymo. 
Jei žmona nedirbą ir pati ne
gauna pensijos dėl kurių nors 
priežasčių, vyras gauna “de- 
pendency” benefits žmonai iš
laikyti, jei ji yra vyresnė negu 
62 metų amžiaus. TodM proble
ma čia lengvai išsisprendžia.

Žmona neturi jokių teisių į 
vyro pinigus, kurie yra banke

Tbe Christian Science Monitor, 
vasario 10 d., mini P. Tautvaišą, 
baigusi trečiu Mid-American, atviro
se, Chicagoje. Laimėjo R. Wenzel, 
2. A. Sandrin.

New Yorko moksleivių šachmatų 
p-bėse, kaip skelbia N.Y. Times, 

ei onn i motnc buvo 531 dalyvis! Tai rodo, kad su- 
>1,ZVU J metus, Šachmatais auga Ame-

Atsakymas
Dėl mokesčiu: tikslus atsaky

mas priklausytų nuo to, ar 
Tamstos žmona dirba, kiek ji 
uždirba, kokio amžiaus ji yra ir 
ar Tamstos pildote vadinamą 
“joint return” ar “separate re- 
tums”. v-

Bendrais bruožais: Tamsta, 
būdamas virš 65 metų amžiaus, 
gauni vadinamą “double ex- 
emption’ 
Kadangi Tamstą jokių kitų pa- nkOje. 
jamn neturi, Tamstai nereikia Boetono tarpkiubinfoe, Lietuvių b 
mokėti Income Tax nuo gau- jis yra paraięs testamentą.

?^iramų procentų, nes tų pajamų tykitt Lietuvių b tvirtai stovi .............................. .
yra mažiau negu 1,200 dol. į trečioj vietoj, turėdama po 8 rung- -
metus. Kaip Tamsta žinai,

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪSIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA. Viršuje 
parodoma gpinta iiiTrtomi—> pristatoma bet kur JAV-ee.

DABAR: S36 Esto Nth Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C. 
IteL TB BMOS

atdara icudtan IM 9 vakaro, antndtaitals ir žeKad. iM 6 v. vak.

L' fie« nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant siunti
nius į pertiaotano įstaigas.

2- Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.

JUex Msuurts Fur (X 
-150 W. 28 St, New York, N.Y.

Patalpa Na 501.
Tei CH 2-1079 — CH 2-0538 

Atidaryta darbo dienomis 8-6; tab- 
tadtentas 8-8. Uepos Ir rugolftšfo

1 P-Q4 N-KB3
2 P-QB4 P K4
3 PxP N-N5
4 B^B4 N-QB3
5 N-KB3 B-E*
6 P-K3 P-KB3
7 PxP
8 N-B3 N*BP
9 KsN Q*B

10 N-Q5 Q-Q3
11 B-K2
12 Q-Q2
13 P-<įN4
14 KxB
15 K4)4
16 Ę-B3 N-B7
17 Q-K3 N»R
18 N-KT+ K-U
19 NxB KRxN
26 EzN
21 QB5?
22 QxP
23 9-N3
24 PxR
25 K-B2
26 R-Nl
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DARBININKAS
NAUJIENOS.

Kaip nuvažiuoti į Vasario 16 
minėjimą New Yorke? Mokyk
los salė, kur vyks minėjimas, 
yra 40 Irving Place prie 16 
gatvės rytiniam Manhattane. 
Irving Place yra Lexington a- 
venue tąsa, pasibaigianti prie
14 gatvės. Union Square (14 
gatvės) traukinių stotyje iš
lipus ir pro S. Kleino krautuvę 
praėjus vieną bloką Į rytus (14,
15 arba 16 gatve), atsiremiama 
Į Irving PI., kur ir yra Wash- 
ington Irving aukšt. mokykla.

LMS 29 kuopa rengia lietu
viškas užgavėnes su blynais va
sario 25 d. 1 v. popiet Apreiš
kimo parapijos salėje Brookly- 
ne. Valdyba kviečia visus atsi
lankyti. Bus ir muzikos.

Darbininkas kitą savaitę dėl 
Washingtono gimtadienio šven
tės išeis tik vieną kartą —tre
čiadieni.

šv. Patriko katedra Manhattane. čia vasario 18 d. 10 vai. bus iškilmingos 
pamaldos, minint Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 50 metų sukaktį.

Nuotr. R. Kisieliaus

A f A

ANTANUI ANDRIUŠKEVIČIUI
mirus, jo dukrai ir žentui, skautininkams, Birutei ir Vy
tautui Kidoliams, jų liūdesio valandoje išreiškiama gili 
užuojauta.

LSB Atlanto Rajono Vadija

A f A
ANTANUI ANDRIUŠKEVIČIUI

mirus, dukrą Birutę ir žentą Vytautl Kidolius skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučia

SKAUTAMS REMTI KOMITETAS

Vienuolynas ____  GL 5-7068
Spaustuve -------------  GL 2-6916
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LB Queens apylinkės valdy
bą sudaro: A. Ošlapas, dr. E 
Goeldnerienė, R. Mainelytė, A. 
Milaševičius, J. Zabielskis. Šios 
apylinkės finansų komitetą su
daro: R. Mainelytė, A. Milaše
vičius, J. Zabielskis. Jie veikia 
pavyzdingai. Jau dabar iš savo 
apylinkės turi surinkę aukų 
400 dol.

Laisvės Žiburio radijas išsi
rūpino Suffolk ir Nassau ap
skričių proklamacijas Vasario 
16 ir jas paskelbs sekmadienio 
translacijoje. Kitą sekmadienį 
duos pareiškimus kongresma- 
nas Addabbo, pas kurį lankėsi 
“balandžių” atstovai, grasinda
mi, kad jis nebus išrinktas, jei 
laikysis kietos “vanagų” lini
jos.

Dali. Pranas Lapė rengia sa
vo kūrinių parodą Čiurlionio 
galerijoje Chicagoje. Paroda a- 
tidaroma kovo 16.

Nevvarko katedroje vasario 11 buvo iškilmingos pamaldos už Lietuvą. Mišias koncelebravo vysk. V. Brizgys 
ir Nevvarko vyskupijos visų lietuviškų parapijų klebo nai. Nuotr. V. Maželio

Šv. Patriko katedrą turi pri
pildyti lietuviai vasario 18, sek
madienį, kai ten vyks iškil
mingos pamaldos, laikomos 
vysk. E. Swanstrom. Kun. G. 
Kijauskas, S. J., pasakys pa
mokslą. Visi New Yorko ir apy
linkių lietuviai kviečiami pa
maldose dalyvauti, organizaci
jos — su vėliavomis. Pamaldų 
pradžia 10 v. ryto. Antra Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo 50-čio minėjimo dalis pra
sidės 4 vai. Washington Irving 
aukšt. mokyklos salėje, 40 Ir
ving Place, prie 16 gatvės, ry
tiniam Manhattane. čia įvyks 
gerai paruošta, nauja ir neiš- 
tęsta programa. Dalyvaus daug 
kitataučių svečių. Būkime sa
lėje visi, nes minėjimas yra la
bai svarbus ir reikšmingas. 
Moterys kviečiamos atvykti su 
tautiniais drabužiais. Prašoma 
nevėluoti, nes minėjimas nori
ma pradėti punktualiai — 4 v. 
Įeinant aukojama nemažiau 5 
dol. (studentai — 2.50 dol.). 
Kas gali, s prašoma ten pat au
koti daugiau. Salėje rinkliavos 
nebus.

Bilietu į madų parodą galima 
gauti pas Ireną Dičpinigaitienę, 
85-51 Forest Parkvvay, Wood- 
haven, N. Y., 11421. Tel. VI 9- 
8721. Paroda rengiama pran
ciškonų statomam kultūros ži
diniui paremti.

Dail. K. Žoromskis ir skulp. 
V. Raulinaitis dovanojo po 
vieną savo kūrinį madų paro
dos rengėjom, šie kūriniai bus 
leidžiami laimėjimam. Madų pa
rodos rengėjos abiem meninin
kam nuoširdžiai dėkoja.

Liet. Fronto Bičiulių susirin
kimas bus vasario 16, penkta
dienį, 7:30 vai. vak. pas p. Juo
zapavičius, 86-34 91 St., Wood- 
havene.
Manhattan kolegijoje, Bronx. 

N.Y., profesoriauja du lietuviai 
kunigai: dr. Antanas Rubšys ir 
dr. Vincentas Bartuška. Kolegi
jos vadovybė sausio 22 prane
šė kun. V. Bartuškai, kad jam 
suteiktas ordinarinio profeso
riaus titulas. Kun. dr. A. Rub
šys tą patį titulą gavo prieš 
porą metų.
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Lietuvos valstybės atstatymo 50 metų sukakties 
MINĖJIMAS

vasario 18 dieną, sekmadienį
10 vai. ryto: PAMALDOS Šv. Patriko katedroje (5th Avė. & 50 St.) 

Mišias laiko vysk. E. SWANSTROM 
Pamokslą sako kun. G. KIJAUSKAS, S.J.

4 vai. po piet: MINĖJIMO AKADEMIJA Washington Irving mo
kyklos salėje, 40 Irving PI., prie 16 St., Manhattane. 
Programoje:

Kalba dr. J. K. VALIŪNAS, VLIKo pirmininkas ir JOHN J. ROONEY. JAV 
Atstovų Rūmų narys • Dainuoja S. BARAS, akomponuoja A. KEPALAITĖ 
• Poezijos pynę “Kai Lietuva prabyla” išpildo VINCfi JONUšKAITfi ir 
HENRIKAS KAČINSKAS • įėjimo auka 5 dol., studentams — 2.50 dol.

Salė pasiekiama BMT ir IRT traukiniais išlipant Union Sq. stotyje.

Visus lietuvius katedroje ir salėje dalyvauti kviečia rengėjai —
New Yorko Amerikos Lietuvių Taryba

Darbininko spaudos kioskas 
šiais metais Vasario 16 minėji
mo proga veiks vasario 18, sek
madieni, 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 
Amber, Owen J. C. Norem Ti- 
meless Lithuania ir kt. Bus ga
lima įsigyti ir naujausias lietu
viškas plokšteles. Minint Lais
vės Kovos Metus, Darbininkas 
kviečia visus, dar šio laikraš
čio neskaitančius jį užsipre
numeruoti. Vasario 16 proga 
skelbiamas specialus vajus — 
naujiem skaitytojam iki šių 
metų galo tik 4 dol. šios šven
tės proga visi skaitytojai kvie
čiami paraginti savo bičiulius, 
dar neskaitančius Darbininko, 
jį užsiprenumeruoti. Šiais Lais
vės Kovos Metais laukiame vi
sų talkos papildyti retėjančias 
gretas. Tuo dar prasmingiau pa
minėsime nepriklausomybės at
kūrimo 50 metų jubiliejų.

LMK Federacija ir New Yor
ko klubas vietoje gėlių prie 
kun. L. Jankaus karsto Balfui 
paskyrė 25 dol. auką.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
DIDŽIAJAME NEW YORKE

Daugeliui pageidaujant skel
biame Darbininke lietuviškų 
mišių laiką sekmadieniais New 
Yorke ir jo apylinkėse.

Angelų Karalienės bažnyčio
je — 8 ir 11 vai.

Apreiškimo bažnyčioje — 8 
ir 11 vai.

šv. Jurgio bažnyčioje — 9 ir 
11 vai.
Atsimainymo (Maspethe) —11 

vai. (ir 8 vai. pirmą bei pasku
tinį mėnesio sekmadienį).

Aušros Vartų bažnyčioje (N. 
Y.) — 11 vai.

Elizabeth, N. J. — 11 vai.
Newark, N.J. — 10:30 vai.
Paterson, N.J. — 7:30 ir 

10:30 vai.

Lietuviško kryžiaus 
komitetas rengia Užgavėnių ba
lių vasario 24 Maspetho lietu
vių klubo salėje, 69-63 Grand 
Avė., Maspethe. Bus parodyti 
filmai, kaip vyksta įvairios iš
kilmės prie kryžiaus. Progra
moje dainuos solistė Violeta 
Bendžiūtė iš Philadelphijos, po
etas humoristas Leonardas Žit
kevičius skaitys eiles, šokiam 
gros Joe Kazio orkestras. Bilie
tų iš anksto galima užsisakyti 
pas : M. Shalins VI 7-4499, J. 
Klasčius — piliečių klube HA 
9-9866, H. KulberBE 8-3884, 
J. Andriušis — VI 7-4477.

Jonas Krunklis, Darbininko 
skaitytojas ir rėmėjas, praneša, 
kad vasario 21 sueina 18 metų 
nuo mylimos žmonos Marijo
nos mirties. Kovo 2 sueina me
tai nuo jos mamytės Magdale
nos Žemaitienės mirties. Ji mi
rė Marijampolėje, sulaukusi 91 
m. Šv. mišios užprašytos Ap
reiškimo parapijoj vasario 21 
d. 8:30 vai. ryto. Pažinoję Ma
rijoną Krunklienę prašomi už 
jos vėlę pasimelsti.

Barbora Meiliūnienė, sulau
kusi 69 m. amžiaus, Brookly- 
ne mirė vasario 13. Laidoja
ma iš šv. Jurgio bažnyčios vasa
rio 16 Tautinėse kapinėse Long 
Island. Paliko liūdinčias dvi 
seseris: Grace ir Phillis ir ki
tas gimines, šermenimis rūpi
nasi J. Garšvos laidojimo įstai
ga Brooklyne.

Už a.a. Juozą Navicką šv. mi
šios bus šeštadienį, vasario 17, 
9 vai. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Draugai ir pažįsta
mi kviečiami atsilankyti.

N. Y. vyr. skaučių židinio su
eiga įvyks vasario 21, trečiadie
nį, 7:30 v.v. Aldonos Jonynie- 
nės namuose, 64-35 84 St., Re- 
go Park, N. Y.

ELIZABETH, N.J.

Elizabetho ir apylinkės lietu
viai vasario 18, sekmadienį 
tuoj po 11 vai. mišių kviečiam: 
rinktis į Lietuvių Laisvės salę 
(269 2nd St.), kur bus trumpa’ 
paminėta Lietuvos nepriklauso- 

'mybės atkūrimo 50 m. sukak
tis. — LB apylinkės valdyba.
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Lietuvos trispalvės pakėli
mas prie miesto rotušės Bos
tone bus vasario 16 d. 9:30 vai. 
ryto.

Kazys ir Stasė Tamošaičiai, 
anksčiau įnešę Lietuvių Fondui 
$600, dabar dar pridėjo $400. 
Kazys ir Stasė Tamošaičiai daž
nai paremia lietuviškus svar
bius reikalus didesnėmis auko
mis. Putnamo seselių stato- 
miem senelių namam paauko
jo $1000, Šiluvos koplyčiai Wa- 
shingtone $100, Lietuvių Pilie
čių ’d-jos So. Bostone elevato
riaus įrengimui $500. Tamošai
čiai yra 4-tas tūkstantininkas 
Lietuvių Fonde iš Bostono.

Stasys Augonis savo įnašą 
Lietuvių Fondui padidino iki 
$150.

Agnietės Šaikūnienės, miru
sios sausio* 26, vardu jos šer
menų metu giminės ir pažįsta
mi Lietuvių Fondui sudėjo 
$165, o velionies vyras Jonas 
Šaikūnas pridėjo $150.

GREAT NECK, N.Y.

LB Great Neck apylinkė ruo
šia Lietuvos nepriklausomybės 
50 metų sukakties minėjimą 
vasario 24, šeštadienį, 7 v. v. 
Veterans of Foreign Wars sa
lėje, 237 Great Neck Road, 
Great Neck, N.Y.

Atvažiavimas labai lengvas. 
Iš kitų apylinkių važiuoti Long 
Island Expressway, išsukti į 
Lakeville Exit ir važiuoti į 
Great Neck pusę — maždaug 
vieną ir pusę mylios. Pusiauke- 
lyje Lakeville Rd. pasikeičia į 
Middle Neck Rd. Privažiavus 
Great Neck Rd., sukti į kairę.

Programoje numatyta J. 
Stiklioriaus iš Philadelphijos 
paskaita. Invokacija — kun. J. 
Pakalniškio. Linksmąją progra
mos dalį atliks New Yorko ope
retės choras, vadovaujamas 
muz. Mykolo Cibo, akompo- 
nuojant Kristinai Garunkšty- 
tei, ir Great Neck apylinkės lie
tuvių jaunoji karta.

Minėjimas ruošiamas šeimy
nišku būdu — ponios suneša 
užkandžius. Tikimės visų New 
Yorko apylinkių lietuvių gau
saus dalyvavimo. Kviečiami vi
si — maži ir dideli. Įėjimas 
nemokamas.

Great neck apylinkės valdyba

Income Tax Gerai apskaičia
vęs, sutaupysi. Įvairių firmų 
skaičiavimo mašinėlių (taip pat 
rašomų, radijo, TV) katalogų 
reikalaukite; J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr., E. Northport, N. Y. 
11731. Tel. (516) 757-0055.
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JAV Lietuvių Bendruomenės New Jersey Apygarda 
maloniai kviečia atsilankyti į =

| LINKSMI UŽGAVĖNIŲ VAKARI | 
i vasario men. 24 d. |
E 7 vai. vak. E
1 LIETUVIŲ LAISVĖS SALĖJE 1
= 269 SECOND ST., ELIZABETH, N.J. E
E Programą išpildys:
E Dramos aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS

ir tautinių šokių grupė “BALTIJA”
E Veiks Užgavėnių valgių ir gėrimų bufetai E

Įėjimo auka $2.00; studentams $1.00 =
E —•---  Šokiams "ros "eras orkestras ------------- =
= PELNAS — ŠOKIŲ GRUPEI “BALTIJA” =
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Highland Park — Brooklyn-Queens Border

MOTHER & DAUGHTER
Custom Built One Fam. ColoniaI

9 Extra Large Rooms - 4 Baths - 2 Kitchcn* Ali Electric 
Model Home — Gold Medallion U'inner.

Equipped with: Dual Oven Range. Dishvvashcr. Clothes IVasher 4- 
Dryer. Convenient to Shopping. Schools, Transit. (Skersai kelio nuo 
lietuvių pranciškonų statomo Kultūros Jaunimo Centro)

HIGHLAND PARK HOMES
Open Sat. 4 Sun. — Weekdays by Appt.

326 Highland Blvd., Brooklyn 
465-3084

Dir.: Interboro Pkwy to Highland Park Exit to .126 Highland Blvd.

Vincas J. Skudris iš So. Bos
tono, kuris turi savo geležies 
krautuvę Broadway, šalia Ket
virčio brangenybių krautuvės 
So. Bostone, yra paskirtas Nau
jokų ėmimo komisijos 32 
skyriaus pirmininku. 32 sky
rius yra So. Bostone, o šios pa
reigos yra garbės pareigos. 
Džiugu, kad šiose pareigose pa
skirtas lietuvis.

Sutvirtinimo sakramentas 
šv. Petro parapijos bažnyčio
je bus teikiamas kovo 26 d. 
2 vai. popiet. Vaikai ir taip 
pat suaugusieji, kurie šio Sak
ramento dar nėra priėmę, pra
šomi registruotis pas parapijoj 
dirbančias seseles, kurios rei
kiamai kandidatus priruoš. Su
augusieji prašom kreiptis į pa
rapijos kleboniją.

švenčiant 50 m. Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo su
kakti, bus transliuojama pusę - 
valandos programa apie Lietu
vą per televizijos stotį kana
las 4. Programa transliuojama 
vasario 17 d. 3 vai popiet. Visi 
bostoniečiai raginami šios pro
gramos pasižiūrėti ir po to pa
rašyti padėkos laišką arba 
skambinti stočiai. Tikimasi, 
kad tokiu susidomėjimo pa
reiškimu stotis programą atkar
tos, ir gal programa bus pa
kartojama per visos Amerikos 
televizijos stotis.

Tretininkų brolijos pamaldos 
nukeliamos į vasario 25 d. 
2:30 vai. popiet. Po pamaldų į- 
vyks draugijos susirinkimas. 
Vasario 18 parapijos bažnyčio
je po pietų nebus jokių pa
maldų, ir visi lietuviai daly
vaus Vasario 16 minėjime, ku
ris tą dieną 2 vai. popiet įvyks 
John Hancock salėje, Bosto
no miesto centre.

Bostono arkivyskupijos sko
lom išmokėti kardinolo Cushin- 
go fondui pažadai dar teberen
kami. Šv. Petro parapijai yra 
nustatyta kvota 90,000 dol., ir 
parapijos vyrai lanko parapie- 
čius, ieškodami pažadų fondui. 
Parapija yra surinkusi dar tik 
pusę reikalingos sumos.

Blinstrub's Village, kuris sa
vo didumu yra antrasis visoje 
Amerikoje ir kurio savinin
kas yra lietuvis Stanley Blin- 
strub, vasario 7 gaisro buvo 
visiškai sunaikinta. Skelbiama, 
šis restoranas-vakarinis klubas 
buvo vertas 1 milijoną dole
rių. Restorano savininkas tele
vizijoje pareiškė, kad restora
nas nuo gaisro buvo neap
draustas, bet jis atstatys jį šar
vais pinigais..

Solistas Benediktas Povilavi- 
čius ir muzikas Vytenis Vasy- 
liūnas vasario 25 Norwoode at
liks meninę programą Lietuvos 
50 metų jubiliejiniame minėji
me.


