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It is eminently fitting that the 50th anniversary of Lithua
nian independence be observed.

The people of Lithuania, won the admiration of the entire 
world during their country’s brief period of freedom. They

Stipresnes yra jungiančios jėgos ar skaldančios?
Kai Amerika suskilusi dėl Vietnamo, rūpestį didina dar kiti 
skaldymosi reiškiniai—valdžioje, partijose, rasese....

NEGRAS 
micheet?

ar negras Car-

pegrais nesutaria, 
įųs sustiprėjo ra-

UŽSIENIŲ KOMISIJA ir Rusk: kiną, kad dabar bus apsivalyta mo nuo Hitlerio genocido. 
Valstybės sekretoriaus Rusk nuo savinaudžių ir karjeristų. Pagal laikraštį visada departa- 

, ir senato užsienių komisijos Pasitraukę sako, kad organiza- 
santykiai beveik nutrūko. Rusk ciją pagrobė “klika, kuri nori
atsisakė dalyvauti viešame 
Vietnamo klausimo svarstyme, 
kurio norėjo komisija. Rusk 
sutinka uždarame posėdyje, 
bet Fulbrightas nori viešo. 
Laiške komisijos pirmininkui

‘ Ruskr-pareiškė, kad komisijos _ tų partiją, per unijas. Demok- 
nariai bloguoju pasitarnavę ratų partijai 1960 padejcr sura

šyti net ir “platformą” rinki
mam. ADA įtaka susilpo John
sonui valdant. Pereitais metais 
ADA laikė ištikimiausiais sa
vo idėjų atstovais du senato
rius R. Kennedy ir C. P. Case. 
Dabartinis skilimas susilpnins 
jos įtaką ir partijoje ir unijo
se. Tai pirmas toks smūgis vi
soje 21 metų istorijoje

sunaikinti LBJ”.
ADA buvo sukurta 1947 ini

ciatyva Mrs. Roseveltienės, 
Reutherio, Humphrey, Galbrai- 
tho. Ji savo įtaką turėjo reikš
ti per senatorius, per demokra-

mentas vykdęs arabam palan
kią liniją.

Pažymėtina, kad šis kaltini
mas sutapo su ADA aštria veik
la prieš valstybės departamen
tą, kada tos ADA nariai turė
jo pasitraukti iš Baltųjų Rūmų 
atėjus Johnsonui.

Pereitais 
dikalusis sparnas “juodoji jė
ga”. Kai šiemet balandžio mė
nesį nuosaikiojo sparno vadas 
M. L. King rengia demonstraci
ją Washingtone, baiminamasi, 
kad vadovavimą demonstraci
jai galį paveržti iš jo radika
lieji su Carmichael, kaip jau 
yra buvę, ir praeityje su “pilie
tinių teisių” demonstracijom 
Alabamoje.

NIXONO OPINIJA AUGA
Louis Harris rado, kad opini

joje Nixonas truputį laimėjo 
prieš Johnsoną: gruodžio mėn. 
buvo 41:50, dabar 43:48. Prieš 
Roękefellerį buvo 43:43, da
bar 46:41. Prieš Romney buvo 
63:24, dabar 68:21.
— Prez. LBJ pernai liepos 29 

paskyrė komisiją rasinėm riau
šėm ištirti. Ligi šiol ta komisi
ja priėjo išvadą, kad aplinky
bės, kuriose kilo riaušės, nė
ra pašalintos ir kad galima 
laukti aštresnių.

established and supported a progressively enlightened statė 
based upon respect for the dignity of the individual and 
equdlity of opportunity for all.

Americans of Lithuanian antecedents are today among our 
most valued citizens. -

I am glad to add my voice in appreciation bf their 
contribution to our economy and our civilization.

My best wishes for a happy celebraion.

February 13, 1968

N

NELSON A. ROCKEFELLER — Governor

majoro J. V. Lindsay proklamacija
OFFICE OF THE MAYOR 

‘ CITY OF NEW YORK 
PROCLAMATION

WHEREAS: February 16, 1968 commemorates the fiftieth 
anniversary o f the independence o f Lithuania vohich 
was restored on February 16, 1918, after a long ajnjl . 
bitter conftičt. And this freedom ended ih 1940. when 
the galiant Lithuanian people were again subjugated, 
and

WHEREAS: the Americans whose origin and ancestry are 
Lithuanian have made many valuable contributions to 
the civic and cultural life of New York City, and 
are reaffirming their devotion to democratic princip- 
les by observing the anniversary of their special 
independence day; and

WHEREAS: the children of the early Dutch colony of. New 
Amsterdam voere taught the Classics 301 years ago 
by dr. Alexander Carolus Cursius, the first Lithuanian 
to come to America,

AZIJOS FRONTE žaidimas tebėra komunistų rankose |
KOVOS:

Saigone ir Hue mieste komu
nistai tebelaiko sausio 31 užim
tas pozicijas. Vasario 18 pa
kartojo ofenzyvą prieš 20 
miestų. Ypačiai puolė ameri
kiečių aerodromus. Antroji o- 
fenzyva buvo silpnesnė nei 
prieš 19 dienų. Hanoi radijas 
betgi skelbė, kad ofenzyva ne
baigta ir kad ji bus stipresnė. 
Vasario 20 pastebėta, kad ko
munistai gabeno priešlėktuvi
nius pabūklus į Saigoną. Khe 
Sanh komunistai bombarduoja,

kraštui, keldami klausimą apie 
atominius ginklus Vietname. 
Toks Rusk atsiliepimas savo 
ruožtu galįs pakenkti ir Ful- 
brightui rinkimuose, o jis kaip 
tik šiemet bus renkamas. Sena
to komisijos nariai nori paveik
ti valstybės sekretorių per Bal
tuosius Rūmus, kad su komisi
ja “kooperuotų”.

AMERICANS FOR... ir John- ŽYDAI ir valstybės departa- 
sonas:

Americans for Democratic
Action, kraštutinių liberalų or- ris kaltina valstybės departa- 
ganizacija, po nutarimo remti mentą dėl dabarties ir dėl pra- 
sen. McCarthy vietoj Johnso- eities — dėl trukdymo duoti 
no ėmė byrėti — pasitraukė bu- Izraeliui karinę paramą, dėl ty- 
vęs pirmininkas Roche, 3 uni- los, kada persekiojami žydai bet masinio puolimo neprade- Valstybės denartamentas pa
jų prezidentai. N. Y. Post aiš- Sovietuose, dėl žydų negelbėji- da. ____ ■ gen: Vatetybra deparumentas pa

r I' ®- - skelbe nainformsasias nrezi- rotiko tad narmctimae vra s

Aiškinama, kad jėgos demon
stravimas prie Khe Sanh turi a- 
titraukti amerikiečių ir p. viet
namiečių jėgas nuo miestų, ku
riuose komunistai galėtų pa
daryti perversmą ir paimti val-

džią. Belaisviai kalbėjo, kad 
jiem buvo sakoma, jog su ofen
zyva sukils P. Vietnamo ka
riuomenė ir miestų gyventojai 

taip pat parems.

mentas:
Jewish Press kelintas nume-

DERYBOS:
Prezidentas LBJ vasario 17 

pareiškė, kad š. Vietnamas at-. 
metė prezidento siūlomas de
rybas, nors Hanoi ir Haiphon- 
go bombardavimas buvo tris
savaites sustabdytas. Tada pra- šnipinėjimo eigoje, verti baus- 
sidėjo naujas epizodas. Vasa- mės, bet prašo dovanojimo.

— Dėl Pueblo laivo, pagrob
to sausio 23, buvo 8 pasitari
mai Panmunjome. Vasario 16 
š. Korėja paskelbė, kad įgulos 
nariai pasirašė prisipažinimą, 
jie esą kriminalistai, sugauti NOW, THEREFORE, I, John V. Lindsay, Mayor of the City 

of New York, do hereby proclaim Febryary 16, 
1968, as 

“LITHUANIA’S INDEPENDENCE DAY”

dentą LBJ, kad Maskva ir š. Korėjos vyriausybės, O' ne vy- 
Vietnamas kalba apie derybas diktuotas. kad -s. Ko_ 
naujom sąlygom: esą tegul A- , , ,. .
menka sustabdo bombardai reJos kentla
mą, o po trijų savaičių š. Viet- Pačioje Amerikoje auga nusi- 
namas ims derėtis. vylimas diplomatinėm priemo-

— š. Vietnamas vasario 17 nėm laivui ar bent įgulai at- 
išleido 2 amerikiečius aviaci
jos ir 1 laivyno karininkus be
laisvius. Prof. Zinn ir jėzuitas 
Berrigan norėjo išleistuosius 
gabenti komerciniu lėktuvu 
pro Paryžių. Išleistieji betgi 
parvyko kariniu lėktuvu, š. 
Vietnamui rūpėjo išleidimu pa
daryti propagandą.

in New York City, and do coli upon our citizens to 
honor Americans of Lithuanian descent in this com- 
memorative observance.
in ivitness whereof I have hereunto sėt my hand 
and caused the seal of the city of New York to be 
affixed.

gauti. JOHN V. LINDSAY — Mayor, of the City of New York

' I ANAPUS UŽDANGOS:
— Lenkijos satyrikas J.

/' , i 1 I t ■ Szpotanski vasario 19 nuteis-
| I tas -3 metus kalėjimo už opere-

■ te, kurioje “žeminamas val-
■ džios autoritetas”.

par- 
\ I H !i i ; ■ tijos sekretorius puolė ukrainie-

s . čiūs nacionalistus, kurie ragi-
na išlaikyti kultūrą, literatūrą,

Keftfiroe Mnio praginto madaNa, darytas archit. Adolfo Tyliau*. Kaheje planuojama sale, UtoanMi- k lb Kaltino tain nat emi- 
nt» mokykla* patalpos, organizacijoms kambariai, b* Mioteka, meno galerija; toliau spaustuve h- redakci- KalDą- t^aiuno taip pat 
jg bei administracijų patalpos. Vidury koplyčia, dėti nėję vienuolynas, priekyje dabartinis Sinusienės na- grantUS, kam jie kursto. Va
rna*. Sis planų modelis bus toliau vystomas ir tobulinamas, tiek viduje, tiek išorėje. Nuotr. R. Kisieliaus karuose tik dabar paaiškėjo,

kad lapkričio mėn. buvo nu- 1

BYLA BAIGTA — einama prie kultūros židinio statybos artistų, mokslininkų. j 

ypatingai įvertintas lietuvių ryžęs aukoti, tegul aukoja tuo- te^ kad
užbaigta byla dėl Kultūros Ži- kunigų, ypač New Yorko ir jau. Tai pagreitins statybą. Be- -ie “ramūs”, 
dinio žemės sklypo Highland New Jersey apylinkės klebo- reikalingas vaikščiojimas po sovietai KALTINA ■
Parke Vasario 16 New Yorko nu tėviškas nalankumas Pran- namus ctatvho aišku nntoctu ' Nepriklausomybės minėjime New Ybrke vasario 18: iš k.: kongresm. Kupfermanas, minėjimo vedėja N.rarue. vasario 10 ivew rorKo nu tevisK^ palankumas, rran- namus statybą, aišku, nutęstų sovietų atstovas Morozovas umbrazaitė, kongresmanas j. j. Rooney, viiko pirmininkas dr. k. j. Valiūnas, užpakalinėje eilėje atpa- 
aukščiausiame tnbunole pasi- dškonai iš savo puses tuojau ir privargintų statytojus. O be vasario 20 žmogaus teisių ko- ^ma* a. Mažeika. Nuotr. r. Kisieliaus, 
rašyta sutartis, pagal kurią pra- nori eiti prie statybos, kai tik tam tikros pinigų sumos nebus mjsjjOje kaitino Gaikijos vy- .......................... 1 ------ 1 " 1
laimėjusieji neapeliuos ir ne- susidarys pakankamas fondas. galima nieko pradėti. riausvbe “masiniu teroru” — J • • i * i - i • i- rrrr -J
bereikš jokių kitų pretenzijų. Pranciškonų provincijos va- Kultūros židinio statybos ™“J nukaXuri tofcusir to- 2?dai aP,e valstybes d-tę ir naują ap. sekr. Cllffordę 
Dabar toje vietoje prandško- doyybė reiškia dėkingumą ar- reikalu bus paskelbtas platės- kius komunistus... Jewfcl» Prew aštriai puola Departamentas buvęs prie- čia žvaigždę advokatą Clark
nai gali statyti, ką tik non. chitektams, kurie į jos prašy- nis pranciškonų provincijolo — ggn Br0Sj0j j. valstybės departamentą dėl jos šingas ir pačiai Izraelio idėjai.- Clifford, įtakingą Trumanui.

Taip pat praėjusią savaitę, mą atsiliepė gražiais pastatų pranešimas. talas, vasario 19 lankėsi pas nusistatymo prieš Izraeli. Da- Prezidentas Trumanas abeioio Trumano sukviestam pasita-
vasario 12-14, Brooklyno vie- planais. Iš jų tarpo Kultūros " 1 1 į
nuolyne vyko lietuvių pranciš- židinio statybos architektu iš- __ yorke taksi automo- siūlytų Varšuvos pakto nariam žadėjęs Izraelio min. pirm. Esh-
konų provincijos metiniai po- rinktas Adolfas Tylius, pasižy- vairuotoju užpuldinėjimai sumažinti nusiginklavimą. A- kol jo prašomų 50 lėktuvų, 
sėdžiai, kuriuose dalyvavo pro- mėjęs didžiomis statybomis P. , - - - - - - ------ «----------------- -—- — -.................................................
vincijolas ir jo patarėjai. Pir- Amerikoje ir Jungtinėse Vals- kai poHcininkam leista laisva kariuomenės. Sovietai rytų Vo- mentas taip pat buvęs prieš 
miausiai bendrai apžvelgta ir tybėse. Vasario 17 jis iš Wa- ]aikiais būti vairuotojais. kietijoje 20 divizijų. žydus ir prieš Izraelį. Kai Hit-
išnagrinėta lietuvių pranciško- shingtono buvo atvykęs į Brook- — Gub. RockeMleris vasa- leris suplanavo naikinti žydus,

_ Floridoje nuo vasario 19 rio 17 kreipėsi į seimelį, kad valstybės departamentas statė 
40 proc. mokytojų streikuoja, sutiktų skirti daugiau teisėjų kliūtis, kad žydai galėtų imi-
34,000 atsisakė iš tarnybos dėl kovai su nusikaltimais. Klausi- gruoti į Ameriką, nepareiškė
per mažų algų. ma$ keleri metai gyvas, bet protesto dėl naikinimo. Ir da-

'■ neišspręstas, nes demokratai bar esą valstybės departamen-

— Maskvoje KBG įspėjo nu-

talas, vasario 19 lankėsi pas nusistatymo prieš Izraelį. Da- Prezidentas Trumanas abejojo,
prez. LBJ. Sutarė, kad Nato bar esą prezidentas LBJ nepa- ar pripažinti Izraelio valstybę. rime Clifford argumentavo, kad

Tam priešingas buvo valstybės 
sekretorius Marshallas; Dean

Izraelis bus paskelbtas: kad jį 
pripažinti skubinsis Sovietai;

sumažėjo 40 proc. nuo tada, menka Europoje turi 225,000 Praeityje valstybės departa- RUsk ir Llovd Henderson kurie kad Amerika 8eriau padarys

nų dvasinė ir finansinė pade- lyną pasitarti. Jo pateiktas sta- 
tis. Paskui pereita prie Brook- tybų modelis skelbiamas šiame 
lyno vienuolyno reikalų, lie- Darbininko numeryje.
čiančių Kultūros Židinio staty- . Byla dėl žemės sklypo laimė- 
ba- ta, pradiniai statybos planai pa-

Labai pasidžiaugta visuome- daryti, visuomenės pageidavi-

tada buvo valstybės departa- f“™* P-Įpažibdame KaCMar- 
mente, taip pat priešinosi. Mar- skalias kalbėjo prieš, t lifford 

shallas įtikinėjo, kad Izraelis 
tarp arabų neišsilaikys. Apsau
gos sekr. James Forestalis tiki
no. kad Amerikos interesas 
remtis arabais. Padėtį gelbėjo

pavadino jį žmogum be politi
nio instinkto. Trumanas bu
vo įtikintas ir tuojau pripažino 
Izraelį.

Suprantamas dabar Jevish 
Press entuziazmas, kad tas

Miami, Fla., vasario 19 ir respublikonai nesutaria kaip tas nesutinka reikšti protesto ž^dų naudai prezidento patarė- pats ūabar paskirtas
nės rodomu dėmesiu ir ryžtu mai įvykdyti. Dabar pranciško- nuo tornado sužeista 30, nuos- naujas teisėjų vietas pasidaly- dėl žydų persekiojimo Sovie- jas David Niles. žydas, kuris apsaugos sekretorium vietoj R.
šią statybą remti aukomis, nai laukia aukų. Kas yra pasi- tolių 30 mil. ti. tuose. patarė kreiptis į naujai kylan- McNamaros.ti. tuose.
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Spauda

Lietuva, sako, tai 
rusų krauju užka
riautas kraštas...
Lietuviu Gydytoju Biuleteny

je 1968 Nr. 1 yra dr. J. Gu
dausko pranešimas, skaitytas 
Kalifornijos lietuvių gydytojų 
draugijos susirinkime. Prane
šime kalbėjo apie savo kelionę 
į gydytojų reumatologų konfe
renciją Kaune.

“Teko plačiai išsikalbėti su 
eile tikrų rusų tiek Lenkijoje, 
tiek traukinyje nuo sienos iki 
Vilniaus. Visi jie tos nuomo
nės, kad (Lietuva) tai užka
riautas rusų krauju arba atgau
tas iš seniau (Petro I-jo ir Kot
rynos II-osios įsigytas) kraštas. 
Jų nuomone, jis yra ir turi bū
ti toks pat rusiškas kaip pavol- 
gis ar Sibiras. Gi turizmas da
bar yra toleruojamas grynai 
biznio sumetimais: reikia dole- 
nu...

Reumatologų konferencija 
Kaune truko dvi dienas. Prane
šimai buvo išdalyti iš anksto. 
“Tas pagirtinas veiksmas yra 
ten reikalingas ir beveik būti
nas, kai įsiklausai į kalbėtojų 
akcentą...

“Prisipažinsiu, kad be teksto 
konferencijoje būčiau pasime
tęs. Tik rusų pranešėjai, latvis 
ir dr. Laucevičius buvo galima 
suprasti be teksto. Jie visi mo
ka rusiškai. Tačiau visi kiti kal
bėtojai, ypač jei klausaisi pri
merkęs akis, mintimis nukelia 
tave į gilia senovę, ir, rodos, 
taip ir girdi Lietuvos sta
tuto raštininkus besikrapštan
čius po Trakų pilį ir belipdan- 
čius lietuviškus ir gudiškus žo
džius į krūvą ...

“Taigi konferencija dalimi 
buvo kaip ir rusų kalbos pamo
ka. Šios pamokos epogejus iš
kilo diskusijų metu. Konferen
cija, trukusi dvi dienas,.. .bai
gėsi be diskusijų. Veltui pats 
reumatologų tėvas prof. A. Nes- 
terovas graudino ir nustebęs 
dėjosi: kas gi čia, ar neįdomu, 
ar neaktualu? Nejaugi konfe
rencija yra tokia negyva, kad 
neįdiegė kibirkšties paprasčiau- 
siems klausimams, kur reuma
to problemų tokia daugybė ... 
Iš tokios reumatologų minios 
tik du trumpi klausimai teiški- 
lo. Dalyviai išsiskirstė, bet ne
kalbėjo. Nedrįso jie be teksto 
ar protestavo?

‘Lietuvių kalbai reuma
to konferencijoje ir literatūro
je neilgai teteko išsilaikyti. 
Bendros praktikos gydytojams 
skirtas žurnalas “Sveikatos Ap 
sauga” dar tebeina, ir dėl jos 
išsilaikymo pavyduliuoja lat
viai. Vienas jų dalyvių skundė
si tuo man ir net prašė “pagel
bėti”. Latviam gydytojam buvę 
pasakyta, kad latviško medici
nos žurnalo nebuvo ir nebus, 
nes jie pakankamai moka ru
siškai. Tuo atžvilgiu lietuviai ir 
estai yra laimingesni, tik ne
žinia kaip ilgai”.

Lietuvių delegacija pas Cincinati miesto burmistrą. Iš k. j d. Tėv. Gintautas Sabataitis, S.J., E. Maezer, Lietuvos vyčių kuopos pirm. Juo
zas Maezer, burmistras Eugene P. Ruehlmann, dr. Vytautas Bieliauskas.

J. B. SHALINS-4ALINSKAS — 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 GAR3ZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTH£W P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditioned. A. J. Batton-Baltrūnas, Licensed Manager and Noiary Public. 660 
Grand 3t„ Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

THEODORE WOLINNIN, INC. — E. Joseph Zebrovvski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR5-1437.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 VVebster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuoiojas. ModernišKa 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-0434.

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

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

RIDGEWOOD CHAPELS 663 Grandvievv Avė. (prie Gatės ir Forest Avės.) 
Aian J. Keitter - Jacob Reuter, 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.

CITY OF CINCINNATI 
OFFICE OF THE MAYOR 
PR0CLAMAT10N

States are celebrating the lOOth Anniversary 
Lithuanian migration to the United States,

DELINIKS 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 Riciimond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

of
KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW

BRITALN, CONN. Tel. BA 9-1181.

BE IT PROCLAIMED:

WHEREAS: the City of Cincinnati is proud of its citizens of 
Lithuanian descent, and

WHEREAS: the Lithuanian Americans are commemorating 
the 50th Anniversary of the Restoration of Lithua- 
nia’s Independence as a nation; and

WHEREAS: the Lithuanian Americans throughout the United

Kolonizuotoje Lietuvoje
j Valstybinė leidykla "Min

tis" (anksčiau vadinta Politinės 
ir Mokslinės Literatūros Lei
dykla) Vilniuje išleido prof. V. 
Lašo ir prof. Z. Žemaičio para
šytą knygą “Aukštosios mokyk
los kūrimasis Kaune”. Prof. V. 
Lašas (jau miręs) ir prof. Z. že
maitis buvo vieni iš Universite
to (pradžioj Aukštųjų Kursų) 
Kaune kūrimo pradininkų.

šios knygos tik dabar pasiro
dymas kelia klausimą, ar kas 
nors parašys knygą, kurioje 
būtų papasakota, dėl kokių 
priežasčių knyga apie Kauno u- 
niversiteto kūrimąsi buvo lei
džiama taip ilgai: užtruko net 
dvejus metus po vieno iš auto
rių mirties. (Elta)

— Dionizo Poškos Baubliai 
(tūkstantmečių ąžuolų kamie
nuose įrengti “butai — muzie
jai”) yra perkelti į Šiaulių Auš
ros muziejų.

Tie du senos žemaičių kul
tūros paminlai įrengti prieš

NOW, THEREFORE, 1, Eugene P. Ruehlmann, Mayor of the 
City of Cincinnati do hereby designate and proclaim the 16th 
o f ’ february as,

" ' LITHUANIAN DAY
in Cincinnati, Ohio and commend all citizens to observe it.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto sėt my hand and 
caused the seal of the City of Cincinnati to be affixed, this ninth 
day o f February in the year o j Our Lord Nineteen Hundred 
and sirty-eight.

EUGENE P. RUEHLMANN — Mayor

Lietuvių delegacija pas Conn. gubernatorių John Demsey. Iš k. j d. Raymon Butkus, kun. Juozas Matutis, Zita Dapkus, dr. P. Vileišis — 
Conn. Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, Valerijonas Balčiūnas, g ubern. John Demsey, Joseph Budris ir Edward Radzinskas.

STATE OF CONNECTICUT

By His Excellency JOHN DEMPSEY, Governor: an
OFFICIAL STATEMENT

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY

FEBRUARY 16, 1968

February 16 is a day long held in special reverence by the 
people of Lithuania and the many Connecticut citizens of 
Lithuanian descent. On that day, in 1918, courageous Lithua
nian leaders issued their historic proclamation of independence.

For twenty-two years this newly established nation enjoyed its 
rightful status as a member of the family of free nations.

Its liberty, won at great cost, was terminated in 1940 when 
the Soviet armies marched into the Baltic countries to extend 
and maintain, in the name of ‘Tiberaticrn,” Russia’s oppressive 
Communist rule.

The valiant Lithuanian people, however, have never abandon- 
ed hope of eventual restoration of their rights as a free people 
and a free nation. This year, as they mark the 50th anniversary 
of Lithuanian independence, they look on this observance as a 
Symbol of strength and encouragement.

In recognition of the significance of this occasion, I designate 
February 16, 1968, as LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY 
in Connecticut and I urge that my felloiv-citizens take due 
note of this observance.

JOHN DEMPSEY, Governor

pusantro šimtmečio. Laikas — 
sako muziejaus direktoriaus Ju
liaus Naudužas — “baubliuo
se įrėžia vis gilesnes raukš - 
les”. Todėl muziejus kreipėsi į 
Vilniuje esančią restauracijos 
dirbtuvę, kuri parengė projek
tą baubliams apsaugoti nuo at
mosferos poveikio. Baubliai bus 
apgaubti “palapinėmis” iš stik
lo, medžio ir metalo. Tie gaub
tuvai būsią panašūs į lietuviš
kas sodybas ir būsią sujungti 
galerija. (Elta)

— Tradicinės eiklięję žirgu 
lenktynes Dusetose, ant Sartų 
ežero ledo, rengiamos kasmet, 
tik jų stiliuje jau daugiau nau
jų reiškinių, negu tradicinių.

Iš papasakojimo apie šių metų 
lenktynes (Tiesa, *68-29) ryšku, 
kad tai jau valdinėmis priemo
nėmis organizuota masinė pro
grama: iš Vilniaus. Panevėžio ir 
kitų miestų suvažiavę net 28 
tūkstančiai žiūrovų.

Ne vietinei tradicijai būdin
gi ir žirgų vardai: “Uranas”, 
“Lologas”, “Elbrusas”, “Obva- 
las” ... Arba ir iš rusiško 
“Orlionok" išsiverstas “Ereliu
kas". Taip keičiantis “tradici
jai", netektų stebėtis po kiek 
laiko išvydus Sartų ežere net 
ir “troikų” lenktynes ... Tuo 
tarpu, po žirgų lenktynių dar 
buvo ir .. automobilių lenkty
nės ant ledo. (Elta)

— Lampėdžiuose, Kauno 
priemiestinėj vasarvietėj, yra 
pastatyti nauji poilsio namai. 
Tiesa (*68-29) gėrisi, kad juose 
“kasmet praleidžia savo laisva
laikį, pasisemia naujų jėgų apie 
penkis tūkstančius poilsiautojų, 
atvykusių iš įvairių Tarybų Są
jungos vietų"...
Ragina rengtis karui

Vasario 4 Vilniaus komu
nistų Tiesa priminė Lietuvos 
gyventojams, kad “šio mėnesio 
renginiai turi vieną tikslą —su
stiprinti pasirengimą šalies (su
prask. bolševikinės rusų impe
rijos) gynybai". Lietuva priva
lo ruoštis kariauti, nes girdi 
“kol gyvuoja kapitalizmas, te

bėra ir naujo pasaulinio karo 
pavojus”. Sis mėnuo taip pat 
skiriamas raudonajai armijai 
gerbti. (Elta)

— Žiemos olimpiadoj Greno
bly (Prancūzijoje) sportininkę 
iš Lietuvos nėra. Bet yra daly
viai pramoginėj programoj. 
Pramoginių šokių čempionai — 
Jūratė ir Česlovas Norvaišai iš 
Kauno, drauge su dvidešimčia 
kitų geriausių šokėjų iš įvairių 
šalių, dalyvauja G renoblyje 
vykstančiame pramoginių šokių 
demonstravime. Po to jie vyks 
dalyvauti pramoginių šokių var
žybose Austrijoje ir varžybose 
dėl Europos pramoginių šokiu 
taurės Muenchene. Vokietijoje.

(Elta)

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 BANDŽIŲ KO 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. Rieti- 
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. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žeinės. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą.. Tel. (516) AN 1-2864.

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

JUOZO ANDRUŠIO 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., VVoodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.

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, VI9-5077 ; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus Bet. skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Boiogna.

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 EXPRE3S CORPORATION (Agentūra) W. Kacz- 
marsky, manager. 108 West 14th Street (arti 6th Avė.) New 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 t.t. 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 vaL 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 j visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma į nurodj-tą vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

RIMOS IR JUOZO BRUŽINSKŲ SIUNTINIŲ ĮSTAIGA 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 nylon’o 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 J LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 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, supakaviniu. 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. Ne\v York. N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago. 
Ilk 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles. Calif. — 341 North La Brea 
A ve. 90036.
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sutarimas yra patikslintas ir

radakdjOB mtoanon*. Už tkeibimg turini Ir kalbą redakcija neatsako.

taryba 1918 vasario 24 paskel
bė nepriklausomybės manifes
tą ir valdžią perėmė min. pir-

Subseription per year $7.00
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1951 sutana* AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS

I jus krei piasi - Vliko ir Bendruomenes pirm ininkai
Tad aukokime visi Prie’tfe- 

tuvos Laisvės Kovos Metų užda
vinio įvykdymo prisidėkime 
tvirtai.

Tvirtai paremkim Lietuvos laisves kovos mėty 
uždaviniy vykdymą

Jungtinh Finansų Komitetas 
yra įsteigtas remiantis visų Lie
tuvos laisvės bei nepriklauso
mybės atgavimo pastangoms 
vadovaujančią veiksnių sutari- laisvės bylai ginti, ir drauge jie ta pusė -— tų pačių metų prog- • 
mu, priimtųjų 1967 m. sausio yra patikimiausia atrama ugdy- ramoje numatytoms kultūrinės 
14-15 d. konferencijoj N. Y. Sis ti jaunųjų tautiniam susiprati- kūrybos manifestarijoms Pa- 
sutarimas yra patikslintas ir naui įj- jų suaugimui su tauta, skirtoms pirmosios rūšies reika- 
sutvirtintas tų pačių veiksmų stiprinti naujomis jėgomis tau- lams lėšas skirstys Vliko vaL

Ir estai mini nepriklausomybės sukaktį
Estai savo nepriklausomybės skelbė vyriausia valdžia. Ta- 

paskelbimo 50 metų sukaktį čiau turėjo dingti pogrindyje, 
mini vasario 24. Jie ne tik pri- įsigalėjus bolševikų režimui ir 
simena praeitį, bet ir apžvel- terorui. Tik bolševikam ėmus 
gia tai, kas yra dabar daroma bėgti nuo vokiečių spaudimo
nepriklausomybei atgauti, ir 
ryžtasi ateityje dar uoliau siek
ti laisvės. . . _ _

Iš tikrųjų Estijos, kaip Latvi- mininkas K. Paets.Jo vyriausy- 
jos ir Lietuvos, nepriklausomy- bės, kaip ir Lietuvoje, vokie

čiai nepripažino. Bet daug lė
mė estų tautinė delegacija 
Skandinavijoje, Paryžiuje, Lon
done. Ji išrūpino anglų, pran
cūzų, italų pripažinimą jau ge-

bė nėra tik praeities reikalas. 
Tarptautinės teisės atžvilgiu 
Estijos nepriklausomumas tebe
egzistuoja ir yra pripažįstamas 
didžiųjų demokratijos kraštų. 
Tebeegzistuoja ir pačioje estų gūžės mėn. Tada ir vokiečiai 
tautoje, nes ji nėra su prievar
ta sutikusi ir savo laisvės atsi- 
sakiusi.Iršiandien Estijos val
stybės suverenumo atstatymas 
lieka' besąlyginiu visos 
tautos reikalavimu.

estų

Estų tauta, įsiterpusi 
Suomių ir Rygos įlankų, 
tuose atsirėmusi į ežeringas 
pelkėtas žemes, natūraliai sie
josi su giminiškąja suomių tau
ta šiaurėje ir su likimo kaimy
nais latviais bei lietuviais pie
tuose. Jos visos trys ir pra
eityje siejosi su vakarų Euro
pos kultūrine, ūkine, politine 
ir karine ekspansija. Vokiečiai, 
danai, švedai valdė daugiau ar 
mažiau estus, iki visos trys tau-

tarp

perdavė estų vyriausybei val
džia 1918 spalio 19.

Bet reikėjo dar ginkluotos 
kovos, kuriai vadovavo pulk. J. 
Laidoneris. Pusė Estijos buvo 
bolševikų užimta, kai estai pra
dėjo ofenzyvą. Estai buvo lai
mingi, kad i pagalbą atskubėjo 
suomių 2,000 savanorių, mažes- 
niai kiekiai švedų, danų. Rėmė 
Anglijos laivynas. Laisva Esti
ja buvo jau 1919 vasario mėn. 
Kovos nebuvo baigtos tada. 
Nėra jos baigtos ir šiandien, 
nors kovojama kitu ’ ginklu— 
tautiniu atsparumu.

konferencijoj, Įvykusioj Wash- fos laisvės kovotojų gretas. 
ingtone, 1967 m. spalio 21-22 
d. Komitetas yra sudarytas iš 
visų tų veiksnių įgaliotų atsto- 
vu-

Jubiliejiniams Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo me
tams, paskelbtiems Lietuvos 
Laisvės Kovos Metais, visi Lie
tuvos laisvės bei nepriklauso
mybės byla besirūpinantieji 
veiksniai yra numatę padidintą 
tais metais atliktinų darbų są
rašą. Tas sarašas yra viešai pa
skelbtas.

Lietuvos Laisvės Kovos Me
tais atliktinų darbų didelė da
lis yra Įvairiomis priemonėmis 
vykdomi kreipiamasi Lietuvos 
laisvės rekialu į laisvojo pasau
lio visuomenes, ypač į tuos jų 
sluoksnius, kurie gali padary
ti Letuvos bylai palankios įta
kos tarptautinės politikos plot
mėj. Kita darbu dalis skiria
ma sudaryti sąlygoms, kad 
šiais metais ryškiau viešai pasi- 
rodytumėm įžymesniaisiais lie
tuvių kultūrinės kūrybos vai
siais. — nes jie ir vieni iš 
svarbiausiu argumentų tautos

dyba, o antrosios — atitinkami 
Lietuvių Bendruomenės orga
nai.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo komiteto ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės vadovybės var; 
du mes kreipiamės į visus lie-

Pasiryžus Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 50 metų su
kaktį atžymėti praplėstu bei su
stiprintu politiniu ir kultūriniu 
veiklumu, būtina sudaryti ir a- 
titinkamą, šiems L ietuvos 
Laisvės Kovos Metams skirtą 
tos veiklos finansinę atramą,— 
nepaprastą išlaidų sąmatą. r 

ši šalia paprastosios numaty
toji nepaprasta išlaidų sąmata 
įgyvendinti- yra visų sąmonin
gų, tautos laisvės bei nepri
klausomybės idėjai ištikimų lie
tuvių reikalas. Patogumo ir somybės 50 metų atstatymo 
tikslingumo Sumetimais, kad šventės išvakarėse, Chicagoje 
trim dešimtim paskirų darbų 
nebūtų trijų dešimčių paskirų 
rinkliavų, sutarta, kad lėšas 
šiai nepaprastajai sąmatai —ir 
tik jai vienai — telks vienas 
bendras organas — Jungtinis 
Finansų Komitetas. Sutarta, 
kad komitetas surinktąsias lė-

tuvius, prašydami jų talkos ir 
paramos įgyvendinti tai Lietu- x
vos Laisvės Kovos Metų pro- 29 West 57 St, New
gramai. Prašom kiekvieną orga
nizaciją grupę, sambūrį ar klu
bą; kiekvieną politinį, kultū
rinį ar šiaip visuomeninį jungi- Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
nį; pagaliau, kiekvieną paskirą Komiteto pirmininkas f 
lietuvį — aukoti Jungtiniam Fi- . .
nansų Komitetui. Kokio dydžio Bronius Nainys
auka bebūtų, ji vertinga ir rei- JAV Lietuvių Bendruomenės 
kalinga. Centro Valdybos pirmininkas

Adresas aukoms siųsti: Uni
ted Lithuanian Finance Com-

York, N.Y. 10019.

Dr. J. K. Valiūnas

Vliko, Alto ir JAV LB centro valdybos pirmininkų posėdžio 
komunikatas

šių metų vasario 12 dieną, 
jubiliejinės Lietuvos nepriklau-

Nuoširdaus bendradarbia
vimo dvasioje palaikyti tar
pusavy nuolatinius ryšius ir, vi-

Tarp nepriklausomų Baltijos 
valstybių Estija galėjo didžiuo
tis ne tik savo didele pramo

tos teko pagaliau sustiprėjusiai nės pažanga, bet ir didžiausia 
Rusijos ekspansijai. Tačiau ir Baltijos kraštuose biblioteka 
Rusijai valdant Baltijos šalis, (Tartu universitete). Tarp pa-
jų kultūrinis ir pūkinis lygis, gy- šaulio tautu nepriklausomi es- 
venimo standartas buvo aukš- tai galėjo didžiuotis savo laik- 
tesnis nei visoje Rusijoje. Ne- raščių didžiausiu pasauly tira-
atsitiktinis dalykas, kad toje žu proporcingai gyventojų
plačioje erdvėje nuo Baltijos skaičiui Tarp Europos meno 
iki Pacifiko pirmasis universi- mėgėjų estai gali didžiuotis sa-
tetas buvo įsteigtas Vilniuje, o vuoju Viiraltu. O tarp paverg- 
antrasis Estijoje, Tartu mieste, tu tautų dabar estai gali di-

džiuotis savo meile laisvei, išti-
Estijos nepriklausomybė gi- kimybe estų dvasiai, atsparu-

mė taip pat kovos keliu. Po mu svetimiesiem, kaip tai pa- 
1917 revoliucijos Rusijoje, Es- tvirtina visi svetimieji kores- 
tijos administraciją perimant pondentaL
komuntatam, susirinko Estų Su jais vasario 24 sakom: 
šalies tautinė taryba ir pasi- Elagu Esti!

NELĖ MAZALAITĖ

GINKLAI

įvykusiame Vliko, Alto ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės cent
ro valdybos pirmininkų posėdy
je, apžvelgus šių institucijų at
eities veiklą ir priėjus išva
dos, kad lietuvių tautos pa
grindinių tikslų, jos riėpriklau-

šas skirs į dvi lygias dalis. Vie- somos valstybės atstatymo įgy- 
na tų lėšų pusė bus Lietuvos vendinimas ir Lietuvybės išlai- 
Laisvės Kovos Metų programo- kymo užtikrinimas gali būt sėk- 
je numatytų politinės reikšmės mingas tik visų mūsų jungtinė- 
darbų išlaidoms apmokėti, o ki- mis pastangomis, vieningu vi-

sų lietuvių sutarimu ir darbų, 
buvo sutarta:

Tūkstantis devyni šimtai aš
tuonioliktų metų Vasario 16-tos sus uždavinius vykdant, remti 
akto ir Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo penkiasdešimt 
metų manifesto, paskelbto Wa- 
shingtone 1967 spalio 21-22, 
idėjų įgyvendinimo siekti vie
ningai, Į ta vieningą darbą 
kviesti visus geros valios lietu
vius; ' ■' “

Skirtingos organizacinės a- 
pimties rėmuose ir skirtingose 
veiklos srityse tikslų siekiant 
savo veiksmus derinti ir dar
bus koordinuoti;

niniUBHmi TfufninriBitfHaHBiiinfiianitfiiFVHBHa.iingnfHarBntfiBiifiianiiitHf

Chicagoje vasario J2 susitiko trijų didžiųjų organizacijų pirmininkai. Iš k. j d. Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, JAV LB CV pirm. Br. Nainys, 
Alto pirmininkas E. Bartkus.

vieniems kitų pastangas;
Bendrai siekti Jubiliejinių 

Metų programos įgyvendinimo, 
remti jungtinio lėšų telkimo i- 
deją ir kviesti visus lietuvius 
gausiai aukoti Lietuvos laisvini
mo ir lietuvybės išlaikymo dar- 
bams." -

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi.

Dr. J. K. Valiūnas, 
Vliko pirmininkas

E. Bartkus, 
Alto pirmininkas

Bronius Nainys,
JAV LB CV pirmininkas

PRISIMINTAS POETAS 
JAKUBĖNAS 

"Šiandien poetui Kaziui Ja- 
kubėnui būtų 60 metų", —pa
rašyta Vilniuj, valdinėj “Tieso
je” sausio 28. “Būtų, —kaip
dažnai esame priversti ištarti 
šį nelemtą mūsų epochos kelių 
dešimtmečių literatūros žodį”, 
— toliau rašo vadinamos “Tie
sos” bendradarbis (Juozas Kir
kilą). Ir, priaimanavęs apie Ka
zio Jakubėno nesėkmes “ne
lemtos epochos” laikais, nesi
ryžo (ar negavo Zimano leidi
mo) pasakyti tiesą apie tai, kas , 
gi atsitiko poetui Kaziui Jaku- 
bėnui “lemtosios epochos” me
tu. Tada jis reikalavęs, kad li
teratūroje būtų daugiau darbi
ninkų. Bet — “Deją tokiu dar- 
b i n i n k u poetui nebuvo 
lemta tapti. Jis mirė 1950 me
tų pradžioje”... Ir tiek.

Apie poeto K. Jakubėno mir
ties aplinkybes ir priežastį yra

pradėjo pykti. Jis pareikalavo, Kur jis būtų dėjęs tą medinį ti — visus, kurie dirbo vaka- mirką gali būti pervertas šven- įvairių versijų. Iš lūpų i lūpas
kad išsiteirautų visų aplinkui daiktą? Ar pasilaikytų sau? rykščiai prie bažnyčios ardy- tos Riterio rankos. Ir mažoji perduodama, kad Jakubėnas
slampinėjusių vaikų ir pagra- Ir kodėl? Ar parodytų masko- mo, ir atsakymas buvo tas karalaitės stovyla, labai toli, ai- buvo pasidaręs “naujosios epo-
sintų atnešti — tačiau niekas liui, kaip karaliaus tarnas paša- pats: jie nei vienas nepaėmė, toriaus pakraštyje, kuri šiaip chos” didžiūnams nebepatogus:
negalėjo net bijoti ar paklau- koše, kai siųstas nužudyti prie- nei kam kitam neatidavė. Ar atrodė nereikšminga — ji gy- perdaug atvirai ėmęs sakyti lie
syti — niekas nebuvo regėjęs šą, įrodymui atneša tojo galvą? buvo kas prisiartinęs neleisti- veno be baimės. są į akis apie tai, ka jie Lie-
kur ietis dingo. Bet juk nebuvo reikalo - nie- nai, gal net į bažnyčią - ku- Tai kalbėjo atsimlnė

NakU, toje linksmoje jaunė kas to nebuvo įsakęs iain — r1;- -•:r—•
mo šventėje, jam nė kiek ne- Į® Pats saiLHepė: *Siu Niekas. Bet ietis tari būti — tarp jų visų — nors jie nėgal-
buvo linksma — jis pats pakū- turėti, tanu pamatyti sunaikm- šaukė jis — juk ji kaip kar- vojo _ tiktai dabar jjems at.
rė tą d&ngsmo ugnį jis sto- tą, sudegu ar ytnyntą į Us, jos nepraši - kur yra rodė karalaitė buTO Ue- „ ... _______
vėjo ir pritūpęs sekė kiekrie- si?0111*- G®™“ sudegintą ne- ji, surasti, surasti iet}! tavos žemė ir - limoj šiaurėj, ar Lietuvoj
ną į laužą metamą daiktą — besudedamą tiktai tiek.

tuvai daro. Tas ir nulėmė, kad
nigas, vaikas, davatka, elgeta? žmonės’ _ didelys § (čekistų pagalba) “Jis mirė 

1950 metų pradžioje”. Versi
jos nesutampa tik dėl vietos: 
ar tas lėmimas įvyko kažkur to-

(2) lės pagarbinti žvėrį — argi ne A Iauž^ metam? daiktą — Nuolatos, be atlydos klausi- mė, ir jų pačių siela — ir jiem Rusų menininkų invazija
Šventasis ir žirgas bu- puikus juokas? terūpėjo vienas, kūno Tačiau, kai vėl savęs klausė— nėti, visus, kiekvieną, grasinti, buvo lengviau ir riltingiau Kovo mėnesio viduryje ren-

vo labai nedideli, o slibinas šitaip buvo įsakyta ir ršpil- nematė. kodėl negalėjo išaiškinti, kodėl, papirkti — bet surasti. skursti, kol šventasis Jurgis ir gįama rusų menininkų ihvazi-
toks milžinas, kad galėjo juos dyta — šventąjį nuvertė nuo Buvo keista nuotaika juto būtent, reikėjo sunaikinti? Jis Neatsirado. Nei klausinė - ^ie reSčj° vienas kitą Iki ja į Lietuvą. Per dešimtį dienų 
abu praryti, ir net altoriaus altoriaus — jį turėjo išplėšti jis — kilo juokavimai ir dai- nelmvo girdėjęs jokių pasakoji- jant nei neį gagant aį. šventvagio ranka nesunaikino (kovo 12-21) visuose didesniuo-
kampą jeigu nebūtų bijojęs drauge su žirgu, taip jie buvo nos, bet garsiau skambėjo niū- mų’ kad 138 medžio gabalas bu- pild„ daįktas jų globėjo.
Riterio ieties. Liauna ir ilgą ir suaugę, tačiau nė tuo metu, nė ri tyla ten, kur nuotoliau stove- v0’ ,kaiP sakoma, stebuklingas sidarė atidengtas: ta
stipri atrodė ietis, negalėjai paskui, niekas neatsiminė, jog jo begalės žmonių ir stebėjo — Pagrindo tokiam užsi- ,
pažinti iš kokio medžio, tačiau Imtų palietęs, ar regėjęs ką ki- liepsnas, ir krutino lūpas, lyg spyrimui. nors ngpaprastaj nes kodėlgi pats nedavė ženklo — jeigu ie-
jutai, jog ji yra aštri'ir galin- tą paimant ietį. Nebuvo ir ka- meldėsi. Jis žvalgėsi į lanžą ir O, tai tiktai tam, kad aš at- ... - - - - • -

se Lietuvos miestuose bus apie 
______________________ o____ „ Bet gal jie dar galėjo galu- šimtas rusų orkestrų, kapelą, 
šventojo ietis turi būti kas tinai nenusiminti — argi Vieš- chorų ir ansamblių koncertų. 

_ .. . ------------- —rnors nepaprasta, nes kodėlgi pats nedavė ženklo — jeigu ie- to, atvyks grupės rusų rašy-
jutai, jog ji yra aštri ir galin- tą paimant ietį. Nebuvo ir ka- meldėsi. Jis žvalgėsi į laužą ir O, tai tiktai tam, kad aš at- įniršusiai ieško maskol- tis nebuvo sunaikinta? Ir, argi tojų, dailininkų ir kinematogra-
ga, ir slibinas nepajėgė padary- ralaitės. atsargiai kėlė akis į viršų — lieku kiekvieną pavestą uždari- berois? ‘ nėra dar nuostabiau, kad Die- fininkų. Bus parodos — dailės,
ti nieko blogo kol ji laikė pri- — f—”---------- ■ " — ■ ’** ------- ’ ...... , .. .. .
rėmus baidyklės žiauną. tinta valdytojas,

Be to, atvyks grupės rusų rašy

Smulkmenos, — tarė vie- nes jam idiotiškai vaidenosi, ni 7- ir baigiu pradėtą darbą— }r žmonės susitikę tekalbėjo vas prabilo per nusikaltėlį ir taikomosios dailės, istorijos ir
nėra reika- fcad dūmuose jis — ir visi, tarė sau. Ir tikrai, jis tęsė dar- tiktai apie tai — kodėl? Kad išdaviką, per jo baimę — nes, kultūros paminklų, grožinės ir

Kol vietinis vadovas kalbėjo- atsiskaitinėti dėl kiekvienos blogiausia, kad vis i— b? ~ naktį jis sapnavo, kad ne auksas ir ne sidabras buvo jeigu jis dabar nesiplėšytų taip politinės literatūros knygų, lo
si su savo maskolišku ponu__ šiukšlės ar pagalio, jeigu turi regi Raiteli, ir žirgas yra ieškojo ir nerado, kaip ir dieną. anį jų švento Jurgio ir jo žir- ieškodamas, kas žinotų, kad ie- tografijų. (E).
kažkas buvo ištraukęs ietį, ir rankoj visą mišką. Kas baltas, ir ietis spindi Jurgio budžiojo ir prakaitavo, ir at- go jje gnojo — tiktai nuda- tis nepakliuvo jam? Gal tasai 
dabar pažvelgę abu pamatė, jeigu nugriovus pastatą rankoje. sikėlė pavargęs ir įtūžęs. — ne (jaugiau verta buvo žinojo daugiau už žmones? Gal
jog slibinas pasidarė tarytum .P6”? P^os? Jam Tačiau jis taipgi negalėjo pa- ir ietis — negalėjo iš jos pasi- buvo girdėjęs, kad ietis turi ko-
gyvas. B®* J1® tik taip kalbėjo. Ir - - «• »<• silikti neveiklus:

kad

. Bet jis tik taip kalbėjo. Ir
taip pat mėgino galvoti. Tačiau Pats Paj^8b} pasistiebti

— Jis puikus! — sušuko vie- jam nepatiko, labai nepatiko, ir tiek, kad nutrauktų medin} 
tinis, — jis, sakysim, yra sim- jis pats ėmė ieškoti — po visą šventuką atgal į laužą, ir pasi- 
bolis prisikėlusios liaudies, ku- bažnyčią, nuo viškų iki pogrin- *mtų ietį — tačiau dūmai buvo 
ri sudraskė religinius prieta- džio, ir net ant lubų buvo užsi- ir dvelkė senu dažų a,ie’ 
rus. Jurgis ir jo kuinelis, ir ka- koręs. Paskui jis liepė ieškoti ^umi’turWt’ dėl to sPrinS°- 
ralaitė, ir tas strypas — į ug- ir savo valdiniams — jis juo- L-.
nį, o slibiną pasiliekam. Rytoj, kavo, kad apsigalvojo! Iš to ieš- vo sudeginta, kad tikrai isiti- 
kai iš kaimu malHincrinii Irnl. mA V—•_A— *_ • •

— Vilniaus "Žalgirio" stxfi- 
joną pagaliau įrengta čiuožyk
la, — ne sportininkams (kurie

. argi kas pelnyti nedorėliai. Tad ko- kią nežemišką galią, ir nori ją ledo rutulio žaidimo treniruotis 
nors galėjo pasislėpti, palikti dėl? Jie stengėsi prisiminti, jie perimti? Juk tasai niekšas bu- j t: j į ‘ J, „ ;;MV.
nepastebėtas čia, šioje mažoje padėjo vienas kitam: taip, gale- vo iš jų tarpo, jis savo akimis ^mo" mėgėjams."Čiuožėjai turi 
plotmėje? Jeigu rusai pamato jo būti, kad jų tėvai senose regėjo, kaip žmonės meldėsi, 
viską kiekviename nu
savintame krašte, kaipgi jis, jų patys, naujoj baudžiavoje, žiū- mu — kas nors buvo — ar jis 
vietininkas, praleistų nesura- rėdami į didįjį altorių, kad ir žinojo ieties stebuklingumą, ar 

Bet jis ištvėrė kol viskas bu- dęs ko nors, kur pažįsta kiek- tyčią apie tai negalvodami — bijojo žmonių vilties? Bet ne- 
. . .. . .. . ; - , - - ■ • ---------- ~~ --- Liti vieną žmogų ir vietą? Ietis turi regėjo, jog slibinas nebuvo lai- žinojo, kad jo neramus ieškoji-
kmis kaimų maldingieji kol- mo išeis gera lazda — ir juto, kintų, jog ieties nėra. Ir ūmai būti surasta. mėjęs. Visais laikais jis buvo mas jų viltis atgaivino,
chozmmkai atkeliaus — jie ga- jog jo juokavimas nevykęs, ir tarė sau: kodėl jam taip rūpi? Dar kartą jis pradėjo tardy- tramdomas, ir kiekvieną aki- (Bus daugiau)

vergijos dienose, ir nūnai jie kaip tikėjo savo globėjo užtari-

Dar kartą jis pradėjo tardy- tramdomas, ir kiekvieną aki-

važiuoja į Minską), o šiaip čiuo-

pirkti bilietus. Moksleiviams 
brangu, tad bando įsmukti per 
tvorą. Čiuožyklos administraci
ja problemą išsprendė ir “pe
dagogiškai”, ir “ekonomiškai": 
išdegutavo visą ką tik pernai 
pastatyta nauja gražią tvora...

(E.)
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Iškilmingos pamaldos Newarko katedroje, minint Lietuvos nepriklausomybės šventę. Nuotr. V. Maželio

IŠKILMINGAI MINĖTA NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTE
Ilgai neišnyks iš atminties 

tas didžiulis ir prasmingas Lie
tuvos nepriklausomybės 50 me
tų sukakties minėjimas, įvykęs 
vasario 11, Newarke.

Idėja suruošti bendrą New 
Jersey valstybėj Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą jau 
seniau buvo keliama. Bet dėl 
nepakankamo organizuotumo, 
daugiau ar mažiau buvo pasi
tenkinta atskirų miestų ir mies
telių didesniais ar mažesniais 
minėjimais, kurių atgarsiai ne
siekdavo toliau 
reikiamų vaisių 
Lietuvos laisvės.

Pernai spalio 
bas Stukas, sakydamas 
per Harrison-Kearny 
kuopos auksinio jubiliejaus su
ruoštą akademiją, pasisakė jog 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo 50 metų sukaktį visi 
New Jersey lietuviai turėtų tin
kamai atžymėti. Tai būtų Įrody
mas, jog lietuviai šioje 
bėję dar gyvi ir sudaro 
jėgą savo teisėm ginti.

Sopulingosios Dievo
nos parapijos klebonas kun.

ir neduodavo 
kovai

7 prof. Jokū- 
kalbą 
Vyčių

Moti-

valsty- 
didelę

Nuotr. V. MaželioNewarko katedra buvo pilna žmonių per iškilmingas pamaldas vasario 11.

Banketo metu kalba kongresm. P. Rodino. H k. j d. prof. Jokūbas Stukas, dr. St. Bačkis, o. Batkrenė.

Kalba dr. St. Bačkis iškilmingo banketo metu, šalia vysk. V. Brizgys. Nuotr. V. Maželio

Nuotr. V. Maželio Minėjime šoka Elizabetho lituanistinės mokyklos mokiniai, vadovaujami• p. Bartytės. Nuotr. V. Maželio

NEVVARK, NJ.

Jonas Scharnus ėmėsi tvirtos i- 
niciatyvos tai idėjai Įvykdyti 
Judino New Jersey Lietuvių Ta
rybą, rūpinosi liturginiais reika
lais, kreipėsi Į Newarko arki
vyskupiją ir, Elizabetho lietu
vių parapijos kleb. prel. M. 
Kemežiui padedant, išrūpino 
Newarko katedrą minėjimo sek
madieniui lietuviškom pamal
dom.

Pirmą kartą vasario 11 sek
madieni 3 v. popiet Netvarko 
didžiulėje katedroje (telpa apie 
2000 žmonių), kuri buvo pripil
dyta lietuvių iš įvairių New Jer
sey vietovių suskambėjo lietu
viškos giesmės: “Pulkim ant 
kelių, “Marija, Marija” ir kt. 
Primą kartą vysk. V. Brizgys, a- 
sistuojamas lietuviškų parapijų 
kunigų, koncelebravo mišias lie
tuviškai, o Elizabetho Šv. Pet
ro ir Poviloz parapijos klebonas 
prel. M. Kemežis pasakė gra
žų pamokslą, primindamas lie
tuvių skausmus pavergtoje Lie
tuvoje.

Pamaldose dalyvavo vysk. 
Thomas A. Boland, kuris tarė 
svarų ir draugišką žodį lietu
vių atžvilgiu.

Įdomi ir prasminga buvo a- 
kademija — vakarienė Robert 
Treat viešbutyje, Newarke, N. 
J. Dalyvavo 600 žmonių, daug 
dvasiškių, miestų pareigūnų ir 
šiaip garbingų svečių.

Po prof. Jokūbo Stuko įžan
ginio žodžio New Jersey Lie
tuvių Tarybos pirmininkas V. 
Mėtinis perskaitė akademijos 
programą, invokaciją sukalbėjo 
kun. P. Totoraitis.

Sveikinimo žodį tarė ir vysk. 
V. Brizgys. Pagrindinę kalbą 
pasakė dr. St. Bačkis.

Perskaitytas JAV sekreto
riaus Rusk sveikinimas — laiš
kas J. Kajęckui.

Sveikino latvių, estų ir ukrai
niečių atstovai.

Meninėje dalyje dalyvavo so
listai G. Mazur ir L. Stukas. A- 
komponavo Alg.Kačanauskas.

“žibuoklių” moterų sekste
tas, akomponuojamas L. Stuko, 
sudainavo keletą dainelių. Iš jų 
labiausiai patiko “Plaukia sau

LEISKITE MUMS ATLIKTI MŪSŲ PAREIGI ...
Iš min. dr. St. A. Bačkio žodžio Nevv arke, N.J., vasario 11 

nepriklausomybes minėjime
Būdami realistai,mes ma- pirmtakūnas V. M. Molotovas, 

tome, kad tarptautinę padėti dumia vakarų pasauliui akis, 
gaubia tamsūs debesys. Bet 
mes taip pat matome, kad lais
vė progresuoja kai kuriuose že
mynuose. Po 1945 metų —per 
50 tautų tapo laisvos ir nepri
klausomos. Kolonijinė gadynė 
baigiasi. Ji negalės ilgai tverti 
ir kraštuose, kur Sovietų Są
junga viešpatauja ir komuniz
mo vardu engia Baltijos ir ki
tus kraštus.
JAV ir kiti supranta:

JAV ir kiti kraštai, kurie te- 
bepripažįsta Lietuvos valsty
bės juridinę egzistenciją, su
pranta ir žino, kad Sov. Sąjun
gos vyriausybė vienaip kalba o 
kitaip daro. Ryškiausias pavyz
dys yra Sovietų Sąjungos da
bartinio min. pirmininko Kosy
gino žodžiai, pasakyti J. T. Or
ganizacijos pilnatyje 1967 lie
pos 19, būtent: “Reikalaudama 
visoms tautoms teisės laisvai 
apsispręsti, Sovietų Sąjunga 
smerkia formaliu būdu bet ko
kios valstybės, kokia ji būtų, 
kėslus vesti agresijos politiką 
kitų kraštų atžvilgiu, t.y. sveti
mų teritorijų prijungimo poli
tiką ir žmonių, gyvenančių to
se teritorijose, pavergimą.”

Kosyginas, lygiai, kaip jo 

laivelis,” ir “Kur giria žaliuo
ja”.

Elizabetho šeštadieninės mo
kyklos mokiniai pašoko tauti
nius šokius. Vadovavo A. Bar- 
tytė. Akordeonu grojo L. Kiau
šas. Kultūrinę programą angliš
kai ir lietuviškai pravedė Ire
na Veblaitienė. J. Mėl.

krauju užantspauduotas ir 1941 
birželio visuotiniu tautos sukili
mu buvo tai pakartota. Po to, 
partizanai dėl jo kovojo. Lie
tuvos partizanų kovose su so
vietiniu okupantu, 1945-52 me
tų laikotarpyje, komunistų duo
menimis —žuvo su viršum tris
dešimt tūkstančių, neskaitant 
mirusių ištrėmime. Tos lietuvių 
gyvybių aukos spinduliuoja ko
votojų drąsa. Mūsų brolių ko
vos žygiai yra tikros tėvynės 
meilės, tautinio bei valstybinio 
sąmoningumo aukščiausia iš
raiška. Tie dalykai mus įpa
reigoja.
Kaip panaudosime žmogaus tei
sių metus:

Žinome, kad J. T. Organiza
cijos pilnatis ryšium su 20 me
tų Žmogaus Teisių Deklaracijos 
sukaktimi, paskelbė 1968 me
tus tarptautiniais žmogaus tei
sių metais. JAV prezidentas 
1967 spalio 11 d. atsišaukimu, 

Pastarasis, po savitarpinės pa
galbos sutarčių pasirašymo su 
Baltijos valstybėmis, 1939 spa
lio 31, Sovietų Sąjungos Aukšč. 
Tarybos posėdyje taip tvirtino: 
“Specialus savitarpinės pagal
bos sutarčių charakteris nieku 
gyvu nereiškia jokio Sov. Są
jungos kišimos į Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos reikalus, kaip 
kai kurie užsienio laikraščiai 
bando tai aiškinti. Priešingai, 
tos visos sutartys Įsakmiai pa
brėžia susitariančių valstybių 
teritorijų neliečiamybę ir suve
renumą bei nesikišimo princi
pą vienos Į kitos reikalus” (The 
New York Times, 1939 lap
kričio 1).
Mes turime atsakomybę:

Mūsų veikloje mes visi, tiek 
individualiai, tiek kolektyviai— 
nešame atsakomybę už Lietu
vos ateitį. Ne plieno ginklais __ _ ___  __ __ _________ ,
mes žvanginame, bet veikiame Nr. 3814, taip pat 1968 m. pa- 
oficialiais kanalais, veikiame 
organizuotais ryšiais, veikiame 
asmeniniais santykiais, kontak
tais. Primename Lietuvos var
dą ir. jos bylą raštais, spaudi
niais, knygomis bei kultūriniais 
pasirodymais. Kovoti reikia, 
nes kaip pareiškė 1944 kovo 
21. JAV valstybės sekretorius 
Cordell Hull: “—tikriausias bū
das parodyti, jog esame verti 
būti laisvi — yra kovoti viso
mis priemonėmis, esančiomis 
mūsų dispozicijoje’, prieš tuos, 
kurie grasina laisvę sunaikin
ti.”

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo aktas bu
vo savanorių gyvybėmis ir

skelbė tarptautiniais žmogaus 
teisių metais ir tuo reikalu pa
skyrė šiomis dienomis specia
lią komisiją. Mums tenka pagal
voti, kas būtų įmanoma padary
ti ta proga, kad mūsų brolių ir 
sesių likimas okupuotoje Lietu
voje palengvėtų, nuolat iške
liant, jog Sovietų Sąjunga tos 
deklaracijos nuostatų nesilaiko 
Baltijos kraštuose.
Kaip vertiname save ir tuos, 
kur Lietuvoje:

Krašto viduje mūsų broliai 
puoselėja visa, kas turtina kul
tūrini lietuvių lobyną, padeda 
lietuvybę ir Lietuvą gražią, kul-

(nukelta į 8 psl.)

“Toks mūsų likimas" — nau
ja dainų — muzikos plokštelė. 
V. Bandžiūtė Įdainavo: Mėly
nos akys, Vasara ateina, Lop
šinė, Naktis, Aš verkiu vie
na, Laukiu tavęs ir kitas mo
derniškas dainas. Kaina: ste
reo 5 dol., siunta 50 c.

Nauja ilgo grojimo plokštelė 
"Sigutė" jau gaunama. Vaikam 
skirtas dainas ir pasakas išpil
do Aurelija Paukštelienė 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 50<.

"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, 
Oi 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, O 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 ar 
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 Modem 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. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Readcr for 
Selį-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. Šnipų ir ki
tų Įtartinų 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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Stovyklauja
Pietų Amerikos jaunimo sto

vykla — studijų savaitė gražiu 
būdu apjungia senųjų ir jaunų
jų kartų pastangas. Pagrindiniu 
globėju yra ilgametis Vila Zeli- 
na parapijos klebonas prel. 
Pijus Ragažinskas, o stovyklos 
administraciją ir gyvenimą 
tvarko jaunimo būrys vado
vaujamas Rikardo Tijūnėlio.

Sausio 27 prie naujai mėly
nai ir raudonai dažomos bažny
čios susirinko apie 40 iš Argen
tinos, 2 iš Urugvajaus ir virš 
50 iš pačios Brazilijos vykti i 
stovyklą, esančią už 20 mylių, 
didžiulio ežero pakrantėje.

Bematant pasigirdo akordeo
no muzika, dainos, seniai be- 
simačiusiųjų linksmi žodžiai, o 
stovyklos valdyba sėdo posė
džiauti Įjungdama kitų kraštų 
atstovus.

Sekmadienį prel. Ragažins
kas, nežiūrint silpnesnės svei
katos ir gydytojų nurodymų, 
laikė mišias medinėje salėje. 
Dalyviai, prie kurių prisidėjo 
nemažas Sao Paulo lietuvių 
skaičius, atsakinėjo lietuviškai 
ir giedojo tradicines giesmes.

Kasdien vyksta dvi paskaitos 
ar pokalbiai, Į kuriuos dalyviai 
gyvai Įsijungia klausimais ir 
mintimis. Prel. Ragažinsko pa
šnekesį apie lietuvių kultūros 
būtiną stiprinimą, kad tauta iš
liktų, sekė mintys apie artimes
nį lietuvių studentų bendradar
biavimą, apie pagalbą lietu
viam studentam P. Amerikoje 
mokytis. Kun. J. Šeškevičius iš
šaukė gyvas diskusijas tema 
‘•Atsakomybė bendrai ir stovy
kloje”. Išryškėjo, kad dauguma 
mano pusę dalyvių bet kokia
me sambūryje nemanančius 
prisidėti prie bendrų darbų. 
Šiem Įtraukti ir padėti išmokti 
kartu gyventi reikią dėti pa
stangų. Mok. H. Mošinskienė 
daugelį metų dirbusi lietuviško
je mokykloje, peržvelgė lietu
vių literatūrą, atkeipdama dė
mesį į Vincą Mykolaitį — Pu
tiną ir dabartinę Lietuvos poe
ziją. Iš Šiaurės Amerikos PLB 
jaunimo sekcijos atsiųstas An
tanas Saulaitis, S.J., per trijų

NEW HAVEN, CONN. BALTIMORE, MD.
New Haveno Lietuvių Bend

ruomenės ruošiamas Vasario 
16 minėjimas įvyks vasario 25. 
Pradedamas 10:30 pamaldomis 
lietuvių šv. Kazimiero bažny
čioje. 3 vai. p.p. didžiojoj pa
rapijos salėj oficialioji ir meni
nė programa. Po minėjimo už
kandžiai. kava. Komitetas mi
nėjimui ruošti tikisi, kad nei 
vienas lietuvis tą dieną nepasi
liks namuose. Tai yra neeilinis, 
kasmet ruošiamas, minėjimas. 
Komitetas ruošiasi jį padaryti 
iškilmingesni ir svarbesnį. Mie
las lietuvi — lietuve, paremk 
kiek galėdamas ir dalyvauk 
pats, paragink abejingus, pa
kviesk lietuvių kilmės angliškai 
kalbančius — programa bus ir 
jiem suprantama. —A.L.

Maironio mokyklos vedėjas A. Samušis kalba Vasario 16 minėjime Apreiškimo parapijos salėje.
Nuotr. R. Kisieliaus

P. Amerikos jaunimas lis VISUR
pašnekesių ciklą surinko sto
vyklos dalyvių mintis apie lie
tuvių bendruomenę, apie emi
graciją, apie lietuvio nusistaty
mus šiose sąlygose.

Stovyklą lankė Rio de Janei- 
ro esąs kun. A. Ramašauskas, 
ir iš artimesnio Sao Paulo Jo
nas Kidykas, S. J. L. Zaremba, 
S. J., ir kiti. Visą laiką stovyk

WORCESTER, MASS.
Šv. Kazimiero parapijos apy

skaita. Vasario 11 klebonas pa
darė 1967 metų parapijos apy
skaitą. Parapija turėjo $112, 
114.87 pajamų ir $107,395.03 
išlaidų, šiem metam liko $4, 
719.84. Didžiausia išlaidų pozi
cija yra rinkliavos ir mokesčiai 
vyskupijai — $25,413.63, antrą 
poziciją sudaro bažnyčios bei 
parapijos trobesių remontas — 
$21,405.90, trečią — parapijos 
mokyklos išlaikymas — per 17,
000.00 dol.

Praeitais metais statybos 
fondui surinko per $30,000.00. 
Iš viso statybos fondas turi per 
$120,000.00.

Ši apyskaita rodo, kad para
pija yra tvirtai organizuota 
bendruomenė.

LB vietos apylinkės valdyba 
vasario 10 turėjo metinės vei
klos baigiamąjį posėdį. Jame 
dalyvavo pirm. Pr. Stanelis, vi- 
cepirm. VI. židžiūnas, sekr. P. 
Račiukaitis, ižd. J. Tamašauk- 
kas, nariai R. Jakubauskas, A. 
Tamkus, J. Lendraitienė, M. 
Watkins ir revizijos komisijos 
pirm. J. Matusaitis.

Iš iždininko pranešimo pa
aiškėjo, kad praeitais metais 
VVorcesterio apylinkė turėjo 
$1,700.00 apyvartos.

Sudaryta ir patvirtinta Jung
tinio Finansų Komiteto Wor- 
cesterio skyriaus valdyba. Ją 
sudaro pirm. J. Tamašauskas, 
nariai — Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas, kun. J. Jutkevi- 
čius, kun. Justinas Steponaitis, 
Petras Molis, Pr. Račiukaitis ir 
Jonas Pipiras.

Vasario 16-sios šventės pro
ga nutarta skirti Jungtiniam Fi-

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų sukakties 
minėjimas Baltimorėje prasidė
jo vasario 17. Lietuvių svetai
nės didžioje salėje buvo ban
ketas, kuriame dalyvavo Mary- 
lando valstybės gubernatoriaus 
atstovas. Baltimorės miesto ma
joras Thomas Dalessandro, Ma- 
rylando valstybės senatoriai ir 
kongresmanai ir kiti pareigū
nai. Kalbą pasakė prof. Anta
nas Sužiedėlis iš Kat. Universi
teto Washingtone. Invokaciją 
sukalbėjo prel. L. Mendelis.

Iškilmingos pamaldos buvo 
vasario 18 10 v. šv. Alfonso 
bažnyčioje. Patriotini pamoks
lą pasakė prel. L. Mendelis. 
Giedojo didysis parapijos cho
ras.

lauja pranciškietės seselės M. 
Immaculata ir M. Dorothea.

įpusėjus savaitei, dar liko 
programoj eilė paskaitų, litera
tūros vakaras, baigiamoji šven
tė, ypatingos pamaldos, spor
to ir lietuvių liaudies žaidimo 
varžybos, dalyvių priėmimas 
Sao Paulo mieste. Po to vyks 
ekskursijos po Braziliją.—A.

nansų Fondui $25,00 ir Altui 
$25.00. “Varpo” radijo valan
dėlei paskirta sumokėti už 
1967 ir 1968 metus nario mo
kesčio 20.00 dol.

Kovo 10 d. (sekmadienį) 3:30 
v. Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje kviečiamas metinis LB vie
tos- apylinkės susirinkimas, ku
riame LB tarybos valdybos vi
cepirmininkas kun. J. Jutkevi- 
čius pasižadėjo papasakoti savo 
kelionės įspūdžius iš Pietų A-
merikos. Visi lietuviai kviečia
mi į susirinkimą atsilankyti.

Jaunimo talentų pasirody
mas rengiamas balandžio 28 d. 
3:30 vai. Aušros Vartų para
pijos salėje. Norį dalyvauti ta
lentų pasirodyme, turi kreiptis 
į talentų pasirodymo vakaro or
ganizatorių Pr. Račiukaitį, 63 
Harlem St., Worcester, Mass. 
Telef. 799-7195. Pr. P.

—•—
Užgavėnių vakarienė

Meno Mėgėjų Ratelis vasa
rio 24 d. 7 vai. vak. Mairo
nio Vardo Parko salėje Shrews- 
bury, Mass., ruošią Užgavėnių 
vakarienę su įvairia programa, 
kurios dalį išpildys visų mėgia
mas penketukas, vadovaujamas 
muz. Burdulio.

Po programos šokiai grojant 
geram orkestrui.

M. M. Ratelis stengiasi ne 
tik daina palaikyti lietuvišką 
dvasią, bet nori išlaikyti ir lie
tuviškus papročius.

Valdyba maloniai kviečia vie
tos Įir apylinkės lietuvius atsi
lankyti į šią vakarienę. Prity
rusios šeimininkės pavaišins 
lietuviškais Užgavėnių valgiais.

—J .M.

Vasario 25 Lietuvių Bendruo
menė rengia minėjimą lietuvių 
svetainės didžioje salėje. Kal
bą pasakys svečias iš New Yor- 
ko — Alfonsas Milukas. Pro
gramoje dalyvaus tautinių šo
kių grupė, dramos ratelis ‘Sva
ja’, kuriam vadovauja Jonas 
Kazlauskas.

Sodaliečiu susirinkimas bus 
kovo 3 tuojau po 8:30 mišių 
šv. Alfonso mokyklos kamba
riuose. Nauja valdyba supažin
dins su savo veiklos planais.

Šv. Vardo draugijos metiniai 
pusryčiai bus kovo 10 tuoj po 
8:30 v. mišių parapijos salėje.

Rankdarbiu ir meno paroda 
buvo surengta vasario 17 ir 18 
lietuvių salėje. Paroda buvo pa-

Los Angeles šv. Kazimiero parapijos choras su solistais R. ir B. Dabšiais, minint Vasario 16. Buvo išpildyta 
Br. Budriūno kantata “Lietuvos šviesos keliu” (žodžiai Bern. Brazdžionio). Nuotr. L. Kanto

CINCINATI, OHIO
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Cincinnati, Ohio, maža lietu
vių kolonija, susiorganizavusi 
pereitais metais Lietuvos Vy
čių rėmuose, pasiryžo sureng
ti reikšmingą Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą. Į talką 
atėjo ne tik daugelis lietuvių, 
bet ir amerikiečių, kurie šį įvy
kį padarė įspūdingu.

Cincinnati burmistras pa
skelbė Lietuvos dieną. Lietu
vos Vyčių prašomas, Cincinna
ti miesto burmistras Eugene 
Ruehlman vasario 9 pasirašė 
proklamaciją, paskelbdamas va
sario 16 Lietuvių diena ir ra
gindamas visus miesto gyven
tojus tinkamai paminėti Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo šventę. Proklamacijos pasi
rašymo proga burmistras E. 
Ruehlman priėmė lietuvių at
stovus. Jis pareiškė pasitenki
nimą Cincinaati miesto vardu, 
kad čia esama lietuvių, kurie 
yra taip - svarbūs- - šio miesto 
kultūriniame' ir visuomeninia
me gyvenime. Proklamaciją 

minėta Baltimorės laikraščiuo
se.

Domininkas Švėgžda, gimęs
ir augęs Baltimorėje. po trum
pos ligos staiga mirė šv. Agnie
tės ligoninėje vasario 14. Velio
nis apie 40 metų dirbo prie 
Baltimorės. Ohio geležinkelio, 
gyveno Morrell Park rajone. 
Gedulingos mišios už jo vėlę 
aukotos šv. Alfonso bažnyčioje 
vasario 17. Palaidotas Holy Re- 
deemer kapinėse. Liko nuliū
dusios seserys: Bertha ir Juzė, 
brolis Cyrus.

Jonas Obelinis

Hartford, Conn.
įspūdingas ukrainiečiu 50 me
tu nepriklausomybės sukakties 

minėjimas
Bushnell teatras, kuris tal

pina virš keturių tūkstančių 
žmonių, buvo užpildytas ukrai
niečiais, kurie suvažiavo iš vi
sos Connecticut valstijos. Jų 
tarpe daug jaunimo, o taip pat 
įvairių tautybių atstovų. Garbės 
svečių eilėj — Connecticut val
stijos gubernatoriaus atstovas 
Lt. governor Attilio Frassinelli, 
eilė senatorių ir kongresma- 
nų.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Ukrainos tautinės armijos gene
rolas Pavlo Shondruk. Meninę 
dalį išpildė “Dumka ” choras, 
solistai, pianistė ir ukrainiečių 
smuikininkas Volodymyr Cisyk.

Kitą dieną vietos amerikiečiu 
spauda plačiai paminėjo ši Įvy
ki su linkėjimais ukrainiečiam 
atgauti nepriklausomybe.

Minėjimą suruošė The Uk- 
rainian Congress Committee of 
America. Hartford Brendi, ku
rios pirmininku yra Alexander 
Pryshlak. A Pryshlak yra taip 
pat pavergtų tautų komiteto 
pirmininkas ir pa’aiko glau
džius ryšius su vietos lietuvių 
bendruomene.

Antanas Ustjanauskas 

burmistras įteikė Juozui Mae- 
zer, Lietuvos Vyčių 134 kuo
pos pirmininkui.

Nepriklausomybės minė
jimas vasario 11. Ruošiant mi
nėjimą, talkon atėjo Xavier u- 
niversitetas, kurio rektorius 
paskyrė koplyčią pamaldom ir 
gražiausią universiteto salę mi
nėjimui. Universiteto rektorius 
tėvas dr. Paul . O’Connor, S. 
J., pats sutiko aukoti mišias 
už Lietuvą ir lietuvius. Su juo 
mišias koncelebravo tėvas dr. 
Frank Oppenheim, S. J., filo
sofijos profesorius ir tėvas Gin
tautas Sabatailis, S. J., psicho
logijos katedros asistentas. Tė
vas Sabataitis, Lietuvos Vyčių 
131 kuopos dvasios vadas, pa
sakė šiai progai pritaikintą pa
niek: lą. Savo pamoksle jis pa
mini j o svarbius Lietuvai isto- 
ikalus faktus, lietuviškos kultū
ras Amerikoje tęstinumo svar
bą ir būtinumą perduoti Ame
rikai savo patirtį apie komu
nizmą ir paveikti Amerikos vie
šąją opinija. Po mišių visi da
lyviai susirinko Xavier Univer- 
sity centre iškilmingu pietų. 
Mišiose ir pietuose dalyvavo 
daug lietuvių ne tik iš Cincin

Meno parodos kampelis šv. Antano gimnazijoje

KENNEBUNKPORT, MAINE
— Šv.Antano gimnazijoje 

Kennebunkporte Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas bus 
vasario 25. Šventė ruošiama 
kartu su Nekalto Prasidėjimo 
seselių bendrabučio mergaitė
mis. kurios čia atvyks iš Putna- 
mo. Berniukai ir mergaitės ruo- 
šiami bendrom dainom
bendriem tautiniam šokiam. 
Paskaitai atvyks poetas Henri
kas Nagys iš Montrealio. Ta 
pačia proga jaunimas bus su
pažindintas su jo kūryba. Pa
maldos už Lietuvą bus 11:30 
vai., kita minėjimo programa 
— 1.30 vai. Laukiama svečių 
iš apylinkės. Vasario 16-tą šv. 
Antano gimnazijoje yra šven
tė. ir mokiniai neturi pamokų.

— -Šv. Antano gimnazijoj, 
Kennebunkport. Maine, sausio 
21-27 vyko Bowdoin kolegijos 
muziejaus (Brunssvick. Maine) 
grafikos kūriniu paroda. Gim
nazijos bibliotekoje buvo iska- 

nati, bet ir iš Dayton, O., Co- 
lumbus, O., ir Nevvport, Ky. 
Liet. Vyčių kuopos pirm. J. 
Maezer gražiai pravedė visą su
sirinkimą. Savo trumpoje kal
boje Xavier universiteto rekto
rius tėv. O’Connor pareiškė sa
vo pasitenkinimą būti su lietu
viais ir pasiūlė ir toliau naudo
tis universiteto patalpom. Jo 
linkėjimas, pasakytas lietuviš- 
KAI “tegyvuoja laisva Lietu
va” sukėlė didžiules ovacijas.

Xavier universiteto psi- 
..chologijos katedros vedėjas 
prof. dr. Vytautas Bieliauskas 
pristatė pagrindini kalbėtoją— 
teisėją John Keefe. Jis pareiš
kė pasididžiavimą lietuvių nu
veiktais darbais Amerikos la
bui ir ragino visus ir toliau lo
jaliai padėti šiam kraštui jo 
problemų sprendime. Teisėjo 
Keefe kalba buvo nuoširdi ir 
nešabloniška, bet stiprinanti 
savo logika ir savo optimistišku 
realizmu.

Minėjimas praėjo pakilioje 
dvasioje. Jis buvo trumpas. Tai 
bene pirmas šios rūšies Cin
cinnati lietuvių kolonijos gy
venime. Lietuvos Vyčių pirmi
ninkui šį įvykį organizuoti pa
dėjo visa valdyba. Vietinė spau
da apie šį minėjimą davė spe
cialius pranešimus. (LIC) 

binta 50 vario graviūrų, me
džio raižinių ir piešinių, ku
riuos sukūrė žymūs prancūzų, 
anglų, olandų, amerikiečių ir 
japonų dailininkai, daugiausia 
iš devyniolikto šimtmečio. Pa
minėti šie žymieji pasaulinio 
garso dailininkai: C. Pissaro, 
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Mielas lietini.-paremk lietiniu pranciš
konų pastangas pastatyti Kl LTl ROS 
ŽIDINĮ New Yorke. Įsigytas žemės skly
pas H i g Iii a n d BĮ n d.. Iligliland Parke. 
Brooklyn, N. Y. Baigiami ruošti pastatu 
planai. Laukiam talkos!— Aukas prašom 
siusti lietuviu pranciškonu \ionuoh imi 
680 Busim ick A a e.. Brookln n. NA . 11221
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— Vliko memorandumas su 
Lietuvos Diplomatijos Šefo ir 
Vliko pirmininko pasirašytu 
laišku jau išsiuntinėtas laisvo
jo pasaulio vyriausybių gal
vom. Apie 800 memorandumo 
nuorašų išsiuntinėta laisvojo 
pasaulio laikraščių redakto
riam ir spaudos agentūrom. 
Memorandumo išvadoje krei
piamasi į laisvų valstybių vy
riausybes. į Jungtinių Tautų Or
ganizaciją, kad išaiškintų So
vietų Sąjungos prieš Lietuvą į- 
vykdytą agresiją ir imtųsi prie
monių likviduoti tos agresijos 
padarinius, — visų pirma pa
šalinti iš Lietuvos Sovietų Są
jungos kariuomenę, policiją ir 
administraciją, kad būtų pa
naikinta sovietinė kolonizacija 
Lietuvoj. (E.)

— JAV LB centro valdyba 
išsiuntinėjo LB apylinkių val
dybom klausimų lapus, liečian
čius apygardų ir apylinkių val
dybų pirmininku suvažiavimą. 
Apylinkių valdybos buvo .pra
šomos atsakyt iki kovo 1. 
Centro valdyba apylinkių val
dybas prašo neuždelsti atsaky
ti ir atsakymus prisiųsti laiku. 
Tai labai svarbu tinkamam su
važiavime programos paruoši
mui.

— Lietuviu Teisininkę Drau
gijos Clevelando skyriaus meti
nis susirinkimas Įvyks vasario 
25, sekmadieni, 4 vai. popiet 
teisininko Juozo Krygerio bu
te, 17812 E. Park Dr., Clevc- 
land, Ohio.

— Senatorius Edvvard J. 
Dervinski kreipėsi i JAV vy
riausią pašto viršininką Lavv- 
rence O’Brien prašydamas iš
leisti specialu JAV pašto ženk
lą Pabaltijo valstybių nepri
klausomybės 50 m. ir Madame 
Curie gimimo 100 m. sukaktim 
paminėti.

—Lietuviu Foto Archyvas 
ruošia seselės Mercedes kūry
bos skaidrių popietę (komenta
rai dail. Bronės Jameikienės) 
ir Kastyčio Izokaičio spalvotų 
nuotraukų parodą vasario 25, 
sekmadieni. 3 vai. popiet Jau
nimo centre, Chicagoje.

— Ateitininku sendraugiu są-
junga įsteigė Šalkauskio vardo 
premija, kuri bus nuolatinė, 
nors ne būtinai kasmetinė, už 
kūrybinius pasireiškimus. Dr. 
J. Griniui įteiktoji premija už 
veikalą “Idealas ir laikas” yra 
pirmoji tos rūšies premija.

— Matulaičio Namu šventini
mas įvyks gegužės 19 Putnam, 
Conn.

— LK Mokslo Akademijos 
Dayton. Ohio. židiny išrinkta 
nauja valdyba: dr. Edm. Druk- 
teinis — pirm., dr. Danutė Bie
liauskienė — iždin., kun. dr. li
tas Narbutas — sekret.

Merigot, A. Lapere. J. Whist- 
ler, J. Marin. Bauer ir japonų 
Iloroshige (1 7 9 6). Paišybos 
mokytojas prof. E. May o aiški
no mokiniam kūrinių pobūdi 
ir verte. Parodą galėjo lanky
ti ir apylinkės miesto gyvento
jai. Sena Bowdoino kolegija 
yra garsi savo meno kolekcija, 
kurią vis dar papildo mecena
tai kolekcijonieriai. Kolegija 
pažadėjo šv. Antano gimnazi
jai paskolinti parodom ir kitų 
savo meno turtų.



DARBININKAS

A.S., Ohio
Vasario 5 Kaune 70 me-

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

FIRMOS

(Licensed. by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

MOŠŲ SKYRIAI:

ROMOJE

New Yorko moksleiviai ateitininkai. Viduryje mokytoja D. Jonaitiene

—Pasak K. Būgos, lietuves di
džiosios upės vardas Nemunas 
nėra atskirtinas nuo šlapių vie
tų grybo vardo nemanė.

K. -Būgos spėjimu, šio grybo 
vardas rodo, kad žodis nema
nas senovės lietuvių kalboje 
reiškė tą pat, ką ir šiandien 
reiškia žodžiai bala, pelkė, rais
tas. Toks vardas mūsų upei la
bai tiko jos aukštupyje dėl tų 
raistų, iš kurių ji išteka.

Philadelphijoj vasario 11 buvo iškilmingo* pamaldos iv. Petro ir Povilo katedroje, minint Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį. Nuotr. V. Gruzdžio

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Tel. (2I2) 581-6590 
. (212) 581-7729

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko Ša
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas — 
Attomey-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre St., West Rorbury, 
Mass. 02132.

tų būti laimingas.
Toliau einamieji reikalai:

sive” sutarčių yra visokių, , ir 
Įvairių. Paprastai šitokia sutar
tis reiškia, kad agentui“ yra pa
vedama ‘išimtinai” parduoti na
mus. Tokiu būdu, jei per tą lai
kotarpį ir pats savininkas par
duotų savo namus, •— agentui 
vistiek priklausys komisija.

ti tik “karo eigos ar įvykių” iš 
Lietuvos išblokštieji 2 iš 3

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 
2701 W. 68th Street, Chicago, III. 60629 

Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių (tax deduetible)

Mačiau “exclusive” sutarčių, 
kuriose buvo numatyta, kad jei 
savininkas perduotų namus a- 
gento “atvestam” pirkėjui per 
90 dienų po sutarties termino, 
agentui vistiek bus sumokėta 
komisija. Viskas priklauso nuo 
to, kaip ši “exclusive right to 
sėli” sutartis buvo suredaguo-

sipriešinimas okupantams, ku
rį sukėlė ne Vliko kurstymas, 
bet pačių sovietinių okupantų 
žiaurumai, teroras, visiškas ne
siskaitymas su bet kokia teise, 
lietuvių tautos valia ir papras
tu žmoniškumu. Minėtą pareiš
kimą ruošiant nebuvo jokios a- 
bejonės, kad tauta niekeno ne
raginama ir neskatinama pati 
visom išgalėm priešinsis bru
talioms sovietų pastangoms iš 
naujo primesti Lietuvai sovie
tinį režimą ir Lietuvą vėl pri
jungti prie sovietų Rusijos, kas 
savo ruožtu turės iššaukti dar 
didesnes okupantų represijas.

Todėl atrodė tikslinga ir bū
tina 1944 rugsėjo 30 Vliko 
pareiškime ne tik griežtai at
mesti visas sovietų pretenzijas 
į Lietuvą, pasmerkti neteisėtą, 
brutalų ir tarptautinei teisei 
priešingą sovietų elgesį Letu- 
voje ir prieš jį protestuoti, bet 
drauge tuo pačiu metu prašy
ti JAV ir D. Britanijos vyriau
sybes neatidėliojant pasiųsti sa
vo misijas į Lietuvą lietuvių 
tautos teisėm ir gyvybiniam in
teresam apsaugoti ir gelbėti 
tautą nuo jai gręsiančio sunai
kinimo. Tas pareiškimas ir 
šiandien nėra nustojęs savo 
reikšmės ir lieka svarbus do
kumentas ginant Lietuvos lais
vės bylą.

Su pagarba
Stasys Žymantas
Los Angeles, Calif.

Lietuvių tautos Kankinių atminimui Aušros Vartų šv. Marijos 
— Gailestingumo Motinos koplyčios darbai jau pradėti Koply
čia bus baigta 1968 metais, jeigu laiku surinksime lėšas. Visi 
lietuviai, ne tik suaugę, bet ir vaikai, prisidėkime savo auka 
prie šio mūsų Tautos Kankinių paminklo. Aukoms adresas:

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

TO 9-3980 
. 249-4216
HE 5-6369 
DU 5-6550 
Ml 2-2452 
OR 4-1540 
PO 9-4507 

. 381-8997 

. 232-2942 
AN 0-1120 
CL 7-6320 

. 475-9746
EX 2-0306 
RE 2-7476

• ALLENTOWN, PA. — 126 TUghman Street _______
• BALTI MORE, MD. —- 1900 Fleet Street___________
• BROOKLYN, N.Y. — 1530 Bedford Avenue -______
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue........ ..........-
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ........ ....
• CLEVELAND, OHIO — 1028 KeniNvorth Avenue —
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue —..
• FARMINGDALE, N J. — Freewood Acres ________
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue
o HARTFORD, CONN. — 122-126 HilIsMe Avė...........
• JERSEY CITY, NJ. — 219 Street .... —
o LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue .... 
o NEWARK, N.J. — 250 Market Street ............ .......
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue __________
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Glrard Avenue___
o RAHWAY, NJ. — 717 W. Grand Avenue  ...— 
o ROCHESTER, N.Y. — 558 Hudson Avenue ________
o SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway ................
• SOUTH RIVER, N J. — 46 Whitehead Avenue .....
o - SYRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street __
o TRENTON, NJ. — 1152 Deutz Avenue ■■...■■■------ ------
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street ..... ..............

Nuėję namų apžiūrėti, nuta
rėme kad tie namai mums ne
tinka. Žymiai už mūsų namus 
senesni, reikalingi daug re
monto. Taip ir pasakėme sa
vo agentui.

Daugiau iš jo negirdėjome. 
Jis keletą kartų paskambino, 
bet daugiau pirkėjų nevedė. 
Mes žiūrėjome visokių kitų na
mų, patys ir per kitus agentus 
ir sekėme laikraščių skelbimus, 
bet tinkamų namų neradome.

Terminui praėjus, lapkričio 
mėnesio vidury, mes susisiekė
me su savo kaimynais, kurie 
žiūrėjo mūsų namus anksčiau. 
Vėl apžiūrėjome jų namus, o 
jie mūsų. Po ilgų derybų nuta
rėme keisti (to exchange), jiem 
dar primokant 3000 dolerių.

_ Nuėjome pas advokatą, kuris 
mums sutvarkė dokumentus ir 
taip ir pasikeitėme namais. Tai 
viskas įvyko 1967 lapkričio mė
nesį. Sausio pradžioje gavome 
laišką iš savo buvusio agento, 
kad mes jam turime sumokėti 
jo komisiją, nes mes pardavėm 
namus jo “surastam” pirkėjui. 
Susisiekę su kaimynais, mūsų 
buvusių namų gyventojais, rš 
jų sužinojome, kad ir jie gavo 
tokį pat laišką nuo agento. Jis 
ir mums ir kaimynams grasina 
teismu.

Prašau mums patarti, ar yra 
prasmės samdyti advokatą ir 
padaryti išlaidų šiuo momen
tu? Ar iš tikrųjų gali tas agen-

mis pasikalbėti. Vakare atėjo ta$ PJ?e ™®SII prisikabinti. Juk kompromisą būtų patartina 
H ' sutarties terminas baigėsi spa- r n r

HE 5-1654 
Dl 2-4240 
IN 7-6465 
TX 5-0700 
HU 6-2818 
PR 1-0696 

365-6780

ĮRAŠYK SAVO VARDĄ 
LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ KOPLYČIOJE

Tautinių šokių grupė Žilvinas šoka Lietuvos nepriklau somybės 50 metų sukakties minėjime Philadetphijoje JKL PRIERAŠAS: 
vasario 11. , Nuotr. V. Gruzdžio 1944.9.30 Vliko pareiškimo . , . , . , . suuiiues iciiuiiiao uaigcoi opa- .,

... - ..... ir pasakė, kad ta norą, kun va- .. ... su juo pasikalbėti ir pasistengtinegalėjo rašyti nacių įkalinti jo F ♦ lio 15, o namais apsikeiteme .? . , v, ... „ F• ■ i-- - kar apžiūrėjusi musų namus, , , . . T £ • ___- reikalą užbaigti “geruoju , benanai. Pareiskima galėjo rasy- K J H monoc. T oha. nra«i. - & & J ’

AGENTO TEISĖS 
NAMŲ PREKYBOJE 

Klausimas
1967 liepos mėnesį, nutarę 

parduoti savo namus, kreipė
mės pas vietinį agentą (real 
estate broker). Namai buvo 
pasidarę permaži. Vaikam pa
augus, reikia daugiau vietos.

Tas agentas atėjo pas mus, 
ir mes pasirašėme “exclusive 
brokership” sutartį (išimtinis a- 
gentas). Ta sutartis turėjo ga
lioti iki spalio 15.

Mudu su žmona abejojome 
tokią sutartį rašytis, bet kitaip 
agentas nesutiko tarpininkauti, 
nes, sako, jis turėsiąs išlaidų ir 
be tokios sutarties pardavimu 
nesidomi. Sutikome.

Mes jam pasakėme, kad nori
me už savo namus gauti 18,000 
grynais, atseit, jau atskaičius 
jo komisiją. Jis po to buvo at
vedęs pas mus keletą galimų 
pirkėjų, bet iš to niekas neiš
ėjo. Prie mūsų namų agentas 
išstatė “for sale” lentutę.

Vieną sekmadienį, rugpiūčio 
mėnesio pabaigoje mums pa
skambino mūsų agentas ir pa 
sakė, kad jis turis klijentą 
(customer), kuris gyvena netoli 
mūsų. Jam mūsų namas patin
ka. Sakėme, tegul ateina pasi
žiūrėti. Ateina viena senyva 
pora ir apžiūri mūsų namus.

Kitą dieną mums skambina 
agentas, ar galįs ateiti su rau

namus, , . ... . . T . . ___-. . „ . . ... lapkričio menesi. Labai prašo- . .tun žymiai didesnius namus K .. . _ teismo.... _ ... me galimai greičiau mums at-netoli musų. Tie namai jiem & & -----------

Paprastai akstinas šiuose rei
kaluose yra toks: ar agentas su
rado ir pristatė namų savinin
kui pirkėją, kuris buvo pasiruo
šęs pirkti ir galėjo pirkti (rea- 
dy, willing andable to buy) 
namų savininko nustatytomis 
sąlygomis. Jei jis tai padarė, 
jam priklauso komisija.

Iš Tamstos aprašomų aplin
kybių atrodo, kad tokio pirkė
jo agentas nebuvo pristatęs. Be 
to, čia yra klausimas ar čia bu
vo namų "pardavimas" ar pa
sikeitimas namais" ir ar su
tartis buvo numačiusi “ex- 
change”. Be to, žinoma, kaip 
nurodyta aukščiau, yra klausi
mas ar namų savininkas buvo 
visai "laisvas" parduoti namus, 
pasibaigus “exclusive” sutar
ties terminui, ar dar tūrėjo pa
reigų agento atžvilgiu.

Agento argumentas gi aiškiai 
bus, kad jis “pristatęs” Tams
tom kaimyną ir būsimą pirkė
ją, ir jis buvęs “pirkimo-parda
vimo” arba “pasikeitimo na
mais” tiesioginė priežastis (pro- 
euring cause).

Šis reikalas nėra toks papras
tas, kaip Tamstai gali atrodyti, 
ir aš patariu nedelsiant šį rei
kalą atiduoti advokatui. Taip 
pat patariu su agentu nesikal
bėti tol, kol turėsi advokatą, 
žinoma, jei esat pasiruošę dėl 
šio reikalo su agentu padaryti

“mažojo Vliko” nariai ir Vliko ir *».
bendradarbiai, pabėgėliai. Iš re- g?. mu™ tlkf. Apsisvaretem. ..

Butų nebloga kaimynystėje tu- Atsakymas tų amžiaus ir 40 metų moksli-
rėti didesnius namus, vaikai Sunku Tamstai konkrečiai nio darbo sukakties susilaukė

1. Priėmėme du naujus na
rius — Kazį Beleckį iš Brook- 
lyno ir Ričardą Paulių iš New 
Jersey.

2. Nutarėme sausio 28 visi 
kartu eiti į čiuožyklą.

kios atsakomybės C’complete 3. Bandysime pavasarį su- 
vegetable”), jėga? Po karštų puikius šokius ir nutarė- 
diskusiju, kuriose visi dalysa- me. surengti išvyką į West 
vo, prieita išvados, kad dova- Point-

Po to išklausėme įkalbėtos 
juostos iš žiemos kursų Daina- 

kun. S. Ylos paskaitą.

čia pat mokosi, priprato. Sakė- patarti, neskaičius su agentu fizikos mokslininkas Antanas
me, gerai, apžiūrėsime. sudarytos sutarties. “Exclusi- Puodžiukynas. (E.).

Didž. Gerb. p. Redaktoriau, LAIŠKAS REDAKCIJAI nia’s Fight for Freedom'
Neturėjau progos nei pamaty- 60 psl.

tl nei kiek atidžiau susipažinti gos ar įvykių buvo išblaškytas, Šis pareiškimas JAV ir D. cenzuoto leidinio to pareiškimo 
su vadinamais jubiliejiniais kaip tai paaiškino buvusio ma- Britanijos vyriausybėms buvo citatos visai neaišku, kam tas
Vliko leidiniais anglų kalba: žojo Vliko pirmininkas K. Bie- paruoštas ir pasiųstas tuo me- pareiškimas adresuotas. Gerai
“6 psl. lankstu “Supreme Com- linis, atsakydamas į jam pasta- tu, kad Lietuvoje jau prasidė- kad gerb. Stasys Žymantas pa-
mittee for Liberation of Lithūa- tytą įsakmų M. Krupavičiaus jo spontaniškas ginkluotas pa- aiškino jo tikslą ir adresatus,
nia” ir 16 dsI. brošiūra “Lithuą- klausimą. Du mažojo Vliko na- ------------------------------------—'—
nia”. Todėl negalėčiau spręsti, riai atsidūrė užsieny, trečias 
kiek teisingi yra JKL “Darbi- drauge su gen. sekretorium ir p ]\TAW YnrLn TYinL^IplvillC 
ninke” 1968 sausio 16 tiems užsienio bei karinių reikalų IOUKO IIlUK&ieiVlUb
leidiniams padaryti priekaištai, tvarkytojais liko Lietuvoje. New Yorko vyresn. mokslei- ną rašytą laisvamanio ir ant- 
nors pirmu žvilgsniu jie ir at- Vlikui Lietuvoje nustojus vįaį ateitininkai Lietuvos Lais- ra rašytą tikinčio. Vėl vyko dis- 
rodo visai pagristi. veikti, Vliko Užsienio Delegatu- vgg kovos metus pradėjo sau- kusijos ir jų metu paaiškėjo,

Tačiau vienu atžvilgiu JKL ra neturėjo kitos išeities, kaip sį<j susirinkimu pas dvasios kad pasaulis be Dievo negalė- 
nėra teisus. Jis abejoja ar karui baigiantis imtis iniciaty- vacfa įun <jr a. Norių, 
buvo tikslinga leidinėly apie vos Vliką atgaivinti užsieny. Labai Įdomų prašnekėsi pra- 
Vliką skelbti jo 1944 rugsėjo Reikia pažymėti, kad šio atkur- vedė p^g jonaitienė. Ji pa- 
30 atsišaukimo citatą ir toliau to Vliko didžiąją narių daugu- statė toki klausima: kuris iš 
priduria: Pats pabėgęs iš kraš- mą sudarė ne pabėgę iš kraš- gju dalyku suteiktų mums visiš- 
to kursto paliktą tautą “resist to, bet nacių kaip kaliniai iš- įa laimę:"pinigai, sveikata, po- 
to the utmost every endeavor vežti, Bayreutho kalėjime kalin- puiiarumas, įgimta dovana ki- 
of the Soviet Union to yoke Li- ti ir iš ten amerikiečių kariuo- tus mėgti, ypatingas gabumas 
thuania to Russia”! Ir rasta, menės išlaisvinti Lietuvoje mokslui (LQ), laisvė būti be jo- 
kas cituoti” veikusio Vliko nariai..

Citata iš tikrųjų atrodo blo- Ryšium su minėtu Vliko 
gai parinkta. Be to, ji nėra nei 1944 rugsėjo 30 atsišaukimu
pilnai nei tiksliai perduota. Vi- tenka nurodyti, jog tai nebu-
sų pirma čia reikia pastebėti, vo' tautai skirtas atsišaukimas, na mėgti kitus ir būti draugiš-
jog yra klaidinga teigti, kad bet nota, kreipimasis ar pareiš- ^u su kitais žmonėm duotų
Vlikas pabėgęs iŠ krašto. Vii- kimas JAV ir D. Britanijos vy- daugiau pasitenkinimo negu v°ie
kas nei pabėgo, nei buvo nuta- riausybėms. Tas pareiškimas kitos čia iškeltos galimybės. Po visų darbų kun. A. No
rės persikelti į užsienį, kaip pasiekė Londoną ir buvo at- p0 į0 D Jonaiteinė paskaitė rius mus visus pavaišino. Tada 
nevieno yra tvirtinama. spausdintas 1944 lapkričio mė- du eilėraščius apie žmogų. Vie- išsiskirstėme į namus. —B.

Tokio nutarimo jis niekad nesį Londone išleistoje E. J.
nebuvo padaręs, bet karo ei- Harrisono knygelėje “Lithua-



TO PLACS
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
TeL: ?67-3680

8TEAM BATHS, MASSAGES tor

ŠACHMATAI

2.

3.

Vietoje gaminami, čia pasirenkami 
ir pastatomi bet kur. Pagrindinė įs
taiga: prie St. John* kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., Middle Village, 
LJL. N.Y. prie Št. Charles kapinių: 
1232 N. Wellwood Avė., Pine Lawn 
(via W. Babylon P.O.)

HOLY FAMILY CHURCH 
83 Clove Road New Rochelle 

In Westchester area 
Need EXP COOK for Rectory 

Sleep in 
Call 914 - 632-0673

The 
COZY CORNER 

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

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

(212) 326-2356

Ettore Galeno

PAREKKIMAS
Atsižvelgiant į Siaurės Ame

rikos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Sąjungos visuo
tinio suvažiavimo, įvykusio To
ronte pasekmes, pranešame, 
kad Krepšinio išvykos aplink 
pasaulį organizacinis komitetas 
atsistatydina ir nustoja eiti 
reigas nuo šio pareiškimo pa
skelbimo datos.

Organizacinis komitetas dė
koja lietuvių visuomenei už pa
rodytą išvykai dėmesį.

Organizacinis komitetas

DA«ąfl!llllKAS T

Veda K. Merkis

Plankų dažymas

267 St Niekotas Avė., Ridgewood, N. Y.

VAITU
Universal šermeninėje

Sales & Service. Open 7 days a week

CBS IS FOR YOU — if your busi-

t! RADIJO PROGRAMOS

i

Patalpa Na 501.

Highland Park— Brooklyn-Queens Border

M odei Home — Gold Medallion Winger.

HIGHLAND PARK HOMES

Eųuipped with: Dual Oven Range. Dishwasher, Clothes Washer & 
Dryer. Convenient to Shopping, Schools. Transit. (Skersai kelio nuo

ir balsavimus su varžybų dalyviais, i 
kurių eilėse tavo nemaža norinčių ]

Podžiai gyvena Woodhavene ir 
vardines švenčia vasario 27.

19 Rector St - NYC - WH 3-7372 
FMC147 — Cabte GALOPEZ, NY

PAMID HAVEN RĘST HOME 
Fiorence Csik Prop. N J. Stato ap- 
proved — Aged and Retjred Men

atmosphere — Bbighshtown Road 
Jamesburg call 201-521-1194

Tel. (212)497-8865

Alfa Jeweler

Lietuvo* laisvė* Komiteto ir generalinio konsulo New Yorke vasario 17 d. priėmimo šeimininkė MUdred 
Mitcbell su pagelbimnkėm. Iš k. j d.: Birutė Barauskaitė, Kathryn Voien, Miidred Mitchett, Marija Sandana- 
vičiūtė. . Nuotr. R. Kisieliaus

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Mlchfaan 2-4130

Medicinos daktaras
S. A. CHERNOV

223 2nd Avė. (14 St, kampas) 
New York City — Ofisas 14 
TeL GR 7-7697 — GR 7-7818

Gydo aštrias ir kroniškaa vyrų 
ir moterų ligas bei odos ligas. 
Priėmimo valandos kasdien nuo 
10 iki 6:15 vak.;sekmacbemais 

nuo 11 iki 1 vaL p.p.

KEELER & DŪMAS MARINA 
Pike SL, Fort Covington, N.Y. 

(518) 358-2481
Williani Lewis, Proprietor 

Starcraft & Evinrude Boats

Fear no more L & S Alarm Co is 
here with Burglar Alarms for Stores 
hames and autos. We also install 
vending machines. Qualified licensed 
Electrician — Call LU 5-1003

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vaL P4>- 
Užkandžiai iš. nuosavos virtuvės 

Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarlenš 
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

rodžiai

Charan Beauty Shoppe
REGINA USEUEN* — Tel. 497-8865

BAY AUTO WASH 212 Ba; Street 
Staten Island. Open 6 days a week 
Car wash Mon thru Thurs 32.00, Fri 
and Sat $2.50. Simonizing small cars
$25, Caddilacs and Uncolns $30. 5 
Ali work guaranteed Call 442-9338 = 

8 --------------------------

Garantuota* laikrodžių taisymą*
ledai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik- 

Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

9 Extra Large Rooms - 4 Baths - 2 Kitchens — -Ali Electric

Laisvės Žiburys — NEW YORK — VMHnniD a U*
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma- 150 W. 28 St, New York, N.Y. 
dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažo- Tet CH 2-1079 — CH 2-0535

4-1288, 62-15 69th PL, Middle Vii- tacfieniais 8-3. Liepos ir rugpiūčio 
lage, N.Y. 11379. mėn. šeštadieniais — uždaryta.

Lietuve* Atatainimų Radio Valanda Vigkas mūsų
« • J Z? - ,  ...... DIDELIS PASIRINKIMAS. URMO

S.,6 ?TEVD KABfOS. Parduodame dideliems
1330 Kil. 97J Mg.Fm. Direktorius
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei-
fer Rd. Hillside, NJ. 07205; teL 201-
2<mi eo7e sąlygos. Pertaisome kailinius ir M

i.,, tvrin 11,0 4 **a**4*v«v

Ferwarding & Shipping Co.
International Freight Forwarders 

Custom House Brokers

Saturday and Sunday. Hours 11 AM
to 11PM. Leonard Beokford Finiah

Baths 1930 AvenueSteam
N.Y.C between 124 and 125 Streets

TeL LE 4-9686

pa-

Užeikite—jfttiktafitef

DIDŽIULES KRAUTUVES 9

Jei jūs iš anksto apmokėta muito siunčiate

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ ir U.S.S.K.
Jums gali kilti kai kurie 

KLAUSIMAI:
Kas yra GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.?
Kodėl pritraukė tūkstančius klijentų visose Jungtinėse 
Valstybėse?
Kuo Globė Parcel Service, Ine. pasižymi, patarnauda
mas savo klijentams?

Jūsę informacijai tokie 
ATSAKYMAI :

Globė P&rcel Service, Ine., — tai firma, oficialiai auto
rizuota Vnešposyltorg’o priimti iš anksto čia apmokė
tus dovanų siuntinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.
Per paskutiniuosius. 38 metus Globė Parcel Service, 
Ine. suteikė puikiausi ir labiausiai patikimą patarna
vimą savo klijentams, todėl klijentų skaičius auga kas 
metai.
a. Globė Parcel Service, Ine. gautus klijentų siuntinius 

supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų
laike.

b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiek-

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

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

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine. yra PODAROGIFTS, 
Ine. autorizuota priimti dovanų užsakymus Sovietų ga
mybos daiktams, pvz., automobiliai, šaldytuvai, televi-

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

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

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

NEW BRITAI N, Conn. 06052 
97 Shuttle Meadovv Avė. 
224-0829

VARDINIŲ DOVANA
Charliui ir žmonai Teresei 

vardinių proga duktė Elena Po- 
džiūtė — Johnson su vyru Juo
zu ir dukrelėmis Adele, EIena- 

Bostono tarpkiubinėse, Lietuvių b Barbora, užsakė Darbininką.
komanda, kuriai vadovauja Bronius 
Skrabulis, pelnijo iš Northeastem 
universiteto 5-0 ir laikosi antroj vie
toj lygos lentelėj: 1. Boylston CC 
8-0, 2. Lithuaniaji 6%-2%, 3- Cam- 
bridge 6-2, toliau Harvardo univ. ir 
kt. Viso 12 komandų. Sekančios 
rungtynės bus kovo 1 d.: Lietuvių I 
loš su Boylston klubu, So. Bostono 
LPD-joje, o Lietuvių B važiuos į 
Harvardo klubų.

Chess Review, vasario nr. daug 
vietos paskyrė JAV čempiono Bobby 
Fischerio reikalui, dėl jo pašalinimo 
iš tarpzoninių varžybų, Tunise; Fi- 
scheris užtikrintai pirmavo turėda
mas 8% taško iš 10 suloštų partinį. 
Iš Tuniso šachmatų federacijos pil
no raporto tarptautinei šachmatų 
federacijai ir Dr. P. Trifunovičio, 
Jugoslavijos didmeistrio, -išsamaus 
straipsnio Fischerio reikalu; aiškėja,

Priežastis
Susitinka du Amerikos 

gangsteriai.
— Ką tu veiksi sekmadienį?
— Eisiu į kalėjimą.
— Ką? Ar vėl Įklimpai?
— Ne. Noriu šventes praleis

ti šeimos ratelyje.

sisako, kad prieš Fischerį veikė 
stipri ir organizuota grupė, siekusi 
išeliminuoti jį iš varžybų.

Canadian Chešs Chat mini Quebe- 
co p-bes. Laimėjo L. Witt ir C. Cou- 

kad prie nelemtos užbaigos privedė dari su 5%-% tš., pustaškiu žemiau 
Fischerio nepastovus elgesys ir or- baigė Ignas Žalys su L. Day. 
ganizacinio komiteto nesugebėjimas 
autoritetingai spręsti iškilusių klau-

SECRETARY to V. P. Large Na
tional Diary Co. Upper Manhattan 
has opportunity for competent Sec- 
retaryin executive Office. 2-3 years 
exp. $105.00 to start plūs liberal 
benefits. 857-6100 Personnel Dept.

An equal opportunity employer

206 Eaet 8M Otraat 
(taip 2 ir 3 Avė.) 

New Torfc, N.Y.
TeL RE 44428

BALTI MORE, Md. 21224 
3206 Eastern Avemie 
OI 2-2374
BOSTON South, Maes. 02127 
390 We*t Broadway 
A N 8-8784
CH1CAGO, III. 60632 
4102 Archer Avenue 
FR 6-6399
CHICAGO, III. 60622
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788
CLEVELAND, Ohio 44119 
787 East 185th Street 
486-1836
DETROIT, Mich. 48210 
6460 Michigan Avė. 
TA 5-7560
ELIZABETH, NJ. 07206
943 Eiizabeth Avenue 
201 - 354-7608
HAMTRAMCK, Mich. 48212 
11415 Jo*. Campau Avenue

KANSAS CITY, Kan*as 66102 
18 S. Bethany 
AT 1-1757__________________
LOS ANGELES, Calif. 90026 
2841 Sunset Blvd.
MIAMI, Florida 33137 
2755 Biscayne Blvd. 
FR 9-8712
MILWAUKEE, Wi*. 53215
3036 S. 13th Street
414 EV 3-1485

MINNEAFOLIS, Mino.55414 
217 E. Hennepin Avė.
FE 2-4908

NEW YORK, N.Y. 10003 
101 First Avenue 
OR 4-3930
OMAHA, Nebr. 68107
5524 S. 32nd Street 
731-8577
PARMA, Ohio 44134 
5432 State Rd. 
749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222 
346 Third Avenue 
GR 1-3712
ROCHESTER, N.Y. 14621 
683 Hudson Avenue

SAN FRANCI SCO, Calif. 94122 
1236 - 9th Avenue 
LO 4-7981
SEATTLE, Wash. 98103 
1512 N. 39th Street 
ME 3-1853
SPRINGFIELD, Mas*. 01103 
1840 Mwn Street 
736-9636 / RE 4-8354
SOUTH RIVER, N J. 08882 
168 WMUbead Avė. 
201 - 257-2113
TRENTON, N J. OMU 

730 Liberty Street 
LY 9-9163
VINELAND, N J. 08360 
Pari*h-HaH 
We*t Landi* Avė.
609 - 991-9*23
WORCESTER, Mas*. 01604
82 Harrison Street 
617 - 798-3347

CENTRINĖ (STAIGA NEW YORKE 
220 PARK AVENUE SOUTH, cor. iMt STREET 

NEW YORK. N.Y. 10003 TeL 212-762-8410

•. ‘i ■ i
MtoSfc 7? NAUJAUSI

■ ir ITALŲ
■ PRANCŪZŲ
■ MODELIAI.

Įvairūs kailiniy
ir kailiy

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

papuosaly 
pasirinkimas

7 ness needs competent bookkeeping 
Service and cannot afford a full time 
bookkkeeper write GPO Box 2771, 
New York, N.Y. 10001, or call 6^- 
2115. Taxes, Payrolls, Accounts re- 
ceivable.

JIMMY’S GARDEN CENTER
Open 7 days a week. One stop shop
ping center for all your garden sup- 
plies — featuring beautiful garden 
plants for EASTER. Formerly 'of 
Brookhaven now at South Haven. 
Call 516-286-9816 i

MOTHER & DAUGHTER 
Custom Built One Fam. Colonial

Dir.: Interboro Pkwy to Highland Park Exit to 326'Higblane Blvd.

by Albrecht uurer

šiam amatui pasiruošimas

HOLLANDER
CYPRESS CORPORATION 

800 JAMAICA AVENUE 
BROOELYN, N.Y.

PROCTOR PRINTING SERVICE 
Heliograved wedding invita'aons for 
weddings communions & announce- 
ments. Ali printed novelties avail- 
able Free wedding file with each 
order — 80 Nassau SL N.Y.C. Call 
212 - 267-2314

| universal
| FtMERAL CHAPEL, UtC.
B 52nd Street et Lexingt0n 4venve 

Ray Kerbelis, Dir.
I PL 3-5300

AP 7-2332

PEERLESS MEMORIALS 
65-31 Grand Avė. Maspeth, N.Y.

DA 6-2123
W. Bielanski - C. Kardovich 

E. Novak

r
• (212)2^-13^6 •

Sandoraiws. 9/ic.
HILLIARD’S 

Tutoring and Public Stenographer 
Service, also Tutor Stens & Typing 
All work done at reasonable rates 

Call 253-9048

holiday pay. — Appiy ai American 
Veknir Mills, 129 Lincoln Blvd. Ifid-

SCH ALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBfiS PRODUKTAI

Tlt 6-3017

A9 4-3210 
- 343-6116

E. Northport, L.I.: 25O-A L*rk FieM Rd. 516-757-0601

437-7S77

M 5-1134

914-464-6070

GFRIAUSIhAILlAI 
ŽAVĖTINAI PUOSMlS


