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Lietuvos Nepriklausomybės sukakčiai —

Massachusetts senato rezoBndja dėl Lietuvos
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 

In the Year One Thousand Nine Hundred and Sixty-eight 
RESOLUTIONS COMMENDING THE LITHUANIAN 

PEOPLE ON THE FIFTIETH ANNIVERSARY OF 
LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY

Whereas, On February sixteenth, nineteen hundred and 
eighteen, Lithuania formally declared itself a free and inde- 
pendent nation and thereafter was so recognized; and

Amerikoje auga nerimas dėl karo ir talkos priešui
Vietname vilčiy derybom ar pergalei maža. Apie Pueblo visai 
nutilo, o senate skelbiami žodžiai priešo agresijai pateisinti

Derybų galimybės?
Vilčių maža. Gen. sekr. U 

Thant vasario 24 vėl aiškino, 
kad š. Vietnamas nesiims nau
dotis pertrauka kariškai stip
rintis, jeigu Amerika nustos 
bombardavusi. Kai amerikiečiai 
pareiškė: tegul tuos žodžius pa
kartoja š. Vietnamas, iš ten ne
buvo jokio atsakymo. Vertina
ma, kad kalbos apie derybas 
tik propaganda.
Karo veiksmai:

Komunistų viduje ofenzyvos 
sausio 31 vaisiai baigiami lik
viduoti. Antra ofenzyva buvo 
silpnesnė. Galima ir trečioji. 
Tuo tarpu iniciatyva tebėra ko
munistų rankose. Jie užpuldinė
jimus priartino prie Saigono ir 
kitų miestų.

Khy Sanh tvirtovė su 6000 į- 
gula apsupta 20,000 komunistų 
kariuomenės. Ją kasdien bom
barduoja, artėja prie tvirtovės, 
kai kur iki 300 jardų. Bet ma
sinio puolimo dar nepradeda. 
Klausimas, ar tvirtovė atsilai
kys ir kokia kaina?

Amerikiečiai š. Vietname 
bombardavo naujus taikinius 
pusantros mylios nuo Hanoi 
centro. Bet Raiphongo uosto 
vis neblokuoja.

žeista 2,547. Viso per 1967 žu- lo Westmorelando pareiškimu, 
vo apie 9,000 amerikiečių, 1966 per šią fenzyvą komunistų žu- 
apie 5,000. Bendras žuvusių vo aPie 40»000-

skaičius nuo karo pradžios 18, Ateitis?
239, sužeistų 112,469. Genero- Ji priklauso nuo komunistų.

Iniciatyva jų rankose. Jungtinio ■ - ■ - — ------ ■1 ■ 1
štabo viešininkas Wheeler, grį- FRED SCHMIDT 
žęs vasario 24 iš pasitarimo su INICIATYVA
gen. Westmorelandu, nelaukia'— New Yorko asamblėjos narys 
greito karo' galo ir pritaria 
Westmorelando reikalavimui 
papildomų 50,000-100,0 0 0 ka
riuomenės ofenzyvos iniciaty
vai perimti. Dabar amerikie
čių kariuomenės yra 510,000.

Whereas, In June o f nineteen hundred and forty armed 
forces of Soviet Russia invaded Lithuania in violation of in- 
temational agreements, overthrevo the govemment of Lithu
ania and established in place thereof a puppet govemment, 
subservient to Moscow; and

Naujos komunistų bangos
veržiasi į Laos.
Nuostoliai:

Fred Schmidt vėl pasiūlė asam
blėjai rezoliuciją Baltijos vals
tybių reikalu. Pernai ji buvo 
priimta, bet nebuvo priimta se
nate. Tad procedūrą reikia pra
dėti iš naujo.

Whereas, The Soviet controlled govemment of Lithua
nia, acting under people’s parliament, so called, has violated 
or abolished civil rights and liberties of Lithuanians, and has 
engaged in mass deportation of many loyal Lithuanians, lead- 
ers in political, sodai, economic, cultural and religious ac- 
tivities. thereby hoping to systematicall^ voeaken and destroy 
Lithuania; and

So metų Lietuvos nepriklausomybės sukakti Massachusetts senate ir atstovų rūmuose minėjo vasario 14. Atstovų 
senato, maMa kalbėjo šv. Petro lietuvių parapijos (So. Bostone) klebonas kun. Antanas Baltrušūnas. Senate pasakė ir atitin 

. karflfc kalbą Fotografija daryta senato priėmimų salėje. Iš kairės — senatorius John J. Moakley, Lietuvos konsulas adv. A. O. 
Shallna, komiteto pirmininkas Juozas Kapočius, atstovas William M. Bulger ir atstovas Michael F. Flaherty. Senatorius J. J. 
Moakley jteikia J. Kapočiui senato rezoliucijų. Minėjimu pasirūpino senatorius Vytautas J. Pigaga (lietuvis iš Worcester, Mass.)

Whereas, The Freedom loving people of Lithuania, now 
under the tyrant’s yoke.still cherish the liberty and inde- 
pendence which their fathers declared for all Lithuanians, just 
fifty years ago; therefore be it

Resolved, That the Massachusetts Senate expresses to all 
freedom loving Lithuanians its deep respect for their incessant 
struggle for the restoration of the Lithuanian govemment, for 
their endless protest against the subjugation of their native 
land by the Soviet Union, and extends its fondest wishes fo 
the speedy liberation of Lithuania from Soviet Control and for 
restoration of the lawful govemment of Lithuania.

Senate, adopted, February 5, 1968.

NORMAN L. PIDGEON — Clerk 
MAURICE A. DONAHUE — President 

Offered by Senators JOHN J. MOAKLEY 
and VITE J. PIGAGA

AMERIKA turely pasmerkti sovietus...
Prieš akis ištraukos iš "Phila- Ne tik simpatijos Lietuvai, 

delpfiia Inųuirer" — jame de- bet ir vasario 11 reikalavimas 
vyniok informacijos apie ren- : “dabar yra tinkamas laikas 
giamas'ąr jau surengtas Vasa- kreiptis į Sovietų Sąjungą, kad 
rio 16 iškilmes. ' Informuoja ne atstatytų Baltijos valstybių lais- 
vienam numery, kad kongr. Ri- vę ir atsisakytų imperializmo, 
chard S. Schweiker skelbė: A- kaip tai yra padariusios Ang- 
merika vėl turėtų pasmerkti S. liją, Prancūzija ir kitos tikrai 
Sąjungą už Lietuvos pavergi- demokratinės valstybės ...”

’ . . . mą..

OFENZYVA IR MUMS YRA GALIMA —
- D. Gavite ir Senato užsienių komisijoje piūSo 2-4 Tada dėlš^VietM- Amerj|(jeįjy (jėmesj LietUVOS reikalui laimėti galime. ! amGa"ęieofnMųZtefate "atehjsi- t'gSo'o’^^ir'Ud“

pasitanme vasario 16 sutarta nuo vasario 20 tiriamas Amen- mo užpuolimo Kongresas leido _ . j . hl-i j i l-* i- i • • buimmu» r • J • •
bendra politika dėl rytų Euro- kos laivų naikintuvų užpuoli- prezidentui imtis bombardavi- Tai pademORStraVO PhlIadelphlJOS lietuviai ""“y7*^ ">»>» ^onuacrjas ba.gia išva-

r J r . r tarybos rezoliucųą, priimtą va- da; “musų pagarba pasilieka su
sario 15 d. Kaip patirsite iŠ ke- šiom aukom, o ne su pavergė- 
lių spaudos iškarpų Dovy- jais”, 
das Cohen, miesto tarybos na
rys, vienintelis balsavo prieš

Pereita savaitė nuostolingiau- 
sia: amerikiečių žuvo 543, su- Senate—balsai priešo naudai

The Evening Bulletin infor
muojama *7 numeriuose. Vasa- 

riausiais būdais pralaužti ledus rio 8 ištisas puslapis su šoki-

rnas Tonkino įlankoje 1964 rug- mo prieš Vietnamą. Dabar se-
■ nato komisijos pirmininkas Fui- Kiek nepriklausomybės sų- 

brightas atnaujino ano užpuoli- kaktis rado atgarsio amerikie- 
mo tyrimą. Nors apsaugos Sek- 
rotorius aiškino, kad užpuoli-

— Detroite — iš tų, kurie mas nebuvo išprovokuotas, bet 
dent Nonviolent Coordinating pernai dalyvavo negrų riaušėse, šen. ■ Fulbrightas ir komisijoje 
Committee pirmininkas), Car- daugumas nebuvo bedarbiai

pos.

Negrai ar afroamerikiečiai?
— Vadai Brown (The Stu-

čių visuomenėje ir spaudoje, 
informacijos tebeina. Išvadas 
tebus galima daryti tik vėliau. 
Tačiau jau dabar žymime padi
dėjusi veržlumą, ofenzyvą Lie-

michael laiko įžeidimu žodį 
“negras”. Tai esąs vergo ženk
las. Reikalauja vadinti juodai
siais. Harlem laikraštis vartoja 
terminą “afroamerikiečiai”. At-

— Harleme vasario 24 neg
rų mitinge Malcolm pagerbti 
kalbėtojai ragino negrus gink
luotis apsaugai nuo baltųjų.

rodo, šis terminas gali prigyti. .
-- -------------------------------------- ------------ AMERIKĄ PRALENKS?

“Vasario 11 pripildėme ka
tedrą. šios iškilmingos mišios 
buvo katedros reguliarios su
mos metu, mums siekiant supa
žindinti su Lietuva kuo didesnį rezoliuciją. Tai darydamas, jis 

visam Lietuvos reikalui gero
kai pasitarnavo, nes sensacijų 
ieškanti spauda bei televizijos „ ,
stotys reikalą rado vertą dėme
sio. P. Cohen išvedžiojimai sa
vo ruožtu davė mums progą 
parašyti laiškus redakcijom. 
Pažymėtina, kad rezoliu
cijos sponsorius buvo tarybos 
narys E. Campbell, negras.

“Vasario 16 WFIL radijo sto
tis 11 vai. ryto davė vedamąjį, 
o vakare 11 vai. žinių metu po
puliariausia televizijos stotis 
WCAV komentatoriaus D. Bam- 
house žodžiu skyrė 5 minutes 
sukakčiai paminėti. Vasario 17 
per radiją pateikėme pusė va
landos programą “Music of Li
thuania”.

“Tuo minėjimo nebaigėme. 
Kovo 4 Pennsylvanijoc atstovų 
rūmai ir sonatas turėtų priimti 
rezoliuciją Raitijos valstybių 
reikalu. Kovo 9 visų trijų Bal
tijos valstybių vardu rengiame 
didžiulį banketą, kurio metu 
pagerbsime kongr. D. Flood, 
spaudos kolumnistą The Eve- 
ning Bulletin Paul Jonės, 
Pennsylvanijos universiteto 
prezidentą dr. G. Hamwell ir

The Catholic Standart and Ti
mes paskelbė dviejuose nr., o 
vasario 16 vedamąjį baigia: “jų 
reikalo nereikia leisti nublokš
ti į šalį kaip beviltiško ar va

skaičių amerikiečių. Mišios ir 
pamokslas buvo anglų kalba 
(pamokslą sakė prel. J. Balkū- 
nas), tačiau choras giesmes gie
dojo lietuviškai, meldėmės Lie
tuvos intencija, mūsų vėliavos 
(tautinė ir organizacijų) stovėjo 
prie altoriaus, ir mišiom pasi
baigus, dalijom Vliko "Lithua
nia" prie katedros durų.

“Minėjimą ruošėme mokslo 
institucijoje — Drexel Institute 
of Technology. Sutraukėme 600 
žmonių, maždaug 25 proc. dau-

ir vasario 25 televizijoje aiški
no, kad Amerikos laivai išpro- tuvos reikalą įnešti į amerikie- 
vokavę užpuolimą ir kad jis ^*1 visuomenę ir spaudą ten, 
tada pasiūlė rezoliuciją pritarti ^ur atsirado jaunos energingos 
vyriausybės žygiam, būdamas ir^ sumanios iniciatyvos^ Pavyz- 
suklaidintas.

Šen. Fulbrightas norėjo, kad ten mums rašo:
tos diskusijos būtų viešos. To- _ už .T^rio_ 16

džiu imame Philadelphiją. Iš

. tos diskusijos būtų viešos. To- “Dėkingi už vasario 16 d. I 
Kongreso atominės komisi- a kios patarnauja priešui kalbėti Darbininke paskelbtą Pennsyl- i 

jos raportas vasario 25 įspė- apie Amerikos “agresija”. vanijos gubernatoriaus pro - 
Nixonaš pagal Gallupą opini- kad Sovietai povandeniniais . .......................... .............. klamaciją, kardinolo Krol laiš- (

joje kyla ir jau susilygino su laivais gresia pralenkti Ameri- ką ir yPatingai rašfc*’ skelbian' ,
LBJ: abudu 42:42; sausio mėn. ką jei apsaugos departamentas 3HI<m> KVHMRbKN tį maldos dieną už tyliąją baž- , 
buvo 51:39 LBJ naudai; gruo- nepakeis savo politikos dėl ato- Budapešte vasario 26 atidary- nyčią. Pastaruoju laimėjimu la-

Ifamas prishij! LBJ?

buvo 51:39 LBJ naudai; gruo- nepakeis savo politikos dėl ato- ]
dfio 47:43; lapkričio 45:49 Nixo- minių povandeninių laivų staty- ta komunistinių partijų konfe- blausiai didžiuojamės, nes va
lio naudai. - — _ . _ —.. _=-----——■«—bos.

Jei Įsikištu trečias kandida-
tas - Wallace, santykis tarp EUROPA 061 VIETNAMO 
Ntaono ir LBJ liek, tas pS * GauUe iš pat pradžių 

39:39 o Wallace 11. smelkė Amerikos politiką Viet-
« . . name ir ragino trauktis. (Pasi- 

. - ?,elcar?- traukė Prancūzija, tai tesitrau-
joje, vasario 18 kai kurios savi- K . .. J ’
valdybės nutarė duoti moterim 1.-1 • * - - v- Wilsonas tarpininkavo dery-

bom ir vis tikino, kad derybos RESPUBLIKONUOSE Lindsay
mm^ Zbateo ir tZu X jau 63 P* v . rašto ištraukos. Kartais galvo-
rės. Trijuose pranriiriškai kai- Anglijos imperiją, tai ėmėsi A- Nesutarimo tarp^ respubliko- jam. ar nebūtų buvę įmanoma 
banguose kantonuose -Zene- men^os • ’
vos, Vaud, Neuchatel — leista 
balsuoti ir kantono rinkimuose.

tais. Netekome, tiesa, senukų, 
kuriem už parapijos ribų sun
ku pajudėti, tačiau sutraukėme

rencija. Iš kviestų 74 sutiko da- sa™ v*036 arkivyskupijos 
lyvauti 64. Jugoslavai nebuvo bažnyčiose Tikinčiųjų Maldon 
kviesti kinai kvietimo nepri- buvo įtraukta intencija už Lie- 
ėmė. Nedalyvauja taip pat šve- ^uo būdu su viršum mi-
dijos, Olandijos, Japonijos, N. Kjonw katalikų buvo priminta Jis nors lietuviškai ,

sunkiai bepakalbąs, savo domė- 
jimusi tam, kas lietuviška, ro- { 
do teberusenančią tėvų kraštui 
meilę. Į JAV' senatorius kan
didatuojąs resp. kongrsm. R. 
Schweiker ir dr. Razma trum
pai (kiekvienam skyrėme po 15 
min.) ir gerai pakalbėjo. Kalbė
tojus įterpėme tarp meninės 
programos — taip, kad ir kon- 
gresmaną Schweiker “privertė. k^ol7&ol. "j tanketė“ at-

vyksta visų trijų Baltijos valsty
bių atstovai, keli kongresma-

Zelandijos, Albanijos, Š. Viet- tėvynės kančia. Būdinga, 
namo, š. Korėjos, Kubos ko- jog kai kuriose bažnyčiose pa

mokslai lietė Lietuvos nelaimę 
ir net parapijų biuleteniuose 
buvo arkivyskupijos kanclerio

munistai.

nų pavyzdys — majoro Lind- pgr vyskupų konferencija 
Kiesingeris, Vokietijos kanc- say ir gub. Rockefellerio kon- gauti maldos dienos p^j^l

leris, vasario 20 pasmerkė fliktas dėl sanitarijos departa- ma ja Valstybėse .” 
“priešamerikini klimatą”, suda- mento streiko. Lindsay apkal-

— Prancūzijoje vasario 24 rinėjamą Vokietijoje — vasa- 
komunistų vadas Rochet ir “ne- rio 18 vakarų Berlyne buvo an- 
komunistinės kairės” vadas tiamerikinė demonstracija dėl 
Mitterand paskelbė, kad suda- Vietnamo. Kancleris ragino bū
rys bendrą deklaraciją, vadinas, ti ne “mokytojais” Amerikai, 
atgins “liaudies frontą”. bet žmoniškai padėti pačiam

— Gub. Rockefellem pirmu kenčiančiam Vietnamui — ir si laimėti unijų palankumą, 
sykiu pareiškė: jei konvenci- vyriausybė pasiskelbė

Su Nepriklausomybės minėji- 
kino gubernatorių, kad jis nu- majg įgelta į reprezentatyvias 
sileido šantažui tų, kurie lau- patalpas ir to rezultatai: 
žė įstatymą. O pagal vadinamą ~________
Taylor Įstatymą viešųjų Įmonių 
tarnautojai, negali streikuoti. — Demokratų liberalų grupė 
Gubernatorius, manoma, tikėjo- reikalauja Atstovų Rūmų pirmi

ninką McCormacką (pakeisti 
siun- bet opinijoje jis pralaimėjo. Oklahomos Carl Albert, kuris

mę” paklausyti choro dainų, so
listės I. Stankūnaitės ir
niais šokiais pasigrožėti, prieš naj, universitetų prezidentai, 
“pabėgant” pertraukos "*-*« 
Apie įvykusį Vasario 16 
j imą užsiminė, be amerikiečių

_ ..... spaudos, dar viena televizija ir stočių direktoriai, televizijos
ja jį išrinks, jis sutiks būti kan- čianti P. Vietnamo gyventojam Vasario 19 jis pasiskelbė, kad dabar yra daugumos vadas. Mc dvi radijo stotys... Prideda- komentatoriai. Banketas turėtų
didatu į prezidentus. Lindsay maisto, drabužių, vaistų už 1.25 siūlysiąs tą įstatymą panaikin- Cormack yra 76 metų. Bet kiti me spaudos nuotraukas — iš pasisekti, nes jau dabar per 600
pasižadėjo jį remti. mil. dol. ti. labiau remia W. D. Mills. jų matysite, kaip bandėme įvai- bilietų yra parduota”.

tauti-

metu. 
minė

teisėjai, Philadelphijos miesto 
burmistras, miesto tarybos na
riai, mums pagelbėję radijo 

i, televizijos

Suburban Times vasario 15 
plačiai atpasakojo kongr. Sch- 
weikėrio kalbą minėjime.

Philadelphia Daily Nem va
sario 10 įsidėjo informaciją 
apie minėjimą, majoro prokla
maciją ir nuotrauką T. Gečie
nės bei R. Ardienės, laikančių . 
gautą priklamaciją. Tas pats 
laikraštis vasario 18 plačiai ap
rašė miesto taryboje D. Cohen 
pasireiškimą, pastebėdamas pat 
pradžioje: “Jei miesto tarybos 
narys David Cohen nuspręs 
rungtis dėl perrinkimo po trejų 
metų, jis gali, atrodo, nurašyti 
jau lietuvių balsus”. Esą “nau
jokas demokratas” balsavo 
prieš rezoliuciją pasmerkiančią 
Rusijos tebetrunkantį Lietuvos 
pavergimą. Kiti 16 tarybos na
rių balsavo už priėmimą.. .Co
hen aiškino, kad jis pramatąs, 
jog valstybės departamentas 
“nebus laimingas dėl šios rezo
liucijos”. Tačiau rezoliucija pri
imta.

Philadelphijos spaudoje apie 
. 25 kartus linksniuotas Lietuvos 

vardas su mintimi, kad reika
las negali būti užmirštas!

Norėtume pridėti: ir nebus 
užmirštas, nors aplinkybės ne
palankios, kur reikšis lietuviai 
su ofenzyva ir nesibaimins pla
čių užsimojimų.

P. S. Kitų vietų spaudos ap
žvalgas duosime kituose nr.



DARBININKAS

Tautinių parapijų klausimai Detroito sinode
by FRANCI3CAN F ATKERS

H

Meilės 
dinti visi 
kūs. Bet

gavęnios penktadieniais 
asmenys nuo 14 m. amžiaus 
privalo susilaikyti nuo mėsiškų

ta prasme darosi tikrai moder
nūs.

dangi dabar visi parapijų atsto- diecezijų vyskupai turėtų dėti šiom, galėtų šis koordinatorius kėdami jų kalbos. Po trumpų 
kuo daugiau pastangų ne tauti- paruošti kiekvienai tautybei, at- diskusijų ir šį sumanymą įrašė 
nėm parapijom panaikinti, bet 
kuo efektingiau tas parapijas

ir Clevelande. čia jie .turėjo 
galvoje administracinį ryšį.

Pirmutinis iš tokių klausimų gaidas, kokius dabar paruošia 
buvo, kad Detroito ir kitų JAV arkivyskupijos angliškom mi-

910 W1LLOUGH8Y AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 11221

Vasario 8 d. 7:30 vaL vak. 
įvyko antrasis Detroito sinodo 
mūsų rajono posėdis. Grupė
mis prie atskirų stalų parapi
jų atstovai nuoširdžiai gvildeno 
paskirose parapijose iškeltus 

Prenumeratos kaina B7J00 — Sutncriptlon per yetr 87J00 sumanymus. Į posėdį apsilankė
Laikraiti tvarko redakcinc KOMtSŲA šv* Antano parapijos klebonas

Straipsnius Ir Irnr—onnrlsnrllai redakdla taiso savo nuatMre. NtmadeM otrofrianli bnn. W. Stanevičius ir VyiMU-
sauoomi Ir oražlnami autorlamo prašant. Pavarde paairatvti oMpenfatl MbOttaal gins arklVVSkUDO J. DeardenHreiškla redakcijos nuomone. U* skelbimų turini Ir kaMų redakcija neatsako. /

— pavaduotojas sinodo reikalam 
kun. W. Downey.

Pirmiausia kun. W. Downey 
sugrąžino kompiuterio surastas 
neteisingai užpildytas pereito 
posėdžio korteles, kurias tuoj 
pat turėjome ištaisyti. Pasiro
do, kad tie kompiuteriai yra ga
na gudrus išradimas ir suran
da mažiansias klaideles. Ka-

THE WOrKER

1951 sujungė AMERIKĄ, LOS organą DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS

ir aukos 'dvasiai di- Tokias aukas daro herojai, ko- 
sezonai lygiai paran- kių yra buvę ir dabar yra viso- 
speciali proga gavė- se tautose,,neišskiriant nei mū- 

nia. Gavėnios laikotarpis atei
na kitaip į mūsų pergyvenimus, 
negu ruduo ar žiema. Gamtos 
ritmas keičia spalvas ir tempe
ratūrą. Tuos metų laiko pasi
keitimus jaučiam stipriau. Ga
vėnios violetas tai kažkas iš ru
dens spalvų, kokias matome 
raustančiuose ir melsvė- 
jančiuose lapuose. Violetas — 
tai kraujo ir dangaus mėlynės 
mišinys. Simboliškai ši spalva 
mena žemės auką ir dangaus 
vilti.

Mes žinome, kad gavėnia yra 
Kristaus —Dievo ir žmogaus 
aukos pakartojimas liturginiu 

. būdu. Tai -yra lyg koks dieva- 
žmogiškos dramos spektaklis, 
ištęstas septynių savaičių bėgy
je. Toji drama yra išganinga ir su Brolio. Jo kančia atpirko valgių, 
viltinga, dėl to mūsų dvasiai ar- mus objektyviai ir visuotiniai.
tima ir brangi. O mums tenka subjektyviai ir ||

individualiai priimti ano atpir- II 
kimo vaisius.

vai jau buvę gerai susipažinę 
su technišku darbu, sumanymų 
derinimas, užregistravimas ir _____ ___ ___ __
balsavimas ėjo daug sparčiau įjungti į bendrą bažnyčios atsi- 
negu pirmą kartą. Pvz. admi- naujinimo darbą. Posėdžio da- 
nistracinė grupė šį kartą ap- lyviai pritarė, kad ir mažumų 

teisės Bažnyčioje turi būti ap
saugotos ir'į savo rajoninių su
manymų sąrašą jrašė visai tokį, 
pat kaip mūsų parapijos pasiū
lymą ir už jį balsavo vieningai.

Sutartinai priimtas ir suma
nymas, kad arkidiecezija turi 
paskirti savo kanceliarijoje vie
ną referentą tautinių parapijų

svarstė beveik septynis kartus 
daugiau klausimų negu pirma
me posėdyje.
* Toliau kalbėsiu apie admi
nistracinę grupę, kurioje atsto
vauju šv. Antano parapiją. šia
me; posėdyje buvo paliesti ke
turi klausimai, liečią tautinių 
parapijų reikalus. Prieš juos

Dramatiški yra mūsų laikai, 
kuriuose gyvename. Kiek sąži
nės prievartos, trėmimų, perse
kiot mu. Sunku mums net su
vokti, kodėl ir kaip pasidaro, 
kad mūsų gyvenime daugiau 
kančios nei džiaugsmo. Dar 
sunkiau mums suprasti, kokia 
yra prasmė kentėti.

Kančios prasmė atsiskleidžia 
Kristuje, Jo aukoje. Jau pats 
faktas, kad Kristus savanoriš-

rasdamas tam lėšų iš arkivys- į rajoninius sumanymus ir už 
kupijų fondų.

Reikia pabrėžti, kad admi
nistracinėje grupėje parapijų 
atstovai yra tikrai plačių pažiū
rų ir nuoširdūs katalikai. Svars
tant ketvirtą tos dienos posė
džio tautinių parapijų klausi
mą, kad arkidiecezija turi aprū
pinti tautines parapijas kuni- joninių posėdžių visi sumany- 
gaiš ne tik mokančiais gerai mai eis Į dėkanatų posėdžius, 
tos tautybės žmonių kalbą, bet 
gerai suprantančiais tų žmo
nių dvasią ir reikalavimus, ste
bėjosi, kaip kitaip galėtų būti, 
nes kaip gi kunigai galėtų klau
syti išpažinčių ir sakyti savo 
parapiečiam pamokslą, nemo-

ji pabalsavo vieningai.
Posėdžiui pasibaigus, visiem 

administracinės grupės daly
viam padėkojau už tokį nuošir
dų tautinių parapijų reikalų pa
rėmimą.

Iki šiol einasi gana gerai, bet 
dar toli iki sinodo galo. Iš ra

ktu* vėl bus derinami ir balsuo
jami. Iš dekanatų eis į arkivys
kupo sudarytas kiekvienai te
mai komisijas, o iš ten bus per
duoti arkivyskupo galutiniam 
sprendimui.

Vytautas Kutkus

mui, parapijų atstovai xbu- 
vo supažindinti ,su speci
finėmis problemomis, ku
rios, ypač po Antro Vatikano 
susirinkimo, iškyla tautinėse 
parapijose. Pasirodo, daugu
mas atstovų mūsų problemų ne
žinojo, bet gana smarkiai do
mėjosi, statė klausimus, ku
riuos mudu su Lile Gražuliene 
bandėme atsakyti. Jie iš viso 
nežinojo mūsų parapijų padė
ties, net galvojo, kad mes tie
sioginiai nepriklausom arki
vyskupijom ir kad yra koks 
nors tiesioginis ryšys, sakysim,

sų tautos. Tai tautos, tikėjimo 
herojai. Tokio berojizmo mes 
randame ir šeimose. Herojai 
yra kartu ir kankiniai, nes jo
kia auka nebūna be kančios— kymas. Yra krikščionių, kurie 
dvasinės ar fizinės.

Kristaus auka buvo pati he- 
rojiškiausia, nes tai nekaltojo' 
gyvybės auka ne už dalinį rei
kalą, o už visus žmones visais 
laikais, už visas jų kaltes, tiks
liau — visiem žmonėm ap
valyti, nuskaidrinti ir suderinti 
su Dievu.

Susiderinti su Dievu, kaip
Tėvu, apvalant save nuo kaltės ___ _____  _ ______ r______
ir sukaupiant savyje visas gerą- ti tik viena karta dienoje. Ki- tarptautiniu parapijų Detante 
sias jėgas, yra gavėnios kvieti- tais 
mas. Tai kvietimas paties Kris
taus, mūsų Dievo ir kartu mū-

P. S. Įsakytų pasninkų liko 
tik šie: Pilnas pasninkas ir su
silaikymas nuo mėsos tik Pele
nų Dieną ir Didįjį Penktadienį. 
Tom dienom visi tarp 21 ir 59 
metų amžiaus turi susilaikyti 
nuo mėsos ir sočiai prival^v-

Posėdžio dalyviam paaiški
nus, kad dabar nei mūsų arki
vyskupijoje, nei Amerikos vys
kupų konferencijoje niekas ne
sirūpina, kaip, tautinės parapi
jos galėtų praktiškai įgyvendin
ti antro Vatikano suvažiavimo 
leidimą atnašauti šv. mišias ir 
kitas pamaldas savo tautine 
kalba, kad niekas joms nepa- 
gelbsti nei kituose tautiniai 

. specifiniuose klausimuose, mū
sų rajonas vieningai nutarė, 
kad Amerikos vyskupų konfe
rencijoje vienas iš vyskupų tu
rėtų pasiimti tautinių parapijų 

- koordinatoriaus pareigas. Tada 
bent tokius kiekvieno sekma
dienio pamaldom tekstus ir

Santūrumas ir pasninkas nė- I 
ra gavėnios esmė, tik priemo- į 
nė. Kai kūnas serga, gydytojas I 
duoda priemonių — vaistų į 
sveikatai atstatyti. Pasninkas į 
nėra tiesioginė priemonė mūsų | 
dvasinei sveikatai. Ko mums la
biausiai reikia, tai nukreipti a- | 
kis i save, savyje nepasisekimų 
priežasties paieškoti, savo kai- I 

kai prisiima kančia, verčia mus ^P3^11^
, .. . .T - . . . kad susitaikytume su Dievu. 1

galvoti, jog ji nėra beprasme. TaQau ūasninkas ypač dabar i 
Kančia mūsų gyvenime lyg ne- , . .u YP^
atstojama nuo kaltės. Bet Kris- aBval 
taus kančia yra nekaltojo kan- taa Pne”°ne tan“. 
čia. Arei nėra nekaltos kančios nUO“,,r 
ir mūsų gyvenime? Nekaltojo me? al^val arom I kuMuj 
kančia ™ išperkamoji, per- auka' I

. .. .v .. - savo dvasia susitaikyti su Ine- :maldaujamoji, išganomoji kaip *■ J
auka. Ar mūsų nekaltos kan- „ , . ...
čios ir aukos nieko neišperka? Modemus gyvemmas gdetų 

r rasti daugiau progų pasninkau
ti — atsisakyti. Valgis nebėra 

Aukotis — tai kažką kitam pagrindinis malonumas. Pasnin-

arkivyskupijos angliškom mi-

lietuviškos vyskupijos reikalas
• Trečias Detroito arkivyskupi- Amerikoje” ir pabalsavo už jį 

jos rajoninis posėdis įvyko va- vieningai.
i sario. 15. Wayne apskrities cent

rinio dekanato rajono “B” pa-
i rapijų atstovai ir vėl susirinko 

Šv. Antano parapijos patalpose. 
Tąigi, iki šiol lietuvių šv. Anta
no parapija šiame sinode yra 
gana aktyvi. Jos klebonas kun.

į W. Stanevičius šiame posėdyje
i vėl apsilankė. - ______ „

šia proga administracinėje klausimą, vėl visi" jam pritarė, 
grupėje buvo svarstomas lietu-

i viškos vyskupijos klausimas. Iš 
anksto rūpinaus, ar kitų para
pijų atstovai -— amerikiečiai 
supras mūsų reikalą ir ar jie 
mums pritars. Atsiminkime, 
kad per balsavimus beveik 19 
proc. mūsų parapijiečių pasisa
kė prieš lietuvišką vyskupiją.

r Todėl prieš patiekiant šį klau
simą rajoniniam balsavimui, 
vėl stengėmės išaiškinti, kaip 
svarbu yra Amerikos lietuviam 
tokią vyskupiją turėti. Žinoma, 
vien tik Detroito arkivyskupijo
je šio klausimo negalėsime iš-

I spręsti, tačiau turint galvoje, 
kad Detroito arkivyskupas Jo-

| nas Dearden yra Amerikos vys- 
I kupų konferencijos pirminin

kas, ir kad vėliau ir kitos ar-
I kivyskupijos turės panašius si-

nodus ir jei didelė dalis arti- M atffl in Jonas ir
vyskupijų palanka, pasisakys Magdalena Miškiniai, Brig. ge- 

I šiuo klausimu, tada mes lietu- 6 _ , ®I ..... ’ . ... . , nėr. gyd. a.a. Vlado Nagiaus-I viai busime ne vieni šioje ko- .. .<. .I - ■ ii.-* o -ii Nagevičiaus atm. in., Vladasvoje n-, galbūt, Roma rsklausys Janjna j
musų prašymų. Motuzas Vokje.

Musų rajonas savo rajomma- a a dr Rudoko
■ mo cnrncn ei Irlnucimo irocn _

Tame administracinio sky
riaus posėdyje buvo svarsto
mas dar vienas labai svarbus vi
sas tautines parapijas liečiąs 
klausimas. Būtent, kad tautinių 
parapijų steigimas, panaikini
mas ir jų teisių nustatymas tu
ri ir toliau priklausyti tik nuo 
Romos kurijos. Balsuojant šį

bet vienas parapijos atstovas 
susilaikė. Susilaikė, kaip jis pa
aiškino, ne dėl to, kad nepri
tartų tautinėm parapijom, bet 
tik dėl to, kad nepasitiki Ro
mos kurija, kurią konservato
riai italai perdaug kontroliuoja.

Vytautas Kutkus

LIETUVIŲ FONDO NARIAI

1968 m. sausio mėn. Įstojo 
Į LF narius: dr. Jonas Valaitis 
$500.00; a.a. Jurgio Pauliko at- 
min. įnašas $305; po $200: Sta
sys šurkus (pensininkas), a. a. 
sav. kūr. Adomo Zabuko atm. 
įn. ir Albina ir Mykolas Smels- 
toriai; $150 — a.a. Jono Wa- 
rekoj —Varekojo atm. įn.; po 
$100: East St. Louis, III. apylin
kių Choras Aušra, a.a. dr. Juo

tanauBurr

jos pareigūnas, ir žada premiją

Kaip visos paslaptys, ji atsi-

Alfonsas Babonas, Bronius Pai
kus, Felicijus ir Marija Raubai, 
a. a. Juozo Baltrušaičio atm.

mano grobis!
Bet jis negalėjo prieiti prie 

ieties per savo buvusį draugą—

atiduoti visą save kitiems, programos, kinai, alkoholis, rū- J. Taiaias.

vu.

“ - - > \ ! X | +me TTaŠ! ši-k?aus™ą. jrašė atm.’in., Aloyzas Rudzitas, kun.
taip: Lietuviai katalikai Ame-

Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba vnario 3 pasiskirstė pareigomis. Iš k. į d. sėdi: ALTo garbės pirminiu- rikoje turėtu turėti savo tauti- 
i. ~ - -t -i_ ___kas *- Simutis, buv. pirmininkas A. J. Rudis, pirm. E. Bartkus, I vicepirm. dr. P. Grigaitis; stovi: vicepirm. J ...

duoti is savęs. Aukščiausia au- ko ir susilaikymo prašosi TV T. Biinstrubas, ižd. m. vaidyia, sekr. j. Jasaitis, vicepirm. j. Evans, i sekr. dr. vi. Simaitis, finansų sekr. n? vyskupiją, kūnai pnklausy-
Nuotr. v. Noreikos tų visos lietuviškos parapįjos Įn Vincas ir Viltis Butvydai,

Vladas ir Izabelė Diliai, Kazys 
šipaila, Balys šarkenis, Jonas 
ir Marcelė Vaitkūnai (pensinin
kai), Jonas Balbokas, a. a. Vik
toro Balboko atm. in., Henri
kas G. Daras, Barbora Racevi- 
čienė, a.a. Liongino Gumbino 
atm. įn., a.a. Antano Mieželio 
atm. įn., a.a. Broniaus Mieželio 
atm. įm, Ignas ir Janina Skir- 
gaudai, -a.a. Sofijos Lašinskai- 
tės — Mačežinskienės atm. įn., 
Vidutė Rėklaitytė (5 metų gim
tadienio proga jos seneliai P. 
ir A. Rėklaičiai ją įrašė į LF 
narius).

abiem rankom, jeigu norėtum patys turim kovoti. Aš nunešiu mė buvo baisiai kieta ir ši- tą pamatė, 
pakelti. mūsų ginklą, kur jis turi būti, ta medžio lazda juk buvo šimt- Tačiau tokius veidrodžius

— Švento Jurgio ietis, —ta- kam jis buvo paliktas — žmo- mečio senumo, ji turėjo sutrū- naikina tie, kurie bijo. Dabar
rė vienas pagarbiai ir jo vei- nėm. Ir jis lengvai palietė ietį, nyti sugurėti vietoje — bet ji jau du buvo vienoje pusėje, nes £ 
das sušvito, lyg atšvaistas nuo ir lengvai ištraukė tiek, kad nelūžo nei linko — ji smigo nūnai tas, kuris buvo visada 
radinio krito į jį. — Štai kur tiktai pačiu aštrumu besiekė kaip adata gilyn, tik švitėjo tarpe jų, buvo labai lengvai 
ją paslėpė angelai, kad mes žemę — ji tuojau turėjo su - taip, kad jis negalėjo žiūrėti. įtikintas ir pagautas. Du jie ve- 
slėptume toliau, kol bus grąžto-, švitėti iškelta, kai kitas visa jė- Pagaliau visa ietis buvo su- dėsi savo buvusį draugą, ir ati- 
ta mūsų atidarytai bažnyčiai. ga puolė draugą. Jis griuvo į varyta į žemę ir jis ėmė ten davė tam, kuris negalėjo mię-

— Tai tas kvaišas pagalys ^.visu. kūnu> ant trypti kojomis — jis pats nu- goti dėl nepribaigto naikintiRi-
dėl kurio taip kremtasi parfr ^ščiavo jo veidą ir stebo, kad niekas, net nė jis, terio.

- - -------- ' nai,r^"c negalėtų atpažinti jog prieš a- Jis atsivedė savo skalikus ir
trys jauni draugai klydinėjo "ž pristatymą? - tarė kitas, ’ “0Ri hylt0- 17*

ir jo veidas pasidarė kietas, t>r38in • Jis atsistojo ir išdidžiai sušu- bi ir neradę, nusiramino dėl
a.. ssr i—r. amžinai nugramzdintos ieties.

(3)
Tiktai jie stebėjosi, kad jis 

nepasitraukia iš čia: jokių nau- ____ , r____________ _ _
jų blogų darbų nebuvo šiuo bią žievę lazdą — ilgą lazdą, o tarP abiejų^sumykė: 
tarpu besumanyti, jie girdėjo, «•—

miške ir laukymėje, prie seno 
ąžuolo, pamatė atremtą į gru- gi tas, kuris bėgo ir stovėjo Tai tu esi iš tų, kūne iš- įo:

* .r __ /-i: dr^ta mėginti kovoti prieš _ Vyrai, sustokit! Ko jūs B8 buvo S37?8 S10-
— Ka^žino, "aš tik sakau, mus! k nepažinau tavęs, norit nugalabyti vienas kitą? bį — juk tai buvo verta nema-

kaip jūs mokate neišsiduoti! Pa- pėl ko? Juk jokios ieties nėra! ^n^ medžio lazdą. By-
rė jį platesnięms užmany- lys buvo į jį susmeigtas. Apim- — Parnešime jį namo, — ta- mišeliai ir priešai. O ietis yra

Tuo pačiu laikotarpiu savo 
Įnašus padidino:

Kazys Algenis iki $300, LB 
Brighton Parko apylinkė iki 
$600, Kazys ir Stasė Tamošai
čiai iki $600, Jonas ir Elena 
Vaičiai iki $150, dr. A. A. Stan
kus iki $750, Vet. gyd. Anice
tas Grigaliūnas iki $750, Oma- 

__  . _ hos Liet. Medžiot, ir Meškerio- 
Gi tas, kuris visada laikėsi jų bio ir žiūrėjo į ąžuolą — ir ne- kad stebuklas turi dvi atžalas. toju klubas “Aras” iki $300 ku- 

ties pabusdavo labiau sunykęs, vienodu gabumu, tiek pat spor- — Geriausiai niekam nieko viduryje, dabar stengėsi nepa- matė nieko. ‘ Kažkur buvo jų medinė šven- nigas Benediktas Sugintas’ iki

tarpu besumanyti, jie girdėjo, jos galas spindėjo taip, tary-
kad jo lakintojai gyrė jį ir sky- tum kiekvienas saulės spindu- ^as ®no, daiktas!

niams, bet jis vilkino ir nesi- ti smalsumo, jie nubėgo ten te- rė pirmas, — mes leisime ją, 
traukė. Jis sakė savo ponams, kini. kaip krivulę per ištikimas ran-
jog turįs įvairių naujų suma- Smagus buvo jų bėgimas, kas» per visą kraštą — ji ne-
nymų, tačiau žmonių neapga- nes visi buvo jauni, visi viena- leis užmigti mūsų drąsai, vii- P® grūmėsi ir kovojo už me-
vo jo geismas būti čia: jie ma- amžiai, sveiki, paskutinių gim- čiai ir sąžinei — ji pašauks atė- <^° ^3rtL ^aiP gyVbę.
tė, kad jis iš kiekvienos nak- nazijos metų — visi mokėsi jus valandai.

la buvo baigta.
Tie, kurie buvo atėję 6a 

prieš trumpą laiką kaip viena- nebuvo baigta. Niekuomet 
amžiai ir bendraklasiai, šioje nebus. 
vietoje gimę ir augę, visada bu- . ....
vę kaimynais — staigiai palei- vėrė žmonėms — jie dabar ži- 
do vienas kitą iš mirtino glė- nojo ir skleidė žinią kitiems,

- - - ----- --- ------
------  . -- — _ T — - Tiktai šokinėjo iš džiaugsmo tojo Jurgio ietis — ji tikrai pa- $800, Matas ir Valė Tylai iki 

tas’ kuns e1* akis ir pasitraukė į šoną, jis ir puikybės jų trečiams, ir juo- sirodys pranašaudama, kad išsi- $200, Beverly Shores' Lietu-
-----------— — vadavimo kovos metai artėja, vių Klubas iki $200, Prano Ur- 
. .--------------. Ko jūs čia dūkstate to- Ir jie pradėjo pažinti iš veidų bono a. į. iki $1000. dr. Zig-

... - - - ,85 parnešiu ją ten, kur mėgo jokio nemalonumo. Kai kią gražią vasaros dieną. Nėra ir darbų aiškius išdavikus, ir mas ir Marcelė Rudaičiai iki
v- v ,r», ga v0?° sau.’ “ j*8 buvo šiek tiek atstu — _ reikia, — ir pribėgęs stvėrė ie- pagaliau jis, pro praskęstus jokio ginklo — aš taip papras- tuos, kurie yra pusės — kaip $525, LVS Ramovės Omahos 

tį, bet ji išslydo iš jo rankų, pirštus pažvelgė — draugai taip tai ir lengvai sunaikinau jį, sulūžę šakos. Ir matė išduotus skyrius iki $600, Z.T. (pavardės 
” “ *"*X4" *—• — —- -- ................... prašė neskelbti) iki $1,000, inž.

Kazys ir Stasė Tamošaičiai iki 
$1,000, Stasys Augonis iki $150. 
kun. Antanas Račkauskas iki 
$500, Nežinomo Lietuvos Par
tizano įn. iki $1,236.16 ir Ne
žinomo Lietuvos Kario in. iki 
$771.80.

tarytum, jis buvo griaužiamas tavo, buvo žvalūs. Tiktai labai nesakykim, nebus jokio vargo, sipanttoti. Ne, jis tik užsiėmė
sapnų, kaip slibino, kai kiti gė- įsistebėjus, labai sekant, gale- ■ ’
rė, nors ir iš darbų nualinto, jai įžiūrėti, kad vienas visada na ir bėga abiejų tarpe. bijojo, kad per apsirikimą ku- kėši:
miego versmės poilsį. Ir tylo- buvo viduryje: kalboje ir su - — O, ne, — pasako tas ki- ris nesuduotų jam. Jis taip ne- —
mis susižvelgdavo žmonės pa- pratime, kaip ir dabar bėgant tas, ~ ~

dar kiek pabuvus, jis nusibaigs, ir bėgo abiejų tarpe. 1
jis pavirs į sausą gyvatės ar sli- Jie sustojo priešais ąžuolą— ir susmigo į kietą žemę trečda- grūmėsi, kad jų veidai buvo kad niekas jo neatgaus. Argi drąsiuosius, pasmerktus liūd-
bino išnarą — nes kiekvie- truputį įsmigusį į žemę ir tru- liu. kruvini, tačiau jis negalėjo ap aš nesu gudrus? Tereikia būti nai daliai — tačiau žmonių
nam ateina savos bausmės me- pūtį atsirėmus medžio buvo ta — Neliesk! — sušuko pirma- tarti katras bus laimėtojas — neutraliam — tegyvuoja taika, liūdėjimas turėjo viltį — jie at- 
tas. Ir nors tiek bus lengviau lazda -— ji atrodė, kabojo ore, sis, — neliesk! Ar tu nematai jis pažvelgė į ietį, ir ūmai ta- vyrai! pažino tai daugelyje broliu, ku-
žmonėms, kad viena dėmė bus taip lingavosi ji nuo vėjo, ku- ženklo — mes turim šventą rė sau, kad jis yra išmintingas. Dabar visi stovėjo ir žiūrėjo rie yra kaip ginklai, paslėpti ir
nudilus nuo jų vietovės vardo, rfe ptanirdavo pro miško kraš- ginklą, mes nesame apleisti, Jis pribėgo ir visa savo jėga i vienas kita, ir jų sielos buvo laukiantys — tačiau nesulaužo-

Qal ir būtų taip įvykę. tą, ir vistiek, atrodo, jog stovi mūsų kraštas bus išgelbėtas, ėmė stumti ietį į žemę. Jis nu- išvilktos iš‘ savo priedangos mi.
Tačiau, vieną vidurdienį, taip tvirtai, kad turėtum suimti maskoliai bus išvaryti, bet mes stebo, kad yra toks stiprus: že- — ir pirmą kartą jie vienas ki- (Bus daugiau)
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PROCLAMATION
, LITHUANIAN INDEPENDENCE WEEK

WHEREAS....

The 50th anniversary of the proclamation of independence 
of Lfithuanįa will be celebrated on February 16, 1968, by 
Americans of Lithuanian origin; and

. This dąte is of paramount importance to the proud people 
of Lithuania, for it signified the restoration of liberty 
and freedom, to a natipn which prized its independence, 
from Russian rule; and

The people of the United States įeel a strong sympathy for 
those in Lithuania and for people everywhere who are 
striving for independence and the right to live their lives 
free from the heel of tyranny;

NOW, THEREFORE ...

I, James H. J. Tate, Mayor of the City of Philadelphia, do 
hereby proclaim the week of February 16-23, 1968 as

LITHUANIAN INDEPENDENCE WEEK
and call upan the citizens of Philadelphia tot join with 
their neighbors of Lithuanian descent in observance of 
this important week.

MAYOR — JAMES H.J. TATE
City Representative — S. HARRY G ALF AND

Given under my hand and the Seal
of the City of Philadelphia this 
ninth day of February, one thou- 
sand nine hundred and sixty-eight.

Philadelphijos - Pietinės Jersey Jubiliejinių Metų komiteto delegacija pas Philadelphijos burmistrą Tate. Iš k- 1 d- Juozas Gaila, Mayor 
James H. J. Tate, Teresė Gečienė, Rėdą Ardier.ė ir Putinas Mašalaitis. Delegacija priimta vasario 8 dieną.

DATED: January 25, 1968

BRIDGEPORT, CONNECTICUT 
PROCLAMATION

WHEREAS, February 16, 1968, will mark the 50th Anniver
sary of Lithuania’s Declaration of Independence in 
the City of Bridgeport; and

WHEREAS, Lithuanians are reminded of the tragic enclave- 
ment of the homeland of their forefathers by 
Soviet Communism and are fully cognizant that 
unjust suffering to the people of Lithuania is relent- 
lessly continuing under rigorous Communistic re- 
pression; and

WHEREAS, the United States of America has been in the 
forefront of United Nations’ activities in ending for- 
eign colonialism, such as is being experienced by 
Lithuania, Latvia and Estonia; and

NOW, THEREFORE, I, HUGH C. CURRAN, Mayor of the City 
of Bridgeport, do hereby proclaim February 16, 1968, 
as

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY
and call up on e v e r y Citizen o f Bridge 
port to pay tribute to his fellowman on this memor- 
able occasion.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto sėt my hand and 
caused the Seal of the City of Bridgeport to be affized this 
8th day of January, A.D., 1968

\
HUGH C. CURRAN — Mayor

Lietuvių delegacija pas Bridgeporto miesto burmistrą. Iš k. į d. Vladas Barius, kun. Pr. Pranokus, majoras Hugh C. Curran, Juozas Ry- 
gelis ir Gintarė Ivaškienė.

VOLUNTOWN, CONN.

PROCLAMATION
City of Detroit — Executive Office 

RE PUBLIC OF LITHUANIA WEEK

February 11-17, 1968

WHEREAS The 50th. Anniversary of the declaration of Lith
uanian independence will be commemorated on February 
16th, marking that day in 1918 when Lithuania was re- 
established as a free and sovereign statė, and

V7HEREAS The history of the freedom-loving Lithuanian 
people is underscored by their heroic resistance to sub- 
jugation by Czarist Russia, by Nazi Germany and since 
1940 by the Soviet Union, and

VVHEREAS Despite 28 years o f Communist domination, Li
thuanian people throughoyt the world maintain the most 
fervent dedication to the cause of liberating their home
land, and

WHEREAS The United States has supported and encouraged 
this abiding love of freedom by the Lithuanian people by 
refusing to recognize the incorporation of Lithuania by 
the Soviet Union

NOW, THEREFORE, I, Jerome P. Cavanagh, Mayor of the City 
of Detroit, do hereby proclaim thd įveek of February 11- 
17, 1968 as

REPUBLIC OF LITHUANIA WEEK
in Detroit and urge all citizens to join me in seeking a 

world in which the fervent desire for freedom becomes the 
reality of freedom for Lithuania and all peoples.

Given under my hand and seal 
this 29th day of January, 1968

JEROME P. CAVANAGH — Mayor

Lietuvos jubiliejaus minėjimas
Kun. dr. V. Cukuro, Šv. Ma

to parapijos klebono, dėka, jo 
parapijos salėje New Londono 
ir apylinkės lietuviai jau antri 
metai minėjo Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo jubilie
jų. Šį kartą tai įvyko vasario 
11.

Minėjimą pradėjo L.B. apyl. 
pirm. Gediminas Vildžius. Ku
nigui Cukurui sukalbėjus Lais
vės maldą (kun. St. Ylos), ‘Dai
navos’ ansamblio “Maldai už žu
vusius” (A. Vanagaičio) aidint, 
pagerbėme mirusius ir nukan

Oetroito miesto burmistras Jerome P. Cavanagh įteiki a Lietuvių Organizacijų pirmininkui Ralph J. Valatkai 
proklamaciją Vasario 16 proga, toliau kun. M. Kundratas, adv. Algirdas Ambroze.

kintus kovoje dėl Lietuvos lais
vės.

Kun. dr. Z. Smilga savo pa
skaitoje kalbėjo apie lietuvy
bės išlaikymą. Pabrėžęs, kad 
lietuvybę gali išlaikyti tik stip-^ 
ri lietuviška šeima, prelegen
tas plačiai ir išsamiai nagrinė
jo šeimos tvirtumo pagrindus 
ir jos irimo priežastis. Kreipda
mas dėmesį į motinos ypatin
gą veidmenį jaunosios kartos 
tautiniame ir religiniame auklė
jime. ragino moteris susiburti 
į atitinkamą studijų ratelį, ku
riam pažadėjo savo talką.

Moksleiviai Algis ir Zita Ra
jeckai gražiai paskambino pija- 
ninu, o Zita Rajeckaitė dar ir 
padeklamavo St- Džiugo “Tau, 
brangi tėvyne”. Jai nepasiduo
dami mažieji Donatas ir Gintau
tas Vildžiai abudu sutartinai pa
deklamavo Vytės Nemunėlio 
“Į tėviškėlę”.

Inž. Alg.Giedraitis ilgesnėje 
deklamacijoje, puikiai supynęs 
Maironio, Aisčio, Andriekaus 
ir Danutės Juozapavičiūtės ei
lėraščius ir jų dalis, labai jaut
riai prabilo apie Lietuvą, Vil
nių. Kauną, Trakus, Raseinius, 
Nemuną, Dubysą, Šatriją. To
je aktoriškai perduotoje poezi

jos pynėje rado vietos ir Vin
co Krėvės “Aras”.

Apylinkėje gyvena labai ma
žai lietuvių, todėl ir minėjime 
dalyvavo tik per 30 asmenų. 
Be jau minėtų kunigų dalyva
vo ir kun. Jonas Grigonis. Lie
tuvos laisvinimui 16 aukotojų 
sudėjo 147 dol., kuri suma dar 
padidės.

šia proga įvykdytas ir L. B. 
apyl. susirinkimas. Apie treje
tą metų gražiai pasidarbavusiai 
valdybai (G. Vildžiui, A. Dra- 
gūnevičiūtei-Pakštienei ir St. 
Mikniui) pasitraukus, naujon 
valdybon išrinkta E. Kondratie- 
nė, kun. dr. V. Cukuras ir inž. 
Alg. Giedraitis. Minėjimas baig
tas Lietuvos himnu, pijaninu 
palydint Alg. Rajeckui.

Jurg. ežer.

— Clevelando “Grandinėlė", 
vadovaujama Liudo Sagio, sau
sio 27 pasirodė Clevelando če
kų metiniame “The Night in 
Prague” baliuje. Publiką ypa
tingai žavėjo “Grandinėlės” 
šokėjai, pašokę kubilą, blezdin
gėlę, jonkelį ir kt. lietuviškus 
šokius, žiūrovai gėrėjosi ne 
vien tik besikeičiančiais vaiz
dais, bet ir šokiam priderinta 
muzika. Orkestras, vadovau
jamas V. Pažemio, sugebėjo ir 
kitataučius sudominti mūsų mu
zikos motyvais. Paskutiniam 
šokiui pasibaigus, publika atsi
stojimu pagerbė šį šaunų jau
nimą. jo nenuilstamą vadovą 
ir jo padėjėjus.

"Toks mūšy 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 Reader for 
Self-Instruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol.

Lietuvos general. konsulo J. 
Budrio atsiminimai “Kontržval
gyba Lietuvoje” ką tik išėjo 
iš spaudos. 224 psl. knygoje 
autorius vaizdžiai apžvelgia 
kontržvalgybos veiklą Lietuvo
je. netrukus po nepriklauso
mybės atgavimo. 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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Įspūdingas neprikl. minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo 50 metę sukakties 
minėjimas ir jį lydintis Lietu
vai ir Pabaltijo valstybėm lais
vės šauksmas rado pritarimą 
JAV visuomenėje bei politiniuo
se sluoksniuose. Šalia Pennsyl- 
vanijos gubernatoriaus Ray- 
mond P. Shafer ir Philadelphi- 
jos burmistro James H. G. Ta- 
te oficialių proklamacijų, Pabal
tijo valstybių laisvės reikalas 
yra komentuojamas didžiojoje 
spaudoje, televizijos bei radio 
programose. Dviejų milijonų ti
ražą turį dienraščiai “The Phi- 
ladelphia Inąuirer” ir “The 
Eve. Bulletin” įsidėjo sukak
čiai skirtus vedamuosius. Juos 
sekė radio ir televizijos žinių 
redaktoriai bei komentatoriai 
TV 10 WCAU (CBS) vakarinė
je žinių laidoje, Lietuvos pra
eities, dabarties ir laisvės at
statymo reikalui skyrė 5 minu
tes, perduodama Donald Barn- 
hause komentarą milijonam 
klausytojų. Jų visų pagrindinę 
mintį išreiškė kongresmanas 
Richard S. Schvveiker Vasario 
16 minėjime pasakytoje kalbo
je — Jungtinės Amerikos Vals
tybės turi atnaujinti Sovietų 
Sąjungai reikalavimą, kad Pa
baltijo valstybėm būtų grąžin
ta laisvė.

PHILADELPHUOS ŽINIOS

Pats minėjimas įvyko vasa
rio 11. Katedroje 11 vai. buvo 
iškilmingos pamaldos dalyvau
jant organizacijom su vėliavo
mis ir gausiai visuomenei. Mi
šias aukojo vysk. V. Brizgys. 
Pamokslą pasakė prel. J. Bal- 
kūnas. Greta katedros choro, 
mūsų choras Viltis pagiedojo 
ketvertą lietuviškų giesmių. Jos 
priminė giedojimą Kauno bazi
likoje.

3 vai. popiet minėjimas bu
vo tęsiamas Drexel Instituto sa
lėje. Minėjimui vadovavo An- 
thony W. Novositis. Invokaciją 
lietuviškai ir angliškai atkalbė
jo prel. V. Martusevičius. Pa
grindinę kalbą angliškai pasa
kė kandidatuojąs į senatorius 
kongresmanas Richard S. 
Schweiker. Kalbą lietuviškai pa
sakė Lietuvių Fondo pirminin
kas dr. Antanas Razma. Meni
nėje programos dalyje dalyva
vo solistė Irena 
komponuojant 
Vilties choras, 
Leono Kaulinio
tinių šokių grupė, vadovaujama 
Vilties Puzinienės. Pranešėja 
buvo Aušra Zerr.

John Cardinal Krol, vasario 
11 paskelbė maldos diena už

kenčiančią Lietuvą Philadelphi- 
jos arkivyskupijoje. Tą dieną 
mišiose, tikinčiųjų malda buvo 
papildyta atitinkamu straipsne
liu. Arkivyskupijos savaitraštis 
tą dieną atžymėjo vedamuoju 
apie Lietuvą.

Artimiausias ir bene pats žy
miausias įvykis jubiliejinių me
tų minėjime — tai pabaltiečių 
banketas, kuris įvyks kovo 9 
Sheraton viešbutyje. Jame da
lyvaus trijų Pabaltijo valstybių 
pasiuntiniai Washingtone ir vi
sa eilė žymių amerikiečių.

K. Č

Stankūnaitė, a-
J. Stankūnui, 

vadovaujamas
ir Žilvino tau-

Algimantas Gečys, minėjimo komiteto pirmininkas, dėkoja kongresm. Ri- 
chard S. Schvveiker (k.) už jo paaskytą kalbą. Toliau — Putinas Mašalaitis.

Nuotr. K. čikoto

ir Lie- 
50 m. 
vysku- 
naujo

Leonardas 
pirmininkauja

LIETUVA NEWARKO MOKYKLOJE

lietuviukas antrame

surengė rašytoja Au- 
Ona Balčiūnienė, dir- 
inokyklos biblioteko-

Vasario mėn. dvi savaites 
vyko lietuviška paroda Newar- 
ko didžiausios, naujos, moder
nios, katal. Sacred Heart mo
kyklos bibliotekos vitrinoje. 
Tai buvo graži, vertinga ir tur
tinga paroda amerikietiškoj 
mokykloj, kur mokosi bene tik 
du lietuviukai: Rytis Balčiūnas 
— garbės mokinys 8 skyriuje 
ir kitas 
skyriuje.

Parodą 
dronė — 
banti tos 
je-

Parodai lietuviško liaudies 
meno išdirbinių, knygų ir kt. 
mielai paskolino Vita Matusai- 
tienė iš Paterson, N. J.. Jad
vyga Kregždienė iš Brooklyn, 
N.Y., dr. Rožė šomkaitė iš So. 
Orange, N.J., rašytoja Kotryna 
Grigaitytė — Graudienė iš 
Newark. N.J., ir visa kita pri
dėjo pati Audronė — Ona Bal
čiūnienė. Parodoje buvo kelios 
dešimtys reprezentacinių eks
ponatų, kaip tai: Sibiro malda
knygė dviem kalbom, Lietuvos 
vėliava, Vytis, taut. kostiumas 
(Matusaitienės), Lietuvos him
nas rankšluostyje (K. Grau- 
dienės) daugelis puikių repre
zentaciniu knygų lietuvių ir 
anglų kalbomis, gražiu gintaro 
išdirbinių, juostų, medžio išdir
binių, keramikos ir jaunimo 
žurnalų.

Vasario 2 tos mokyklos bib
liotekininkių mėnesiniame su
sirinkime mokyklos vedėjos bu
vo pristatyta ir pagerbta rašy
toja Audronė — Ona Balčiūnie
nė, kaip vienintelė “autorė-’ 
jų tarpe ir vienintelė lietuvė. 
Audronė, savo ruožtu, pakvie
tė vadovybę ir bendradarbes 
dalyvauti Lietuvos jubiliejinėje 
šventėje vasario 1 1 Newarke 
(katedroje ir viešbutyje) 
melstis už Lietuvą. Seselės 
stovės ir dalyvavo, rengimo 
miteto aprūpintos bilietais.

Ši lietuviška paroda, rašyto
jos O. B. Audronės pristaty
mas, Lietuvos šventė ir pagrin
dinės žinios apie Lietuvą tilpo 
mokyklos “News Letter” ir mo
kyklos kronikoje net kelis kar
tus. Audronės knygas išsistatė 
ir 8-to sk. mokytoja savo sky
riaus vitrinoje su užrašu, jog 
tai Ryčio mamos poezija lie
tuviškai.

Iš L. vyčiij veiklos
Chicagoje sausio 13 įvyko 

Lietuvos vyčių centro valdybos 
posėdis. Sušaukė pirmininkas 
Aleksandras Vasiliauskas. Po
sėdžiauta Sheraton viešbutyje. 
Perskaičius praeito posėdžio 
protokolą, padaryti įvairūs pra
nešimai.

Daug laiko praleista diskusi
jom: kas sudaro vyčių kuopą? 
Ar kuopą gali sudaryti vienas 
narys? Ar jai reikia šimto na
rių? Tie klausimai palikti vy
čių seimui, kuris bus rugpiūčio 
22-25 Philadelphijoje.

Daug kalbėta ir apie vyčių 
išleistą plokštelę, — Polka Al- 
bum. Dabar daug kas plokštelę 
palaiko lenkų muzika. Patar
ta ant plokštelės užklijuoti aiš
kesnę etiketę.

Diskusijose prisiminta 
tuvos nepriklausomybės 
sukaktis. Pasveikintas 
pas Charles Salatka jo 
paskyrimo proga. 
Šimutis, kuris
garbės narių komitetui, prane
šė. kad Eleanor Laurin bus to 
komiteto sekretorė vietoje mi
rusio Jono Juozaičio. Taip pat 
pranešta, kad nuo šių metų į 
garbės narius bus pakeliami tik 
du nariai per metus.

Nutarta pasiųsti Dainavos 
stovyklai 100 dol. auką. Kalbė
ta apie, veiklos .pagyvinimą. 
Konstantinas J. Savickas pasiū
lė, kad būtų Įvesta nario mo
kestis visam amžiui. Kas sumo
kės 100 dol. iš karto, tas bus 
susimokėjęs visam savo amžiui 
nario mokestį. Tuo klausimu 
dar bus kalbama vyčių metinia
me seime.

Kitame centro valdybos posė
dyje nutarta svarstyti jaunųjų 
vyčių klausimą. Užbaigiant po
sėdį, maldą sukalbėjo kun. Jo
nas Savukynas.

Be minėtų posėdyje dalyva
vo: Nancy Kober iš Great Neck, 
Stanley Vaitkus iš Dayton. O- 
hio, Leon Paukšta — Chica- 

. go, Stella Sankal — Cleveland, 
Ohio, Helen Zimmer, Irene Sen
kus, Chicaga, Albert Jaritis, 
Boston, Mass., Joseph Paulu- 
konis, Chicaga, ir šių eilučių 
autorius. Taip pat dalyvavo ke
letas svečių iš įvairių Chicagos 
kuopų, šių eilučių autorius ir 
visa centro valdyba dėkoja 
Chicagai už puikų priėmimą.

F.V.

ir 
at- 
ko-

bibliotekos vitrino- 
vyksta įvairios pa- 
lietuviškos parodos

Minėtoje 
je nuolatos 
rodos. Šios 
pasėkoje, ateina daug gražiu ir
šiltų atsiliepimų iš vietinių a- 
merikiečųi ir daug padėkos iš 
mokyklos ir bibliotekos vado
vybės. Sako, kad tokios įdo
mios ir turiningos parodos dar 
nėra ten buvę, kaip šioji, pa
vadinta Lietuva. G. G.

Dr. Antanas Razma (v.) pasakęs pagrindinę kalbą Lietuvos nepriklausomybės minėjime Philadelphijoje va
sario 11. J. Stikliorius (k.) ir V. Volertas (d.) Nuotr. V. Gruzdžio

VAS. 16 LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE WASHINGTONE
Vasario 16 dienos proga Lie

tuvos atstovą pasveikino korte
lėmis valstybės sekretorius, 
valstybės pasekretorius, amba
sadorius at Large, William A- 
verell Harriman, ambasadorius 
protokolo šefas, valstybės sek
retoriaus padėjėjas Europos rei
kalams bei kiti valstybės se
kretoriaus padėjėjai ir eilė 
aukštųjų valstybės departamen
to pareigūnų.

Vasario 16 anksti rytą tele
fonu pasveikino dipl. korpuso 
dekanas, Nicaraguos ambasado
rius, kortelėmis sveikinimus 
atsiuntė Vokietijos bei Laoso 
ambasadoriai.

Į Lietuvos atstovo surengtą 
Vasario 16 priėmimą pasiunti- 
nybėn atsilankė ir asmeniškai 
sveikino su Vasario 16 —ponia 
Dean Rusk, valstybės sekreto
riaus žmona,, valstybės sekreto
riaus padėjote~ pavaduotojas 
Europos reikalam ir ponia 
Walter Stoessel, Jr.. valstybės 
sekr. padėjėjo administracijos 
reikalams pavaduotojas Michel 
Cieplinski, Rytų Europos direk
torius Raymond E. Lisle, bu
vęs valstybės pasekretorius ad
ministracijos reikalam ambasa
dorius Loy Henderson, buvęs 
rytų Europos direktorius ir po
nia Harold C. Vedeler, Baltijos 
skyriaus viršininkas ir ponia 
Homer R. Phelps, Jr., buvęs 
Baltijos 
Alton L. 
reigūnai 
žmona.
bei kiti Valstybės Departamen
to pareigūnai ir pareigūnės.

Į priėmimą atsilankė ponia 
John Foster Dulles, kuri be
veik niekur į priėmimus dėl 
sveikatos nebesilanko. Tuo ji 
parodė nepaprastą Lietuvai pa
lankumą.

Pirmą kartą iš viso į Pas-bę, 
priėmiman. atsilankė Atsto-

skyriaus viršininkas 
Jenkens, protokolo pa- 
— Clement Conger su 
Miss Lenore Thomas

vų Rūmų pirmininkas John W. 
McCormack. Taip pat priėmi
me dalyvavo senatorius Vance 
Hartke, Senato kapelionas dr. 
Frederick Brown Harris su 
žmona, kongresmanas Daniel 
J. Flcod, atstovo W. T. Mur- 
phy, iš Chicagos, žmona, su 
dukterimi.

Iš diplomatinio korpuso pri
ėmime dalyvavo dipl. korpuso 
dekanas, Nicaraguos ambasado
rius ir Congo, Guyanos, Jamai- 
cos, Libijos. Liuksemburgo, Ni
gerio. Rwandos, Trinidad ir To
bago ambasadoriai su žmono
mis. Bolivijos ambasadorius 
prie Amerikos Valstybių Orga
nizacijos su žmona (lietuvaite), 
Latvijos atstovas dr. Spekke, 
Latvijos pas-bės patarėjas su 
žmona. Estijos atstovas, gen. 
konsulas New Yorke su žmona 
ir Vokietijos, Kinijos bei Ku- 
vvaito ambasadų ministeriai — 
patarėjai.

Į priėmimą atsilankė ir apaš
tališkasis delegatas arkivysk. L. 
Raimondi su delegatūros sekre
torium prel. Balducci. Priėmi
me dar buvo prel. Thorning, 
tėvas Walter Ciszek, S. J., 
buvęs Sibiro kalinys, latvių pa-- 
storius Veinbergs, klebonai —
J. Gedra, Pr. Valukevičius iš 
Rochesterio. J. Znotinas, kun.
K. Pugevičius. tėvai dominiko
nai—K. Žvirblis ir dr. T. Žiūrai
tis. .

Priėmime dalyvavo taip pat 
buvęs vyr. teisėjas Dist. of Co- 
lumbia — McGuire su žmona, 
gen. Erskine. ponai Logan ir 
Markei su žmonomis, Miss M. 
Nealy, prof. dr. L. Dobriansky 
ir prof. Janse su žmonomis, 
Burke Walsh, NCWC spaudos 
skyriaus vedėjas, ponai Zlot- 
nick ir Gookin su žmonomis, 
bankininkai — L. Corea, P. 
Knovvles su žmona, ponia E. 
Pearce, Gen. Fed. Moterų Klu
bų pirmininkė, John F. Clout- 
man su žmona, Latvijos Pas.

Sąjungos pirm. prof. P. Lejinš 
su žmona, ponia Gerhardt, tė
vo W. Ciszek, S. J., sesuo bei 
keletas žurnalistų ir buvęs 
Press Clubo pirm. Cosgrove.

Priėmiman atsilankė keletas 
lietuvių iš New Yorko, Philadel- 
phijos, Baltimorės bei kitų vie
tovių, jų tarpe — Nadas Ras
tenis su žmona, dr. J. Bachulus, 
pulk. Matulis bei kiti. Taip pat 
priėmime dalyvavo P. Bizaus- 
kienė, Lietuvos Neprik. Akto 
signataro ir buvusio ministerio 
Washingtone žmona, A. ^Adž- 
gauskaitė, buvusi ilgametė Pa
siuntinybės Washingtone parei
gūnė, Amerikos Balso lietuvių 
skyriaus pareigūnai bei Wash- 
ingtono lietuvių kolonijos atsto
vai. Priėmime dalyvavo virš 
300 žmonių.

paruoštas

— Los Angeles Times vasa
rio 15 paskelbė gražų vedamą
jį “Imperialism, Russian Sty- 
le”, kuriame aprašo kaip Sovie
tų Sąjunga grobia ir naikina 
tautas. Primenama kaip komu
nistai niekina ir tremia žmo
nes. Straipsnis pažymi, kad 
Stalino ir Hitlerio nutarimu Lie
tuva buvo užgrobta 1940. 
Straipsnis paskelbtas Vasario 
16 proga, primenant, kad šie 
metai yra lietuvių kovos už lais
vę metai.

— Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo sukakties minėji
mas Mannheime įvyks kovo 2. 
Ruošia PLB Vokietijos krašto 
valdyba. Paskaitininkas prof. 
dr. Z. Ivinskis iš Bonuos uni
versiteto. Meninėje programo
je: Janina Liustikaitė, Vasario 
16 gimnazijos tautinių šokių 
grupės, vad. E. Tamošaitienės 
ir choras, vad. K. Motgabio.

— Kun. Alberto Kontauto 
ilgokas straipsnis apie Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimą ir 
dabartinę padėtį išspausdintas 
South Boston, Mass., Gazette 
savaitraščio vasario 15 d. lai
doje. Kruopščiai
straipsnis pradėtas žymioj pir
mo puslapio vietoj ir perkeltas 
į vedamųjų puslapį.

— Prelatas L. Paznonskas, 
Scrantono vyskupijos kunigas 
ir kariuomenės kapelionas Įeit, 
pulkininko rangu, šiomis dieno 
mis apdovanotas Bronzine 
žvaigžde už tarnybą Vietnamo 
kare.

— Vasario 16 gimnazijoje 
Vokietijoje vasario 7 lankėsi 
Ministerialrat Lueder VVerner 
ir Globke iš pabėgėlių minis
terijos Bonnoje. Jie apžiūrėjo 
naują gimnazijos pastatą, ben
drabutį ir jame vykstančius 
remontus, domėjosi gimnazijos 
reikalais ir finansine padėtimi.

— Baltijos valstybių nepri
klausomybės sukaktį minėda
mas, filatelistas V. Grundma- 
nis, Indianapoly, Ind., išleido 
vokus, kuriuose ryškiai matyti 
ženklas su užrašu “Kryžiaus ka
ras už laisvę-’, o taip pat šūkis 
“Reikalaukite laisvės Baltijos 
valstybėms”. Kairiame šone vir
šuje suminima 50 m. Baltijos 
valstybių sukaktis, o žemiau 
trys dabartiniai rusiški tų vals
tybių pašto ženklai, su užspaus
tais ant kiekvieno atitinkamais 
įrašais: “Lietuva, Latvija, Esti
ja 1918-1968”.

— Bronius Nainys, JAV LB 
centro valdybos pirmininkas, 
dalyvavo “Latvijos Draugų Gar
bės Komiteto-- posėdyje, įvyku
siame latvių namuose vasario 
19. Šio komiteto tikslas yra pa
dėti Chicagos Latvių Sąjungai 
suruošti Latvių dienas Chicago
je. Latvių dienos įvyks gegužės 
27 — birželio 1.

— JAV LB švietimo taryba 
jubiliejinių metų proga organi
zuoja lituanistinių mokyklų 
moksleivių vajų. Norima moks
leivių skaičių iš trijų su puse 
tūkstančio pakelti bent iki pen
kių tūkstančių.

Ncwarkc po Lietuvos nepriklausomybės minėjimo. Is k, į d. I. Dilienė. O. Bačkienė. p. Melinienė, V. Melinis, 
dr. St. Bačkis, I. Veblaitienė, New Jersey Pavergtu Tautų pirmininkas su ponia, VI. Dilis. Nuotr. V. Maželio

i

Lietuviška išvyka 
į kalnus

Tęsiant Lietuvos Laisvės Ko
vos Metų veiklą, kovo 2, šešta
dienį, įvyks lietuvių išvyka — 
“Lietuvių Diena” Mohawk slidi
nėjimo vietovėje, Cornwall, 
Connecticut.

Tarp dienos įvykių: tauto
dailės paroda, lietuviška muzi
ka, lietuviškų šokių ir dainų 
programa, atsišaukimų platini
mas, slidinėjimas nuo 9 vai. ry
to iki 4:50 vai. popiet, pasibū- 
vojimas prie židinio iki 12 v. 
nakties.

Mohawk Mountain Ski Area 
yra Berkshire kalnų atšlaitėse, 
ant Conn. Rt. 4, tarp Rt. 7 ir 
Rt. 8, penkiolika min. į vaka
rus nuo Torrington, Conn., pus
valandis kelio į šiaurę nuo Wa- 
terbury, Conn. Slidinėtojai 
ras didžiausią ir gražiausią 
Connecticuto vietovę. Neslidi- 
nėtojai galės pasidžiaugti gra
žia gamta bei lietuviška drau
gyste.

Visi rytinio pakraščio lietu
viai slidinėtojai ir neslidinėto- 
jai kviečiami ir raginami su pil
nom šeimom atvykti pasibūvo- 
ti, pasidžiaugti gražia tos vie
tovės gamta ir tuo pačiu pa
garsinti Lietuvos laisvės bylą a- 
merikiečių visuomenės tarpe.

Organizatoriai: VVaterbu-
rio Lietuvių jaunimo komitetas, 
Neries skaučių tuntas ir Pa
nerių skautų vietininkija. Tal-

liiiiliiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii i iii f n 11 nu n 111 n iiifiiiiiiii n m n i linui m n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii

kininkauja ir remia \Vaterbu- 
rio Lietuvių moterų klubas, 
Alto skyrius ir LB apylinkė.

Abejingam . slidinėjimo orui 
esant, atidėjimo klausimu tei
rautis pas: L. Garsiene. tel. 
274-5247 arba B. Žukaitę, tel. 
756-3133.-G.

Mielas lietuvi, paremk lietiniu pranciš

ŽIDINĮ Ncw Yorke. Įsigytas žemės skly
pas II i ghl a nd Blvd., Higliland Parke. 
Brooklvn, N. Y. Baigiami ruošti pastatu 
planai. Laukiam talkos!— Aukas prašom 
siusti lietiniu pranciškonu \ieiiuolynui 
680 Buslnvick Avė.. Brookhn. A A. 11221
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1968 m-, vasari* V <U "r*DARBININKAS

178 TRADING CORP.

VENUS SALOM

THE ATTIC

473-9779

Salute To Israel

AMERICAN HOTEL

KĘSTUTIS ČERKELIŪNAS

Hair

Thurs REALTY

HIGHWAY 34
MATAWAN, N. J.

SALUTE TO ISRAEL!

Allied MetaiBrotherhood Week,

ALLOYS
to thejam

1097 FIRST AVĖ.
4th Street

BAKER
no For The Finest Baked

Goods Anywhere

DIE
BE 6-2416

64 WEST lOth STREET
NEW YORK,

GR 3-2400

Northern Westchester
E. MILNOR PECK

INC.
De Rossi & Son

Vineland, N. J.
Call: 1609] 691-0061

EV 3-4100

Brotherhood Week, When Ali 
People Are Brothers Under God

Brotherhood Week, When Ali 
People Are Brothers Under God

Brotherhood Week. 
When Ali People Are. 
Brothers Under God

Brotherhood Week. When Ali 
People Are Brothers Under God

86 River Street 
Hoboken, N. J. 

201-659-9704

703 Broad Street 
NEWARK, N. J.

Call 201 - 642-6676

Brotherhod Week, When 
Ali Men Are Brothers Under God

606 North Delsea Drive 
Clayton, New Jersey 

------1609] 881-5151-------

Brotherhood Week, 
When Ali People Are 
Brothers Under God

Call: 201-566-3311

Schranz aiškino,

SALUTE TO ISRAEL 
Brotherhood Greetings!

Company
Ledo ritulys atiteko SS, nors 

ir pralaimėjo Čekoslovakijai 4- 
5. čekdslovakams išsprūdo auk-

NATIONAL 
BANK

8 EAST 23rd ST. 
NEW YORK CITY 

-----777-0932----- -

Mendham 
Pharmacy

de France lenktynėse.

INTERSTATE MOBIL 
SERVICE CEMTER INC. 

Open 7 Day* A Werit 
We do genetti auto repalrs 

State Hljheiay Ne. 17 
Ramty, N. J.

CaH: [281] 327-6679

SERVICE 
IS OUR MOTTO 

2126 Park Avė. 
South Plainfield, N. J. 

CALL: [201] 756-9741

PROADWAY 
WRSTWOOD- N..T. 
Call: [201] 664-0428

[914] RO 9-1244
Open Sundąy

Pirmasis po prancūzo Killy didžiajame vyrų slalome — Favre (Šveicarija), išgriebęs sidabro medalį.

Brot herhoodWeek. 
Vfhen Ali People Are 
Brothers Under God

MANTU* 
PAYING 4% INTEREST

McCrory, McLellan 
& Green

L. I. South Shore’s 
Most Exquisite 

Steakhouse Restaurant 
Dinner Only 4:30-11

77 U. S. HIGHWAY 
NO. 46 

Lodi, N. J.

jam įdiegia tokį savimi pasiti
kėjimą bei užtikrintumą, kad 
pergalę jis gali palydėti Švelnia 
šypsena. s.

Dailusis čiuožimas

Hanpv & Joyous Brotherhood 
Week To Ali Our Friends 

& Customers

f COACH 
AUTO BODY

' P. & S.
CHEVRON 

SERVICE STATION 
OPEN 7 DAYS A WEEK

JONĖS AUTO BODY A 
........... FENM6GHOP

427 Habey Street
Nevarią N. J.

Open 6 days — Pronapt dependable 
aervice — [JMJ 642-9610

4 E. 53rd Street, N. Y. C 
---- PL 3-3605 ---------

14 North Columbus Avė., 
Mount Vemon, N. Y.
[914] MO 4-2345 

Cadillac & Oldsmobile 
Sales & Service 

PARTS & SELECTED 
USED CARS

Brotherhood Week, 
When Ali People Are 
Brothers Under God

WERNER
BAER

STATE HWY NO. 41 
DEPTFORD, N. J. 98696 

DIAL: 
227-7766 or 931-4106

2229 KENNEDY BLVD.
NORTH BERGEN, N. J.

------865-8800-------

N. Y. C.
TEL.: TE 8-9814

VICTOR’S
CAFE

H»npv 8c Jovons Brotherhood 
Week To Ali Our Friends & 

Depositors

BRENN AN’S 
MOTOR

PAIX 
INC,

Dye Specialists 
Scalp Treatments 
CONTINENTAL

Brotherhood Week. 
When Ali People Are 
Brothers Under God

' MAIN STREET, 
MANTUA, N. J.

Call: 201-609-589-0600

6th & QUINCE 
STREET

PEOPLES.
PONTIAC 

INC

skersai kelio pasipynęs tvark
darys. Į tai atsižvelgta ir jam RIVERHEAD 

Building Supply Co.

114 U. S. Hiqhway # 46 
1 LODI. N. J.
------Ls»t“ ’TTTTTPS-

• Call: 478-0200

FRED’S BARBĖK SHOP
216 W. 56th SL, N. Y.C. 

CO 5-9698
• DiScreet good Groomin*?
» Our razor cuts by Pa risi an 

Styiists • Master Barter 
Academi De Paris

Fastenings in the Millions 
3 Manufacturing Plants to 

serve all requirements.
Ali Types - All Sizes

35-37 Worth St. N. Y. C.
w WO 6-3310

ED DI BENEDETTO, Ine. 
BUICK SALES 

204-11 Northern Btvd • Bayside 
------- BA 5-7700------  

NEW-USED
• Special • Skytarir * Le Sabre
• Wildcat 'Etectra • Riviera

•OpelKadett
SALES • SERVICE • PARTS 

Ask About Our 
GUARDSMAN LEASE PLAN

CENTRAL TRANSMISSION 
CENTER

Automatic Transmission 
SPECIALISTS 

FREE TOWING
Easy Payments Arranged

2575 Middle Country Rd. (Rt.25)
Centereach JU 8-3030

We Support National & 
Wish Sūccess Brotherhood

Joe & Lydia’s

PIZZERIA

When All People Are 
Brothers Under God

Brotherhood Week, 
When All People Are 
Brothers Under God

Die Cutting Corp.
110 Franklin St., N. Y. C. 

Phone: C A 6-1882-3

Specializmg
Beautiįul

MEADOWS DINER
U. S. Hkih'vav No. 9 

FreehMd N. J.
We S*rve the B*st Cup cf 

Coffee in Tr»“m
CaH: [201] 462-9648

Folding Boxes 
Folding Box Gloing 

DISPLAYS MOUNTING &

Route 24 
Mendham, N. J. 

FOR 
FAST PROMPT 

SERVICE 
Call: 

[201] LI 3-7168

Rose Reti 
RUE

Daugio, o ypatingai prancū
zu, brandinta viltis, jog Jean- 
Claude Killy nusiaubs alpines 
varžybas (nusileidimas, didy
sis slalomas, slalomas) — išsi-

Fast, Courteous Take-Out 
FREE DEUVERY SERVICE 

We Do Catering: 
House or Restaurant

SPIELMAN’S 
RESTAURANT

SICILIAN 
ASPHALT 
PAVING

INTERNATIONAL 
SPORT CTCLES INC. 

Honda & Yamaha
NORTH AMERICAN 

BOLT & SCREW CO., INC.

Brooklyn, N. Y.
— UL 5-9740 —

PAIDGE
AVENUE 

BROOKLYN

Brotherhood Week, 
When All Men Are 

Brothers Under God

PINE HOLLOW 
READY MIX 
CONCRETE 
COMPANY

giau už technikinį atbaigimą. 
Panašiai, kaip su pianistais — 
jų, techniškai puikių, daug, bet 
kiek tokių, kurie geba kurti 
muziką?

Šuoliai

71st Street & Columbus 
Avenue 

New York City 
SPECIALTY: 

Cuban Food — Paella 
TR 7-7988

Happy & Joyous Brotherhood 
Week To All Our Friends 

& Customers

ranzui atimtas aukso medalis, 
kad prancūzas Killy galėtų pa-

........... x v , kartoti kito austro, Toni Sailer, . . , , x 
pildė. Is sportinio taško zvel- . 1956 olim j. Kaip ir laukta, ponių dailųjį
giant, gaila, kad paskutinę tn- niuose‘Cortina d’ čiuožimą nuskynė Beloussova- 
šakio rungtį, slalomą, aptemdė Ampezzo Be to tas pats laik- Protopopov (SS). Pastarasis vie- 
šešėliai. Lenktyniauta tirštame raštis nam vokiečių laikraščiui, tuoj
rūke. Pirmutiniais apskaičiavi- . Quožime 1967 pasauUo po 1968 Europos pirmenybių, 
mais, Killy atsidūrė trečioj meisteris austras Danzer nu. buvo pareiškęs: “Esu vieninte- 
vietoj, nes už jį greitesnį laiką „ - tag j ketvirta vieta kad lis, muziką galįs perkelti į čiuo- 
parodė Mjoen (Norvegija) ir ^ZQS medali gautu prancū. žimą”. Skamba, kaip stiprus pa

sigyrimas, bet Grenoblyje dar 
kartą paaiškėjo, jog vyras tie
są sako, ir tuo pačiu suniekino 
teigimą, jog sportas turi būti

Schranz (Austrija). Abu tuojau Pera , tai Paryžiaus 
diskvalifikuoti. Pasirodė, norve- rt0 dienraštis L’Equipe atsi- 
gas buvo prašovęs dvejis var- paakindamas, jog iš 
tus, ir JIS sprendimui nesipnesi- d , teisėju tarie dė
no. Ne taip sklandžiai ėjo su dai]auožima Grenob- Pakaitalas menui. Non —

lyje, nė vieno nebūvi prancū- nenori- ** P°ra
zo ... Laimėjo kitas austras tė 8aires’ kuriom P^ejų kol
&hwarz, 2. Wood (JAV). J“ n«™a‘»- Tai jau ne pora, 

Nežiūrint šių nesaskambių, v*enas junginys, kur abu 
leista dar kartą nuvingiuoti. prancazų‘sporto didvyris Partneriai lyg vienas kitame su- 
Betgi vėliau prikišta, kad jau Nr į atsidfirė garbės pokyloj, “T?- Bvada — Po™iam au°- 
prieš tai, kai austrui pasimaišė prancū™ sporto žy- Hme> iei "O" BHlti i P3®“
tvarkdarys (su slidėmis), mfln„ boksininko Marcei aukštame, reikia kažko dau-
Schranz buvo suklydęs ties vie- Cerdan dviratininkų Bofeet
neriais vartais. Austras teismo- Anquetil (abu savo laurus 
si, jog Jis praniovęs tuos var- dau(,iausiai buvo nuskynę Tour 
tus kaip tik dėl to tvarkda- 

Komisija, kuriai pirmi
ninkavo šveicaras, Schranzą 
vis dėlto diskvalifikavo ir auk-

Open 6 Days A Week 
Sea Food — Italian Ręst.

Paskutinę žaidimų dieną, 
vasario 18, buvo šuoliai nuo 
didžiosios nuosklandos. Gražiau
sias šuolis pavyko Pųjisavai

Closed Monday 
564 Central Avenue 

Cedarirarst, L.I., N. Y. 
[516] CE 9-9800

PINE H0LLOW ROAD 
OYSTER BAY, L. I. 
Call: [516] WA 2-4800

Mede To Look Lik* N«w 
Service on AB Makes of Foreign 
Can — Complete Automobile 

Paintteg
BEAR Frame Straigtitening 

Wheel Alignment & Balancing 
FREE ESTIMATES — 

INSURANCE ESTIMATES

šlovę Killy priėmė tokiu pat sti
liumi, kaip ir Napoleonas impe- 

... ... ..... ratoriaus karūną. Killy yra vie-
so medali pripažino Kūly. nas g jaunųjų, kurie gatati-

ši nelemto istorija užvirė nės pergalės siekia matematiš
ku tikslumu. Jis iki paskutinio .

Ypatingai sunerimo austrai, grūdo išstudijavęs savo energi- 'JaP°niJa)> kuns nuostabia lai- 
Wiener Montag rašė, jog Sch- jos kieki, pajėgumą, ir visa tai nusklendė 101 metrą

• ir buvo išnėręs į 2 vieta. Deja, 
’ antrasis šuolis tekančios sau- 

■ lės šalies sūnui visiškai nepavy- 
ko, ir jis nugarmėto i užpakalį. 
Laimėjo Belousov (SS), sidabro 
medalį išgriebė Raska (Čekos- 

BL lovakija) — jis buvo laimėjęs
šuolius nuo 70 m. nuosklandos, 
ir tik bronzinį išgelbėjo vie- 
nas tavoritų norvegų —Gri-

i B- S i S n*- dimuose. Greitajame čiuožime
vyrų gr. pergales pasidalino 

šiauriečių varžybose norve- vokietis, olandas norvegas ir 
gai, pradžioje prapyię 30 km švedas, o moterų gr. du aukso 
prabėgimą italui Nones (jis tre- medalius gavo olandės ir po 
niruojasi Norvegijoj), atsigavo vieną: suomė ir rusė.
15 ir 50 km, be to, sugriebė 
ir 4 10 km estafetę. Moterų 
gr. 5 ir 10 km prabėgimus lai 
mėio švedė Gustafson. ji dar 
padėjo Švedijai ištempti sidab
ro medalį 3x5 km. estafetėj so medalis, nes jie su švedais 
(aukso medalis Norvegijos tre- pajėgė sužaisti tik lygiomis, 
jetukui). TYeČioj vietoj Kanada, toliau:

Moterų didįjį slalomą laimė- 4. Švedija, 5. Suomija, 6. JV, 
jo Greene (Kanada), savo kuk- 7. Vakarų Vokietija, 8. Rytų 
lumu viena iš mėgiamiausių Vokietija.
sportininkių olimpiniuose žai- (nukelta į 7 psl.)

7703 13th AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.
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Schut (Olandija), 3000 m greitajam čiuožime pasiekusi pasaulio rekordą
4.56,2

Jean-Ciaude Kitly (Prane.), alpinėse varžybose laimėjęs 3 aukso medalius.

Jos pirmavo slalome (iš k.): 2. kanadietė Greene, 1. prancūzė Goitschel, 3. pranc. Famose, 4. anglė Hathorn

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI
(atkelta iš 6 psl.) Pagal skaičiavimą (1 vietai 7

ga (prarado 70 tšk. ir pirmą 
vietą).

Televizija
Olimpiniai žaidimai kainavę 

224 milijonus dolerių (ta pro
ga Grenoblis praturtėjo naujais 
statiniais ir keliais), buvo nau
jas televizijos triumfas. Netgi 
kalbama, kad ateity tokie žai
dimai nebus žiūrovams, kurie 
šaltomis kojomis tupinės ant 
sniego ar bus susigrūdę Į ledo 
stadioną, kur reikš savo nepa
sitenkinimą, jų nuomone, šališ
kiems teisėjams ... Televizi
ja gebės visą dramą ir džiaugs-
mą perduoti Į namus. Betgi, 
kad ir labai ištobulinta techni
ka, negalima apsieiti be “gy-
vos” kameros ... Dėl to pran-

cūzų televizijos bendrovė OR- 
TF buvo pasisamdžiusi iškilius 
veteranus slidininkus, vokieti 
Bogner ir prancūzą Bonlieu, 
kurie aparatus buvo prisitvirti
nę ant savo pečių ir gebėjo 
daugiau užfiksuoti, nei, pavyz
džiui, amerikiečiai su vien sta
tine aparatūra (beje, amerikie
čių programa iš Grenoblio bu
vo be polėkio, reklamomis su
karpyta, o ir pranešėjai labai 
šabloniški).

Ne veltui televizija susirūpi
nę japonai j Grenoblį buvo at
siuntę 350 televizijos specialis-

Medaliai
Daugiausia medalių susižėrė 

Norvegija — 14 (aukso 6, si
dabro 6, bronzos 2), 2. Sovietų 
Sąjunga 13 (5, 5, 3), 3. Austri
ja 11 (3, 4, 4), 4. Prancūzija 
9 (4, 3, 2), 5. Olandija 9 (3, 3, 
3), 6. Švedija 8 (3, 2, 3), 7. Va
karų Vokietija 7 (2, 2, 3), 8. 
JAV 7 (1, 5, 1), 9. Šveicarija 
6 (0, 2, 4), 10. Suomija ir Rytų 
Vokietija — po 5 (1, 2, 2), 12. 
Italija 4 (visi aukso), 13. Čeko
slovakija 4 1, 2, 1), 14. Kana
da 3 (1. 1, 1), 15. Rumunija 1 
(bronzos). 21 valstybė liko be 
medalių.

tšk., 2 — 5 tšk., 3 — 4 tšk., 4- 
3 tšk., 5 — 2 tšk. ir 6 — 1 
tšk.) pirmoj vietoj Norvegija 
su 100 tšk., 2. SS 92 tšk., 3. 
Austrija 75 tšk., 4. Švedija 
63,5 tšk., 5. Prancūzija 62 tšk., 
6. Suomija 54,5 tšk., 7. Olandi
ja 53,5 tšk., 8. JAV 49,5 tšk., 
9. Vakarų Vokietija 36 tšk., 10. 
Rytų Vokietija 35 tšk., 11. Itali
ja 35 tšk., 12. Šveicarija 32 
tšk.

Jei lyginti su olimpiniais žie
mos žaidimais Innsbrucke 
1964, didžiausią šuolį aukštyn 
padarė Olandija (38.5 tšk.), bet 
smarkiai smuko Sovietų Sąjun-

VELYKINĖS NUOLAIDOS 
10% NUOLAIDOS 

visiems 
AUTOMOBILIAMS, 

užsakytiems dovanoti giminėms, 
gyvenantiems Lietuvoje ir L. S. S. R. 

Nuolaida veikia iki 
1968 balandžio 28 d.

Prašome užsakyti TUOJAU per bet kurią 
iš mūsų Affiliates ir jų skyrių 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: 2I5 WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
45 West 45 Street, New York, N. Y. 10036 

Tel.: 2I2 Cl 5-7905

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY INC. 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

Tel.: 212 581-6590 or 212 581-7729 

arba tiesiog į:

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avė. South, New York, N. Y. 10003 

Tel.: 2I2-228-9547

tų, kurie atidžiai studijavo kas, 
kaip ir kodėl. Iš kur toks ma
sinis antplūdis? Atsakymas pa
prastas: 1972 olimpiniai žie
mos žaidimai bus Sapporo, Ja
ponijoj ir tam visu dėmesiu 
rengiamasi.

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 Kil. 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, N.J. 07205; tel. 201- 
289-6878.

Laisvės žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th Pi., Middle Vil- 
lage, N.Y. 11379.

BOSTON. MASS 
Vedėjas

STEP. MLNKUS
WLYN — 1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 -1:30 vai. p.p.

— Norint ką nors svarbaus 
pasakyti, visada pirma reikia 
pagalvoti, — dėsto chemijos 
mokytojas savo klasei. — Pa
vyzdžiui, prieš pasisakant ko
kiu svarbiu reikalu reikia su
skaičiuoti, sakysim, iki penkias
dešimt.

Kitą dieną įsigilinęs į kokią 
tai chemijos formulę, mokyto
jas išgirdo, kad jo klasė kažką 
pusbalsiu murma. Lėtai nuo 
lentos atsisukęs jis išgirdo, kad 
visa klasė vienu balsu skaičiuo
ja: “ .. .keturiasdešimt aštuo- 
ni, keturiasdešimt devyni, pen
kiasdešimt. Pone mokytojau, 
jūsų švarkas dega!”

— Panele, kai aš pabundu, 
pirmiausia prisimenu jus.

— Mielasis, jūsų draugas 
man tą patį sako.

— Taip, bet aš keliuosi anks
čiau už jį.

Mokytojas, norėdamas išaiš
kinti gerojo piemens sąvoką, 
klausia savo mokinių:

— Jei jūs būtumėte avelės, 
kas būčiau aš?

— Didelis avinas—atsakė ke
letas mokinių.

BOSTON, VVORCESTER 
BROCKTON, F' 
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur SL, Brockton 18, Mass. 
Tel. JU 6-7209

FM bangomis 105,7 MC 
meg. iš WK0X, Framingham, Masa 

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte
WHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

LIETUVIŠKŲ MELIODIJŲ 
RADIO VALANDA

girdima kiekv. šeštadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM -1400 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža ir 
Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; tel. 273-2224.

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄVICIUS

WBMI-FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

Tel.: 249 - 4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 p-D.

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
52 Shady St. W. Pgh., Penna. 15228 

Tel. 563-2754 
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. p.p.

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 kilocycles 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green SL, Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

VVATERBURY, CONN. 
WWC0 - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ik! 10:30 ryto

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: 867-3680

STEAM BATHS, MASSAGES for 
Ladies: Tuesday and Thursday; for 
Men: Monday, Wednesday, Friday, 
Saturday and Sunday. Hours 11 AM 
to 11 PM. Leonard Beckford Finish 
Steam Baths 1939 Madison Avenue 
N.Y.C. between 124 and 125 Streets 

Tel. LE 4-9686

G. A. LOPEZ 
Forwarding &. Shipping Co.

International Freight Forwarders 
Custom House Brokers

Air Cargo Personalized Service 
19 Rector St. - NYC - WH 3-7372 
FMC 147 — Cable GALOPEZ, NY

PAMID HAVEN RĘST HOME
Florence Csik Prop. N.J. State ap- 
proved — Aged and Retired Men 
and Women homelike and country 
atmosphere — Englishtown Road 
Jamesburg call 201 - 521-1194

BAY AUTO VVASH 212 Bay Street 
Staten Island. Open 6 days a week 
Car wash Mon thru Thurs $2.00, Fri 
and Sat $2.50. Simonizing small cars 
$25, Caddilacs and Lincolns $30. 
All work guaranteed Call 442-9338

HOLY FAMILY CHURCH 
83 Clove Road New Rochelle 

In Westchester area 
Need EXP COOK for Rectory 

Sleep in
Call 914 - 632-0673

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

(518) 358-2481
VVilliam Lewis, Proprietor 

Starcraft & Evinrude Boats 
Sales & Service. Open 7 days a week

CBS IS FOR YOU — if your busi- 
ness needs competent bookkeeping 
Service and cannot afford a full time 
bookkkeeper write GPO Box 2771, 
New York, N.Y. 10001, or call 622- 
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. Fonnerly of 
Brookhaven now at South Haven. 
Call 516 - 286-9816

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

Fear no more L 4 S Alarm Co is 
here with Burglar Alanus for stores 
hames and autos. We also install 
vending machines. Qualified licensed 
Electrician — Call L U 5-1003

HILLIARD’S
Tutoring and Public Stenographer 
Service, alto Tutor Stens & Typing 
All work done at reasonable rates 

Call 253-9048

Weaver learners, $2 per hour Start- 
ing rate, can eam up to $3 per hour. 
Overtime available, fringe benefits, 
Insurance, Blue Cross. vacation and 
holiday pay. — Apply at American 
Velour Mills, 120 Lincoln Blvd. Mid- 
dlesex, N.J. An equal opp. employer.

J. B. MOVING EXPRESS
Service at your convenience

Lic and bonded All fully tnsured 
All vvork guaranteed 

Day Phone — 369-7749 
Night and Day — 283-4281

Automobile mechanic $3.23 
per hour. Many benefits. Start 
immediately. Call 995-9497 
Ask for M r. McErlean.

Viename Londono viešbuty
je iškabintas perspėjimas:

“Amerikiečiai prašomi ne
grįžti antrą valandą nakties, 
vokiečiai — nesikelti prieš šeš
tą valandą ryto, italai — po 
dešimtos valandos vakaro ne
vesti jokių pokalbių.”

Klijentas po kelių savaičių 
atsiėmė iš laikrodininko laikro
dį. Išėjęs gatvėn tikrina, kad 
laikrodis visiškai neina. Grįžęs 
pradeda barti taisytoją:

— Užuot pataisęs mano laik
rodį, visiškai jį pagadinai.

— Kas? Aš pagadinau tams
tos laikrodį? Aš jo visiškai sa
vo rankomis nepaliečiau, — ne
pasidavė laikrodininkas.

(212) 326-2356 Paminklai amžiams

Ettore Galeno,
Ine.

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

DEXTER PARK® PHARMACY
Wm. Anastasi, B. S.

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

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

Mlchigan 2-4130

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus"
ALFRED W. ARCH1BALD

■President
šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas aav. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J/'Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $132,000,000

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka -*>2 visų rūšių taupomus pinigus.

Tel. (212 ) 497-8865

Alfa J e w e 1 e r
A. ŪSELIS

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

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENE — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

267 St. Nicholas Avė., Ridgevvood, N.Y.

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

Šiam amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkamą, patarnavimą

HOLLANDER
CYPRESS CORPORATION

800 JAMAICA AVENUE
BROOKLYN, N.Y.

AP 7-2332

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

DA 6-2123
W. Bielanski - C. Kardovich 

E. Novak

3
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Bostone gražiai paminėta Vasario 16

tavo. Susidomėję laukiame jų mėgstate?
Linksmas dainas.

Per radiją

PATERSON, NJ.

Brangiai motinai ir senelei

ir čia pasirodant.

• KIBIRKŠČIAI 
ir VILGALIAI

I j IJ
L_1

sėlio ir “Laisvės Žiburio”

ties Public Affairs direktorium vičius. Lietuviškose pamaldose Amerikiečių jaunimas gausiai 
----- » lanko šios rūšies koncertus. Bū-

čios dienos laidoje “L«wittown praeivį nors langas buvo ša- serijos koncertą. Koncerto so
listas bus 14 metų smuikinin-

A|A

KONSTANCIJAI MURAŠKIENEI
mirus, dukrą p. Račiukaitienę ir anūką Algį Ratą 
nuoširdžiai užjaučiame

vos. Karo invalidam paskyrė , 
25 dol. Naujon ramovėnų val- 
dybon išrinkta: pirm. Kazys Ši- 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimniniiiiiitiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiK menas, vicepirm. dr. E. Janso- 
= nas, J. Vizbaras, sekr. Ig. Vile-

n i ninku?
Jeigu yra toks dalykas, kaip 

balso paveldėjimas, tai saky
čiau, kad tai yra iš mamytės ir

ma savo paskirtį atliko gerai. Aukų buvo surinkta daug.
Tautinę parodėlę Jordan Melrose simfoninis orkestras

gardos pirm. Aleksandro Vak- Oyster Bay
Tą pačią dieną, 1:30 v. po

piet delegacijaį nuvyko į Oys-

apie lietuvius, švenčiančius Va- lykai, k“rie nuo mūsų prį_ Lynn Chang. Jis gros F. 
šamo 16 sukaktį. klauso. Mes džiaugiamės ir tuo. Mendelssohno smuiko koncer-

šventės minėjimas vyko va- orkesl™i palydint J pfogra- 
mą taip pat įtraukta Čiurlionio

Klaipėdos atvadavimas, 1941 
pirm. Juozas Kapoėtas. Stepo- ">etų sukilunas, partizanų ko- 
no Dariaus Amerikos legijono 
postas vadovavo vėliavų įneši-

I viešą minėjimą John Han- Premi« uz straipsni, *uns 
cock salėje Bostone atsilankė metals bus. atspausdmtas 
apie 700^00 dalyvių. Tai gra- ■ Straipsnio temos: Lie
tas būrys. Minėjimą trumpu ta tuTOS nepnklausomybes laikai, 
džių pradėjo rengimo komiteto

TrofiacKonĮ — Pelenų Die
na ir gavėnios pradžia. Įsakytų 
pasninkų liko tik šie: Pilnas 

. pasninkas, ir susilaikymas nuo 
mėsos tik Pelenų Dieną ir Di
dįjį Penktadienį. Tom dienom 
visi tarp 21 ir 59 metų am
žiaus turi susilaikyti nuo mė
sos ir sočiai privalgyti tik vie
ną kartą dienoje. Kitais gavė
nios penktadieniais asmenys 
nuo 14 m. amžiaus privalo su
silaikyti nuo mėsiškų valgių.

Antanas Večerskis, nepriklau
somoje Lietuvoje buvęs gele
žinkelio policijos tarnautojas, 
1941 m. išvežtas į Sibirą, ne
seniai gautomis žiniomis sau
sio 3 mirė Sibire.

Jonas Liobė su žmona, iš 
Woodhaven, N. Y., paaukojo 
100 dol. pranciškonų New 
Yorke statomų Jaunimo namų 
fondui.

Už auką lietuviai pranciško- kęs iš Venecuelos, yra ir daili
nai nuoširdžiai dėkoja ir ta pa
čia proga kviečia geradarius lie
tuvius prisidėti aukomis prie 
židinio kūrimo, kad po ilgai 
užtrukusios teismo bylos grei
čiau būtų galima pradėti statys 
bas. Aukas siųsti: Franciscan 
Fathers, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

kovo 24, sutiko modeliuoti Au
dronė M. Butvydaitė — But- 
vay. ši'jauna, graži ir talen
tinga lietuvaitė yra labai iškilu
si amerikiečių madų pasaulyje 
— vadovauja reklamų ir madų 
skyriui J. P. Stevens bendro
vėje Nwe Yorke. Apie ją Long 
Island dienraštis . “Nevsday* 
sausio 27 įdėjo ilgą ir įdomų 
straipsnį su nuotrauka, pava- g 
dindamas Audronę “The Femi- : 
nine Persuader”. Lietuvių spau
doje ją plačiau yra paminėjęs 
“Darbininkas.

LMKF New York© klubo su
sirinkimas įvyks kovo 6, trečia
dienį, 7:30 vai. vak. klubo na
rės M. Klivečkienės bute, 76-13 
85th Road, Woodhaven, N. Y. 
Važiuoti BMT Jamaica linija iki 
Elderts Lane.

Architektas Antanas Stotin
gi*, prieš Kalėdų šventes atvy-

Lietuvos nepriklausomybės at- mui. Parapijos choras sugiedo- 
statymo paskelbimo 50 - č i o 
minėjimas Bostone nepasibai
gė. Birželį šv. Kryžiaus kated
roje Bostone bus pamaldos, o 
rudeniop galvojama surengti 
didesnis kultūrinis parengimas, 
koncertas ar kas nors pana
šaus.

Vasario 16 minėjimas buvo 
vienas iš tvarkingiausių ir ge
riausiai praėjusių, nors ne vis
kas vyko, kaip buvo ruoštasi ir 
tikėtasi. Tikėjome gauti kalbė
toją vieną iš žymesnių Ameri
kos politikų, bet tai nepavyko. 
Jie važinėjo po užsienius, ir

Į laukdami jų atsakymo užvilki-

Oyster Bay pakeliama lietuviška vėliava. Iš k. j d. V. Radzivanas, E. GarunkštyU, N. Umbrazaitė, miesto 
supervisorius Michael N. Petito, priešais S. Miklaitė t- K. Miklas jr., K. Miklas, Ir. Garunkttienė, gen. kon
sulas A. Simutis. Nuotr. V. Maželio

jo Amerikos ir Lietuvos him
nus ir Tėve mūsų maldą. Kun. 
kleb. Antanas Baltrašūnas su
kalbėjo invokaciją. Buvo per
skaitytas Speaker of the House 
John J. McCormack sveikini
mas, gubernatoriaus ir Bosto
no majoro proklamacijos. Kaip 
kovotojui už visų tautų laisvę 
Speakeriui John J. McCormack, 
per jo sūnėną, bųv. Mass. At- 
torney General Edward McCor
mack, buvo įteikta Pauliaus Au- 
giaus albumas su įrašu. Lietu
vos garbės konsulas Anthony 
Shallna tarė trumpą žodį. Taip 
pat sveikino Massachusetts at
stovų rūmų pirmininkas Quin, 
latvių, estų, ukrainiečių atsto
vai. Pagrindinę kalbą pasakė 
Vliko vicepirm. dr. Bronius Ne- 
mickas. Jis kalbėjo angliškai ir 
lietuviškai. Minėjimą pravedė 
stud. Algis Martišauskas. Minė
jimas buvo vedamas anglų kal
bą.

Meninėj daly šv. Petro para
pijos choras, ved. muziko Je
ronimo Kačinsko, padainavo 
keletą dainų, Melrose simfoni
nis orkestras atliko K. M. Čiur
lionio simfoniją “Miške”. Or
kestrui dirigavo J. Kačinskas. 
Tautinių. šokių šokėjai, vado- ;~

Buvo išsiuntinėta amerikie
čiam keletas šimtų gražių pa
kvietimų, bet čia nebuvo jokio 
atgarsio. To buvo tikėtasi, nes 
pakvietimai buvo siunčiami pro
pagandos reikalui.

Direktoriaus Francis W. Šid
lausko buvo gautas pusvalan
dis televizijos stoty. Jis praėjo 
gerai. Solistai Daiva Mongirdai- 
tė-Richardson ir Benediktas Po- 
vilavičius, akomponuojant Vy
teniui Vasyliūnui, padainavo po 
vieną dainą. Skirma Makaitytė 
rodė lietuviškus drožinius ir 
gintarus, Ina Nenortienė supa
žindino ir parodė lietuvių tau- yaujami Onos Ivaškienės pašo- 
tinius audinius, Ona Ivaškienė ~-
paskambino kanklėmis, o jos 
tautinių šokių šokėjai pašoko

LONG ISLAND MINĖJO LIETUVOS ŠVENTĘ
Long Islando lietuviai, minė- vo Kęst. Miklo, gen. kons. Ani- Spaudoje

darni 50 metų Lietuvos nepri- ceto Simučio, LB N.Y. apy- Vasario 15 d. “Bethpage Tri- 
klausomybės atstatymo sukak- gardos v-bos kultūros ir infor- bune” laikraščio laida pirmąjį

- ' - -- - -- macijos vadovo Vytauto Radzi- puslapįpaskyrė Vasario. 16 pa
minėti. Įdėjo jaunimo nuotrau
ką tautiniuose rūbuose ir ap
rašymą, kur prisimenama Lie
tuvos istorija. Straipsnis nuke
liamas į penktą puslapį, kuris 
dar papuošiamas Lietuvos že
mėlapiu. Straipsnis bus tęsia
mas kitos savaitės laidoje. Šio
je laidoje straipsnis baigiamas 
Vytauto Didžiojo laikų Lietuva.

Vasario 22 laidoje “Bethpa
ge Tribūne” tęsia straipsnį, mi
ni Lietuvos uniją su Lenkija, 
Lietuvą carinės Rusijos oku
puotą, jos kovas, atgimimą, Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimą, gyvenimą 
laisvėje, komunistinės Rusijos

Rengėjai parūpino šį pasikal- Kiak dainu dainuosite Atei- dio programos direktoriaus, bu- piet delegacija^ nuvyko į Oys- į? {ŠIE!?* .
— K,Sk dan¥ damUOWte Atei vo priimta Nassau County vai- ter Bay. Šią ^egaciją, kuriai S Marsh C°’ lan8e tar pa’ ° A s*kmadf%3:15

- • - - —. - < j gį vajovavo Kęstutis Miklas, luoHJ5 H* P stebėjo jie vienas amerikietis P«Piet duoda antrą šio sezono
& - — čios dienos laidoje Lewittown - • - •- - —t---------- v------------l_ __

bUUdlC gen. aviu, miitcuis ui- i----.-—,

mutis, Vytautas Radzivanas, 4" lutinės gatvės gale' 661 da‘
Nastutė Umbrazaitė, Irena Ga- 
runkštienė, Eugenija Garunkš-

ninkas. . Būdamas Venecuęloje 
nemažai tapė, piešė net sceno
vaizdžių teatrui. Dali paveikslų 
jis atsivežė su savim. Tai tro- 
pikiniai gamtovaizdžiai su ano 
krašto žmonėmis. Kas domisi 
menu ir kas norėtų pamatyti, 
gali kreiptis Į ji. Skambinti tel. 
441-9125.

' tį, plačiai išgarsino Vasario 16 
amerikiečių tarpe. Išskyrus 
Great Necko Lietuvių Bendruo
menės veiklą, šiaip Long Islan
das kažkaip jautėsi užmigęs, 
nors jame šiuo metu yra labai 
daug lietuvių.

Inž. Kęstučio Miklo iniciaty
va Long Islando lietuviai gali 
jaustis atbudę ir praskynę ke
lius į plačiąją amerikiečių vi
suomenę.

Nassau County
Vasario 13 d. 9:30 v.r. lietu

vių delegacija, vadovaujama 
Kęstučio Miklo, susidedanti iš 
generalinio konsulo Aniceto

vano, “Laisvės Žiburio” atsto
vės Nastutės Umbrazaitės ir 
Suffolk County lietuvių atsto
vų — Marytės Armonienės, An
driaus Armono ir Juozo Gied
raičio, buvo priimta Suffolk 
County valdytojo H. Lee Den- 
nison, kuris gen. konsului A. 
Simučiui Įteikė proklamaciją, 
skelbiančią Lietuvos nepriklau
somybės savaitę vasario 18-24. 
Po audiencijos, kuri užtruko 35 
minutes, buvo Lietuvos vėlia
vos iškėlimo ceremonijos prie 
County Center, dalyvaujant pa
čiam Mr. Dennison. Vėliava ple-

ATVYKSTA DAINUOJANTI ŠEIMA
savaitės bėgyje; kadangi visi 
kartu mokėmės, pradėjome 
kartu ir dainuoti, žinoma, gru
pės repeticijos pareikalavo la
bai daug darbo valandų.

Kokias dainas labiausiai Šimučio, LB New Yorko apy- vėsavo visą.tą laikotarpi./

Kovo 10 Į New Yorką atvyks
ta dainuojanti Žymantų šeima. 
Jų koncertą rengia ateitininkai 
sendraugiai, norėdami paremti 
Ateities žurnalo leidimą.

šeima jau daug kur koncer-

c>eJirn?- koncerte NeW Yorke?
* Apie penkiolika dainų.

Kada jum, kilo minti, tapti kad si^ė ir
dainuojančia seimą? |ef^

Negaliu tiksliai pasakyti; mes ’ 
visada dainuodavome kartu: va
karais. valgydami vakarienę ir 
piknikaudami.

ko keletą tautinių šokių. Daly
vavo didelis būrys šokėjų.

Salės gražų papuošimą atli- 
tris šokius. Direktorius šidlaus- ko dail. Viktoras Vizgirda, o 
kas žemėlapy supažindino su 
Lietuva ir pasakė, kaip bolševi
kai suklastojo rinkimus. 24 v. 
prieš rinkimų pabaigą jau bu
vę paskelbti rinkimų daviniai 
per Maskvos radiją.

Žinoma, ir televizijos pro
gramos parengimas vyko sku
botai, nes tie reikalai ne nuo 
mūsų priklausė. Asmeniški a- 
merikiečių atsiliepimai apie tą 
programą neblogi. Visa progra-

apšvietimą tvarkė Romas Šle
žas. Scenos laiką tvarkė rašyt. 
A. Gustaitis. Minėjimas pradė
tas minutės tikslumu. Kalbėto
jai trumpi. Tvarka pavyzdinga. 
Taip visada galėtų būti. Pra
džioje ir minėjimo pabaigoje 
vargonais grojo V. Vasyliūnas.

Kadangi minėjime, be poros 
amerikiečių svečių dalyvavo 
vien lietuviai, būtų geriau ir 
gražiau ji pravesti lietuviškai.

dytojo Eugene H. Nickersori, 
kuris jai Įteikė proklamaciją, sudarė gen. kons. Anicetas Si- 
skelbiančią Vasario 16 Lietu- 

Taip, paįvairinimui Sigutė vos nepriklausomybės diena, 
šoks, o Jūratė- skambins pia- Proklamaciją pneme gen. kon-

. sulas A. Simutis, kuris po pade- tyte, Kęstutis Miklas, Jr., ir A-
kos žodžio Įteikė Mr. Nicker- leksandra Miklaitė. Delegacija Vasario 17 d. 2:45 vaL po- sarto 18. Šv. Petro parapijos .... „ v.

Ar jūsę šeimoje vyresnėse kar- v o V šonui Lietuvos vėliavėlę. New labai šiltai buvo priimta T0wn piet didžiausia Long Islando ra- bažnyčioje So. Bostone buvo simfonine poema Miške. Ki
tose yra buvę gražiabalsiu dai- 535 . Yorko ir’Nassau County lietu- of Oyster Bay Supervisoriaus dijo stotis WHLJ AM ir FM specialios pamaldos ir pamoks- veikalai: Tannhaeuser over-

. ^rnaa?-1S Vie^-iSA-^aS vių vardu tarė žodi A. Vakse- Michael N. Petito, kuris per bangomis perdavė specialią las. Organizacijos dalyvavo su Jiūra ~,R- Wagnerio, Petriu-
jvyko Chicagojė adtrasti Nickerson gražus pasi- gen. konsulą A. Simutį jai įtei- programą Vasario 16 proga pa- vėliavomis. Per pamaldas giedo- kas ir vilkas Prokoffevo. Da-
Cag.° T0*?1116 . pie ? sakymas lietuvių adresu buvo i- kė proklamaciją, skelbdamas sikalbėjimo formoje su tos sto- jo solistas Benediktas Povilą- lis Pr°gramos skirta jaunimui,
metu, tanuos laikraštis organi- vasarfo vasario Uetuvos

buvo perduotas per “Laisvės ži
burio” radijo programą. Lietu-

... ... . . zavo 1966.tėvelio; mes visi buvome mege-
jai dainuoti, ypač vasaros me- . koncerto labai svarbi
tu Lietuvos laukuose. dd.orae.ja yra įduota batas;
Ar jūs pati sumanėte dainuo. 
jančios šeimos grupę, ar kas 
kitas padėjo iš šalies?

Pradžioje vaikai mokėsi 
skambinti pianinu pas ponią 
A. Dičiūtę-Trečiokienę. Besimo
kant skambinti pianinu, ji pa
stebėjo, kad visi vaikai turi 
balsus; ji pradėjo dirbti pirma 
su vaikais, o po to ir su mama.

Kokiu būdu visa grupė su
galvojo dainuoti kartu?

Lankėme A. Dičiūtę-Trečio- būt neužilgo pamatysime ir te- laukęs 76 metų. Palaidotas Kal- 
kienę šeštadieniais ir vakarais levizijoje. varijos UI kapinėse.

klausomybės savaitę. New Yor- Mr. Wes Richards. Dalyvavo lietuviai kiekvieną sekmadienį
____ ___ ko apygardos vardu padėkos Kęstutis Miklas, Antantas Ma- galėtų dalyvauti taip gausiai, naudinga, kad ir lietuviai at- 
vos vėliava buvo” iškelta prie žodį tarė Vyt. Radzivanas, į- žeika ir Nastutė Umbrazaitė. 1

teikdamas Mr. Petito dr. J. Sa- Nors programa užtruko tik 15 pamaldose visada gieda parapi- 
vasio leidinį “The War Against 
God In Lithuania”. Vėliau įvy
ko Lietuvos vėliavos pakėlimo 
iškilmės. Iškelta vėliava palik
ta iki vasario 22. Reikia pažy
mėti, kad Mr. Petito virš va
landos laiko praleido su dele-

.. , .. .. County valdytojo būstinės, Mi-
Ji pagammodail. Kiburas; jis ne01a mjeste vasario w 

musų pasirodymui būtinai rei- ..... .
kalingas, nes mes jame beveik Suffolk
ir gyvename. Nors ir labai Vasario 15 d. io v.r. River- 
sunku, bet “batą” atsivežta. head mieste lietuvių delegacija, 

. .... susidedanti iš delegacijos vado-Kaip ilgai manot išsilaikyti, 
kaip dainuojanti grupė?

Tol kol vaikai dirbs, liepa- Steponas Janulynas, kilęs iš gacija labai nuoširdžioj nuotai- 
vargs ir norės dainuoti. Varėnos apylinkių, Amerikoje koj ir visiem delegacijos na-

♦ išgyvenęs apie 60 metų, mirė riam davė po originalą tos pa-
P. S. Dainuojančią šeimą tur- Brooklyne, N.Y., vasario 18, su- čios proklamacijos.

Tiek Mr. Dennison, tiek Mr.
Petito pareiškimai įrašyti į 
juostas ir vasario 18 perduoti 
per “Laisvės Žiburio” radijo 
programą.

kaip šios šventės proga. ToU sivestl* savo iaunuosius kultū
ringai praleisti popietę.

min., bet buvo labai gyva, paį- jos choras, vedamas muziko Je- Ramoyėnai savo metiniame 
vairinta lietuvių tautinių šokių ronimo Kačinsko. susirinkime paskyrė 10 0 dol.
bei maršų muzika.

Radijo stotis gavo labai gra
žių atsiliepimų iŠ amerikiečių 
visuomenės. Stotis be jokio už
mokesčio žada artimoje ateity
je duoti eilę lietuviškų kultūri
nių programų anglų kalba.

iv v 1 ivr • • rr» . - = niškis, ižd. Pr. Martinkus, na-New Yorko Neringos ir Tauro tunty = V. zidžiūnas ir f. Kent- 
tradicinė Š rimas, ūkio reikalam P. Ausie-

KAZIUKO MUGĖ 1 ^irA AndriuH<,nis- 

sekmadienį, kovo 3 d.
ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALĖJE 

M-5SUI ROAD MASPETH, N. Y.
Šventė pradedama 11 vai. pamaldomis Atsimainymo pa
rapijos bažnyčioje. Mugė bus turtinga lietuviškais išdir
biniais, gintaru ir pačių skautų pagamintais rankdarbiais 
ir medžio drožiniais. Veiks turtingas užkandžiais Tėvų

mu tik lietuviško raidyno ma- — Komiteto bufetas ir vyresnių skaučių kavinė.
šinėle. Katalogėlių reikalauki- f Viri maloniai kviečiami atsilankyti. = raPiečiai’ ve,ionio ir
t61 L Giedrait^ 10 Barry niiiHHiHiiiiiiiriRHNiiiiniiiiHiiiUiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Dr., E. Northport, N.Y., 11731.
Tel. (516) 757-0055.

Brooklyne prie Atlantic Av., į 
ir gero susisiekimo išnuomoja- i 
mi apstatyti baldais kambariai. ; 
Tik ką naujai išdekoravus, yra : 
didelis kambarių pasirinkimas. ; 
Skambinti rytais ar vakarais ; 
tarp 8-9 vaL Tel. ST 9-5347.

Už a.a. kun. Vytauto Domi- 
kio vėlę, minint jo mirties 
penkių metų sukakti, kovo 2, \ 
šeštadienj, 9 vai. ryto. šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčioje bus aukojamos trejos 
mišios su egzkevijomis. Visi pa-

The Frau Prts* — V. Grund- 
manis, 3116 N. Pennsylvania 
St., Indianapolis, Ind. 46205, 
U.S.A. offers for sale among 
other anti-communist items 15 
two-color envelopes or 20 one- 
color envelopes or 20 post- 
cards or 100 labels for the 50 
jubilee of the Baltic States in 
1968 for the price of |1.00.

prieteliai maloniai prašomi da
lyvauti.

Tradicinis blynų balius, ku
ris buvo numatytas suruošti va
sario 25. atidedamas į kovo 17, 
sekmadienį, šv. Patriko dieną.

Jonas Krukonis, laimėjęs šv. 
Kazimiero parapijos organizuo
jamo “Saulės klubo" 50 dol. 
sausio mėnesio premiją, paau
kojo šeštadieninės mokyklos - 
parapijos knygynui. Knygyno 
vadovybė labai nuoširdžiai dė
koja.


