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Spaudos nuotrupos parodo, kiek amerikiečių visuomenė 
reiškia palankumo Lietuvos laisvės reikalui ir kovai

,t ' ' V C

Maskva susigrąžins nuo kaimenės tolstančias aveles?
Maskvai ištikimiausi ryty Vokietijos komunistai. Prieš Ameriką ėmėsi iniciaty 
vos Amerikos komunistai. Maskvai atsparumo daugiausia rodė rumunai.

Budapešte, Vengrijos sostinė
je, vasario 28 Maskvos žaidi
mui tarp susilėkusių komunisti
nių partijų atstovų vadovavo 
Michail Suslov. Jo tikslas —su
imti vėl į Maskvos saują atski
rų kraštų partijas, kurios norė
tų daugiau nepriklausomybės 
nuo Maskvos. Tam tikslui j

šią konferenciją jis žiūrėjo tik centralizacijos norui labiausiai 
kaip į paruošiamąją ir siūlė' pasipriešins Rumunijos partija, 
naują konferenciją — Maskvo- remiama italų. Ji skelbėsi 
je lapkričio ar gruodžio mėne- vykstanti į konferenciją ne “ki
ši-

Buvo tikima, kad Maskvos

STAIGMENA — opozicija Bu
dapešto iš Maskvos
-Budapešto komunistų konfe- 

STAIGMENA TAIP PAT —po- rehcija susilaukė skundo — iš 
12 intelektualų Sovietų Sąjun
goje. Skunde sakoma, kad So
vietuose rašytojai buvo nuteis
ti tik už jų nuomones ir kad 
teismas buvo neteisėtas. Skun
das apeliavo Į pasaulio komu
nistus prieš žmogaus persekio
jimą Sovietuose. Skundą pa
sirašė 12 asmenų, tarp jų Lit- 
vinovas, nuteistojo Daniel žmo
na, nors KGB buvo Įspėjusi, 
kad tie visi protestuojantieji 
gali būti suimti.

Protestų banga prasidėjo 
nuo rudens, kada buvo nuteis
tas rašytojas Bakovsky, Galans- 
kov, Dobrovolsky, Vera Laš-

nių partijų konferencija buvo 
1960 Maskvoje. Tada dalyvavo 
81 partija, dabar tik. 67. Nebu
vo ne tik Jugoslavijos, kurie 
nebuvo ir kviesti; kom. Kinai 
atmetė kvietimą. Nebuvo net 

mėgino Kubos. Pagal Time informaciją 
konferenciją boikotavo 15 par-

Ne visa amerikiečių spauda, 
kuri šiokiu ar tokiu būdu da
bar atsiliepė apie Lietuvą, mus 
pasiekia. Kalbame tik apie tą, 
kuri skaitytojų dėka yra at
sidūrusi ant redakcijos stalo.

Jei pereitą kartą apžvelgta 
Philadelphijos spauda, tai šiuo 
kartu pradėta tebus nuo arti
miausios — nuo New Yorko 
Daily N e w s. Vasario 17 
jis trumpai Įvertino lietuviškos 
operos Gražinos gabaliuką Chi- 
cagos televizijoje. Dainavo Ba
ras, Brazis, Šukytė. Tarp neg
rų, graikų, slavų ir kitų Chica- 
gos muzikinių garsų Gražinai 
buvo skirta 4 minutės. Daily

zkija iš Washingtono
New York Knickerbocker va

sario 25 informavo, kaip komu
nistai lengvai gauna pasus ke
lionėm Į Maskvą, Pekingą, Ha- 
noi ar kur tik nori. Valstybės 
departamento pasų skyriaus 
vedėja Mrs. Knight ir jos pa
vaduotojas R. D. Johnson sau
gumo sumetimais pasų davimą 
sulaiko. Bet “aukštesni depar
tamento pareigūnai pasinaudo
dami savo “diskrečiom” ar ma
žai pažįstamom galiom Mrs. 
Knight; sprendimą panaikina”. 
Esą ir komunistiniai režimai pa
deda apeiti pasų sunkumus to
kiem kaip Carmichael ir kt.: pa
se nededa antspaudo; taigi pa
so : turėtojai gafi aiškintis, kad 
nieku nesulaužė departamento 
draugimo, nes pasas nepanau
dotas. Laikraštis vertina, kad 
pasai yra duoti apie 600 “kieto
jo branduolio” partiečiam, o ki
ti 3,500 jiem artimų, palaikan
čių ryšius su raudonuoju blo
ku.

. tų pažiūros priimti, bet savo
sios pareikšti”. Konferencijoje 
Rumunijos atstovas i 
Suslovo siūlomą konferenciją 
nudelsti. Bet dauguma nusilen 
kė Maskvos norui Nors italai 
buvo rėmę rumimus,~-bet ir tie ' 
pasisakė Į Maskvą vyksią. Ar 
-vyks Rumunija — neaišku. Pri
vačiai buvo leidžiamos kalbos, 
kad jos atstovai išvyksią ir iš 
šios konferencijos.

Ištikimiausi Suslovui pasiro
dė rytų Vokietijos atstovai. Jų 
vadovas dr. Honecker tiesiog 
kalbėjo, kad “ištikimybė Mask
vai yra ištikimybės marksiz- 
mui-leninizmui ženklas”.

Ištikimi Maskvai pasirodė ir 
Amerikos komunistai. Pagal N. 
Y. Post informaciją ne kas ki
tas kaip jų vadas Gus Hali pa
siūlė pasmerkti Amerikos “im- 

,____ _,, . ___ ___ perializmą” ir tuo reikalu visi 4
kova. Panaujintas po teismo komunistai pasirodė vieningi, pasitikėjimą perkėlė į karinius simu dabar susitelkia Pentago- 
Ginzburgui ir kitiem.

VYSK. SHEENO DOVANA
Rochesterio vyskupas Shėe- 

nas vasario 28, Pelenų dieną, 
dovanojo visą parapijos nekil
nojamą turtą valstybei — są
lyga, kad jis būtų naudojamas News visą tą programą įverti- 
vargšų reikalam. Turto vertė 
680,000. Vyskupas pažymėjo, 
kad gavėnios atgaila gerais dar
bais vertesnės nei susilaikymu 
nuo mėsos penktadieniais.

— Indija atsisakė be sąlygų 
pasirašyti Maskvos ir Washing- 
tono sutartą atominę saturtį.

LB J BAIGĖ McNamaros 7 metų epochą
R. McNamara vasario 28 pa

sitraukė iš pareigų. Jas perims 
naujas apsaugos sekretorius 
Clifford.

Vasario 28 gen. Wheeler, 
grįžęs iš Vietnamo, padėtį aiš
kino prezidentui LBJ. Ten pat 
dalyvavo valst. sekr. Rusk, ap
saugos sekr. McNamara ir busi
masis sekretorius Clifford, ČIA 
direktorius Helms, prezidento 
patarėjas apsaugos reikalais 
Rostow, patarėjas gen. Taylor 
ir kt. Pagal N. Y. Post infor
maciją prezidentas LBJ savo

no kaip saldainių dėžutę, iš 
kurios galėjai paragauti visko 
po truputį. “Religinė ir etninė 
muzika ... šaukiasi daugiau dė
mesio programoje. Tai ypačiai 
pažymėtina dėl gabaliuko iš re
peticijų lietuvių operos Graži
nos. Moteris solistė, kurios var
do mes nepatyrėme, turėjo pui- 

--?»• kų balsą,” (kalbamą buvo apie 
į L. Šukytę).

siekti taiką Vietname. Esą jis 
labiau nei bet kada įsitikinęs, 
kad sprendimai, siūlyti “balan
džių”, buvo klaidingi. Paskuti
nė vietkongų ofenzyva prezi
dento akyse parodžiusi ir klai
dingumą tokių teorijų kaip ge
nerolo Gavin, kuris manė, kad 
amerikiečiai turi tik užsidary
ti atskirose tvirtovėse.

Gen. Wheeler parvežė gen. 
Westmorelando reikalavimą 
duoti daugiau kariuomenės — 
50,000-100,000. Ties šiuo klau

The Bethpage Tribūne (pasie
kęs mus K. M. dėka) vasario 15 
Lietuvai skyrė vietos pirmame 
ir penktame puslapyje. Kęstu
čio Miklo informacija apie Lie
tuvą buvo iliustruota tautiškai 
aprengtų vaikiuko ir mergai
tės, o taip pat žemėlapio. In
formacija bus tęsiama, kaip re
dakcija skelbia, ir kitame nr.

Paskutinė tokia komunisti- sluoksnius ir stengsis jėga pa-, no ir prezidento rūpestis.

akivaizdžiai rodo sovietų veid
mainiavimą. Laikraštis priminė 
lietuvių kovas prieš sovietus su 
30,000 partizanų aukom. Primi
nė, kad milijonas lietuviško ki
limo amerikiečių Šiemet paskel
bė “kovos dėl laisvės metus”. 
Vertina betgi: “jie, šie lietuviai, 
nepalenks sovietų: jie nelai
mės daug simpatijų ir Jungti
nėse Tautose, nes “dauguma 
narių nepajėgia suprasti, kad 
baltieji europiečiai taip pat ga
li būti imperializmo aukos”;

Laikraštis tęsia: “Ta pati ne
galė, deja, liečia ir daugelį A- 
merikos ir Europos liberalų, 
tarp kurių auga pasipiktinimas 
kolonijinėm neteisybėm Ango
loje,, bet kurie nė nepasvajoja 
pareikalauti plebiscito komu
nistinėje orbitoje”.

The Hartford Times (pasie
kęs J. J. dėka) vasario 16 veda
majame Lietuvos, Latvijos, Es
tijos pavergimą vertina kaip 
sovietinio kolonializmo akivaiz- 
dų ženklą. To kSoriializmo tiks- " 
las — “absorbuoti Sovietų Są- ~ 
jungos kultūroje”. Laikraštis 
sako, kad lietuviai vilties ne
praranda. “Laisvės viltis išsilai
ko, ir niekas nėra daugiau nusi
pelnęs būti laisvas kaip Lietu
va, Latvija ir Estija”.

Burlington County New$ 
Press vasario 22 Įsidėjo Balio 
Raugo ilgą laišką, kuriame po 
faktinės informacijos apie Lie
tuvos padėtį autorius skatina 
vyriausybę, kad imtųsi aktyves
nės politikos Baltijos valsty
bių atžvilgiu. Viena, šalia inkor
poracijos nepripažinimo pakar
tojimo prašnektų Jungtinėse 
Tautose apie žmogaus teisių 
laužymus pavergtuose1 Baltijos 
kraštuose. Antra, per Ameri
kos Balsą ir kitas komunikaci-

Maskvos paklausė
Sovietai vasario 10 nota A- 

merikai protestavo prieš Ame
rikos vadinamą oro strateginę 
komandą — skraidančius B-52 
bombonešius su vandenilinėm 
bombom. Sovietai kaltino, tai 
stato pasaulį Į pavojų...

Vasario 28 Amerika paskel
bė, kad tos strateginės koman
dos veikimą sustabdo. Paskuti
niu laiku bent trys lėktuvai bū
davo nuolatos ore.
DEL PUEBLO

Tik kalbos! š. Korėja paskel
bė savo kalbas, kad Amerika 
kalta — nesanti sušnekama. 
Kita kalba apie Švedijos gen. 
Finnmark, kuris iš Pakistano 
nuvyko į Korėją kaip tarp
tautinės kontrolės komisijos 
narys — jis mėginsiąs tarpinin
kauti.

Waterbury Republican (pasie
kęs mus P.J.B. dėka) vasario 
22 Įsidėjo didelę nuotrauką su 
Įrašu, kad lietuviai, švęsdami 
savo 50 metų nepriklausomy
bės sukaktį, piketuoja už mū
sų vyrus Vietname. Laikraštis 
aprašo tą lietuvių “demonstra
ciją”, surengtą lietuvių jauni- 
m komiteto. Jo atstovė Lyyia 
Garsienė informavo laikrašti, ,urėtu rodyti Lietuvos gyvento-

IriiT-in no . 
vergė Lietuvą 1940 ir 1944, da
bar žudo Amerikos vyrus P- 
Vietname”. Laikraštis pakarto
ja kalbėtojos mintį, kad lietu
viai savo patirtį su komuniz
mu nori perduoti draugam a- 
merikiečiam. Demonstravo va
landą, nepaisydami šalčio, anot 
laikraščio, paskiau susitelkė 
maldai ir giesmei.

kad “tas pats priešas, kuris pa- jam įi(tenį j

Los Angeles Times (pasiekęs 
mus V. P. dėka) vasario 15 pir
mame puslapy straipsny “Im
perializmas — rusiško sti
liaus” nurodo, kaip Sovietai 
skelbia, kad Rusijoje imperia
lizmas baigėsi su carais, bet 
Baltijos valstybių pagrobimas

Rasa Kalrelytė (i* Argentinos), Elzbieta Paurazieni, kun. Antanas T re*ka (it Custer, Mieli.) ir Vladas Selenis.

mėjimą ir tokiu būdu stiprinti 
jų moralę. Trečia, vyriausybė 
turėtų sustiprinti Pavergtų Tau
tų Savaitės efektyvumą, įsteig
dama nuolatinį Kongreso ko
mitetą pavergtųjų tautų klau
simui tirti ir gyvam palaikyti.

ris Įspėjo paskutiniu kartu ang
lų Reuterio atstovą, kad ne
skelbtų istorijų iš pasikalbėji
mų su sovietiniais piliečiais. 
Reuteris buvo paskelbęs pasi
kalbėjimus su nuteistųjų rašy
tojų šeimos nariais.

MICHIGANO VALSTIJA PASKELBĖ
STATE OF MICHIGAN 

EXECUTIVE OFFICE — LANSING 
PROCLAMATION 

REPUBLIC OF LITHUANIA WEEK

daughters in Michigan be the beacon to be fotlomed by their 
friends everywhere. And let it be known how highly we 
respect our friendships with our Lithuanian neighbors.h

THEREFORE, I, William G. Miltiken, Lieutenant and Acting 
The year 1918 will live forever in the minds and hearts of the Govemor of the State of Michigan, do hereby proclaim Februa- 

.— Gub. Romney vasario 28 great and courageous people of Lithuania, an ancient country ry 11-17,1968, as
apsiskelbė, kad pasitraukia iš which played such an importam role in the development of REPUBLIC OF LITHUANIA WEEK
kandidatų Į prezidentus. Už modem Europe. On February 16, 1918 Lithuania became a
tat pasiskelbė kandidatu gub. free and independent nation. This freedom tragically lasted in Michigan, and ask all citizens to join with our good Lithua-
Rockefelleris. only 22 years. In June of 1940 the men, women and children nian’ friends in a rededication to freedom for the captive

— San. Javit* vasario 27 pa- in the Kttle Baltic nation were swallowed up by the totali- nation’s on this the 50th anniversary of the declaration of
siskelbė eisiąs į rinkinius tre- tarian tyranny of the Soviet Union. independence of Lithuania.
čiai senatoriaus kadencijai lai
mėti. Jo šūkis dabar —baigti Significantly, the United States has never recognized this Given under my hand and the
Vietnamo karą kompromisu, ruthless take over and today the people of Michigan and the Great Seal of the State of
Kokiu kompromisu —nepasa- vest of the United States yeams with the free Lithuanians 

living here that freedom once a^in will corne to their
AmerBcoje pagal vasario brothers and sisters novo enslaved in their native land. Toge- 

paskelbtą statistiką ther we will work toward a rebirth of freedom with the know- 
1967 1,000 gyventojų buvo 17.9 ledge that history teaches us that the spirit of self-deter- 
gimimų; prieš metus 18.4. Per mination ū eternal. 
dvi generacijas pernai gimimų 
skaičius buvo kritęs žemiausiai Let the freedom enjoyed by the native Lithuanian sons and

Amerikiečiam 
labiausiai rūpi...
Pagal Gallupą po Vietnamo 

didžiausias Amerikos visuome
nės naminis rūpestis yra nusi
kaltimai ir Įstatymų laužymas. 
Pagal FBI nusikaltimai auga 9 
kartus greičiau nei gyventojų 
skaičius. Trys iš dešimties žmo
nių baiminasi vakarais išeiti Į 
gatvę. Vienas iš 19 per pasku
tinius 12 mėnesių šaukėsi poli
cijos pagalbos.

Antros eilės rūpestis —pilie
tinės teisės, toliau kainų kili
mas, skurdas.

— Proz. Konnody sokrotorė 
Mrs. E. Lincoln parašė atsimi
nimus, kuriuos sako, kad trys 
dienos prieš savo mirti JFK 
buvo pasiryžęs atsisakyti nuo 
Johnsono 1964 rinkimuose ir 
pasirinkti N. Carolinos gub. 
Sanford.

kė.
Michigan, this ninth day 
of February in the year of 
Our Lord one thousand nine 
hundred siaty-eight and of 
the Commonwealth one hundred 
thirty-second.

WILLIAM G. MILLIKEN 
Lieutenant and Acting Govemor

— Socialinis draudimas va
sario 27 pradėjo išmokėjimus 
su 13 proc. priedo. Išmoka 24 
milijonam žmonių. Mėnesiui 
išeina 20 mil. Po 65 metų pen
sijos minimum dabar 55 dol. 
(mėnesiui!), buvo 44, vidurkis 
98 — buvo 86.

st. Petersburg Independent 
(gautas D. J. dėka) vasario 17 
skyrė visą puslapį su 6 nuo
traukom, kurių 3 yra dr. Jasai
čio įvairios pozos veidai. Laik
raštis skelbė informaciją apie 
rengiamą sukakties minėjimą, 
kuriame kalbėjo J. J. Zuris, 
Mrs. M. M. Schuck, dr. D. Ja
saitis ir M. J. Miklas. Davė taip 
pat enciklopedines pagrindines 
žinias apie Lietuvą. .0 Marian- 
ne Kelsey labai simpatingai pa
dare reportažą iš pasikalbėjimo 
daugiausia su dr. D. Jasaičiu, 
kuris atstovavo bendruomenei 
ar klubui, ir Albinu Karnium, 
kuris su žmona iliustravo lietu
viškus šokius (jų šokio nuo
trauka taip pat Įdėta). Kore
spondentė iš pasikalbėjimų 
vaizdžiai ir konkrečiai atpasa
kojus Lietuvos padėtį sovieti
nėje okupacijoje ir vietinių lie
tuvių rūpesčius dėl laisvės, pa
stebėjo: esą daugumas jų yra 
Jungtinių Valstybių piliečiai 
ir tuo didžiuojasi, bet jų širdy
se ir mintyse tebėra ir gimta
sis kraštas. Iš pasikalbėjimo su 
Karnium kartoja jo Šeimos nu
sistatymus: “Nors jo sūnūs Ri
mas, 12, ir Algimantas. 17.... 
gimę Jungtinėse Valstybėse, 
Mr. ir Mrs. Karniai rūpinasi, 
kad jie (vaikai) kalbėtų namie 
lietuviškai”. Karnienė 
“Aš noriu, kad jie 
tuos reikalus, kurie 
brangūs”.

Reikia tikėti, kad 
Kamienės rūpesčius 
ir tikrieji nuoširdūs 
čiai.

sakė: 
suprastų 

yra man

tokius p. 
supranta 
amerikie-

P.S. Apžvalgas dar tęsime.
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Lietuvos Nepriklausomybės sukakčiai—
OFFICE OF THE SUPERVISOR

Toųm of Oyster Bay 
PROCLAMATION

~WHEREAS: on February 16, 1968, we observe the fiftieth 
anniversary of the restoration of independence in the 
Republic of Lithuania, a day which is cherished not 
only by Lithuanians būt by aU peoples who have 
fought for self-determination, and

WHEREAS: after long centuries of Russian Czarist rule, the 
subjugated people o f Lithuania did on February 16, 

1918, establish a free government o f their own gnd 
declare their independence, and

WHEREAS: feu> nations have fought more courageously for 
their freedom nor suffered sa much at the hands of 
tyranny, both under the yoke of Nazi Germany and la- 
ter as a Captive Nation beneath the heel of the Rus
sian Communist dictatorship, and

WHEREAS: we join with other citizens throughout America 
in pledging our support of the vatiant people of Lith
uania and embrace those who have contributed so 
greatly to this country after coming to the United 
States,

Now, Therefore, I. Michael N. Petito, supervisor of the 
Town of Oyster Bay do hereby proclaim the week of February

Oyster Bay, L.I., supervisor Mięhael N. Petito, pasirašo Lietuvos nepriklausomybės proklamaciją. Iš k. i d. 
Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, I. Garunkštienė, N . Umbrazaitė, p. Garunkštytė, K. Miklas, V. Radziva- 
nas, prie stalo K. Miklo vaikai. Nuotr. V. Maželio

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

JOSEPH GARS2VA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditionod. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Wcbster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsaniuotojas. ModernišKa 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autunin Avė., Brooklyn, N.Y. 112U8; 
tel. 277-5604.

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

16th. through the 22 as
LITHUANIAN INDEPENDENCE WEEK 
IN- THE TOWNSH1P OF OYSTER BAY

MICHAEL N. PETITO — Supervisor

OFFICE OF THE COUNTY EXECUTIVE 
COUNTY CENTER 

R1VERHEAD, NEW YORK 
PROCLAMATION

WHEREAS, fifty years ago, on February 16, 1918, Lithua
nia became an independent republic; and

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

WHEREAS, Lithuania, proud of her traditions, proud of 
her language and customs, through many centuries has resisted 
any assimilation with other nations; and

WHEREAS, we Amėricans have a warm and natūrai un- 
derstanding of the hopes of freedom-loving and jreedom-seek- 
ing peoples; and

WHEREAS, it is fitting that we direct the attention of our 
American people to the aspirations of the Littuanian people 
and to the importance of these aspirations in the efforts of all

Riverhead, N.Y., Suffolk County įstaigoje V. Radzivanas (d.) skaito LB apygardos pasisakymą dėl Lietuvos 
■nepriklausomybės. Iš k. j d. County valdybos pirm. H. Lee Dennison, N. Umbrazaitė, p. Armanienė, gen. kon- 
sulas A. Simutis, K. Miklas, J. Giedraitis. Nuotr. V- Maželio

DELINIKS FUNERAL HOME, Thomas Deliniks, laidotuvių direktorius — 

jautriai užjaučia nelaimės valandoje ir paruošia garbingas laidotuves. 17 

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

S1MONSON Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-0300, Wm. H. Simon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Riciimond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW

BRITAIN, CONN. Tel. BA 9-1181.

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

JUOZO BANDŽ1UKO BARAS IR RESTORANAS. Čia vaišinsiesi ir vaišinsi 
ne tik Amerikos veik visais gėrimais: alum, vynu ir dar stipresniais; gausi 
ir importuotų iš Europos ir kitų kraštų. — Jauki vieta susitikti, pasikalbėti 
ir džiaugtis gyvenimu su maloniais draugais. 110-12 Jamaica Avė. Ricb- 
mond Hill, N. Y. 11418; tel. 846-9286.

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

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. Tel. (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, mene,darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 112<j7; Tel. HY 7-4677.

free people to establish, a lasting peace; and

WHEREAS, we in Suffolk County hold in high regard 
the part which our citizens of Lithuanian heritage play in our 
community and national life;

NOW, THEREFORE, I, H. Lee Dennison, County Executive 
of Suffolk County, do hereby proclaim the week of February 
18, 1968, as Lithuanian Independence Week and do urge all 
of the citizens of Suffolk County to cooperate with their fellow 
Amėricans of Lithuanian extraction in the celebration of this 
day.

H. LEE DENNISON — County Executive of Suffolk County

NASSAUCOUNTY 
STATE OF NEW YORK 

OFFICE OF THE EXECUTIVE 
PROCLAMATION

WHEREAS: our sorrow is profound because the once great 
Lithuanian nation of the Middle Ages and the proud and 
Progressive Republic of the period betueen the tuo uiorld 
wars lies under a new yoke — that of Soviet Communism; 
and
Republic of the period betioeen the two voorld ivars lies 
under a new yoke — that of Soviet Communism; and

WHEREAS: it is tragic that the Lithuanians enjoyed such a 
brief period of freedom after more than a century of 
domination; and

WHEREAS: we join the Lithuanian people in prayer for their 
eventual liberation; and

INHEREAS: the aspirations of the Lithuanian people and their 
hopes for liberation and independence are not for got ten 
by the people of America and the free world; and

WHEREAS: we proud to recall Lithuania's many important 
and valuable contributions to civilization and world cul-

Lietuvių delegacija prie Mineolos rotušės, ką tik gavusi Lietuvos reikalu 
proklamaciją. Iš k. į d. K. Miklas, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, A. 
Mažeika, A. Vakselis. Nuotr. V. Maželio

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

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

ture through the long centuries of her existence; and

VVHEREAS: it is an honor to join our Lithuanian friends in 
celebration of their 5Qth Anniversary of a proud day of 
History. It is an occasion for renewed hope.

NOW, THEREFORE. I, Eugene H. Nickerson. County Executive 
of Nassau County, ofjer ecumest hope to the heroic people 
of Lithuania and do hereby proclaim February 16, 1968 as 

"LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY"

EUGENE H. NICKERSON — County Executive
Dated: February 13, 1968

Mineola. New York

— JAV LB centro vaidybą
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga sveikino Latvių 
Sąjungos Amerikoje pirm . 
prof. dr. Peter .P. Lejins ir Re
zoliucijoms remti komiteto lat
vių Įgaliotinis Chicagojc Vol- 
demans Korsts.

— ''Vagos" leidykla Vilniuje 
išleido dail. Viktoro Vizgirdos 
kūrinių aplanką — 17 tapybos 
reprodukcijų, atrinktų iš 1966 
Vilniuje surengtos prieškarinių 
V. Vizgirdos kūrinių parodos. 
Aplanke Įdėtas ir P. Svičiulie- 
nės straipsnis apie Vizgirdos 
tapvba. penkiomis kalbomis.

(E.)

Mirė vienas Lietuvos 
budelis
Vasario 12 Vilniuje mirė vie

nas iš Lietuvos budelių vado
vų, Aleksandras Gusevas, čekis
tų pulkininkas, čekistas nuo 
1920, Lietuvon atsiųstas 1944 
ir, kaip tvirtina “grupė drau
gų” vasario 13 Sovietskaja Lit- 
va, “aktyviai dalyvavo ginkluo
tų nacionalistinio pogrindžio 
gaujų likvidavime”.

Kaip ir daugybė kitų tokių 
aktyvių Lietuvos okupantų, 
Gusevas, 1950 išėjęs i pensiją, 
apsigyveno Vilniuj ir, anot 
“grupės draugų” nekrologo, 
“tęsė didelį visuomeninį darbą, 
pagelbėdamas Vilniaus Lenino 
rajono (miesto centro) partinei 
organizacijai spręsti ūkinius ir 
politinius uždavinius”. Kaip 
pensininkas ir Vilniaus miesto 
“ūkinių bei politinių uždavi
nių sprendėjas”, Gusevas Vil
niuje pragyveno dar 18 metų, 
iki beveik 70 metų amžiaus.

Būdinga, kad pranešimas apie 
jo mirti pasirodė vien tik rusų 
kalba leidžiamame dienraštyje 
Sovietskaja Litva. . .

(Elta)

— Vasario 6 Vilniaus Dai
lės Muziejuje atidaryta prof. L. 
Strolio keramikos paroda. Liud
vikas Strolis 1926-29 mokėsi 
prof. J. Vienožinskio tapybos 
studijoj, vėliau, iki 1933 studi
javo taikomosios dailės ir ke
ramikos kompoziciją Paryžiuje, 
paskui dėstė Lietuvos meno 
mokykloje, dabar dėsto Dailės 
Institute Vilniuje. Dabar jis yra 
62 m. amžiaus. Yra išauklėjęs 
ištisą kartą keramikos daili
ninkų Lietuvoj. (Elta)

LITAS INVEST1NG CO., INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 6755 S. Westem Avė. Chicago, III. 60636 (312) 476-2242.

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.

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

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION (Agentūra) W. Kacz- 
marsky, manager. 108 West 14th Street (arti 6th Avė.) New York, N.Y. 
10011; tel. CH 3-3005. Siunčiame siuntinius į Lietuvą ir į USSR. Priimame 
užsakymus šaldytuvams, TV, skalbiamoms ir siuvamoms mašinoms, ‘'Dollar 
Certificates”, butams ir t.t. Visos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas neturi 
nieko mokėti. Užsakymai paštu išpildomi tą pačią dieną, kurią mes gauna
me. Jūsų patogumui turime didelį prekių pasirinkimą žemomis kainomis. 
Agentūra atidaryta kasdien nuo 9:30 ryto iki 7 vai. vakaro; sekmadieniais 
nuo 10 ryto iki 4 vai. p.p. Kitu laiku — susitarus.1 ----- ———■ i —
RICHMOND HILL DORAN’S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond Hill, N.Y’. 11419, Tel. 641-9441 - MI 1-7702. Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma į nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

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

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

— Popiežius Paulius išleis 
encikliką žmogaus teisių dekla
racijos 20 metų sukakčiai.

DOVANŲ SIUNTINIAI J LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu. ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti Mes turime didelį 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų UNION TOURS 
1 East 36th St. New York. N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago. 
UI. 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036.



THE WORKER

LaMcratti tvarko REDAKCINI KOMISIJA.

Prieš eilę metų dr. K. Ba- 
brangys, gyvendamas Romoje, 
“§v. Pranciškaus Varpelyje” 
1950 kovo. nr. atspausdino įdo
mų straipsni: “§v. Kazimieras dokumento vertimą, kurį pasi- 
altorių garbėj”. Straipsnyje au
torius tarp kito, pamini vieną 
svarbų dokumentą, kas liečia 
šv. Kazimiere kanonizaciją ir 
pranciškonus. Jis rašo:

“.. .su džiaugsmu paduoda-

Kovos talkoje
Tik atsitiktinai Vasario 16 Patriotizmas yra meilė, kuri 

yra visai arti šv. Kazimiero die- prasideda meile savo tėvų, kro
nos. Galima tai laikyti ir liu ir seserų, toliau apima vi- 
reikšmingų dalyku. Dar neatslū- sus savo tautos žmones, savo 
gus patriiotinėm nuotaikom, su- kraštą ir savo valstybę ir per
keltom tautinės šventės, mūsų eina i visu žmonių meilę. Kas 
mintvs kreipiamos į vienintelį čia įsiterpia' su savo neapvkan- 

“* * ‘ ta ir kerštu, kas savo godumu 
ir plėšrumu daro kitam skriau- i 
da, daro pikta. Kova su tuo pik
tu yra teisinga, pateisinama ir į 
šventa. Tokioje kovoje ma- į 
tome ir šv. Kazimierą įsijungus | 
savo stebuklu prie Dauguvos. 1
“savo atramą ir oateisinimą į 
randa Dievo valioje”. i

Patriotizmas yra meilė, kuri 
nrasideda meile savo tėvu, bro
liu ir seserų, toliau apima vi
sus savo tautos žmones. savo 
kraštą ir savo valstybę ir per- - 
eina i visų žmonių meilę. Kas 
čia įsiterpia su savo neapvkan- 
ta ir kerštu, kas savo godumu 
ir plėšrumu daro kitam skriau- 

su Dievu. “Kas praranda tėvv- da. daro pikta. Kova su tuo 
ne. to religinis gvvenimas yra 
tvkomas navoiaus” (J. Broeg- 
ger). Dėl to vra šventas daly
kas už savo tėvynės laisvę ko
voti ir melstis.

lietuviu tautos šventąjį. Tuo bū
du patrijotiniai ir religiniai 
jausmai susiveja, kaip vra susi- 
pynusios ir tautą su religija.

Nerasime nei žemės paviršiu
je nei istorijoje tautos be ti
kėjimo. “Tautu šaknvs, — pa
stebi A. Maceina, — keroja ne
tiktai prigimtyje ar kultūroje, 
bet jos eina ligi antgamtinės 
srities ir ten. suranda tikrąją 
savo nrasme ir atbaigima”.

Kat ir Vasario 16 minėjimus 
tarsi atbaigiame šv. Kazimiero 
dienos maldomis, mes dar la
biau įprasminame savo kova už 
tautos laisve. Tiktai savo lais
vėje tauta gali tvirčiau jungtis

piktu yra teisinga, pateisina
ma ir šventa. Tokioje kovoie 
matome ir šv. Kazimiera Įsi
jungus savo stebuklu prie Dau
guvos.

Šv. Kazimieras lietuvių liau
dies pasakojimuose vaizduoja
mas kaip kovotojas su rusų in
vazija į Lietuva. Dažniausiai mi-

prie Dauguvos ir prieš daug di- ' 
desnę Maskvos kariuomenę pa
gelbėjo nugalėti rusus ties Po
locku. Pirmą kartą šis šv. Ka
zimiero stebuklas buvo pavaiz
duotas išleistoje Hilarijono 
knygutėje, Neapolyje, 1629 m.

Nuo to stebuklingo įvykio 
praslinkus 183 m., Vilniuje 
1701 m. italai menininkai išda
bino šv. Karių koplyčią su jo- 

ningai teiktųsi išklausyti visų jančiu šv. Kazimieru, šv. Pet
ro ir Pauliaus bažnyčioje. Sie
noje lotyniškai įrašyta: “S. Ca- 
simiro apparente in aere ųuasi 
duče ezercitus M(agnus) D(uca- 
tus) L(ituaniae) vicit Muscos” 
(“Šv. Kazimierui kaip vadui pa
sirodžius padangėje. Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės ka
riuomenė nugali rusus”.

Lietuvoje, Panevėžio kate
droje, virš didžiojo altoriaus 
1930 dail. J. Mackevičius nuta
pė šv. Kazimiero pasirodymą 

ties Pa-

vo Apvaizda šventosios ir vi
suotinės Romos Bažnyčios aukš
čiausiajam Popiežiui, gailestin
gajam mūsų Valdovui, šį nuže
mintą prašymą teikiame nuo- 

dokumente Vilniaus lankiai, bučiuodami jo kojas.
“Prieš daugelį metų Lenkijos 

karaliai ir didieji Lietuvos ku
nigaikščiai, norėdami išsaugoti 
ir išplatinti neseniai čia įvestą 
mūsų Išganytojo Kristaus tikė
jimą;. Vilniaus vyskupijoje^ >ir 
mieste,, kuris šiame krašte-tyra

taikė užtikti Vatikano archyvuo
se ir kuris, kaip atrodo, iki šiol 
dar niekur nebuvo paskelbtas. 
Tame dokumente Vilniaus
pranciškonai prašo pop. Leoną 
X, kad ps petuvos karalaitį 
Kazimierą paskelbtų šventuoju. 
Ir kadangi tas raštas yra įdo
mus ne tik religine, bet taip 

turi ne pat tautine bei istorine prasme, 
jį .čia paduodame ištisai išvers
tą iš lotynų kalbas. Jis skamba

“Tad, pasivesdami JJievo va
liai bei Jo Apvaizdai ir pasiduo
dami šv. Dvasios valdomai Baž
nyčiai taipgi Jūsų teisingam 
sprendimui, be to. vykdydami 
savo tikėjimo pareigą, visa tai 
pranešame ir kartu maldauja
me, kad Jūsų Šventenybė malo-

kitados yra rašęs rusų filoso
fas VL Solovjovas, 
tik prigimtą skirtingumą ir ne 
tik kultūrinį pašaukimą, bet ir 
religinį uždavinį”. Juo daugiau taip: 
tauta turi šventų žmonių, juo “švenčiausiajam

*
Kiekvienas šventasis savo 

garbe toli peržengia savo tau
tos ribas, bet artimiausias jis 
vis dėlto lieka savai tautai.” ‘Tš

nimas jo stebuklas prie Daugu- tautos kilę šventieji yra jai 
vos. kur buvo susitelkusi dide- daug artimesni ir daug supran- 
lė Maskvos kariuomenė imti tamesni negu svetimieji, — ra- 
Polocko miesto, šventas Kara- šo A. Maceina. — Tautiniai 
laitis pasirodęs ant balto žirgo šventieji taip pat geriau, negu .■ 
ir padrąsinęs lietuvius kovai, kiti, parodo savo tautai, kuriuo 
Tasai nepaprastas šv. Kazimie- būdu ji gali siekti šventumo, 
ro apsireiškimas buvo ištirtas neprarasdama savo prigimties 
ir pripažintas autentišku. ypatybių. Todėl jaunos kartos

d’Arc, Orleano mergele, kuri šventuosius gali būti geras ke- 
už savo tėvynę, Prancūziją, ko- lias ne tik į religini tautišku- 
vojo dar gyva būdama. Toki ma. bet ir į šventumą”. O šis
šventieji rodo, kad Katalikų siekimas tautai yra tiek pat 
Bažnyčia patriotizmą laiko do- reikšmingas, kaip ir laisvė ar
rvbe, nes patriotizmas, anot kultūrinė jos pažanga, 
domininkono M. de Mtmnvnck, Laisvė ir kultūra tėra atra-
“savo atrama ir pateisinimą mos religiniam tautos gyveni- 
randa Dievo valioje’ mui. “Kiekviena tauta,

tė pranciškonus ir juos gausiai 
apdovanojo žeme ir kitais rei-tauta turi šventų žmonių, juo 

labiau ji tą uždavinį vykdo. vui ir Viešpačiui Leonui, Die- kalingais dalykais. Nuo vienuo
lyno įkūrimo ir mūsų, čia apsi- 
gyvenimo dienos mes visu uo- 

[ hunu ir rūpesčių laikomės viso 
to, ka įsako mūsų ordino nuo
statai; visuomet ir visais gali- 

i mais būdais skelbiame Dievo 
žodį ir Kristaus tikėjimą. Taip 

į pat laikome reikalingu pažy
mėti Jūsų šventenybei, kad Di
džioji Lietuvos Kunigaikštystė 
ne tik iš visų pusių yra ap
supta netikinčių tautų, kaip an- 

į tai: totorių, skitų ir kietesnių 
[ už akmenį klaidatikių masko- 

viečių (rusu), bet tu netikėlių 
yra pilna ir krašto viduje.

“Tačiau geriausiasis ir gailes- 
tingiausiasis Dievas, kurio ma
loningumas yra neišreiškiamas, 
norėdamas Didžiosios Lietuvos 

L kunigaikštystės žmones išlaiky
ti šventame tikėjime ir nese
niai atsivertusiųjų širdyse už
degti didesnio pamaldumo ir 
dieviškųjų įsakymų gerbimo 
meilę bei uolumą, teikėsi iš
rinkti skaistųjį kunigaikštį Ka
zimierą, antrąjį kilniausiojo 

į šventos atminties Lenkijos ka- 
I raliaus sūnų.
I “Visagalis jam davė savo bai- 
I mės, išminties, teisybės, išti- 
į kimybės ir meilės dvasią, su- 
| tvarkė jo troškimus ir pagaliau 
į Įkį pasižymėjusį dorybėmis bei

šio krašto tikinčiųjų ir taipgi 
mūsų prašymą, būtent — duoti 
eiga bylai, kad Dievo garbės 
padidinimui kunigaikštis Kazi
mieras būtų Įrašvtas į šventųjų 
skaičių. Jeigu Jūsų šventenybė 
tai padarysite, tai tuomi šiame 
krašte labai sustiprinsite šven
tą tikėjimą. Mes gi meldžiame 
Aukščiausiąjį Jums laimingo ir 
ramaus gyvenimo.

“Rašvta Vilniuje. 1516 m. va
sario 18 d., nuo Viešpaties įsi
kūnijimo metais ir patvirtinta 
mūsų vienuolyno antspaudu. 
Brolis Paulius, Lietuvos pran
ciškonų vikaras, kartu su kitais 
broliais ir visu vienuolynu”.

Karalaičio Kazimiero kanoni
zacijos byla buvo pradėta 1517 
lapkričio^!. Gi 1521 Leonas.X 
paskelbė jį šventuoju ir jam pa
skyrė šventės dieną kovo 4.

Ta pačia proga pravartu pa
minėti, kad šiemet sueina 
500 metę jubiliejus, kaip Didž. 
Lietuvos kunigaikštis Kazimie
ras Jogailaitis 1468 m. į Vilnių 
pasikvietė pranciškonus ir ten 
prie šv. Onos bažnyčios davė 
jiem žemės ir leido kurdintis.

Iš čia jie palaipsniui kurdi- 
nosi plačiose Lietuvos srityse. 
Po visokiausių karo vaidų, ma
ro ir gaisrų, šimtmečių bėgyje 
lietuviai pranciškonai susikris
talizavo į šv. Kazimiero provin
ciją.

Lietuvos kariuomenei 
loclcu (1518).

VVashington, D. C., 
je, 1966 Šiluvos švč. 
garbei pasaulio lietuviai dedika
vo koplyčią. Dešinios sienos 
mozaika (V. Jonynas) — pa
vaizduoja Lietuvos garbin- 
gosios praeities prisiminimus'. ■ 
Vaizduojamas ir šv. Kazimieras, 
Lietuvos kunigaikštis ir šventa
sis, Lietuvos bei lietuvių jauni
mo globėjas visame pasaulyje. 
Ten detalėje — šv, Kazimieras 
pasirodo mūšio metu tarp lie
tuviu ir rusę prie Polocko 
(1518).

Chicagoje, 1967 daif. A. Va
leika lietuvių didingą švč. Ma
rijos bažnyčią išorėje papuošė 
savo mozaika “Stebuklas prie 
Dauguvos" (1518). T.B.R.

baziliko-
Marijos

buvo nusibodę, nes juos nuola- 
tos kartojo jo paveldėtojai — 

Pagal generalinės kapitulos bet Pats turėjo silp- 
nutarimą Milane (1729 birželio tarlos M“’”®* nekente 

.......i-TB-saK ‘ x v. 12), lietuviai praociikonai' 17S1- Partie- 
gera^ darbais, pašaukė pas sa- |!o , 2 Tarnovijos vienuoly- tis kietai ir šaltai pasakė: ..
ve iš šio gyvenimo, padarvda- buTO atekirti nuJ0 - Bet tu taipgi esi baisiau-
mas net kapą garbingu Ten, ]enk provincijos Atsiskyrimo sias įkaltais - tu esi na- 
kur jis palaidotas, jyyksta gau- lietuviškoji provincija tu. cionalistas, tu kalbi su akeen- 
sus. nuolatiniai u- įvairus ste
buklai, kuriuos praneša mums 
juos patyrusieji. Tie stebuklai i-
vvksta viešai ir dažnai, todėl
tiek dvasininkai, tiek šiain ti-

rėjo 31 vienuolyną su 400 vie- ^u, tu dorai neišmokai švento- 
nuolių. Naufaįai provincijai sios rusų kalbos - prapulk, 
pranciškonai pasirinko šv. Ka- Pakeiktas gruzine!
zimiero varda. Žodis buvo kaip tikra partie-

tiška magiia — šmėkla išnyko,
kintieji yra įsitikinę, kad Kaži- ir tiktai dūmu nebuvo galima
mieras yra šventas ir savo gy- Verta taipgi paminėti, kad išvėdinti nė didžiausiu skersvė- 
venimo gražumu ir tais stebuk- šiemet sueina 450 mėty, kaip ju
lais, kuriuos Dievo malonė tei- šv. Kazimieras stebuklingai pa- čia įvyko vienas negeras da- 
kia žmonėms. sirodė 1518 m. lietuvių kariam jykas: jis vistiktai šaukė išsi-

ląnintRintnint’tltiBnė wn»n»n«i:»tniT»u»it«u»ittt!»it«it»fl»n»it»««M«ii»n»H»ii»u»ii«ti»n9H»mn«ii»ii»u»nfu»mii«ntii»inniii»ii»ii«ii«inm ntn(ii(iiiii(ii(iiinaniii(uau(u(Htiiiniii(ii(ntiil«lnliiuuii-iii(Hiiiiiiiuiii(iili<(uniiii«iiiiiiuiiiinaii«iitn«iiiuttii«itiiiii|ii(Hiii* gandęS, IK ne Vienas jlS gyVenO

NELĖ MAZALAITĖ

GINKLAI

čia — juk ir hienos turi šei-
— Kaip tu praėjai pro visą pasitraukti, ir negalėjo pajudė- sotinių knygų? Sakei ar ne, gaudinėti pasaulį negu aš. Pa-

slaptą tarnybą? Ir ko atėjai, ti iš baimės — tas žodis, net liaudžiai? Prisipažink! manyk, juk aš tik lojau, o jie q gno nors (jau.
aš nenoriu, kad kas matytų, tiktai pakartotas, buvo kaip pa- — Aš laikausi tiktai linijos, kandžiojasi, bet visi mokytieji gįau negu vienas__fino ir dau-
tai gali pakenkti man! ' ralyžius.: — Sukilimas! aš esu ištikimas, — murmėjo ir pamaldūs ir galingi sviete gelis. Jis bijojo to, jis nepa-

— Neraus velnias savo, vai- — Vadinas, tu girdėjai, — partietis. — Ištikimas. tvirtina, jog dabartiniai išgel- sitikėjo nieku, štai kodėl, jis at-

mas.

— Vadinas, tu girdėjai, — 
ko, — sako svečias, — tavo sako svečias pūsdamas dūmus, — Ištikimas! — susijuokė bėjo nuo teroro, nuo mano te- įįįpareigą'jiš sušaukė posėdį 

fcas buvo įvykę.
Sakysim, jeigu jis būtų nutylė
jęs, bet vistiek būtų apie tai 
suuodę? Ir kas fino, kaip be
gali išsiaiškinti. Tačiau jis 
pats — o, jis pats išpasakojo 
nuotykį labai aiškiai, parody
damas kokią drąsą, iškalbą, — 
jokios baimės nebuvo parodęs 
prieš priešą. Juk numirėlis, 
anas, buvo priešas? Juk dar tiek 
nepasikeitė dabartinė linija? Jis 
buvo ištikimas, jūs matote. Bet 
svarbiausia, kalbėjo jis, ta nak
tis įrodė koks begalinis gink
las, kokia galybė yra rusų kal
bos, geriausios, išrinktos, kuri 
gelbsti — ir galutinai išves vi
są pasaulį iš nacionalistinio 
menkumo. Tiktai rusas gali 
nugalėti šmėklas.

Šitą istoriją išgirdo ir parve
žė čia ekskursantas. Tas, kuris 
viskam tiki ką jam sako, ir ku
ris kaip komunistinės dvasios 
sustiprinimą pateikė nebuvu
siems. Pamanykit, kokius aukš
tus, galingus partiečius ten 
teko garbės sutikti, kad pats 
Stalinas, net ir dabar nenusto
ja lankytis pas juos.

Ir ta pačia galybe galėjai 
gąsdinti tuos nedorėlius, kurie 
skelbia, kad vieną dieną rusas 
bus išvarytas iŠ Lietuvos.

Ipabaiga]

kailis taip gerai dažytas, kad — ko stebiesi, juk visą amžių svečias ir pasitampė savo ežiu toro! Ar laisvieji nė tiek netu- 
nė nugarkaulio nepasiektum komunistai skelbia, kad reikia pakirptus, plaukus, ir pabaks- ri galvos, kad jeigu mano įpė- 
per jį. Ištikimas kailis! Kur jūs susivienyti ir apvalyti naują nojo kaktą: — Kaip tu apžioji diniai būtų laikęsi mano pavyz- 
buvote, mano lakintieji, kai ma- kiaulidę. Aš sotvarkydavau tokį žodį — ištikimas? Ar ne- džio, pasaulis nebūtų taip greit 
ne išniekino? Ko, sakai, atėjau? pats vienas panašius atvejus, kalbėjai taip neseniai Nikitai? pasidavęs? Bet aš turiu atstaty- 
Palankyti savo gerųjų tarnų. Dabar gi aplankiau visus — ir Ar nesakai taip dabartiniams? ti savo gerą vardą — pagaliau, 
Taip prakeiktai nusibodo gulė- kalėjime esančius, ir valdžioje Kas yra jie? Partija. Senis aš nežinau, aš turiu, sugal-; • AA V (UVUltVJV J10 i 1 01UJ0. OO 11^^110O V U A * U w dUg01"

... i°» J® paglostė juos nusivalks- y kažkokių menkystų, pa- išlikusius, —„ir, finai, svola- Liudvikas sakė teisybę: valsty- voti ką nors, tiktai nebegaliu
ištikimieji tydamas, ir pakabino juos pa- manyk, net vienas amerikoniš- čiai, visi bijo. Tiktai mirusieji bė — aš. Partija aš — ir linija nugulėti. Eime!

t v • ♦ m, v, tenkintas spintoje, tarsi pakar- kas durnius dvokso Kremliaus nebijotų, bet jie neklauso ma- yra virvė, ją gali nutiesti kur — Ne, — suriko partietis,—
tie štoi burW patvoryje, netoli — kokia čia nęs, nei su manim eina —vie- nori — jeigu gali, ir vynioti tu juk man nieku nebepadėsi,
vraivvkt h Pagaliau jis įžengė į miega- kompanija! Nelabai kažkas nas vargas. O jeigu ir galėtum kaip patinka, kol apsuka aplin- tu neiškelsi mane į didesnę
Crtafe iLokiHir8' b" šviesą ir "■__ grie- b*1™ Plikio mauzoliejų- priversti — vistiek reikia gy- kui tavo sprandą ir užsmaugia, valdžią — tu negyvas. — Jis
vanoti iie už savn tamvhabėsi už ginklo: ant jo lovos sė- je, bet vis įdomiau — praeina vųjų, kad vadovautų ir varytų. Kelk, ir bėk paskui mane. atsuko revolverį ir svečias su

Labai žvmus narttett ha* dėi°--------------  visokie snukiai, iš visų užimtų- Ir atsiminiau jus — ir prade- — Ne, ne, ne! — šaukia par- baubė iš juoko:
calinvas Vte”8 Tačiau jis tuojau pažino ir partijos šakų, praeina ponai jau nuo tavęs — juk tu buvai tietis, — kodėl tu provokuoji — Ir tu man nieko negali pa-
CKTOsėdSo”^ M nusižeminęs pasitraukė athulas, iš laisvųjų kraštų — stačiai gra- toks mano geras pavaldinys, mane? Gal tyčia atsiuntėt ta- daryti — aš negyvas. Pypkės

Jifne^o navarv^s ta* va. paskui puolė visu ūgiu, ap- skaityti jų mintis, noris-susi- Maža tavo žemelė, bet tu dide- ve iš Kremliaus mane išmėgiA- cibuku jis ištrenkė ginklą, ir
Ii ištikti koichozininlu ’ fabrikn kabino svečio aulinius batus juokti ““ spiauti į kurį nors, lis naudingas niekšas, — ir jis ti? — Jis atsiplėšė nuo lovos, dabar atėjo akimirksnis kada
darbininką l»tkoM tarnauk ir sušnibždėjo: kai susilenkdamas meluoja sta- tvokstelėjo perpartiečio pečius, jis iškišo galvą pro duris, ir pa- partietis pajuto, jog gali būti
ia. tačiau iie valdantieji uwe- — Batiuška! fiai t garbingas mūsų dvėselie- jis tebesijuto bosas — o gyva- sižiūrėjo pro langą: tylu — jam visko pabaiga, jo galas: ties čia
no naktvie ’ savo diiffia^his Svečias įspyrt jam bato ga- nas- Pabandyk kada pagulėti to- sis pajuto šaltį nuo to smūgio, atrodė, jog vis žemė klausosi, partija ir Unija jam užlūžo.
darbus iie olanuoia nakti — lu’ pasitaisė savo stačią unifor- kioje vietoje! Nesidžiaug, nie- — Taisykis į fy^, aptarsim ir jis pradėjo dar labiau bijo- Jis galvojo apie keisčiausius 
ne. iie niekuomet neoavarvsta mos apykaklę, ir nepaleisda- kas tavęs nekiš į mauzoliejų, nuo kur pradėti perimti ir ti. Jis prabdo garsiau, jis ėmė apsigynimo būdus — jis net

• j. • mas iŠ dantų pypkės, pasakė: kad ir visas 5370 tautiečius iš- griauti — kalbėti, kaip suvažiavimuose, kilsterėjo ranką peržegnoti nu-
— Pavėlavai su garbinimu— si4stum i SiWr? — tau gali už- — Ne, ne! — sušnibždėjo kaip mitinguose: — Visi yra mirėlį, juk tas buvo toks ne

savo bX duS jS ~buwS j«k ir Pritoei’kad mane iš- ^kti.ir kokio ~ W tu mane gaU patenkinti ir laimingi, visi gar- doras, kad tik būrys nelabųjų
Aidėto mestų iš mauzoliejaus. - juokes1’ " j0 ?abar Juk 35 komunistas, aš bina šlovingąją partiją. Nieko tegalėjo jį nešioti, ir nuo kry-

t J v. - buvo sodnu akcen' klausau tiktai partijos! geresnio nebegalima suteikti žiaus visi turėjo pražūti. Bet jis
IrAabar st?giai at‘ ta' “ Ir ūmai ,abai P®- —<Kas yra partija? — sako liaudžiai. taipgi žinojo, kad jo rankos

™ 4or^g bė’ kS2Ž?ą sip’ekėj0 — / ‘“P buvo P^ slaptingai: — Bet, jeigu nebū- svečias — Aš. Aš esu mokyto- — Kas kalba apie liaudį? — žegnonė nenuvarytų nė men-
sų žemėje, nuo tikrųjų savi- pratęs, per ilgus metus, šlovin- si kvailas, gali užsidirbti ir pa- jas, aš pagimdžiau tautas, aš ta- piktai sako svečias Jai nie- kiaušio velnio.
SSmLEJ®Sta U’ jOg b^0.užn'iršęs’ kad anas minklo. Ar dalyvausi sukilime? vo akių šviesa, aš išmintinga- kuomet nebebus geriau — ir Tiktai ūmai nušvito kažkur
te mifti™ " — Sukilime! — nubalo šei- sis: ar ne tu skelbei, kad aš nereikia, kad būtų. Bet aš nebe- jo pakaušyje: senis savo velė-

™ iT p???crktas IrjB sušuko pasF minmkas, ir prisėdo šalia, ne- kasdieną, kasdieną perskaityda- galiu išturėti nė po žeme, kad nos maiše nežinojo vieno daly-
apmuštus gera medžiaga mylė- piktinęs: norėdamas, ir tuojau norėjo vau šešis šimtus puslapių filo- tie kalės vaikai moka geriau ap- ko — visi kiti nusikaltimai jam
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Lietuvos Nepriklausomybes sukakčiai—

BOROUGH OF PLYMOUTH 
LUZERNE COUNTY PENNSYLVAN1A 

OFFICE OF THE MAYOR 
PROCLAMAT1ON '

To the People of the Borough of Plymouth:
Whereas, the 16th day oį February will mark the fiftieth 

anniversary oį the independence oį the great country oį Lith- 
uania, these įiįty years oį independence have been a ūme oį 
great inspiration not only įor the people oį Lithuania būt įor 
all įreedom loving people oį the world. Americans oį Lithua
nian heritage are contmuing to dispiay a galiant and inspiring 
uillingness to Champion the cause oį įreeaom. lt is įitting that' 
the people oį Plymouth commemorate this momentous oc- 
casion.

1, Edward F. Burns, Mayor oį the Borough oį Plymouth, 
by virtue oį my position as elected head oį executive branch- 
oį our borough govemment, do hereby proclaim FRIDAY, 
February 16, 19b8, Lithuanian Independence Day. 1 urge 
that all residents oį Plymouth observe the anniversary.

Therefore, I, Edward F. Burns, Mayor oį Plymouth, do 
hereby direct that the įlag oį Lithuania be įlown from the 
municipal building that day in commemoration oį Lithuania’s 
independence and reaffirming our support in the deįense oį 
įreedom’s cause throughout the world.

In witness whereof, I have hereunto sėt my hand and 
caused to be affixed the oįįicial seal oį the Borough oį Ply
mouth this 16th day oį February, 1968..

EDWARD F. BURNS, — Mayor

DARBININKAS

Lietuvių delegacija pas Pennsylvanijos gubernatorių. Sėdi iš k. j d. Mrs. N. T. Bajoras, gubernatorius R. P. Shafer, V. Paulauskas; stovi; 
Garso red. M. Zujus, prof. A. Kučas, P. Nataitis, rmiz. V. Ramonas, A. Miliauskas, A. Norvaiša, J. Juraitis.

NEW HAMPSH1RE VALSTIJOS GUBERNATORIAUS 
JOHN W. K1NG PROKLAMACIJA

STATE OF NEW HAMPSHIRE
BY H1S EXCELLENCY

JOHN W. K1NG, GOVERNOR
A PROCLAMATION
50th. ANNIVERSARY

OF
THE RESTORATION OF THE REPUBL1C OF LITHUANIA

WHEREAS, Lithuania, an independent duchy until 1795, 
when she was annexed by Russia and kept under her domina- 
tion until February 16, 1918, at which time Lithuania pro- 
claimed her independence; and

WHEREAS, during her independence, Lithuania grew to 
a prosperous and progressive member oį the world com- 
munity oį nations, was a member oį the League oį Nations 
and had įull International recognition and dzplomatic repre- 
sentation; and

WHEREAS, in June 1940, the Soviet Union invaded 
Lithuania and her Buitie neighbors and imposed by įorce its 
communist regime, which was never recognized by the United 
States; and

St. Petersburgo, Fla., majoras Don Jonės pasirašo proklamaciją Lietuvos sukakties proga. Iš d. į k. Veronica Jakusovaą/šy teisėjas John 
T. Zuris iš Chicagos, tautiniuose drabužiuose: Vanda Ainoris, Veronika Yomant, abi iš Petersburgo.

PARYŽIAUS LIETUVIAI ĮSPŪDINGAI PAMINĖJO VASARIO 16-tąjąWHEREAS, the įirm commitment oį the United States 
to the principle oį independence, personai liberty, and human 
dignity mokė it appropriate that we share the concern oį over 
a million Lithuanian Americans in the United States, and over 
a halį-million Lithuanians in various countries throughout the 
world and their įellovmen in the homeland; and

Prancūzijos Lietuvių Bend
ruomenė vasario 18 iškilmin
gai paminėjo Paryžiuje Lietu
vos nepriklausomybės atstaty-

WHEREAS, it is also įitting that we recognize and en- 
courage constructive action and support legislation įavor- 
able to the liberation and independence oį Lithuania.

NOW, THEREFORE, I, JOHN W. KING, Govemor oį the 
State of New Hampshire, do hereby proclaim the year Janua- 
ry 1 —Dečember 31, 1968, as the observance oį the

50th ANNIVERSARY OF THE RESTORATION OF THE 
REPUBL1C OF LITHUANIA

and urge all citizens of the State of New Hampshire to 
take cognizance oį this occasion and the appeal oį the įreedom 
loving people oį Lithuania to help them regain their indepen
dence and life based on principles of ethics and vohere law, 
justice, and a respect įor the fundamentais

Given at the Executive Chambers 
in Concord on the sixth day of 
February in the year oį Our Lord 
one thousand nine hundred and 

, sixty eight, and of the Independ
ence of the United States of 
America, the one hundred and ninety- 
second.

JOHN W. KING — Govemor

mo 50 metų sukakti.
PrLB krašto valdybos suruoš

tas minėjimas buvo pradėtas 
mišiomis, kurias aukojo vysk. 
J. Gouet, Paryžiaus arkivysku
po padėjėjas. Celebrantas jau
triu ir šiltu žodžiu kvietė išsau
goti gilų tikėjimą ir, šv. Pau
liaus pavyzdžiu, drąsiai ir ryž
tingai pakelti skaudžius išgyve
nimus už šventus idealus.

Po pietų Įvyko Vasario 16-o- 
sios minėjimas, kuriame daly
vavo Paryžiaus ir atvažiavę iš 
provincijos lietuviai, gausus Lie
tuvos draugų prancūzų būrys 
su senatorium gen. J. Ganeval 
ir ambasadorium G. de la Tour- 
nelte priešaky ir taip pat sovie
tų pavergtų kraštų atstovai.

Minėjimą atidarė ir jam pir
mininkavo veiklus valdybos 
pirmininkas, Paryžiaus lietuvių

Nashua. N.H., Lietuvos nepriklausomybės šventę mini nt. Iš k. j d. Nashua majoras Dennis J. Sullivan, teisė
jas Leonard G. Velishka — kom. pirmininkas, kleb. ku n. J. Bucovičhis M.S., prel. Albertas Olkovikaš, JAV 
senatorius Thomas Mclntyre, teisėjas Edward J. Lam pron ir New Hampshire gubernatorius John W. Kiny.

klebonas kun. J. Petrošius. Jis 
išdėstė svetimiesiem sukakties 
reikšmę ir išeivių lietuvių 
veiklą Lietuvos laisvės byloje,
o lietuvius kvietė tęsti ją vieny
bėje ir kiek galime padėti Lie
tuvos žmonėm laisvės kovoje.

Kun. Petrošiaus žodžiai, per
sunkti Įprastu jam nuoširdu
mu, religine dvasia ir giliu pa
triotizmu, iš karto sudarė kil
nią nuotaiką, pažymėjusią visą 
minėjimo eigą.

Sugiedojus Lietuvos himną 
ir pagerbus žuvusius už Lie
tuvos laisvę, buvo eilė kalbų. 
Lietuvos Diplomatijos šefas S. 
Lozoraitis,- atskridęs iš Romos 
dalyvauti sukakties minėjime, 
kalbėdamas pirma sveti - 
miesiem, apibūdino Vasario 16- 
osios aktą kaip lietuvių tautos 
valios išraišką, visada galiojan
čią, ir pabrėžė, kad tauta, -siek
dama dabar atgauti ir išsaugo
ti tautinės vertybes, nepriklau
somybę, laukia iš Vakarų mo
ralinės paramos. Kreipdamasis 
Į lietuvuis, S. Lozoraitis pareiš
kė, jog Lietuva nėra ir nega
li būti užsienio lietuviam kokia 
abstrakti sąvokai Tol. kol yra 
lietuvių Lietuvos žemėje, tenai 
yra visas pagrindas tikėti geres
ne laisva mūsų tautos ateitimi. 
Gi išeivių lietuvių Įnašas i ne
priklausomybės bylą bus juo 
svarbesnis, juo daugiau vado
vausimės demokratine dvasia, 
laisvu, lojaliu pasikeitimu min
timis. sudarydami vienin
gą patrijotinę užsienio lietuvių 
visuomenės nuomonę.

Gražias, turiningas kalbas 
pasakė msgr. P. Ramondot. 
Prancūzijos svetimšalių sielo
vados direktorius ir senatorius 
gen. J. Ganeval, ilgus metus 

buvęs Pabaltijo valstybėse kaip 
karo attachė, o dabar “Prancū
zijos—Pabaltijo” draugijos pir
mininkas.

Msgr. Ramondot kvietė už
sienio lietuvius, ypač jaunimą, 
saugoti savo kalbą, papročius, 
tautinę kultūrą ir pasitikėti, 
kad laisvės valanda ateis, nes 
tautų teisėms nėra Įsisenėjimo 
— jos visada palieka galioje. 
Generolas Ganeval priminė, 
kad jis pats matė Pabaltijos 
valstybes subrendusias nepri
klausomybei ir pažangiai tvar
kančias savo gyvenimą. Sena
torius pareiškė, kad Lietuvoje 
jo dėmėsi buvo atkreipęs taip 
pat didelis liberalizmas, kuris 
buvo būdingas mūsų tautos gy
venimui, tiek pačių lietuvių sa
vitarpio santykiuose, tiek Įvai
rių tautybių ir tikybų atžvilgiu.

'‘Milašiaus Bičiulių” draugi
jos vicepirmininkas A. Silvaire 
poetiškai apibūdino Milašiaus 
lietuviškumą ir jo reikšmę 
prancūzų poezijai. Fr. Ricar - 
dien Marie, Paryžiaus lietuvių 
bičiulis, gyvai ir širdingai iš
reiškė savo simpatiją lietuvių 

. tautai. Toliau — latvių, estų ir 
Rytų ir Vidurio Europos karo 
veteranų federacijos sveikini
mai.

"Kokios jaunimo nusikalti
mų priežastys?" Tokią rašinio 
temą gavo paskutiniųjų gimna
zijos klasių mokiniai Ameriko
je. Viena 17 metų mokinė at
sakė; “Kas rašo tekstus šlage
riam9 — Suaugusieji. Kas ra
šo bulvarinius romanus? —Su
augusieji. Kas juos platina pel
no tikslais? —Suaugusieji. Kas 
gamina pornografinius filmus? 
— Suaugusieji. Taigi, kas kal
tas?”

Minėjimas baigtas menine 
dalimi, kurioje gabus jaunas 
pianistas J. Soriano, vedęs B. 
Monstavičiūtę, skambino Cho-
peno ir Liszto kūrinius. K. Ma
siulytė Įspūdingai deklamavo 
Milašiaus kūrybą, o Paryžiaus 
lietuvių tautinių šokių grupė 
šoko tautinius šokius.

Pakili ir draugiška minėji
mo dalyvių nuotaika pabrėžė 
Prancūzijos lietuvių tautini su
sipratimą ir šios šventės reikš
mę. V.L.

JAV pašte pereitais fiskali
niais metais dirbo 719,205 tar
nautojai, kurie per metus ben
drai išdirbo 1.45 bilijono valan
dų. Jie aptarnavo 80 bilijonų 
gabalų pašto (laiškų ir siunti
nių) ir tas darbas kainavo 6.2 
bilijonus dolerių, iš kurių 4,65 
bilijonai išėjo algom. Per tuos 
metus visos pašto pajamos bu
vo 5 bilijonai dol. Taigi, turė
ta 1.2 bilijono dol. nuostolių. 
Pagal tuos duomenis skaičiuo
jant, ilgametis pašto tarnauto
jas P. A. Rice rado, kad vie
nas tarnautojas per valanda ap
tarnavo tik 56 gabalus pašto ir 
vieno gabalo aptarnavimas kai
navo 7 ir trys ketvirtadaliai 
cento. Tas pats Rice tvirtina, 
kad jo tarnystės laikais vienas 
asmuo per valandą aptarnau
davęs 325 gabalus. žinant, 
kiek daug darbą pagreitina į- 
vairios mašinos ir “zip’’ nume
riai, susidaro vaizdas, kad da
bartiniame pašto aptarnavime 
yra kas tai netvarkoj.

Montrealio pasaulinę paro
dą Expo 67 per 185 dienas ap
lankė 50.306.648 asmenys, pra
lenkdami ligšiolinių pasauli
nių parodų lankytojų skaičių.

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

Nauja ilgo gropmo plokštelė 
"Sigute" jau gaunama. Vaikam 
skirtas dainas ir pasakas išpil
do Aurelija Paukstelienė ir J. 
B. Jarai. Pasakos: Sigutė ir 
Liepsnabarzdis, Dainos: Milžinų 
šalis, Kartą karalaitis, Tindy, 
Žiema, Miegoti, vaikeli, Striu
kis beuodegis. Kaina 5 dole
riai. Persiuntimui 500.

"Lietuviškos senos ir naujos 
dainos" — nauja ilgo grojimo 
plokštelė. Įdainuota: Užstalės 
daina, Prieš tolimą kelionę, Pa
vasario linksmybės, Bobutė ir 
Pilypėlis, Šią naktelę, Aš au
gau pas tėvelį, Tinginė boba, 
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, Dama 
apie Klaipėdą, Lietuviška polka 
ir Lietus lynojo. Išleista Kana
doje. Kaina 5 dol.

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas lietu
viškų damų rinkinys “SU DAI
NA". iki šiol buvusios panašių 
rinkimų laidos išsibaigusios ar 
sunkiai berandamos. Naujas 
rinkinys kišeninio formato, 
351 psl., atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Damas surinko 
Gražina Simuko mene. Rinkiny
je yra 392 populiarios lietuviš
kos dainos. Platus stovyklose 
dainuojamų dainų skyrius. Rin
kinio kaina 2 dol.

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

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

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

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Readcr įor 
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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Minėjime dalyvavo gubernatorius
NASHUA, N.H.Lietuvos .. nepriklausomybės 

atgavimo 50 metų sukakties mi
nėjimas įvyko vasario 10 Bi- 
shop Guertin High School audi
torijoje. Nuo 5 iki 7 vai. buvo 
susipažinimas, o nuo 7 vai. ban
ketas, kalbos ir dainos. Po 9 v. 
pasilinksminimas.

Prasidėjus programai, Na- 
shua Sabres Drum and Bugle 
Corps Įžygiavo su vėliavomis ir 
išpildė trumpą programą. Tei
sėjas Leonardas G. Velishka, 
komiteto pirmininkas ir progra
mos vedėjas, pakvietė prel. Al
bertą Olkoviką (lietuvį), Man- 
chesterio diecezijos kanclerį, 
sukalbėti maldą. Po to visi sti
prinosi skaniai pagamintais 
valgiais.

Prie garbės stalo sėdėjo įžy
mūs svečiai ir viešnios: New 
Hampshire valstijos guberna
torius John W. King; JAV se
natorius Thomas Mclntyre; N. 
H. aukščiausiojo teismo teisėjas 
Edward J. Lampron; Nashua 
miesto mayoras Dennis J. Sul- 
livan; Nashua miesto alderma- 
nai — Maurice Anei ir Jonas 
V. Chesson (česiūnas); inž. Ka
zys Daugėla; adv. Alfonsas 
Raudonis' ir kiti su žmonomis; 
prel. Albertas V. Olkovikas ir 
vietiniai kunigai: kleb. kun. 
Juozas Bucevičius, M. S., kun. 
Adolfas Vainauskas ir kiti.

Prasidėjo kalbų eilė. Senato
rius Mclntyre savo kalboje pa
reiškė, kad JAV valdžia nepri
pažįsta Sovietų Rusijai Lietu
vos užgrobimo ir niekad nepri
pažins. Lietuva buvo ir bus lais
va ir nepriklausoma. Mayoras 
Sullivan pasveikino visus ir sa
vo kalbą užbaigė lietuvišku šū
kiu — Lai gyvuoja laisva Lie
tuva. Gubernatorius John W. 

NEW LONDON, CONN.
Susipažinome su kun. 

dr. Z. Smilga
Vasario 4 E. ir St. Miknių na

muose L. B. apyl. valdyba su
rengė su kun. dr. Zenonu Smil
ga susipažinimo pobūvį. Kun. 
Smilga neseniai paskirtas vie
tos Šv. Marijos parapijos (di
džiausios visoj Norwich vysku
pijoj) klebono padėjėju. Apyl. 
pirm. G. Vildžius, pasveikinęs 
kun. dr. Smilgą ir pasidžiau
gęs, kad į jo pagerbimą — su
sipažinimą suvažiavo toks gra
žus būrys lietuvių, žodį perda
vė J. Jasiui.

Pastarasis savo kalboje per
skaitė jo iš Darbininko redak
toriaus tėv. dr. Kornelijaus 
Bučmio, gero kun. Smilgos bi
čiulio, išprašytą įdomią istori
ją apie kleboną, vikarą ir alta
ristą. Ten gražiai pavaizduota 
trijų žemaičių (jųdviejų ir Pr. 
Stonio) gyvenimas ir kai kurie 
nuotykiai Telšiuose, Eichstaet- 
te ir jųdviejų pokarinėje ke
lionėje į “makaronų žemę” Ita
liją. Juodų, įsimaišę į italų 
grįžtančių iš Vokietijos nelais
vės transportą, bandė vykti Į 
Romą, siekdami kunigystės ir 
doktoratų. Paraudonėjusiam i- 
talui įskundus, juodu ir dar 
trys žemaičiai klierikai ant Ita
lijos sienos buvo areštuoti ir 
uždaryti į daboklę. Sargybi
nių — palydovų atkišti šautu-

Kun. dr. Z. Smilga, skaitęs paskaitę Lietuvos nepri
klausomybės minėjime Voluntown, Conn., laiko Va
sario 16 akto signataro Jono Smilgevičiaus produk- 
rąitę Elytę Mockutę.

King padarė trumpą apžvalgą iš 
Lietuvos istorijos, primindamas 
jos garbingą praeitį iš Mindau
go, Vytauto ir kitų Lietuvos 
valdovų laikų ir taip pat Lie
tuvos laisvo ir nepriklausomo 
gyvenimo nuo 1918 vasario 16 
iki jos užgrobimo 1940. Baigęs 
kalbą, komiteto pirmininkui ir 
programos vedėjui teisėjui Ve- 
lishkai įteikė savo proklamaci
ją. Teisėjas Lampron savo kal
boje pareiškė, kad nors Lietu
va nėra laisva šiandien, tačiau 
Lietuva yra laisva visame pa
saulyje, kur tik lietuviai gyve
na. “Palaikykite savo tikėjimą, 
papročius, savo kalbą ir gar
bingą Lietuvos praeitį — jūs 
būsite geresni lietuviai ir geres
ni amerikiečiai”, pareiškė tei
sėjas Lampron. Lietuvių ir ang
lų kalba kalbėjo inž. Kazys 
Daugėla iš Bedford, N. H.

Dainininkė Stasė Daugėlie
nė išpildė meninę programą. Ji 
sugiedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus ir taip pat keletą 
liaudies dainelių. Jai akompona- 
vo jos dukrelė.

Baigiant programą, kleb. ku
nigas Juozas Bucevičius, M.S., 
pranešė, kad ryt dieną, sekma
dienį, 10 vai. bus aukojamos šv. 
mišios už Lietuvą.

Pažymėtina, kad teisėjas Leo
nardas G. Velishka labai suma
niai pravedė programą. Prasi
dėjus pasilinksminimui Alfon
so Palevičiaus vadovybėje, pa
tarnautojos, pasipuošusios lie
tuviškais tautiniais drabužiais, 
vadovaujamos Julios Karlonie- 
nės, pavaišino visus įvairiais 
valgiais.

vai, su nuogais durklais ant 
jų, kėlė ypatingą nejaukumą ir 
nerimą. Tačiau, įsikišus geros 
širdies JAV karininkui, viskas 
baigėsi laimingai — šie penki 
žemaičiai amerikonišku džipu 
prašvilpė pro visus pasienio 
barjierus ir pateko į Romą. 
Taip 1945 vėlyvą rudenį ketu
riom grupėm Romą pasiekė 
20 Eichstaetto lietuvių klierikų, 
kurie visi vėliau buvo įšventin
ti kunigais, šešetas iš jų gavo 
daktaro, o eilė kitokius moks
lo laipsnius.

Kun. dr. Smilga savo žodyje 
padėkojo už jam surengtą visai 
netikėtą pobūvį, pajuokavo 
kaip vietos dienraštis The Day. 
savo straipsnyje “pakėlė” jį į 
“pastor”, o Draugas ir Darbi
ninkas, žodiškai išsivertę, “pa
tvirtino” jį klebonu. Po to ga
vęs eilę laiškų ir sveikinimų.

Kun. Smilga jau yra skaitęs 
paskaitų vietos amerikiečių or
ganizacijom ir pasižadėjo, kiek 
galės, 'talkinti lietuviškame dar
be. Pobūvis, ačiū šeimininkam 
E. ir St. Mikniams, L.B. Valdy
bai ir ypač apylinkės narėms, 
kurios sugužėjo su skaniais už- 
kandžiais-kepiniais, praėjo la
bai gražiai. Vyravo nuotaika ir 
linkėjimai, kad laikraštinis pa
skyrimas klebonu greitai praei
tų ir pro kurijos “popierius”.

Jurg. Ežer.

Parengime dalyvavo apie 600 
žmonių. Senesnieji lietuviai pa
sakojo, kad lietuviai niekad ne
turėjo tiek daug dalyvių.

Kaip jau buvo rašyta, 
kun. Juozo Bucevičiaus, M. S., 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos klebono, iniciatyva buvo su
darytas komitetas, kurio gar
bės pirmininku buvo klebonas, 
pirmininku teisėjas Leonardas 
G. Velishka, jo artimiausiu 
bendradarbiu buvo adv. Alfon-* 
sas J. Raudonis. Neįmanoma 
visų komiteto narių išvardinti. 
Pažymėsiu tik tiek, kad dau
gumoje buvo šiame krašte gi
mę, augę ir išsimokslinę. Jei 
ne teisėjas Velishka, tai gal tas 
parengimas nebūtų taip sėk
mingai praėjęs.

Teklė Mitchell, gyv. 36 E. 
Pearl St., kuri daug darbavosi 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
joj ir jos draugijose, vasario 2 
sunkiai susirgo širdies liga. Tos 
dienos vakare nuvežta į Memo- 
rial ligoninę. Ji yra Vinco Mit
chell žmona ir Antano F. Knei- 
žio sesuo. Teklė Mitchell sveiks
ta ir tikimės, kd su Dievo pa
galba pasveiks ir neužilgo grįš 
į namus. To mes jai linkime.

Juozas J. Vaišvila, buvęs 
Hudson prieglaudos name, mi
rė vasario 16. Jis buvo tik 62 
m. amžiaus. Palaidotas vasario 
20 iš Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčios Šv. Kryžiaus 
(parapijos) kapinėse. Paliko liū
desy motiną Katriną Adomaitie
nę (Vaišvilienę); dukterį Albi
ną ir žentą Theriault; keturius 
brolius — Antaną, JAV laivy
no leitenantą Edvardą, Austiną 
ir Stasį, vieną seserį Mariją 
Jankauskienę ir daug giminių.

Jonas Vitkauskas, 77 m. am
žiaus, gyv. Hudson, N. H., mi
rė sausio 23. Plalaidotas sau
sio 26 iš šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčios parapi
jos kapinėse. Paliko liūdesyj 
sūnų Stasį ir giminaičius. Abu 
buvo p&ŠžFvofT Kairio Kazlaus
ko, 8 Pearl St., šermeninėje.

Vasario 11 d., 10 vai. ryto, 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioje kleb. kun. Juo
zas Bucevičius, M.S., aukojo 
mišias už pavergtą Lietuvą, žu
vusius ir kovojančius lietuvius 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
ir laisvės. Choras, vadovauja
mas muziko Jono Tamulionio, 
mišių metu sugiedojo giesmę 
“Apsaugok Aukščiausias” ir po 
mišių sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Kun. Adolfas 
Vainauskas pasakė atitinkamą 
pamokslą. A.

MINĖJIMAS IR RENGIAMA PROGRAMA TELEVIZIJOJE
Lietuvos nepriklausomybės 

atgavimo 50 metų sukakties 
minėjimą Buffalo lietuviai pra
dėjo miesto rotušėj, kur bur
mistras Frank A. Sedita pasi
rašė ir įteikė proklamaciją, 
skelbdamas Vasario 16-tą lie
tuvių diena Buffalo mieste. Tą 
dieną buvo iškelta ir Lietuvos 
vėliava prie miesto rotušės.

Nors trumpai, bet visa vie
tos spauda paminėjo šią Lietu
vos sukaktį ir burmistro pa
skelbtą proklamaciją.

New London, Conn., L.B. apylinkės valdyba — pirm. 
Gediminas Vildžius <k.>, Audronė Dragūnevičiūtė - 
Pakštienė ir Stasys Miknius, surengę Vasario 16 
minėjimą Voluntovvn, Conn.

Prie Kearny, N.J. miesto rūmų keliama Lietuvos vėliava vasario 16. Iš k. j d. miesto majoras J. M. Healey, 
lietuvių parapijos vikaras kun. R. Tamošiūnas, miesto tarybos narys Fr. Vincent.

LIETUVOS VĖLIAVA PRIE MIESTO VALDYBOS
Kearny — Harrison lietuviai, 

gausiai dalyvavę ir vispusiškai 
rėmę didžiulį Lietuvos nepri
klausomybės 50 metų sukak
ties minėjimą vasario 11 New- 
arke, N. J., dėjo pastangų, kad 
Vasario 16 nepraeitų tylomis 
ir pro šį miestą. Sopulingosios 
Dievo Motinos parapijos kleb. 
kun. Jono Scharnaus ir tarybi- 
ninko (councilman) Petro Vele- 
vo rūpesčiu tą dieną miesto na
mų aikštėje buvo iškelta tri
spalvė mūsų vėliava, kuri ple
vėsavo visą dieną.

Vienas kitas žodis teko su
mesti su mięęto gyventojais, ku
rie klausinė^kokia proga čia 
čia • plevėsuoja svetima vėlia
va. Niekad čia nebūdavo, kad 
miesto namų aikštėje šalia ame
rikoniškos plevėsuotų ir sveti
ma vėliava. Miesto majoras Jo- 
seph M. Healey yra nuoširdus 
lietuvių draugas ir todėl leido 
tai padaryti.

Vyčiai veikia
Kearny — Harrison vyčių 

kuopos vadovybė pasikeitė. Iš 
pirmininkės pareigų pasitraukė 
ilgus metus tose pareigose iš
buvusi M. Grinevičiūtė. Dabar 
pirmininke išrinkta Elena Ne
krošienė.

BUFFALO, N. Y.

Pamaldos
Savo tarpe Buffalo apylin

kės lietuviai Vasario 16 minė
jo sekmadienį, vasario 18 d. 
pradėdami pamaldomis Šv. Jur
gio bažnyčioje, Niagara Falls, 
N.Y., Mišias laikė ir pamokslą 
pasakė vietos klebonas kun. 
dr. Vincas Andriuška, M.I.C.

Minėjimas
Po pietų International Insti

tute patalpose minėjimą prave
dė lietuvių klubo vicepirminin
kas dr. Alfonsas Stankaitis. Ku
nigas dr. Juozas Vaškas savo 
kalboje, skirtoje jaunimui, pa
brėžė. kad kiekvieno jaunuolio 
pareiga šiam kraštui ką nors 
duoti, ji praturtinti, o tuos dva
sinius turtus lietuvių kilmės 
jaunuolis tegali rasti tik savo 
tėvų ir savo kilmės krašto dva
sios turtų sandėliuose.

Šiame minėjime lietuvius 
sveikino bei trumpą žodi tarė 
vietos latvių, estų, atstovai ir 
vakarinės N. Y. valstybės da
lies antikomunistinės veiklos 
komiteto pareigūnai. Meninę 
programos dali išpildė buvęs 
Lietuvos valst. operos orkestro 
smuikininkas L. Hajos ir pia
nistas Raimundas Obalis iš Ro- 
chesterio.

KEARNY, N. J.

Kovo 4 vyčiai rengiasi minė
ti Šv. Kazimierą. Tą dieną po
piet Sopulingosios Dievo Moti
nos bažnyčioje bus bendra koš 
munija, o vakare Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės Centro 
salėje iškilminga vakarienė su 
atitinkama programa.

Tikimasi, jog šioje šventėje 
dalyvaus ne tik vyčiai, bet ir 
kiti parapiečiai.

Atšventė sukaktį
Jersey City šv. Onos lietu

vių parapijos klebonas kun. 
Domininkas Pocius atšventė 50 
metų amžiaus sukaktį.

Ta proga vasario 18 Lietu
vių Politikos Klube, Kearny. 
N. J., buvo suruošta vakarienė. 
Dalyvavo daug žmonių. Kun. 
D. Pocius ilgus metus yra bu
vęs vikaru ir administratoriu
mi Sopulingosios Dievo Moti
nos parapijoje.

Kortu vakaras
Moterų Sąjungos Kearny — 

Harrison kuopa, pirmininkau
jant p. Skripkienei, gražiai vei
kia. Vasarą visos sąjungietės 
išvykdavo į pajūrį ar į kitas žy
mesnes vietas, Kalėdų švenčių 
proga suruošė bendras vaišes-

Minėjimo metu buvo praves
ta rinkliava Lietuvos laisvini
mo reikalam. Visi šiame mi
nėjime nedalyvavę lietuviai 
prašomi paruošti savo auką, jie 
bus tuo tikslu aplankyti.

Filmas apie Sibiro lietuvaites
Be to, per šį minėjimą buvo 

parodyta ir filmas apie Sibiro 
lietuvaičių maldaknygę. Lietu
vių studentų pastangomis šis 
filmas vasario 19 buvo parody
tas katalikų studentų klubui 
Buffalo universitete, o vasario 
20 ir 21 parodytas D’Youville 
kolegijos studentėm, šia pro
ga dr. Ant. Musteikio pastan
gomis D’Youville kolegijoj te
bevyksta lietuvių tautodailės 
parodėlė.

Programa televizijoje
Didesnis Buffalo lietuvių pa

sirodymas amerikiečių visuo
menei įvyks kovo 17. per vie
tos televziiją — WBEN TV 
Channel 4 sekmadienį. 1:30 
vai. dienos metu. Tą dieną per 
Buffalo diecezijos katalikų tele
vizijos programą, kuri vadinasi 

, “Bishop visits your home” 
bus pravestos diskusijos apie 
dabartinę religinę padėti Lietu
voje. šių diskusijų penelistų 
grupę sudaro kun. dr. Vincas 
Andriuška. M.I.C.. dr. Algirdas 

Gamziukas. Buffalo Lietuvių 
Klubo pirmininkas ir dr. Anta- 

pokalbius ir po Kalėdų pyra
gaičių pardavimus, o kovo 10 
rengia didelį kortų vakarą su 
įvairiais laimėjimais. Vakaras 
bus Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centro salėje Kearny, 
N. J.

Tradicinė šventė
Lietuvių Katalikų Bendruo

menės Centras ir šv. Vardo D- 
ja kaip kasmet, taip ir šiemet, 
kovo 31 rengia savo nariam 
bendrą komuniją ir iškilmingus 
pusryčius. Iš ryto jų intencija 
bus mišios ir bendra komunija. 
Po to visi vyks į Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės Centrą iš
kilmingiem pusryčiam. Numaty
ta ir atitinkama programa.

Ši graži ir prasminga tradici
ja vykdoma jau per 50 metų.

J. Mėl.

— Kun. dr. Jonas Starkus, 
šv. Mykolo parapijos klebonas, 
Bayonne, N. J., 50 metų kuni
gystės proga iš parapiečių ir bi
čiulių gautas dovanas 650 dol. 
sumoje paaukojo ALRK Fede
racijos jaunimo stovyklai “Dai
navai”. Pavasariui išaušus jau
nieji stovyklautojai pasimels už 
savo mielą geradarį, linkėdami 
jubilijatui daug džiaugsmo ir 
laimės garbingos sukakties pro
ga- 

nas Klimas, Rochesterio uni
versiteto profesorius. Moderato
rius šių diskusijų bus vietos 
vysk. McNulty.

Vyskupo kanceliarijos davi
niais ši televizijos programa tu
rinti per du milijonus žiūro
vų.

Visi, kas tik gali šį televizi
jos kanalą pagauti, prašomi 
kovo 17 d. programos nepra
leisti, o dar svarbiau būtų, kad 
kiekvienas lietuvis primintų, 
paprašytų bei paragintų savo 
kaimyną, draugą ar bendradar
bį kitatautį šios programos pa
žiūrėti. itruks tik 30 minučių.

R. M.

Mielas lietuvi, paremk lietuviu pranciš
konu pastangas pastatyti Kl L 11 ROS 
ŽIDINĮ New Yorke. Įsigytas žemės skly
pas H igli 1 and B I > d.. Highland Parke. 
Brooklyn, N. Y. Baigiami ruošti pastatu 
planai. Laukiam talkos! — Aukas prašom 
siusti lietuviu pranciškonu i<umoly imi 
680 Busim irk Avė.. Brookhu. \.Y. 11221

.......................i....... .......................................  i ulini

j IŠ VISUR Į
— "Laiškų Lietuviams" 

straipsnio konkursui yra at
siųsti 31 rašinys: 12 suaugusių
jų ir 19 jaunimo grupei. Be
veik visi teigiamai vertina šių 
laikų permainas Bažnyčioje. 
Konkurso jury komisija, su
sidedanti iš kun. Vyt. Bagda- 
navičiaus, MIC, Al. Barono, J. 
Bagdono, D. Kučėnienės ir F. 
Kurgonienės, šiuo metu svars
to premijuotinus straipsnius. 
Premijos bus Įteiktos "Laiškų 
Lietuviams” parengime, kovo 
9, Jaunimo centre Chicagoje.

— Kun. dr. Jono Gutausko 
rūpesčiu Delhi, Ont., Kanado
je, lietuvių parapijoj surinkta 
daugiau kaip 50 Vatikano antro
jo susirinkimo dokumentų kny
gos prenumeratorių.

— Pranas Viltrakis, iš Fort 
Thomas, Kentucky. su šeima 
atvyksta į Cincinnati ir Dayton, 
Ohio, lietuviu parengimus. Rū
pindamasis savo šeimos lietu
višku ir krikščionišku sanioni- 
nimu, užsisakė visus tomus Lie
tuvių Enciklopedijos ir užsipre
numeravo Krikščionis Gyveni
me knygas.

Dayton, Ohio, ir apylinkių 
lietuvių dauguma užsiprenume
ravo Vatikano antrojo susirin
kimo dokumentus, leidžiamus 
Krikščionis Gyvenime knygų se
rijos.

— Bronius Macevičius, JAV 
LB Roselando apylinkės valdy
bos pirmininkas, sudarė Jung
tinio Finansų Komiteto pa
skelbtam vajui pravesti vietini 
komitetą. Komitetą sudaro: B. 
Macevičius — pirm., B. Matu
laitis, M. Bačys, A. Viktone.P. 
Narbutis, J. Pilipauskas, V. Sa
dauskas, P. Povilonis, A. Sta
nevičius, S. Valius ir K. Čiut- 
ra.

— Inž. Bronius Nainys, JAV 
LB centro v-bos pirmininkas, 
vedėjo Vinco Liulevičiaus kvie
čiamas, lankėsi Lietuvių Archy
vo patalpose, apžiūrėjo archy
vą ir tarėsi su vedėju archyvo 
reikalais. Lietuvių Archyvas, 
prisiglaudęs Tėvų Jėzuitų ne
mokamai duodamose patalpo
se, veikia Lietuvių Bendruo
menės žinyboje.

— Lietuvos genocidinis lei
dinys. Prieš pusmetį — 1967 
m. liepos mėn. — Lietuvos Ty
rimo Institutas. Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo K-teto pra
šomas. sutiko rinkti ir skelbti 
martirologinę — genocidinę 
medžiagą apie Lietuvos gyven
tojų žudymą, kankinimą, kali
nimą Sovietų Rusijos ir na
cių Vokietijos okupacijų metu, 
nuo 1940 vasaros iki dabar. 
Sausio 24 Vliko valdyba nuta
rė krepitis i institutą, kad jau 
pateiktų konkretų pirmojo tos 
medžiagos rinkinio tomo pla
ną. Institutas jau kreipėsi i vi
suomenę, kviesdamas siųsti 
jam daugiau žinių apie masi
nius ir apie atskirų asmenų su
ėmimus. kalinimus ar nužudy
mus, taip pat apie partizaninių 
kovų metu žuvusius, ištrem
tus. kankintus, kalintus, apie to
limesni gyvųjų likimą. Tokių 
žinių turi, bet dar neatsiliepę
į tą kvietimą, prašomi žinias 
siųsti: Lithuanian Research In
stitute. 29 West 57 St . EI. 
10. Ne\v York. N.Y. 10019. (Ei
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New Yorke Washington Irving mokyklos salėje, minint Lietuvos nepriklausomybės šventę. Nuotr. R. Kisieliaus

WORCESTER, MASS.

NEW HAVEN, CONN.
L.R.K. Motery s-gos 33 kuo

pos susirinkimas Įvyko sausio 
21 parapijos salėj, tuoj po 
lietuviškų pamaldų. Yra narių, 
kurios prieštarauja susirinki
mų šaukimui privačiuose na
muose, bet jos ir čia neatėjo. 
Kitos greit po vieną išnyko ir 
susirinkimo pabaigai nedaug 
beliko. Peršasi išvada, kad su
sirinkimai privačiuose namuo
se gausesni.

Susirinkime, pirmam šiais 
metais, kuopos pirm. M. Joku- 
baitė paprašė kun. dr. V. Gorą 
sukalbėti maldą. Praėjusio su
sirinkimo protokolas priimtas 
be pataisų bei papildymų. Po 
valdybos pranešimų pirm, pa
dėkojo visom ir visiem už pa
ramą ruošiant Kūčias. Ypatin
gai Įvertinta T. Strimaitienės 
pasišventimas. Ji pareiškė di
deli pasitenkinimą atsiektais 
rezultatais ir nesiskundė darbo 
sunkumu. Apyskaita parodė, 
kad dar ir pelno likę! Iš likusio 
pelno 10 dol. paskirta L. R. K. 
Moterų s-gos stipendijų fon
dui, 10 dol. Vasario 16-tai, o 
likutis — vietos bendr. iždui. 
Susirinkime perrinkta valdyba: 
Marijona Jokubaitė — pirm., 
Genovaitė Židonienė — vice- 
pirm., Vanda Gruzdienė — fi
nansų sekretorė, Emilija Šau
lienė — protokolų sekr. ir iž
dininkė Aleksandra Plečkaitie
nė. iždo globėja — Ona Nor- 
kūnaitė. Garbės finan. sekr. 
Marijona Ramanauskienė at
šventė savo 82 gimtadieni! Il
giausių metų mūsų gerbiamai 
ilgametei kuopos narei ir pa
vyzdingai lietuvei!
Susirinkimui besibaigiant, 

pirmininkė padalino dailiai at
rodančias knygutes “Graži tu, 
tėvų žemele”. Leidinėlyje telpa 
28 Marcelės Digimienės —Pau- 
laitytės eilėraščiai. Autorė gi
mė Lietuvoje, Jurbarko valse, 
ūkininko šeimoje, lankiusi ru
sišką mokyklą. Amerikon atvy
ko 1913. Pastoviai apsigyveno 
Waterbury, Conn. Anglų kal
bos pramoko vakarais lankyda
ma mokyklą. Įsitraukė Į lietu
višką veiklą ir vadovybes. A.L. 
R.K. Moterų sąjungai priklau
so nuo 1938. Knygutę išleido 
savo lėšomis ir jokio atlygini
mo neima.

L.M.K.F. vietos klubo narės 
su vyrais, viešniom ir svečiais 
sausio 28 susirinko p.p. Žido- 
niu namuose. Klubo pirm. dail. 
Lijolė Židonytė supažindino su 
svečiais iš New Yorko pristaty
dama dr. H. Lukoševičių, rašy
toją — poetą, skautininką ir 
visuomenininką — Stasį Jakš
tą. Vliko narį — Bronių Bie- 
liuką.

Dr. Lukoševičius parodė sa
vo filmus: Ir žemė taps žiedais 
marga. Negrižtančio gyvenimo 
šešėliai. Pasaka iš tūkstančio ir 
vienos nakties (naktis pasauli
nėj parodoj i ir Florida (su ma
no foto aparatu jūros dugne). 
Visi filmai meniški, vertingi ir 
Įdomūs. Reta proga sausio mė
nesį grožėtis sodriais, vėjo glos
tomais gražiausių spalvų žie

dais ir kitokiais vasaros malo
numais. Stasys Jakštas paskai
tė tris savo kūrinius. Ypatin
gai gražus žodžiais nutapytas 
Motinos paveikslas, šis rašinys, 
prieš kurį laiką, yra tilpęs Lie
tuvių Dienose.

Jau 17 asmenų įsigijo nau
jai tėvų Jėzuitų išleistą lietu
vių kalba mišiolą. Nevien tik 
religijai, bet ir lietuvybei išlai
kyti jis labai reikalingas ir svar
bus. Aštuoni doleriai nėra per- 
didelė kaina šiuo atveju, ir 
bent vienas mišiolas turėtų bū
ti kiekvienoje šeimoje. Be jo 
neįmanoma įsijungti ir dalyvau
ti šventoj mišių aukoj. Nesi- 
melsdami lietuviškai ir nedaly
vaudami lietuviškose pamaldo
se, daugiau ar mažiau priside
dame prie lietuvybės nykimo, 
jei ne prie naikinimo. Jokio pa
siteisinimo toliau lietuviškų 
pamaldų metu bažnyčioj pasi
likti tyloj. Labai daug prieš sa
vo norą yra tylinčioj Bažny
čioj. Jie viską atiduotų, kad tik 
galėtų garsiai, nevaržomi, savo 
gimtąja kalba melstis ...

P. Žičkus “Draugo,” sausio 
29 d. šeštadienio priede išrin
ko gana daug lietuviškai skam
bančių pavardžių iš “Ameri - 
can Men of Science” vienuolik
to tomo. Jei vienam tome pami
nėti trys vietos lietuviai — dr. 
J. Vėbra, dr. J. R. Vaišnys ir 
dr. R. Suplinskas — tai yra pa
grindo New Haveniečiams pasi
didžiuoti, nes kolonija labai ne
gausi.

Dr. Juozas Vėbra Lietuvoj 
bene pirmasis chemijos dakta
ras, pasižymėjęs nepaprastais 
gabumais, mokytis pradėjęs jau 
suaugęs būdamas, doktorato 
pasiekęs Prancūzijoj, Toulouse 
universitete.

Dr. Juozas Rimvydas Vaiš
nys gimęs Kaune. Pradžios 
mokslą ir gimnaziją baigė Phi- 
ladelphijoj. Gavęs keturių me
tų Fordo stipendiją į Yale u- 
tą, būdamas penkiolikos metų 
pradėjo studijuoti. Baigė Mag- 
na eum Įaudė ir ypatingu pasi
žymėjimu chemijoj. National 
Science Foundation jam pasky
rė stipendiją į Berkeley uni
versitetą Kalifornijoj. Vos už
kliuvęs 22 metus, gavo dokto
ratą. Pakviestas į Yale u-tą 
dėstyti chemijos. pakeliamas 
į assistant professors, pereina 
į metalurgiją ir kiek vėliau 
“Engineering and Applied Sci
ence” departamentą. Susirišęs 
ir su geologijos departamentu. 
Prieš metus pakeltas į associa- 
te professors. šalia profesoria
vimo dr. Vaišnys daro tyrinėji
mus Yale u-to laboratorijose. 
Kline Geology laboratorija yra 
viena iš moderniausių. Joje dr. 
Vaišnys atlieka tyrinėjimus. 
Neseniai teko užtikti aprašymą 
ir nuotraukas mokslininkų, at
liekančių tyrinėjimus šioje la
boratorijoje, jų tarpe ir dr. 
Vaišnio. Paminėta kai kurie jo 
moksliniai straipsniai. Rašo į 
amerikiečių mokslinius leidi- 
nus chemijos, fizikos ir biologi
jos klausimais bei mokslinės 

instrumentacijos reikalu. Su sa
vo vėliausių tyrinėjimų apžval
gom važinėja ir dalyvauja 
mokslininkų suvažiavimuose 
JAV ir Kanadoje. 1966 važinė
jo Anglijoje, Prancūzijoje ir 
Vokietijoje. Praėjusią vasarą 
tyrinėjimus atliko Bell Labora
tories, New Jersey. Kaip jau
nas ir labai gabus mokslinin
kas, amerikiečių aukštai verti
namas ir jam siūlomos įvai
rios, net geresnės pozicijos. 
Kol kas jaunasis mokslininkas 
atsisakė kitų pasiūlymų ir pa
siliko New Havene. Yale uni
versitete dar dirba doktorato 
tezių įvertinimo ir atsakomųjų 
egzaminų komisijose, prižiūri 
jo srytyje doktorato siekian
čius.

Studentu būdamas Yale u-te, 
suorganizavo ir pirmininkavo 
liet, studentų sąjungos New 
Haveno skyriui. Aktyviai seka 
lietuvių spaudą ir kultūrinį gy
venimą. Lanko lietuvių paren
gimus, kiek sąlygos leidžia, vie
toje, New Yorke, Hartforde ir 
kitur, šiuo tarpu yra New ^or- 
ko Santaros — šviesos pirmi
ninku. 1965 vadovavo delegaci
jai pabaltiečių reikalais Jungti
nėse Tautose.

Dr. Vaišnys yra vedęs Eloną 
Marijošiūtę, kuri prieš metus 
taip pat yra gavusi Yale uni
versiteto doktoratą prancūzų 
literatūroj. Augina Gintarą ir 
Vaivą. Dr. Vaišnienė aktyvi 
veikėja kolonijoj — jos pa
stangomis buvo atkurtas LSS 
skyrius, anksčiau ir dabar tebe
dirba lietuviškoj mokykloj, 
globoja ir vadovauja mokslei-

BALTIMORE, M D.
LB Baltimorės skyrius sek

madienį, vasario 25, lietuvių 
svetainės didžiojoj salėj minė
jo Lietuvos 50 metų nepriklau
somybės atstatymo sukaktį su 
labai įdomia programa. Progra
moje dalyvavo Alfonsas Milu
kas, kurio kalba sužavėjo pub
liką. Baltimorės tautinių šokių 
grupė pašoko keletą šokių, ge
rai pasirodė ir dramos ratelis 
“Svaja”, vadovaujamas akto
riaus Jono Kazlausko.

Šv. Alfonso parapijos klebo
no laiškas buvo pasiųstas vi
siem parapiečiam. Prel. L. Men- 
delis aprašo gavėnios pamaldų 
tvarką ir ragina lietuvius daly
vauti įvairiose pamaldose, susi
kaupti bei šventai praleisti ga
vėnią. Taip pat padėkojo vi
siem, kurie aukojo šv. Alfon
so bažnyčios bokšto remontui. 
Remonto darbai bus pradėti pa
vasarį.

Austrių vakarienę rengia lie
tuvių svetainės šėrininkai sek
madienį, kovo 3 lietuvių sve
tainėje. Prasidės 1 vai., tęsis 
iki 6. Be austrių bus ir kitų 
skaniu valgių. Šokiam gros ge
ras orkestras. Bilietus bus gali
ma įsigyti prie durų.

šv. Vardo draugijos metiniai 
pusrvčiai bus kovo 10 tuojau 
po 8:30 mišių šv. Alfonso mo
kyklos salėje. Įdomi programa 
paruošta. Pusryčius pagamins 
parapijos sodalietės.

Meno Mėgėjų Ratelis praėju
siais metais “sukosi” labai silp
nai. Persikėlus jo vadovui 
muz. J. Beinoriui iš Providen- 
ce, R. I., į New Britain, Conn., 
nebuvo galima rasti kito va
dovo, kuris sutiktų toliau tęsti 
darbą.

Muz. J. Beinortus, gyvenda
mas Providence, R. L, vadova
vo M. M. Rateliui nežiūrint, 
kad jis turėjo pakankamai dar
bo Providence. Letuviškai dai
nai jis visada suranda laiko. 
Kiekvieną sekmadienį, net blo
giausiam orui esant, jis atva
žiuodavo 40 mylių ir dirbdavo 
su M. M. Ratelio choru.

Jo pastangų dėka Ratelis 
1964 išleido dainų plokštelę, 
kuri lietuviškoj visuomenėj tu
rėjo didelį pasisekimą. Jam 
1966 persikėlus į New Britain, 
Conn., pasidarė jau 100 mylių 
kelionė į Worcesterį. Tad kurį 
laiką M. M. Ratelio veikla su
silpnėjo, choristai išsiskirstė.

Ratelio pirm. E. Garodeckie- 
nės dėka jis visiškai nemirė. 
Pasitarusi su kitais valdybos na
riais, kreipėsi į Aušros Vartų 
parap. vargonininką muz. Bur
dulį, prašant vadovauti Rate
lio chorui. Jis sutiko, bet da
bar buvo sunkiau surinkti iš
siskirsčiusius choristus, ypač 
vyrus. Tad Ratelio veikla ribo
josi beveik vien susitvėrusiu 
penketuku, kurį sudarė: Rože- 
vičienė, Garodeckienė, Naikelie- 
nė, Brantienė ir Roževičius.

Šis penketukas pasidarė la
bai popularus ir visų mėgiamas. 
Kitos lietuvių kolonijos daž
nai kviesdavo išpildyti progra
mą. Penketukui vadovauja mu
zikas Burdulis.

Energinga pirm. Garodeckie
nė nesitenkino vien penketu
ko veikla ir siekė pilnai atsta
tyti M. M. Ratelio chorą. Valdy
bos posėdy nutarta prašyti mu
ziką Beinortų, kad sutiktų vėl 
vadovauti chorui.

Muz. J. Beinorius sutiko ir 
nuo šių metų pradžios kiekvie- 

viam ateitininkam, gieda baž
nytiniam moterų chore. Kur ir 
kada tik reikia, visad pasiruo
šus lietuvybės reikalui padėti 
ir panaudoti savo įtaką, kiek 
galint mažiau save parodyda
ma. Todėl daugeliui vietinių jos 
veikla mažai žinoma.

Dr. M. Nasvytis vasario 4 
atšventė savo 78 gimtadienį. 
Prieš pusantrų metų padaryta 
sunki širdies operacija buvo 
tikrai sėkminga, nes dr. Nasvy
tis pasitaisė ir sustiprėjo.

Albina Lipčienė

Lietuvių Posto 154 organiza
cijos nariai ruošia vadina
mą “Bull Roast”. Parengimas 
bus sekmadienį, kovo 17, East- 
ern Center, prie Eastem Avė. 
Be jautienos bus ir kitų skanių 
valgių bei gėrimų. Bus loterija. 
Šokiam gros geras orkestras. 
Bilietus įsigyti iš anksto. Jų ga
lima gauti pas legijono narius. 
Pradžia 1 vai., baigsis 6 vai.

Veronika Paštušauskienė — 
Pastus, naujos kartos lietuvė, 
mirė Maryland General ligoni
nėje vasario 18. Velionė prieš 
dešimt metų atvyko į Baltimo- 
rę. Ji buvo susipratusi lietuvė, 
dalyvavo lietuviškuose paren
gimuose. Gedulingos mišios už 
jos vėlę šv. Petro bažnyčioje 
paaukotos vasario 22. Palaido
ta Glen Have kapinėse. Liko 
nuliūdęs vyras Mikas ir nuliū
dusi duktė Rūta.

Julija Jankauskienė, ankstes
nės kartos lietuvė, ilgai gyve
nus Baltimorėje, mirė vasario 
18. Kai velionė buvo jaunesnė 
ir kai sveikata leido, dalyvau
davo įvairiuose lietuviškuose 
parengimuose. Gedulingos mi
šios už jos vėlę buvo šv. Jono 
bažnyčioje vasario 22. Palaido
ta Holy Redeemer kapinėse. 
Nuliūdime liko dukra Elena, 
sūnūs Albertas. Bronius ir Ed
vardas ir eilė anūkų.

Jenas Obelinis 

na sekmadienį atvyksta 100 
mylių ir dirba su M. M. Rate
lio choru. Įvertinkime jo pasi
aukojimą ir visi vieningai lan
kykime choro repeticijas, ieško- 
kokime naujų dainininkų. Ne
apvilkime jo, kuris pasiryžo au
kotis dėl mūsų.

Ratelio choro valdybą suda
ro: pirm. E. Garodeckienė, vi- 
cepirm. V. Roževičius, sekr. O. 
Pridotkienė, ižd. Grimaila, se
niūnė A. Žukaitė.

Choro repeticijos vyksta kas 
sekmadienį 3 vai. popiet šv. 
Kazimiero parapijos mokyklo
je. Kviečiame ir laukiame nau
jų dainininkų.

Šeštadieninės mokyklos mo
kinių tėvų susirinkimas įvyko 
vasario 3 Aušros Vartų para
pijos salėje. Pravedė vicepirm. 
Juodaitienė ir pakvietė mok. 
kun. Steponaitį padaryti prane
šimą apie mokyklą.

Mokytojai moko vaikus be 
užmokesčio ir stengiasi juose 
pagilinti lietuvių kalbos, rašy
bos, istorijos ir kitų dalykų ži
nojimą. Kai kurie tėvai to ne
įvertina. Jiem atrodo, kad mo
kytojam darome malonę duoda
mi mokyti vaikus, kurie atei
na į mokyklą neparuošę pamo
kų ir nekreipia dėmesio į mo
kytojo aiškinamus dalykus.

Tėvai turėtų atkreipti dėme
sį. Prižiūrėkime, kad vaikai 
paruoštų pamokas, kad jie jaus
tų pareigą mokyklą lankyti ir 
mokytojų klausyti. Tėvai taip 
pat būkime pareigingesni ir lan
kykime susirinkimus.

Mokykloje moko šie mokyto
jai: kun. J. Steponaitis, mokyk
los vedėjas Baškys, Glbdas, Da- 
brilienė ir paskutiniu‘laiku pri
sidėjo Juodaitienė. Mokyklos 
chorui vadovauja Aušros Vartų 
parapijos vargonininkas muz. 
Burdulis.

Didelę mokyklos naštą ant 
savo pečių neša mok. kun. J. 
Steponaitis. Jis stengiasi ne 
tik gerai išdėstyti pamokas, 
bet aprūpina vaikus lietuvių 
kalbos knygomis. Yra įsteigęs 
knygynėlį, iš kurio mokiniai 
gauna pasiskaitymui knygų.

J. M.

Pokalbio pradžia
Pradedąs diplomatinę tar- 

bą, jaunas diplomatas pirmą 
kartą turėjo dalyvauti oficialia
me priėmime. Kadangi jis jau
tėsi labai nervingas, jo moti
na patarė:

— Kaip sėdėsi prie stalo, už
klausk kaimynes, ar ištekėju
sios ir kiek turi vaikų. Toliau 
kalba eis savaime.

— Iš priėmimo grįžau 
sukrėstas, — pasakoja grįžęs 
motinai. — Savo kaimynę iš 
dešinės paklausiau ar ji ište
kėjusi, o kai atsakė ne, paklau
siau kiek turi vaikų. Kalba 
tuojau nutrūko. Paklausiau kai
mynę iš kairės ar ji turi vai
kų. Kai atsakė turinti tris, tai 
paklausiau ar ištekėjusi. Kas 
buvo toliau, tikrai nebegalima 
vadinti draugišku pasikalbėji
mu.

Waterburyj« vasario 24 lituanistinės mokyklos tėvų komitetas surengė tradicinį Užgavėnių baltų. Programą 
atliko žibuoklių sekstetas, vadovaujamas L. Stuko. Svečių buvo per 300. Nuotr. L. Tamošaičio

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

SUSIRGUS DARBOVIETĖJE 
Klausimas

Jau nuo 1956 dirbu chemika
lų fabrike. Dirbu dažniausiai 
su dažais. Prie kai kurių dar
bų mes dėvime kaukes, prie ki
tų apsieiname be kaukių. Pro 
tas kaukes yra žymiai sunkiau 
kvėpuoti, todėl kartais ir prie 
tų darbų, prie kurių iš mūsų 
reikalaujama dėvėti kaukes, 
mes apsieiname be jų. Prieš 
pusmeti pradėjau kosėti ir 
spiaudyti krauju. Išsigandau ir 
tuoj nubėgau pas fabriko dak
tarą. Tas mane nusiuntė į ligo
ninę, kurioje buvau nuodug
niai ištirtas. Pradžioje daktarai 
manė, kad aš turiu džiovą, bet 
po visų tyrimų man buvo pra
nešta, kad aš sergu tokia liga, 
kurios niekuomet nebuvau gir
dėjęs — “emphysema”. Kosu
lys nepraėjo, dažnai man skau
da krūtinę. Daktarai man sako, 
kad aš galiu dirbti prie kitų 
darbų, bet su dažais pataria jo
kio reikalo neturėti.

Nuėjau pas “bosą” ir tas 
man pranešė, kad jis žino apie 
mano ligą ir kad jis man duo
siąs kitą darbą. Pristatė mane 
dirbti prie šlavimo. Kai tik pra
dedu šluoti, pradedu taip kosė
ti, kad negaliu žado atgauti. 
Sakau “bosui”, kad negaliu to 
darbo dirbti. Sako, tai ko nori, 
kad tave pasodinčiau į savinin
ko kėdę jo kabinete ir arbatos

PUTNAM, CONN.

Naujas bandymas sueigai

Metinė skautų šventė Putna- 
me įvyks kovo 2 (ne kovo 3, 
kaip anksčiau buvo skelbta). 
Programa šitokia:

12:00 Registracija ir pietūs
1:15 Užsiėmimai Pasiruoši

mas sueigai, patalpų skautiškas 
papuošimas, programos paruo
šimas).

2:15 “Tėvynės” sueiga, Šv. 
Kazimiero paminėjimas.

3:00 Pasiruošimas laužui (3 
grupės ruošiasi: tautinių šokių, 
dainų, vaidinimų).

4:00 Laužas.
5:00 Pasiruošimas mi.šiom.
5:15 Šv. mišios.
6:00 Vakarienė.
6:30 Šokiai.
Bus bandoma iš suvažiavu - 

siu dalyvių sudaryti grupes, 
kurios galėtų kartu šventę pra
vesti, ten pat bendraujant, pla
nuojant ir įvykdant.

Visi skautai kviečiami ir lau
kiami!

Putnamo "Aušros" draugovė 

atneščiau? Bandžiau vėl dirbti 
prie kitų valymo darbų, bet, 
atėjęs namo, sukrentu į lovą ir 
visai neturiu jėgų nei darbui 
dirbti, nei apie namus tvarky
tis.

Esu 56 metų amžiaus, taigi 
iki pensijos dar toli. Jei aš ir 
galėčiau pensiją gauti kaip li
gonis, tai maksimumą kažin ar 
gaučiau. Be to, vaikai eina 
mokslus ir reikalingi finansinės 
pagalbos, žmona dirba, bet iš 
jos uždarbio mes galime tik už 
maistą ir butą užsimokėti. Tos 
pensijos vargu ar užtektų dak
taram ir gydymuisi, o vaikam 
tikrai negalėtume padėti. Jei 
turėčiau 65 metus, tai medica- 
re bent už gydymą man sumo
kėtų.

Prašau man patarti, ar aš ne
galėčiau kartais gauti kompen
sacijos iš savo fabriko už su
ardytą sveikatą? Juk aš esu dar 
palyginamai nesenas žmogus, 
o sveikatą praradau fabrike. 
Būsiu labai Tamstai dėkingas 
už nuomonę šiuo reikalu.

Ligonis, New York valstija

Atsakymas
Dėl ligos pašalpos (disabili- 

ty pension): jei bus pripažinta, 
kad Tamsta dėl ligos nebegali 
dirbti, Tamsta gausi maksimu
mą (tokią pat sumą, kurią gau
tum, išeidamas į pensiją, sulau
kęs 65 metų amžiaus). Tokiu 
atveju Tamstos vaikai, kuriuos 
Tamsta išlaikai ir kurie studi
juoja, taipogi gaus atitinkamą 
sumą pensijos (family bene- 
fits).

Dėl galimos "Workmen's 
Compensation" pašalpos: pa
tarčiau nueiti pas vietinį advo
katą. Jis surinks jam reikalin
gą informaciją, ir tada jis ga
lės pasakyti, ar yra pagrindo 
ir vilties gauti tokią kompensa
ciją. Žinoma, svarbiausias rei
kalas būtų įrodyti, kad yra me
diciniškai įrodomo pagrindo to
kiai kompensacijai reikalauti. 
Klausimas yra itin svarbus, ar 
galima, išanalizavus dažus ir ki
tokias prie darbo vartojamas 
priemones, surasti ryšio tarp 
Tamstos ligos ir darbo sąlygų. 
Tai paprastai yra pirmas žings
nis. Tamstos advokatas turės 
gauti laboratorijos davinius ir 
daktaro specialisto nuomonę, 
prieš nutardamas, ar Tamsta tu
ri pagrindo tokiai bylai iškelti. 
Niekas negalėtų Tamstai pasa
kyti, neturėdamas tokių duome
nų, ar yra ar nėra pagrindo 
“Workmen’s Compensation” 
ieškiniui iškelti.
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PADŽKA
Sausio 21 Waterburyje, Con- 

neetieut įvyko parengimas Put- 
namo seselių statomiem Matu
laičio Namam paremti.

Parengimo dieną Putnamo 
seselės giedojo muziko B. Bu- 
driūno parašytas Jaunimui Mi
šias šv. Juozapo lietuvių para
pijos bažnyčioje.

Salėje seselės atliko Kongre
gacijos įkūrėjui pagerbti prog
ramą, kuri visiem susirin - 
kusiem labai patiko. Atsilankė 
apie 60 žmonių.

Parengimą suruošti ir sėk
mingai pravesti padėjo visa ei
lė waterburiečių, kurių vieni 
prisidėjo darbu, kiti talka, kiti 
dovanomis ar įvairia kita pagal
ba.

Seimininkės buvo Leonora 
Uogintienė ir Barbora Juraškie- 
nė; joms talkininkavo Albina 
Paliulienė, Ona Mačiokienė, Ju
lija Puodžiukaitienė, Teresė I- 
gaunienė ir Joana Paliulytė.

Prie loterijų dirbo Magdale
na Karinauskienė, Stefanija 
Dumšienė, Barbora Juraškienė, 
Gražina Seliokaitė ir Irena 
Stuopelytė.

Pyragus aukojo Ona Tonkū- 
nienė, Albina šiugždienė, Ju
lija Puodžiukaitienė, Albina Pa- 
liulieriė, Barbora Juraškienė ir 
Ona Mačiokienė.

Salę tvarkyti padėjo Danutė 
Venclauskaitė, Mykolas Nagurs- 
kis, Viktoras Vaitkus, Juozas 
Žemaitaitis ir k.

Romutė Paliulytė ir Kastytis 
Vaitkus buvo paslankūs visur 
padėti.

Algimantas Uogintas kant
riai daug kartų vežiojo šeimi
ninkes ir jų daiktus.

Jonas Adomaitis per savo ra
dijo valandėlę nuotaikingai 
skelbė apie ruošiamą parengi
mą.

Visų bendru darbu parengi
mas labai pasisekė.

Visiem, prie parengimo prisi- 
dėjusiem, labai nuoširdžiai 
dėkoja.

tos Kongregacijos rėmėjų 
Waterburio skyriaus valdy

bos vardu Anelė Žemaitaitienė

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.

Padėka
Reiškiame širdingą padėką 

mūsų išleistuvių pokylio ren
gėjam, daug darbo ir triūso įdė- 
jusiem. širdingai dėkojame 
prel. J. Balkūnui už iniciaty
vą ruošiant parengimą ir į- 
teiktas dovanas. Taip pat dėko
jame už mūsų darbuotę įver
tinančią kalbą pokylio me
tu. Kitą dieną R. Kezio dėka 
prelato kalba buvo perduota 
per Laisvės Žiburio radijo va
landą.

Taip pat reiškiame gilią pa
dėką parapijos chorui, su ku- 
riuomi man teko darbuotis 30 
metų. Didi padėka priklauso 
choro pokylio rengimo komi
sijai: pirmininkui B. Čepukui 
ir jo žmonai, visai rengimo ko
misijai: Mrs. M. Kulis, E. Sa- 
bel, E. Jočytei ir Mrs.Paulik, 
už išleistuvių pokylio surengi
mą, sveikinimus ir dovanas.

Padėka už pasakytas kalbas: 
kun. J. Pakalniškiui, J. Sidtis— 
šv. Vardo draugijos pirminin
kui, V. Alksniniu! — L. B. var
du, V. Obojui — Catholic War 
Veteran pirmininkui, R. Keziui 
— Laisvės Žiburio radijo vedė
jui, Gigai Brady — šv. Onos 
draugijos pirmininkei, B. ča- 
pukuj — choro pirmininkui, 
Pumpučiams už dovanas kny
gomis.

Taip pat reiškiam širdingą 
padėką už dovanas ir sveikini
mus Draugijom: Rožančiaus, 
Altoriaus ir šv. Onos, ir minėtų 
draugijų narėm: Mrs. Obojus , 
Mrs. Brady, Matusevičienei 
Klimaitienei, Mrs. Kershow,

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turin
ti daugelio metų patyrimą siunčiant dovanas-siuntinius į 

LIETUVĄ ir USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuota skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
afjiliated with PODAROGIFT, Ine.

priima užsakymus BUTAMS giminėms gyvenantiems Lie
tuvoje ir Sovietų Sąjungoje, o taip pat Sovietų gamybos 
prekėms jų tarpe — automobiliai, motociklai, televizijų 
aparatai, radio transistoriai, magnetofonai (tapė record- 
ers), kuriuos galima užsakyti per mūsų firmą.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų vy
riausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS FAPRESS 
CORP.

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036
Telef. 212 - 245-7905

SKYRIAI:
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ____________ AL 4-5456
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street — CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue_________ EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ________ Dl 5-8808
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue.................  Ll 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadvvay ............  AN 8-0068
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ________  TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue---------- BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street---------- WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ----------  TO 1-1068
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridfle St., N.W. GL 8-2256
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ................. 365-5255
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av, tel. 233-8030, 246-0215
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Avė.______ ES 2-4685
• YOUNGSTOVVN, Ohio 44503 — 309 W. Federal St....... Rl 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994
• LAKEWOOD, N.J.-----126 - 4th Street ... ....................... F O 3-8569
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue_________Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congrees Avė._________ LO 2-1446
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ...........  274-6400
• PASSAIC, NJ. — 176 Market Street______________ GR 2-6387
e PHILAOELPHIA, Pa. 19122 — 1214 N. 5th SL,-------PO 3-4818
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street ............  HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, tallf. — 2076 Sutter Street____ Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 905 Bank St. ................... PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 169 Millbury Street ............. SW 8-2868

AR SRDeSI AR STOVUI Vl$ SAVIŠKIŲ TARPE
Jau visi gerai žinome, kad 

daugelis lietuvių gyvena Rich- 
mond Hill, Woodhavene, Ozo
ne Park ir kitose Queens ap
skrities dalyse, čia telkiasi ir 
tie lietuviai biznieriai, kurie no
ri būti arti saviškių, štai, perei
tų metų kovo mėnesį Rich- 
mond Hill sekcijoje įkūrė —įsi
gijo biznį ir Juozas Bandžiukas. 
Jo biznio vieta skelbiama Dar
bininke, bet nepamirškime — 
110-12 Jamaka Avenue.

Seniai norėjau pamatyti Juo
zo Bandžiuko vietą, bet vis ati
dėliojimai. Pagaliau jau ir toje 
užeigos vietoje. Tai švari, nau
jai atremontuota, maloni vieta. 
Ypatinga viena, kad čia staliu
kai ne vienas prie kito, bet gra
žiai išdėlioti, taip kad su drau
gais gali ramiai sėdėti ir šne
kučiuotis. Apie barą daug ne
reikia ir kalbėti, jis, kaip ir vi
sas restoranas, erdvus ir pa
traukiąs prie jo pabūti, susipa
žinti su kuriuo nors kaimynu, 
bet dar nepažįstamu, arba ra
miai laiką praleisti su senais 
pažįstamais, kurių čia vis rasi.

Bandžiuko baro ir restorano 
adresas gerai žinomas kiekvie
nam mūsų gyvenančiam 
Queens, tai kaip ir centras vi
sų lietuvių gyvenančių šiame 
apskrityje, o jų čia nemažai ir 
jų skaičius didėja. Tad, kad at

Gedvilienei, Vyšniauskienei, 
Kučinskienei, Mary Laukaitis, 
Mr. ir Mrs. Wytkus ir Pažusis.

Šis jautrus atsisveikinimo va
karas liks mums ilgoje atmin
tyje, ir gaivins mano sveikatą.

Antanas ir Teklė Visminai
Miami, Florida

sikratyt nuobodumo, susidariu
sio esant namuose, geriausia 
pasukti pas Juozą Bandžiuką, 
kuris tikrai malonus žmogus, 
kiekvieną užkalbins ir užves 
pašnekesį, kuris nutolins kiek
vieną nuo tų -kasdienių rūpes
čių ar vienumos.

Juozas Bandžiukas ne savo 
profesijoje. Tikrumoje jis turi 
jų keletą. Priešpaskutinioji bu
vo dailidės amatas. Tad, pasi
naudodamas tuo amatu, pui
kiai išpuošė savo restoraną, 
kad kiekvienam malonu jame. 
Tiesa, jis pats prisipažįsta, kad 
šis, paskutinysis amatas arba 
verslas nelengvas, juo labiau, 
kad reikėjo tas restoranas ne 
tik remontuoti — gražinti, bet 
užmegsti santykius su svečiais 
ir dirbti dvigubas darbas. Ta
čiau jo šypsena iš jo veido neiš
nyko, jis kiekvienam jąja švie
čia ir gerai nuteikia.

Nekalbėsime apie tai kas 
pas Juozą Bandžiuką galima 
gauti, kiekvienas numano, bet 
tikrai pasirinkimas visokių gė
rimų patikrintas. Reikia tik už
eiti ir įsitikinsi ir draugą ten 
sutiksi. Nenuavilsi ir bilijardu, 
kuris stovi pačiame salės cent
re.

Dažniau Bandžiuką belan
kant, teks kada ir daugiau pa
rašyti, o taip pat ir jo šeimą.

M.B.

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 11PM. Leonard Beckford Finish 
Steatn Baths 1939 Madison Avenue 
N-Y.C. betvveen 124 and 125 Streets 

Tel. LE 4-9686

G. A. LOPEZ
Forwarding & Shipping Co.

International Freight Forvvarders 
Custom House Brokery i

Air Cargo Personalized Servtae ? 
19 Rector St. - NYC - WH 3-737Z 
FMC 147 — Cable GALOPEZ, NY

PAMID HAVEN RĘST HOME
FĮorence 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 WASH 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. 
Ali 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

NAUJAUSI 
ir ITALŲ 

PRANCŪZŲ 
MODELIAI. 

Įvairūs kailinių 
-ir kailių 

papuošalų 
pasirinkimas

Viskas gaminama mūsų dirbtuvėje. 
DIDELIS PASIRINKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame dideliems 
kailinių krautuvėms. Prieš pirkda
mi—įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome kailinius ir ki
tus siuvinius į naujus modelius.

Alex Dimants Fur Co.
150 W. 28 St., New York, N.Y.

Patalpa No. 501.
Tei. CH 2-1079 — CH 2-0535 

Atidaryta darbo dienomis 8-6; šeš
tadieniais 8-3. Liepos ir rugpiūčio 
mėn. šeštadieniais — uždaryta.

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler
A. Ū SĖLIS 

Garantuotas laikrodžių taisymas

Bdexter park 
PHARMACY |Sj 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DEUVER 
Mlchigan 2-4130

Medicinos daktaras
S. A. CHERNOV

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

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

nuo 11 iki 1 vai. p.p.

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

Universal šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 

paliudijimas.

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENB — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

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

Kanadoje Kvebeko liberalų 
suvažiavimas atmetė buv. gero
vės ministerio Rene Levesųue 
mintį Kvebeką padaryti nepri
klausoma valstybe ir palaikyti 
ryšius su Kanada bendrosios 
rinkos forma. Suvažiavimo da
lyviai nutarė reikalauti specia
lių teisių Kvebekui dabartinės 
federacijos rėmuose. R. Leves- 
que, susilaukęs pralaimėjimo, 
buvo priverstas pasitraukti iš 
liberalų partijos. Jis išsivedė iš 
suvažiavimo salės apie 120 at
stovų, su kuriais, galimas daly
kas, sudarys naują politinę par
tiją.

NAUJA KNYGA APIE KAUNĄ
Greit išeis iš spaudos lenkų 

kalba nauja knyga, parašyta 
pulkininko Leon Mitkiewicz, 
buvusio kar o attache Lietuvo
je 1938-1939.

Knyga, pavadinta “Kauno 
prisiminimai”, pavaizduoja ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mą, jos būdą ir gamtos grožį 
bei ūkinį vystymąsi..

Be to, autorius atidžiai ste
bėjo politiniųjįvykių eigą Euro
poje, ypatingai Vokietijoje, ir 
lietuvių bei -lenkų santykius 
1938-1939.

Knygą iškelia: Lietuvos ka
riuomenės 1^38 m. ypatybes 
ir charakterizuoja daugelio ka
ro tarnybos bei kitų aukštų ci
vilinių pareigūnų asmenybes.

Knyga gaunama Londone 
(England) Veritas Foundation 
Press, 5 Prąed Mews. Kaina 
$7.50. Siųsti Čekį ar pašto per
laidą. (Pr.)

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

(518 ) 358-2481
William Levvis, 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. Formerly of 
Brookhaven now at South Haven. 
Call 516-286-9816

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

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

LIETUVIŠKO KRYŽIAUS PRIEŽIŪRA
Prižiūrėti Lietuvių kryžiui, 

esančiam Flushing Meadow 
parke, iki š.m. vasario 1 die
nos, aukojo’,

šalinskienė M. $350.00.
LB New Yorko apygarda — 

$276.85.
Miškienė M. Chicago $150.00.
Prel. Balkūnas J. $100.00.
Po $25.00 Moterų Vienybė, 

Maspeth moterų klubas, L. Vy
čiai per A. Wesey, St. Anns So- 
dality per O. Brady, L. K. Mo
terų 29 kuopa, Catholic Veter- 
ans Maspeth.

Po $20.00 Obelėnas, K., ši
melis, R-

Po $15.00 Kazlauskas, K., Tu
relis, P.

Po $10.00 L. Vyčių 41 kuopa 
per A. Mažeiką, Averka P. Bos
ton, Grigonavičius, S. Boston, 
Kamantas, B. Boston, Galiūnas, 
J., Danisevičiūtė, O., Kazlaus
kas K., Avižienė, Klivečka J., 
Dėdinienė, E., Vizbaras, D.E., 

Dubauskas V., Averka D., Pa- 
žūsis F., Pietz M.P., Novak, R., 

United Catholic Charit Wood- 
side.

Po $5.00 Ruokienė, St., Mik- 
las K., Burdulis J. Boston, 
Neviera A. Boston, Kaunienė, 
O. Alksninis V., Būdvytis K., 
Anonis D.V. Skučas A., Jan
kauskaitė L., Bublaitis J. E., 
Kazlas R. Sandanavičienė, E., 
Skripkus, St., Smith, Br., R.

Klimavičius, J. K. Mitchell, T. 
A., Janušauskienė, Ur. Chica
go, Ceceta, V., Svalbonienė, A., 
Nąstopkienė, A, Bernotas, P.J., 
Simen,J.

Aukotojai nuo $1.00 iki 
$4.00 suaukojo viso $86.00.

Visiems dėkingas
Kryžiaus Globos Komitetas

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

J. B. MOVING EXPRESS 
Service at your convenience

Lic and bonded All fully insured 
All work guaranteed

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

Automobile mechank $3.23 
per hour. Many benefits. Start 
immediately. Call 995-9497 
Ask for Mr. McErlean.

Kas norėtų skalbti* Darbininke 
praiomas skambinti: 

GLenmoro 2-2923

Į Lietuvą
geriausia ir brangiausia dovana 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI
Tik Dovanų- pažymėjimai yra 
jūsų giminėm keturis kartus 
vertingesni negu pakietai. Gimi
nės tai patvirtins.
Tik Dovanų pažymėjai duoda 
giminėm galimybės pirkti ką jie 
nori — maistą, rūbus, medžia
gas, batus ir daugybę kitų daik
tų — amerikietiškų, vakarų Eu
ropos ir vietinių —r specialiose, 
dolerių krautuvėse Vneshposyi- 
torg labai žemomis dolerių kai
nomis. Jūsų giminės tai patvir
tins.
PILNAI GARANTUOTA 
BE MOKESČIO
Už šį patarnavimą nemoka nei 
siuntėjas nei gavėjas. Išlaidas 
sumoka Vneshpdsyltorg. 
Užsisakyk dabar 
Užsisakyk tik per 
INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
Second Floor
New York, N.Y. 10010
TeJ 982-1530
REIKALAUK KATALOGO 
VELTUI
Jgal. Podarogifts Ine. atstovas. 
SVARBU — 10 proc. nuolaida 
Automobiliai
Pradžiugink gimines — užsakyk 
jiems automobilį. Užsakyk da
bar ir sutaupysi daug pinigų. 
-------- - Užsakyti nevėliau----------  
--------- balandžio 25, 1968-----------

(212) 326-2356 Paminklai amžiams

Ettore Galelio, 
Ine.

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

I
č

i

FU NĖR AL CHAPEL, INC. X
0 52nd Street at Lexington Avenue $ 

Ray Kerbelis, Dir. W 
t PL 3-5300 |

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

SEKMA^NIAISATIDARYTA 12-6 • (212)2^ - 13^6 •

, Sandor/urs^fic.
t GERIAUSI KAILIAI
A ŽAVĖTINAI PUOŠNŪS

305 S£V£NTH AVc.(cor.27^SI),NrV/ YORK,N.Y 10001
L----------------------------------- ■---- ■ —

Vienintelis Importuotojas Amerikai

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA. Viršuje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-se.

Adolf Schrager Fumiture, Ine.
Yorkvilės didžiausia, gražiausia baldų krautuvė

DABAR: 336 East 86th Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C.
Tel. TR 9-0400

Atdara kasdien iki 9 v. vakaro, antradieniais ir šeštad. iki 6 v. vak.

Ši

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Aetorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.L: 259-17 Hillside Avė. — 343 6116 
E. Northport, L.L: 25O-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq., L.I.: 981 Hcmpstead Tpke. — 437-7677 

Flushinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-9070
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Madų paroda, kuri Įvyks ko
vo 24 d. 2 v. popiet Le Cor- 
don Bleu salėje Woodhaven, N. 
Y., susidomėjimas yra didelis, 
tad patartina įsigyti bilietus iš 
anksto pas Ir. Dičpinigaitienę, 
tel. VI 9-8721. Bilietų auka yra 
4 dol., o studentam 2 dol.

Už a.a. rašytojo-žurnalisto Al
bino Valentino vėlę, vienerių 
metų sukaktį minint, šv. mi
šios bus aukojamos kovo 9 d. 
9 vai. ryto lietuvių pranciško
nų koplyčioje,680 Bushwick A- 
ve., Brooklyne. Pažįstamus ir 
mane prijaučiančius prašau 
mišiose dalyvauti. —Sesuo Ci
ną Budrikienė.

Dail. Prano Baltuonio darbų 
paroda įvyks kovo 23-24 Co- 
lumbian Lounge 86-22 85th. 
St., Woodhaven, N.Y. Parodoje 
bus išstatyta originali kūryba: 
skulptūriškai apipavidalintos 
medžių šaknys ir tapyba. New 
Yorko ir jos apylinkių tautie
čiai kviečiami į šią Montrealio 
lietuvio kūrinių parodą atsilan
kyti. Rengia: Birutietės. Ramo- 
vėnai ir LAS.

A.L.R. Katalikų Federacijos 
New Yorko ir New Jersey ap
skrities atstovų suvažiavimas į- 
vyksta šį sekmadienį, kovo 3, 
Angelų Karalienės parapijos sa
lėje, kampas Roebling ir So. 
4th. St., Brooklyne. Suvažiavi
mo atstovams ir svečiams 1 v. 
rengiami pietūs parapijos salė
je. Po pietų viršutinėje salėje 
įvyks metinis atstovų susirinki
mas. Pagrindinę kalbą pasakys 
Pr. Pauliukonis iš Worcester, 
Mass. Pagrindinė mintis — ka
talikų įnašas Lietuvos nepri
klausomybei i k i komunistų 
rusų okupacijos. Po paskaitos 
— pranešimai. Visos organiza
cijos. priklausančios KF, prašo
me atsiusti po du atstovu (a- 
teitininkai. Lietuvos vyčiai, pa
rapijų chorai, vyrų bei moterų 
katalikiškos organizacijos, kata
likiškos spaudos atstovai ir t. 
t.). Taip pat kviečiama visa N. 
Y. ir apylinkės lietuviška visuo
menė, ypač akademinis jauni
mas. Už pietus mokama $3.00. 
Į paskaita bei į posėdį įėjimas 
laisvas. Organizacijos bei d- 
jos nario mokestį moka prie į- 
ėjimo.

dėmesio!
dėmesio!
dėmesio!

Dainuojančios 
Žymantų šeimos 

KONCERTAS 
įvyks kovo 10 d. 4 vai. 
Franklin K. Lane 
High School salėj e

- (Jamaica Avė. prie Dexter Court, Brooklyn, N.Y.)

Tai vienintele tokia šeima 
visoj Amerikoj, kurios chorą 
sudaro 8 vaikai ir jų mamyte. 
Lai nebūna nė vienos 
lietuviy šeimos, 
kuri neatvyktą 
į šį nepaprastą koncertą.

Ruošia 
ateitininkai

Inž. Kęstutis Miklas, Long 
Islando 21 apylinkės švietimo 
tarybos narys, su žmona buvo 
išvykęs į Atlantic City, N.J., 
kur vasario 17-22 dalyvavo kaip 
vietos atstovas JAV valstybinių 
mokyklų administratorių konfe
rencijoje.

Vasario 16 minėjimo progra-( 
moję New Yorke solistui ir de
klamatoriam pianinu akompo- 
navo Aldona Kepalaitė, bet ne 
Elena Kepalaitė, kaip Darbi
ninko 14 nr. 8 psl. po nuotrau
ka buvo pažymėta.

Dail. K. Žoromskis ir skulp. 
Vyt. Raulinaitis dovanojo po 
vieną savo kūrinį madų paro
dai. šie kūriniai bus leidžiami 
laimėjimam, kurių tikslas pa
remti jaunimo namus New Yor
ke.

Jūratė Kazickaiiė vasario 22 
išvyko atgal į Vietnamą. Pra
nešame, kad laiškus tų, kurie 
turi Vietname artimųjų, jai su
spėjome perduoti visus, kiek 
tik gavome. Jei ateityje tokių 
laiškų būtų, mielai patarpinin
kausime.

Lietuvių pagalba taip pat rei
kalinga asamblymeno Schmid- 
to iniciatyvai atnaujinti rezoliu
cijos reikalą New Yorko seime
lyje ir senate. Rezoliucija iš
dėsto sovietų skriaudas Lietu
vai ir ragina vyriausybę kelti 
reikalą J. Tautose. Jei rezoliu
cija bus priimta ir seimelyje ir 
senate, tada jos kopijos siun
čiamos kiekvienam Kongreso 
nariui individualiai. Daug pade
da 29 distrikto demokratų va
das W. Ward. Veikia savo pa
žintim Genevičiai. Asamblėjoje 
reikia veikti laiškais pirm. A. 
Travia, senate daugumos vadą 
Earle Brydges ir mažumos va
dą Joseph Zaretzki.

Trijų lietuvių dailininkų— 
Prano Gailiaus, Žibunto Mikšio 
grafika ir Antano Mončiaus 
skulptūrai projektai bus išsta
tyti parodoje La Maison Fran- 
caise patalpose, New Y’orko u- 
niversitete. Paroda tęsis nuo 
kovo 4 iki kovo 22. Savaitės 
darbo dienomis atidara nuo 10 
vai. iki 6 v. popiet. La Maison 
Francaise adresas; 16 Washing- 
ton Mews, New Yorke (kam
pas Washington Sųuare). Tel. 
598-2161.

Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas vasario 27 išvyko 
penkiom savaitėm į Aziją, Aus
traliją, Europą. Aplankys ir pa
keliui esančias lietuvių koloni
jas. Vliko pirmininko pareigas 
šiuo metu eina dr. B. Nemic- 
kas.

Fotografas Romualdas Kisie
lius vasario 27 skaitė paskaitą 
apie nuotraukų gaminimo me
todus Morgen Guaranty Banko 
kameros klubo nariam. Tuo pa
čiu metu buvo ten išstatęs pa
rodai 25 didelio dydžio nuo
traukas.

Dr. Julius Maldutis su žmo-
Aleksandra Washingtono 

šventės savaitgalyje buvo iš- 
skridę į Paryžių, kur gan įdo
miai praleido laiką apžiūrėda
mi Paryžiaus įžymybes.

Korp Neo-Lithuania šaukia 
filisterių ir senjorų sueigą kuri 
įvyks kovo 2 d. 8 v.v. Atletų 
klube. Brooklyne.

Korp. Neo-Lithuania ruošia 
iškilmingą posėdį su programa 
kovo 8 d. 8 v.v. International 
Hotel prie Kennedy aerodromo.

Estai savo nepriklausomybės 
šventės minėjimą surengė va
sario 26 Hunter kolegijos salė
je. žmonių atsilankė apie pus
antro tūkstančio. Buvo pasi
kvietę. ir Amerikos valdžios 
žmonių — kongresmanų ir se
natorių.

Lietuviškų pašto ženklų pa
rodoje Chicagoje pirmą kartą 
pasaulyje buvo išstatyta tiek 
daug įvairios lietuviškos me
džiagos. Eksponatų ir rėmų 
skaičiumi galėjo pavydėti net 
dideli ir turtingi filatelistų klu
bai.

L.B. Queens apylinkės valdy
bos nariai: dr. A. Goeldnerie- 
nė, Rožė Mainelytė, Milaševi
čius ir J. Zabielskis sudėjo 20 
dol. ir juos pasiuntė gen. kon
sului, tuo atsiliepdami į konsu
lo laišką padėti įsigyti lietu
viškų vėliavų. Apylinkės valdy
ba kviečia ir kitas LB apylin
kes prisidėti prie šio vėliavų 
vajaus.

Laiks, New Yorke leidžia
mas latvių laikraštis, išeinąs du 
kartu per savaitę, vasario 14 d. 
numeryje pirmam puslapyje 
prisiminė Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį. Įsidėjo straips
nį, Laisvės paminklo, Vliko pir
mininko dr. K. Valiūno ir Liet. 
Laisvės Komiteto pirm. V. 
Sidzikausko nuotraukas.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau,
Jūsų redaguojamo “Darbi

ninko” šių metų vasario 21 d. 
numeryje tilpusiame Lietuvos 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimo aprašyme nežinia kuo 
remiantis klaidingai skelbiama, 
jog aš parinkęs Vincės Jonuš- 
kaitės ir Henriko Kačinsko at
liktos poezijos pynės “Kai Lie
tuva prabyla” tekstus. Būčiau 
labai dėkingas, jei šią klaidą 
artimiausiame “Darbininko” 
numeryje atitaisytumėte.

Alfonsas Nyka — Niliūnas

Lietuvitkam kryžiui remti komitetas vasario 24 buvo surengęs blynų balių Maipetho liet, piliečių klubo salė
je. Prie stalo prof. J. Stukas, M. žalinskienė, Algirdas Kačanauskas ir k. Nuotr. R. Kisieliaus

Sigutė Žymantaitė, viena iš dainuojančios šeimos, šoka baletą. Dainuojanti 
Žymantų šeima Franklin K. Lane salėje Woodhavene koncertuoja kovo 10. 
šalia dainų bus šokių ir piano muzika. Į šį retą koncertą rengiasi atvykti 
net iš Waterburio, Philadelphijos ir Baltimorės.

Liet, pašto ženklų rinkinys Manhattane
Kovo 1-3 Americana viešbu

tyje Manhattane bus dešimta 
INTERPEX — tarptautinė fila
telistų paroda. Joje dalyvauja 
50 įvairių filatelistų draugijų 
su pašto ženklų rinkiniais.

Šiais metais lietuviai, latviai 
ir estai sudarė federaciją, kad 
paminėtų 50 metų sukaktį nuo 
pirmųjų Baltijos valstybės paš
to ženklų išleidimo. Parodoje 
bus išstatytas pilnas Lietuvos 
pašto ženklų rinkinys (1918 - 
1940). Šio rinkinio eksponavi
mą finansuoja New Yorko fi
latelistų draugija ir skiria 50 
metų nepriklausomybės sukak
čiai paminėti.

Algis ir Laimutė Stepaičiai 
iš Mt. Prospect. III., prisiuntė 
kultūros židinio — jaunimo 
centro statybos fondui 100 dol. 
Džiugu priimti auką ir iš to
liau gyvenančių. Statybų 
pradžia priklausys nuo visų lie
tuvių. ypač arčiau gyvenančiu, 
dėmesio ir aukų. Visiem auko
tojam dėkingi lietuviai pran
ciškonai laukia visų pagalbos. 
Aukas siųsti adresu: Francišcan 
Fathers, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Lietuviškai rašysi su malonu
mu tik lietuviško raidyno ma
šinėle. Katalogėlių reikalauki
te: J. L. Giedraitis. 10 Barry 
Dr., E. Northport, N.Y., 11731. 
Tel. (516) 757-0055.

Jungtinis pabaltiečių susirin
kimas bus kovo 3, sekmadienį, 
12-3 v. popiet. Susirinkimo me
tu K. Motuzas parodys filmą iš 
nepriklausomos Lietuvos gyve
nimo ir specialų filmą apie Lie
tuvos pašto ženklus. Įėjimas vi
siem laisvas.

Be to, šiam įvykiui atžymėti 
yra išleistas specialus vokas ir 
pagamintas guminis antspau
das. Parodos organizatorius yra 
išleidęs ir plačiai paskleidęs 
specialų laišką apie pabaltiečių 
sukaktį. A.R.

MOKSLEIVIU ATEITININKŲ 
STUDIJŲ DIENOS 

PATERSONE, N. J.
MAS centro valdybos rytų 

atstovybė praneša, kad balan
džio 20-21, Atvelykio savaitga
li. Patersone, N. J., šv. Kazi
miero parapijos patalpose, 147 
Montgomery PI., įvyks vyres
niųjų mosleivių ateitininkų stu
dijų dienos.

Visi rytinio pakraščio kuopų 
globėjai ir valdybos maloniai 
prašomos sudaryti sąlygas at
vykti visiems moksleiviams, no- 
rintiem šiomis studijų dieno
mis pasinaudoti.

Registruotis pas savo kuopų 
globėjus ar valdybas. Pavie
niai asmenys registracijos ir in
formacijų reikalais prašomi ra
šyti: MAS Rytų Atstovybė, 
207 Yellowstone Rd., Plymouth 
Meeting, Pa. 19462.

Šaulių Jono Vanagaičio var
do kuopa Bostone vasario 16 
d. vakare, Juozo ir Zofijos Sta
šaičių bute, Welles St. Dorches- 
tery, surengė Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 50 m. 
jubiliejaus minėjimą. Minėji
mui įvadinį žodį tarė ir visą 
minėjimą pravedė kuopos pir- 
min. Juozas Stašaitis. Tylos mi
nute pagerbti dėl Lietuvos 
laisvės žuvę kovotojai. Ilgesnį 
ir pagrindinį žodį tarė JAV LB 
Tarybos pirmininkas, L. Enci
klopedijos leidėjas J. Kapočius. 
Minėjime dalyvavo iš Brockto- 
no p. Mantautas, šaulių centro 
valdybos narys su ponia Man- 
tautiene — Putvyte, kuri labai 
nuotaikingai pasakojo savo at
siminimus iš šauliškos veiklos 
Lietuvoje ir šauliškas prošvais
tes čia. Ponus Mantautus iš 
Brocktono atlydėjo šaulys J. 
Belskis. Minėjimui baigiantis 
buvo išvardinti kuopos garbės 
nariai ir kai kurie apdovanoti 
reikšmingom lietuviškom kny
gom. Minėjimui pasibaigus, na
mų šeimiminkai visus minėji
mo dalyvius nuoširdžiai pavai
šino. Minėjimas buvo suartinąs 
ir įdomus.

Šv. Kazimiero minėjimas bus 
kovo 3. Mišios 10 vai. šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje. Daly
vaus visos jaunimo organizaci
jos su vėliavomis. Po mišių sa
lėje po bažnyčia — šventės mi
nėjimas ir pusryčiai. Kalbės 
kun. A. Kontautas. Pusryčiuo
se gali dalyvauti visi, bet ypač 
kviečiamas jaunimas. Minėji
mui vadovauja Lietuvos vyčių 
Bostono kuopa.

Arkivyskupijos skolom išmo
kėti kiekvienai parapijai yra 
nustatyta kvota. Šv. Petro pa
rapijai paskirta 90,000 dol. Iki 
dabar yra surinkta dar tik 53, 
000 dol. pažadais. Vasario 25 
šv. Petro parapijoje buvo ypa
tinga aukų rinkimo diena. Ne
paisant visų raginimų, skelbi
mų ir prašymų tebuvo surink
ta nepilnas tūkstantis, o para
pijai dar reikalinga 37,000 do
lerių.

Aukos parapijai: pereitą sa
vaitę parapijai buvo suteiktos 
šios aukos: Mrs. Uršulė Sadui- 
kis aukojo 100 dol., John Jak- 
mouh savo tėvų prisiminimui 
— 100 dol., Mrs. Magdalena 
Bratanus 50 dol., Mr. ir Mrs. 
Ronald Venis 40 dol. ir Z.M. 
20 dol.

IŠ LIETUVOS VYČIU 
VEIKLOS

New Yorko ir New Jersey 
apskrities valdyba posėdžiavo 
pas Dorothy Dutkus Maywood, 
N. J. Posėdyje dalyvavo: pirm. 
Larry Janonis, Edw. Schmidt, 
Virginia Dutkus, Nancy Kober, 
Josephine Žukas, Mary Stonis, 
Mary R. Kober, Kazys Sipaila 
ir Anthony G. Kober.

Pirmininkas supažindino su 
numatytais darbais. Numato jis 
aplankyti apskrities kuopas ir 
susipažinti su jų veikla. Posė
dyje pasiūlyta, kad drauge su 
pirmininku keliautų ir vicepir
mininkas bei dvasios vadas. 
Pirmininkas taip pat pranešė, 
kad du nariai bus pakelti į ket
virtą vyčių laipsnį kitame ap
skrities susirinkime kovo 10 
Newarke. F.V.

Sodalietės kovo 3 d. 9 v.r. 
dalyvaus mišiose ir bendrai pri
ims komuniją. Susirinkimas ,į- 
vyks kovo 5 d. 7:30 v.v. para
pijos salėje prie E. 7-tos gat
vės.

Vysk. Eric MacKenzie kovo 
26 d. 2 v. popiet šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje teiks Sutvir
tinimo sakramentą. Pasiruošti 
pamokos vaikam vyksta sek
madieniais mokykloje prie pa
rapijos bažnyčios tuoj po 9 v. 
mišių. Suaugusieji, kurie šio sa
kramento dar nėra priėmę, ra
ginami registruotis parapijos 
klebonijoje. Sutvirtinimo sakra
mentą jie taip pat galės priim
ti kovo 26 šv. Petro bažnyčio
je. 1

Skautų tuntų bendra sueiga 
buvo vasario 11. Sueiga buvo 
skirta Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo ir Lietuvių Skau
tų Sąjungos 50 ties metų sukak
čiai paminėti. Sueigos metu 
dviem bostoniškiam — St. 
Griežei — Jurgelevičiui ir inž. 
J. Mikalauskui — įteikti ordi
nai “Už Nuopelnus” su rėmėjo 
kaspinu. Ordinus įteikė skauti
ninkas dr. inž. J. Gimbutas. 
Kaip Lietuviai daug nusipelnę 
ir remia skautų veiklą buvo at
žymėti: Lietuvių Bendruome
nės Tarybos pirmininkas J. Ka
počius, visuomenininkas —re
daktorius J. Sonda, Skautų Ai
do administratorius K. Šimė
nas ir kiti. Jonui Adomoniui 
suteiktas tunto garbės rėmėjo 
vardas. Tuntų kapelionas s. ku
nigas J. Klimas pašventino sk. 
tėvų komiteto pirmininko ps. 
St. Baltušio pagamintą ir skau
tam padovanotą gražią koplytė
lę. Sueigai buvo nemaža ruoš
tasi. Bendras skautų ir skaučių 
darnus deklamacijos ir dainos 
montažas gražiai skambėjo. Aš- 
tuonios mergaitės davė skautės 
ir dešimts paukštytės įžodį, tuo 
papildydamos jau taip nemažas 
tunto eiles. Toje pačioje salė
je skautininkų ramovės pirmi
ninko s. inž. J. Stašaičio pa
stangomis buvo suruošta Lietu
vai prisiminti parodėlė. Joje 
matėsi leidiniai apie Lietuvą, 
gintaro dirbiniai, audiniai, pi
nigai ir pašto ženklai. Sueigai 
baigiantis skautai ir skautės 
parodė savo darbelių. Tai bu
vo įžanga į didžiąją Kaziuko 
mugę, kuri jau nebe už kalnų. 
Bendrai sueigai vadovavo ps. 
inž. R. Bičkus. Po sueigos G. 
Bačiulienė visus vaišino kava 
ir savo keptais bei kitų atneš
tais pyragais. Antano Bačiulio 
iniciatyva sueigoje dalyvavę 
svečiai suaukojo skautam apie 
80 dol.
Mirusieji.

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų palai
doti šie asmens:

Jonas Levinas (vasario 13) 
70 m. amžiaus, gyvenęs 1695 
Commonvvealth Avė., Boston. 
Nuliūdime paliko seserį. Palai
dotas šv. Mykolo kapinėse.

Steponas Butkus (vasario 14) 
90 m. amžiaus, paskutiniu lai
ku gyvenęs Carver prieglau
dos namuose. Nuliūdime pali
ko du sūnus. Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Katarina Rogers (vasario 23) 
80 m. amžiaus, gyvenusi 2 2 2 
Arnold, Wrentham, Mass. Nu
liūdime paliko sūnų. Palaido
ta šv. Juozapo kapinėse.

Marija Budwitis (vasario 26) 
86 m. amžiaus, gyvenusi 107 
Park Dr.. Boston. Nuliūdime 
paliko du sūnus. Palaidota Nau
jos Kalvarijos kapinėse.
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| New Yorko Neringos ir Tauro įimtu |
tradicinė =

Į KAZIUKO MUGĖ | 
sekmadienį, kovo 3 d.

ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALĖJE
= 64-56th ROAD MASPETH, N.Y.

= Šventė pradedama 11 vai. pamaldomis .Atsimainymo pa- i 
= rapijos bažnyčioje. 12 vai. mugės atidarymas. Mugė bus = 
= turtinga lietuviškais išdirbiniais, gintaru ir skautų paga- = 
= mintais rankdarbiais ir medžio drožiniais. Veiks turtingas = 
= užkandžiais Tėvų komiteto bufetas ir vyr. skaučių kavine. = 
= Visi maloniai krtečiami atsilankyti. E
n iiiihiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiH


