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Nixono buvimas Berlyne būsiąs saugus 

Tokią žinią atvežė grįždamas Sovietų ambasadorius

VVashingtonas. — Vasario 17 nėra paprastas įvykis, kai vie- 
Sovdetų ambasadorius Dobry- na valstybė užsimano savo pre- 
ninas aplankė prez. Nixoną sa- ridentą rinkti svetimos vahsty- 
vo prašymu. Jis ką tik grįžo iš bės teritorijoj. Tokia yra ofi- 
Maskvos, todėl atvežė ir nau- ciali kalba, kuri tuo tarpu ne-

Atnaujinami kom. Kinijos * Amerikos pasikalbėjimai?ii

Bandungo konferencijos me- Kanada, Švedija ir Italija jau kalbasi dėl santykiavimo 
tu kom. Kinijos premjeras 7 J j j j
Chou En-lai nustebino pasaulį 
trumpu, bet nelauktu pareiški- JAV ir kom. Kinijos ambasada- Kodėl Kinija pajudėjo? kalbėti. Jei panorės Taiwanu
mu. Tai buvo Pekingo pažiūra riai, kiekvienas atsivesdamas 
apie santykius su Amerika. Jo po tris palydovus. Vėliau tie 
turinys buvo toks: “Kinų tau- slapti pasikalbėjimai persikėlė 
ta nenori karo su Amerika. į Varšuvą, įvyko 133 pasimaty- 
Kinijos vyriausybė pasirengu- mai ir netikėtai vėl viskas nu- 
si pradėti pasitarimus su JAV trūko, kaip netikėtai prasidėjo. 

' vyriausybe, kad aptartų gali
mybes, vedančias prie įsitempi
mo sumažinimo Tol. Rytuos, 
ypatingai Taiwano erdvėje.” 

(Bandungo konferencija vy
ko Indonezijoje, Bandungo 
mieste, 1955 balandžio mėn.
Jos dvasios tėvas buvo Indijos 
Nehru, jos ginklanešiai — In
donezijos Sukamo ir Jugoslavi
jos Tito. Chou En-lai buvo kon
ferencijos dalyvis, bet nekal
bus dėl konferencijos tikslų. 
Laikotarpio žymė — karščiau
sias šaltojo karo periodas. Kon
ferencijos tikslas — ištrūkti iš 
šaltojo karo lauko, sudarant 
Washingtono ir Maskvos vado
vaujamiems blokams nepriklau
sančią “trečiąją jėgą).
133 nenaudingi posėdžiai

Po trijų mėnesių nuo to pa
reiškimo, 1955 rugp. 1 Žene
vos Tautų Rūmuose (buv. Tau
tų Sąjungos buveinė) susitiko

Pasikalbėjimų rezultatai bu
vo labai menki, nes buvo susi
tarta tik dėl keliolikos asmenų 
abipusės repatriacijos. Kitais 
klausimais kom. Kinija sutiko 
kalbėti tik tada, kada JAV pa
sižadės neberemti kariškai 
Chiang Kai-sheko vyriausybės 
Taiwane. Bet per tuos pasikal
bėjimus buvo paliesta daug rei
kalų, ir medžiaga sukaupta vals
tybės departamento archyvuose.

Naujas šuolis
Kai kom. Kinijos užs. reik, 

ministerija neseniai paskelbė, 
jog jos atstovas yra pasirengęs 
vasario 20 susitikti su prez. 
Nixono atstovu Varšuvoje, Wa- 
shingtono nustebimas buvo su
prantamas. Ypač, kad buvo pa
sakyta, jog norima pasirašyti 
susitarimą dėl “taikingo sambū
vio penkių principų”. Jei tai 
yra tie patys,

dabar nesidosnėti, tada daug 
kas pamažu gali pasikeist. Tokio 
pasikeitimo kryptimi yra daug 
spaudimo į prez. Nixoną iš įvai
rių vietų, kurių viena labai 
svarbi — senato užsienio reika
lų komisija.
“Nauja realybė"

Kanados premjeras P. E. Tru- 
deau yra stipriai užsimanęs už
megzti diplomatinius santykius 
su kom. Kinija. Pasitarimai su 
kinais tuo reikalu vyksta 
Stockholme. Jis pats yra du 
kartus lankęsis kom. Kinijoj ir 
pataria Wahingtonui savo san-

Kodėl kom. Kinija bando ties
ti ranką Washingtonui? Niekas 
dabar neturi tikro atsakymo. 
Bet yra faktas, kad kom. Kini
ja neseniai pradėjo aktyviai 
ieškoti diplomatinių santykių 
su kitais kraštais. Į tą tinklą 
jau yra įsipainiojusios trys dide
lės žuvys: Italija, Švedija ir Ka
nada. Visos trys pradėjo akty
viai tų ryšių siekti.

Kita priežastis gali būti į- 
tempti Kinijos santykiai su Ru
sija. Santykių pagerinimas su 
JAV sumažintų spaudimą į Ki
nijos rytinį šoną, kur budi di
delė JAV laivyno grupė, kur tykius su Kinija persvarstyti, 
atominės bazės ir Chiang Kai- 
shekas Taiwane.

Tik pasikalbėjimams įsibėgė
jus, tegali paaiškėti kas ko no
ri. Bet jeigu Pekingas siekia ry
šių su Washingtonu Taiwano 
sąskaita, tada nebeliks apie ką ti atsižvelgiant Į tą naują rea-. _

lybę. Aš manau, kad gali ateiti 
laikas, kai Kinijai bus dau
giau intereso geriau turėti drau
giškus santykius sū Amerika,

jienų. Oficialiai nežinomas pa
sikalbėjimo turinys, bet skel
biama, kad buvęs labai konst
ruktyvus.

Neoficialiai sakoma, kad pre
zidentui Nixonui atvežtas Krem
liaus užtikrinimas, jog jis galįs 
drąsiai vykti į Berlyną, nes ir 
Sovietai esą suinteresuoti, kad 
jam esant Berlyne niekas ne
atsitiktų.

bus keičiama.
Berlyno burmistras pareiš

kė, kad yra aiškus prez. Nixo- 
no sutikimas dėl V. Vokietijos 
prezidento rinkimų Berlyne. 
Tą patį pasakė ir Anglijos 
premjeras Wilsonas, gavęs o- 
pozicijos pritarimą. Jo paties 
partijos kairiojo sparno viena 
grupė murma, nes jiem atrodo, 
kaip ir New York Times, kad

SUKRITIKAVO KNYGĄ
VVashingtonas. — Buv. prez. 

Eisenhowerio vienintelį sūnų 
Joną prez. Nixonas paskirsiąs 
ambasadoriumi į Belgiją. Jis ka
rininkas, ką tik išleidęs knygą 
apie mūšius Ardėnuose pasku
tiniojo karo paskutiniais mėne
siais. Knygą recenzuoja ne kas 
kitas, kaip tuo laiku buvęs JAV 
Europos teatro operacijų vyr. 
istorikas Marshall. Kritika ne
palanki autoriui, nes randa 
knygoje daug faktiškų klaidų, 
kurios bandomos padengti fak
tams neatitinkančiais įspū
džiais. Anot jo, Jonui būtų iš
ėję geriau, jei jis būtų giliau į 
faktus pasižiūrėjęs. Įtartini esą 
ir tvirtinimai, kuriais sūnus no
ri pagarbinti savo garsųjį tė
vą, Europos teatro operacijų bė neigia, kad Alžyras yra ta- 
vyr. vadą. pęs Sovietų baze, tačiau Vidur-

Jis sako: “Labai aišku, kad 
Rusijos didžioji baimė ateity 
bus ne Amerika, bet Kinija. 
Todėl gal ir primintina Ame
rikai bei kitiems Nato nariams, 
kad laikas pradėti ką nors dary-

negu su Rusija.”
Kada nors iš tų kombinacijų 

kas* nors išeis. Dabar įdomiau
sia tai, kaip Kanada pasielgs su 
savo turimais santykiais su 
Chiang Kai-sheko Kinija. Kom. 
Kinija tikriausiai reikalaus 
juos nutraukti, nes taip ikšiol 
būta. Jeigu Kanada sutiktų, la
bai pasunkėtų Washingtono 
padėtis, nes JAV vyriausybė 
šiuo laikotarpiu to labai neno
rėtų. Blogiausiu atveju, Wash- 
ingtonas palaikys dviejų Kini
ją idėją, kuri J. Tautose yra 
pasidariusi labai populiari. Tai
gi, jeigu kom. Kinija stipriai 
nori pagerinti santykius su 
JAV, ji, turbūt, yra jau pasiren
gusi Taiwano klausimą išjung
ti iš derybų sąlygų.

Dėl V. Vokietijos prezidento 
rinkimų Berlyne laikomasi dvi
gubos kalbos: Kremlius oficia
liai kalba taip, kaip ir Ulbrich- 
tas, bet privačiai teigiama, kad 
neturima tikslo rinkimų trukdy
ti ar kokios krizės sukelti. Ir 
Kremlius nenorįs gadinti san
tykių su V. Vokietija.

Dėl pilnesnės dokumentaci
jos, savo žodį vakar pridėjo 
ir Malikas, Kremliaus amba
sadorius prie J. Tautų. Į kores
pondento klausimą dėl V. Vo
kietijos prezidento rinkimų Ber
lyne Malikas atsakė: Aišku, kad

V. Vokietija galėtų ir be to ap- 
seiti.

Dėl prez. Nixono saugumo 
Berlyne burmistras mano, kad 
studentų demonstracija negali 
būti didelė, bet prezidentui pa
lankios minios gatvėse bus la
bai didelės, todėl vargu tikėti
na, kad kas blogo galėtų atsi
tikti. Ir jam esą žinoma, kad 
Maskva nenori ta proga jokių 
nesusipratimų. Ulbrichtas 
šiuo metu yra iškviestas Mask
von. Many tina, kad ryšium su 
Berlyne vyksiančiais nepapras
tais vizitais.

ATŠAUKĖ POSĖDĮ priek3bė ”
„ . „. ... . Nė viena nė kita prielaidaKai sis puslapis iau buvo pa*— ... r...... L. nelaikoma patikima, nes tas ry- rengtas^ spausdinimui, kom. Ki-. - . -w.- •.

, kuriuos Kinija nija pranešė, kad atidėjo savo 
pasirašė su Indija 1954, kada ambasadoriaus posėdį su JAV 
abi šalys buvo geruose santy- ambasadoriumi Varšuvoje. Jis 
kiuose, tai jie taip atrodo: abi
pusis Įsipareigojimas gerbti vie
nas kito suverenumą ir terito
rijos neliečiamumą, susilaiky
mas nuo vienas kito užpuolimo, 
nesikišimas į vidaus reikalus, 
taikus sambūvis, apipusė san
tykiavimo lygybė ir nauda.

šys su JAV ambasadoriumi bu
vo Kinijai labai reikalingas, liaus vyriausybė jau pasirengu- 
kadangi atėjo laikas patirti, ar 

.. . j.. • geresni santykiai su JAV yra
poodžiui e«nK. ■. ■ . . . ,. . na. Kaa posėdis ariaeras, Kasnepalanki, kadangi tos diplo- .... ,. ,,

> j- - u- nors atsitiko Kimia valdančiosmatas Olandiioie pabėgo pas ...
amerikiečiu*. grupes vidu|e.
amenklecius. . JAV valst. sekret. Rogers

Fantaziia turtingi spehotoiai . . .. ..
net mano, kad ir ta, diplomą- d,de-

|imą, nes JAV tikrai norinčios 
tartis su Kinija dėl taikingo 
sambūvio. Gi prie to diplomato 
pabėgimo Amerika nėra pirš
to pridėjusi.

tas galėjęs bėgti tik todėl,

ALŽYRAS MASKVOS RANKOSE
Paryžius. — Alžyras, karin

giausiai nusiteikusi arabiška 
valstybė, yra tapusi svarbiau
siu Rusijos penetracijos taiki
niu Afrikoje. Nuo nepriklauso
mybės gavimo 1962 Rusijos ka
rinė ir ūkinė pagalba plaukia 
Alžyran be pertraukos. Dikta
toriaus Boumedienne vyriausy-

ARABAI PUOLĖ IZRAELIO LĖKTUVĄ
Ciurichas. — Vasario 18 Ciu- skelbė esanti atentato vykdyto- 

richo aerodrome Šveicarijoje ja. Tai ta pati gauja, kuri ap- 
arabų teroristai apšaudė kitą šaudė Izraelio lėktuvą Atėnų 
Izraelio keleivinį lėktuvą, kai aerodrome, 
šis rengėsi pakilti kelionei na
mo. Buvę 4 užpuolikai, iš ku- ■ 
rių viena moteris. Apšaudymas B 
vyko kulkosvaidžiu. Mėtytos 
bombos-granatos, bet nespro
go. Teroristai buvo pasislėpę B 
mažam automobily šalia tako ■ 
už sukasto sniego krūvos. At- B 
rodo, kad lėktuve buvo sargy- B 
ba, nes užpuolikai tuoj buvo ■ 
pastebėti ir apšaudyti. Vienas ■ 
užpuolikas žuvo, kiti areštuoti, B 
Trys įgulos nariai buvo sužeis- ■ 
ti, nes šūviai buvo nukreipti į 
piloto kabiną.

Lėktuve buvo ir Izraelio ufe. B 
reik, ministerijos generalinis B 
direktorius Gideonas Raphaelis, B 
kurs tik neseniai pasitraukė iš ■ 
ambasadoriaus posto prie J. B 
Tautų.

J. Tautų gen. sekretorius B 
pasmerkė teroristinį arabų B 
veiksmą, bet ragino Izraelį su- B 
silaikyti nuo keršto. Nemano- B 
ma, kad bus paklausyta. Izrae- ■ 
lis tarpsta gyvendamas pavoju
je.

Jordane būstinę turinti ten> , "’š-.-? 
rištinė arabų organizacija pasi- šimuti*.

žemio jūroj įsikūrę jų laivai 
nuolat naudoja Alžyro uostą 
motorus kuru ir įgulas maistu 
aprūpinti. Laivų įgulos savo po
ilsio dienas taipgi leidžia Alžy
re.

Alžyro karinės pajėgos gink
luotos tik sovietiškais ginklais, 
karinis inventorius rusiškas.

Alžyras yra gavęs ir didelę
ūkinę paramą — 32 mil. dol. Jis tikisi, kad derybos pasi- 
ilgalaikę paskolą geležies ir plie
no kompleksui pastatyti. Keli 
tūkstančiai rusų technikų dirba 
Alžyro ministerijose ūkiškų pro
jektų tvarkymo darbuose, šiuo

PRAHA IR VATIKANAS

Roma. — Popiežius Paulius 
VI pranešė į audienciją atvy- 
kusiems slovakų katalikams, 
kad tarp Vatikano ir Čekoslo
vakijos vyriausybės vyksta pasi
tarimai visiems katalikų rūpi
miems klausimams sutvarkyti.

baigs laimingai ir skaudžią pra
eiti pakeis abiem pusėm reika
linga taika ir susipratimas.

Kitas šaltinis praneša, kad 
Praha leido Vatikanui pertvar- 

metu vyksta prekybos derybos, kyti katalikų vyskupijų ribas 
(siekiančios padidinti metinę taip, kad, jos būtų labiau sude- 
prekybos apyvartą iki 100 mil. tintos su čekų ir slovakų gyve- 
dol. narnomis vietomis.

Kas atsitiko su F. K. Lane mokykla?
Arti lietuvių gyvenamų rajo

nų yra F. K. Lane vardu pa
vadinta aukštesnioji mokykla, 
kurioje šių mokslo mėtų pra
džioje atsirado sąmyšis. Vienas 
biauriausių nuotykių buvo tas, 
kad trys negrų jaunuoliai pri
mušė mokytoją ir uždegė jo 
drabužius. Jis apdegė. Mokiniai

Kai į mokyklą pradėjo ateiti 
po karo gimę vaikai, mokinių 
skaičius vis didėjo, gi šių moks
lo metų pradžioj jau buvo 
5,600 mokinių. Įvestos dvigu
bos klasės, pamokos vyko kiek
viename tuščiame kampe dviem 
pamainom. Mokinių skaičius čia 
padidėjo ir todėl, kad buvo

— Rabino kelionė ir viltis.
— Vyr. Izraelio rabinas Nis- 
sim pakviestas atvykti Mask
von dalyvauti jos vyr. rabino 
Leibos Levino 75 metų gimta
dienio šventėje. Del to įvykio 
esąma šiokio tokio susijaudini- _ .
mo, nes viliamasi, kad Krem- ilgai čia niovėsi.tarp, savęs, bet praplėstos mokyklos rajono ri- 

didžiausias pyktis buvo nukreip-f .bos, įjungiant negrų apgyven
si su Izraeliu atnaujinti diplo- tas prieš mokytojus. Kas iššau- tas vietas.
matinius santykius, nutrauktus kė vandalizmą? Kuo skiriasi La-

- - ne mokykla nuo „į Neumr^sla .nmaracum

Perpildyta _
Lane yra viena didžiųjų kraš- j-ūpįno jos vidiniu integravimu: 

to vidurinių mokyklų, pastatyta mokytojų parinkimu, patalpo- 
1936 m. 4000 mokinių. Kai ji mokslo priemonėmis, nau- 
buvo statoma, mokiniai turėjo ja taktika, kuri būtina rasiškai 
ateiti iš baltųjų apgyventų pa
siturinčių rajonų — Woodha- 
veno, Richmond Hill, Glenda- 
le ir pašonių. Jos žydėjimo me
tas buvo apie 1954, kada buvo iįkusįų vaikų, nes jie atėjo iš 
tik 2,400 mokinių, mokytojų są- apleistų pradžios mokyklų, ko

kių New Yorke gana daug.
Tokia padėtis buvo labai ge

ra dirva “juodosios jėgos” bol- 
ševikams-anarchistams atnešti 
mokyklon ne tik riaušes, bet ir 
fizinį smurtą. Iš miesto mokyk
las tvarkančių vadovų niekas 
negauna jokios pagalbos —taip 
tvirtina High School Principais 
Assoc. — nes ir švietimo va
dovybė yra pasimetusi. Ten to
kia pat netvarka, kaip ir visuo
se miesto reikaluose, nes me
ras Lindsay pasirodė visai ne
pajėgus tvarkyti tokio didelio 
miesto reikalų.

1957.
— Egipto užs. reik, ministe- 

ris išvyko lankyti arabų kraš
tų, kad suderintų nuomones ry
šium su 4 didžiųjų pradėtais pa
sitarimais dėl Izraelio-arabų gin
čų sutvarkymo.

— Ouebeko teroristai vėl su
stiprino veiklą. Vasario 13 
Montrealio akcijų biržoje spro
go stipri bomba. Apardyti na
mai, sužeista 27 asmens. Nusi
kaltėliai nepagauti. Tai darbas statas geras, daug visokių užsi- 
nacionalistų, norinčių nepriklau- ėmimų po pamokų, aukštas 
somos prancūziškos Kanados. mokslo lygis.

Mokykla buvo geografiškai 
integruota, bet niekas nepasi-

mis, mokslo priemonėmis, nau-

mišrioje mokykloje. Gi negrų 
mokinių šiemet jau buvo 66 
proc. Be to, pirmosiose klasė
se jau buvo daug moksle atsi-

VVashingtonas. — Po 10 die
nų atostogų vėl susirinkęs kon-

Kongresas darbingas po atostogų
mokesčių reformą. Pirmasis 
klausimas — ką daryti su nuo 

gresas kibo į svarbius darbus, mokesčių atleistais
Senato užsienio reikalų ko

mitetas jau svarsto atominių 
ginklų plitimo sustabdymo su
tarties ratifikavimą. Liudijo 
pats valstybės sekr. W. Rogers, 
prašydamas sutartį ratifikuoti. 
Besiteiraujantiems atsakė, kad 
sutartimi neužsidedama naujų 
pareigų užsieniuose, bet sutar
tis esanti būtina tvarkingo ir 
saugaus nusiginklavimo sie
kiant.

Atstovų rūmų finansų komite
tas pradėjo svarstyti pajamų

fondais, 
kurių jau labai daug. Kongres- 
manas Patton (dem. Texas), pir
masis liudininkas, atėjo su pa
siūlymu apdėti 20 proc. mokes
čiu visas pajamas, kurios gau
namos už fondų investavimus.

Ūkio komitetas pradėjo dis
kusijas apie ekonominę krašto 
padėtį ir būsimą biudžetą. Ne
laukiama jokių mokesčių suma
žinimo — visi bus pratęsti, ku
rių terminas šiemet baigiasi. Ta 
pati nuomonė ir apie netiesiogi
nius mokesčius.

— Peru su Maskva. — Kari
nė Peru junta pasirašė preky
bos sutartį su Rusija ir tuo dar 
labiau nutolo nuo Washingto- 
no. Prieš kelias savaites buvo 
nusavinta USA naftos eksploa
tavimo bendrovė. Į tą plyšį tuo
jau įšoko Maskva su pasiūlymu, 
kad duos visą technikinę ir ki
tokią pagalbą naftos pramo
nei tvarkyti.

— Britų premjeras VVilsonas 
pereitą savaitę lankėsi Bonno- 
je ūkinių ir politinių reikalų ap
tarti. Buvo nuvykęs ir į Ber
lyną pasakyti, kad Anglijos vy- 
riausybė visada gins Berlyno 
laisvę. Wilsonas ir Kiesinge- 
ris derina savo nuomones prieš 
susitikimą su prez. Nixonu.

[ DE GAULLE DRASKO KITĄ SUTARTĮ
p Briuselis. — Europos Bend- ten yra ir sąjungos būstinė.
į. rosios Rinkos vykd. komitetas Briuselio paktu vadinama ka- 
\ paskelbė 1968 m. veiklos apy- rinė sutartis buvo pasirašyta

1948 kovo 17 d. 50 metų. Da
bar jai priklauso visi Bend
rosios Rinkos nariai ir Anglija.

nę. Teigiama, kad Prancūzijos Jos tikslas buvo derinti kari- 
elgesys užnuodijo atmosferą, nę apsaugą ir siekti ūkinio 
sukliudė pasitarimus dėl kitų 
valstybių santykių su Rinka 

l ir aiškiai pakenkė Europos ūki
nei ir technologinei pažangai.

Nežiūrint tokių priekaištų, 
de Gaulle nutraukė savo vy
riausybės dalyvavimą Europos 
Unijos ministrų tarybos posė
džiuose neribotam laikui, nes 

j per tą organą britai bandą pa
tekti į Bendrąją Rinką per už
pakalines duris. Posėdis šiuo tokiu isterišku de Gaulle elge- Herkulį, gyv. prie San Francis- 

metu prasidėjo Londone, nes siu. co.

skaitą, kurioje labai atvirai pei
kia Prancūziją už Anglijos ne- 
įsileidimą į ūkinę bendruome-

bei politinio susiderinimo. Pa
sirašius S. Atlanto paktą, kari
nis tos sutarties bruožas susilp 
nėjo, bet šiuo metu ji bando
ma panaudoti pasitarimams 
Europos integracijai skatinti. 
Prancūzijos valdovui šis tiks
las labai nepatinka, todėl jo 
kumštis nukrito ant posėdžių 
stalo. Kiti posėdžiauja be Pran
cūzijos atstovo, nors ir įžeisti

MIRB JUOZAS STROLIA
Kompozitorius Juozas Strolia, 

71 metų, staiga mirė vasario 18 
Chicagoje. Paliko tris sūnus mu
zikus: Vytautą, gyv. New Yor- 
ke. Faustą gyv. Chicagoje, ir



DARBININKAS 1969 m., vasario 21 dL, nr. 13

Tik politines laisves sąlygose tauta gali augti
Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininko V. Sidzikausko kalba 

viena tų tauty, tanios yra ture- per radijų vasario 15 d.
josios plataus teritorinio išsiplė
timo, didelės karinės galios, po-

gresiančius pavojus. Maskvos

Kaip pirrpojo pasaulinio karo

tejimo laikotarpį, po kurio se
kė ilgesnė politinio nuosmukio 
gadynė. Ne visoms tokią istori
ją turinčiom tautom buvo lem
ta atsipeikėti ir susigrąžinti ne-

Savo laisvės sutemų nedalią, 
kuri truko daugiau nei šimtas 
metų, lietuvių tauta išgyveno 
savęs nepraradusi Kunigaikš
čių ir bajorų Lietuvą pakeitė

• kilusių inteligentų Lietuva. Tau
tinio atgimimo brandinta Lietu
vos valstybės nepriklausomy
bės atstatymo idėja, tarptauti-. 
nėms aplinkybėms palankiai su
siklosčius, 1918 metų Vasario 
šešioliktosios Aktu tapo politi
nė tikrovė.

Atstatytos nepriklausomos 
Lietuvos pažanga visose tauti
nio ir valstybinio gyvenimo sri
tyse akivaizdžiai įrodė, kad tik 
politinės laisvės sąlygose tauta 
gali augti, susidaryti tam augi
mui reikalingas medžiagines 
prielaidas, duoti galimybę pil
nai pasireikšti savo kūrybiniam 
pajėgumui. Nepriklausomybės 
laikotarpis turėjo didelio povei
kio ir lietuvių išeivijai, išsklai
dytai po visus žemynus. Lietu
vių tauta savo visumoj pasiju
to esanti pasaulio laisvų tautų 
bendruomenės narys, vertas sa
vo istorijos. Vasario šešiolikto
sios Akto atstatytos nepriklau
somos Lietuvos valstybės lai
kotarpis, -to laikotarpio politi
niai ir psichologiniai padari
niai įleido gilias šaknis į kiek
vieno lietuvio sielą ir šiandien 
yra bene pat svarbiausioji tarp
tautinė ir tautinė atrama pa
stangoms išlaisvinti Lietuvą iš 
Sovietų Rusijos okupacijos. To
dėl su didėliu pakilimu ir vil
tim visi lietuviai mini istorinio 
Vasario šešioliktosios Akto su-

riąnt Lietuvos valstybę, taip ir 
dabar, siekiant tą valstybę iš
laisvinti iš Sovietų Rusijos ver
govės, lietuviai išeiviai ir karo 
ištremtieji nesigaili pastangų 
ir pinigo, kad pagreitintą ir pri
artintų Lietuvos išsilaisvinimo 
valandą. Be Lietuvos diploma
tinių ir konsularinių atstovų, 
kurie pačiu savo buvimu sim
bolizuoja de jure tebeegzistuo
jančią Lietuvos valstybę, turi- 
rime Vyriausią Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą, susikūrusi

Lietuvos pogrindyje Antrojo 
pasaulinio karo metu, turime 
Amerikos Lietuvių Tarybą, su
kurtą šiame krašte tuoj po to, 
kai Sovietų Rusijos karinės pa
jėgos sutrypė mūsų tėvynės ne- 
nepriklausomybę ir laisvę, 
turime Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę ir Lietuvos Laisvės 
Komitetą. Greta lietuvybės iš
laikymo išeivijoj ir tremtyje 
mūsų politinė ir informacinė 
veikla yra nukreipta į tarptau
tinius veiksnius, gi mūsų akys 
ir ausys — į Sovietų okupuotą
ją Lietuvą, į mūsų tautos ka
mieną.

Paskutinieji įvykiai anapus
Europos valstybių tiesos ir Vd-

dar vienas bolševikų bandymas 
gauti tarptautinį Lietuvos ir ki
tų Baltijos valstybių aneksijas

pasaulį sukrėtęs brutalus Čeko
slovakijos išprievartavimas, 
kartu su šio krašto užsienio po
litikos regimu pasvyrimu į Eu
ropą, atidaro ir mūsų veiklai 
naujas galimybes, kelia naujas 
viltis.

Girdisi autoritetingi pasisaky
mai už globalinį visų Antrojo 
pasaulinio karo sukeltų ir neiš
spręstų politinių problemų 
sprendimą, už viršūnių konfe
renciją. Iš pirmo žvilgsnio vi-_______ __ ______
Įjojančios tų galimų posūkių gąHngiai^ioji’ valstybė,
perspektyvos slepia savyje ir Amerika, pasmerktų ryšium su 

Čekoslovakijos invazija Sovietų 
sugalvotą aprėžto suvereniteto 
ir teisės kištis į kitų valstybių 
reikalus doktriną ir paruoštų 
bei paskelbtų savo europinių 
problemų išsprendimo progra
mą. Vėliau, gegužės mėn., vyk
sime į Europą, lankysimos Lon
done, Paryžiuje, Bonnoje, Ro
moje, Skandinavų valstybėse ir 
Strasburge, kur tuo laiku posė
džiaus Europos taryba. Stengsi
mės, kad ir Baltijos valstybių, 
taigi ir Lietuvos, laisvės byla 
būtų neatjungiama europinių 
problemų išsprendimo progra
mos dalis.

čia suglaustai suminėjau tik 
vieno mūsų politinio veiksnio 

—Lietuvos Laisvės Komiteto 
ir Lietuvos Delegacijos Paverg
tųjų Europos Tautų Seime — 
veiklą ir užmojus. Savo kompe- 

reikšis

> Nesėdime ir nesėdėsime ran
kas sudėję ir mes. Kartu su 
kitų aštuonių, Sovietų Rusijos 
pavergtųjų, Vidurio ir Rytų 
Europos valstybių atstovais atei
nantį mėnesį lankysimos Wash- 
ingtone, vizituosime įtaką tu
rinčius Kongreso narius, 
darysime žygius valstybės de
partamente, siūlysime, kad pa-

Penkiasdešimt pirmąsias Lie-

Penkiasdešimt pirmąją Lietu
vos valstybės paskelbimo sukak
tį minėkime tad rimtai susi
kaupę ir su nepalaužiamu tikė
jimu ir viltimi. Lietuvių tauta 
išgyveno carų Rusijos okupa
ciją, išgyvens ir dabartinę — 
bolševikų Rusijos. Istorija mus 
moko, kad sugriuvo visos ant 
kitų tautų priespaudos sukur- 

Oyster Bay Town, L.l. N.Y, supervizorius Michael N. Petito pasirašo Lietuvos nepriklausomybės dienos pro- imperijos. Nėra amžina ir 
klamaciją. Iš k. į d. Hden, Kristina, Kęstutis ir Sandra Miklai, toliau — Gina Garunkštytė. sovietinė.Gina Garunkštytč.

VAITKŲ* nmKHAl. UBUI:. Note? PuMfc. 197 Wekater Avė. Cambridge 
Mte Ryil teftkua. Igttonnil Artotniliis ir tekamuotoje. Moderniška 
Mpfrtet tormeątep Aptanmujs Cuahridp ir Bostoną TR 6-6434.

ii m nu ----
JO8BBH GAMSVA — GRABOftlUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
> Į|Į|W»U BteĮford Aveauą Bfrooklyn, N.Y. imi; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
dttteaad. A. J. Raltna-Battrflnas, IJcensed Manager and Motery Public. 660 
Grand SL. Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-6043.

STEPHEN AROMI8KI8 (Armakauskas) —* Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 123 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUVUS FUNERAL. HOME, Mario TeUeira, Jr. laidotuvių direktorius. 126 
LaZayette SL, Newark, N J. 07105; teL MArk^t 2-5172. Paruošia m<w gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. WALK£R, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-31 80th Street Woodhaven, N.Y. 11421, (.212) M1 2-1313 ir 
2U39 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FK 6-U3U3.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas j Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ava,Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952 

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Eatate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės j mūsų įsteigi. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 11O-O4 
Jamaica Ave^ Richmond Hill, N. Y. 11118; teL Vlrgmia 6-1800.

ANDRIUS ARMONA8, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų aroa pirkėjo žemes, statybų atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamų kainų. TeL (516> AN 1-2864.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juooa balte (ga
li vykti Ir j kitus miestus), portretūra, meno darnų nuotraukos ir kiti toto 
patarnavimai. 122 Menahan SL Jtidgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

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

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

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

JUOZO MI8IONO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių jr importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtines 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

— 8 AG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09Jamaica A ve. ... 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077 ; 340 Grand St Brooklyn, N.Y7 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus lieti skilandžius, sūrius. We take all orders apecial pnce 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Ave^ VVoodhaven, N.Y. — VI9-5077.

8UPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės.

medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus j 
ĘMiropą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

tuvos valstybės atstatymo meti
nes rytoj švęsime naujų Lietu
vos laisvės sutemų sąlygose. 
Netrukus sueis 29 metai, kaip 
visa lietuvių tauta veda kovą 
Lietuvai išlaisvinti, jos nepri
klausomybei atstatyti. Lietuvis 
nori būti laisvas savo žemėje, 
nori turėti teisę tvarkyti savo 
krašto gyvenimą taip, kaip to 
nori tautos dauguma. Lietuvis 
nesutiks būti Rusijos įna
miu, jos visokiais būdais išnau
dojamu vergu. Kovą už laisvę 
veda visi geros valios lietu
viai, okupuotoj tėvynėj priešin
damiesi okupanto užmačioms, 
puoselėdami savo tautines ir 
kultūrines tradicijas ir bran
gindami savo protėvių kalbą. 
Už tuos idealus kovojo ir gal
vas guldė mūsų partizanai, 
miško broliai.

DAUG PLANŲ, TIK EILĖ
Kauno namų statyto kombi

nato vyriausias statybininkas 
(J. Žukas, Tiesoj, sausio 14) pa
sakoja apie dabartinį Kauno 
statymą:

“Iš metų į metus niekaip ne
sugebame išvengti organizaci
nio chaoso, statome visiškai ne
paruoštuose kvartaluose, nesi
laikydami elementarios tech
nologinės eilės. Be savo blogos 
išvaizdos, Kauno naujų gyvena
mųjų namų mikrorajonai atbai
do naujakurius susisiekimo ir

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

nologinės eilės: iš pradžių nu
tiesiami magistraliniai tinklai, 
vėliau — gatvės, po to ^—kvar
taliniai tinklai ir tik tada pra
dedami pastatai bei aplinkos su
tvarkymas. Deja, Kaune šito ne
silaikoma. čia pradedama nuo 
pastatų, teisingiau, gyvenamų-

aplinkos nepatogumais.”
“Visiems, net ir nespecialis- 

tams, aišku, kad mikrorajonus 
reiktų užstatyti, laikantis senos, 
bet paprastos ir teisingos tech-

jų namų statybos, ir kaip tik 
ten, kur tuo metu nėra senų 
statinių, elektros oro linijų ir 
kitų komunikacijų. Kartu kvar
talas ruošiamas statytei, tie
siami kvartaliniai ir magistrali
niai tinklai o kaikada — dar 
tik projektuojama. Tik teigus 
gyvenamuosius namus ir juos 
apgyvendinus, nutiesiamos gat-

NE' TA
vės, tvarkoma teritorija.. .Ne
verta nė aiškinti, kaip skau
džiai tai atsiliepia...” -

— Kodėl gi taip yra?—klau
sia statybininkas ir čia pat ima 
smulkmeniškai aiškinti, kur to
kios netvartos priežastys. E 
to aiškėja, kad kalčiausias ne
planingas planavimas. Vienas iš 
komunistų labiausiai garbina
mų stabų yra planas. Komunis
tai su panieka atsiliepia apie 
“kapitalistinio ūkio privatinės 
iniciatyvos džungles”, kuriose, 
«ą, kiekvienas dirba, kas tik 
jam naudinga, visiškai nepaisy
damas visuomeninio tikslingu-
mo. Tik planingas darbas galįs 
būti ir visuomenei naudingas, 
ir ekonomiškas. Tad ir planuo-

Tautcsakoc rinkėjo jubiliejai.

Balys Buračas Kaune atšven
tė 50 metų sukaktį nuo savo 
kaip tautosakos rinkėjo ir kraš
totyrininko darbo pradžios. Sau
sio 18 jam suėjo ir 72 metai 
amžiaus. Nuo pat 1918 B. Bu
račas beveik be paliovos kelia
vo po Lietuvą, rinko tautosa
kos pavyzdžius ir fotografavo 
trobesių puošmenis, audinius 
ir kitokius liaudies meno daly
kus. Savo archyve dabar turįs 
daugiau kaip 10 tūkstančių fo- 
tonegatyvų.

(Elta)

Žibalo lempa jėgainės pašonėj

Visai netoli nuo Elektrėnų— 
didžiausios elektros jėgainės— 
yra Prūsiškių mokykla. Pro jos

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami Tai 
Dekanio mostis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 doL, 
8 uncijų 5 doL Persiuntimui pridedama 50|. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Booc 9112, Newark, NJ. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatizmo. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P. Deken, 
Nortb Sta., P.O. Bok 9112, Newark, N J. 07104.

Alfa
Garantuotas

TeL (212)497-8865

Jeweler
ŪSELIS 
laikrodžių taisymas

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

Chanu Beauty Shoppe 
REGINA ŪSELIEN* — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. 
Plaukų dažymas

297 St NiehokM Ave^ Bidgemūd, N.T.

ja viską, ir visi. Planavimo sis- 
t«na taip susiraizgiusi, kad pa
skiras planuotojas hebesusivai- 
ko, ką kaip planuoja kiti keli 
ar keliolika to paties dalyko 
planuotojai. PlanaVimas yra 
tapęs katastrofiškai neplanin
gas. Štai ir tas Kauno vyriau
sias statybininkas mini ma
žiausia devynias Kauno miesto 
statybos planavimo vietas, ir 
daar prideda “ir taip toliau”, at
seit, dar ne visas paminėjo. 
Jų visų planavimai ir planų 
vykdymai nesuderinti, tol ir iš
eina taip, kad taip uotei be- 
planuojant, “niekaip nesugete 
išvengti organizacinio cte<MO”. 
O užtektų, mot vyrioano staty- 
bitonko, tik laikytis “senos, 
bet paprastos ir teisingos” 
tvarkos... (Elta)

— VHniaue senamiesty aptik
tas XV amžiuje statytas namas, 

reteByDe oer jo trciu* 
faktūrinių fęyymų P1aw»mje ne. 
tną atsUėyti. PagM uėmakto 
Evaldo FbxHo projektą, kaUra- 
rie restauaci jos darbai jau esą 
pradėti. (E.)

langus matyti iš jėgainės aukš
tų kaminų besiveržią tirėti ma
zuto dūmai. Bet mokykloj apsi
šviesti vis dar tenka žibalo 
lenų>a... Daug planuota ir 
daug kartų žadėta ir į mokyk
lą nutiesti elektros laidus, bet 
fi tų didelių planavimų tiek te
išėjo, kad mokyklą vis dar tik 
elektrinės dūmai tepasiekia.

(Elta)

Petrauskų prisbninimas

Kauno miesto administraci
jai yra pavesta įrengti Kipro 
Bstrarsko paminklinį nuiziejų. 
Mudąjus numatytas ' įrengti 
Kaime, buvusiuose Kipro Peb 
mnekn namuose. Jame numato- 
mas įrengti byrius ir Mikui 
IMransInii prisiminti. Nutar
ta Miko Petrausko palaikus per
tam 0 Dusmenų kapinių į Vii- 
niatti Rasų kapines ir palakto 
n mua aram kuhd mrausao.

ti antkapį Komporitorių sąjui> 
ga paraginta ifteisti aatmografi- 
ją a|4e Kiprą Petrauską.

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Aaastaai, B. S. 
rr-ei jamaica avenue 

(Cer. 77» «trwt) 
Woodhawn, N.Y. 11421 

WK DSUVER 
Mkhigen 24130

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly 
R. BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
VVoodhaven, N.Y. 11421

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co, Ine.
specializuoja si nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir- 
žos Ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti incb-lių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
te paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO„ INC.
86-01 114th Street Richmond Hill. N.Y. 11418 — Tel. 212-4H-67!»9 
2422 West Marųuette Rd. Chicago. III. 60629 - Tel. 312-176-2212

Visais apdrandos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis į
UTAS SERVICE CORPORATION

M-10 Jamaica Avė. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212-817-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.

Cbteaga Rame Peria MOncben Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
UTAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keUautumėt. UTAS Travel Servire parūpins bilietus, 
padarys reikiamas reaervactjas. patars kur goriausia atostogauti, 
kur apatatati, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato- 
Klausia išvykti. Patarnavimai yra vlsrtkai veltui. — LITAS Travel 
Service taOctaa iškvtečiant gimines M Lietuvos, atostogom ar nuo-- 
lėtiniam apalgyveniniui. RUOŠIATĖS KELIONf-N ?... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
M-10 Jamaica Avė. Weo*aven. N. T. 11421 - Tel. 212 - 847-5522

SMKlIfr.VGOS KELIONES!



LieUivos dlpl. Seto Št. Lozoraičio kalba 
sos bato vių tintos šventė. Tą nepriklausomybes šventes proga 
dieną tauta minėjo savo didin- -r--, 
gą valstybinę praeitį, savo at
statytosios valstybės kūrybingą 
plėtojimąsi ir savo prisirišimą 
į>rie laisvės, Nepriklausomybė,

dė beginklis prieš laisvės idė
ją, kuri žtgyja, noksta ir prade
da išeiti iš dvasios pogrindžio

taras, kaištas patriotas velionis 
didžiai nusipelnė mūsų tautai, 
sėkmingai tarnaudamas kaip

mas kaip istorikas. Sovietam o-

kai pripažinta, buvo reali, nes 
tautos reikalai buvo spren
džiami pačių lietuvių Lietuvoje 
ir lietuvių atstovaujami nepri
klausomai nuo svetimųjų nuro
dymų. Dabar, Lietuvai esant so
vietų okupuotai, jos reikalus 
sprendžia svetimieji, ir daigi ne 
lietuviški komunistai, bet Krem
liaus valdovai, težiūrėdami So
vietų Sąjungos interesų, kurie 
yra priešingi Lietuvos intere
sam. Pirmiausia gi jie priešingi 
Lietuvos nepriklausomybei, tai
gi vyriausiai tautos teisei, ku
rios vykdymas yra būtina sąly
ga apsaugoti tautiniam savitu
mui, kultūros pažangai ir mate
rialinei gėrovą, laisvai bendra
darbiaujant su civilizuotuoju 
pasauliu. Dabartinė Lietuvos 
padėtis nesudaro išimties: So
vietai naikina visų valstybių 
laisvę, kurias gali pasiekti 
Maskvos smurtas.

Štai kodėl okupuotoje Lietu
voje sovietai slopina kiekvie
ną atsiminimo apie nepriklau
somybės laikus išraišką, ir di
delė tyla apgaubia kaip tik ne
išdildomą iš mūsų istorijos ir 
sąmonės Vasario šešioliktosios 
datą.

Tačiau ši tyla negali suklai
dinti pasaulio. Padarytas Lie
tuvai smurtas, jos okupacija 
iki šios dienos tarptautinės vie
šosios nuomonės laikomi vienu 
iš ryškiausių Sovietų Sąjun
gos agresyvios politikos pavyz-

jokių materialinių tikslų, vie
ningą!,. viešai švenčia Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atsta
tymo sukaktį. Tokiu būdu lais
voji mūsų tautos dalis, nepriei
nama sovietų terorui ar klaidi
nimui kalba už visą tautą ir 
reiškia jos tikrus jausmus.

šis mūsų bendras nusistaty
mas Lietuvos laisvės byloje yra 
pagrįstas ne tik patriotiniais 
jausmais ir Lietuvos gyvybinių 
interesų supratimu. Jį stiprina 
realūs politiniai duomenys, bū
tent, padėties sovietų paverg
tuose kraštuose ir net pačioje 
Sovietų Sąjungoje raida. Per 
25 metus sovietai neįstengė į- 
skiepyti Lietuvai ir kitom jų už
valdytom valstybėm komuniz
mo dvasios ar patraukti jas sa
vo pusėn. Priešingai, visur, kur 
jie yra įvedę savo santvarką bei 
politinį viešpatavimą, nesustab
domai auga tautų pasiryžimas 
atgauti laisvę ir nepriklausomy
be. Toks sąjūdis Čekoslovakijo
je buvo privertęs komunistinę 
vyriausybę pradėti atleisti prie
spaudos varžtus, ir dėl to Mas
kva okupavo Čekoslovakiją. So
vietų Sąjungoje vis daugiau ir 
griežčiau pasireiškia jaunų in
telektualinių sluoksnių, rašyto
jų, mokslininkų technikų pasi
priešinimas politinei bei dvasi
nei priespaudai. Lenino, Stali
no ir jų įpėdinių teroras, sunai
kinęs milijonus žmonių, pasiro-

truks ir bus visur stabdomas vi
som, kad ir negailestingom, 
priemonėm, ligi susidarys sąly
gos pavergtom tautom išsilais
vinti. Tačiau jis tęsiasi, gilina 
neapykantą sovietam ir gaivina 
išsilaisvinimo viltį. O ši viltis 
jau savaime yra politinis ir dva
sinis veiksnys prieš tuos, kurie 
tramdo žmonių ir tautų laisvę.

Nepriklausomybės šventės 
proga Lietuvos diplomatinė tar
nyba su gailesčiu ir pagarba

valdžia ir tęsė tarnybą užsie
ny kaip Lietuvos diplomatijos i 
šefo pavaduotojas. Vėliau hitle- -j 
rininkai kalino jį vienerius me
tus ir sovietai 10 metų. Tene- 
užmiršta lietuvių tauta Šio žy
maus valstybės vyro, davusio 
jai savo jėgas ir už ją kentė
jusio. Lietuvos žemė, kurioje 
palaidotas Petras Klimas, bus 
jam lengva, nes jis mirė tikė
damas, kad ji bus vėl laisva.

Prof. Julių Grauvrogką prisiminus
P. STRAVINSKAS Romoje grt^dŽfo W aptarta Lietuvos kankinių koplyčia. V. K. Jonynas buvo nusivedęs tos koplyčios modelį. 

Ii k. į d. architektas F. Vacchini, prel. V. Mincevičius, kard. A. Samore, prel. J. Tadarauskas, V. K. Jonynas

Daug pasiekė homo sapiens 
(protingasis žmogus) šiandien 
savo proto galia. Jis išaiškino 
slaptingas gamtos jėgas ir pri
vertė anas jam tarnauti. Jis iš
tobulino techniką, pasiekė di
delių laimėjimų ūkio srityje, iš
rado daug naujų medžiaginių 
vertybių, gyvenimo patogumų. 
Jis pakėlė medžiaginę kultūrą 
iki stebėtinai aukšto lygio.

Bet visa tai neatnešė žmoni
jai laimės. Nepašalino bado, 
kurį ir šiandien kenčia didelė 
žmonijos dalis. Nepanaikino so
cialinio neteisingumo, žmogaus 
išnaudojimo, kurį matome dau
gelyje pasaulio kraštų. Neišva
davo milijonų žmonių ir gau
sybės tautų iš despotų ir tiro
nų priespaudos. Nesumažino iš
tuokų, nesulaikė šeimų irimo, 
dėl kurio kenčia šiandien nesu
skaitoma daugybė iš šeimos 
židinio išstumtų, tėvų atsižadė
tų, be tėviškos globos ir auk
lėjimo paliktų vaikų. Nęapval-

Žemuosiuose rūmuose įstaty- dė aklųjų žmogaus aistrų — ne- 
tas priėmė įstatymą dėl Balti- mą trečiuoju skaitymu svars- apykantos, keršto, pavydo, ego-

landė (Ohio) mirusiojo a. a. 
prof. Juliaus Gravrogko asme
nyje.

Jo plačioje asmenybėje gra
žiai, suderinamai reiškėsi pro
tas ir sąžinė, neleidusi protui 
daryti to, kas nesiderina su jos 
liepimu. A. a. prof. Juliaus 
Gravrogko asmenyje, tiesą sa
kant, matėme homo sapiens ir 
homo ethicus; šis pastarasis bu
vo net “galingesnis”. Todėl tą 
didelio proto ir jautrios sąži
nės vyrą, mūsų tautos ir vals
tybės veikėją, manding, galime 
vadinti ir vienu homo ethicus 
vardu.

A. a. prof. Juliui Gravrogkui 
mirus, 1968 kovo 30 Drauge 
esu paskelbęs jo nekrologą, kur 
pateikiau šiek tiek jo biografi
nių žinių ir paryškinau jo as- 

.menybę, daugiau sustodamas 
ties juo kaip mokslo kūrėju, iš-

APIE MUZIKU JON| BRUNDZA
šiek tiek žiniją apie jo idėjinę 
veiklą ir jo mūs žavintį bei pa
mokantį privatinį krikščioniš- Ilgametis Brooklyno šv. Jur- riūnas, aviacijos dalinių chor- 

jos valstybių fondų, laikytų tant, kaikurie konservatoriai i- izmo, didybės ir kitų, dėl kurių Mjj gyvenimą. £«> parapijos vargonininkas Jo- vedis. Mokė juos giesmių ir dai-
Londone nuo prieškarinių lai- tin griežtai pasisakė prieš tą įs- žmogus negali sugyventi su -
kų, likvidavimo. Už įstatymą tatymą. Sir Tufton Beamish pa- žmogum, tauta su tauta, valsty- 
balsavo 161, o prieš—115 at- brėžė, kad įstatymo projektas bė su valstybe.
stovų. Vasario 4 įstatymo pro- kilo iš Wilsono Kosygino pla- šiandien visiem jau darosi 
jektas jau buvo svarstytas Lor- tesnio susitarimo prieš dvejus aišku, kad žmoniją gali pada- 
dų rūmuose. Aštrių žodžių metus, kai buvo tikėtasi suda- 
prieš jį buvo ir čia pasakyta, ryti su Sov. Š-ga draugystės 
kaip ir Žemuosiuose rūmuose, paktą. Dabar iš ano susitarimo 
Buvo prikišta vyriausybei, kad neliko nieko kita, kaip tik šis 

įstatymo projektas, kurs tik gė
dą darąs D. Britanijai. Sakė: 
“Mane ima pyktis ir apmaudas 
dėl šio visiškai nevykusio pro
jekto, kuris didžiai abejotinas 
teisiniu ir visiškai nepateisina
mas moralinių požiūriu”.

Šiuo įstatymu numatoma leis
ti Britų vyriausybei panaudoti 
pinigus, gautus už jau parduo
tą valstybių auksą, atlyginti sa- 
vo piliečių bei firmų nuėsto- Tokį }mog^ 
liam, patirtiem “perleistose te- ethieus, mes turėjome ir prieš 
ritorijose”... (Elta) metus (1968 vasario 10) Cleve-

Dievo; atgauna gyvą tikėjimą, kreipė reikiamo dėmesio. Jis 
kurį tvirtą ir nepalaužiamą jis jau tada pagavo teisingą mintį, 
išlaikė iki paskutinio savo at- kad medžiaginė kultūra be sie- 
dūsio, iki mirties. Nuo tada jis 
gilinasi į krikščioniškąjį doros 
mokslą, ypač į krikščioniškąją 
socialinę doktriną, kurią skel
bia Katalikų Bažnyčia. Kas įvy
ko anuo metu jaunojo J. Gr. 
sieloje? Protas atrado pasaulė- 
žvalginę tiesą, kurią sąžinė įsa
kė jam be prieštaravimų priim
ti ir nusilenkti dieviškajam au
toritetui.

Tai padaręs, stud. J. Gr. per
siima mintimi, kad jo kilnusis 
pašaukimas žemėje yra rūpin
tis ne tiek medžiagine, kiek sie
los kultūra, į kurią tada jo ap- 
hnkos taiS ir draugai ne-

nebuvo patenkintas, matyti, se
minarijos vadovybei suabejojus 
prašytojo — kandidato j klieri
kus pašaukimu.. .Aišku, ir se
minarijos vadovybei buvo 
keista, kaip čia dabar socialde
mokratas apsisprendė tapti ku
nigu.

Bet kas iš tikrųjų ano meto

los kultūros žmonėm laimės ne
atneša. Net ir darbininkų (tų 
silpnųjų ir nuskriaustųjų) vie
nomis tik medžiaginėmis gėry
bėmis nepatenkinsi, jų nepaso
tinsi. Todėl jaunasis J. Gr., net 
ir socialdemokratu būdamas, ap- J. Gr. traukė į kunigų semina- 
sisprendė tapti kunigu. Jis nu
sprendė įstoti į Petrapilio ku
nigų seminariją klieriku. Suži
noję apie tai, jo idėjos drau
gai (socaildemokratai) jį nuo 
anos jiem labai keistos idėjos 
atkalbinėjo. Bet jis vis tiek pa
davė Petrapilio kunigų semina
rijai prašymą priimti jį klieri
ku, tik, deja, anas jo prašymas

riją ir jam rodė kelią j kuni
gus? Tai jame egzistuojąs ho
mo ethicus.

(Bus daugiau)

BALTUOS VALSTYBIŲ FONDAI 
LONDONE LIKVIDUOJAMI

Sausio 22 d. britų parlamen-

ji sudarė susitarimą su Sovietų 
Sąjunga ir nepateikė to susita
rimo parlamentui ratifikuoti. 
Visa operacija buvo išvadin
ta “vagyste ir kyšininkavimu’’, 
nes Baltijos valstybių fondai iš 
tikrųjų tapę “pavogti”, o Rusi
jai buvęs duotas “pusės milijo
no svarų kyšis”, kad ji sutik
tų susitarti dėl kitų dalykų. 
Vyriausybės atstovo aiškinimas 
buvo neįtikinantis, lordai žiū
rėję j jį, anot Daily Telegraph, 
“su sarkastiška panieka”, bet 
pavojaus įstatymui nėra.

ryti laimingą tiktai hemo ethi
cus, vadina, tik dorasis, etiš
kasis žmogus.

Žinojimas ir sąžinė turi derin
tis žmoguje. Protas turi klausy
ti sąžinės.

Dorasis žmogus, homo ethi
cus, pažinęs tai, kas gera ir kas 
bloga, turi elgtis pagal savo 
sąžinę, jausdamas dorinę atsa
komybę už savo veiksmus.

Tokio hemo' ethicus reikia 
šiandien visom tautom ir vals
tybėm. Jo reikia ir mum, mūsų 
tautai ir valstybei.

IfudCr. R. Kisieliaus

i J. ŽILEVIČIUSt —

Nekartodamas to,‘ kas buvo nas Brundza mirė sausio 1. Gy- 
Drauge parašyta, a.a. prof. Ju- veho jis Rego Park sekcijoje, 
lių Gravrogką prisiminsiu čia 
daugiau kaip socialinės sąžinės 
vyrą, kaip homo ethicus, kuris 
dirbo ir kovojo dėl sociališkai 
orientuoto humanizmo, siekda
mas jo idealą realizuoti ir teisi
nės bendruomenės tvarkoje, 
valstybėje.

Pateiksiu čia vieną kitą a.a. 
prof. Juliaus Gravrogko biogra
finį faktą ir asmenybės bruožą, 
rodantį jo humanizmą, jo socia
linę sąžinę, jame apsigyvenusį 
tą gerąjį, nuskriaustuosius ir 
silpnuosius užjaunantįjį, juos 
nuo socialinio neteisingumo 
ir neteisės ginantįjį ir, apskri
tai, tautų ir valstybių gyveni
mui, ypač gi mūsų tautai bei 
valstybei tvirtus dorinio bei tei
sinio gyvenimo pagrindus pa
dėti siekusįjį homo ethicus.

1) Dar būdamas jaunas, stu
dentaudamas Petrapilio techno
logijos institute, 1915 m. a.a. 
prof. Julius Gravrogkas įsijun
gia į socialdemokratinio jauni
mo eiles (įsirašo į Liet studen
tų Petrapilio draugiją ir pri
klauso jos kairiajam sparnui, 
kaip jis pats sakė, “studentų mam didžiajam karui, pasitrau- 
radikalų rateliui”). Kas atvedė į Vilnių. Apsigyvenęs moks- 
stud. Julių Gravrogką, turtingų leiyių bendrabutyje, 
tėvų vaiką, savo kilme dargi ir moksleivius dainų ir giesmių, 
bajorą, į socialdemokratinį jau
nimą, kuris sielojosi darbinin
kų gerove, jų likimu, silpnųjų 
ir nuskriaustųjų gyvenimo ir so
cialinės padėties pagerinimu? 
Jį atvedė ten jo turėtoji socia
linė sąžinė, jame besireiškiąs ganizavo ir giesmininkus užpuo- 
homo ethicus.

2) įsijungęs į minėj^ją drau
giją ir socialdemokratų eiles, 
iškart jis priima visas ano me
to soialdemokratų idėjas, ne 
tik socialines, bet ir pasaulė- 
žvalgines, vadinas, Karolio 
Markso materializmą. Bet tuo- , _T/T ,MW-
jau jis savo dideliu, giliu ir pla- kyklos fortepijono klasę. 1918 
čiu protu tai pergalvoja, randa su moksleiviais grįžo Lietuvon, 
marksistinį materializmą nepri- 1919 buvo pirmasis Kauno įgu- 
imtiną, jį atmeta ir grįžta prie los kareivių karo mokyklos ka-

savo namuose. Paskutinius me
tus sirgo ir nebegalėjo dirbti 
jokio darbo. Nuliūdime paliko 
žmoną Bronę Vencevičiūtę. Ve
lionis buvo gimęs 1889 Pilia- 
kalniškių kaime, Šunskų vals
čiuje, Lietuvoje.

Baigęs pradžios mokyklą, pri
vačiai rengėsi egzaminam į gim
naziją. Tuo pačiu metu pas 
Šunskų vargonininką mokėsi ir 
vargonininkavimo. Iš pat ma
žens jį traukė muzika.

Nuvažiavęs į Marijampolę, 
muzikos mokėsi pas Joną Ben
derių, kad galėtų įstoti į Var
šuvos konservatoriją. Po kele
lių metų nuvyko Varšuvon ir 
pas suvalkietį Vaitiekų Ratu-

kavime. Ratušinskas tuo metu 
buvo, vargonininku šv. Florijo
no bažnyčioje Prahos priemies
tyje.
j. Brundza vargonininkų drau

gijos bažnytinės muzikos sky
riuje išlaikė reikiamus egzami
nus ir grįžo Lietuvon, 
vargonininkauti
Višakio Rūdoje. Prasidėjus pir-

Pradėjo

mokė

Parengė moksleivių chorą, 
kuris turėjo giedoti lietuviam 
skirtose pamaldose lenkiškoje 
bažnyčioje Lukiškiuose ... Len
kai, sužinoję, kad lietuviai gie
dos lietuviškas giesmes, susior-

lė. Patį chorvedį J. Brundza, P. 
Dovydaitį ir kitus net apstum
dė ir apmušė,net sužeidė.

Frontui artėjant, su mokslei- 
viais J, Brundza pasitraukė į 
Voronežą. Ten gimnazijoje dės
tė muziką, mokė chorą. 
Pats gi stojo į muzikos mo-

nų. 1920 švietimo ministerijos 
surengtuose pradžios mokyklų 
mokytojų kursuose dėstė muzi
ką ir vadovavo chorui. 1921-22 
vadovavo šv. Zitos draugijos 
chorui ir surengė Kauno mies
to teatre koncertą.

Pradėjus veikti Kauno muzi
kos mokyklai, stojo į mokyklą ; 
ir toliau lavinosi. Pragyvenimą ; 
užsidirbdavo vargoninkauda- ; 
mas. Nuo 1921 pradėjo dirbti ; 
Teisingumo, vėliau Finansų mi- ; 
nisterijoje.

Į Ameriką pakvietė 1923 ; 
kun. dr. V. Bartuška. Pakvietė 
vargoninkauti į Mount Carmel, 

(nukelta į 6 psl.)

Lietuvių pranciškonų kul
tūrinei veiklai tęsti reika-
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai ►
kviečia lietuvius jaunuo-
lius tapti šv. Pranciškaus ► 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la- • 
bai plati. ■ >
Jaunuoliai priimami klie- ■ > 
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiama proga siekti ; 
mokslo.
Norint informacijų, rašo- ;; 
ma šiuo adresu :

Provincini Superior ;;
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine ;
04046 :’

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
Kennebunkporte, Maine
su visom Amerikos gimnazijų teisėm

■teinamas pilnas j kolegijas paruoSiamvjy gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek 
anglų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietu- 
viSka gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams Sviesti kviečiami lietu
viai rašytojai, muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda moki
niams įstoti į kolegijas.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas — atsižvelgiama j kiekvienos Šei
mos padėtj.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigų 8 skyrius.

Lietuviai tėvai, branginkit šią gimnaziją, tol ji yra, 
Jos ateitis jūsų rankose!

Zit formacijoj ir regisi nacijos ret&a/aia rašykit
Rev. Rector
St. Anthony High Schooi 
Kennebunkpėrt, Maine 04048
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Politinių studijų
LFB Los Angeles sambūris 

sausio 25 ir 26 Statler Hilton 
viešbuty surengė politinių dis
kusijų savaitgalį. Pakviesti pra
nešėjai — žinomi vietos vi-, 
suomenės veikėjai ir politinio 
gyvenimo problemų žinovai — 
pabėrė pluoštą minčių ir iškė
lė eilę faktų, aktualių šiuo me
tu mūsų išeivijoje. I patiestų 
problemų nagrinėjimą įsijungė 
daugelis dalyvavusių. Modera
torium buvo atvykęs iš Roch- 
ester prof. dr. A. Klimas.

kad 70 proc. tetariu rašytojų, 
nepakęsdami diktatūros, pasi-

jas dėl laisvės. Si kova nesi

savaite
SSĮ-jS

ti | amerikiečių politines parti-

gas pažintis, kurios bus nau
dingos Lietuvos laisvinimo ko
voje. .

ČAtfctNlMKAS

Vyr. s. A. Saulaitis apsilankęs Los Angele* kalbasi su Vaciu Prižgintu, lietuviškų knygų platintoju.
Nuotr. L. Kanto

Hh. GBA

Į IŠ VISUR I
— Prol. dr. Justinas Juodai

tis, ilgametis Telšių Kunigų se
minarijos profesorius, inspekto
rius, o vėliau ir rektorius, pas
kutiniu laiku Kražių altaristas, 
sulaukęs 69 m. amžiaus, vasa
rio 3 d. 7 vai. mirė Ketinės li
goninėje. Palaidotas vasario 6 
Kražiuose, rūsy po bažnyčia. 
Velionis 12 metų iškentėjo Si
biro tremty.

— Vokietijos lietuviai stam
bų Vasario 16 minėjimą ren
gia kovo 1 Mainze. Pagrindiniu 
kalbėtoju bus jaunas, bet jau 
spėjęs pagarsėti parlamentaras 
iš CDU partijos — Wemer 
Marx.

— Kun. Domininkas Audze- 
vičius, Tenenių klebonas, su
laukęs 70 m. amžiaus, mirė nuo 
širdies infarkto. Palaidotas Te
neniuose vasario 1. Kurį laiką 
gydėsi Kauno ligoninėje, bet 
mirė namuose.

savo paskaitoje nagrinėjo te
mą “Laisvojo lietuvio misija”. 
Iškeldamas sąlygas pavargtam 
krašte ir palygindamas lietuvių 
išeivių veiklos sąlygas demokra
tiniuose kraštuose, galutinoje 
išvadoje pasisakė, kad laisvųjų 
lietuvių uždavinys — atlikti 
visa tai, ko negali pavergtas lie
tuvis.

Atsilankęs į diskusijas paty
ręs politinio darbo veteranas 
Lietuves gen. konsulas dr. J.J. 
Bielskis iškėlė keletą neišnau
dotų galimybių Lietuvos bylai 
ginti. Jis taip pat iškėlė didelį 
trūkumą geros informacinės li
teratūros anglų kalba apie Lie
tuvą.

Studijų savaitgalį pradėjo į- 
vado žodžiu LFB Los Angeles 
sambūrio pirm. A. Kulnys, o už
baigimo žodį tarė vicepirm. dr. 
Z. Brinkis.

šeštadienio, sausio 25, vaka
rą tame pat viešbuty įvyko Los 
Angelės miesto mero Samuel 
Wm. Yorty pagerbimas, kurį su- 

ir tų pažinčių dėka pravesti organizavo Rezoliucijom remti 
svarbią rezoliuciją Baltijos komitetas, čia dr. A. Klimas 
valstybių laisvės reikalu. Jo pasakė pagrindinę kalbą angliš- 
nuomone, lietuviai turi įsijung- kai.

tikusi kaip testamentas jo kury-

laiko jos gyvybę bei kovingu
mą.

Po to vyko simpoziumas “Jė
gų ir priemonių mobilizacija

. kovai už Lietuvos laisvę”, čia 
Prof. S. Žymantas savo refe- ^bedamas laisvinimo veiks

ite “Laisvinimo veiklos apžval- . organizacinės struktūros 
ga ir įvertinimas” svariais argu- klausimu p Pamataitis iškė

lė vykdytinų reformų reikalą.

Dr. J. žmuidzinas nagrinėjo 
kelius bei priemones įjungti 
jaunimui į laisvinimo kovą. Jo 
nuomone, jaunimas galėtų 
sėkmingai talkinti organizuo
jant lėša laisvinimo darbui, 
dalyvaujant demonstracijose ir 
ypatingai informacijos darbe.

L. Valiukas, kalbėdamas apie 
svetimųjų talką, nurodė, kaip 
svarbu yra turėti draugų įta
kingų amerikiečių tarpe. Jis 
nupasakojo iš savo patyrimo, 
kaip jam pavyko sueiti į kon
taktą su žymiais amerikiečiais

mentais akcentavo Lietuvos ne
priklausomybės atgavimą kaip 
vieną svarbiųjų išeivijos uždavi
nių. Jis savo ilgą pranešimą su
vedė į šiuos pagrindinius punk
tus: Išeivijos politinės organi
zacijos savo veiklą turėtų kon
centruoti, kad JAV vyriausybė 
Baltijos valstybių atstatymo 
klausimą iškeltų ir jį iki galuti
no laimėjimo remtų; reikalauti, 
kad nepriklausomos Lietuvės 
atstovas būtų oficialiai priim
tas šio krašto prezidento; pa
sirūpinti transliacija į Lietuvą 
Laisvosios Europos programoje.

Poetas B. Brazdžionis, aptar
damas temą “Kūrėjo vaidmuo 
laisvės kovoje”, iškėlė faktą,

Detroit, Mich.
Lietuvių Fondui jau 
surinkta 30,000 dol.

Detroito, apylinkės Lietuvių 
Fondo narių sąrašas vėl pail
gėjo ir pavardžių padaugėjo.

Laima ir dr. P. Žemaičiai pa
pildė savo ankstyvesnį įnašą iki 

■ 600 dol., įnešdami 300 dol. su- 
. mą. Vladas Pliura buvo įsijun
gęs į L.F. su 500 dol. įnašu; 
jam mirus atmintinis įnašas šią 
sumą pakėlė iki 535 dol. Ste
pas Iljasevičius buvo įmokėjęs 
100 dol.; jam mirus, jo bičiuliai 
šią sumą papildė jki 177 doL 
Pranas Gužaitis buvo įmokėjęs 
L.F. 100 dol.; jam mirus, jo bi
čiuliai sumą pakėlė iki 125 dol. 
E. Paurazienė savo vyrui Sta
siui atminti 20 dol. sumą pa
pildė iki 80 dol. Atmintiniai į- 
naštai: Marijono Janukaičio— 
283 dol.; Aldonos Leščinskie
nės — 200 dol.; Petro Kučins
ko — 108 dol.; Leono Šukio— 
100 doL

Leonas Lozickas įstojo į L.F. 
įmokėdamas 100 doL

Reikia paminėti pavyzdingą 
lietuvį pik. Itn. Balį Svilą, ku
ris, niekieno neraginamas, testa
mentu paliko Lietuvių Fondui 
2000 dol.! šiuo metu Balys Svi
tas yra miręs, bet jo šviesus pa
vyzdys ir stambi auka lietuvy
bei išlaikyti ir lietuvių kultūrai 
puoselėti jo vardą L.F. narių 
knygoje įrašė aukso raidėmis.

šiuo metu Detroite yra 150 
Lietuvių Fondo narių. Surinkta 
apie 30,000 dolerių. A. a. Ba-

6. Didelės ir neišnaudojamos 
jėgos glūdi jaunojoje lietuvių 
intelektualų kartoje. Raciona
lūs planai ir pastangos galėtų 
jas pilniau įjungti į aktyviąją 
laisvės kovą.

7. Kovai už Lietuvos laisvę 
turime daug draugų laisvaja
me pasaulyje. Yra būdų ir prie
monių juos laimėti ir jų talką 
integruoti Į savo tikslų siekimą. 
Sektiną pavyzdį svetimųjų tal
kos organizavime duoda rezoliu
cijoms remti komitetas.

8. Tautinio susiklausymo ri
bose reikia ieškoti kelių į pa
vergtą tautą ir joje palaikyti 
laisvės viltis. Daugeliu atveju 
išvadas apie pavergtos tautos 
nuotaikas darome iš sąlyčio su 
Vilniaus lietuviais. Provincija 
ir kaimu iki šiol mūsuose me- 
todiškiau nebuvo domimasi. —

'9. Sėkmingam finansinių iš
teklių mobilizavimui laisvinimo 10. Spaudoje reikėtų skelb- 
institucijos visuomenei turėtų ti studijų savaitgalio paskaitas 
pasiūlyti konkrečius veiklos pla- ir pranešimus bei charakterin- 
nus. Klaidingas kelias — pir- gesnius diskusijų dalyvių t pasi- 
ma organizuoti finansus', o veik- sakymus, kurie paryškintų, pa
los sritį užpildyti pažadais, ku- grįstų ir detalizuotų formuluo- 
rie labai dažnai neištesimi. tas išvadinęs mintis.

HartfordL Conn.
Šv. Kazimiero ir Lietuvos per

sekiojamos Bažnyčios minėjimą 
Hartforde rengia LKMSąjungos 
17-kuopa kovo 2.

Minėjimas prasidės 8:30 v. 
mišiomis švč. Trejybės lietu
vių bažnyčioje. 2 v. popiet lie
tuvių parapijos salėje pagrindi
nę kalbą pasakys švč. Trejybės 
parapijos kleb. kun. J. Matu
tis. Sąjungietė S. Shimkus pa
rodys Lietuvos paveikslų skaid
res. Bus užkandžiai, laimėji-

- mai ir kiti įvairumai.

Įėjimo auka — 1 dol. Visas 
pelnas skiriamas Lietuvių Reli
ginei šalpai — Lietuvos Tylos 
Bažnyčiai. -----

Valdyba maloniai prašo na
res ir svečius dalyvauti. M.P.

— Pranciškonę Kultūros 
Židinio vajui praplėsti komite
tas sudarytas Baltimorėje, Md. 
Komitetą sudaro dr. Stasys An- 
kudas, dr. Elena Armanienė, 
kun. Antanas Dranginis, kun. 
Kazimieras Pūgevičius, Cezaris 
Surdokas ir Marija Svotelienė.

ba. Anuo metu šios instituci
jos atsakė į laiko reikalavimus 
ir atliko reikšmingus darbus ko
voje už Lietuvos laisvę.

Daugiau negu šimtmečio ket
virtis atnešė didelių pasikeiti
mų pačioje pavergtoje tautoje, 
užsienio lietuvių diferenciacijo
je ir sąlygose, kuriose kova už 
laisvę turi reikštis.

Institucijos visada linkusios 
sustingti formose ir veiklos me
toduose. Neimlios laiko reikala
vimam liko ir užsienio lietuvių 
laisvės kovai vadovaujančios 
viršūnės. Intelektualinis, kūry
binis ir finansinis lietuvių vi
suomenės potencialas nepakan
kamai panaudojamas laisvės ko
vai. Pasaulyje ir JAV-se įvy
kę pasikeitimai mum stato rei
kalavimus permąstyti strategi
ją, patikrinti artimesnius ir to- 
Ūmesnius kovos tikslus ir pra
dėti veikti iš naujo. Alto ir Vli
ko persitvarkymas stiprėjimo 
linkme — svarbus ir neatidėlio
tinas reikalas. Reformų delsi
mas nuostohngas Lietuvos lais
vės kovai.

I Rūpestį laisvinimo instituci- 
Los Angele* burmistrui Samuel Wm. Yorty Rezoliucijom Remti komitetas jas reformomis stiprinti sąmo- 
jteikė atiymėjimo lentelę. Iš k. į d- Nida Bnnkienė, burm. Samuel Wm. nįnga visuomenė atskiria HUO 
Yorty su žmona, komiteto pirm. Leonardas Valiukas. . °

pneso pastangų jas griauti.
3. Demokratišku charakteriu 

ir prigimtimi į laiko reikalavi
mus atsako Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė. Lietuvių Char- 
ta ir visuomenės valia Lietuvių 
Bendruomenę natūraliai įparei
goja rūpintis, kad laisvinimo 
institucijos normaliai funkcio
nuotų. Įvykus sukrikimam, Lie
tuvių Bendruomenė imasi ener
gingos iniciatyvos kliuviniam 
pašalinti, o reikalui iškilus, pati 
tiesiogiai imas laisvinimo užda
vinius vykdyti.

4. Artimiausioje ateityje lais
vinimo institucijos turėtų kon
centruotis į šių konkrečių tiks
lų vykdymą:

a. Aktyviai siekti, kad JAV- 
bės ir kitų laisvojo pasaulio 
kraštų vyriausybės iš “Balti
jos valstybių okupacijos nepri
pažinimo” politikos pereitų į

Politinių studijų savaitgalio išvados
Klimas. Visų tų temų svarsty
me dalyvavo gausus būrys Los 
Angeles lietuvių.

Susumavus referentų mintis 
ir studijų dalyvių pasisakymus,

Lietuvių Fronto Bičiulių Los 
Angeles sambūris 1969 sausio 
25-26 Statler Hilton viešbutyje 
suorganizavo politinių studijų 
savaitgalį “Jėgų ir priemonių
mobilizacija kovai už Lietuvos galima daryti šias išvadas: 
laisvę” temai nagrinėti. Pagrin
dinius pranešimus padare prof. 
Stasys Žymantas — “Matykime 
ir veikime iš naujo”, Lietuvių 
Dienų redaktorius poetas Ber
nardas Brazdžionis-------“Kūrėjo
vaidmuo kovoj už Lietuvos 
laisvę”, simposiume dr. Petras 
Pamataitis kalbėjo laisvinimo 
veiksnių struktūros klausimu,

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo
Po 600 dol.: Juozas ir Marija Juozapavičiai, VVoodhaven, N.Y. (jau

— Zusana Vanagaitė, Ar
gentinoje sėkmingai vadovavu
si “Atžalyno” ansambliui ir 
daug dirbusi su lietuvišku jau
nimu, automobilio nelaimėje 
žuvo 1968 rugpiūčio 21. Ji taip 
pat išlaikė brolio 3 vaikus ir 
globojo senutę motiną. Po duk
ters tragiškos mirties sunku jai 
verstis. Tad ji ir kreipiasi laiš
ku: “Brangūs broliai lietuviai, 
sveikinu visus. Neimkite už 
blogą, kad kreipiuosi į Jus sun
kioje ir skaudžioje mano padė
tyje. Žinote mano nelaimę — 
netekau savo brangios dukters 
Zusanos, mano vienintelės pa
ramos senatvėje. Be to, liko 
man globoti dar trys anūkai ir 
esąme po svetimu stogu. Grei
tai turėsime apleisti tuos na
mus. Tiesa, jau pradėjau anks
čiau su Zusana statyti sau na-

baigti. Todėl kreipiuosi į Jus, 
broliai lietuviai, padėkite man
įsirengti namukus, kad juose 
ramiai galėčiau užbaigti savo 
gyvenimo dienas. Su gilia pa
garba, Ona Vanagienė.” Aukas 
galima siųsti adresu: Ona Vana
gienė, Mendoza 2280, Avellane- 
da, Buenos Aires, Argentina.

1000 aukojo).
Walter ir Pulcherija Tureliai, Hollis, N.Y. (anksčiau au
kojo 500 dol.).

500 dol.: Elzbieta Kazakievičiutė, Nonvood, Mass.

Po 100 dol.: Petras Adomaitis, Rego Park, N.Y.
Helen ir Frank Gagas, Woodhaven, N.Y., 
Peter Jakubauskas, Waterbury, Conn.
Antanas ir Ona Kratavičiai, Orchard Lake, Mich.
Kazimieras Račkauskas, Richmond Hill, N.Y. įrašo žmo
ną a.a. Uršulę.
Aleksandras ir Elena Vilčinskai, Richmond Hill, N.Y.

50 dol.: Helen Kaczenas, Lynn, Mass., įrašo a.a. motiną Domicėlę.

35 dol.: Gertrūda Robinson, Lawrence, Mass.
30 dol.: Louis Fiore, Richmond Hill, N.Y.

Po 25 dol.: Elena ir Povilas Mikšiai, Cleveland, Ohio (pažada 100

1. Lietuvių išeivija turi gau
sius intelektualinių ir moralinių 
jėgų resursus kovai už Lietu
vos laisvę vesti, šių jėgų veiks
mingumą esame pajėgūs pa
remti lietuvių visuomenėje su
telktais finansiniais ištekliais.

2. Lietuvai praradus nepri
klausomybę, Lietuvoje ir užsie
niuose tavo sukurtos kovai už 
laisvę centrinės organizacijos. 
Rusų okupacijos pogrindyje 
Lietuvių Aktyvistų Frontas ir 
vokiečių okupacijoje Vyriausias nepriklausomybės reikalavimo

politiką, šiam tikslui siekti ge
rai galėtų pasitarnauti JAV kon
grese pravestoji HCR 416 rezo
liucija.

b. Baltuosiuose Rūmuose su
organizuoti oficialaus Nepri
klausomos Lietuvos respubli
kos atstovo priėmimą.

Išrūpinti lietuvių skyrių 
Europe radijo programo-

lio Svilo pinigai kol kas, dėl ar* Jona$. pasisaae
teisinės procedūros, į L.F. nėra iaununo I laisvės kovą įjungi- 
įplaukę, bet nėra abejonės, kad mo reikalais. Svetimųjų talkos 
įplauks vėliau. mobilizavimą aptarė Lsonar-

Detroitui skirta L.F. kvota— **** Valiukas, rezoliucijom rem-
100,000. Dar turime surinkti Į* komiteto pirmininkas. Plačią-
70,000 dol. Neabejotinai ir ši 
suma bus suaukota!

VI. Mingėla te nagrinėjo prof. dr. Antanas kurta Amerikos Lietuvių Tary-

ja prasme laisvojo lietuvio pa
reigas kovos už laisvę konteks-

Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas kovojančios tautos vienin
gai buvo remiami. JAV-se visų 
patriotiškų grupių susitarimu į-

ko "KaMUos kirtimMyJe”. Kai vioni vakMno, kiti žKMjs.

c.
Free

Nuo kovos už laisvę pa5.
reigos neatleidžiamas nė vie
nas sąmoningas lietuvis net ir 
kūrybinės laisvės pretekstu. Tie
sa, kūryba negali būti pajung
ta bet kokiem, kad ir kilniem, 
tikslam, bet kūrybiniai laimėji
mai gali ir turi būti panaudoti 
kovai už Lietuvos laisvę.

Į kūrybinių laimėjimų kate
goriją {jungtini ir mūsų moks
lininkų atsiekimai. Laisvųjų lie
tuvių kūrybinei dvasiai kelti, 
kūrybiniam laimėjimam ir kū
rėjam pasauliui pristatyti {kur
tina lietuvių mokslo ir meno

lėuotr. u Jurskio draugija.

—

doL).
Mr. Mrs. A. N. Minsavitch, Richmond Hill, N. Y. (paža
da 200 dol.) įrašo Mikaliną Miklasevičienę ir Ona Min- 
savičienę.
Emilija ir Pranas Vainauskai, Brooklyn, N.Y.

Po 20 dol.: B. Budreika, Brooklyn, N.Y.
A. Cirkelis, Woodhaven, N.Y.
A. Mrozinskas, Woodhaven, N. Y. (pažada 100 dol.).
Mr. Mrs. C. Valinchus, Woodhaven, N. Y.

Po 10 dol.: Elena Duobienė, Norwood, Mass.
Juozas Duoba, Norwood, Mass.
Adolph čampė, Waterbury, Conn.
Peter Lalas, Amsterdam, N.Y.
Snieguolė Jurskytė, Phila, Pa.
Mr. Mrs. R. Mahony, Woodhaven, N.Y.
E. Rossalim, Brooklyn, N.Y.
Emilija Sprindis, Brooklyn, N.Y.
Julia Vyšniauskaitė, Woodhaven, N.Y.

Po* 5 dol. ir mažiau: E. Jurevičius, L. Bajorūnas, J. Žygas, T. Mit-
chell, A. Junokas, S. Palionis, Cosmo Barone.

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!
Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 

Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwkk Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

— Dailininko Vytauto Igno ta
pybos ir grafikos parodos ati
darymas įvyks kovo 1, šeš
tadienį, 7:30 vai. vakaro. Ati
darymo metu dail. Igną prista
tys dail. Romas Viesulas. Paro
da tęsis iki kovo 8 d. Lietu
vių Banke, 202 N. Broad St. 
JAV LB Philadelphiįos apy
linkės valdyba kviečia skaityto
jus atsilankyti į parodą ir arti
miau susipažinti su dail. Igno 
kūriniais.

— Lietuvos žemėlapis, JAV 
LB. švietimo Tarybos rūpes
čiu ruošiamas mokyklos reika
lui, jau pasiųstas patikrinti ko
misijai, kurios pirmininku yra 
dr. VI. Viliamas. Žemėlapį brai
žė pulk. J. Andrius.

— Prof. J. Kuprionis (Rus- 
ton, La.> atnaujino savo, kaip 
ypatingojo Tautos Fondo rėmė
jo 25 dol. įnašą, t.y.. įmokėjo 
jau už 1969 metus. Tokias au
kos (jei ne mažesnės kaip 25 
dol.) ne tik padeda Vyr. Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetui su
stiprinti Lietuvos laisvės šau
kimas!, bet ir aukotojui sutei
kia atpildo: jis per ištisus me
tus gauna Vliko leidžiamus biu
letenius lietuvių kalba, kuriuo
se randa daug žinių apie Vli
ko veiklą ir apie tai. kas dedas 
Lietuvoj. Tad. paremdami Tau
tas Fondą, paremkite jį ypa
tingai! Adresas: Vlikas. 29 W. 
57 St. 10 FL, New York. N.Y. 
10019.
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WOBCESTER. MASS.
Atnaujinama Šv. Kazimiero 

bažnyčia
Rudeni Šv. Kazimiero parapi

ja švenčia deimantinį jubiliejų 
— 75 metų sukaktį. Parapijos 
reikalais pradėjo rūpintis 1891 
keliolikos lietuvių įsteigta šv. 
Kazimiera draugija. Jaunas, 
energingas, Seinų seminarija 
baigęs, kun. Juozas Jakštys su 
Šv. Kazimiero draugijos pirm. 
V. Kupstu tris kartus važinėjo 
pas Springfieldo vyskupą, kol 
gavo leidimą steigti lietuvių pa
rapiją Worcesteryje. 1894 spa
lio 21 atlaikytos pirmos pamal
dos Švč. Jėzaus širdies bažny
čioje. 1895 pastatyta ir pašven
tinta medinė bažnyčia. 1903 
pradėta statyti mūrinė, įreng-

Massachusetts atstovų rūmai 
priėmė rezoliuciją

Prieš kelerius metus Worces- 
terio lietuvių išrinktas senato
rius Vytautas Pigaga Massa
chusetts senate pravedė rezo
liuciją, smerkiančią Sovietų Ru
sijos okupaciją Pabaltijo kraš
tuose ir reikalaujančią atitrauk
ti iš tų kraštų raudonąją armi
ja-

Šiais metais Worcesterio lie
tuvių ką tik išrinkto atstovo 
Ch. Tagmino, trejus metus bu
vusio Liet. Piliečių klubo pir
mininku, iniciatyva panaši re
zoliucija priimta Massachusetts 
atstovų rūmuose.

Vasario 5 Ch. Tagmino šve
dais į atstovų rūmus buvo pa- _ 
kviesti šv. Kazimiero parapijos tas tik rūsys, kuriame iki 1916 Bažnyčios atnaujinimo sąma- 
klebonas kun. J. Jutkevičius ir buvo laikomos pamaldos. Pasta- ta numatyta 70,000 dol. Ta su- 
Worcesterio lietuvių organizaci- čius bažnyčią, rūsyje įrengta ma galinti kiek pakilti. Tai pa
jų pirm. Pr Stanelis Po posė- parapijos salė. aiškės. kai bus baigiami darbai.

Šv. Kazimiero 
parapijos mokykla

šiais mokslo metais energin
gos vedėjos sesers M. Karoli
nos (Charlene) rūpesčiu mokyk
loje padaryta kai kurių svar

jų pirm. Pr. Stanelis. Po posė- parapijos salė.
džio visi trys lankėsi pas gu- 1908 paskirtas naujas klebo- 
bematorių Sargeant, kuris irgi nas Vincentas Bukaveckas tu- 
pasirašė po rezoliucija, pareikš- rėjo daug vargo su atskilėliais, 
damas, kad jis pilnai jai prita- įsteigusiais tautinę parapiją, ir 

su parapijos suskilimu. 1913 
paskirtas kun. Jonas Jakaitis 
atgaivino beirsiančią parapiją 
ir pačią lietuvybę. Įsteigė eilę 
lietuvių organizacijų, užbaigė 
bažnyčios statybą. 1924 pasta
tė parapijos mokyklą su lietu-

Pa. Vos kelis mėnesius čia var- višku užrašu ir vyčiu, kuris ir 5 
goninkavęs, užėmė vargoninko šiandien dar liudija parapijos ( 
vietą šv. Jurgio lietuvių parapi- lietuviškumą. (
joje Brooklyne. čia jis dirbo Dvejus metus parapijos kle- 
visą amžių, kol išėjo į pensiją. bonu buvo kun. Konstantinas '

Apie muziką 
J. Bnindzą
(atkelta iš 4 psl.)

Apsigyvenęs Brooklyne. tuo
jau stojo muzikos mokytis į A. 
Guilmant vargonų mokyklą. Mo
kėsi trejus metus.

Kupinas jaunatvės, pradėjo 
veikti, rengdamas koncertus, 
vaidinimus, religinius koncer - 
tus. 1926 vedė Brcnę Vencevi- 
čiūtę, kuri buvo energinga 
veikėja jaunimo tarpe, solistė- 
dramatinis sopranas. Nuo tada 
abu jau bendrai veikė.

Toje šv. Jurgio parapijoje
surengė per šimtą koncertų ir 
kitokių parengimų. Su choru 
dalyvavo visose dainų dienose, 
per radiją lietuviškose progra
mose, Brocklyno muziejuje ir 
k. Nuo pat atvykimo Amerikon 
priklauso ALRK Vargonininkų 
Sąjungai ir eilę metų buvo cent
ro valdyboje, eidamas įvairias 
pareigas.
Rašinėdavo spaudoj pasirašy

damas slapyvardžiais: J. Pabali- 
nis, J. Piliakalnis, Šunskų Jo
nas ir k. 1936 išleido J. Žile
vičiaus parašytą biografiją apie 
C. Sasnauską.

Savo didelį muzikos archyvą 
atidavė Lietuvių Muzikos Ar
chyvui.

Velionis buvo malonaus bū
do, draugiškas, nuoširdžiai rė
mė visus lietuviškus reikalus, 
mielai padėdavo organizacijom, 
'kai jos buvo reikalingos jo pa
galbos.

Sunki liga privertė jį 1956 
pasitraukti iš tarnybes. Ilgus 
metus, žmonos slaugomas, sir
go namuose.

Šiuo reiškiu gilią užuojautą 
žmonai ir kitiem artimiesiem. 

Vasys. dabartinis prelatas, nuo 
1929 kun. Augustinas Petrai
tis, kuriam mirus, parapiją ad
ministravo 8-rius ' metus kun. 
Jonas Bakanas. 1965 birželio 3 
klebonu paskirtas kun. Jonas 
Jutkevičius.

Po penkiasdešimt metų baž
nyčia pareikalavo pagrindinio 
vidaus atnaujinimo, ypač ry
šium su nauja liturgija. Bažny
čios vidus pagrindinai pakeičia
mas, išskyrus vargonus ir vit

Ne* Yorko Operetės choras repeticijos metu. Choras rengiasi savo s ikaktuviniam koncertui, kuriuo atžymės 50 metų sukaktį.
Nimtr. V. Maželio

ražus. Techninį bažnyčios atnau
jinimo darbą atlieka inž. Apol. 
Treinys iš Bostono, o meninį— 
prof. V- Jonynas. Darbas pra
dėtas sausio 21. Manoma iki 
Velykų užbaigti. Pamaldos lai
komos parapijos salėje, toje pa
čioje vietoje, kur prieš 50 metų 
buvo laikomos, kol dar bažny
čia nebuvo užbaigta.

Prof. V. Jonynas dirba pade
damas menininkės Treinienės. 
Užklaustas profesorius pasisa
kė. kad Amerikoje jau yra is- 
dekoravęs 140 bažnyčių ar 
koplyčių, jų tarpe ketu- 
riolika lietuviškų.. Kiekvienoje 
bažnyčioje darbas originalus, 
nepakartotas. Jau turįs keletą 
naujų užsakymų, kuriuos arti
miausiu laiku turis atlikti.

bių pagerinimų.
Pagrindinai pertvarkyta ir 

atnaujinta mokyklos biblioteka. 
Atremontuotos patalpos, įgyti 
nauji baldai. įsigyta svarbių 
naujų knygų. Prie to darbo 
daug prisidėjo ir Motinų gil
dą.

Nuo mokslo metų pra
džios pradėtas leisti mėnesinis
mokyklos laikraštis, kurio re
dakciją ir bendradarbius suda
ro mokyklos mokiniai. Tai gra
ži proga mokiniu savarankišku- 
mui pasireikšti.

Mokykloj suorganizuotas mo
kinių choras, kuriam vadovauja 
pati mok.vklos vedėja.

Lietuvių Bendruomenės pir
mininkui pavyko susitarti su 
kun. J. Jutkevičium ir moky
klos vedėja, kad lietuvių kal
bos dėstyti būtų pakviestas at-

BALTIMORE. M D.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimą Baltimorėje rengė 
Lietuvių Tarybai Mišios buvo 
11:30 v. šv. Alfonso bažnyčio
je. Pats minėjimas buvo liettt- 
yių svetainės didžiojoje salėje. 
Invckaciją sukalbėjo kun. A. 
Dranginis. Programai vadova
vo adv. Tomas Grajauskas — 
Gray. Po banketo buvo šokiai. 
Tiek pamaldose, tiek bankete 
dalyvavo daug žmonių.

Bet tuo minėjimas dar nesi
baigė. Vasario 23 minėjimą 
rengia Lietuvių Bendruomenės 
Baltimorės apylinkė. Toje pa
čioje lietuvių namu didžiojoje 
salėje 2 vai. pepiet kalbės dr. 
Algirdas Bud t čekis iš New 
Ycrke. Meninę programą at
liks iš Phiiadelphijcs Aušra ?»Ia- 
čiulaitytė-Zerr ir Baltimorės lie
tuvių tautinių šokių grupė Kal
velis. Visi lietuviai kviečiami 
kuo gausiau dalyvauti.

Kryžiaus keliai gavėnios me
tu lietuvių kalba bus einami 
kiekvieną sekmadieni 4 v. po
piet. Visi kviečiami dalyvauti. Jonas Obelinis

Baltimorė e vasario 16 per televiziją arkivyskupijos valandėlėje 
buvo prisiminta Lietuva. Stasė Surdokienė paaiškino apie me
džio drožinius, Adomas. Lapaitis pademonstravo, o Bobbi Turk 
vadovavo programai. Arkivyskupijos televizijos programai va
dovauja kūn. K. Pūgevičius. --* ■■ ■ ..........--

skiras ~ mokytojas. Mokyklos 
vedėja mielai tam pritarė ir lie
tuvių kalbos mokytoju pakvies
tas Pr. Pauliukonis.

Paskutiniu meiu Šv. Kazimie
ro parapijos mokyklas vedėja 
yra paskirta vyskupijos mokyk
lų tarybos nare. Jai linkini sėk
mės naujose pareigose. Sesuo 
M. Karolina (Charlene) yra kilu
si iš East Philadelphijos Vasi
liauskų šeimos. Yra susipratusi 
lietuvė.

Iš LB veiklos
Sausio 26 Matusaičių bute į- 

vyko platesnės apimties LB vie
tos apylinkės valdybos posė
dis. Dalyvavo valdybos pirm. 
Pr. Stanelis, vicepirm. VI. ži- 
džiūnas. iždininkas K. Podols- 
kis, sekretorius Pr. Račiukaitis, 
valdybos narys Ant. Tamkus, 
revizijos komisijos pirm. J. Ma- 
tusaitis. J. Tamašauskas, šeš
tadieninės mokyklos vedėjas J. 
Baškys ir Pr. Pauliukonis.

Visų posėdžio dalyvių su tik
ru džiaugsmu buvo sutikta ži
nia. kad iš. vietos klebono ir pa
rapijos mokyklos vedėjos gau
tas principinis sutikimas įves-

Prez. A. Smetonos mirties 
25 metų sukaktį Baltimorės 
tautininkai minės kovo 9 lietu
vių svetainės didžiojoje salėje. 
Pradžia 2 v. popiet. Kazys Kar
pius rodys filmą iŠ prezidento 
Smetonos gyvenimo. Taip pat 
programoje dalyvaus preziden
to sūnaitis — Antanas Smeto
na, pianistas, ir ta proga atliks 
koncertinę dalį.

Šv. Vardo draugijos metiniai 
pusryčiai bus kovo 9, tuoj po 
8:30 v. mišių, mokyklos salėje. 
Pusryčius pagamins sedalietės. 
Kalbės vienas iš žymesnių Bal- 
timorčs miesto veikėjų.

Sockdietės bingo žaidimus 
renčia kovo 7 šv. Alfonso mo
kykis salėje. Pradžia 8 v. v. 
Bus Įvairiu premijų. Rengimo 
komitetas kviečia visus atsilan- 
kvti. Pelnas skiriamas dova- 
n m. kurios Velykų metu bus 
išdalintos prieglaudose esan
tiem lietuviam seneliam.

— Ieškoma šeimininkė, mo
kanti gaminti lietuviškus val
gius. Kambarį gali gauti vieto
je arba važinėti. Dėl atlygini
mo ir informacijų kreiptis: Sis- 
ter M. Palmira, Vilią Maria, 
Thompson, Conn. 06277. Tele- 
fon. (203) 923-9004.

Jei "EGLUTĘ" užsakysi, 
Vaikui džiaugsmą padarysi — 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.

ti į mokyklą pašalinį mokytoją 
lietuvių kalbai dėstyti.

VI. židžiūnas referavo vie
nintelio laisvame pasaulyje 
vaikų laikraščio “Eglutės” va
jaus reikalą. Tas reikalas paves
tas referentui.

Rezoliucijų komisijos pirmi
ninkas J. Starėnas įpareigotas 
parašyti atitinkamą raštą vi
som Jungtinių Tautų atstovy
bėm.

Metinis LB susirinkimas nu
matytas kviesti kovo pradžioje 
parapijos salėje. Pr.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

—•—

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

AR TĖVAS ELGIASI 
"NENORMALIAI"?

K laušimas
Mūsų motinai mirus, maždaug 

prieš 27 metus, tėvas sudarė 
testamentą pas advokatą. Pagal 
tą testamentą man, vyriausiam 
sūnui, buvo paliktas tėvo ūkis 
(farma), mano jaunesniam bro
liui — gretimame miestelyje tė
vo turimi namai ir keletas tūks
tančių paskolos lakštų (bonds), 
o mūsų seseriai — 18,000 tėvo 
turimų santaupų. Taip buvo il
gą laiką.

1955 tėvas vėl sumanė vesti. 
Vedė “dypukę”, iš Vokieti
jos atvykusią. Ta, matyti, Lie
tuvoj buvo didelė ponia, nes 
mėgsta plačiai gyventi. Ji tuoj 
pakeitė visus baldus, pri
pirko visokių nereikalingų daik
tų, pirko naują automobilį. Tė
vas, kaip mažas vaikas, su vis
kuo sutinka. Ko ji nori, to iš 
tėvo išprašo. Mūsų ji iš pat 
pradžių nemėgo; net vaikai — 
tėvo vaikaičiai — nėra mielai 
priimami. Nors tėvas savo vai
kaičius visuomet labai mylėda
vo, dabar nebeturi jiem laiko.

Prieš metus sužinojom, kad 
tėvas iškeitė savo “bonds”. Ir 
tik dabar sužinojom, kad jis 
rengiasi; parduoti miestelyje tu
rimus namus. Jie dabar ypatin
gai plačiai pradėjo gyventi. 
Žiemos mėnesius praleidžia Flo
ridoj, o vasarą — ūky nebege
rai, reikia važiuoti į Kanadą 
ir visus pinigus prašvilpti.

Sužinojom, kad tėvas prie sa
vo seno testamento yra pada
ręs prierašą (codicil), jog jis 
žmonai palieka 1/3 viso sav.o 
turto. Nors nežinom, kiek to 
turto dabar beliko, bet manom, 
kad reikia ką nors su tėvu da
ryti. Gal jį reikia pripažinti 
protiškai nesveiku? Kas tada 
atsitiktų? Kas valdytų -turtą? 
Ar tai sunku būtų padaryti?

Ar mes. broliai, turime kreip
tis į advokatą? Ar tėvas supy
kęs nutars iš viso mum nieko 
nebepalikti? Ar jis gali tai pa
daryti? Labai prašome mus gel
bėti, atsidūrus tokioj prastoj 
padėty.

Brolis turi tris vaikus, aš 
— keturis, sesuo — du. Tėvo 
antroji žmona vaikų neturi.

Sūnūs, Massachusetts

Atsakymas
Tamstos tėvui antrą kartą ve

dus, jo testamentas nustojo ga
lios (revoked by law). Jei vė
liau, sudarydamas “codicil”, ja
me Įrašė klauzulę, kad testa
mentas pasilieka galioje savo 
pakeistoje formoje, tada jis tu
ri galiojantį testamentą, žmo
nai priklausys trečdalis turto, 
nepaisant to, kas testamente pa
rašyta. Jei jai buvo mažiau pa
likta, ji turi “pasirinkimą” 
(eleetion): paimti tai, kas tes
tamente jai palikta, arba gauti 
savo vadinamąjį “statutory sha- 
re”, t.y. įstatymų nurodytą da
lį (Tamstų atveju—1/3 tėvo 
paliekamo turto).

Tamstos nieko negalite pa
daryti dėl tėvo “plataus” gyve
nimo arba dėl to. kad jis iškei
tė savo “bonds” ir rengiasi par
duoti savo namus?* Niekur nėra 
parašyta, kad tėvai turi gyventi 
taupiai ir atsargiai, kad palik
tų daugiau turto savo vaikam. 
Jei jis važiuoja į Floridą žiemą 
ir į Kanada vasarą, jis, mano 
nuomone, yra visai protingas 
žmogus.
Su advokatu pasitart Tams

tom niekas nedraudžia. Tačiau

esu tikra, kad Tamstos nurody
tu aplinkybių neužteks vadina-
majam “guardianship” arba 
“conservatorship” “uždėti”. Iš 
Tamstos laiško negaliu pasaky
ti, kad tėvas elgiasi “nenorma
liai’’ arba kad jo elgesys rodo, 
jog jis yra “nepilno” proto.

Reikia atsiminti, kad testa- 
torius negali testamento būdu 
“atimti” iš žmonos jai priklau
sančios dalies, tačiau kiekvie
nas testatorius gali ir turi pilną 
teisę nieko nepalikti savo vai
kam. Jei tėvas išleis pinigus, 
kol gyvas, Tamstos, jo vaikai, 
nieko negalėsite daryti jam mi
rus. Pinigai ir turtas yra jo, ir 
jis gali su jais elgtis taip, kaip 
nori.

KAS YRA "TRUST" 
SUTARTIS?

Klausimas
Darbininke skaitome Tams

tos teisinius patarimus. Aš ir 
žmona norime sudaryti bendrą 
testamentą. Mano palikimo ga
vėjai gyvena Lietuvoje, o žmo
nos — čia. Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. Patarimuose 
skaitėme, kad reikia sudaryti 
Trust sutartį, kitaip testamen
tas negalioja. O kas tai yra 
Trust sutartis? Kaip ir kur ji ra
šoma? Prie testamento, ar ..vi
sai atskirai? O gal tai reiškia, 
kad visą palikimo išdalinimą 
reikia patikėti testamento vyk
dytojo nuožiūrai? Prašome 
mum patarti.

Darbininko skaitytojai,
N. Y. valstija

Atsakymas
Niekur nebuvo parašyta, kad 

testamentas negalioja, jei nėra 
Trust. Buvo parašyta, kad, pa
liekant turto arba pinigų Lietu
voje gyvenantiem giminėm, 
dėl ten esamų aplinkybių yra 
pravartu sudaryti “trust”, kad 
būtų išvengta sovietų advokatų 
įsikišimo.

“Trust” yra kelių rūšių. Ta
čiau šiuo atveju turimas gal
voje vadinamasis “testamenta- 
ry trust”. Tai reiškia, kad pini
gai arba turtas paliekami vadi
namajam “trustee” (patikėti
niui), kuris tvarko reikalus ne 
pigai savo nuožiūrą, bet pagal 
testamente jam duodamus nuro
dymus. Pvz., patikėtiniui testa-
mente įsakoma siųsti giminėm, 
Lietuvoj, siuntinius; galima nu
rodyti, kad jis susisiektų su gi
minėmis Lietuvoj ir pa
klaustų. kokie daiktai jiem 
būtų naudingesni. Galima jam 
taip pat nurodyti, kad, jei są
lygos Lietuvoj pasikeistų, jis 
galėtų atitinkamai nuspręsti, 
kas būtų naudingiausia siųsti 
Lietuvoj esantiem giminėm ir 
panašiai.

Tamstom būtų pravartu pa
sikalbėti su advokatu, kuris nu
simano apie Lietuvoj esamas 
sąlygas. Jei Tamstos neturite 
tokio žmogaus, kurį Tamstes 
norėtumėt paskirti “patikėti
niu” (trustee). — galima susi
tarti su banku arba, dar geriau, 
galima paskirti Balfą patikėti
niu. Balfas seka sąlygas Lietu
voje ir gerai pažįsta aplinky
bes.

Patariu Tamstom nesudaryti 
bendro testamento. Ir Tamsta, 
ir Tamstes žmona privalo turė
ti atskirą testamentą. Kitaip at
siranda visokių nereikalingų 
komplikacijų, vienam anksčiau 
mirus.

“Trust” yra testamento dalis, 
o ne atskiras reikalas. Tai nėra 
sutartis, o tik testamento su
darymo būdas.
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LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: {dainuota solistų ir 
choro 11 liet dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą Kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį, Stikliukėlis.

.. Lietuvos Kanklės: O. Mi
kulskienei vadovaujant įgrota: 
Pas močiutę augau, Suktinis, 
Stipinsiu. dainužę, Pas motulę, 
Rugučiai, Lenciūgėlis, Naujie
nos, Sėjau rūtą, Siuntė mane 
motinėlė, Kepurinė, Per girią, 
girelę ir Sveikas Jėzau.

Naujuoju Vidurinių Vakarų 
sporto apygardos vadovu yra 
tvirtinamas dr. E. Ringus, da
bartinis Chieagos lietuvių Fut
bolo Klubo Utuanicos pirminin- 
kas, kuris buvo š*om pareigom 
išrinktas VĖL Vakarų Sporto 
Apygardos klubų atstovų Vi-

<od-

Pietų 
dabar 
Gooį- 

gahmų. 
W. Kerr. 

jaunių čem- 
(dusy-

woj. pakrovęs tHfc t*. u S galta 
Be kttą, Ariaiiakas įveikė W. Ke 
dukart buv. Aušriu Mjnn jaunių če 
fnonų, ir DouglBS Hamiltonų (du : 
kiu visos Australijos čempionas 
Australijos komandos 1 lentos 2 
dėjęs Lugano oMmpiandoje); su 
tu olimpinės komandos dalyviu.

vimo metu vasario 1 Detroite. 
Naujasis vadovas pareigas pra- ' 
deda eiti nuo vasario 15. Vi
sais su sporto apygarda suriš-

į naują vadovą adresu:

TO PLACK
YOUKAD

CANCBL OR C&ANGE 
ToLc 9LM923

HELP WANTED

SERVICE

1 lentos žai- 
; su ki
rviu, W.

EXP OPERATORS 
on Skirta and Punta auotion work. 
Steady nice working conditions — 
vrork near home CEE DEE MFG 
85 University Place Near York City, 
AL 4-8494 — ask for Manuel

Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
heuiviskos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palaukėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimfizi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšaimukas ir 5 lie
tuviškos polkos.

Tėvynės Meilė Nemari, 
A. Dambrauskaitės įdainuota 
13 liet, dainų: Ramunes daina, 
O naktuže rami, Pradalgiuose, 
Liepė tėvelis, Dobilėlis, Na, 
lai kas? Tulpės, Tėvynes mei
lė nemari, Jau 
lis, Kam šėrei 
po langelio, Oi 
n ir Vaxaras.

10. 60629 Telef. (312) — 436- 
2732.

jams Arlausko laimėtą partiją prieš 
D. Hamiltoną.

D. HamUton—White 
R. Arlauskas — Black
1 P-K4 — P-QB4
2 N-QB3 — N-QB3
3 P-KN3 — P-KN3
4 B-N2 — B-N2

P-Q3 — P-K3

X-Ray Tedu full or part time all 
shifts, mušt be Heensed- Central Qns 
k>catten.New salary scale, excellent 
benefits indude 4 weeks vacation. 
Long Island Jewish Hospital, affil. 
Queens Hospital Center 990-2784 — 
Mrs. Oayet

SEWING MACHINE Operators ex- 
perienced on single needle and mul- 
tiple machines. Steady work nice 
vorking conditions. Switlik Para- 
chuts Co. 1325 I2ast State St., Tren- 
ton, N.J. (609) 587-3300 — ask for 
Mr. Richard Switlik, Jr.

CONTINENTAL TRANSLATOR8
Jei anglų kalbos nemokėjimas su
daro jums sunkumų gauti N.Y vai
ruotojo leidimų arba pakeičiant ki
tos valstijos leidimų, ar utrieninj 
leidimą — kreipkitės į mus. Visi pa
tarnavimai lietuvttkaL 212-238-4740

BRAMIGAN CONTRACTING 
CO.

630 E 14th Street New York City 
Painting carpentry all types custom 
work — all work guaranteed, esti- 
mates fumished — Call CA 8-9841

ir

H. W. MALĖ

EXP BUTCHER
5 day veek sood salary excellent 
vvorking conditions — Apply 222 
Court Street Brooklyn or call for 
appointment MA 4-0014

atėjo rudenė- 
žirgelį, Sėdžiu 
berneli vientu-

Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 liet, 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Daina 
apie tiltą, 0, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op.

Sesutėlės — lelijėles
ir iš op. “Dana” moterų cho-

kastiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

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

DARBININKAS
910 Willoughby Avė.

Brooklyn, N. Y. 11221

vadovui, ŠALFASS-gos centro 
v-bos nariui Z. Žiupsniui, lai
kinai ėjusiam šias pareigas, 
SALFASS-gos centro valdyba iš
reiškia padėką už gerą pareigų 
atlikimą ir jo nenuilstamą pasi
šventimą lietuviško sporto la
bui. Tuomi pačiu naujajam va
dovui linkime sėkmės.
PATVIRTINTAS ŠALFASS-gos 

GOLFO KOMITETAS

“Birutė’

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, NJ. 07205; teL 201- 
289-6878.

ras.
40 Lietuviškę Meliodiįę įgro

ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
0 čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę.
Iš šio sąrašo išsirinkus tris il

go grojimo plokšteles, moka
ma tik penki doleriai. Atskira 
plokštelė kainuoja 2 doL (anks
čiau buvo parduodamos po 4 
dol. 'Nori įsigyti papigintų 
plokštelių, prašomi rašyti: Dar
bininkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.
Persiuntimui pridedama 50 c.

Laisvės žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 2-3 vai. popiet WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjas: Romas Kezys, 
TW 4-1288, 62-15 69th PL, Middle 
Village, N.Y. 11379.

Pranešame, kad nuo šio Biu
letenio paskelbimo dienos yra 
tvirtinamas ŠALFASS-gos golfo 
komitetas šios sudėties: Algis 
Rugienius, pirmininkas, dabar
tinis Detroito LSK Kovo golfo 
sekcijos vadovas, J. Baris — na
rys, dabartinis Chicagos Lietu
vių golfo klubo pirmininkas, K. 
Lukošius — narys, dabartinis 
Kanados sporto apygardos va
dovas.

Visais su komiteto veikla su
rištais reikalais prašesne* kreip
tis į komiteto pirmininką ad
resu:

Mr. 
Lund 
48093 
36.

Šio
vo padaryta ŠALFASS-gos gol
fo pirmenybių metu 1968 spa
lio 12 Detroite. Naujam komi
tetui tenka palinkėti gero vė
jo!

PASKIRTAS ŠALFASS-gos 
LAUKO TENISO VADOVAS

Algis Rugienius, 30717 
Drive, Warren, Mich. 
Telef.: (313) — 7554)7

komiteto užuomazga bu-

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. M1NKUS 
WLYN —1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1-1:3O vaL pų>-

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON,
Vedėjas P. VISGINIS 

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

FM bangomis 107.9 MC 
WHIL - 1430 kiL Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vML

DETROIT, MICH.
Lietuviškų Melodijų Radio Valanda 

WJLB stotis — banga 1400 
šeštadieniais 3:00 iki 4:00 p.p. 
Patricia Bandža tel. 278-3265 

Algis Zaparackas tel. 549-1982 
Vedėjas — Ralph J. Valatka 

15756 Lesure Detroit, Mich. 48227 
telef. 273-2224

HARTFORD, CONN.
Ved. ADG. DRAGUNAVICIUS

273 Victoria R<L, Hartford 14, Com. 
TeL: 249 - 4502 

Sekmadieni — nuo 12 iki 1 iMk

PITTSBURGH, PA. 
WZUK, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS

TeL 563-2754 
Sekmadieniais 124)0 iki 12:30 vucml

Order-Clerks Telephone with a ma- 
jor Liąuor Company in L.I.C. Some 
derical duties light typing helpful 
būt not necessary. Steady jobs — 
good working conditions! W. A. 
Taylor & Co. 30-30 Hunters Pt. Avė 
LJ.C. N.Y. TeL EX 2-6154 for appt.

BUCKINGHAM HOTEL 
Singles Doubles and 
Housekeeping Suites 
101 West 57th Street 

Call CI6-1500 — A Family Hotel

ŠALFASSos lauko teniso 
vadovu tvirtinamas Jurgis Šen- 
bergas, Detroito LSK Kovo lau
ko teniso sekcijos vadovas, ku
ris šioms pareigoms buvo išrink
tas Visuotinio ŠALFASS-gos Su
važiavimo, vasario 1 Detroite. 
Jam pavedama sudaryti SAL

FASS-gos lauko teniso komite
tą ir jam vadovauti. Naujasis 
vadovas pareigas pradeda eiti 
nuo vasario 15.

Visais su komiteto veikla su
sijusiais reikalais prašom kreip
tis adresu:

Mr. J. Senbergas, 35380 
Mound Rd. No. 3, Warren, Mi- 
chigan, 48092. Telefonas: (313) 
268-1178 namų; (313) 264-1100 
Ext. 334 — darbo.

Naujam vadovui linkime sėk
mės!

SALFASS-gos Centro Valdybe

5
6
7
8
9

10
11
12
13

N-KB3 —0-0 
0-0 — R-Nl 
K-Rl — P-QN4 
P-KN4 — P-N5 
N-K2 — P-KB4 
NPxP —KPxP 
P-K5 — P-Q3

14 P-QR3 — P-N6!
15 BPxP — QPxP
16 BPxP — NxP
17 B-KB4 —KN-B3
18 Q-B2 — R-Kl
19 QxP—RxP!
20 NxN —NxN
21 BQ5ch —B-K3
22 BxR — BxB
23 BxN —RxB 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33

Q-B2 — QxQP 
N-B4 — Q-QN4 
QR-B1 —Q-N2ch 
Q-B3 — R-K5 
N-N2 — B-Q4 
QR-Q1 — R-Q5 
Q-K2 — R-K5 
Q-B2 — R-KN5 
R-KN1 — P-KR4 
P-KR3—Q-N6’.!

Chess Rev*ew 2/69 mini Povilą 
Tautvaišą draug su-Amerikos jau
nių čempionų DeFotis ir meistru R. 
Verber’iu, pasidalijusius pirmąją 
vietą Mid-America pirmenybėse.

JUOKELIAI
Tuščia galva

Mokinukas per kūno kultū
ros pamoką klausia draugo:

— Kai atsistoju ant rankų ar 
ant galvos, kraujas subėga į gal
vą, bet kai šiaip sau stoviu, 
kraujas nesubėga į kojas. Kaip 
tai gali būti?

— Labai paprastai. Tavo, ko
jos nėra tuščios.

Kritika
— Tas kritikas visai neturi 

gėdos. Mano tokią puikią vai-

džiasi artistė.
— Nenusimink, kolege, jis 

kaip papūga kartoja tik tai, ką 
kiti sako...

Barzda
— Mano sužadėtinis turi la

bai gražią barzdą.
— Turbūt ją išaugino tam, 

kad paslėptų labai negražų vei-

MECHANIC WITH 
0WN TOOLS

Salary open; all around Gas and 
Diesel Equip experience. — Call 
338-8655 ask for FRANK.

EXP OPERATORS 
ON DRESSES

Mušt do a complete garment steady 
work nice working conditions work 
near home T & C SPORTSWEAR 
192 E 125 Street N.Y.C., 3rd floor 

Call 534-5970

KEY PUNCH 
STUDENTS -GRADS

Gain your complete confidence 
Rent our machine for practice 

$1.35 per hour — Wahson Kepunch 
Call 349-3831

JR. DRAFTSMAN
Trainee - Salarie open with some 
tracing ecperience. No phone calls 
apply in person CURTIS PARTI- 
TION CORP- 590 BeUevHle Tpke. 
Keamy, NJ. — See Mrs. McQueen

EXP OPERATORS NIGHTS
6:30 PM - 12 AM on Dresses, Sec- 
tion work or complete union shop 
work near home ROY AIELLO — 
2315 Hughes Avė Bronx, CY 8-2280

WATS0N BROS 
HOUSE CLEANING SERVICE

House Cleaning fromTop to Bottom 
All Work Guaranteed 

Call 864-5922 ____

MALĖ - FEMALE

SVVITCHBOARO OPERATOR 
TYPIST

Experience, car necessary — hours 
9 to 5PM. A.pply in person CURTIS 
PARTITIONS CORP. 590 BeUeviUe 
Tpke. Keamy, N.J.

BUSSINES PLACES

JAMACIAN BISHOP
a congregation wants a church to 
rent, tay or lease. Willing to share 
withanother nunister. Call 826-6434

DISFLAY

Cartee Lincoln Mercury
Gloucester County’s No. 1 Lincoln 
Mereury Dealer. Home of the Mark 
HL-Safe Buy Used Cars CARTER 
LINCOLN MERCURY, INC. 490 
Mantus Avė. Woodbury 08096; Dial 
609-848-5650.

MARUI N YACHT CLUB 
Membenship open. Stips available 

Town Dock Road 
New Rochelle, N. Y.
Call 914 - 668-5135

ARMOLO MORĄ M.D. 
RSYCHIATRIST

Treatment for drug addiction. Park
Madison E*rofessional Bldg. 47 E. 
67 Street New York, N.Y.

YU 8-4800

AR ANAI,
Bangos vandenę gelmėse

Nustatyta, kad didelėje van
denyno gilumoje kylančių ban
gų aukštis siekia iki 100 met
rų, tačiau vandens paviršiuje 
tų bangų, nesimato.

Experienced Finisher Floor Giri — 
button and button hole operators — 
childrens dresses coats and suits— 
blind stitch, good salary, air condi- 
tioning nice working conditions K. 
S. Manu f Corp. 495 Bushwick Avė. 
Brooklyn — 967-7965

ŠEIMININKES
ieško pensininkų šeima, atsakomin- 
ga, švari, 4 kambarių butas su bal
dais ar be jų, plius 100 dol. mėne
siui už patarnavimus. Skambinti — 

tel. NE 4-2944

PETERFORD 
BOWLING SUPPL I ES

Everything for the Bowler
TROPHIES & PLAQUES 

Special Discount to Our Readers

962 Hempstead Tumpike 
Franklin Square 

Gali 516 - FL 2-9751

2.

3.
4.

5.

— Pranešama Darbininko 
skaitytojam, kad nuo 1969 sau
sio 1 Darbininko prenumera
ta Amerikoje ir kituose kraš
tuose nuo 7 dol. pakeliama iki 
8 dol. Siunčiant prenumeratą 
už 1969 metus, prašom pridė
ti vieną dolerį. Ta pačia proga 
reiškiame padėką skaitytojam, 
kurie laiku apsimoka metinę 
prenumeratą. Atsitikusiu pra
šom irgi nedelsiant prisėsti, 
nes laikraštis skolon daugiau

PHILADELPHIA, PA. 
WTEl_ 860 kilocycle* 

BENDRUOMENES BALSAS
1203 Green SU, Phila. Pa. 19123 

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

NAUJAI IŠLEISTOS 
KNYGOS

Vergijos kryžkeliuose, S. Ro
kienė, kaina 5 doL, kietais virš. 
6. dol., Lietuvių literatūra sve
tur, redagavo K. Bradūnas, kie
tais viršeliais 10 doL, Ant. Vil
nelės tilto, P. Jurkus, kaina 
2.50 doL Peilio ašmenimis, J. 
Jankus, premijuota, kaina 4 dol.
Dangus debesyse, J. Švaistas, 
premijuota, kaina 2.50 dol.

šios bei kitos knygos gauna
mos: Darbininkas, 910 Willou- 
ghby Avė., Brooklyn, New 
York 11221.

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUbAŽYMO 
reikalais kreipkitės į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

Mentei A-Doren, Ine.
83-12 Cooper Averae 

Gtendate, N.Y. 111227 

Tel. 894-4188

Dviratininkai
Du draugai susitinka važiuo

dami dviračiais.
— Sveikinu! — šūktelėjo 

vienas. — Matau, kad tavo 
žmona irgi jau išmoko važiuoti 
automobiliu.

Apdrauda
Motina savo mažametį sūnų 

vis bara, kad neteistų toli į jū
rą. Sūnus klausia:

— 0 kodėl tėvelis gali bris
ti?

— Jis gerai apsidraudęs, — 
paaiškino mama.

Blaivininkai
— Mano tėvui septyniasde

šimt metų, o neišgėrė nė vie
no stikliuko.

— 0, daug yra ir tokių, ku
rie geria tiesiog iš butelio.

Mmejaut retenybė!
Baigiančios pranykti Neprikl. 
Lietuvos SIDABRINES

MONETOS
pardavimui: 5 litai — J. Basa
navičius, 10 litų Vytautas Didy
sis, 10 litų prez. A. Smetona ir 
kitos. KainaraStis — pareikala
vus. P. ZABLOCKIS, 2333 On- 
torio St., Vancouver 10, B. C. 
Canadsu

AR TURĖJOTE JŪS NEMALONUMŲ SIŲSDAMI 
DOVANŲ SIUNTINIUS JŪSŲ GIMINĖMS?
AR MOKĖJO JŪSŲ GIMINĖS PAPILDOMUS MUI
TO MOKESČIUS?
AR JŪSŲ SIUNTINYS BUVO GRĄŽINTAS Į JAV? 
AR BUVO DINGŲ DAIKTAI IŠ JŪSŲ SIUNTINIO, 
GIMINĖMS?
AR TEKO NERIMAUTI LAUKIANT PRANEŠIMO, 
KAD PER ILGAI NEĮTEIKTAS SIUNTINYS?

Kad išvengus šių galimų atsitikimų, naudokitės patarna
vimais pačios seniausios ir rimčiausios firmos

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
Ši firma per 39 metus savo pavyzdingu patyrimu sudarė 
rimtą reputaciją daugelio patenkintų klijentų tarpe JAV, 
taip pat ir giminėms USSR.
Visi mūsų skyriai turi savo žinioje patyrusių tarnautojų 
štabą, didelį visokių prekių pasirinkimą ir Podarogiįts, 
Ine. įgaliojimus priimti užsakymus maisto - pramonės - 
dovanų CERTIFIKATUS Sovietų Sąjungos gaminiams. 
Dėl informacijų ir katalogų kreipkitės į mūsų centrinę 
įstaigą arba į skyrius.

CENTRINĖ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI:
PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St. 
BALTI MORE, Md. 21224 — 3206 Eastern Avė. 
SO. BOSTON, Mass. 02127 — 390 West Broadway 
CHICAGO, III. 60632 — 4102 Archer Avė. 
CHICAGO, III. 60622 — 2242 W. Chicago Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44119 — 787 E. 185th Street 
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Avė. 
ELIZABETH, N.J. 07201 — 956a Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau Avė. 
KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany 
LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55414 — 217 E. He n ne pi n Avė. 
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow Avė. 224-0829 
OMAHA, Nebe. 68107 — 5524 So. 32mt Street 
PARMA, Ohio 44134 — 5432 State Road 
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHE8TER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122 — 1236 9th Avenue 
SEATTLE, Wash. 98103 — 1512 N. 39th Street 
SOUTH RIVER, NJ. 08882 — 168 Whitebead Avė. 
tfORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison St. 
TRENTON, N J. 08611 — 730 Liberty Street

' VINELAND, NJ. 08360 — Parrsh Hali, West Landis Avė. 691-8423

WA 5-8878 
Dl 2-2374 

A N 8-8764 
254-4144 

BE 5-7788 
486-1836 

TA 5-7560 
354-7608 
365-6350 

AT 1-1757 
382-1568 

FR 9-8712 
FE 2-4908

731-8577 
749-3033 

GR 1-3712

OR 4-3930 
LO 4-7981 
M E 3-1853 

257-2113 
798-3347 

L Y 9-9183

HKMAUJANTI DISKŲ PREKYBA NEW YOBKE

SCHALLER&WEBER

ir spausdinimo išlaidom paki
lus, administracijai susidaro di
deli nuostoliai, kai didesnis 
skaitytoj? skaičius lieka skolin-
gi. — Darbininko adntinistra-

M East 88tk 8troet 
(tarp S Ir 3 Avė.)

AUGSČIAUSIOS KOKYBfiS PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausias dešros

Sdionei ir TV užkandžiai — kumpiai, Įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite Įriti ktR rite

9 DIDŽIULĖS KRAUTUVES 9
Ntw Verks: 1664 2nd Ava. (85-86 SL) — TR 9-3047 
RW|rvvu»<i: 56-64 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Artorijoje: 2S-28 Stdmvay Strest — AS 4-3210 
Fbal Park, L.I.: 259-17 Hlltoide Avė. — 343-6116 
E.NM-thport, L.I.: 250-A Lark FfoM Rd. 516-757-0001

Franklin Są^ L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

FlueMngs: 41-08 Msin Street — Hl 5-2652 

Jsekson Helghts: 82-10 37th Avenue — DE 5-1166 

Psughkeepsle, N.Y.: 450 Maln St — SM-466-M9D
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Aprei&imo parapijos parapie- 
čių, susirinkimas įvyks vasario 
23 tuoj po 11 vaL mišių para
pijos salėje, kur bus renkami 
kandidatai į parapijos tarybą. 
Visi parapiečiai, jauni ir 
vyresni, prašomi kuo gausiau 
dalyvauti, nes mum lietuviam 
šis susirinkimas yra labai svar
bus. Tą sekmadienį vietoj savo 
asmeniškų reikalų paaukokime 
laiką dalyvauti tame susirinki
me lietuvybės išlaikymo var
dan

Mokytojų konferencija šau
kiama kovo 15-16. Kviečiami 
visi Atlanto pakraščio lituanis
tinių mokyklų mokytojai. Kon
ferencijos posėdžiai vyks Ap
reiškimo parapijos mokyklos pa
talpose.

Kun. L. Jankaus mirties me
tinių minėjimas dėl siautusios 
pūgos nukeltas į kovo 9. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
5 vaL popiet bus koncelebruoja- 
mos mišios. Po mišių parapijos 
salėje — akademija. Kalbės 
Balfo, jo auklėtinių ir visuome
nės atstovai Bus parodyti ve- 
lionies gyvenimo vaizdai skaid
rėse. Po minėjimo — kavutė.

Sąjungiečių 
užgaveniy pietūs
Kat Moterų Šą-gos 29-ji 

kuopa Užgavėnių pietus suren
gė vasario 9 Apreiškimo para
pijos salėje. Buvo pagaminti 
karšti valgiai, prikepta pyragų, 
privirta spurgų bei žagarėlių, 
stalai padengti, programa pa
ruošta. Reikėjo tik svečių. Bet 
tą dieną nelauktas svečias ap
lankė New Yorką. ir apylin
kes — sniego pūga. Sąjungie- 
tės, kurios gyveno arčiau para
pijos, viena kitą pastumdamos, 
padėjo bristi per sniego pusnis, 
bet toliau gyvenančios nedrįso 
išeiti iš namų.

Lietuviškas priežodis sako: 
nėra to blogo, kas neišeitų į ge
ra. Tuo pat laiku turėjo įvykti 
Laisvės Žiburio radijo klubo 
metinis narių susirinkimas. Dėl 
blogo oro susirinko apie 15 
žmonių čia taip pat buvo pa
ruošta kavutė su pyragaičiais, 
tik didesniam žmonių skai
čiui Susirinkimui neįvykus, ži- 
burininkai susidėję apmokėjo 
išlaidas už paruoštas 
vaišes, o visus kepsnius nuta
rė paaukoti Alto New Yorko 
skyriui Vasario 16 minėjimo 
vakarui — bufetui. Patys žibu- 
rininkai nusprendė palaikyti są- 
jungietes, nes 29 kuopa yra 
radijo klubo narė ir rėmėja.

čia prie skanių pietų ir karš
tos kavutės su Užgavėnių pyra
gais ir įvairiais kepsniais žibu- 
rininkai praleido laiką linksmo
je nuotaikoje. Be sąjungiečių, 
prie stalų matėsi kun. A. Rač
kauskas, kun. V. Budreckas, 
Apreiškimo parap. choristai 
su savo šeimos nariais, muz. 
Alg. Kačanauskas, Helen Kūl- 
ber ir kt

Sąjungiečių pietūs tęsėsi iki 
vakaro, niekas neskubėjo na
mo. Tuo tarpu laukę sniegas 
krovė kalnus, gatvėse sustojo 
bet koks judėjimas. Salėje nuo
taika pagyvėjo. Buvo pravesti 
laimėjimai, kurių traukimas dar 
daugiau svečius pralinksmino. 
Visi skirstėsi namo nenoromis. 
Grįždami namo kai kurie sve
čiai turėjo palikti užpustytus 
automobilius, o patys kovojo su permofcėkHol TV, radio, ad- 
sniegu iki pat namų. ding ir rašomas mainas gausi

Seimininkėm grįžimas namo te pigiausiai ir sąžiningai per 
buvo dar blogesnė. Išvargusios SPARTĄ. Prekės tiesiai iš fir- 
dvi dienas virtuvėje, kepda
mos Užgavėnių stalui maistą 
ir pyragus, skaudančiom kojom 
grūmėsi per sniegą.

Bendrai paėmus, pabaiga 
buvo nebloga, o sniegas daug 
kam priminė Užgavėnęs laisvo
je Lietuvoj. AR.

_________ GL 2-6916 

_____ r... GL 5-7281 

AdmM«fr»eij« ___  GL 2*2923

Už a-a. Antano Trimako vė
lę, minint penktąsias mirties 
metines, mišios bus aukoja
mos V. Atsimainymo bažnyčioj 
Maspethe vasario 27 d., 8:30 
vaL ryto, Apreiškimo bažnyčio
je Brooklyne kovo 2 d. 11 v. 
ryto ir pas lietuvius pranciško
nus Brooklyne balandžio 20 d., 
8 vai. ryto. Draugai ir pažįsta
mi prašomi prisiminti a.a. An
taną maldose.

proga Lietuvos vėliavos vasa
rio 17-22 buvo iškeltos net pen
kiose Long Islando vietovėse 
prie valdžios pastatų. Tai buvo 
atsiekta inž. Kęstučio Miklo pa
stangomis Lietuvių Bendruo
menės vardu. Lietuvos vėliavas 
šiam reikalui parūpino LB New 
Yorko apygardos pirm. Alek
sandras V akselis. Amerikiečių 
valdžios pareigūnų pasisaky
mai Lietuvos reikalu Juozo Gie
draičio buvo įrašyti į juostas ir 
šį sekmadienį bus perduoti per 
Laisvės Žiburio radijo progra-

Paplauskas-Ramūnas. Jį palydėjo Jonas Šlepetys, pas kurį profe
sorius svečiavosi.

Parengimai Hew Yorte
Vasario 23, sekmadienį — Apreiš

kimo parapijos sarapiečių susirin
kimas 12 vai. parapijos salėje. Ren
kama parapijos taryba.

Kovo 2, sekmadienis — Kaziuko 
mugė Maspetho lietuvių parapijos 
salėje. Rengia New Yorko skautai.

Kovo 2, sekmadienį — Pabaltijo 
Moterų Tarybos metinis minėjimas 
ir lietuvių, latvių bei esčių meninin
kių kūrinių paroda Estų namuose 
243 East 34th St., Manhattan, N.Y., 
3 vai. popiet.

Kovo 9, sekmadienis — šv. Kazi
miero minėjimas: 11 vai. ryto mi
šios, bendra komunija Maspetho 1. 
bažnyčioje ir pietūs parap. salėje, 
64-14 56th Road, Maspeth, N.Y.; 3 
vai. popiet parapijos salėje Lietu
vos Vyčių NY ir NJ apskrities sei
mas. Rengia LV Gr. Neck 109 kp.

Kovo 15-16, šeštadienį, sekmadie
nį — Rytinio Atlanto pakraščio li
tuanistinių mokyklų mokytojų kon
ferencija Apreiškimo parapijos mo
kyklos patalpose.

Kovo 16, sekmadienj — Kaziuko 
mugė Lietuvių Laisvės salėje, Eli- 
zabeth, New Jersey. Rengia Eliza- 
betho skautes.

Kovo 22-23, šeštadienį Ir sekma
dieni — Dali. R. Laniausko paveiks
lų paroda, Knights of Columbus sa
lėje. 86-22 85th Street, VVoodhaven, 
N.Y.

Kovo 23, sekmadienj — Knygos 
LITHUANIA, Geručio suredaguo
to veikalo anglų kalba, pristatymas 
lietuvių visuomenei, 2 vaL p.p^ Le 
Cordon Bleu salėje, 96-01 Jamaica 
Avė, Woodhaven; rengia Lietuvos

Kovo 29 — LB New Yorko apy
gardos suvažiavimas Kolumbo vy
čių saNJe, 86-20 85Ui Street, Wood- 
haven, N.Y.

nių sandėlių, taisymas fabriko 
paruoštų tos pat firmos mecha
nikų Jūsų bute. Pranešę kuo 
domitės, gausite autentiškus fir
mų katalogus. Kreiptis adresu:

E. Northport, N.Y. 11731 Tel. 
(516) 757-0055.

Lietuvių Fondo vajaus komi- 
posėdžiavo vasario 14 

A. Sabalį Woodhavene. Ki
tas pasėdis šaukiamas vasario 
25, antradienį, 8 v.v. pas dr. J.
Snieškienę, 28. Ashford St, 
Brooklyne. Komitetas rengiasi 
pavasario vajui ir ta proga Wal- 
dorf Astoria viešbutyje ruošia 
iškilmingus pietus-banketą su 
menine programa ir šokiais. Iš 
Chicagos į banketą atvyksta 
pats Lietuvių Fondo pirminin
kas dr. Antanas Razma. New 
Yorkui yra paskirta gana dide
lė kvota — 120,000 dol. Iki 
šiol surinkta tik apie 40,000. 
Vajaus komitetui pirmininkau
ja dr. J. Kazickas. Komiteto vi
cepirmininkais yra: LB apygar
dos atstovas — Aleksandras 
Vakselis, anksčiau veikusio va
jaus komiteto atstovas — Hen
rikas Miklas, iniciatorių atsto
vas — Antanas Sabalis.

Inž. Kęstutis Miklas, Long 
Islando 21 distrikto Board of 
Ecįųcation viceprezidentas, su 
žmona išvyko į Atlantic City, 
N.J., kur vasario 15-18 kaip 
Long Islando atstovas daly
vauja visos Amerikos valstybi
nių mokyklų administratorių su
važiavime.

Kun. klebonui S. Morkūnui, 
Sioux City, Iowa, nuoširdi padė
ka už 20 dol. auką spaudai 
paremti, o Veronikai J. Koly- 
čienei iš Pittsburgho už 15 dol. 
auką. Darbininko administraci

Kovo 29-30, šeštadienį ir sekma
dienį — LB New Yorko apygarda 
rengia dail. Jono Rūtenio dailės 
darbų parodą. Kolumbo vyčių salėje 
86-20 85th St., Woodhaven, N.Y.

Balandžio 13, sekmadienį — Am. 
Lietuvių Katalikų Federacijos N.Y. 
ir NJ. apskrities seimelis Maspetho 
liet, parapijos salėje, 12 vai. Rengia 
apskrities valdyba.

Balandžio 13, sekmadienį — Ve
lykų stalas, Knights of Columbus 
salėje, 616 Jamaica Avė. Rengia 
New Yorko Liet. Moterų Klubas.

Balandžio 19, šeštadienį — Ope
retės choras rengia savo sukakties 
50 metų jubiliejų St. Matthias salė
je, 58-15 Catalpa Avė., Ridgewood, 

Balandžio 27, sekmadienį — Lie
tu viška Seimą — dialogas. Rengia 
Liet. Kat. Moterų Organizacijų Pa
saulinė S-ga ir Liet. Kat. Moterų 
Kultūros Draugija.

Gegužės 3, šežtadienį — Pavasa
rio Šokiai Maspetho piliečių klubo 
salėje, 69-63 Grand Avė., Maspeth, 
N.Y. Rengia Moterų Vienybė.

Gegužės 4, sekmadienį -— Madų Geras atlyginimas ir pastovus 
paroda, Le Cordon Bleu salėje, 96- * * * — -
01 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y.

Gegužės 10, iettadienį — Skau
tam remti balius Maspetho liet, pa
rapijos salėje. Rengia skautų Tėvų 
komitetas.
Gegužės 17, žežtadienį —Lietuvių
Fondo New Yorko skyriaus banke
tas Waldorf - Astonjos viešbutyje, 
Manhattan, N.Y.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos Švietimo

noi, 84-16 11Oth Street, Richmon* 
HIH, N. V. 11418. Telef. Hl 1-9720.

Kviečiame visus į

KAZIUKO MUGĘ

11

Sekmadienį, kovo 2 d. 
ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALĖJE 

64-56th Road, Maspeth, N.Y.

vai. pamaldos Atsimainymo parapijos bažnyčioje • 12 vai.
Mugės atidarymas. Mugė bus gausi gintarais, juostomis, lietuviš
kais audiniais ir pačių skautųxpagamintais rankdarbiais ir medžio 
drožiniais. Veiks bufetas ir vyr. skaučių kavinė.

NERINGOS ir TAURO Tuntai.

Lietuvos nepriklausomybės minėjime Vasario 16 Webster salėje H k. j d. solistė Violeta Cižauskaitė-Balčiū- 
nienė, pianistė Aldona Kepalaitė, programos vedėja Vida Lužytė. Nuotr. P. Ąžuolo

BENDRUOMENĖS SEIMO PINIGINE APYSKAITA
Baigiamajame savo posėdyje 

vasario 8 seimui rengti komi
tetas padarė piniginę apyskai
tą. Iždininkas Ignas Gasiliūnas 
tvarkingai vedė knygas, atsi
skaitymus, išrašinėjo čekius. 
Jis parengė ir apyskaitą.

Iš tos apyskaitos matosi sei
mo finansinis vaizdas — kur 
gauta pelno, kur susidarė nuo
stoliai.

Iš simfoninio koncerto, kuris 
buvo Filharmonijos salėje, pa
jamų gauta 13,193 dol., išlaidų 
padaryta 13,305.40. Nuostolis
— 112.40 dol.

Iš banketo, kuris buvo Stat- 
ler .HĮlton viešbutyje, — paja
mų gauta 7,227 dol., išlaidų tu
rėta 5,972.19 doL Pelno liko — 
1,254.81 dol. -

Literatūros ir kamerinės mu
zikos vakaras pajamų davė
1,662 dol., išlaidų buvo 1.020. 
Pelno liko 642 dol.

Svečių ir delegatę priėmimas. 
Pajamų gauta 325 dol., išlaidų 
turėta 843 dol., nuostolis — 
518 dol.

Išnuomojamas dviejų su pu
se kambarių butas, nauji elekt
ros laidai, keltuvas, kontrolės 
nustatyta nuoma 77 dol. 91 c. 
mėnesiui. Skambinti tel. CL 2- 
9428.

Ieškomas jaunas vyras, kuris 

norėtų išmokti ir interesuojasi 
apie vandentiekio darbus (plum- 
bing). Geras atlyginimas. Pa
geidaujama, kad turėtų leidi
mą vairuoti automobilį. Infor
macijai skambinti tarp 8-9 vai. 
ryto. TeL GL 3-5488.

Ieškoma siuvėjų, kurios mo
ka siūti sagas (Button hole).

darbas. Tel. GL 6-2880. Kreip
tis RFG Novelty Co., 333 St. 
Nicholas Avė., Ridgewood, N. 
Y. 11237.

Reikalingas siuvėjas-tailor. 
Už valandą moka 3.50 dol. 
Krautuvė ir siuvykla turi oro 
vėsinimą. Gražus miestelis, arti 
jūra. Kreiptis telefonu: (201) 
462-7662, arba rašyti: Charles, 
37 East Main St., Freehold, N. 
J., 07728.

Meninių programų dalyvių 
vaišės. Pajamų gauta 242 dol., 
išlaidų buvo 523 dol. Nuostolis 
— 281 dol.

Seimo atstovę pietūs. Paja
mų gauta 390 dol., išlaidų — 
582 dol. Nuostolis — 192 dol.

Autobusas į motorkados vie
tą. Pajamų gauta 96 dol., išleis
ta 150 dol. Nuostolis — 54 
dol.

Seimo vadovas (leidinys) pa
jamų davė 2,567 dol., išlaidų tu
rėta 1,785. Pelno liko — 782 
dol.

Informacijos sekcija išlaidų 
padarė 2,471.05 dol., tiek pat ir 
nuostolių — 2,471,05 dol. .___

Jaunimo sekcijai išleista 
783.77 dol. Nuostolis — 783.77 
dol.

Sporto sekcija. Išleišta 587. 
50 doL Nuostolis — 587.50.'

Dailės paroda skaidrėse. Iš
leista 531.62 doL Nuostoliai — 
531.62 dol. Parodai buvo nu
pirkta prožektorius, sutelkta 
skaidrės. Visas likęs invento
rius vertinamas 490 dol.

Administracija ir kitos sekci
jos išlaidų padarė 2,101.64 dol. 
Nuostolis — 2,101.64 dol.

Gauta aukų 70 dol., grąžin
tas permokėjimas 63 doL Ko
mitetas buvo pasiskolinęs 1000 
dol., paskolą sugrąžino, pasi
baigus seimui.

Kodėl taip sėkmingai vyko Lietuvių 
Fondo vajus Bostone

Lietuvių Fondas, baigdamas 
praeitus metus, jau buvo per
kopęs per pusę milijono. 1968 
gruodžio 31 jo pagrindinis ka
pitalas buvo 515,226.86 dot

Tuos pinigus sudėjo 2220 
Lietuvių Fondo narių ir 246 
kandidatai, t.y. tie, kurie dar 
nėra baigę mokėti 100 doL

Amerikoje yra 64 Lietuvių 
Fondo rajonai, iš jų 8 jubilie
jiniais metais išpildė kvotas. 
Didžiausias iš jų yra Bostonas 
— 20,000 doL Paskui eina Phi- 
ladelphija — 15,000 dol., E. 
Chicago ir Lemont — 5,0 00 
dol., Phoenix — 4000, Town of 
Lace — 2,000, Maspeth ir Mil- 
rod — 1,000 dol.

buvo surinkęs 21,250 dol.

Ir kodėl Bostonas taip sėk
mingai surinko savo kvotą? Pir
miausia, — vajaus komiteto pir
mininkas A. SkudzinskM nieka- 
ka neužmiršo Fondo reikalų. 
Jis nuolat rinko, nuolat primi
nė, paprašė. Tas nuolatinis rū
pestis Fondu ir padėjo surink
ti Bostonui nustatytą sumą.

Surinkęs pinigus, mokėjo jis 
ir pagarsinti. Visi aukotojai bu
vo skelbiami spaudoje. Žinoma, 
vietinis Keleivio laikraštis čia 
atėjo į talką — plačiausiai po-

Iš Jungtinio Finansę Komite
to seimui rengti buvo gauta 
vienkartinė negrąžinama para
ma — 6,800 dol

Viso seimui rengti komitetas 
pajamų turėjo 33,635 dol., iš
laidų — 31,656.17 dol. Gauta 
pelno 1,978.83 dol Inventoriaus 
liko už 1,780 dol. vertės.

Pelnas padalintas. Praeitų, 
1968 m., balandžio* 17 d. su 
PLB valdyba buvo susitarta dėl 
pelno padalinimo. Pelnas pada
linamas pusiau tarp PLB. valdy
bos ir JAV LB New Yorko apy
gardos. Paskutiniame susirinki
me, kai buvo daromos galu
tinės apyskaitos, čekiai ir vie- 
niem ir antriem įteikti

Seimo darbo metu buvo pada
ryta sąmata. Kiekviena sekcija 
apskaitė savo išlaidas ir gali
mas pajamas. Apskaičiuojant Seniausia, lietuviška radijo 
pajamas, gana tiksliai nuspėta, programa Naujoj Anglijoj ko- 
kiek ir iš kur bus gauta. vo 16 švęs savo 35 metų su-

Išlaidų srityje buvo laikoma- kaktuves. So. Bostono Lietuvių 
si sąmatoje numatytų išlaidų. 
Dalis sekcijų išleido mažiau, nei 
buvo suplanavę.

St. Barzdukas, PLB valdybos 
vykdomasis vicepirmininkas, 
padėkojo seimui rengti komi- visų miestų ir miestelių, užsi- 
tetui, kad taip sėkmingai bai- registruoti dabar, priiunčiant 
gė darbus ir surengė gražų sei- savo vardą ir adresą, ir pra- 
mą. Kartu padėkojo ir New Yor- nešant kurioj srity reiškiatės. 
ko LB apygardai, kuri turėjo at- Pranešti Valentinai Minkienei, 
likti visus seimo rengimo dar- 502 E. Broadway, South Bos- 
bus.

puliarino Fondo idėją ir Fon
do reikalus. Daug prisidėjo 
Jackus Sonda, redaktorius, ku
riam taip pat rūpėjo Fondo rei
kalai. Pasidarbavo ir korespon
dentas P. žičkus, kuris savo ži
nias siunčia Draugui ir Darbi
ninkui. Ir ten buvo garsinami 
aukojusieji, pasižadėję aukoti. 
Tas irgi turėjo reikšmės ir ska
tino visuomenę aukoti.

A. škudžinskas, kuris taip 
uoliai rinko aukas, pripažįsta, 
kad spauda turėjo didelės įta
kos. Štai užklaustas aukoto
jas, kas jį paragino įstoti į Lie
tuvių Fondą, dažnai atsakydavo 
—laikraščiai taip gražiai parašė 
apie Lietuvių Fondą. Kitas, pa
matęs savo pažįstamą, kaimyną 
Fondo gretose, pasijusdavo ne
patogiai — kaip čia atsitiksi, 
reikia ir jam įstoti. Taip prie 
kruopštaus Skudzinsko darbo 
daug prisidėjo ir spauda. (T.)

Pranetu giminėm ir Velionte* draugam bei pažįatamiem. kad Lietu
voje vasario mto. 3 d. mirt mano mielas ir brangus brolis

ilgametis Telšių kunigų seminarijos profesorius, inspektorius ir rek
torius. Dvylika metų jam toko iškentėti Sibiro tremtyje.

Jo niekad nepamirštanti sesuo

A. a. Antanina Stepankevi- 
čienė, iš Greenfield, Mass., sau
sio 17 staiga mirė savo namuo
se. Palaidota sausio 21 iš §vč. 
Trejybės bažnyčios Kalvarijos 
kaulinėse. Buvo sunešta daug 
gėlių ir už jos vėlę užprašyta 
daug mišių. Velionė buvo gimu
si Lietuvoje, Jiezne, prieš 73 
metus. Buvo darbšti organizaci
jose, kurį laiką buvo šv. Onos 
draugijos pirmininkė. Priklau
sė Svč. Trejybės parapijai, šv. 
Rožančiaus draugijai, SLA 297 
kuopai. Buvo didelė lietuviškų 
reikalų ir lietuviškos spaudos 
rėmėja ir ilgametė Darbininko 
skaitytoja. Nuliūdime paliko 
vyrą Aleksandrą, sūnų Juozą, 
anūką Ričardą ir gimines Lie
tuvoje bei Amelijoje. Velio
nei gerasis Dievas tegu sutei
kia amžiną ramybę. Jos šeimai 
reiškiame gilią užuojautą. — A. 
Dėdinas.

Antanas ir Genė Stapulioniai 
savo įnašą Lietuvių Fondui 
padidino iki 300 dol.

Karolis ir Petronėlė Vasi
liauskai, švęsdami savo vedybi
nio gyvenimo 50 metų sukaktį, 
nepamiršo ir L.F. Jie įstojo na
riu, įmokėdami 100 dol. K. Va
siliauskas atvyko į JAV 1913. 
Čia sukūrė šeimą ir užaugino 
sūnų Robertą ir dukterį Eleo
norą. Vasiliauskas vertėsi sta
liaus amatu. Priklausė lietuviš
kai parapijai ir Lietuvių Pilie
čių D-jai So. Bostone. Dabar Va
siliauskai yra .pensininkai, bet 
ir šiuo atveju jie nepamiršo sa
vo tautos.

"Krikščionis gyvenime" kny
gų serijos pristatymas ir krikš
čioniškos spaudos parodėlė yra 
šį sekmadienį, 'vasario 23, Lie
tuvių Piliečių D-jos auditori
joj So. Bostone. Pradžia 3 v. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Piliečių Auditorijoj, trečiam 
aukšte. Kviečiam visus, kurie 
turit talentus, ar grojat instru
mentais, ar dainuojat, šokat, ei
lėraščius sakot, visų amžių, iš 

ton, Mass. 02127. Primenam, 
kad S. B. Piliečių Klubas dabar 
turis keltuvą, ir nereikė lipti 
trečią aukštą, bet keltuvas už- 
veš. Tad kviečiam visus tartis 
su draugais ir giminėm ir daly
vauti šiam parengime. Tuo pa
renkite seniausią lietuvišką ra
dijo programą Naujoj Anglijoj.
— Valentina Minkienė

DRUSKONIE HALI
vasarvietė yra atidaryta žiemos se
zonui. Priimami visi, kurie nori sli
dinėti ar pailsėti.

Telefonas: Area Code 914 676-46-61

Adresas: DRUSKONIE HALL 
Anelės, N.Y. 13731

Sophie Zagorski-Kraunaitis

E D. PODOLAK 
and his

MERRY MUSICIANS
7 atmeną orkestrą*

groji. Įvairius pramoginius šokius.

Vadovas Vytautas Prapuolenis

Kreiptis: 46 Tatman St. Worcester, 
Mass. 01607 — Telef. 756-2213


