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Lenkijos kardinolo neišleido į Romą-Kodėl?
Nes Lenkijos vyskupai siekė susipratimo tarp lenkŲ ir vokiečių, o tai-priešinga
Maskvos politikai, kurstančiai kovas tarp klasių, tautų, rasių

ties reikia ieškoti ne tiek Var
šuvoje, kiek Kremliuje. Tai 
Lenkijos ir Vokietijos vyskupų 
pasikėlimas laiškais konsili- 
jos pabaigoje. Vokiečių vysku
pai pirmieji laišku pripažino 
ir apgailestavo karo nusikalti - 
'mus, vokiečių padarytus len-

Romoje sausio 13 iškilmės 
Lenkijos apsikrikštijimo tūks
tančiui metų pagerbti. Iškilmė
se turėjo dalyvauti ir Lenkijos 
kardinolas Wyszynskis. Sausio 
9 Lenkijos komunistinė val
džia paskelbė, kad kardinolas 
nębus daugiau išleistas ! užsie
nius. 'Apkaltino, kad būdamas kam. Lenkų vyskupai atsaky- 
Romoje konsilijoje jis ėmęsis 
“■veiklos, žalingos Lenkijos liau
dies respublikai”. Kardinolas 
tą pat dieną Varšuvos katedro
je atmetėė kaltinimus: “Jie 
kaltina mane, kuris tarnavau 
liaudžiai per 20 metų. Aš nesu 
reikalingas jiem atsakymo ir ne
atsakinėsiu”.
- Neleidimo į Romą priežas -

nie patvirtino tuos nusikaltimus 
ir pareiškė noro, kad tautos ar
tėtų — pakvietė Vokietijos vys
kupus dalyvauti • 1966 gegužės 
mėn. 1000 metų iškilmėse pa
čioje Lenkijoje.

Vyskupų laiškai reiškė abipu
ses pastangas šalinti nepasitikė
jimą ir neapykantą tarp lenkų 
ir vokiečių tautų. O tai yra prie

šinga Kremliaus politikai, kuri 
naudojasi įtampa tarp lenkų ir 
vokiečių ir dirbtiniu būdu ją 
palaiko.

Dar baisesnė Kremliaus poli
tikai grėsmė, kad dviejų tautų 
artėjimo buvo siekta per ko
munistinių vadų galvas. Uždrau
dimas kardinolui išvykti reiš
kia komunistų siekimą nutrauk
ti ir kitus ryšius su Vakarais,

jei tik jie eina ne per k 
nistus ar\jų, kontrolę.

Spėjama, kad turės būti at
šauktas kardinolo atvykimas į 
Kanadą ir Jungtines Valstybes; 
negalės būti nė 
lionės į Lenkiją.

Vatikane žinia 
stebimu. Kitur
kaip komunistų atsakymas į Va
tikano taikos įr suartėjimo ro
dytą iniciatyvą.

AMERIKOS diplomatine ofenzyva ne
laimėta, o nevienybė viduje sustiprinta

Vietname veikia ginklai ir 
diplomatai. Ginklai veikia tik 
pietų Vietname. Sausio 8 pra
dėtas didžiulis valymas džiung
lėse per 20 mylių nuo Saigono 
į šiaurės vakarus rado tune
lius; vienas iš jų -galėjo sutalpin
ti visą diviziją — 15,000 karių. 
Tačiau tuneliai buvo tušti. Ko
munistai spėjo pasitraukti. Ko
munistai savo ruožtu sustiprino 
teroro veiksmus 'Šaigone.-. Pasi
naudodami tuo, kad š. Vietna
mas nebombarduojamas, gabe
na sustiprinimus į pietus.

Sovietų diplomatinė iniciaty
va rodoma Hanoi. Sausio 7 at
vykęs iš MaskvbKŠelepinas per
ima įtaką iš kom. Kinijos. Jis 
laimėjo-š. Vietnamo pripažini
mą, kad Sovietai vadovauja ko- 
munistiniam sąjūdžiui, kuris re
mia š. Vietnamo kovas? Tuo 
tiįj^lu Maskva pakartojo kalti
nimus Amerikai, pažadėjo nau
jos -ginklų ir ūkinės paramos š. 
Vietnamui, išplėtė pastangas į- 

įtraukti ir Angliją prieš tariamą 
lAmerikos norą perkelti karą į
Kaosair Cambodiją.

- \Ąrberikos diplomatinės akci- 
josviršūnė buvo New Yorke— 
ambasadoriaus Goldbergo laiš
kas gen. sekr. U Thant. Laiške 
pakartojo Amerikos besąlygi
nių derybų siūlymą; skelbė, 
kad derėsis 1954 sutarties pa
grindu; pasitrauks iš Vietnamo, 
kai tik kraštas bus pasirengęs 
nuspręsti savo susijungimą bal
savimo keliu.

Goldbergo laiške W. Lipp- 
mannas (H. Tribūne) įžiūrėjo ir 
sveikino atviras duris galimam 

.balsavimui visame Vietname. O 
to Amerikos diplomatija lig šiol 
vengė. N.Y. Times sausio 9 
jau atvirai kalbėjo apie pagei
daujamą dabartinės pietų Viet
namo vyriausybės ir 
(komunistų) koaliciją (Tai būtų 
padėtis,kokią prez. 
dy įvykdė Laose).

Prezidentas L.B. Johnsonas 
'“dėl savo derybų ofenzyvos pa
sisekimo susvyravęs po Mask
vos paskelbto siekimo įtraukti 
Angliją prieš Ameriką. Partijos 
dėl paramos prezidento politi
kai išsiskyrė. Daugumos va
das sėn. Mansfieldas po keŠp- 
nės Vietname pasisakė už dery
bas visokiais atvejais, nes dery
bų nutrūkimas vesiąs į trečią 
pasaulinį karą_^Mažumos vadas

politikai Vietname, stojo Į opo
ziciją prezidento dabartiniam 
svyravimui ir oro atakų sustab
dymui: derybos' tik tada gali 
būti sėkmingos, kai karas baig
tas pergale. * ‘

Klausymas visu svoriu ateis i 
Kongresą, kurio sesija prasi
dėjo sausio 10.

SHASTRIUAL BAHADUR 
sausio 11 Taikentė,'epasirašęs su
tartį fcu Pakistanu; Indijos minis- 

. terio ^irrriininko pareigos po Neh- 
ru

sutikta su nu- 
ji aiškinama

popiežiaus ke-

KARD. ST. WYSZYNSKIS

Darbininko skaitytojam pa
žįstamas Antano - Sniečkaus su
sirašinėjimas laiškais su “New 
York Times” vyr. redaktorium. 
Laiškų akciją jis tęsia ir toliau, 
pasigaudamas kiekvieną progą, 
prie kurios galėtų prijungti ir 
Lietuvos klausimą. Porą tokių vadindamas jį 
progų jis vėl panaudojo.

Tė-

teišbuvo 19 mėnesių.

Vietcongo

Kenne-

SOVIETŲ diplomatinė ofenzyva
Kremlius savo vadus išsiun

tė į Aziją. Aleksei šelepinas 
derėjosi š. Vietnaml, laimėda
mas ten Kremliui įtaką prieš 
kom. Kiniją. Taškente min. pir- 
■min. Kosyginas “sutąikė” Pa
kistaną ir Indiją, pakeldamas 
Sovietų prestižą. Tuo pat me
tu sausio 7 išvyko į Mongoliją 
partijos sekr. Brežnevas, už
sienių reikalų min. Gromyko ir 

psaugos min. Malinovskis, 
siekdami labiau Mongoliją ap
valyti nuo Kinijos Įtakos .~Gfen-

mun. konferencijoje Havanoje. 
Čia paaiškėjo pirmiausia, kad 
Kuba pereina vėl išimtinai 
Maskvos įtakon. Maskvos atsto
vas pažadėjo paramą ‘išlaisvi--

■ nimo karam” Venezueloje, Do
mininkonuose. Guatemaloje Pe-

■ ru ir kt. Rungtynėse už 
vavimą pirmenybė tenka 
tam, ne Kinijai.

— Gromyko, Sovietų 
nių reikalų ministeris, vąsario 
7. vyksta į Romą. Vatikane ti
kimasi, kad jis tveš atsakymą 

zyvą savo jtakgų. išplėsti. lotynų ’lrįį popiežiaus . krgipimąsi dėl 
Amerikoje Kremlius parodė ko- taikos.

vado-
Savie-

užsie-

CBS televizija sausio 4 rodė 
Marvin Kalb paruoštą repbrta- 
žą “The Volga”. Vienoj valan
dos vaizduose buvo paradytas 
pavolgio žmonių gyvenimas ob
jektyviai. Pažvelgimas į- rodo
mų “žmonių veidus, drabužius, 
jų aptarnavimą krautuvėje kal
bėjo labiau už žodžius apie tų 
žmonių gyvenimo standartą. 
Gal būt, ši nekalbama. realioji 
atmosfera ir buvo ta priežas
tis, kodėl Sovietai, paskutiniu 
laiku ėmėsi reikalaut, kad “Vol
ga” nebūtų rodoma.

“Volga” buvo A. Sniečkui 
proga parašyti laišką CBS pre
zidentui Frank Stanton su pa
gyrimu ir su pastebėjimu, kad 
reporterio Marvin Kalb puikiai 
atliktas pranešimas esąs .gimi
ningas tai padėčiai, kurųą vaiz
duoja Lietuvos Nepriklausomy
bei Atstatyti Komit. atsišauki
mas. paskelbtas ‘N.Y. Times’, ‘ 
kurio egzempliorius buvo prie 
laiško pridėtas. Savo ruožtu pa
našaus turinio laiškai buvo pa
rašyt pačiam Marvin 'Kalb, re
porteriui, ir A.C. Williams, pre
zidentui International Business 
Machines, tos “Volgos” sponso- 
riui.

duoti pacifistų spaudimo dėka? 
Po Vietnamo kurios kitos. 
tos turės išvysti esančios^! 
jamos jėzuitų pacifistų?” 

Antru laišku redaktorius
vas Cotter atsiribojo asmeniš
kai nuo pacifistų sąjūdžio, pa- 

“visai . naiviu”, 
pažadėdamas savo moralinę pa
ramą lis tuvių laisvės kovai ir 
prašydamas perduoti “sveiki
nimus visiems, kurie už tai vei
kia”.

Laiškais A. Sniečkus tęsia ko
vą, pradėtą ir vykdytą vyčių, ( 
■kun. Jutkevičiui vadovaujant. 
A. Sniečkus reiškiasi^ laiškuose 
ne tik padėkom, pagyrimais, 
protestais, bet ir ugninga ar
gumentacija. Jis tiki, kad ši ko
vos sritis yra reikalinga, nau
dinga ir būtina opinijai suda
ryti. Tai tęsinys tos kovos, ku
ri buvo pademonstruota lapkri- 

'čio 13 žygiu. Lapkričio žygis 
bus prasmingas tada, jei jo pa
darytas įspūdis ir sudaryti nau
ji argumentai bus toliau vykdo
mi Šiuo smulkiuoju ginklu — 
laišKu. Vykdomi ' kiekvienoje 
vietoje, kurioje tik pasitaiko 
atitinkama proga. Jis laukia 
šiai mažiau triukšmingai, bet 
reikalaujančiai daug patvarumo 
kovai kuo daugiau talkininkų.

Ir čia jis’yra teišus.

STREIKAS — kas 
daugiausia kenčia 
lęw Yorke streikas sutruk

dė normalų darbą įstaigose bei 
įmonėse. Apklausus 100 stam
biųjų kompanijų, paaiškėjo, 
kad apie 85 proc. tarnautojų 
atvyksta. Neatvyksta daugiau
sia tie- tarnautojai ir darbinin
kai? kurių atlyginimas men
kiausias. Jie neturi automobi
lių, kurie belikus veik vieninte
lė susisiekimo priemonė. Pre
kyboje daugiausia nukentėjo 
taip pat smulkieji prekybinin
kai. Unija savo streiku daugiau
sia kenkia patiem neturtingiau- 
siem.

Pą 10 dienų streiko pasiekta.
kad majoras Lini

ir unijos atstovas pasikeitė 
šals vienas kitam kaltiniArožo-

kad
ijdUdoja uni- 
tomitaoja pa
lais reikalavi-
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smulki grupė pil 
jos vardą ir kaifl 
čias unijas, aefea 
mais — pagelti atlyginimą 100 
procentų daugiau' nei gauna la
biausiai ątlygyimi asmens.

Atrodo, Jrad streikas ir siekia 
ne tiek ekonominių tikslų, kiek 
politinių parodyti, kas iš 
tikrųjų ižaldo miestą: rinktieji 
majoras bei taryba ar grupė, 
prisidengusi unijų vardu?

Majoras Lindsay esąs spau-

NEW YORKAS STREIKO METU. Nuotr. R. Kisieliaus

džiamas prašyti gubernatorių, 
kad atsiųstų tautinę gvardiją, 
kuri perimtų susisiekimą^ Bet 
Lindsay nesiima kitų priemo
nių kaip tik propagandines ir 
tarpininkavimą, atrodo, taip 
pat politiniais motyvais — ne
nori nustatyti prieš save unijų, 
kurių balsas bus reikšmingas 
rinkimų metu.

Indiją ir Pakistaną sutaikė
— Taškente sausio 10 Indi

ja ir Pakistanas sutarė ajjtrauk- 
ti kariuomenes iki vasario 25 iš 
vienas kito užimtos teritorijos, 
o Kašmiro klausimą atidėti. Po 
susitarimo tą pat dieną 
min. pirm. Shastri mirė, 
širdies smūgio.

— Sovietuose galimi 
met sunkūs metai ūkiui 
•plitusios galvijų nagų ir 
ligos.

; — Indonezija įsakė

Indijos 
ištiktas

ir šie- 
dėl iš- 
snukio

išvyktr

— Vietname nuo karo pra
džios amerikiečių žuvo 1643, su
žeistų 7.739.
SOVIETUOSE: Lysenko ''eksko
munikuotas”

Sovietų mokslų akademija 
paskelbė, kad biologas Lysenko 
savo bandomajame ūkyje klas
tojo statistikos duomenis, no
rėdamas pateisinti sava teoriją 
apie išaugintą karve, kuri duo
danti daug ir riebaus pieno, 
apie trąšas, kurios padaromos

Domininkonuose
Prezidentas Garcia Godoy ša

lina įtakinguosius kariuomenės 
vadus. Prieš tai buvo sukilusi 
kariuomenė sausio 6. paėmė 
valdžios radijo stotį, tačiau. A- 
merikos spaudžiama, turėjo ka
pituliuoti. Prezidentas svar
iausius vadus išsiunčia į užsie
nius kaip “diplomatus”. Su įta
rimu žiūrima į rolę Amerikos, 
kuri antikomunistinį generolą 
Wessin y Wessin pirmiausia iš-

KOMUNISTAI STIPRĖJA

— FBI direktorius pranešime 
vyr. valstybės gynėjui iškaičia- 
vo įvykius, kuriuose Amerikos 
komunistai aktyviai reiškėsi 
prieš pi szidento politiką. Perei
tais metais komunistų partijos 
narių skaičius iš 10.000 pakilo 
vienu pora tūkstančių.

— Prancūzijoje 1965 regist
ruotų komunistų skaičius taip

kariuomenę valo
gabeno iš Santo Domingo, bet 
toleravo prokomunistinį pulkim 
Camaano, kuris lig šiol nebuvo 
net nuginkluotas. s -

— Amerikiečių vasario mėn. 
mobilizuos 29,400. Tada akty
vioj tarnyboj bus 2,870,0 0 0. 
Iki vasaros bus 3 mil.

. Paęifis4ų_i.akęiįa buvo ąntra 
proga. A. Sniečkus parašė lar$~ 
ką Tėvui J.P. Cotter, S.J., “Je- 
suit Nf^sions” redaktoriui dėl 
pacifistų^ sąjūdžio, kurio vado
vybėje buvo ir “Jesuit Mis- 
sions” redaktoriaus pavaduoto
jas Tėvas Daniel Berrigan. Į 
redaktoriaus atsakymą, kuriame, 
raginama turėti kantrybės ir at
sargumo ką nors smerkiant dėl 
pacifizmo. A. Sniečkus pakarto
tinai atsskė poleminių tonu. Esą 
jėzuitų bendruomenės nariai 
nėra “kas nors”, kuriuos gali
ma teisinti naivumu, -o intelek- 
tualifiės jėgos, kuriom naivu
mas neleistinas. Cituodamas 
Websterio žodyną, kur pacifis
tas aptariamas kaip tas. “kuris 
priešinasi karinės jėgos varto
jimui bet kuriam tikslui”, A. 
Sniečkus laiške klausė: “Kur bu
vo tie jėzuitai pacifistai, kai bu
vo grobiama Vengrija, paverg
tas Tibetas? ... Ar jėzuitų paci
fistai žygiavo kada ir kur prie 
Rusijos atstovybės ar cJungti- 
nių Tautų protestui prieš ko
munistų žiaurumus? . . . “Jesuit 
Missions” buvo įsteigtas ir ple
čiamas : žmonių.
ypatingai idėjai. Ar ši 
vykdymo postai turės

Dean Rusk, Viet
namas, Maskva
— Baltieji Rūmai paskelbė, 

kad š. Vietnamo ir Amerikos 
pareigūnai slaptai susitiko. Viet-'"’ 
namui buvo perdūotaš"Amėri- 
kos siūlymas, kuris norima lai
kyti paslaptyje. Tai esąs pirmas 
tiesioginis kontaktas.

— Š. Vietname,, kaip liudijo 
belaisviai, žmonės pavargo nuo 
karo. Oro atakos labiausiai pa- 
raližavo maisto ir 'kitų reikme
nų pristatymą. Bet niekas ne
gali vadam pasipriešinti.
— Dean Rusk, U.S. News 
informacija, noris pasitraukti iš 
valstybės sekretoriaus pareigų. 
Jei prezidentas jo norą paten
kins, tai jo vietoj, numatomas 
Goldbergas.

— Adenaueris, buvęs Vokie
tijos kancleris, tarp draugų pa
reiškęs susirūpinimą, kad ry
šium su Vietnamu Amerikoje 
galinčios stiprėti izoliacionizmo 
idėjos, o nuo to sumažėtų ir 
Europos saugumas. Jis įspėjęs, 
kad už Vokietijos nugaros pla
nuojamas bendras Maskvos ir 
Washingtono biznis, kuris 
rys naujos grėsmės pačiai 
rikai ir nekomunistinei 
pai.

suda- 
Ame- 
Euro-

pasišventusių 
idėjos 

t likvi

— Burundi, Afrikoje, sausio 
10 įsakė išvykti Amerikos ats
tovui ir dviem jo pareigūnam. 
Kaltina, kad rėmęs opoziciją.

— Italijoje sausio 10 sniegas 
apklojo Florenciją, Bologniją ir 
kt. sritis. Tik Roma pasitenki
no lytum. Keliuose įstrigo 1200 
automobilių.

— Amerikos kolegijose šie
met yra 5.9 
68 proc. yra 
gijose.

šv. Jono
tas streikas sausio 10 tepavyko

mil. studentų. Jų 
valstybinėse kole-

universitete ikelb-

Amerika ir ko
munistine Kinija 
Gallupas rodo, kad prieš ko- 

mun. Kinijos priėmimą į J. Tau
tas Amerikoje šiuo metu pasi
sako 67 proc.. už 22 proc. Di
džiausia opozicija buvo 1954— 
tada iš 10 amerikiečių prieš ko- 
munist. Kiniją buvo 8.
'Šiuo metu sudarinėjama pa

lankesnė nuomonė. Aiškinama, 
kad .tos prasmės turi ir vaistyk 
bės depart mento leidimas ko
respondentam vykti į Kiniją. 
Lig šiol tai buvo draudžiama.
C ASTRO pasirinko Maskva...

Kubos Castro sausio 7 apkal
tino kom. Kiniją, kad ji nevyko 
prekybos sutarties su Kuba ir 
nepristato ryžių; dėl to Kuba 
sumažins cukraus siuntimą Ki
nijai. Sausio 9 kom. Kinija tai 
paneigė. Maty 
vo priverstas/ 
Maskvą. 1

— Pasauly .887.
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Lietuvos čekistas susirūpino siunčiamais į Ameriką! , rt “ '> ■* * * > ? ' • • • B Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje
, <fc. . Darbininko bendradarbis iš 

Chicagos R. Kalinius pranešė,-
k kad gruodžio 13 prof. Jonas 

Kubilius iš Chicagos išvyko į 
Kalifornijos universitetą Ber-

‘ kelay. * Bendradarbis vertina, 
kad Chicagoje prof. Kubiliui pa
sisekė' pradėti “dialogą" su nau
jaisiais ateiviais geriau nei jo 
pirmatakam rašytojam Sluc- 
kiui, Mieželaičiui ir vėliau Bal
tušiu!. Jam buvo paruošta pa
lankesnė dirba informacijom, 
kad jis vengiąs santykių su se
nosios ateivijos komunistine 
grupe. Tokios nuotaikos sudarė 
E. Šulaičio pranešimas “T. ži
buriuose”: ;esą rektorius Kubi
lius nemėgstąs “pažangiųjų”, 
nes .“Vilnies” koncerte nedaly-

% vavęs (nors- pati .“Vilnis” ir pa
rašė, kad jis buvęs klausytojų, 
eilėse)!

Prof. Kubilius turėjo porą 
gausesnių 'susitikimu —. pas J. 
Kreivėną lapkričio 13 ii- pas G. 
Procutą^gruodžio 4. Bet jis taip 
pat lankė savo, buvusius moky
tojus, gimnazijos ir studentavi
mo kolegas'ir pats juos oriimi- 
nėjo^^yjąties T. žiburių^kd^ 
resp&sSs^ tvirtinimu, Kubi- 

■Jffis sužrakęs apie 150 asmenų.
Chidigoje/Vė^tinama, kad ant- . 

"rojo susitikimo dalyviai buvo ' 
kritiškesni. Kai- Kubilius gyrė 
Vilniaus universiteto lygi, su
silaukęs paklausimo: kaip atsiti
ko, kad rVilniaus universitetas 
suteikė garbės daktaro laipsni 
Bimbai? Atsakė, kad čia poli
tinis reikalas, o jis. nesąs poli
tikas.

Įvykiai ir atsiliepimai ryšium su Kubilitipii 
----------------- ....

Sovietinėje spaudoje ypatin
go dėmesio vertas Lietuvos vy
riausio čelkisto Randakevičiaus

Bendradarbis R. Kalnius taip 
pat informavo, kad po pasi
kalbėjimo pas J. Kreivėną tuo
jau atvyko į Chicagą Vytautas 
Zenkevičius, Sovietų ambasados 
Washingtone antrasis sekreto
rius. .Kai prof. Kubilius priėmė 
viešbuty vieną savo studentavi
mo laikų kolegą, tuojau atsira
do dar vienas svečias, kurį rek
torius Kubilius pristatė savo ko
legai. “Vytautas Zenkevičius” 
— pasakė savo pavardę prista
tytasis.

Spaudoje tų susitikimų verti
nimas gana vieningas, n^rs ąt-o 
skiri laikraščiai, pažiūrėjo^iš 
skirtingos kertės. Tiem, kurie 
tikėjosi išgirsti iš prof. Kubi
liaus ko nors “ypatingai nau
jo”, paaiškino Dirvoje V. Meš
kauskas: -“Ko galūna reikalauti 
iš daug mažesnio sovietinio pa
reigūno, kuris susitikęs su di
desniu žmonių būriu turėjo 
skaitytis su galimybe, kad jų 
tarpe bus ne tik FBI informan
tų. bet gali būti ir sovietinio 
saugumo agentų. Savaime aiš- 

\Jiu, kad iš tekio pasikalbėjimo 
negalėjo būti jokios naudos nei 
'lietuvių tautai, nei kokiom nors^ 
jos kultūros šakom. Jo daly
viai tik padidino įrašų savo by
lose skaičių”.

bininko informaciją apie pasi
kalbėjimą su Kubilium, prime
na taip pat, kad jis (ir kiti) te
galėjo kalbėti tik taip, kad jam 
Įsakyta. Tai rodo, “kokia ta 
“kultūrinių ryšių’ atmosfera. 
Laisvojo pasaulio lietuviam ji 
nepriimtina iš esmės... Bend- 
radarbiaujam su savo tauta, 
bet ne su okupanto į Lietuvą 
atsiųstais agentais”. Laikraš
tis priminė JAV ir Kanados 
bendruomenės centro valdybos 
įspėjimą, kad "smerktini tie lie
tuviai, kurie taikina okupan - 
tui, siekiančiam suskaldyti liet, 
bendruomenę ir palaužti Įos 
vingumo dvasią".

Naujienos informavo apie 
kai kurios spaudos skirtingą 
laikyseną. Gruodžio 27 apžval-

nybės bendradarbis Girnakal
ius pataria Vilniai nepulti ma
rijonų Draugo, kuris “šiuokart 
rimtai ir santūriai laikėsi”.

“Kalba .eina apie Veiksnių 
skundimą profesoriaus Jono Ku
biliaus. '

“Girdi, Draugas prie skundų 
neprisidėjo, bet laikėsi “rimtai 
ir santūriai” (“V.” gruo
džio 23 d.).”

Naujienos tą faktą komentuo
ja: “Matote, kokia graži kom
panija. Vienybės bendradarbis 
pasislėpęs po pseudonimu Gir
nakalis, ir Vilnies Jonikas tokie 
geri “pažįstami”, kad jie vie
nas kitam pataria, kaip reikia 
laikytis kitų laikraščių atžvil
giu”. .

19. Tas pasisakymas tekis: I 
“Kai kurie reakcinių organiza
cijų nariai bando šantažuoti vį 
JAV iš Tarybų Lietuvos atvyks
tančius piliečius. Tokių tarpe 
yra Vincas Rastenis ir Algirdas 
Lansbergis”. Atrodo, kad tuo
se čekisto žodžiuose didelis su
sirūpinimas, kaip bus priimti tie 
atvyksfantieji. Juose ir įpyki
mas prieš tuos, kurie, sakysim, 
tokiuose susitikimuose, kaip 
gruodžio 17 su Vladimirovu, 
išdrįso paskaityti Henriko Zabu- 
lio, Lietuvoje aukštesniojo ir 
specialiojo vidurinio mokslo ko
miteto pirmininko, žodžius, ku
rie prieštaravo atsiųstojo Vladi- 
mirovo paraiškimam. Turite at
siųstuosius išklausyti, bet netu
rite jų kompromituoti paklausi
mais.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome reaervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite 
- skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į Rytų Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New Vork 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS Į USSR.

Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

Pasaulio lietuvis, lapkričio- 
gruodžio nr., pacitavęs iš Dar-

. Lankėsi ir Vilniaus prorektorius
Nepatenkintas, /kad amerikie- riame veikia 1948 m. pastaty- 
čiai nepriėmė jo tėtę, kaip lie- taw450 milijonų elektrcnvoltų 
tuviai priėmė rektorię. Nuvedė energijos atominių dalelių grei- 
bažnyčien. - _ _ ' / trntuvas. Dar būdamas stud-en- -

—° tu, jau žinojau apie ši įrenginį,
mačiau nuotraukas moksliniuo

se žurnaluose... Šiame pasta
te mus sutiko, viską aiškino ir 
rodę jaunas vyrukas. Maniau, 
■kad tai, tur būt, jaunas gabus 
fizikas, pasiteiravau smulkiau . 
apie atliekamus darbus, jų spe
cifiką. reikšmę. Apgailestauda
mas pažymėjo, kad negali pa
aiškinti, nes pagal specialybę 
yra finansininku ir užsiiminėja 
šios laboratorijos finansinėm 
problemom . .. Dar gerokai pa
vaikštinėję. ilgais švariais kori
doriais. pastovinėję laukė, nuė
jome i susitikimą su dėstyto
jais. Tai buvo profesoriai ir 
dėstytojai, dauguma mokantie
ji rusų kalbą. Tačiau darbo
tvarkė taip buvo suskirstyta, 
kad mes turėjome apie valan
dą laiko pokalbiui j. . Vėliau 
mes pripratome prie tokių susi
tikimų aukštosiose mokyklose. 
Taip buvddr Vašingtone Džor
džtauno universitete, kuriame 
vadovauja jėzuitai. Bostono te
chnologiniame institute ir Har
vardo^ universitete bei Niujor
ko Kolumbijos universitete”.

Tiesa gruodžio 23 infonpavo. 
kad Amerikoje lankėsi ir Vil
niaus universiteto prorektorius 
J. Grigonis. Jis lankėsi su gru
pe. kurioje buvo 28 mokslinin
kai iš 14 tautybių, kurią orga
nizavo “Žinijos” bendrovė. J. 
Grigonis toje “Tiesoje” reiškia 
nepasitenkinimą priėmimu. Esą 
New Yorke jie norėję susipažin
ti su aukštosiomis mokyklomis, 
o “šeimininkai r pagrindinai- 

.kreipė mūsų dėmesį Į pastatus, 
gatves, mašinų sriautus".

Plačiau aprašinėja ir dar la
biau ,piktinasi priėmimu Chica- 
goje, kur tuo metu buvo ir Vil
niaus rektorius.

“Atvykome iš pat ryto. Mus 
sutiko teologijos fakulteto 11 
kurso studentas. Truputį nu
stebome ... Mūsų gidas studen
tas nuvedė muš parodyti baž
nyčią, vėliau pervedė teisės fa
kulteto koridoriais.- parodė teis
mo salę, kurioje studentai mo
komi teisti ir ginti teisiamuo
sius .. . Suvalgę studentiškus 

• pietus, nuvykome i pastatą, ku-

vi-S?-'

oįį
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6- ?674 
8-6966 
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1-1068 
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8-2256

— 200 FrąnklirTAv., tel. 233-8030, 246-0215
— 11333 Jos. Campau ...
— 762 Springfield Avė. ...
126 - 4th Street ....  .......
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VILNIAUS MIESTO GYVENTOJAI IR BUTAI
Vilniuje dabar yra beveik 

270.000 gyventojų. (1939 m. bu
vo apie 240,000). Sovietinės val
džios nustatyta gyvenamojo plo
to norma asmeniui — ,9 kv. 
metrai. Diduomenė gyvena ir — būtų galima tikėtis kiek erd- 
erdviau, bet žymi gyventojų da
lis dar turi tenkintis net ma
žesniu plotu, negu valdžios nu
statyta norma. Pagal normą, Vil
niuje reikia’ bent 2,400,000 kv. 
metrų gyvenamojo ploto. Pagal 
numatytąjį statybos planą, tiek 
naujū namų turėtų būti pasta
tyta per 10 metų. Jei gyvento-

LIETUVOJE

jų skaičius mieste nebedidėtų, 
tada — tuo pačiu metu atnauji
nus ir pataisius esamus namus

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. *
ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ................. CH
Boston 18, Mass., — 271 Shawmut Avenue . 
SO. BOSTON 27, Mass. 327 VVest Broadvvay 
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue 
BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue 
BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue
CHICAGO 22, III. — 2222 W..Chicago Avenue ............ BR
CHICAGO 8, III. — 3212 Šo? Hflstead Street............ WA
CLEVELAND 13, Ohio — 904 Litęrbry Road .'........... TO
DETROIT, Mich. — 730 Michigan,Avenue ................. VI
GRAND RAPIDS, Mich. — 636-3Š Brfcige St„ N.W. GL 
HARTFORD 14, Conn. — 2?:‘ " . ”
HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............ TO
IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Avė.............. ES
LAK£WOOD, N.J. — 126 - 4th Street ..... ................. FO
LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 
NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue .............. Bl
NEW HAVEN, Conn. — 5U9 Congress Avė.................. LO
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 VVest 14th Street .... CH 
NEVY YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ............... A‘
PASSAIC, N.J. — 176 Market Street .............. ......
PATERSON 1, N.J. — 99 hįain Street ................
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. .. 
PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson btreet ... 
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street . 
VYATERBURY, Conn. — 6 John Street .................
VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ......
YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ......

7-1575
2- 4685
3- 8o69 
1 -2994 
3-1797
2- 1446'
3- 3005 

..AL 4-5456 
.. G R 2-6387 
. M U 4-4619 
... PO 5-5892 
.. HU 
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... Rl

1-2/30 
6-1571 
6-6/66 
8-2868 
3-0440

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. > Tel. GR 7-1130 

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ig vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

HAVEN REALTY
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k.. ĄJamų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. e Tel. VI 7-4477

projektuotojai “pamiršo akus
tiką”: solistų ir monologinmkų 
publika negirdi. Teko kviesti 
“eilę geriausių respublikos ar
chitektų — akustikos žinovų”, 
pagal kurių nurodymus salė per 
taisoma. ~

J{amų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais' kreipkitės į

_ JOHN ORMAN AGENCY
Q Insurance - Real Estatevesnių butų. Bet žymi dalis 

senų namų jau nebetaisytini. 
Daugelis jų numatoma griauti 
ir arba jų vietoje nauįįgMtoty- 
ti, arba tas vietas paversupar- 
kais, o naujtž. statyti ‘kitur.

Tačiau dar kalbama apie Vil
niaus gyventojų skaičiaus didė
jimą. Yra suprojektuotas net 
naujas miestas šiaurės vakarų 
Neries pakrantėje, kur numato

_ apgyvendinti apie 115,00Q^gy- 
ventojų. Naujus gyvenamus plo
tus numato statyti Jeruzalės-Bal
tupio ir Naujosios Vilnios prie
miesčiuose, o 50 kilometrų ra
tu aplink Vilnių svajoja pri
steigti vasarviečių. Miesto cent
re žada statyti 18-23 aukštų 
administracinių pastatų. Būsią 
greito susisiekimo kelių skersai 
miestą, kuriais būsią galima 
važiuoti 100 km. (apie 60 my
lių) per valandą greičiu.

Šiuo metu Lietuvoje yra dar 
tik du “dangorėžiai”: vienas de
vynių aukštų — Klaipėdos ‘kul
tūros namai’, kitas — tik ne
seniai baigtas------ Miestų Sta
tybos Prajektavimo Instituto pa
statas Kaune, Vienybės (dabar 
Janonio) aikštėj, vietoj 1944 me
lais susprogdinto Vailokaičio 
namo.

Vilniaus mieste 1965 metais 
* išasfaltavo 8 8 kilometrus gat

vių. Iš viso Vilniuje esą jau apie 
100 kilometrų žsfaltuotų gatvių.

— Panevėžy pastatė naujus

— Šiauliuose 1965 metais 
naujuose namuose butus gavo 
apie 800 šeimų (apie 4 proc. to 
miesto gyventojų). Jau pradėjo 
statyti pirmąjį gyvenamą na^ 
mą suprojektuotoj naujoj Šiau
lių miesto daly, prie Bubių plen
to. Čia būsią apgyvendinta “ke-'' 
lTos dešimtys tūkstančių” dabar
tinių ir busimųjų šiauliečių. Na- 
mai'būsią statomi keturių, pen
kių, devynių ir net dvylikos 
aukštų. Ši pranašystė, manoma, 
galėtų išsipildyti per 20-25 me
tus.

— Aštuonmetės mokyklos1 
vardą Lietuvoje -labiausiai bus 
nusipelniusi mokykla Jauniūnų 
apylinkėj, ties Vilniaus Ukmer
gės plentu, nes jau aštuoneri 
metai, kaip ji statoma ir vis 
dar nebaigta. Per pirmus -še
šerius metus statyi^^pasistūmė- 
jo iki stogo uždengimo. .Po 
to darbus perėmė tarpkolchozi- 
nė statybos organizacija (“Mež- 
kolchozstroj’J iš Vilniaus, vado
vaujama Makijevp. Aštuntąją 
vasarą Jauniūnų sovchozas at
siuntė pagalbon aštuonis savo 
darbininkus. Tie. padirbėję mė
nesį ir uždirbę tik po 30 rub
lių, tą darbą metė, kadangi čia 
jiems teko ne tiek dirbti, 1lėk 
stovėti, nes Makijevas negalėjo 
gauti darbam reikalingo cemen
to. o darbininkijos valstybėje už

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y. 
Tel. VIrginia 6-1800

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovąpis užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europį. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOOliS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St„ New York, N.Y. 10002

Siųskite į Lietuvą ir SSSR _
DOVANŲ SIUNTINIUS 

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me- 
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine. /'
118-125-130 ORCHARD STREET"— G R" 5-4525

Cor. DELANCEY, N. Y. C.
Krautuvai atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus SeStadienlus, nuo 9 ryto iki 6:30 va k.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusIJkai. ienkMkal. uljralnlAkal
Valiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
virių, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SL
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TĖV. P. SARPNICKAS apsikabinęs senį, kuris seniau buvo žmogėdrą, 
dabar katalikas^ Senis (gnybė į petį sakydamas: tu esi labai gera mėsa.

Mirtis tik prisilietus ,
Visi čiabuviai, katalikai tf^pa- 

gonys, nepaprastai bijo Sangu- 
mamano — burtininko, turinčio 
galią užmušti žmogų vienu pa
prastu palietimu. štaLką pasa
kojo liudininkai teisme. Vienas 
čiabuvis buvo apkaitintas žmog
žudyste ir juodąja magija. Tas 
tariamasis žudikas pamatė kai
myno vaiką įlipus į jo palmę ir 
raškant riešutus. Jis jam liepė 
išlipti. Kai berniukas išlipo, jam 
paglostė per petį. Vakare ber
niukui pakilo temperatūra ir jis 
mirė.

Vietiniai neskundė įtariamo 
žudiko; tai padarė misijonie-
rius. Čiabuviai šventai tiki, kad tariamą asmenį ir gerai jį ap-

džiunglei^ ‘ 
je srytyje. Čia pasidarbavo vo- ' 
kiečių Dieviškojo žodžio^misi- 
jonieriai (SVD). Man rodė kapą 
ant Pacifiko kranto, kurtyra pa
kasti kaulai dviejų pačių pirmų
jų misijonierių. Juos surijo ka
nibalai. Apie 1900 metais vie
nas SVD kunigas, ir brolis at
vyko iš Vokietijos ir išlipo kran
te netoli Aitape. Vietiniai juos 
sutiko labai meiliai, rodė dide
lį vaišingumą. Buvo nutarta 
siųsti laivą atgal atgabent mais
to ir visų kitų reikmenų mi
sijai. Atrodė, kad čia bus ge
riausia vieta įsikurti.

Laivas grįžo po šešių savaičių 
ir rado tik 'krūvelę kaulų' ir 
dvi kaukoles„ Jūrininkai 'paga
vo porą laukinių ir pakankinę 
išgavo visą istoriją. Laukiniai 
misijonierius gerai pamylėjo po
rą savaičių, paskui nusprendė^ 
kad jau jie užtenkamai “pa- , 
ruošti” ir su kuoka ištaškė jiem ./ 
smegenis. Pasakojama, kadetas 
vokiečių laivas sunaikino, kele- 

. tą kaimelių už bausmę.
Evangelijos šviesa džiunglėse
Laikai keičiasi greitai. Dar 

prieš trisdešimt metų buvo pap- / 
rotys nusikratyti labai senais 
žmonėmis — tėvais, seneliais. 
Tai buvo sūnaus pareiga. Jis 
išsivesdavo savo senus tėvus į 
mišką “pasivaikščioti” ir tenai 
jiems su specialia kuoka ištaš
kydavo smegenis, lavonus pa

tikdamas džiunglėse. - '
Šiandien čiabuviai apie tai 

kalba labai nenoriai. Džunglių 
kaimeliuose matosi senukų, kur 
rių niekas nebemano žudyti tik 
dėl to, kad jie seni. Jų vaikai 

da ryžto tęsti šventas tautos tra- Nglirbo jr.dirbs savo tėvynės iš- ^katalikai moka gerbti ir mylėti 
laisvinimui: Jis nenurims ir ko
vos, kol Lietuva bus laisvųjų 
tautų grotose. Prancūzijos lietu
vių bendruomenė sveikina šio 
kongreso sumanytojus ir linki 
jo rengėjam suburti vieningon 
talkon viste- lietuvius užsibrėž
tam tikslui įvykdyti. Tegu jįaiP 
ni ir seni, vieni kitus suprasda
mi ir Įvertindami, ranka ran
kon dirba Lietuvos ateičiai — 
laisvai mūsų Tėvynei.

Misijos tarp velnio garbintojų (2)
kai kurie iš jq turi galią už
mušti žmogų tflt pahetimu. Tai 
tiki ir kai kurie australų vai-

T. Pius šarpnickas, O. F .M. 
Laiškas iš Naujos Gvinėjos

dytojai sako, kad tie, kurie taip 
(paslaptingai miršta, miršta nuo 
širdies priepuolio ... Bet tai į- 
vyksta po susitikimo su Sangu- 
manu, ir po jo .paslaptingo “pa
glostymo”. Tas Sangumaman 
gali būti bet kas, kartais arti
miausias kaimynas ar net gimi
naitis. Labai yra sunku j? pa
žinti. Kas jį atpažįsta, tas 
miršta... i

Vienas policininkas tardė į-

žmogų, tai ją vadina Masalai 
Meri. (Ragana). Bet jos mažiau 
bijoma.

Čiabuviai, kurie priima krikš
čionybę ir yra gerai paruošti,

stumdė. Nakčia jis pabudo ša
lia lovos ant žemės. Jo pagalvė 
buvo peiliu perplauta pusiau, tampa labai gerais žmonėmis.
Durys ir langai buvo gerai^ Jau daugiau kaip metai aš ruo

šiu vieną grupę krikštui. Iš tos 
grupės dvylika išlaikė egzami
nus ir Kalėdų naktį tapo katali
kais.

Suvalgyti misijonieriai
Didelis misijenierių uždavi

nys N. Gvinėjoje yra sušvelnin
ti žiaurius vietinių papročius. 
Per praėjusus penkiasdešimt 
metų labai daug buvo atlikta to-

uždaryti. Kas tą padarė? San- 
gumaman?

Vieną sekmadienį savo pa
moksle smarkiai puoliau tą va
dinamą Sangumamaną, grasin
damas pranešti (policijai. Per po
rą minučių bažnyčia buvo tuš
čia. Taip žmonės bijo tos pa
slaptingos asmenybės. Jeigu 
moteris turi tą galią užmušti

K PALTAROKO MONOGRAFIJOSDĖL VYSKUPOS • -
Dr. P. Mačiulis Darbininke

1965.12.29 iškėlė vyskupo Pal
taroko monografijos reikalą, 
(primindamas, kad “prieš gero
ką dešimtį metų buvo bepasi
šaunąs redaguoti jo buvęs sek
retorius kun. J. Gasiūnas, bet 
ir apie redaktorių (in spė) ir

• apie monografiją nieko negir- -ar ‘knygai rašyti būtų reikalin- 
dėt. Gaila. Gal ir čia esama di- - gas daktaro titulas, todėl dr. J.
delio apsileidimo, nes pajėgių Mačiulio užuomina apie dauge- 
žmoaių-kunigų ir su daktarų ti- IĮ kunigų su daktarų titulais vi- 
tulais yra daug, ir su gabia čia nereikalinga. Gabi, 
plunksna, todėl negalima žmo;- 
nių stoka-teisintis.”

Jaučiu, kad dėl šių dr. P. 
Mačiulio užuominų yra reikalin
gas paaiškinimas.

1. Medžiagą vysk. K. Paltaro
ko monografijai buvo pradėjęs 
rinkti gabios plunksnos, Lux 
Christi redaktorius, a.a. kun.
Jonas Petrėnas. Kai jis staiga ^si 
'mirė, man teko perimti

siais, susitikti, išsikalbėti. Da
bar tą monografija yra baigia
ma ar ir visai pabaigta reda
guoti. Taigi kun. J. Gasiūnas 
ne “buvo bepasišaunąs” ar re
daktorius “ir spe”, o tikras mo
nografijos rengėjas.’

•y ..Nemanau, kad monografijai

su gabia -šd^čia i „ 2_*.‘.

plunksna tai reikalinga. Tikė
kime, kad kun. J. Gasiūnas 
šia monografija ir pasirodys 
kaip gabus* plunksnos vartoto
jas.

Taip pat dr. P. Mačiulio ben
dros kunigams pastabos, kad 
“gal ir čia esama didelio apsi- 

jįeidimo” nereikalingos. Juk vi- 
žinome, kad monografijai 

Lux < apie vyskupą rašyti nereikalin- 
~ Christi redagavimą ir mano 

rankose atsirado velionies rink- 
ta monografijai medžiaga. Krei
piausi į keletą K. Paltaroką ge
riau pažinusių ir galinčių rašyti 
kunigų, .prašydamas savanoriš
kai imtis monografijos redaga
vimo darbo. Toks savanoris at
sirado, ir kompetetingas tam 
darbui. Tai kun. Jonas Gasiū
nas, buvęs vysk; K. Paltaroko 

' sekretorius ir pęts turįs daug 
medžiagos tai monografijai. 
Tada vigą turimą medžiagą jam 
ir nusiunčiau.

Kiek žinau, kun. J. Gasiū
nas tą monografiją labai rim
tai rengia, be galo daug darbo 
įdėjo, labai daug ‘Susirašinėji
mų atliko tam reikalui, net atos
togų kai kurias dienas yra pa
šventęs, kad galėtų iš savo pa
reigų vietovės išvažiuoti ir su 
kai kuriais, Paltaroką pažinu-

2. šias eilutes rašau nesusi
siekęs su monografijos redak
torium 'kun. J. Gasiūnu. Jei jis 
ras reikalo, daugiau paaiškins . 
Kiek žinau, monografija jau vi
siškai. baigiama, ar jau ir baig
ta. Manyčiau, kad ją reikia kuo 
greičiausiai išlysti. Tuo reika
lu esu kalbėjęs' su kun. J. Ga
siūnu ir prašęs ir raginęs kuo 
greičiau monografiją išleisti. 
Tikiu, kad per dešimtį metų re
daktorius, nors ir užimtas pa
reigomis parapijoje, sugebėjo, 
ir kiek jaučiu tai padarė, —me
džiagą surinktijrją^uredaguo- 
ti. Kas jTdarMrukdei”, nežinia.

3. Be dr. P. Mačiulio paminė
tų rašytinų monografiją apie 
arkivyskupus Karevičių ir Skvi
recką ar prelatą Šaulį, reiktų 
dar ir daugiau pridėti, pav. apie 
kankinius arkivyskupus M. Rei
nį ir T. Matulionį ir k. Apie 
ark. Matulionį, berods, medžia
gą renka “Tėviškės žiburių” re
daktorius kun. dr. Pr. Gaida. 
Gal būtų gera, kad monografi
jų rašytojai dažniau spaudoje 
pasisakytų apie rengiamą dar-

ga būti kunigu. Jei dr. P. Ma
čiulis nei apie redaktorių, nei 
apie monografiją -nieko negir
di, tai dar nereiškia, kad tokio 
redaktoriaus nėra. Manau, kad 
yra ir daugiau rašoma knygų^
apie kurias dr. ^Mačiulis negir- ^bą. kad paskui 'nereikalingai ne
dėjo. O jei dr. J. Mačiulis gir
dėjo apie “bepasišaunantį” re
daktorių ir redaktorių “in ’^e”, 
tai būtų buvę tiksliau, jei jis

- būtų mėginęs pirmiausia atsi
klausti tą redaktorių, o ne išei
ti su kaltinimais.

būtų puolami net ir tie, kurie 
nerašo, ar negali rašyti. Tai bū
tų naudinga ir 'kitu požiūriu: 
norintieji rašyti monografijas 
žinotų, apie kuriuos asmenis jau 
rašoma, ar medžiaga renkama.
, Titas Narbutas

MISIJŲ bažnytėle.

LIETUVIŲ JAUNIMO METUS PRADĖJUS
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės Valdyba yra pakvietusi' lie
tuvių išeivijos vadovaujančius 
bei iškiliuosius asmenis į Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Garbės Komitetą. Kai kurie iš 
jų jau prisiuntė savo pasisaky
mus bei linkėjimus.

dicijas ir likti ištikimiems tėvy
nei ir Dievui!

Vysk. Pr. Brazys (Roma): La
bai vertinu iniciatyvą, supažin
dinti mūsų jaunimą su lietuviš
kuoju 'gyvenimu ir jo laimėji
mais ir uždegti jį naujiem -dar». 
bam. Telaimina Dievas Jūsų pa
stangas ir mūsų jaunimui teduo-

Vysk. V. Brizgys (Chicago): 
Pasaulio lietuvių jaunimo me
tų ir kongreso mintį labai nuo
širdžiai sveikinu, jai pritariu ir 
linkiu, kad šis bandymas taptų 
a teičiaU-palikm^as, - -pasikartoj ąs 
bent kas kelinti metai. Linkiu, 
kad jis įvyktų gausus dalyviais, 
pirmoje vietoje jaunimui pa- 

. trauklus ir dvasiškai juos at- 
‘‘.^gajyin.ąs. Dievas teapvainikuoja 

.gražia sėkmė gražias pastangas.

savo senus tėvus. Sekmadie
niais džiunglių bažnytėlės pil
nos pusnuogių katalikų, kurie 
gieda iš Širdies: “Maria, yu Ma
ma, mi įlaikim yu tru”. (Marija, 
mūsų motina, mes., tave myli
me). £

Evangelijos šviesa škvėrbiasi. 
į tamsias džiungles. Kristaus 
meilė švelnina kietas širdis. 
Nauja diena aušta Naujajai Gvi- 
nėjai*.

KOL KOMUNIZMAS GYVAS - LAISVEI PAVOJUS

Kim. J. Švagždys
(atkelta iš 3 -psl.) 

redaktorius, buvo pakviestas at
eiti ir padėti kun. J. švagždys, 
kadangi jis ‘ir painiausius klau
simus labai sumaniai ir taktin
gai išspręsdavo’.

Pradėjęs eiti LDS pirminin
ko pareigas, ‘kun. J Švagždys ap- 
maldė nesutarimus LDS centre 
ir ‘Darbininko’ redakcijoje. Va
dovybė atgavo pasitikėjimą kuo
pose, jos sukruto ruošti vajus. 
Talkon atėjo dar kun. Pr. Juras, 
(kaip generalinis vedėjasčMr A. 
Peldžius, administratorius. Su
moderninta spaustuvė, geriau 
sutvarkytas darbas, padidinta 
prenumerata. “Darbininkas’ de
presijos metu buvo išgelbėtas.

Dar prieš tą krizę kun. J. 
Švagždys buvo ‘Darbininko’ re
daktorium, bet tik vieną dieną, 
•kai pasitraukė red. kun. VI. 

^Ta'kūnas (1929) ir reikėjo jo 
^pareigas perimti. Sulaukęs va

karo, kun. J. švagždys nuvy- 
i'ko į Bostoną ir tą naštą užkėlė 
ant kun. K. Urbonavičiaus pe
čių. Seniai jau ir jo nebėra (mi
rė 1952).

Miršta senieji mūsų vetera
nai. Apie juos kun. J . švagždys 
yra ištaręs žodžius, kurie da
bar jį patį liečia: “Atsisveikina
me artimuosius drau
gus, iškeliaujančius į kitą pa- 
couli. i tori kur nebėra iš-

Amerikos liet. Konservato
rių klubas skelbia rašinio kon
kursą tema: Coexistence with 
Communism is Death of Free- 
dom” — Kol komunizmas gy
vas, laisvei gresia mirtinis pavo
jus”. Konkurso taisyklės:

1. Konkurse gali dalyvauti lie
tuvių 'kilmės asmenys, gimę ne 
anksčiau kaip 1941 sausio 1.

2. Rašinys gali būti rašomas 
lietuvių arba anglų k. ir turi 
būti ne trujnpesnis kaip 500 ir 
ne ilgesnis kaip 1000 žodžių. >.

3. Rašinys. pasirašytas,-tikra 
pavarde arba slapyvardžiu, turi 
būti prisiųstas Amerikos Lietu
vių Konservatorių Klubui. 2130 
Illuminating Building. 55--Pub
lic Sųuare. Cleveland. Ohfp 
441”, ne vėliau 1966 kovo 31. 
Jei pasirašomas slapyvardžiu, 
tai Įdedamas i atskirą voką ir 
užkUjuojamas.

4. Konkurso rašiniai tampa 
Amerikos Lietuvių Konservato
rių Klubo nuosavybė, autoriam 
jie negražinami.

5. Konkurso komisija suda
ro Amerikos Lietuvių Konser
vatorių Klubo Valdyba, kuri iš
renka geriausią rašinį, kuriam

a. yra paskirta 100 dol. premija . 
.Antrojo pagal gerumą rašinio 
premija yra 50.00 dol. Konkur
so komisijos sprendimai yra 
galutini ir neapeliuojami

Rašinio paruošimui rekomen
duotina literatūra: *

J. Edgar Hoover “The Mas- 
ter of Deceit”.

Brief on Communism: Marx- 
ism-Leninism. Its Aims. Purpo- 
ses, Objectives and Practices. 
Published bv the American

ciary. United States Govern
ment Printing Office: 1960.

Communist Target — Youth. 
Communist Infiltration and 
Agitation Tactics. Released 
July 1960. Published by the 
House Committee on Un-Amer- 
ican Activities, U.S. Govern
ment Printing Office. Washing- 
ton. D.C.: 1961.

Lietuva tyronų pančiuose.—

Conditions in the Baltic Sta
tes and in other Countriės of 
Eastern Eurbpe. Hearings be- 
fore the Committee on Foreign 
Affairs. Eighty-Ninth Congress, 
First Session, May 17-18, 1965. 
United States Government 
Printing Office: 1965.

Communist Takeover and 0c- 
eupation of Lithuania. Special 
Report No. 14 of the Select
Committee on. Communist Ag- Lietuvai Vaduoti Sąjungos lei- 
gression. United States GovafTr dinys.
ment Printing Office: 1955. / brošiūros, išleistos U.S. Gov-

The Techniųue of Soviet Pro- emment Printing Office, gau- 
paganda. Printed for the Ūse narnos už nominalią kainą pa- 
of the Committee on the Judi- rašius pastarajam. ALKK
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,Prel. V. Mincevičius (Roma): 
Mūsų darbi! ir kovų gražiau
sias apvainikavimas bus, jei mes 
sugebėsime laiku ir tinkamai 
perduoti savo idealų vėliavą jau
nimui. Nuožmus ir suktas prie
šas .. .tikisi, kad su šia karta 
pasibaigs rezistencija jo užma
čioms Lietuvoje. Mes privalome 
jam duoti atatinkamą atkirtį, 
kaip tai padarė mūsų tėvai pra
ėjusiame vergijos laikotarpyje. 
Pasaulio lietuvių jauūimo kon
gresas tebūnie pirmas žingsnis į 
ryžtingesnę kovą ir pergalę!

Kun. Jz Petrošius, (Paryžius): 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresas vaizdžiai primins ir įspės 
Lietuvos pavergėją, kad lietuvis

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

K-ultūros židinio idėja 
(arch. A. Kulpavičius) •

i arinio PASTATYMO iv. Antino almnazltole 'Kennebunkport, Maine. Dalinėje režisieri Beatričė

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS *?

• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI
t

K.į PASIRYŽO M E — ĮVYKDYSIME!

DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 
ŽEMĖS SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKlVnE (BUILDING FUND)

Siunčiu auką statybų fondui ir prašau įrašyti mane / mūsų 
šeimą / mūsų mirusiuosius J:

□ Garbė* fundatorius ($1000)

□ Amžinuosiua narius ($500)

Fundatorius ($100)

□ Rėmėjus (maiesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui

ADRESAS .

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax dcducttble)



AŽI KALĖDŲ EGLUTE VAIKAMS

WOBC ESTES. MASS.

Bfif

prcrtoncrtarus, kaip asam* pra- 
nMp fjrMfu»Mnw v«rtwMnKt, 
Tokio poauteičio nedaug kas ii 
pratarty imil aukis. Apaitališ- 
kaisiais protonotarai* yra buvę 
praL J. Mačiulis Maironine proi. 
K. šaulys Pantai Romoje į

ytojo pa- 
ir įdėtą

kios. tai apimties buvo jos B- 
sišakojusi• asmenybė. Jos nuo
širdumas. geraširdiškumas, pa
reigingumas sr tolerancija ilgai 
laikys ją gyvą waterburiečių it- 
mintyje, nors kūnas ramiai itoė-

. — Inž. Algis Kebltnskas, li^ 
šiol dirbęs Chicagoje, savo ben
drovės išsiųstas į Panamą pri
žiūrėti hidroelektrinės jėgainę^ 
statybą

— LĖAudrts' Endri jondi^-yra ’. 
amerikiečių daliniuose Vietna
me. Tėvai gyvena Chicagoje.

minėffaMs Los Angeles mieste 
iRigtamis sausio 16, setanadie* 
nį, 12 vai. bendromis Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Dr-jos, jurų 
skautų ir Juozo Daumanto var
do šaulių kuopos jėgonris. Mihė-

Susiartmimo pietūs, rengiami 
organizacijų tajybos, bus kovo 
6 lietuvių piliečių klube. Pel
nas skiriamas vietos lietuvių

INZA. RUDYS, naujasis Arto 
pirmininkas.

44 metus; jį taip pat pirminin
kavo šv. Onos draugijai 45 me
tus. Įsteigė liet moterų demok
račių klubą; aktyviai reiškėsi 
Waterbūrio Alte, Balte. ir stro
piai'talono Waterbūrio krikš
čionim demokratam. Ji priklau
sė ir veikė dar Mėse draugijose 
— Maldos Apaštalavimo, šv. 
Pranciškaus Tretininkų, Gyvojo

Šio koncerto suorganizavi
mo gražiai pasidarbavo L. B. 
Eližabetbo apylinkės valdyba ir 
varg. V. Mamaites. Baigiamąjį 
žodį pasakė apylinkės panų. Jo
nas švedas. Ūž tokio neeilinio

Westchesterio apylinkėje ypa
tingai pasižymėjo jurginų augi
nimu. 1964 m. už gražiausius;

Pratartai protanotąrai turi 
privilegiją vartoti pontifikali- 
nes insignijas (mitrą ir lazdą) 
tam tikromis progomis. Unifor
ma ir insignijos yra nustatytos 
pop. Pijaus X.

Nuoširdžiai sveikiname pre
latą Pr. Jurą -sulaukus to gar-

cioje
aukštesniosios mokyklos audito
rijoje. . '

-— Marija Totoratm-Cohn

Tho meta (1*17-1910) jis vado
vavo Washingtono ketatfųin- 
^ąrinac^os biurui, vąftaėjo į 
Lietuvą to Europą, daug rūpi
nosi lietuvių politine akcija A- 
merškoje. Vėliau JAV organiza
vo Lietuvos konsuliarinę tar
nybą. Daugiau kaip' 25 metus 
veikliai reiškiasi Los Angeles 
lietuvių visuomeniniame gyve
nime. Sukaktuvininkui linkime 
dar daug ilgų metų!

— S. Girdvainis, Lietuvos mi- 
nisteris Romoje, pakviestas į 
Jaunimo metų garbės komitetą, 
rašo: “Aš tikiuosi, kad Pasau
lio Jaunimo .Kongresas ne tik
tai pagrindinai išdiskutuos vi
sas jaunimo bei iš viso lietuviš
kas problemas, bet taip įda
rys tinkamas išvadas'ir jas sis
temingai įgyvendins. Sun
ki Lietuvos padėtis šiandien 
reikalauja visų karta bendra
darbiavimo. Tebūnie tad Pasau
lio Lietuvių. Jaunimo Kongre
sas nauju akstinų visų tėvynę 
mylinčių lietuvių"3arbui.”

nes i 
vo m< 
sirinkti.

nami, įtempta i _ _
Gliaudos vaiadešii “Kalėdų sve- kad jis 
čiai”. Prastoms uždangai,'žiū
rovai išvyįdfrdEhks' mėnesieno
je Lietuvos mišką ir išvargusį 
miegantį partizaną po eglute.

— Evelina masipkienė, duk
tė &a. prof. Stepono Kolupai
los, po rankos operacijos grį
žo iš ligoninės ir sveiksta na
mie. Gyvena S^attle, Wash. •

Kun. Atbūtas Jankauskas, bu- ba, viso 30 asmenų Pirminin- 
vęs Aušros Vartų parapijos vi- kavo Tarybos pirm. Pr. Stane- 
fcaras, paskirtas - tos ^parapijos lis, ’ sekret Eglė Pauliukonytė. 
administratorium, palipant 
prel. K. Vasį klebono pareigi)-.

ir su
augusiom. Tai dar vienas perliu-

jaučia,'; šikto Ėr žada visokeriopą sų trispalvei, Mūsų vargo mo- 
pagaibą. Scenai nušvietus, pa 
sbodo balta Lietuvos dvasia. Ji mink mus. 
išraiškos šokio judesiais -vaiz
duoja Lietuvos laisvės dienas ir 

.gresiantį pavojų, ji pažadina 
miegantį partizaną ir paragina 
jį su ta pačia eglute keliauti į 
.laisvės šalį. Partizanui su eglu
te iškeliavus, scenon įsiveržia 
piktosios dvasios ir, šokdamos 
laukinį šokį, kvatojasi ir šū
kauja: “Mųšų dabar čia val
džia” ... ... . -

kyklėlė, Kalėdų varpai ir Palai- 
Suprantama, kad 

pats kompozitorius ir dainuoti 
išmokė. Visos dainelės (vienu ir 
dviem balsais) praskambėjo 
Švelniai, jautriai ir įspūdingai. 
Jų darnus skambesys ir švarus 
balsų išlyginimas 
ryškino kūrėjo ir 
jėgumą, sugebeji 
darbą.

Vaizdeliui prologą parašė ir 
režisavo mok. į S. Kaupelienė. 
Jai talkininkavo mok. A. -’Mil- 
mantienė, V. Kundrotienė ir-J. 
Mikidionis. , ,

- vių kompozitorių kūrinių
Koncerto dalyviai šią meno 

šventę 'priėmė su 'atidumu bei 
pasitenkinimu, nes pratūnos 

L. meta klausytojų laikysena bu- 
hįjatopasigėrėtina. Julija Rajaus- 

kaitė pasirodė esanti pirmakla- 
^-fartėpiotm metmnnfcė. Ji_ ta
ri ypatingą rankų jėga ir dide- 
■ito asmeninio interpretavimo 
•pajutimą. Ten, kito reidų jos

- išpūdymas pasižJjfi-jneistr^ka 
puštų technika ib^gaivahngu 
rankų pajėgumu. Pažymėtina 
ir tai, kad vietoj honoraro pa- 
sitenkįne prašymu, kad konser-

k/to išpildymui būtų parūpintas 
koncertinis fortepionas.

Waterbury, Conn.' — gruo
džio 12 belaikydama savo sūnų 
Edvardą (Lake Charles, La.), šir
dies priepuolio ištikta, mirė 
Morta L ZaUddenė-Malinatukai- 
tė Ji buvo gimusi Lietuvoje 
Jacionių’kni., Ūdrijos vlsČ. Aly
taus apskr. .Vos 16 metų tetu
rėdama, apleido savo ghntuo- 
ehis namus ir atvyko Waterbu- ___ ____________t

£rin pas savo dėdę V. Malinaus- Rožančiaus, Kristaus Kūčias, 
ką. Moterų S-gos ir Katalikių Motė-,
'•Nelengva buvo jaunąjaTMor- .rų bei Našlių kktbe. Jau vien 

tai pradžia, juo labiau, kad pra- organizacijų ir draugijų skaičius 
džioje negalėjo girtis gera syet- su kuriomis velionė de&rosi'su
kata. Sustiprėjus sveikatai ir vo veikla ir energija, rodo, ko- 
sukūrua bu Jonu Zaikku šeimą, 
ne tik ją gražiai išauginu bet 
ir išartai*jn, ms pati puikiai su
prato mokslo reikšmę, šalia šei
mos rūpesčių, fl buvo febai ak
tyvi ir energinga vietos visuo- 
metrininkė. JI įsteigt Rūtos

Lietuvos vytai raginami už
akyti Lietuvių Bnciklopediją 
tglų kalba; ragina kun. J. Jut- Tai ni

Vasmio 16-minėjimui pasi- --- ---------- : kerviSus, Lietuvos reikalų koi^ dės' . . .. v. . .
rengti gruodžiu 5 buvp susirin- .. K lapkr^io 13 žygio apyskai- teta pir mėtotas, išleistame • . Vaizdelio damom, giesmėm 
kusi lietuvių or^nizacijų tary- tinį„pranešimą padarė Ė .Molis, biuletenyje rytams. >r- 5c*iam'' muzScą sukūre mo-

Didingas* koncertas
VVatorbury, Conn. — "Gruo

džio 12, sekmadienį, popiet 
naujai dekoruotoj šv. Juozapo 
lietuvių bažnyčioje įvyko įspū- 

^4įngas~^€fi^mės muzikos kon
certas. Tai buvo darbingų me
tų ,'kuttūrinėš’ vę&Ios apvaini
kavimas. Koncertas surengtas 
komp. AJ. Aleksio pastango
mis, žadinant jo vedamam šv. 

. Juozapo parapijos chorui ir Wa- 
terbury Chapter, American 
Guild of Organists. ,

Be sumanytojo komp. A. J. 
Aleksio, konrerto7 pasisekimui 
ypačiai daug, dirbo klebonas 
kun. E. Gradeckas, kun.xL. Kve; 
das, kun. P. Sabulis, kun. R. 
Jujkaurkas, choro pirm. Marce- 
lė Andrikytė ir vargonininkų HEBI 
gilios nariai. •■jjEįĮffi

Komp. J. Žilevičiui prašant, 
visa koncerto programa buvo ■Hll 
įrašyta juostelėn lietuvių muzi- B|||i|| 
kologijos archyvui Chicagoje. ■ 
Juostelę parūpino uolieji cho- HH 
ristai — A. Campe ir T. Palių* daina*

ž__ j m Arigalet lietuviu -šv^.
Kazimiero parapijų/sėkmingai 
vaįovaijama' jhel. Kučin
gio, šiemet švenčia 25'metų ju
biliejų. EkBpfiingas sidabrinio 

1 jubiliejaus minėjimas- įvyks bir
želio 19. Bus pamaldos bažny- 

koncertas Marshall

- Nors vaizdelis patriotinis, bet 
sko-intriga ir turiniu silpno
kas. Tačiau' vaizdelio Spragas 
ir silpnąsias vietas uždailino 
prologas, šokiai ir dainos;

Gana vykusiai išreiškė Lietu
vos laisvės ir kančios vaizdą 
mokinė V. Ivanaukaistė, šokda
ma Lietuvos dvasios šo^į. Gilų 
įspūdį padarė ir’ piktųjų dvasių 
šokis ir kvatojimas. O malo
niausią įspūdį paliko mažytės 
baltosios snieguolės. Joms šo
kant, girdėjosi žiūrovtptaibžde- 
siai: “1^^ gražu, kaip gražu” .

mck. C. Naumie-

apylinkėje jurginus laimėjo* 
trispalvį kaspiną Big Bank pa
rodoje, kurioje dalyvavo West- 
chesterio apskrities gėlių augin
tojai. 1965 laimėjo 10 Bhje Rib- 
•bons premijų, 10 antrų ir 10 
trečių premijų. Vienoje iš pa
rodų pirmą premiją laimėjo už 

Tūtas. Po parodos besiteirau
jantiems amerikiečiams paaiški
no apie "rūtas ir su jomis be- 
sirišančius lietuviškus papro
čius.

— Vytautas Dargia, pasižy
mėjęs. muzikaliniais talentais, 
sulaūEes vos 42 metų, gruo- 
(Mto 2^nh^to^A«ifcr«ties- 

.^eZNuliūdime liko žmoną xE3e-

Hightand Parito, New Jersey; 
‘kur turi gausią fortepiono sta
diją. Savo mdkknų tarpe ^yra 
paleidusi nemažai Sėtuvių, 
ypač iŠ Ehzabetho apytakės.

Benedfictas Povitavjčiūs/ jos 
koncertallMiMItartLjĮEi'iį^he. 
lietuvių Visuomenei - jhū' yra 
pažįstadias iš savo atatstyvęs- 
nių .paah sd^mų. Jo damų išpil
dymas buvo gražus įnašas šio 
koncata paįvairinimui ir už tai 
klausytojai jfen aėp^gnflejd šil
tų^ katučių. Dainininkas išpildė 
B. Budriūno, Tflfet-Kelpšos, j. 
štaikos, G: Versti, Masneto ir 
P. Caikosvkio -kūrinius. Jam 
akompanavo iųūz. Algirdas 
j^aan^as.
Kc^r$ą pradėjo pianistė "J. 

Rajauskaitė Bacho - Silotti G 
moli preliudu. Toliau sekė Scar- 
latti sonata E-dur ir* L van 
Beathovčno .32 variacijos C- 
iA^L Pirmoji koncerto datis bu- 
vobaigta dviem C.-Debussykū
riniais: būtent, Paskendusia ka- koncerto snruošnaaą rengėjams 
tędra ir Džiaugsmo^ sale; Ypa-. priklauso nuoštodi padėka, 
gingai nuotaikingai praskambę- -1- ;J-ViMt.

f>«trriv3K»-' — lietos- kiūramoje groji) akordeonas par- ros aruodą. Štai tų dainų ir_ 
vaŠntčhĮ §uįgt. nes jos pnme- temų dainą “Stoviu aš pari- giesmių pavadinimai: Snieguo- 
na mūsų 4|jįrtojo Jėzuito gi- mus”. Partizaną lanko miško Iių šokis ir dama. Mes mylime 
mimą žr aįkystę. Visa krikš- žvėreliai h* paukščiai. Visi už- tėvynę, Kūčių daina, Daina mū- 
čtomškojž/jBtoja stengiasi* iš- 

gražiausiai tą 
nepaprastą/įpetadienį atžymė
ti ir savo daugiausia
džiaugsmo -sutekti. .Nepagailėjo 
to džiaugs#* «i savo matot 
niam, jritaofeykkiio ;atp* 
žiaus r Detroito fi-
tuanisiinr’ OTyte, surėngda- 
ma juodžio. JS Deftroėp lietu
vių namuoseKated^

Jau trečią valandą visos sėdi
mos vietos fien užimtos, o jau- 
nįeji aktoriai scenosuftsffisiuo- 
se, alfi^ Jtis^PuMfešrio taki- Parfizanas su’egiufe atsidu- 

rerigėsi Jurgio ria Amerikos miške, teaugiasi, 
ląisvas ir panašus į 
mišką. Čia jis randa 
bėmiūką, art kelme-

"ATEfTIS* SKEŪBIA * * 
,. KORYBO6 JUNKURSĄ 
Norėdama pramnij^M parm-> 

nėti 1966 *— Jaunikio Metus, ' 
“Ateiti*” skelbia konkursą, ku
riame kviečiann dalyvauti visi * 
jaunieji rašytojai ir poetai. 
Konkursui skiriama 600 doL 
premijųuž poemą (ar poemų 
ciklą) ar apysską. Atskiros pae* 
mijos ritiriamos kūrėjam* Eti 
18 metų'ambras ir. 18-30 me-

. solistai, instrumentalistai. E 
viso buvo 102 programos da
lyviai. Įdomi, turininga progra
ma ekumeninių metų ženkle 
buvo atlikta an^ų. ^a&ų, italų kultūriniams reikalams. Pietų 
lietuvių, lotynų,: vokiečių ir žy- rengimo komisiją sudaro: pirm, 
dų kalbomis.- (Kazys Adomavičius, vicepirm.

Sis tarptautinis muzikinis į- M. Vaikins ir P/ Molis, sekret. 
vykis taip sratomino apylinkės J. Lendraitienė ir ižd. Ed. Da- 
visuomenę, Kd vietos visi trys 

. laikraščiai (Waterbury Ameri
can, Waterbury Republican, Wa-

, -teibury Sunday fcepublican) de» 
vynias dienas gausiai rašė apie 
koncertą. Buvo aprašytas Wa- w 
terbury American pirmame pus- ‘ 
lapyje to muzikos kritiko sky
riuje “Musical Musings / df 
George Weigl”.

Gražu ir_gęr.a, ,kai lietuviai 
,, įsjjungjpfpasjžymi^^bet kurioje..

""""ptateefiėje Amerikiečių veikto
je. Dar maloniau, kai 'ateina, ki
ti pas lietuvius. Waterburiečiai 
džiaugiasi šiito lietuvybei ir ka
talikybei tikrai dideliu laimėji
mu. Visur ir visada garbingai 

įgarsindami lietuvių tautos var-^
Y dą, jos kultūrą ir kalbą, laimė- 
! sime daugiaudriugų Lietuvos 

išlaisvinsiu) bvlai. .
« Koncertas "iškilmingai baig- 

tas pafeimurimu 9vČ. Sakra
mentu ir Amer kos ir Lietuvos

Nutartu minėjimą rengti dvie
jose vietose vasario 20 lietuvių 
piliečių klube ir vasario 27 Auš
ros Vartų parapijos salėje. Pir-- 
mas bus skiriamas daugiau sve
čiam nelietuviam, antrasis tik 
lietuviam, šventės moderatoriu
mi sutiko būti Pr. Stanelis, Įdu
bę vykstanti minėjimą dęgani- 
zuoja adv. R. Sarapas, Aušroj 
Vartų parapijos salėje — Pr. 
RaŠiukaitis. Angių kalba sek- 

jjiejs retorė bus (Mga Keršytė, propa
ganda rūpinasi J. Krasinkas, 

Laisvės Varpo radijo valan- *• Ed. .Medus ir Pr. Paulhdumis. 
dėlės narių susirinimnas bus Auk‘ų rūpinasi skautai,
sausto 15 lietuvių pilieėių to- re2olilKijom R įįįp. 
be. Bus aptarti radijo valande- * ,
lės reikalai. Po susirinkimo tau P^engmu: klube 
pat bus vaišės. Sveiklas,^Aušros Vartuose<.

vaisius. Tais vaisiai 
jš, visuomenininkas L. 

Eeiningas mokyklai paaukojo 
50 dolerių.

Vaidinimui pasibaigus- ir žiū
rovam .perėjus J mažąją salę 
pasivaišinti, vaikučiai, mokyto
jų B, Beržanskienės, N. Janu
lytės, K. Daugvydienėf ir. M,. 
Jankauskienės vadovau
jami, mokyklos vedėjui "akor
deonu grojant, sustoję ratu 
apie eglutę, linksmai pažaidė ir 
tautinius .ratelius pašoko. Jiem 
besiįįnksminant, pasirėdė Kalė
dų sęhehs (A Misiūnas), kuris 
vaikūčių gražiais žaidimais 
pasidžunįgė, linksmų švenčių 
jiems palinkėjo ir feraanėlėmis 
visus apdovanojo.

Nakties tSnsdi pradėjus suįJ; 
ti rniestą, visi linksmai ir pa

kylos vedėjas St. Sližys. Tai tankinti skirstė^ į *ąvo name-' 
nemažas indėlis į mūsų kultu- liūs. K. /Jurgutis

Bendrai, vaizdelio pastaty- 
mas paliko malonų ir ilgai ne-: 

Įto-ta miegantį, lituanistinės mo- išdylantį įspūdį vaikučiam 
kyklo: nesuradusi. Jiems be
šneki čiuojant, ateina litiianisti- kap, lipdytas* į šios mokyklos 

ickyklos mokmiai su sa^Jte^otiktųjų mokslo metų istori- 
kytoju Kalėdų eglutės i^’s^os<įapą.-Ir tai gražus., tėvų to 

Jų/-pašnekesius lyM^^&i^tag^-iiarnąus bendradar- 
dainų ir giesmių pynės, paįvai- biavtmo 
rina snieguolių šokiai. šusižavė



VOODHĄVEN, J^ Y.

PRANAS BRUCAS, savininkas

SjfcABRINIO VARPO KEPYKLA

JUOZO MISIŪNŲ

RAYS UQU

ims,

EBH

S &G MEAT MARKET

, Gruodžio 25, pąčtose Kalėdo
se, 7 vaL vak-imrties angelas 
vėl aplarAė mūsų šeimą, šį fcar-

Lietuviška ir eurapietiŠka duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei 'pokyliams tortai

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

\z P. Griniūte* rašo atsinvni-
2 njus i5 savo gyyeiiimo ir supa- 
i žtodina ukrainiečius su napri-
I klausomos Lietuvos gyvenimu.

Jis yra ukrainietis, virš 20 me- ko rytą” į alutaniečių taftą* Bėję daugelis 1 
tu išgyvenęs Lietuvoje. Tech- Už Ši vertimą Bteratūroa tam- nešnekamus mete 

, nikos mokslus baigė Kaune. P., kurse ji gavo pagyrimo .raštą ir ateina į natrius ir 
i Griniukas buvo statybos darbų premiją;

^okytų 
n nuo.

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

VYTAUTAS BELECKAS 
8»vinink** .

teisingai painformavo. Manau, 
kad kalbate apie civilinį teški
ni (tort elaim). Tėvai nėra at-

AR VAIKAI ATSAKO UŽ 
SAVO VEIKSMUS?

beglostys jau jų laiminanti ku
nigo menininko ranka, nepa- 
sveikiūs jis jų daugiau giedriu, 
ramiu šypsniu .;. Tačiau šie 
kūriniai. savotiška gamtos sim
fonija, amžino grožio Kūrėjo į- 
kvėpta, kasdien seselėms padės 
palaikyti su juo dvasinę bend

rystę; maldoje. Jo kilnių idealų 
įžiebti spinduliai nuolat švies 
mūsų kakalyje, lyg magiška 
atošvaistė, žadindama mumyse 
amžiną dėkingumą ir pagarbos 
jausmus.

studijoms.
NarjgMmtM Masiulis šių 

metų pradžioje išvyksta į karo 
mokyklą.

Vyrk. Pranas Brazys Pary- 
faus lietuvius lankys kovo 6.

LB Kr’tūras Fondas. Gaunama 
Kultūros Fonde (5Q48 S. Tal- 

Bl„ 60632)

Adv. M. ŠVHKAUSKIEN6 sutiko 2a- 
-jnę laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa

tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininkų. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At- 
tomey at La*t, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mas*. 02131.

sckąitė —Sutkuvienė, išleido 
/lietuvių dienų” leidykla, 21 
psl., kaina nepažymėta.

Prancūzijos LB Krašto Tary- B. Venckuviehė, ižd. P. Klimas, 
bos posėdy lapkričio 14 išrink- Revizijos komisiją sudaro min. 
te nauja Krašto Valdyba pasi- E. Turauskas, E. Vaidekauskas 
Skirstė pareigom: pirm. kun. J. ir O. Gečaitė-Peruche.
Petį ožius, vkepirm. ir seki-et. Pr.Ziet. Bendruomenės visuo

tinas susirinkimas buvo gruo
dį/ 5 “Paryžiuje. Apia Lietuvos 

.okupacijos 25 metų sukaktį kal
bėjo iš Vckietijos atvykęs dr. 
P. Karvelis. Okupacijos sukak-

Atsėkymes

Sunku tiksliai ^atsakyti, ne
žinant visų aplinkybių. Tačiau, 
bendrai kalbant, neturiu abe-

SaM vestuvėms Ir kitokioms pra
mogoms, Beto, duodami polaido- 
tuvinlai pietūs 'Pirmos rfikes Me- 
tuvUkas maistas prieinama ksdaa.

1888 MADI8ON STREET .
■ MOOKLYN V, R.V- ---A'’ 

(Rid<ewood)

TeL EVergreen 2-6440

ves auresas
A.

Tet i

86-16 JAMAICA AVĖ. ‘ Woodhaven, N. Y. 11421
Tel. Vlrginia 6-9519 . .

SAUt VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
' Salėje gali tilpti 100 dalyvių

- * PORTRETO - METMOe - VAIKŲ \
vairių progų ■ vestuvių. krikMynų. gimtadienių. peMrlu ir ki aw 
trauku norite-atnaujinti senų fotografijų? Jums geromis •alvgomi* 
psdnrva - » Jg -

36-38-40 8TAGG STREET BROOKLYN, N. Y.* 11206
„ . • Telefonas STagg 2-5938

Daumantas Cibas — 2AIŽA- 
teisybė

kų padarytus nuostolius (torts). 
Tai yra pagrindinė taisyklė. Ta
čiau, kaip ir visais kitais atve
jais, nėra tos taisyklės, kuri ne
turėtų išimčių. Yra buvę atsi
tikimų, 'kada tėvams prisiėjo 
apmokėti savo mažamečių vai
kų padarytus nuostolius (da- 
mages). Tais atvejais buvo teis* 
me įrodyta, kad tėvai “žino
jo”. jog jų vaikai turi savo “ži
nioje” tekius žaislus arba įran
kius, kurie gali būti pavojmgi 
(kaip pav: 'parakas^/Šautuvas ir 
pan.), bet jie nęmėmė priemo
nių tekiam pavojui išvengti. 
Mūsų aukščiausias teismas vie
noj byloj pasisakė: jei tėvai ži
nojo, kad jų vaikas turi -pavo
jingų “palinkimų”; kaip pav. ki
tus vaikus erzinti ir kankinti, 
k: nesiėmė priemonių vaikui su- 

tnešė kad ite drausti. tėvai yra atsakingi u£ 
___ ' jų Taiko kitam vaikui padarytusesą negalima . __ ■ ,nuostolius. J- . -

ras, pasara
dideliems. Hiustfavo Ada Kor-

WfflTE HORSE TAVERN 
baras - restoranas, \

vykdyto;aš Kaune, Panevėžyje, Bet tai riFrffitia^ kafftoi 
Petrašiūnuose, Tauragėje ir ki- kėrb mėtė ^ųcjnį j saro dĮ 
tur. Buvo aktyvus Lietuvos Uk- , gą, negaH būti Jortmšudiiuų 
raimečių D-jos.nary». Velkė-ir lų teismo haridiiamar už i 
L įtuvMi uxrai<ueeių u-jpje. Jo darnų. HfnniuKM ta ritėtų 
žmona ta'p pat rt£o straipNiips aflkiai ■tnfrYif ui savo e 
ukrainiečių spaudai laisvos 'fsrai aopntata, «
tavos gyvenimo temomis ■ Be .mesti ikiiHn| 3*1 Mnrofk 
tj, išvertė V. Krėvės MAntanu- dąįjkaųL. , - A -

g;.: - nusipe’- :usį ikapęlicną kun. Juo- .
K zą Skripkų. Veboms 40 mętų l^ nn^ydėję

“ savo uoliu rūpestingumu, kas- hna pnaĮao 
P dieninę §v. Mišių auka, ištiki- ' mierc ___________ __ ___
L mu-pareigų atlikimu vienuoly- 
H ne ir akademijoj Ubai žynuai rūp^tia^ paruoš^ ke^čaa į 

k . prisidėjo prie šios kultūrinės į- amžinos taįmės š*į " \ - >
stagos klestėjimo ir palaikymo. ■ Atbus dar . pamtssi- 

_ | jį kaip į u^ą sunkiose šio rių; med&ai paktai
vienuolyno įsikūrimo dienose rių rūšių iapaė,'pražydės vėi 

„ atsiremdavo mūsų dvasiniai ir - kvepiančių -gėlių žiedai, bet ne- 
g ’ >' medžiaginiai. reikMai.

Kad Dtevo Apvaizdos sody-
' 4 ba kiekvieno' praaivio širdžiai 

g”' yra tapusi žavingu ganrtps vaiz
du, -kaiF 'ši seselių apgyventa 
žemelė supama šlamančių, ber- 
Žų ir ošiančių pušų, lyg pasakų 
šalis, tai paminklas ne vien gai- 
Jestingos širdies, bet ir taurios 
dvasios patangų, kurių negalė- 

T jo gamtos mėgėjaa aa. kūn. J.
Skripkus.

s A Vys-kupas V. Leonard savo 
pamoksle laidotuvių dienoje 

: tinkamai pagerbė velionies at- 
. minimą, iškeldamas ypatingas 

dorybes. Jis priminė kun. ka- 
v '■ pelieno nepaprastąf*sąžiningu- 

mą kunigystės pareigom, jo pa- 
ž -i. maldumą, švelnų būdą ir kuk

lią asmenybę. Be kapeliono pa- 
l- "Vienuolyne, jis septynio-

:®«tų nuoširdžiai talkinin-
..;2 kovo klebonam lietuviškose pa- 

rapijose. Niekad jam nestigo 
laTko, jei to reikalavo Dievo ir 
artimo gerovė.

į Į iškilmingas • laidtftuves,

Vanda Frer.kiene — VAIDI
NIMAI mažiems ir dideliems, 
iliustravo Nijc’.ė Banienė. 214 
psf., kaina^2 dcl. Išleido JAV nės šventės. Dviejų spalvų.

RĖPUBLIC.Liquor Storesnę.
322 Union Avenue, BrooHyn 11, N. Y. - ’ 

. Telefonas EV 7-2089 f
A JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas

Didelis pasirinkimas įritinę vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

. Lietuvių Fronto bMiuHei su- 
rengė -nariam, bei svečiam Nau- 

M®t'l sutikimą. Gražiai iš-
48 Green sunkėję 

. susirinko keletas dešimčių bir 
ju draugų bei svečių. Vi- 

- sus sveikino skyriaus pirmarin- 
kas V. Skladaitis. Nuotaikingai 
grojo A. Balsio parūpinta lietu- 
viškų motyvų muzfca. Batfo 
skyriaus pirm. J. Brazauskas ta- 

keletą žodžių, palinkėdamas 
visiem geros sėkmės, susiklau- 
symO’ pasiaukojimo ir ryžto a- 
teities darbams. 'x

Šiam parengimui daug darbo 
ir pasiaukojimo įdėjo A. Bra- 

; B zauskienė ir M. Marūnienė. Tal- 
kminkavo valdyba ir 'keletas bi- 
čiulių. Fronto Bičiulių paren- 
girnai čia mėgiami ir gana gau- 

' šiai lankomi. š-vis.

Mūsų kaimynus, su kuriais 
mes labai draugiškai sugyveno
me, nors jie. ir nėra lietuviai, 
ištiko didelė nelaimė. Jų 12 me-' 
tų berniukas labai smar kiai nu
kentėjo, -kai kitų^kaimynų 13 
metų berniukas svaidė akmenį 
ir -mūsų draugų vaiką smarkiai 
sužalojo. Tuoj po įvykio buvo 
manyta, kad '-vaikas nustos 
akies. Laimė, kad daktaram pa
vyko akį išgelbėti. Vaikas buvo 
be sąmonės yisą savaitę, nes 
jam smarkiai buvo užgauta gal
va. # 5

Ta' nelaimė įvyko maždaug 
prieš tris mėnesius. Vaikas dar 
negali gtįžti mokyklon, nes dar 
silpnas, nors dabar ~jau gydosi 
nami-3. Tėvai turėk* labaj daug 
išlaidų. Dalį tų išbridų žadėjo 
apmokėti Bluė Cross—-r Blue 

Shield. Be to, mokykite vedė
jas patarė, kad tėvėi s^ 
mokytoją, kuris* namie ir 
ir padėtų vaikui neatsilikt 
kitų mokinių. To jie. dar 
darė, nes neturi pinigų.

Mums visiems bųyo_^( 
smūgis, kai kaimynai, gi 
savo advokato, i 
nieko ^ Jlaimėsu 
P±£!i - Paprastais SMjtas sunku >
padarytą nelaimę. Kaimynai

jog jų, vaftas pavyzdžiui, mes 
akmenį arba vartos pavojĮogą 
žaislą. Vaikai daro daug '‘be
lauktų dalykų, apie tema tė- 
vai nei sapnuoti nesapnuoja^Tb-

103-55 LEFFERTS'BLVD. RICHMOND HIU,’N-Y.
Telefonas: Vlrginia 4-3544 4.,

tetos 21. N. Y. T* VI M0H
II.KY. TuLSTapg 24Ū9 

aodtetoa. N. Y - TM 441404

phael Sėaley, Ncla M. Zobars- 
kas. Išleido Manyland Booksf 
Ine., NeW Yoike. Aplankas dai
lininko P. Lapės, 142 pusk, 
-kaina 3.93 doI.-->

Antanas Vaičiulaitis — NOON miltonb tautinių šokių grupės 
AT A COUNTRY INN, iš lietu- sukaktuvinis leidinys,. 20 psl., 
vių kalbos vertė Albinas Bara- gausiai iliustruota, suredagavo 
nauskas, Danguolė Sėaley, Ra- redakcinė komisija, viršelį pie

šė Algis Trumpickas.
KALENDORIUS, 1966^ metų. 

Išleido Nidos Knygos Klubas ir 
Europos - Lietuvis Londone, 
Anglijoje, kasdien nuplėšiamas. 
Kardcne atspaustas vytis'. Kai
na nepažymėta.

DRAUGO KALENDORIUS. 
1966 m. Išlrido Draugo dien
raštis Chicagoje. Kalendorius 
skeai ngai ir gražiai su tvaty
tas; vienam lape sudėta du,mė
nesiai, šventųjų ir lietuviški 
vardai, sužymėtos katalikiškos, 
lietuviškos bei Amerikos tauti-

inve^ing Co- In^ i 
iečių , J

PWtei aleeijąs su garantuotu <Hvidendų ir augančia vertei | 
Taupyti atidarant sąskaitų (ligi 5^% j? \ ' ' • I
JSSti^iUia aidOptoiinoms. namų remontui, akcijų pirkimui 

-i&ŠŽ'v DM proc^ekto ir kitais MiįNfeto:'* . '■7
V. VERELIONAS. 100-21 88th Ave„ Richmand HIU N.Y.; ffl 1-8799 
Darbo vplahdcst fttokiadi-enials 6-9 vaL jrak.; MRadleniais 9-4 vaL .

CHICAGO, ILL.: 8775 So. Westera Ava, teL GR 8-2242 | 
Darbo valandos — treMa<fiaU ir penktadienį vakarais, , > 
ieMtuftenį nuo 10 iki 3 vai. popiet. >

gruodžio 28, vienuolyno koply- man A-:-?., Chjcaį
čioje prisirirtko' gausus būrys ir pas platintojus------------------------ r------------------------------------- ..__
kunigų, seserų vienuolių, gimi-^ Jufius Gaidate — SONATA Į168 proga PriHnta rezonuoja; 
nių ir- pažįstamų. Pontifikai- E-min. smuikui ir pianui. 31 P“™05* m“ E TuraMS'
nes mšias aukojo vysk. V. Leo- psl., kaina nepažymėta. Išleido *1 . ■*.
--------------- ------- »' ■ Izidorius Vasjiitoas, 27 Dimick K^°* į™QA~~a.~riii.ta MtaL dzBO 24 Paryžiuje. Kūčias ruo-ATSIŲSTA fAMINETI - 02143 §ė LB Krašto Vaidyba.

Y .uvou LrivAiAKAo — na- perkūnas LiuMcus, buvęs Pr.
Liet Bendiaiomenės Krašto Val
dybos iždininkas, išvyko į Al- 
žyrą, kur gavo administracijos 
tarnybą.*

R. Truska*, kelerius metus 
žaidęs futbolą Stade Francais 
komandoje, nuo rudens žaidžia 
Marselio futbolo komandoje. v

V. Lukšys, gyvenąs Marse
lyje, spaudai rašinėja astrologi
jos .temomis ir bando išleisti 
savo literatūrinės kūrybos.

Lietuvaitė vienuolė — Louis? 
de Gonzaųue — dirba jaunimo 
auklėjimo Įstaigoje Marselyje. 
Įstaigą išlaiko Ge^jo Ganytojo 
vie.iuc<ės. Kun. J. Petrošius 
priėjusią vasarą ja aplankė ir, 
vienuolyno viršininkei leidus, 
visam vienuolynui padarė pra
nešimą apie pavergtos Lietuvos 
padėti- ,

Dari. Pranas Qailitfs su savo 
graS kos gariniais dalyvavo da
barties javnųjų grafkų parc Jo
jo, kuri baigėsi sausio 10. «■

Algis Augutis, iš Chicagos, 
atliekąs kartie pric ’c’ę Nancy 
mieste, da' įai atvyksta į Pary
žių pės- lietuvius.

ŠhMfijuoja: Antanas Litukus sako, kad jų advokatas gerai
• inatemat'’:ą, chemi;ą ir fiziką nusimano ir visuomet gerai 
Nicos universitete; Gražina Mus- jiems pataria, B4t mums atro- 
tev.cytė, ’ atvykusi iš- Chica’os, do, kad, jis nežino, ką • sako 
Paryžių: e gilina biologijos studi- Prašom neatsisakyti mums pa- 
jas Pasteurio institute;
Maųstavičiūtė, iš Montrealio iŠ-
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BAIUOPII

Tel. EVergreen 7-4335

PRJNTING STagg 2-5043

TRAVEL AGENCIES

Joseph

ANTANUI VAINIUI
KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL
FUN

Marija ir Vytautai LEPARSKAI

VENTA

PETRAS KARALIUS, sav. 
, Laidotuvių direktorius 

ir balzamūotojas

INTERNATIONAL 
PRINTINGCO.

K. Vainius. Z. Mokė, D. ir S. Bf- 
ručiai, J. ir A. Butkai. Liet. Atletų 
klubas, Dr. E. Mekys, A. Rama- 
nsnskas, J. Steponaitis, P. ir Y..Du
bauskai. V. Kulpavičius, J. Jankus, 
O. ApoHansk**, N. ir Ji Jr N. Ga
bi, J. Trimaktedš. S. MažeUauskas, 
3. Vilutta. K. Atgeni*. B.’ Gedate,

Cambridge, Mass. .
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų irnaktį. Mo- 
dendSka koplyčia šermeninis dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiornis 
kainomis. Kainos tos pačios ir 1 
kitus miestus. — TeL TR 5-6434

WLYN^— 1J6O kHocyctes 
ir FM .Į0L7 banga 

teMnial* šuo i - UOvaL p.p.

Išnuomojami 2 kambariai su 
baldais East New Ytok sekcijo
je Broaklyne. Teirautis telef. 
AP 7-6729rx

Paieškomas pirkimui nuo 25 
iki 50 butą apartamentas gero
je vietoje. Kas žinotą apie to
ki pastatą, prašom skambinti 
VI 7-3563.

BROCKTON, MASS. 
Vedčjas P. VISCDU8 

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

AM bang. 1190 kU—FM bang. 105.7 
neg. jš WKpX, Frasninghąm, Masa* 

Sekmadieniais 8-S vai. ryto '

NURS. HOME

A Homč Away. From Home 
DALEVIĘW NŲR^ING HOME 

Completely• - TV,, Ldunge,
Dtaing roem. Spedhi die<s, Chapel, 
lovely grounds,24 hour Service by 
NurseSj Physkdans and Deųtist. — 
53OFukon SL Farmingdale, L. Į., 
< 516 - 694-6242

197 E 4th Street 
Newspaper Printerš 

Call OR 3-1830

Kiej^ suvėluotai pradėtas Balfo 
piniginis ir- rūbų vajus? New Yorke- 
Brookiyne rieda į pabaig^^^MM 
gruodžio mėn. pabaigos/ jdb Įm ; 
pe didžioji dalis rėme^' k'u^HgS| 
met, kaip ir kitais meteįs 
vidurkiu po 10 dolerių. St^nflĮMp^ 
aukos vajaus pabaigoje gautos-^

WATERBURY, conn. 
WWCO - AM -1240 

Ved. ANT. PALIULIS

žuvus mylimai® sūnui ir broliui, studentui

taip pat prigabeno į Balfo sandėlius 
gerų rūbų, kurių labai prašo Eu
ropos ir Pietų Amerikos lietuviai, 
ypač daug vartotų rūbų siunčiama 
Lenkijon.

New -Yorko Balfo vajus baigia
mas kdrfcertu sausio 29. K.L.J.

Vaitekūnas:
A. Ratai, W
J. BortkeVk
R. Saldaitfe

P1TTS8URGH, PA. , 
. .WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYTĄ. YUCIUS 
52 Shady SL W. Pgh., Penna. 15228

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

“BEAT THE STRIKE’ 
vrtth a ' 

HONDA MOTORSCOOTERr ★ 
Low cost—125 miles per gal. 3249 

Free lessons—Insurance avaiL
> ŠCHUMAN SALES CORP. 

š 2206 Noetrapd Avė., BTdyn
GE 4-7220 ( •

Koto5*
— SI 

tomo — va

dės. New Yorke šią,knygą jau.dabar 
JfOMUVOJ ir DARBININKO admi- 
teghby Avė.,. Brooklynį N; Y. 11221.

<armakauskXS) j 
Grabelius - Balsamuotpjas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn, N.Y.

"Po 20 dol. — A.,. Novickis, kun. 
Aleksiūnas, Baltic Estatės Ine., 

r Vilčinskas, O. Danisevičiūtė. A.
LJ. Giedraičiai. D. 
[aro Veteranų S-ga, 
Dr. J; Jasaitis, Dr.

HARTFORD CONN. ...
Ved. ALG. DRAGŪNAVICIUS 

WBMI - FM 95.7 :
273 Victoria Rd., Hartford 14, Oošm.
i TeL: 249-4502

Volfonft gimk ir visą amžfy 
$walky "trtkaig^ 
Mirk antekuBi

60m. . . '
t&a •proga cteoįir viliami 

pgrukisčhiTM, kuris lanki 
mano caraaniia mmH. ir na- 
U jai maistą, o taip pat gi- 
mmaičiui kun. L Sadauskui, 
kurs ii v Liublino nuvaittao 
ją aplankyti ir paguosti.

Mkoju Tirams PiancHks 
nsms BrosMyns, aHsikkMisni 
------ B¥f - ŠIA __ u7 ♦ A - * - * yruocBto c9 — woovw^f

Po 10 dol. • aukojo: A. ir 3. Dau- 
nerai. A. Maceika, J. Juodis, S. 
Mackevičius. V.* Vflkutaitis, E. ir 
P. "PUnauskai, A, Mačtenis. T. 
Alinskas. V. 'Rastenis. į> 'Gobužas, 

_E. .Gagas. Dovafčiai, A. Svalbonie- 
nė, NzTteiiauBkas. V. Augustinas. 
K. Motuzas, D. Gudte, V. Belec
kas, S. Nutautas, K. ir A Kruli- 
kai. V. Sidzikauskas. E. Pūrelis. P. 
ir V.'Vygantai, J. ir E. Landsber- 
gai. J; ir A. Sodalčfai, C ir H. And 
ruškos. M. P. Palys, jfe Jakelaitis. 
J. Petniūnas, L. Šileris, V. Vasi
liauskas, S, Rugini*. J. Lipnickas, 
3. K. Rerate, X tetektus, L. 
Rimkus, E. VW«nor»tt»/j. Glušaus- 
kas, X Juodis, B. SpūcftenŠ, s. Bal-

X Pauža, Hud- 
i&aiuB, Brook- 
įpš, N«w York, 
ttgfchtfk. Wap- 

pįĮg dgįjjg "j Įtakas — B.' 
Nuotr. Y. Maželio .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMA1CA AVĖ.

(prie Forest P’way Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose

>RIUS
FOTOJAS < 
bRD AVĖ. 4 
[brooklyn,J4. Y.

varžybos, Toronto, pntį Gona
da. (Siūtoma pravesti pabaitie- 
čią. lengvosios atletikos varžy
bas kartu). • r ? ' e Z

Liepos 9-10 ŠAL sportinių 
žaidy^ — ^au^yeo varžyk 

Hamiltone, Ont, Canada. a .. ,
Rugsėjo 3-4, ŠAL sportinių 

žaidynių Futbolo {soccer) var? 
žybos, Chieagoje, BL - Vyriau
sias .žaidynių vykdytojas LFK 
“Lithuanida”

Rugsėjo 3-4 ŠAL sportinių 
žaidynių — lauko teniso var
žybos Chieagoje, HL

Lapkričio 19-20 ŠAL torti
nių žaidynių ’— stato teniso 
“Dešimtuko” — varžybos, Chi
eagoje, BL . / ’

Centro * valdyba studijuoja 
galimybę, šio sezono metu pra
vesti pirmąsias. ŠAL sportinių 
žaidynių golfo vartytas.

Po 15 dol. —Dr. J. ir V. Ur< 
banavičtūtčs. J. Ceilius, L. ir ' vi 
Koppai. S. Jankauskas. K. Krušins 
kas, V. Gamziukienė. Dr. V. Kanau- 
ka, A. ir-K. Gudeliai, K. BačaUskas, 
V. Staškūs, A. Reventas. 14 dol.‘— 
Vyt. Skaučių Židiny*.~ po 12 dol.— 
J. Galminas. J. Šalkauskis, V. Gu
delis, K J. Klimavičius. J. ir E. Pa
žeminai, 11 dol. —- J; Savickas.

nau;
galima tudj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagė- 
advimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną 

TeL 516 AN 1-2864

VAITKUS
FUNERAL HOME' 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius '

N. J — 
N- J » 

AiBnĖMėį^KĮ^^nond Hilį 
Įtį, Caracas,
Venecūeb^į|į^ĮĖ, Baltnis," Du 

Bois, Pa.—«WJf. Merkefioniui, 
Jteynoidsvilė, Pa.tJ. Sffgėdas, 
ftidnnondlfiB, N.Y.,—A Grant 
Brooklyn, 
son, N.Y.;
iyn, 

. N-.Y.

Long Icland Beauty lėtute 
Oldest te Nassaii A Suffrts eounties 
Day and. nite, elašses. Fiee Metime 
placement Service. Ūse our easy 
payment plan. Setui for free bro- 
ehure —35 Centre Street! Hemp- 
stead call 516 IV 3-6259 DepL *C’’

Mtkks General TRUckiNh

We buy and š*U **iteW>*itrt furni- 
ture. We are iic. and lx>nded .

344 Broteray BHyn 
r Catt EV 4-9371 .

aak fcrkr. Mike Romano

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia *»Ate conditioned 

A. J. BALTON-BALTRŪNAS 
Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand Stl Brooklyn 11, N.Y.

įfStįl^KSei-

PE- 
Mkh., 

&fyn, N.Y. —

OETRO1T, M1CH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banga 
15756 Lesure. Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224 
9eitadi*niair8M5 iki9a45 v.v

Kovo 26-27 ŠAL sportinių 
žaidynių jaunių krepšinio var- 
Žybos Ctevetande, Oiūo.‘

Balaędžęf 2-3 ŠAL patiaiBe- 
čių sportinių žaidymų — stato 
teniso, k plaukimo vartotos 
Toronto, 0nt, Canada.

.Balandžio 1617 ŠA^ š^ortb- 
nių žaidynių — vyrų krepšinio‘ 
— vartytos Chieagoje, BL Vy
riausias žaidynių vykdytojas— 
vidmio vakarų apygarda. « ?

Gegužės 14-lū ŠAL sportinių 
fau&ntn i inkilinio vpižytos Chi-.

Giminty, ir pažįstamą ži- 
nhi pranoiu, kad 1965 gruo
džio 27 Punte mirė

. ■ A.fA ’ . '
AGOTA VERBYLAITB

valescent, NURSING HOME
Terminai and Incturable Cases ' 

HcsĮdtal 25 miles from N.Y.C. Ex- 
cellent care 24 hour nursing care 
3c. medical Service. Cathobc church 
witten the area. CaU 516 FR 8-0800 
Ert I — ask for Mrs. Ludecker

ittet. para
šomos. Po 
i kr vaišės.

TAC1K TRAVEL AGENC^^V. r

Travel Is Our Only Business
^~9Sn Gvsve. SL Jersey City 

New Jersey.
We Cater to the Family 

CaH 201 - 332-2768 \

E. J< 
Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su 

Air Condition
123 E. 7th SL, New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

ADVOKATAS
37 Sheridan Ayenue 
Brooklyn 8, N. Y. -

TeM. — APplėgate7-7063

Po 25 dol. — M. Molynas, J. Bu- 
dzeika, New York Jotat Board, Dr. 
V. Paprockas, Dr. A. ir J. Suieš
kos. J. Liaukos. Dr. V. Slavinskas, 
O. ir J. VUpišauskai. J. Matyckas, 
S. Lukauskas. V. Abromaitis. A. 
Bendorius, Z. ir Z. Jūriai. M> Janke
vičiūtė. O. Jankevičiūtė. Tėvai Pran
ciškonai- ___

f " T' "■ ' bary' ConiL/ P. laefctrs — P.
- BurneSaui, abu 8 CfBcago, BĮ.,

BAIGIASI balfo VAJUSnew YORKE
is vv*®croufyį~^^ooti. 

A. ir E. Ošlapai. D. Penikas, D. Ka
šėta. V. Cečetienė, j. Audėnas, N. S1 
V. Bražėnas, V. Ragažinskas, S. ir 4„s 
V. Abraičiai, S. Zobarskas. V. Biru- — ... w
Ai 'Jrtfiftęiiiš, ‘By.“!:. Skeivys, a -Naujiem - adadtytojgn -pinnais 

jnetafc .jprtR^pregBumerata:taf 
5 doL Rašyti? ijDhnAininka?,;. 910 

WiHougbby Avė., Brooklyn, N. 
-Y. 11221. x<;300 doL ;— Viešpaties- Atsimainy

mo Parapijos. Maspethe., 100—Bar
bora RockefeDer (Paulekiūtėr) iš Pa
ryžiaus.

Po 50 dol. aukojo: R. ir J.\Bru- 
žinskai. D. ir V. Aifoniai, 'T>r. 'K. Si
maitis ir J. CipHckas, .A.', ir Z._ Pa
tamsiai. 40 dol. -r- dr. S. Dimienė. 
Po 30 — O. ir V. Dovydaičiai, S. 
Brazauskas, J. ir H. Montvilai.

ANTANUI VAMUĮ 
tragiškai žuvus, jo tėvelimm, teufiaŪB ir Į 
•siems reiškiame giliausią uts^satą.

šimkua J. Maurukas, G. ir R. Rajec
kai, Dr. B. Radzivanas, E. Noakas 
ir K. Būdvytis, Dr. A Savičiūnas, 
L. M.^idctoiai, A. Ramanauskas.

Kiti aukojo po penkmę, retas ku
ris mažiau. Iš kai kurių senų ir 
dosnių Balfo rėmėjų dar laukiama 
aukos, kad 1965 metų “derlius” ne
būtų menkesnis už praeitus metus, 
nes šalpos prašymai Baltui kažko
dėl vis nemažėja. 1965 metais Bal
fo Centras išleido arti 8,000 dolerių 
daugiau nei surinko.

New Yorko ir apylinkių lietuviai

Exeellent Opportunftyl Luncheonette 
and snaall DeHkatess store, 5 rooms,' 
bathroon. GouveUent iocation at 
RL 515, Vernon, Stockhohn Rd. at 
esdt to Highland Lakęs; neer cath- 

k .. obe dmrch. Pbone 764-4801 or vrite 
I Venyn VaUey Lrte Ortce, ' Glen-

PHILAPELPHIA, PA. 
WTĖL, 860 kilocycles

BENDRUOMEN8S BALSAS 
1203 Green St„ Phila, Pa. 19123 
x, PO 5-0932 4.

šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

Išnuomojamas maža? 4 kam- 
barių'su balkonu butas. Infor
macijai kreiptis HI 1-2492.



GERIAUSIA DOVANA

Lietuviu Moterų Klūby Federacija

OMU«ISWWIWW

rengia
Maironio šeštadienines mokyklos

KALĖDŲ EGLUTĖ

tautai po visąs pasaulį, deja, 
šiam tautos žiedui yra pakirstos 
pagrindinės sąlygos gyvuoti. 
Kūrėjams vargstant ir rūpinan
tis kasdieniu pragyvenimu, su 
jais vargsta ir visa jų kūryba 
begulėdamas stalčiuose. Pasi
trauks kūrėjai iš šio gyvenimo, 
dings su jais ir jų kūryba.. Ne 
tik platus pasaulis, bet ir mūsų 
pačių naujos kartos nieko neži
nos apie mūsų-gnuzikinę kultū
rą. Noriu ypatingai pabrėžti, 
kad ši kūryba įima. pastangas

Lietuvių Darbininkę Sąjun
gos 5 kuopa per P. Jakubauską 
iš Waterbury, Conn. prisiuntė 
Darbininkui 25 doi. Administra
cija nuoširdžiai dėkoja*

nirnų serijai “Separate lives”, 
kinį nufilmavo gaišioji bend
rovė MGM amerikiečių televizi-

Woodhavono naujai atremi 
tuotame name išnuomojau 
butas iš 4 kambarių pirma

mė j šviesą’—simfoninė poema, 
Septetas, ‘Atspindžiai’ — veika
las fortepicnui.

Vlado Jakobino:

‘‘KarHupėnaT; ritas Alga — 
Pirmais literatūros metraštis; 
dr. Temas Žiūraitis, OP. ir J.G. 
— šas tas iš svetimų kalbų.

Numeris^ iliustruotas V. Kaišu- 
bos^stajrtūros darbų nuotrau-

LECORDON BLHJ 
naujose patalpose, Burgundy salėje

grindinį vaidmenį naujame Ten- 
nesee WiHiams veikale. Prieš 
Kalėdų šventes jis buvo Toronte, 
kur buvo filmuojamas tėlevįa- 
jos programos “Seaway” epizo
das “Over the FaHs”. Ten jis 
ąttiko pagrindinį , vaidmenį. K*.

mąjį epizodą televizijos vaidi- m’e dail. V K. Jonynas, įvai- 
rūsjo laimėjimai, darbai Va
tikano paviljonui, Straipsnio pa
baigoj* aptariami įvairūs kita
taučiai pašto ženklų kūrėjai, 
jiems teškinant tik po kdioli 
kaeilučių.

Angelų Karalienės parapijoje 
praeitais metais pajamų gauta 
44,006 63 dol., turėta išlaidų — 
32,225.07 dot Liko pa lamų 11, 
781,07 dol. E-parapiečių gauta 
aukų daugiau nei 1964 metais. 
Praeitais metais mirė 48 para- 
piėČiai, sutuokta 18 porų.

įermė mu
zika. Kaip tifcW£'.kas sudaro 
mūsų muzikines kultūros sva
riausią dalį. Mūsų nepriklauso
ma valstybė buvo jauna ir ne- 
turtmga. Turėdama tūkstančius 
įvairiausių gyvenamo problemų, 
ji tiesiog nesuskubo ir gal fi-" stangų buvo dar. 1950 m. leisti 
nansiškai aepajėg^^os^aties 
sutvarkyti, nors pradžia jau bu
vo padaryta. Bet ji neapleido 
muzikinės kultūros.
gabių ir kūrybingų muzikos kū
rėjų stiprią grandį, kurie su
kūrė didžiulį muzikinės kultū
ros lobį ir dar tebekuria.

Civitizuotamietautos gyvena
me muzikinė Epitūra yra pats

Mmnti šveicariška* laikrodis
Labai prieinamam kainom 

(kartais net puse karnos) Sta
sys Štaras savo klientam parū
pina šveicarų Mozerio firmos 
moteriškų ir vyriškų laikrodu
kų, 18 karatų aukso, ar iš
rūdijančio metalo, žiūrovų 20x 
50štiprumo, krokodilo "odos 
išdirbinių, .diržų, piniginių ir 
rankinukų)'iš Argentinos, gerų 
virtuvinių peilių iš Vokietijos 
ir kvepalų iš Prancūzijos. Kreip
tis — Stanley Mara*, 23Man-

Aprerfldmo parapijos mokyklos salėse, BrooHyno 

_o Pauliaus Jurkaus “Žiemok pasaka“ 
o Loterija r

• Bufetas
> Šokiai

fio bibliotekom, konservatori- 
jpm bei žymiem universitetam, 
kur dėstoma muzika. Tai apsau
gotų mūsų kūrybą ir ją įre-

Daug - sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą.” radiją, radio-con- 
soles, cotor ir kt. TV, Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, įv. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gaminiai 
Telefunken, Grtmdig, Zenith, 
Burroųghs, Olympia, Royai etc. 
Katalogus ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J.Ia Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Northport, N.Y., 11731.

tūros paminklą. Tik reikia pra
dėti. Tą pradžią tuomet, ir ry
žausi padaryti.

Mano, planas paprastas ir 
(konkretus. Kiekviename dides
niame ar net mažesniame mū
sų kolonijų mieste rengiu savo 
koncertus be jokio atlyginimo, 
prašydamas tik padengti kelio
nės išlaidas. Koncertas turi bū
ti ruošiamas tais pagrindais, 
ikaięr ruošiami kiti parengimai, 
kada norima subeįti lėšų, tai
gi, su plačiu komitetu, su nuo
širdžiu ir gausiu bilietų platini
mo būreliu, su talka visų orga
nizacijų. Gerai pravestas kon
certas^ 
tančių
kūriniai jau būtų galima išleis
ti. Pinigai iš karto* būtu suin- 
čiarni į leidyklą be joOtių tarpp 
ninku.

Gal su pagrindu galėtų kas 
sakyti, kad mano koncertai ne
sutrauks gausiai visuomenės.

.taukiaus sausis 22 4.7:30*. 
■aak. TsrptsiitMoSistttutopa- 
talpoae.Dr.Romualdas Zaįubas
• Washibgtono kalbės apie nau
jausius erdvės tyrinėjimus. Me
ninę programą išpildys sol. S. 
Valžukienėr iš New Ęaven ir; 
Stud.A. Lapšys.

• Kultūriniai substvakariai , šiais 
metais pradedami sausio; 15 d. 
7:30 vaL vak. tautininkų namuo-

' se. Pirmuoju paskaitininku bus 
Algirdas Budreckis, vienas iš 
lapkričio 13 žygio organizato
rių. Jis kalbės apie jaunimą ir 
lietuvybės išlaikymą

ALRK Motery Šą-gc* Bosto
no kuopa vasario 6 rengia kon
certą, kurio žymesnę progra
mos dalį išpildys Aušra Vedec- 
kaitė, sopranas, baigusi Juflli- 
ardo muzikos mokjddą, -New 
Yorke, su BS laipsniu. Toliau 
studijas tęsė su Neumon Leigh- 
ton Memphis Tenn. Be to, stu
dijas gitino. Vokietijoje, Darrn- 

Labiausai užmirštas, jei ne- ' IZIDORIUS VASYLIŪNAS fonijos, “Jūratę ir Kastytis” — stadte, o operos kursą studija- 
sakyti. panieitintes, mūsų kultu- -■ simfoninė poema, “Aliarmas’* vo Mozartemn, Salrinug, Ast
ros baras yra austoji mūsų mu- viso mūsų neprftlausomo la&o- simfoninė poema, “Gedimino rijoje-.^opij^nuos Vytenis Va- 
zikos kinyte —simfonijos, sifn- tarpio. Visa, ką tuo metu sa
loninės poeuūg^kamerinė mu- kūrėm, ar ką Bugdėm ir dabar 

kuriam, visa yra palikta likimo 
valiai

Būdamas 1G57X m. ^7ew Yor
ke ir lankydamas tada dar gy
vą profesorių Banaitį, taip kit
ko sužinojau, kad jo dėka pa

ti., 3 vai. poptet Tarptautinio 
instituto patalpose (287 Com- 
monwealth). BaM 
eilę metų rengia 
tane, kviesdama menines jėgas* 
iš latvių, 'beturiu ir. estų. Susi
rinkamo meninėje dalyje girdė
sime, laivių baritoną Cariie 
Gripbėrg ir estaitę Mare Atte- 
mann. Ji padeklamuos latvių, 
estų ir lietuvių poetų kurinius 
anglų kalba. Po programos bus 
draugiškas p|nteaH)ėiimas ir 
diskusijos pne^voėt- Kviečia
mi visi nariai ir svė&s^

pitefcį pasistūmėta. , 
‘ Ką mes turėtumėm teigti? 
Štai pagrindinis sąrašas kūrėjų 
ir jų kūrinių. .

. Kairio Vflctoro * BanaHioc

savo smuiko sonatą ir trio ‘‘Lie
tuvos idilijos”, -ir tuomet tai tu
rėjo kainuoti apie 700 vienas ir 

Ji išugdė apie 900 doterių antras. Pagal
vojau, mes kasmet ruošiame 
šimtus vakarienių, -pietų, ban- 
kietų, piknikų vištikių, tiek išlai
kome parapijų, kurių dažnai 
siekia šimtų tūkstančių apyvar
tos*, tiek įvairiausių pastatų sta-

jH^ncSkooų pronncMias, sąvait- ti fcZSėS 
galiui buvo atvykęs į NewYor- labais. NutMta ir šiaisme- mas 
ką, kur tvarfkė įvairius rienųo- įį . ChjąRos dr. P. - Ata
ti jos reikaius. yątaįnę, tart Jš

J. GenMManv, Maironio mo* madų pąrodos^pi " 
kyklos mokytoja, mokyklos eg- gritehtemuį
lutei pavogė kalėdinį vaizdelį Itera

Bgfotėtossau- njfcjfcįį stabukus tau P. Catiešius
ao 16. Apreiškimo parapijos sa- įmonių) jąU dabar galima ' 
Įėję Pritaf 4 v. popiet: utakyti pas J. Kutenę, teL,

DM*inH» redakcija ir ad- oi 74B50. Paroda bus tavo 13 
jmošinffiai |ėk<>M a. 2 vM pąūet Le Cortkm ffieu 

96 -01 < Jamaka Aveu 
Woodbaven, N.Y. ;

■Kanotes Antanas Trimakas, 
Jadvygos ir ari dr. A. Trimako 
sūnus, dvejus metus išbuvęs 
Meksikoje, giįžo į Nevi Yoiką 
pas motiną. Meksikoje būda
mas, jis daug skaitė paskaitų 
apie Lietuvą, religijos persekio- 
jnną, išleido dr. .'J. Savojo kny
gą “Kova prie Dievą Lietuvo
je” ispanišką laidą Taip pat 
išleido ispaniškai knygą "apie 
Marijos apsireiškimą Skiemony
se. Etiė laikraščių atsispausdi
no atsiliepimus apie jo kny^s, 
ištraukas iš knygos apie kovą 
prr»š Dievą Lietuvoje. Jis yra 
etektronžkos inžinierius, turi 

.magistro laipsnį ir mano studi
jas dar toliau tęsti.

Stereo 5.59 dol
Dainos. Sol. A. Stennpužie- 

nės 25 liet liaudis ir "lietuvių 
kompozitorių mvikos kūrimai, 
pažystai simfonijos orkestro, 
diriguojant D. Lapinskui Kai- aukšte. Kambariai Jviesūs, par- 
na 6 dd. Stereo 7 dol. * keto grindys, graži rami aplūr^

PershmtHnui paštu JAV pri- ka arti parko ir susisiekimo sto- 
dedanu 50 centų. Kanadai 1 čių. Kama prieinama. Taip pat 
doi. Kreiptis: Darbininkas Acfm. išnuomojamas vienas didelis 
910 MiBotf^y Avė., Brook- kambarys, pągeidaujama vyras, 
iyn, l^.Y. H2M. * Skambinti VI 9-5524.

“Lietuvos idilijos” — trio klar- ! 
neteri, amuirui ir arfai, Kanonų ;! 
rinkinys fcrteptomri. Operos'1! 
“Jūratė ir Kastytis” klaviras ir j - 
partitūrą ‘*200 liaudies dainų”. ;!

-visiesB sveikinustem y Kalėdų 
švenčių ir N. Metų proga.

■ Angsty KaraHonė* parapijos 
Amžmojo Rožančiaus draugi
jos £aan$mų vakaras bus šį 
šeštatienį, sausio 15, Pradžia 4 
v. popiet ’

Listuvion seneliam, gyvenan
tiem Jtaenrbene, Vokietijoje, 
keneiių prieglaudose, Kalėdų 
švenčių proga per A. Grinienę 
pasiųsta 29 dol. Aukojo: dr. 

^J. Jlįčpoagaičiošeama —.6 doL, 
Ix Batoišatiaėoė — 6 dol., A. 
Kazkkieoė — 5 čtaL ir O. An- 
driušienė — 3 doi.

DaiL B. Gedvilienė, kurios 
paroda Apreiškimo parap. salė
je praėjo su pasisekimu, pado
vanojo vieną paveiksią kurį 
bus galina laimėti madų paro
do ję. kovo 13, Parodos peikiąs 
skiriamas Vasario 16 gimnazi- Kazimiera* Garas, naujai pa
jai.'. 2 ‘ ’* •*-*sįjgiškęs dramos aktorius New

Vasario-5gimnazijai L. Y<M®fc> pasirašė sutartį su 
Baltrušaitienė, vadovaujanti «,5 Broadway teatru vaidinti pa - 
būreliam New Yoike pasiuntė 
904 doi čia įskaitoma ir vien
kartinės atikus, kurias suauko
jo; M, PovHaitis — 10 dol., A. 
Gudaitis— 6 doL, V. MasSio- 
snienė (Dąyton, Ohio) ir F. Ki- 
zus po 5 dėt, Kun. A. K$*gą$ 
ir J. Pataika — po 1 dol Yra Garas, .atvykęs 9 metų . į Ame-

sausio 22, šeštadienį 
" 8 vai. vak.

sapnas” — simfoninė poema, 
Giesmė apie Gediminą — ora
torija, Stoufco koncertas.

Jeronimo Kačinsko: Styginis 
kvartetas, “Atpškimo misteri
ja’’—-simfoninis veikalas, ‘Len-

kcHnis..'
Redaguoja dr. J. Girnius (27- 

Jutiette St, Boston, Mass.); im- 
džia Tėvai Pranciškonai (680 
Bushwkk Avė., Brooklyn, N.V)

Lietuvių Religiniam Kongre
sui Rengži komitetas išleido sa
vo biutetesų, kuriame paskelb
ta religinio kongreso progra
mą posėdžių protokolas ir k. 
Religinis kongresas ir Šiluvos 
koplyčios šventinimas bus rug- 
sėjo 3-5 Washingtone. Komite
to adresas — Lithuanian Catho- 
lic fieligious Aid, Ine., 225 So, 
Fourth St., Brocfcilyių N. Y. 
11211, tek (212) EV 4-1984.

Dail. Vytauto Igno kurmių 
paroda bus kovo 24-27 Maspe* 
tho parapijos, salėje. Rengia 
New Yorko skautams remti ko
mitetas.

Dail. V.K. Jonyno biografiją 
su ■ nuotrauka iššpąus^Hno (— 

''“feimi’s Stąmp News”, leidžia- 
Ėr tokių būrelių narių, kurie ne- riką baigęs dramos mokslus, maš Sidney,-Ohio, š.m. sausio 
sumokėjoje! už vieną . 1965 nori prasimušti amerikiečių šce- 3 laidoje. Rašo Bert Happ seri- 
jnėnesį. Tai apsunkina būrelių noje, yra vaidinęs New YtJrko joje apie Vatikano pašto ženk

lą New Yorke, o pagrindinis 
veikėjas* yra jaunas užsienietis 
aktorius, mėginąs savo laimę 

Lieturię' dainos ir šokiai ffr- amerikietiškoje -teatro scenoje.
2. Okupuotos Lietuvos ansamb- Jeigu CBS tinklas bandomąjį 
iio bęi orkestro grotos 5 pd- epizodą įstengs parduoti kuriai 
kės, 4. valsai ir 5 lietuviškos ^rs firmai, į mūsų televizijos 
liaudies dainos. Kaina 4.50 doi. ekranus ateis pirmasis tietųris 

su savo vaidinimų serija.

Jamatca Ava. ir Mth Street kampas 
\ • W00DHAVEN, H. Y.

Bus cocirtaūis; vakarienė, šokiai, šokiam gros A. Starolio 
orkestras. ——

• Kaina 12 dol., įskaitant 1 bonką degtinės 10 as
menų stalui. Bilietus reikia įsigyti iki sausio 17 
pas B. Kidolienę (tel. HI1-3894) ir P. Ivaškienę 

' (tel. VI6-8320).

dar keitoiikos tūkstančių sutvar
kyti savo tautos kūrybai? Esa
me pakankamai pajėgūs jau pa- 
siturį- =Mes tikrai džiaugsimės 
įvykdę dar vieną kilnų darbą primotų i tų įstaigų turto ka- 
ir pastatę ilgaamžę mūsų kul- talogus. Dalis galėtų būti išsiun

tinėta kai kuriem onkestram. 
čia galėtu būti panaudota pa
slauga- įtakingų asmenų, kurie, 
dovanodami veikalą kuriam 
nors, orkestrui, įtaigotų ir jo 
išpildymą čia turiu galvoje mū
sų užsienio diplomatus ar šiaip 
turinčius įtakos asmenis. Žinau 
tikrai, kad tiktoje Kolumbijoje, 
jei būtų spausdintos simfoni- 
mūsų veikalai skambėtų jų sim
foninio Bogotos orkestro groja
mi. Manau, ir kitur atsirastų 
galimybių. Gal ne vienas užsie
nio atstovas mielai norėtų savo 
kraštą parodyt iš kultūringes
nės pusės-, deja, šiandieną jie 

duoti ir porą tūks- tos galimybės visai neturi. Li- 
o, taigi; du mažesni kuri gaidiį dalis galėtų būti su

krauta muzikos krautuvėse, 
kur^arduotų veikalų pelną pa
siimtų patys autoriai už jtf tei
sėta kūrybą. ’

Toks- yra mano planas. Jis 
no'eSralmgas nei ilgų diskusi
jų, svarstymu, nei susirinkimų,

Tikra tiesa. Bet užtat rengėjams 0 tik taikos. «Kiekvtenas * kon- 
jie nieko nekainuos, antra ver- <3*^ gerai suorganizuotas, 
tus, ir šioje srityje bus atsiek- duoda konkrečiu vaisių-^- iHei- 
ta kultūrinių taimėjhnų, nes džūunas veikalas. Dieve, padėk 
apstesnių kultūrinių vertybių smnanymui įvykti, ir mes
nešimas visuomenei nėra jos^-nurėsime savo muziltinį lobį iš- 
bausmė, bet pafaimmimas.Tf^ gelbėtą. * £1604, Tutef- 757-2034.
no koncertas būtų tik kukli at- 
<utša klausytojams Miygmti už f* 
auką gaidoms teisti, tik afcsti- ; i 
nas lėšom surinkti. Apvažiavus j i > 
bent dešimtį didesnių kolonijų, (į 
gaidoms teisti, būtų gerokai į ;i

syliūnas. Pelnas skiriami litua
nistinės mokyklos patalpų re
monto išlaidoms padengti.

Kapt. Romas Laimonas su 
savo šeima Kalėdų šventės pra
leido pas žmonos tėvus/Martin- 
kus ir motiną St. Leimoniesię. 
Po N. Metų su visa šeima iš
vyksta į JAV kariuomenę Vb- 
kietijoje.' x \ y

Balty Sąjungos metinis susi- 
styginis rinkimas šaukiamas sausio 16 

kvartetas, Simfonijos No. 2, 3, 
“Miško šventė” — suita simfo- 
niniam .-orkestrui.

Stasio Sindcaus: operos “Pa- 
girėnai” klaviras ir partitūra.

Ką daryti su veikalais juos 
išleidus? Visų pirma dovanai-iš- 
stontinėti pagrindinėm Miasau-

NAUJOS PLOKŠTELĖS
LieturiUcy šokių muzika. Or

kestrui palydint įgrotos 6 pol
kos, 4 valsai. Lietuviškas popu
ri ir paskutmis kaukių balius, 

tu Kaina 4ddL


