
gruzinas įkvepia pagarbos tuo,

čia respektą, "nes Lietuva, Lai

visus juos, tuos, -kurie priklauso

mos. Tautiniai klubai ar tauti-

kad jis laikomas apsukriu suk
čium, kuris geriausiai organi
zuoja juodąją rinką, ttkrainie- 
čiai vertinami, o Maltiečiam jau-

bet kuriaj kitai tautybei, reikia 
paversti rusais. Maskvoje tebe
turi savo nacionadinius restora-

išsžfiaškfusius bet. karius ir menininkų ir profesorių į Ma£ 
tremtinius, sudarė liet, reiks- kvo» aukštąsias mokyklas. . 
lam ginti komitetą, kuriame bū-“' 'įtekinamai valdžios rusai žiūri

veik Vakaram; nes radijo apa
ratai, televizijos, kurios yra šio

rius jų dokumentus, parūpin
damas reikaimgus raštus.

Per paskutinius / porą metų . . - * t
vis jautėsi silpnas, nors niekam ““ a™®"*- Aoks-

Alkio dr-ją ir jai pirmininką- totorius. Bet ir jie rus 
vo. 1921 leido Tolimųjų Rytų “'bezkultumyj narod’. Ji

,*s.

Mano draugas — v
yra Grigonį Andrejevič

<K

įvadai demonstravo viefiybę užsienio politikoje ir skirtybes
vidaus politikoje

tinti, kad Amerika yra “popie-

tižą, ypačiai naujų vaistytaitoto reikštą priminti savo

kad būtų

IKOS OFENZYVA tebeina, nors ko-

RHCOS POLITIKOJE: žaidi*

konsulas Sao Paulo mieste Bra--tu* kursus jauniam partiniam
zilijoje.

organizacijose k rašinėjo liet

žinias, rūpinosi liet, grįžimu į

Sao Pauiyje darbavosi Brazi-

ske'.bė Vietname paliaubas nuo
f nepasitenkinimą, kad A- šio ketvirtadienio popietės iki

sekmadienio vakaro — Vietna-
mo mėnulinių metų pradžios

minti buvo reikalinga Rusk

Rygos".

rt>a kitokiu tonu nei
Anglikonų bažnyčios galva 1960 pas popiežių Joną XXHI.

dėl to-

Mirė nuo smegenų

Sovietai apkaitino -kam

inoi vyriausybė sausio 16
iri įninka*?

tautybių surusinimą.

Streiko kaina Mariampoiėje, Lietuvoje Sau

kas New Yorice uuostolui pri-
darėuž 1 '* Pir

uetą /granatų. Bet svarbiausias

tų, siūlydamos stipendijas.

Ispanijoje sausio 17 susi-
atveju komunistai gMvoja, jis pasmerkė sutartą attygfai-Moskovskij komsomotec”

52 su lėktoviu-tanku. B 11 įgu-Amerika nusileis ir dau-
i, nei ji lig Stot tai darė’

dtonės į Filipinus tiesiogi- 
ikslas buvo gauti ii Filipi-

geležinkelius.
— Indijos mm. pirm, vietoj

nizavo Latvijos liet, sąjungą, pa
dėjo įsteigti 8 mokyklas, vėliau 
veikė Šaulių sąjungoje, o 1935 
suorganizavo pirmuosius prieš
dujinės apsaugos kursus.

kmerlka, kol ji neatsisakė 
jsipareigojimy remti P.

Ii jos Bet. sąjungoje, išrinktas 
jos garbės pirmininku.

Karo metas ir Br. valdžios at-

. 14 punktų eina labai te
iki Vietkongo dalyvavimo 

jose, iki sutikimo, kadbū-

Nes. Kinijos ir Hanoi su
tanų, Amerika ne siūlo tai- 
bet jos prašo. Jei J. Vals- 
s taikos prašo, tai reiškia, 
jom. taika reikalinga, o to-

> “Die
” Aitris redakciją

can). Jų buvo 60. Vieta buvo 
parinkta hirmije.prie Monte- 
rey, Indflmoje. dalyviam

vienybėje. Riaušės prasidėjo tė. Parlamentas rįnks nūn. pir-

Spaudąje (N. Y. Times) aštriai ratatybinta, pavadinta Rygiškių d gyvenimas prieš akis’’ 
kritikuojamas prezidentas, tad Jono x—•** Kita '

•siogmiu ryšiu^'su Hanoi 
usybe, pagal spaudos aiž
ius, Amerika siekė, kad 
• pasijustp mažiau prildau- 
s nuo kom. Kinijos ir So-

Canterbury arkivyškupas Mi- Tai buvo privatus vizitas. Da- 
chel Ramsey su šešiais palydo- bartmismūnatomas Ramsey vi- 
vais kovo 22-24 laukiamas' Va- zitasbus oficialesnis. Jis verti- 
tikane. Tai bus antras angliko—-namas kaip naujas žingsnis į 
hų bažnyčios galvos vizitas Ro- bažnyčių vienybę pd popiežiaus

kos tiesioginiai ryšiai buvo 
ftLąu Henoi be P. Vietna- 
njrriaušybės žinios. Padėčiai

čių. . • _ .
Riešei vertina Amerikos par-

‘ > me: ragmotęsti<taiu» politi
kais pačiais valstybiniais ką, bet kartu tęsti karą ar jį 

laas. Sausio 17*28 minučių stiprinti pagal “karinių sumeti-

Vietname. Prezidentas tam ______ _____o_____ ______ ___ ___ , u..t___r_r____________
palankus. bet klausimas tu- moj per 400 metų nuo atskili- Pauliaus ir Konstantinopolio pa- 

Atenagoro susitikimo 
! 1964. \

W .utrtuR motaao OMto- ** *™“‘M Bet svarbiausias
* ' jos direktorius. __ “mes sutaupy-

- - . v, , , I*1? gknnarija tavo ra* sim -gyvybę jaunimui, kuriam

Anglikonai keliaus į Romą

Amerika. Bet svarbu, kad Ame
rikos prestižas tame kare buty R^e mokydamasis dirbo 
susilpnintas. Kursų .dalyviam moksleivių tarpe, įvairiose liet, 
buvo įsakyta veikti vietose, organizacijose ir rašinėjo liet.

vaL ryto mirė po ilgesnės ligos 
Lietuvos r konsulas Aleksand-

tkai paaiškinti U. S. News.. 
tni vieno europiečio Azijos 
ialisto nuomonę: “Juo la- 
/ prezidentas Johnsonas

jų. Buvo sakoma, kad ji la- — _Jyopoaicixa paar*
biau nei kitos Afrikos \va!sty- .. — Negrų laikomos kolegijos su PtataanT
bto laflrosi demokratinės for- v. Virginijoje, Montanoje sten-

- - ---  - — __ s. __ «* tw

nuo JotiMono vidum potttikf ir 
susilaukė gaudę ovadję. Pasi
sakė už nebūttoo putnumo pro-

Vyr. teismui išaiškinus, kad tijos sekretorių Gus Hali kaip 
komunistai neturi registruotis sovietinio Suslovo aidą. Ir jo 
kaip svetimos vaisftybės agen
tai, pagyvėjo komunistų parti
jos veikimas. ^aHHos seiueto-

sakė Fordas, Amerikos žemės 
ūkis prigamino tiek gėrybių, 
krik jų trūksta žemės planetaL 
Pasisakymuose buvo jausti aiš- 
’ki linija — pasiremti žemės

Vietnamo 
‘išlaisvinimo

mo. Pirmasis 
pirmatakas

burge, 1929 konsulu Daugpiiy-į 
je, 1930-38 dirbo užsienių rei
kalų ministerijoje, nuo 1938

ridėjo sausio 17, yra vilties, kad 
ftancūrija nustos boikotavusi

Kiniją, kad ji trūkdė praleisti 
sovietų karinę paramą Vietna
mu! per savo teritoriją: Kinai 
paneigė ai, pridėdami, kad 
praleido net ir be mokesčio už

skelbiama politika Vietnamo 
reikalu sutapo su Suslovo poli
tika. Kursuose buvo šviesta, 
kad Vietnamo karo nelaimės 
nei “išlaisvinimo frontas” nei

M R 8. INDIRA GANDHI,

dant oro atakas š. Vietotame, 
buvo paleistos 160 raketų į ame
rikiečių lėktuvus. J*ataikė tik
8. Ekspertai
kio mažo taiklumo kalti ešą
ne technikai, bet pačios raketos. 
Kom. Kinija net paskelbė, kad 
sovietai tyčia atsiuntė netiku
sias raketas. '

1 bilijonas 
' Vincentas Vizgirda, sulaukęs

— •’rtobvtfj strei-į 90 metų amžiaus.
Velionis buvo nuąipelnęs

katas pabrėžia sutarimą ir 
rikos paramą kovai prieš 
siją, iki ji bus baigta. Tai 

14
:tų, pateikti Hanoi vyriau-

ymas pagal
o” programą.
ftbasadorius H. C. Lodge į-
► apie P. Vietnamo vyriau-

ti nėra nustatytas. -
— Gen. Weshnoreland pa-

ras PoliŠaitis. Palaidotas sausio
10 Araca kapinėse. Velionis bu-

skaičius. buvo 10,000. Pereitais 
metais padidėjo pora tūkstain-

šventei

SOVIETINĖS RAKETOS VIET
NAME ko jos vertos?

Pentagono žinicm, iki sustab-

Sarijoje ją dėstė mažumos mų
skl. Ev. McKmley Dirk- “garantuota laisvę ir.neprūdau- 
ir kongresmanas Gerald somybė P. Vietnamui”. Pasi- 

rdas. - traukti iš karo reikštų patvir-

Lietuvą.
1929 kartu su kitais suorga-

Sao Paulo lietuvių didysis rū
pestis daba^yra, ar begaus nau
ją konsulą.

uti parlamento pritarimą.

KM ATSAKYMAS: tuo tar-

Vėl paliaubos 
ir derybų viltis
Baltieji Rūmai įspėjo,' kad 

terminas taikos ofenzyvai baig-

Kaįp^

Slobodskij, ufcrainietis& žCievo, ■

iš vienas pusės,'.to sie-

prezidento Johnsono vai
kės programos, kairią jis

naujus mokesčius; už švietimo 
plėtimą, bet prieš jo suėmimą į 
federalinės valdžios rankas;

> taip pat prieš Taft Hartiey į- 
statymo naikinimą, prieš žemės 

tflikte dėl Vietnamo ne- skatintas ir Maskvos, kuri po ūkio gamybos vartymą; tegul 
ia, kur faktai, kur gandai 
pėliojimai; nebežinža/ taip 
air tikras nesutaršnas, kur 
: pučiamas.

kų.^jet draugų neturi. Rusų jis 
“Rusai, — kalbėjo 

jis/šykį, — yrą toki atbukę ir 
teki.tamsūs kaip ir jų žemė. 
Tik pažiūrėkite į šitą Maskvą— 
tai septynių milijonų kaimas, 
gyvenamas sumiesčionėju- 
sių kaimiečių. Jokios' kultūros 
jie neparagavo. O pažiūrėkite 
ten — mostelėjo galva į stalą 
restorane, kur triukšmavo nusi
gėrę pareigūnai ir jų žmonos 
-----tai rusai viešpačiai, tingūs, 
neaptašyti. Bet jie skiria direk
torius didžiajai pramonei irsov- 
chozam Ukrainoj ir Lietuvoj, 
Armėnijoje ir Kazachstane, gf-
lioj šiaurėj ir tolimuos ry-

vo gimęs Raginėnų kaime, Še-' tuos bei pietuos. Visur yra ru-

Mera frontais 
kos inįjciatyvoje minėtini 
sktai. Vienas — tieriogims 
. tarp Amerikos ir Ha- 
ryriausybės. Jo metu per-
Amerikos 14 punktų de- 

n. Antras — valstybes sek
laus Rusk ir jo pavaduoto-
®r™nano s^u* ,}^5 pakeisti labiausiai dabar nu-1
5-16 su. rodoma į du: dabartinį min.

šelepino atsilankymo sausio 16 
paskelbė duosianti papildomai 
karinės ir ūkinės paramos š. 
Vietnamu!.

Tokioje atmosferoje • prezi
dentui tenka apsispręsti, ar tęs- ūkio atstovais, privatine imcia- 
ti dabartinę derybų siūlymo' tyva, taupymu ir federalinės 
padėtį ar atnaujinti oro atakas, biurokratijos naikinimu.

Kas ateis po de Gaulle?
Prez. de Gaulle jau- 75 me- tarp finansininkų, kitas 

tų. Tarp kąpdidatų, kurie jį ga- •—chel Debrė, buvęs nūn. pirmi- 
i-1 ninkas, dabar įtrai&tas į vy

riausybę, kuriam pavesta ūki- 
nors jis nėm reformom laimėti masių

duvos vis. Panevėžio apskr. sai, kuriu komanduoja. Bet ką-

Kazanės karo mokyklą, iki^JL918 derliu* supūsta; kada planas ne-
buvo fronte, kaip karininkas. įvykdytas, leda, mes esame et- 

AMERIKOS KOMUNISTAI ragina griau- Paskui iki 1922 studijavo toli- pirkimo ožiai. Tada ukrainiečiai 
. * •! ' mųjų rytų universitete Vladi- ir užbekai, latviai ir moldavai

tl Amerikos prestižu vostoke kinų įkalbą kalti."
1922 rugsj. paskirtas Lietu- “Weftwoche” korespondentas 

vos konsulariniu agentu Char- kalba apie savo bičiulį inžinie- 
bine, 1925 m. vicekonsulu Ham- . rių kaip apie Ukrainos patrio

tą. kurįaun Klevas yra gražiau-Į 
sias miestas; kuris jaučiasi pra/ 
našesnis už rusus savo tempe
ramentu, išsilavinimu, tradici
jom. • -T- '

■'. * I •

- vedami patys juodžiausi darbai. 
Maskvoje gausu moterų totorių, 
kurios yra namų valytojos, se
niau sakytų, tarnaitės, dabar sa
ko— “domrabotmca”.

Eiliniam rusui *risi iš Azijos 
yra “dikij narod”, armėnas,

Rusai jaučia savo menkaver- 
kad Amerikos prestižas būto laikraščiam. 1918 pasitraukęs į tiškumą pri^ armėnus ir gru- 

buvo paskelbtos partijos direk- palaužtas. Tam tikslui tori bū- Vladivosięięą, organizavo Sibire 
tyvos pakelti tanų. skaičių iki ti diskredituojami asmens, ku- 
5<0J)60. Lig šm *$ariras narių rie pasisako už kovą Vietname; 

turi būti delbiami reikalavi
mai, kad Amerikos kariuomenė 
būtų atitraukta. Tačiau komu
nistų veikėjai vietose turį veik
ti ne kaip komunistai. Jie tu
rį kitus organizuoti tai kovai 
Ypač tarp tų, kurie dilba karo 
pramonėje.. - t

Partijos ‘^konklavė”, pirma 
nuo 1959 metų, numatyta šią 
vasarą New Yorke ar Chicago- 
je. čia turės būti pademonst
ruotas Gus Hali paruoštas 
jaunimas.

kntos konsulato teisės labai su- \ 1 7 ~ . ------- . ’ —
varžė jo veiklos galimybes. Bet ^l* >»*■»«>» ;«» _bę- 

ir tuo metu rūpinosi liėtuvių 
reikalais. 1954-55 suorganizavo 
S. Pauiyje didelę liet, tauto
dailės parodą, 1951 redagavo 
Liet. Sąjungos Brazilijoje met
rašti ir visą laiką pasitarnavo 
lietuviam, paliudydamas įvai-

valdžia žiūri tiesiai ir atvirai—

. Afrikoj negerai—net Nigerijoje
L r Nigerijoje sausio 16- valdžią mos< Bet demokratija r čia ne- 
Hanoi P€r®mė kariuomenė, numalši- įstengė išsilaikyti. Jai pagrindą 

nusi jaunesniųjų karininkų pakirto ne įtakos iš užsienių, 
maištą, kurio meto buvo pa- bet taKd skirtingos giminės pro- didaus yra Mrs. Indira Gandhi, 
>grobtas min. pirmininkas ir vincijoc, kurias sunku išlaikyti buvusio mię. pirm. Nehru dūk- 
nužudyti du meisteriai. / J “*

Nigerija yra nepriklausoma nuo to, kad opozicija apkaltmo mininką-sausio 19?^ 
rt.iA fOAA mil tfvvantvi- ■ vMiUiiinie r • _ ■ • - '

čiau turėjo ir ukrainiečiai. Bet 
tokios vietos, kurios sutelkia 
atskiras ^tautybes, jau naikina
mos. Tautiniai klubai ar tauti
nės orgarūzacijos Maskvoje ne
leidžiamos. Rusai ir nerislępia

VETERANŲ ŽYGIS: įio įnori 
pavaduoti jaunimą Vietnamo

Prez. Johnsonas gavo raštą, 
pasirašytą 90 pirmojo pasauli
nio karu veteranų. Jie pasisiūlė

- vykti į Vietnamą. Visi jie per . 
<*u‘ 65 metus,.bet galėsią eiti be .> 1 i

• Mato Amerikai atsiėjo jau

Sovietų komjaunimo -lafcaš- 
tis 
apkaltino komjaunimo vadus, 
kad jie intelektualiai nepajėgto 
indėktrinuoti akademiniam jau- . ___ ____ _____
nimui. Jie patys esą neskaito je) uždarbio vidurkis gruodžio rijos rrikalarimą, kad vykdomo- priekaištaujatakraštfa. Tri tarr- 
laikraščių, žurnalų. Komjauni- mėn, Amerikoje buvo 110.92 sios. komisijos valdžia būtų su- toje ir D. Lawrenee (H/Tribu* '

buvo mar Defanr, tradictonatotų są*
iŠ
'■-t .



ALIGHiEJtOANTt

Nuo pat krikščionybės pra
džios nuo Kristaus Mistinio Kū
no atsiplėšdavo smulkesni ar 
įžambesni sąnariai. Pirmas iš 
.stambesnių .tokių smūgių — 
vakarų ir rytų Bažnyčios atsi
skyrimas 4054. Ginčų ir politi
nių intrygų pirminiam įkarš-

Dantė mira 1321 rugsėjo 13 
Karvenoje. Ten pat su habitu 
buvo palaidotas pranciškonų 
bažnyčioje.

Praeitais metais rugsėjo . 14 
Italijoje tūkstančiai tretininkų

prašo bendrų maldų vienybės 
oktavoje, ši oktava prasideda 
antradieni, sausio 18, šv. Petro 
katedros šventėje ir baigsis sau
sio 25, minint šv. Povilo atsi
vertima.

buvo suvažiavę į Kavernos mies
tą prie Dantės kapo. Tose iš
kilmėse dalyvavo 35 viso pa
saulio pranciškonų arkivysku
pai, kurie buvo atvykę 4 pas
kutinę Vatikano n susirinkimo 
sesiją. Taip pat buvo visų ke
turių pranciškonų ordino šakų 
generolai. Iškilmės įvyko šv. 
Pranciškaus bazilikoje, Kaveno- 
je, kur Dantė 1321 rugsėjo mė
nesį buvo paStdotas. Vietos ar- 
kivysk. Baldassafi ir vienas iš 
prelatų iškilmingoje procesijoję 
nešė auksinį kryžių, padovano
tą pop. Pauliaus VI, to jį padė
jo prie Dantės antkapio.

Protestanty atsiskyrimas- irgi 
nei vienai pusei neatnešė lauk
tos ramybės. Nebuvo daug dė
mesio kreipiama į atskirų popie- 
žiu raginimus grįžti Didesnio 
atgarsio radio iniciatyva, išėju
si iš pačių atsiskyrusiųjų. 1908 
susivienijimo tikslu maldų ok
tavą pradėjo kun. Paulius Watt- 
son, tuo laiku dar episkopalų 
dvasiškis. įsisteigus atgažlojan- 
čiųjų draugijai, bendrų maldų 
vaisiais pasinaudojo pirmiau
siai jie patys, kai po dviejų me
tų sugrįžo į katalikų Bažnyčią. 
Pijus X šią oktavą užtvirtino, o 
Benediktas XV išplėtė visoje 
Bažnyčioje.

buvo išėjęs vaškinius mokslus. 
Tvirtinama, kad poetas dar 
jaunuolis 
dšfconų 1

nas .
Popiežius vadina Dantę vie

nu iš didžiausių katalikų poetų. 
“Jis yra ypatingai mūsų, —sa- 
ko popiežius, ir tuo mes reiš
kiame katalikų tikėjšną. Jis yra 
mūsų, kadangi visas jo darbas 
dvelkia meile Kristui ir kadan
gi didžiai mylėjo Bažnyčią, ku
rios šlovę jis apdainavo. Jis yra mas 
mūsų, kadangi* jis pripažino ir 
gerbė Romos popiežių, Kris
taus vikarą”. . - ,

•' Išleisdamas minėtą dekretą, 
pop. Paulius VI taip pat Įstei
gė pastovią Dantės studijoms 
katedrą Švč. Jėzaus .širdies 
universitete Milane.

tokiem 'kaip firma Elgm Watch 
gamina.

Prezidentas ir vicepreziden
tas mielai patarnaus ir biznį 
padarys. Bet Jungtinių Tautų 
svečiui išvykus, dėl visa ko su
sižinojo su vienu savo pažįsta
mu iš FBI. Tas pamokė —ne- 
atstumkit tokios Ištaigos kaip 
Jungtinės Tautos ir nepykin-

ojęs j pran- 
turėjęs Fra 
Tačiau toks 

gyvenimas nežĮįtvp jam femtas. 
Pasibaigus naėįcfrynui, jis gri
žo pasaulin. prasidėjo jo 
kūrybinis beiĮyMntiri gyveni- 

savo veika
lą “La Commecįži” pradėjo rą
žyti 13071 Šūntusu vtošum 
giesmių poetes'alegoriškai ap
rašo savo kelionę per praga
ną, skaistyklą ir dangų. Veika
las buvo parašytas italų kalba. 
“Atmetus visokius galimus ir 
negalimus asmeniškus įvairių 
•komentarų spėliojimus, galime 
sutikti su šiuo A. Masseron la
bai trumpu.' bet giliai žvelgian
čiu Komedijos supratimu: "Ji

Potrečiosios susirinkimo se
sijos 1964 lapkričio 21 Pauliaus 
VI paskelbtas dekretas apie 
ekumenizmą ir vienybės oktavą 
parodo visai kitoje šviesoje. Se
kant susirinkimo ir dekreto

biams vadovaujant pranciško
nų kardinolui serafišfcam Baž
nyčios daktarui šv. Bonaventū- mintimi, šiemet Amerikoje pro- 
rai, ortodoksai jau buvo sutikę testantai, ortodoksai ir katali- 
tažkintis, bet staigi šv. Bona- kai, naudodamiesi tomis pačio

mis maldomis, kartu mels ben
drą visų Tėvą, kad išsipildytų 
mūsų brolio Kristaus malda 
kančios išvakarėse: “Kad visi 
būtų viena...” (Jono 17,21).

tintis, bet be žymesnių rezulta
tų. 1274 antrame Lijono'visuo
tiname susirinkime, pokal-

Priej 44 metus pop. Benedik
tas XV ta p pat nagerbė tą didį
jį “Dieviškosios Komedijos” au
torių, kai buvo minima 
6 0 0 rr.etų Dantės mirties 
sukaktis. Pagerbė tada 1921. 
IV.30 enc'ik’Jka “In praeclara 
summorum”. Joje pabrėžta: — 
“Žymiausiose didžiųjų žmenių 
telentų eilėse, kurie , yra katali
kų tke imo pasididžiavimas ir 
kurie, be to, kitose srityse, 
ypač literatūroje ir mene, laiko 
savo genijaus nemirtinguosius 
vaisius, didžiai vertus religijai 
ir civilizacijai, aukščiausiai iš
kyla Dante Alighieri”. Tais pa
čiais 1921 metais rugsėjo mėn. 
Ravenos mieste, minint Dan
tės mirties sukriktį, dalyvavo 
aukšti Bažnyčios ir valstybių at
stovai, kad atatinkamai pagerb-

Jungtinėse Tautose yra toks 
skyrius, kuris vadinasi “vaikų 
fondas”. Jame nuo 19^2 yra iš 
Maskvos atvykęs pareigu - 
nas VadimTsakov. Jis yra 35 
metų, turi žmoną ir du vaikus. 
Nežinia, ar vaikų skyriuje be
dirbdamas pats užsimanė žais
liukų ar jų panoro vaikai, bet 
Isakęv sugalvojo jų nusipirkti.
G pirkti turėjo už ką — juk jis kit to, kuris nori žaisliuko, bet 
gauna ' 16,000-18,000 dol. * me- 
tam.

•Pernai birželio mėn. jis ąt- 
vyko į Patersoną, N. J., krei
pėsi į firmą “Trans-American 
Machinery a. Eųuipment Corp” 
— į tos— įmonės prezidentą 
George Yohrling ir viceprezi
dentą Leonard Epštein. Taip, 
jis esąs iš vaikų fondo; jis rū
pinasi reikmenim to fondo la
boratorijom. Jis norįs pirmiau-

........., .. . šia gauti vartotą mašiną labai daikteliai, cigaretės dėžutės ILLIUSTRACIJA Dantės “Dieviškai komedijai”, — Dante ir Vergilijus 5 —o
pragare. ' ploniem grąžteliam gaminti — (nukelta į 4 ps'lj

Beveik prieš dvidešimt me- jungtis, bet be pastovesnės žinosios ramybės pergalės him- Santa Croeė 
tų, pasibaigus ^Remiančiam ir sėkmės.
daug aukų pareikalavusiam ant
ram pasauliniam karui, iškan
kintos žmonijos tautos tikė
josi įžengiančios į taikos erą. 
Tačiau geros valios sėklos buvo 
pabertos į menkai paruoštą dir
vą, tai tuo tarpu neapykanta to 
skirtingumai dygo to bujojo, to 
vM 'gyvenama kivtočų, baimės 
ir netikrumo apimtoje. '*' i-

Kai tas siekia išsigelbėjimo 
broliškume tarp žmonių. Bet ar 
galima pasiekti tarpusavio bro
liškumo, atmetant tėvišką Die
vo bendrą globą, atmetant Kris
taus broliškumą to ^nesisten
giant valgyti Gyvenimo Duonos 
ir stipHntis Išganymo Taure 
prie bendro stato.

,Sį_ Siekiant bendros jyie^bės 
beivisuotino žmoniųbrotišku- 
mo Kristuje, Bažnyčia ypatingu Minint šv. Povilo laiško Ro- 
būdu atkreipia visų dėmesį ir - menams 1900-stas metines 1959.

sausio. 25, iškEmėse šv. Povilo 
už mūrų bazilikoje dalyvavęs 
popiežius Jonas XXIII nustebi
no ne tik ten. buvusius Septy
niolika kardinolų, būrį vysku
pų ir tikinčiųjų minią, bet ir vi
są pasaulį. Naujai išrinktas po
piežius paskelbė sušauksiąs ant
rąjį Vatikano visuotiną susirin
kimą, kurio pagrindinis tikslas 
— krikščionių vienybė. Daug 
kas buvo tam abejingi, net prie
šingi. šiandien stebim jau už
sibaigusio susirinkimo darbus 
to lauktanr? vaisių.

Minėtas raštas vardu “Motu 
proprio”, išleistas praėjusių me
ta gruodžio 7. 'Paskelbtas “L‘ 
Osservatore Romano” gruodžio

Popiežius, be to, praeitų me
tų vasarą ypatingu laišku Ra - 
venos ir Florencijos arkivysku
pams priminė Dantės sukaktį. 
Vatikano dienraštis “Ossarvato- 
re Romano’ ’ išleido specialų 
numerį.

žaiskRe su juo.
Žaidimas trukę neilgai, nes 

svečias iš Jungtinių .TauttĮ išvy
ko atostogų į Maskvą. Rugsėjo 
mėn. grįžo, dar labiau ištroškęs 
žaislų. Parsivežė net lapą, ku
riame buvo surašyti norimi žais
tai. Tarp jų:

— Povandeninis robotas, ku
ris su visais reikmenim par
duodamas už 360,000 dol;

1942 atkarpoje. ‘.

tart buvo PrmciMcsm 
III Ordino narys. Praeitais me
tais “L’Osservatore Romuio” 
gana plačiai šiuo Mausimu pa
sisakė. Iš senų pranciškonų vie- 
nuoilyno kronikų (1480-1525) 
Florencijoje susekta, kad “Dan
te Alighieri, kuris taikėsi Ra
venos miesto to gyveno religinį 
vienuolinį gyvenimą, 
šv. Pranciškaus IB ordino dra-

mA; Sararctykta yra< matoni, vii- vus*,.<.
tingai laukta ramybės giesmė; - Dantė gimė~ 1265____ _
Daogus yra triumfuojantis am- mėn. KorStotjŽiJer to ten pat ja fata. Bonavtintfiva Zafenč- Kam tik bm Mdfcu

jį Viena kita jo Dantė buvo florentiečių senatį 
" .prioras,, jfc buvo atsidūręs Jkeb- 

tioj padėtyj: konfiskatoo jo tur- 
tas ir atėmė piBetybės teises. 
Jis tuomet turėjo įstoti į III 
Ordiną: “Aš: buvau karys, pa
ėmiau juostą to habitą to galvo
jau šiame drabužyje daryti at
gailą” (Prag. XXVB, 67).

Kad Dantė buvo tretininkas, 
dar aiškiai liudija Giotto (1266- 
1337), Dantės amžininkas ir jo 

priėmė draugas, kuris nupiešė Dantės 
paveikslą šv. Pranciškaus bazi- 

bužį, kurį jis trumpai prieš sa- likoje, Asyžiuje. 
vo gyvenimo pabaigą pakeitė į 
konventualų-pranciškonų habi
tą”. “Pragaro” giesmėj pats sa- 
vė nužemintai pavaizduoja: — 
“Ąš užsidėjau juostąvtovę, kad 
suspaustose valandose ^sugau- 
čiau rainą, panterą...” (XVI,

Isakovas norėjo pirkti žaisliukų
Istorija, apie kurią kalba su dideliu nenoru, nes ji labai nelaiko

ventūros, o netrukus ir popie
žiaus Gregorijaus X mirtis de
rybas nutraukė. Vėliau tik Flo
rencijos visuotino susirinkimo 
metu 1439 vėfl -buvo bandoma

JONO 
BUDRfO

LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922 -1923

Copyright

JONAS BUDRYS visiem buvo gerai žinomas kaip 
ilgametis Lietuvos generalinis konsulas New Yorke.

^Prisimenant neprBclausomos Lietuvos laikus Jo
no Budrio vardus neatUkdiįamas nuo Klaipėdos kraš
to įsijungimo į Lietuvą istorijos.

Mažiau kam žinoma, kad jonas Budrys buvo vie
nas ii nedaugelio tą žmonių, kuriem teko vadovauti 
vadinamai kontržvalgybai, sekusiai Lietuvos priešų 
pogrindinį veiksmą. Jis buvo tos Lietuvos įstmgos 
priekyje 1922-23. Tai buvo valstybės kūrimosi pra
džia — laikas, kada visokis elementas stengėsi nenu- 
sistojusieKpadėtim pasinaudoti savo asmeninei ar ki
tos valstybės naudai. To svetimąją veikimo epiwdus, 
išaižktntus Lietuvos kontržvalgybos, Jonas Budrys

protarpiais pasakodavo mūsų redakcijos žmonėm. Pa
sakodavo taip, kad klausantieji tegalėjo reaguoti ska
tinimu surašyti pasakojimus, nes pasakotojas yra vie-
nintelis, kuris gali nušviesti tos srities veiklą.

Gen. konsulas Jonas Budrys mirė 1964 rugsėjo 
1 dieną, palikdamas pluoštą savo surašytų atsiminimų, 
kurie parodė jį iš naujos pusės — kaip patrauklų, in
triguojantį pasbkotoją.

Maloniu p. Reginos Budrienės sutikimu, Darbi
ninkas imas? tuos Jono Budrio atsiminimus skelbti, 
kaip išliekamą ilgiem laikam jam atminti paminklą:-

Copyright teisė pasilaikoma^ '.
R e.dakcijn

niems pareigūnams pirmuose žingsniuose, visiškai 
naujoje jiems srityje, patarti buvo priimti rusai Mat, 
jie visi buvo to antibolševikai, beito tais motyvais pa
siliko Lietuvoje, to -neturėjo simpatijų Lenkijai, o tuo 
metu tai kaip tik to buvo reikalinga. Negalima visų 
rusų apibūdinti vienodai: naudingi ar žalingi; tarp jų 
buvo to gzrą žinovų to labai padorių žmonių. Bet pasi
taikė ir tokių, kurių tikslas buvo pasipelnyti 'kiek tik 
galima, o vėliau išvykti kur toliau į užsienį. Vienas, 
kitas suprato jaunos valstybės aspšracijas, nelaikė įžei
dimu sau priklausyti nuo jaunuolių. Bet ne risi tikėjo 

- Lietuvos ateitimi. Į Lietuvą kėsinosi didesni ir daug 
stipresni kaimynai, ji čhr igai negavo didžiųjų vals-

čiam. Nuo jo to buvo priklausęs leidimas man įvažiuo» - 
ti į Lietuvą. Jam nebuvo sunku surinkti apie mane 
žinias, turint man tiek ghniifių. Taip pat jo uošviai

KIEKVIENA VALSTYBĖ, nepaisant," kokia bebūtų 
r jos valdymosi forma, negali apsieiti be specialios ins

titucijos, kuri rūpintųsi saugumu viduje — taip sakant, 
būtų vyriausybės akys to ausys. Senose valstybėse to
kia institucija esti te^ngumo arba vidaus rrikažų mi
nistrų priklausomybėje. Naujai atsikūrusi Laetava pra-

pavyzdį iš Rusijos, ir iš dalies iš vokiečių okupacinės 
valdžios. Kraštas dar nebuvo apvalytas nuo priešų, to

svarbiausią žodį saugiam) srityje, nors to viduje, tarėjo 
krašto apsaugos ministerija. Jos žinioje, kaip vyriau-

ateitį, bet jie — rusai, už ką? Padoresni, matydami sa- 
vo tautiečiųkolegų elgesį, kad to nenorėjo jų skųsti

kar buvę studentai, nerasdavo tickano tono santykiam

į Lietuvą 1921 metais pirmomis birželio 
dienomis, buvau nustebintas Kauno stotyje, kai mane 
pasitiko ne tik giminės, bet to jaunas karys. Mano 
sesuo, supažindtadana nu^, junradino jį kažin kokiu 
vfršiujrfEu. Tas žodis žvMgyba — buvo man dar

tas, tad tai “rasriedka”.

25-26 meta vyras, gedėjo būti totioa svaibioa instita-

ruožtu padalytas į žvalgybą (užfrontės) to toutr-Mk

kadbėti. Tai

pakviesti 
riai, tato 
nueitai, daugiausia 3 vadinamosios inteligentų kno-

draugavo su mano tėvais to pažinojo mane.

Pasisvečiavęs keletą dienų Šiauliuose, kur mano tė
vai gyveno pas dukterį to žentą, majorą Kundrotą, ta
da Šiaulių * apskrities komendantą, grįžau į “laikinę” 
sostinę — Kaimą. Čia gyveno kita gausi dalis gimi
nių. Mane priglaudė kita sesuo to jos vyras teisinin
kas Juozas Grigaitis. Patį Kauno miestą radau nepasi- • • 
keitusi nuo mano jaunystės dienų. Apfenkiau Meškius 
to kitus gimines, apžiūrėjau gimnazijiu. kurioje mo
kiausi, miesto sodą, kuris seniau man atrodė .didelis, — 
o dabar to įspūdžio nedarė; gatvėse tas pats “brukąs” . -• 
to “konkė”; mediniai šaligatriai, taip pat skurdžiai 
elektra apšviestos gatvės. Prisiminiau, kaip, būdamas 
vaikas, nuėjau pažiūrėti nematyto stebuklo: visas mies-
tas jo žrarėjo. Tais taikais visame mieste nebuvo jo
kio bet kuria kalba kukraščio. net rusišfco. to" štai, ro
dos, vėtai rudėtų 1901 peties 3 lūpų į tapąs paplito 
žinia: penktą vatamdą vakaro pirmą kartą užsižiebs 
gatvėse elektrinės lempos. Ir bėgome... Bėgome va
landą 3 anksto, kad nepražiopsotume to momento.
Stetartlas įvyko, ir ilgai dar žmonės žiūrėjo to gahro- ' 
mis lingavo. <. . '

•Daūg jaunystės atsiminimų kaap .kinematografe ėjo 
per galvą. Nuo Rotušės sėdau į konkę ir sugrįžau pas 
seserį. Sesuo pranešė, jog M. lapčius tetefonavęs jai, 
kviesdamas mane pas save vakarienės. Sutartą vMan- >< 
dą pas jį nuėjau.

Lipčius mane maloniai priėmė, šiam pasitadbėjtaiui 
buvo pasfcviėtęs savo bendradarbį, kapitoną Leonidą 
Prutafcevičių, juridinės dalies virtintaką. Vėliau, išri- Z. 
kaitėjus, sužinojau, kad tai gudas, buvęs Tkžfcente,

> Rusijoje, prokuroras. Kapitonas man padarė labai rim
to, prityrusio, o svarbiausia švaraus - staapattago feno- 
gaus JMdį. Tai gerai rekomdndavo to pačią įstaigą ir į 
M. Dp&ų, mokėjusį parinkti tinkamus benfradarbtas. - > i

(Bte dM0M)
' ." ' • : V- < - -y • iŠ



UtAitae i riJri-iriftU narihtanc t» sritis, taniosbTXt * proistorimų laikų hpvo ap-
jyi uritemate teriu rin- ' Eyveotos lietuvių ir. kūnų ša-

prinrtotinai rrikriaujamas. Ry- 
fflte dZtttoks pcSFS^kr * stem-nisei šiuose kraštuo-

mūšį po mūšio, net ir šiaurės 
Afrikoje ir prie Karitazo, vis

se niekuomet negyveno ir su 
jįąlą neturėjo jokių santykių. 
Jie netari jokiųteisių į juos.

Lietuviai todėl tari pitaą tei
se reikalauti, kad vėlesnė tai-

lietuvių. 1939 m.kovo mėne-

imti iš Ordino 
valdo užtaria-

mušta.
PO ANTROJO PASAULINIO 

. KARO
Kai raudonoji armija * 1944 

vasarą ėrtėjo prie Rytų Prū
sijos sienos ir buvo pavojus, 
kad ji įsiverš ir į vokiečių ap-

kos konferencija priskirtų prie 
Lietuvos visą Karaliaučiaus sri
tį, padarius kai kurias korektū
ras lietuvių naudai šiaurinėje 
Bartoje ir pietų Sūduvoje.

1965 metai Balte
rūnės taikąs X1466) 5 atgavo 
Prūsijos ordino pagrėbtos len-

■Pagai įstatus Balto apyskaiti- šalia pinigų, Balto Centran 
niai metai prasideda k baigiasi buvo sugabenta ar paštu pri- 
liepos 1. Lietuviai yra labiau į- siųsta įvairių gėrybių: gerai at
pratę subalansuoti darbą katen- rinktų rūbų, knygų, patefono 

plokštelių, vaikams žaislų, vais
tų, net įvairių aparatų, įrankių,

daugelį pasaulio kraštų. Gry
nais pinigais šaipai buvo išleis
ta 86,182 doL čia įeina sumos,

doriniais metais. Daugelis įstai
gų bei organizacijų prašo davi
nių už ketendorūnus metus. To- indų ir viena dar gera gitara, 
d& Baftto Centrui tenka sudary- Balto Centras viską su dėkingu

mu priėmė ir visad rado, kur ir 
kaip tas gėrybes sunaudoti.
Baifas išleido daugiau nei gavo 

1965 metais Baito darbams

Ii dvi apyskaitas: už fiskalinius 
ir už kalendorinius metus. Tos 
apyskaitos dažnai būna šiek 
tiek skirtingos. Tačiau Balto 
įdėtinis balansas beveik nusis-

pasiųstos mokykloms, prieglau
doms, apmrtkėjwTnn už siuntas 
ir pan. Vokietijos tremtiniams 
be 49 siuntinių, nusiųsta 5628 
doL, Kolumbijos lietuviams—

žiotis bei dalį /vakarinių prūsų, 
tai Lietuva itieko negavo, nes 
drauge su Šėrikais nedalyvavo 
bare prieš Ordiną. Vėliau Lie
tuvos kancleris Radvilas Juoda
sis kėlę klausimą, kad Lietu
vai t^Etų Nemuno žiotys su Klai-

Isakovas . . .
(atkelta H 3 ptl)

mo reikalais
Paakt&ūame 'lietuvių pran- - 

ciškonų vadovybės posėdy bu-

1,069, JAV — 1212 dol., į kitus
kraštus — po mažiau.

1965 metais Baifas ne tik . Lietuvos-Lenkijos karuose* su

dydžio, bet "kaštuoja viso 18, 
000. Jie vartojami preciziniam 
matavimam raketose.

— Miniatiūrinis komputeris 
už 45,000. Jis vartojamas su
dėtinguose Amerikos raketų pa- 

pėda, bet dėk karo su Maskva 'leidimuose į erdvę.
< savo mirties <1505) kancleris B titanijaus gaminti in- ; 
Radvilas Juodasis savo tikslo kurie gali atlaikyti 60;" 
nepasiekė <žiūr. Darb. 1965 
gruodžio 21).

sijos gyventojams apleisti savo 
sodybas ir trauktis į vakarus, 
kad jdks civilinis gyventojas, vo -pertvarkytas kandidatų į vie- 
vofcietis, nepatektų į rusų ar- nuoliją ieškojimas. Šiam dar- 
mijds rankas. Kai kuriose vie-* bui, vietoj vieno kunigo, paskir
tose gyventojai buvo evakuoja- ti keli kunigai, kuriems pavės
ini net gestapo policijos grasi- 
mmais. Rusų ^ armija užėmė 
Lietuvą ir Klaipėdą bei jos 
apylinkę. Klaipėdos kraštas vėl 
buvo sujungtas su Lietuva, 
nors sugriaiRas Lietuvos suve
renumas nebuvo atstatytas. 
Lietuva tebegyvena ruso oku-

tojo prie 100,000 dolerių pini
gais ir apie tiek pat dolerių gė-
rybėmis.
Balto 1965 matų pajamos.

Praeitais metais Balto Cent
ras turėjo 100,671 doL paja
mų, -kurtos susidarė iš trijų šal
tinių. Apie 57,000 buvo suau
kota grynai šaipai — Balto Cen
tro Vaidybos nuožiūrai, 28,206 
dolerių buvo prisiųsta su pa- 
geidavhnu juos perduoti Vasa
rio 16 gimnazijai Vokietijoje, 
9,630 dolerių buvo skirta Sale
ziečių gimnazijai, mažesnės su
mos taų> pat buvo aukojamos 
TB ligoniams, karo invalidam, 
moksleiviam, veteranam. Tre
čioji Baito Centro pajamų ka
tegorija buvo nam mokesčiai 
<1,198 doi), nuošimčiai, paja
mos už parduotas atlaikas ir

102,292 doleriai, 1,621 doL dau
giau nei gauta. Skirtumą teko 
padengti iš 1964 metų lieka-

bet daugeliui skolino bt kėžkm- 
pimgias, tik bėda, kad atvyku
sieji nenori tų pinigų bent da-

nos.
Visai" natūralu, kad Ralfas..

pagerbė (be jokio atlyginimu 
aukotojų valią ir nominuotais

Canfro Vadybą naujas pasko
las kelionėms besvarstant.
- Ne viena duona žmogus gy-

buvo užimta švedų. Septynių 
metų kare(I756-1763) Prūsijos 
karaliaus Fridricho H su Aust
rija, Prancūzija ir Rusiją visa 
Prūs*a ligi Vyios burto Oku
puota rusų t^ąriucmASėS. Prūsi-

panašiai."

NAUJOS PLOKŠTELĖS

Lietuviškę šokiu muzika. Or
kestrui palydint įgrotos 6 pol-
kos, 4 valsai Lietuviškas pupu-

■R m^^w3C*0y C^t/UxvJtixA^
buvo suaukota 28,206 doleriai,
o Baifas nusiuntė 36,806, taigi 
pridėjo “savų” 8,600. Tie pini
gai buvo skirti išimtinai moki- 

/nių maistui , išlaikymui, ne

ti 9,630 doleriai ir dar iš Balto . jų ®r kritikos, suaukota tik- 
kasos pridėta 1,250 doL, viso 5000 dolerių mažiau nei 1964
— 10,880 dol.

lš Lenkijos buvo gauta apie 
1,500 prašymų, patenkinta tik 
716, nes daugelis prašymų at-
rodė lenkų (lietuviškai) rašyti,
arba aiškiai apgaulingi, perdaž- 
nai rašomi. Pažymėtina, kad 
daugelį prašymų iš Lenkijos

metaš.
1964 . metais JAV lankėsi 

pats Vasario 16 gimnazijos di
rektorius* ir tada susirinko 
vien statybai per 20,000 dole
rių, o 1965 metais tik gimna-
rijos rėmėjai aitkojo ir rinko

priekaištų atmosferoje.

bet didžioji dalis pasiekia betar
ri ir paskutinis kaukių balius, piai. Lenkai taip pat neglosto 
Kaina 4 dol tų, kurie gauna siuntinius iš už

sienio, bet mūsų šelpiamieji yra 
tiek neturtingi, tiek nuglostyti, 
kad jokių bausmių nebebijo. 
Beveik tas pats pasakytina ir 
apie Balto šelpiamuosius sovie
tinėje vergijoje. “ *

Antra Balto 1965 metų prob
lema buvo skyriuose, kur ga
na sunku surasti naujas vado-

Lietuviu dainos h* šokiai Nr.
2. Okupuotos Lietuvos ansamb-

liaudies damos. Kaina 4.50 doL 
Stereo 5.50 dol.

Dainos. Sol. A. Stempužie- 
nės 25 liet, liaudies ir lietuvių 
kompozitorių muzikos kūrimai,

Per 1965 metus Baifas iš
siuntė viso 1,199 individualias 
siuntas, kurių vertė siekia 55,

palydimi simfonijos orkestro, 000 dolerių. Be rūbų, buvo dar
diriguojant D. Lapinskui. Kai- 57 vaistų siuntiniai ir 93 su 
oa6 doL Sterko 7 doL knygomis.

Persnrntimui paštu JAV pri
dedamai 50 centų. Kaaadon 1

Baifas teikė paramą ir gry*

vybes, o senosios skundžiasi 
vargusios.

Balto 1965 metų apyskaitų 
detales galima gauti Centre 
ar pas direktorius. Fiskalmių 
metų apyskaitos pateikiamos
Balto seimams ir siuntinėjamos 
visiems Balto skyriams.

. 910 Rfttottgbby Avė., Brook- 
tyn, N.Y. 11221.

čekiais, kuriuos pasaulio ban
kai mielai išmokėdavo šelpia
miesiems. Balto ^čekiai ėjo į

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti; užpildyti ir pa
siųsti adresu:'
JMrbbfinlMks, 910 WiŪoitpkby Avt.į Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1966 metams.

Vardas ir pavardė ..

DAJUMNINKAS naujiem skąitytojam pirmuosius 
ifk $9.09. Visi kiti skeį^ytojri, kur begyventų, moka $7.60.

ViM

(Data)

ta nųuntis apibrėžtom srkim.
Pennsylvamjai paskirtas T. ’ 

Kazanueras Venstovas, gyvenąs 
Bridgevillės vienuolyne. Brook- 
lynui ir -New Jersio valstybei 
pUSkiriF T. T Konfeis ’Buč- /' 1 
mys ir Juozapas BaceVičius, gy
veną BrooMyno vienuolyne. 
Massachusets ir Connecticuto 
valstybėms — T.T. Gediminas 
Jočys ir Augustinas Simana
vičius, gyveną Kennebunkporto 
vienuolyne. Kanadai, Cnicagos, 
Detroito, Clevelando, Amsterda
mo, Rochesterio miestams — 
T. Rafaelis Šakalys, gyvenąs Te

000 svarų ąiaadkną vienam kv. 
coiiul Tai žaliukas erdvės ty
rimuose.

— Kai kurie kiti įtaisai, ku
rie Amerikoje vartojami Atlaso 
raketų įrengime.

Dėl tų žaisliifcų įmonės pre
zidentas ir viceprezidentas žai- _____ _____
dė su^Isąkovu iki^metų^gato. norėdami ateity išvengti pana- 

ia 10 siekimų, dar Jaltos konto- ronto vienuolyne. Kitom viato-
rendjoje 1944 nutarė visą Vo- vėm rūpinas provincijolas, pa- 
kietiją padalinti į okupacines siųsdamas įgaliotus tėvus. * 
zonas ir iš rytinės zonos iškel- 'Minėti kunigai pranciškanai, 
dinti vokiečių tautybės gyven- gavę klebonų sutikimą, kandi- 
tojūs į vakarinius vokiečių _,daĮ^ į vienuoliją reikalu lanky- 
kraštus^ kas po karo pabaigos Šiš lietuvių parapijose. Jau bai- 
buvb pravesta griežtu vyfcdy- -giama spausdinti reikalinga ‘in

formacija, kuri nušvies lietuvių

panto valdoma.
Po šio karo rytinių Europos 

kraštų štorija pasistūmėjo ge
rokai pirmyn. -Kadangi šip ka
ro pradžia buvo tęsinys vokie
čių tautos -vykdyto “Drang nach 
Osten” politikos, sąjungininkai,

Buvo 10 kartų susitikę, apie 12 
kartų telefonu tarėsi. Preziden
tas Yaorhlingas, kare paranu- 
tininkas, buvo sugalvojęs net 
ir pagudrauti: o kad taip: akce- 

■dsroimetrą, kurio -labiausiai no
rėjo tos Jungtinės Tautos, pa-

(AVIMAS -kiekvienam žaidimui at- 
itta Rirma- eina įmonės preziden- 
W «ba- aP8a^ea^aTO’ kad jis atėjo

Itf ilToirr Per®re*tal- Gaila, sakė,
; . ta mes žaidėme, tik 7 mėnesius,

prašydama atskirti ntri Yokie-

buvb pravesta griežtu vykdy
mu. Buvusios senosios 'Prūsijos _ .
šiaurės rytų dalį su Karaliaučių- pranciškonų tikslą ir dabarties 
mi ligi-Aistų marių, maždaug bei ateives užsimojimus.

pri^ ^^^ sS J papasakojo Journal Ame- •
. / iįo riran n tas ii*

procesas esąs pažengęs per to
li. Versalio sutartimi 1919 vi
sa šiaurinė Mažosios Lietuvos 
dalis bravo atkirsta nuo Vokieti
jos ir perduota sąjungininkų 
priežiūrai Nepaisant Vokietijos 
protesto, Klaipėdos kraštas bu
vo 1923 faktiškai ir 1925 ju- 
rid^kai sujungtas su Lietuva.

Tik 16 metų Ktaipėdai ir 
jos kraštui buvd lemta gyven-
ti kartu su Lietuva. Į Lietuvos

ko negavo. FBI tyli N. Y. Ti
mes tuojau į valstybės departa
mentą. Atsakė, kad dalykas aiš
kinamas vyr. valstybės gynėjo: 
aiškinama esą, ar Isakovas
sikaltęs Amerikos valstybės įs
tatymam .. ”

Nepatogu ir aiškinti tokiu 
metu. Kaip tyčia žaisliukų ir 
Jungtinių Tautų istoriją paskel
bė tą pačią dieną, kada prezi
dentas kalbėjo apie paramą 
Jungtinėm Tautom, apie prefcy-

paskelbė. Korespondentai tuo-

o ne 7 metus. Kaip ten nutiko, 
neaišku, kad įmonės preziden
tas ir viceprezidentas savo žai-

kad

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KuttOro* idėja
(arch. A. Kt^ųvičius)

ės pasų>riešmtiną leis- apie “tiltų" statybą”, visau ne-» v>.
nacianalsoeiafistiūes minėdamas tos srities, kurios

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATDARYTAS

• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS

• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

KĄ PASIRYŽO M E — ĮVYKDYSIME!

DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 
__ ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

? TSVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILOING FUND)

□..Fundatorius
1000)

* ^.* .

•. i ■ t - * --



ta. .,.
Manfršte yra patariami vfšų ' 

gydytojųir

tarėja ir kūnas afmdfnigia rie-. 
baliniu audiniu. Netžmbgtis, 
turėjęs širdies ataką, privalo 
atsargai ir gydytojo priežiūro
je laikytis visų nurodymų 
mankštintis..

Apskritai, - visos gimnastikos 
formos yra sveikas dalykas 
žmogaus organizmui. ^ortmin-
ko šerdis yra daug stipresnė. *

, ..... Vyresiriane amžiuje žmogui
Jei jaunuolis oesūko ir ne- jau v nepadėti 9 vai. poHsio, 

geria, taibestudijuodamas ika* bet reikia !0 vad. k daugiau, 
venštete netekės rūpesčių su 
savo širdimi ir ja nesiskųs. Žar
dis jr kraujo indai bus sveki, Įtina taip itaekSti. - ~
tik gafi tati nors stisirtidtf su- ' Lengvą drią datamt žmo-

ffiekas .rtPrtfrtandė mankštos 
trūkumu, kėt žmogus dar netu
rėjo garo mašinos, traukinių ir 
automobftk) elektros bei visų 
jos pritaftymų. Telegrafas te
lefonas, lėktuvai ir greitas susi
siekimas atnešė žmogaus gyve-

yra labai turtingai riebalas ir 
krakmolo fimtniaii. Jaunam 
ir beaugančiam žmogui toks 
maistas daug nepakenks, nes jo

fėkMB — vaW. pirm.; EL RmkAnattf .— 
>J eWj — J. R. SiHumavUitts — potitt- 
ItflnlnkM; ir E. SHUMtMkM — švietimo

rūmui daug, patogumo, bet kar-

tempimo pavojų.

igaus širdis ptta apie 70 kar 
tų per mitelį ir jis kvėpuoja 
apie 20 tirtų per minutę. 
Žmogui reniai miegant širdies 
plakimas ir kvėpavimas sulėtė
ja apie 2 tirta. Dėito reikia

organizmas labai daug sudegi- eiti poilsio visuomet tuo pačiu 
na kalorijų. metu, pv. 10 vai. v., nes žmo-

Visoa^&^Be* badąs prašilto- gus rytą pabus vis tą pačią va
da *adaįf4o£ 'IflKo^ift^suauga ir - landą, nors būtų tik valandą- 
gauna sėdhną ar mažai judėti- kitą miegojęs.

Nieko nedirbk labai pavar
gęs, bet mesk viską į šalį, pra
verk langą, ir tuojau eik ilsėtis.

Žmogaus vidaus balsas yra

( deda dbėg h*, nuolat rūkyti, gar-
' •■■’-.ti įr daug valgyti. Vyresnio mq- 

žmoniu k iu tar»* 250jQ00 aaus žmo^ daug mažiau lai- 
" r ko prabi£Rax bevaikščiodamas, ^geriausias jo gydytojas

1 Jis sėdi automobilyje, jis sto- kydavo Lietuvos universiteto 
vi elevatoriuje, sėdi prie dar- garsus prof. Pr. Dovydaitis.
bo stalo ir tt ■nk savaitę Cathollc Di^
kai tane dar ^“oja pazajst. stp 19e5niilkt atilulis| 
golfo ar kitų žaidimų, bet u tai 
daugiau išgeria, smarkiai rūko 
ir valgo daug mėsos bei' sakiu- 
myhtį..

sutaųėua nė 65 mėty. - .
Specialistai gydytojai nurodo' 

ir priežastis dėl kurių taų> išsi
plėtė širdies ligos. Žmonės A- 
merikoje per daug ir netinka
mai valgo, per daug geria ka
vos. Yra žmonių, kurie suvar
toja 30 svarų ir daugiau per 
metus kavos, o svarbiausia, 
kad daug rūko ir geria alko
holio.

Daug gydytojy mano, kad 
žmogus sulaukty gilios senat- 
vės (dąr Aristotelis nustatė žno- 
gaus amžių 77 m.), jei jo pro
tinės ir kūno bei jausmų ga
lios nebūtų taip stipriai įtem
piamos.

Milijonai7 dolerių išleidfianri 
tyrinėjimam, ar gausaus maisto 
pakeitimas atatinkama dieta 
numažintų riebalų procentą 
kraujuje, ir ar šie pakeitimai 
maitinime padėtų išvengti dau
geliui žmonių širdies atakų?

Labai yra svarbu turėti garą 
širdį — kraujo pompą ir šva
rias bei elastingas gyslas. Bet 
kraujo indų priežiūra ir mais
to dieta yra tik dalis rūpimo

J.D.

Partraukus buvu- 
gįįtt finansų kemkpjkU PLB 
^vaftūyba sudarė naują: Vytintas 
t Kaesaatas — pirminšdcas, Mil- 
[jdh- LeokAtSkicpė ir Jūra Gailiu- 
r-;kyėė — vicepirmininkės, Biru- 
Įrtfr JuocBdeaė — iždininkė, And* 
Mąus šecbergas — sekretorius, 
pl»n. Jo*’*s Grigonis k Algis

— Navorfc, H J., Lietuvos 
itiepriklauscmybės minėjimas 
gjbos vasario 13 d. 4 vai. popiet 
pŠw. Jurgio draugijos salėje. Kai- 

Vytautas Abraitis iš New 
Y<Hko. Minėjimą rengia New-

I Jersey A2to skyrius.
— "Laiiky Lietuviams* 

straipsnio konkursas baigas 
vasario 1. Jaunimo metų proga ' 
tema yra 
safcomybė dabarty”. Premijos' 
Skiriamos atskirai suaugusiems | 
ir jaunimui &i 20 metų amž. Į

— Atertintakv Federacijos 
^Tarybos posėdis šaukiamas 

Chicagoje sausio' 29-30. Posėdis * 
bus marijonų vienuolyno na- .( 
muose prie Draugo redakcijos. ? 
Šiuo metu AF Tarybos pirmi
ninku yra prof. dr. Vytautas 
Vardys.

— Waterbury, Conn, vasario 
12 rengiamas tradicinis Užga
vėnių balius,. JĮetiigįų 4»appĮL„ 
jos šalėųL. Programoje: šokėja 
E. Kepalaitė ir akt; V. Žukaus
kas. Pradžia 7 vai. vak. /

— Elena Našlėnaitė, veikli 
Lietuvos. Vyčių narė, o taip pat 
buvusi ir- lietuvių parapijos 
choro narė, gruodžio 28 nuo vė 
žio ligos ' mirė Los Angeles 
Gobd Samaritan ligoninėje, su
laukusi 38 metus amžiaus. At
vykę tėveliai ją išsivežė laidoti t 
į Rockford, Cčnn.
—.?#«*■ Rūtos trijų veiksmų 
dramos “Ant liūnų krašto” 
premjera įvyks Los Angeles šv. 
Kazimiero parapijos salėje sau-

KANADOS LIET. BENDRUOMENES VEIKLOS PLANAI
Kariuomenės šventei; pagelbė
ti leidėjui platinti Kanadoje lie- mą, steigiant Kanados lietuvių 
tuvių enciklopediją anglų kal
ba; dar šią žiemą suorganizuo
ti platesnę jaunimo dailės pa
rodą Toronte bei išjudinti Ka
nados lietuviškus chorus daly
vauti Dainų šventėje.

_____________________________ r Jauninao sekcįp, vadovai Fęndo įgaliotimo instituciją.
medžiagos panaudoti Kanados- jant pirm. G. Rinkūnaitei, yra 
šimtmečio leidiniui anglų kai-. pramačiusi vykdyti Kanadoje 
ba; pagaminti naujas magneto- PLB Valdybos paskelbtą Jauni- 
fonin-es juosteles Vasario 16 ir Metų planą bei Kanadai 
Motinos dienos minėjimam bei palestus specialius uždayi-

•• •• ■ - • mus; jsjudmti n- apjungti Ka
nados lietuvžką jaunimą, or
ganizuojant jaunimo susirašinė
jimą bei leidžiant neperijodinį 
biuištenį; pagefcėti Toronto lie
tuvių studentų sumanymui su
organizuoti liet., studentų sąjun
gos skyrius kiekviename Kana-

Kanados LB Krašto Vaidy
bos posėdyje aptarti skyrių bei 
sekcijų veiklos planai šiem ka- 
dencijos metam.

Kultūros skyrius, kuriam va
dovauja pirm. St. Kairys, tarp 
artimiausių uždavinių yra pra- 
matęs rinkti medžiagą Kana-

nądos liet studentų suvažįavi-

studentų sąjungą. , .

Šalpos fondas, kuriam vado
vauja pirm. O. Indrelienė, yra 
ndmatęs keletą būdų kasai pa
pildyti, o taip pat kiekvienoje 
kolonijoje atgaivinti Šaipos

švietimo skyrius, ’vadovauja
mas pirm. E. Miliausko, yra pra
manęs surinkti žinias apie vei
kiančias mokyklas ir kitas švie
timo institucijas; dar šiais me
tais suruošti tradicines mokyto
jų dienūs, kuriose būtų nagri
nėjami būdai ir priemonės, 
stengiantis lietuvišką mokyklą 
padaryti patrauklesne; įtraukti 
jaunimo organizacijas į švieti
mo darbą.
T Politiniam komitetui vado-

cMiizurfM baigi, Amerikos Lietuvių Tary bos pranešimas 
namiržft dilu diafraumac Itumm. • ’

Su senatoriais Paul H. Doug- 
las ir 'narnas J. Dood tarėsi 
Lietuvos nepriklausomybės mi- ____________________________
nėjimo Senate reikalais, ir Se- <JqS universitete^kur tik yra “ * .«««
nate ir Atstovų Rūmuose įįetuviai studentai; vau ja pirmoj. R. Simanavičius.

vhfią. Gilaus įkvėpimo ir išpu- Antanas J. Rudis — ALT pir- 
čiamo oro kiekis parodo jūsų- minįnkas, Eugenijus Bartkus— 
širdies sveikatos laipsnį. Žmo- sekretorius ir Leonardas Šimu- 
•gus prie darbo stalo tūba 
vakuodamas automobilį giliai 
nekvėpuoja ir dar blogame fab
riko ore dirba.

Nepersuokus fizinis darbas 
nekenkia žmogui ir saugo jo 
svorį ir sveikatą.

Dr. Daniel Brunner Tel Avi
vo universitete tyrė 5300 vyry 
ir 5200 motery Izraelio bend
ruose ūkiuose. Juos maitino ta 
pati virtuvė-paprastu ir sveiku’ 
■maistu. Šių ūkio darbininkų 
sveikata buvo nebloga ir jų tar
pe širdies atakų pasitaikydavo __
du kartu mažiau, negu ten pat Minėjimo programa 
dirbančių viršininkų ir konto
ros darbininkų.

Jaunas žmogus,' pradėjęs 
mankštintis, turi kūno kultūros 
nenutraukti ir per visą savo gy
venimą. Jau apleidę fizinį lavi
nimą, turi vėl rūpestingai im
tis mankštos programos, ir kas
dien bent po truputį sportuoti.

___ ________ ______ Daug vaikščioti yrą geras da- 
Žmogaus protingos gimnasti- x. tykas, -bet jis nepavaduoja žmo- 

kos sutvirtinta širdis gali daug ^’gui reikalingos ir sveikos 
daugiau pervaryti kraujo per . mankštos. Hlinos universiteto 

prof. Dr. Thomas K. Cureton, 
sako; kad kasdieninė mankšta 
sunaudoja apie 300-500 kolori- 
jų ir dėl to žmogaus kūno svo
ris gali būti normalus, o tai 
yra labai svarini.

žmonėm, kuris yra turėję šir
dies ataką ir vėliau sutvirtėję 

vaikščioję’ Pąnašiai yrthsu šir- nėra' pasmerkti būti visą laiką 
- dimi, kai nepaisoma mankštos, neaktyvūs sporte.

Daug dalykų mūsų širdį la
bai jaudina, ir ji -tuojau prade
da plakti daug smarkiau. Vūa-/ 
me- žmogaus kūne yra jšušš- 
kojęs vadinamas elektroche
minis mechanizmas, kuris siun
čia- signalus ir Širdis, nepri
klausoma mūsų valiai, tuojau

lam tikrą laiką fpv. per minu
tę — kvortą kraujo), negu at- 
rofuota ii- sumerkusi širdis vi
sai Besimankštinant.

Žinome gerai, kad ilgesnį lai
ką sergant ir gulint lovoje, mū
sų kojos labai suplonėja, nes 
kelias savaites išbūname ne-

tis —- ALT garbės pirminirtkas
trejetą dienu— š.m. sausio 10, . . - _ ____ w„v „ ...
11, ir 12- praleido _ Washing- jimįs įvy&s vasario 16 <£ sausio 15 Toronte sušaukti Ka
tone, D.C. Lankėsi Valstybės *' - —dienos. posėdžiuose abejuose

josi su 'Aitra L. lenkins, Bal- vOkacijomis kviečiami lietuviai 
tijos Valstybių skyriaus virši
ninku, ir su Raymond Ę. Lisle, Amerikos Lietuvių Tarybos 
Rytų Eufopos skyriaus naujuo
ju direktoriumi.

Audijencijoje pas . Atstovų 
Rūmų pirmininką John M c 
Cormack ilgokai dėstė Lietu
vos vnepriklausomybės šven
tės minėjimu vasario 16 '■ d.

1 pravesti 
•pavedė kong. Daniel J. Flood. 
Audiencijoje dalyvavo ir chiea- 
gietis kongresmanas Wiiliam T. 
Murphy. Aplankė ir keletą kitų 
kongresmanu.

kunigai?

atstovai, besilankydami JAV 
sostinėje, turėjo ilgesnį pasita
rimą Lietuvos laisvinimo reika
lais su' Lietuvos atstovu Juo
zu Kajecku ir taip pat ap 
Amerikos Balso lietjąrių tarny
bos viršininkus ir jų bendradar 
irius.

Kontaktavo latvių biurą Wa- 
shingtone.

Be to, susitiko ir pasikalbėjo 
su visa^eile lietuvių veikėjų, gy
venančių ir besidarbuojančių 
sostinėje. ALT

NASHUA, N. H.
Seniausiai! didžiausia pašai- klubas nupirko kooperatyvą ir 

pine draugija mūsų parapijoje 
yra Šv. Kazimiero, suorganizuo
ta 1899 spalio 3. E šios drau
gijos pirmųjų 15 organizatorių- 
narių beliko gyvi tik Jonas Ba- 
levičius ir Jonas Jezukevičius.
Draugija sparčiai augo nariais

PAULIUS JA8IUKON1S, “AoksinSs issles" filmo teehnMkų der*v vado
vas, savo studijoje HoHywoode demonstruoja filmą lietuvltkos spaudos at-

šio 23 d., 3 vai. p.p. Vaidinant 
Los Angeles dramos sambūriui, 
veikalą 'režisuoja Dalia Mackia- 
lienė. Dekoracijos — dail. AI* 
gio Žaliūno.

— Los Angeles vyr. skautę 
židinys vasario 19 d. 7 vai. va
karo šv. Kazimiero lietuvių pa

rengia k

1957 pastatė namą su svetai
ne. Kainavo apie 70,0 0 0 doL 
Klubas gerai gyvuoja, bet na
riais neauga, nes jaunieji riej-, 
sirašo. Dabar turi apie 300 na- 
rįų-vyrų ir moterų. Sūsirgusian 

____ r_________  ______ nariui moka po 10 dol. į savai- 
ir turtu. Jos nariai daug prisi- P° mirties išmoka 200 doL 

Nariai maka po vieną dolerį į 
mėnesį. Šių metų valdybą su
daro pirfu Mikas Turtelis, vice* 
pirm. Jonas Marčiulionis; ra*, 
(anglų kalba) Stefanija Has- 
tings; rašt (lietuvių kalba) Ka
zys Nadzeika; finansų sekr. E. 
Barauskas; ižd. William Gay; 
tvarkdarys Stasys šimutis, pa
tikrinimo komisija — Kazys 

““jį JŽiečelis ir AL 
Mįtiis; kontrolės 
ftjknas Tamirionis, 
£s ir Adolfas čap- rėjų. Nežiūrint, kad dr. P. Ju- Ten 1955 užpatentavo^ 12 patan-

  ......... . .............lu — Adolfas caitis jau įžengė į 70 — tuosius tų ir gavo “Award of Scienti- 
srJras temt pįreaų.......klu- Capaus.....Antanas Mv&cąnis, metus, tos firmos ,Techi
s, kuris pakneje §v. Kazime- Albinas Tamulicnis^Stefanija Center” (taip vadinamai ch

draugiją prie jo * prišidėti. -----
rietimas priimtas. Sąjunginė 
ganizfccija pavadinta Ameri- 
s lietuvią Kazimiero vy- 

ir moterų pašai pinis klu-

dėjo prie parapijos įsteigimo, 
kuri ir buvo pavadinta šv. Ka- 
zimiero^ lietuvių parapija. Vė
liau buvo suorganizuota Šv. Pet
ro ir Povilo draugija. Prie mi- 
lėtų draugijų priklausė beveik 
risi tie patys nariai. Jaunimas 

šias di^rgijas neįsirašė, tad 
^nesniems mirštant,” draugijos 
taniai mažėjo. Susitarta abi

irdugijas suvienyti: Sy. Kaži- . 
niero draugija turėjo apie 15, ^TorSa&įs 
XX) dol. ir apie 400 narių. komisija 

v - -r i a Philip H Stoję togoje gyvsro A-.
Čaplikas, vj&otanas

MOF. O*. PRARAS X

LIETUVIO CHEMIKO SUKAKTIS

nia, 1961 pabaigoje išėjęs pen- mos. Anksčiau dr. Jučaitė bu- 
sijon, Owens -Illinois Company vo cheminių projektų vedėju 
Tyrimų Centro, Toledo, Ohio Elinois Institute of Technology 
buvo pakviestas chemijos pata Research Institute, ChicagO je.

rapijos 
lių.

— Minint sidabrinį jubiliejų, 
Los Angeles šv. Kazimiero pa
rapijos vadovybė šiais metais 
išleis parapijos*/istoriją, kurią 
jau baigia rašyti Jurgis Gliaudą. 
Taip pat pramatoma išb lanko 
išdažyti bažnyčią, išmokėti li
kusią 106,000 doH. skolą. Ją iš
mokėjus, bus pradėta statytį 
nauja parapijos salė, kuri pa
tenkintų visus parapijos ir ko
lonijos reikalavimus.

Kapitonas C. Glcbts iš 
Fairfield Calif., Darbininko skai
tytojas dabar tarnauja kariuo; 
mėneje Vietname. —

Prof. K. Pakšto monografijai 
Antanas Garka iš Clevelando, 
Ohio .paaukojo, 10 dol.
— Solistė Janina Lr&tHcaifė, 

po sėkmingų koncertų Angli
joje ir Vokietijoje sugrįžo į To
ronto.
VHko ir PLB Valdybos suta
rimu, rūpimiems klausimams 
pasiaiškinti ir aptarti 1966 sau
sio 2223 dienomis Clevelan- 
de įvyksta pasitarimas, į kurį, 
be VHko ir PLB valdybų, taip 
pat kviečiami ir kiti pelitiniai 
mūsų veiksniai b^i JAV ir Ka- 
nadog. liet bendruomenių vado
vybės-

. . r. Z ' ■ ■ • ... ■ -

fic Merjt” už pasižymėjimą
; Stefanija Center” (taį> vadinamai chemF^mckale r tyrimo darbuose. 

Hastings ir Walteris Šimkus, nių tyrimų centras) chemijos 1958-61 darė tyrimus tirpstan- 
Klubouedėjas — A. Vaškys. Tai patarėjo (Consulting chemisi) Zięs kavos (“instaiit coffee”) |- 
yra gabus ir energingas biz- sutartį pratęsė dar metams. Ty- monėje “Tenco”, Ine., Linden, 
nierius. rimų centre dirba apie 1000 New Jersey.

Sausio 4 iš šv. Kazimiero lie- specialistų. Owwts4Uinois Cbl Patarėjo sutarties pratęsimo

Davg sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con-

Tuo metu dar gyvavo lietu
vių kooperacinė draugija, kuri 
turėjo valgomųjų produktų 
krautuvę ir valgyklą. Naujas

švagždžio laidotuvėse Brockto- 
ne dalyvavo kun. Adolfas Vai- 
nausbk, Petronė Atkinienė ir 
Teklė MftchaHienė. . . A.

lų JAVostiKo, popierio, plas- iiai surengė jiems vaišes, drau- 
tikų, organinių chemikalų, ir k.. £3 paminėdami ir jų 40 metų' 
Bandomos ved. “glass resins”, vedybinio gyvenimo sukaktį.

MP.

recorderiai. patefonai, fonogra*' 
fai, įv. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai. rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gaminiai 
Triefunken,4 Grundig,- Zenith, 
Burroughs, Olympia, Royaketc. 
Katalogus ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J. L. Giedraitis. 10 Sarty Dr., 
E. Northport, N.Y., 11731.

f'



NAUJI FILMAI VYTAUTAS BELECKAS

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

BROOKLYN, N. Y. 1120836-38-40 STAGG STREET

Kostas Januška

Š & G MEAT MARKET

pVflR

"Doctor Zhivago". Iki šio] 
filmų istorijoj stambiausias sa 
vo pastatymu ir didžiausio pa-

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

Kai mano motina ištekėjo už 
kito vyro, aš negalėjau su pa
tėviu sugyventi. Mano jaunes
nysis brolis pasiliko su motina, 
o aš Įstojau į kariuomenės mo
terų tarnybą, kad tik iš namų 
galėčiau išeiti. Betarnaudama 
kariucmenėj-3, sutikau. vyra

retais teisės Dioks
inas Jurkūs.’

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

AR RAŠYTINAS TESTAMEN
TAS BE ADVOKATO?

tikrai daug teikia akiai, ir au
siai, bet eilėje atvejų nepatrau
kia žiūrovo minties ir širdies. 
Tai 'kaip tik ir sudarytų filmo 
trūkumus. • , -

E moralinio -požvilgio verti
nant, filmas tinkamas suaugu
siems ir vyresniam jaunimui.

AR GALIU GAUTI 
PALIKIMĄ?

gebėjimus, šį kartą filmo žiūro- tinių būrių gydytojas. Kaip poe- 
vų irgi neapvylė. " tas jis masių mėgstamas bet

Pagrindinių devynių charak- komunistinė valdžia jo efiėraš- 
terių centre daktaras Zhivago čiuose įžiūri nepalankų nusista

tymą naujam režimui. O m ar 
Sharif šią įsunktą rolę atlieka 
patenkinamai. best savo; vaidy
ba neabejotinai visus šio filmo 
artistus viršija Judre Christie 
draugės Laros vaidmeny. Ši 
anglų artistė, pasirodžiusi dar

‘Gene With tfie Wind” gvildė- gal labiausiai išlygintas. Jo vi
dinis pasidalijimas tarp.-žmo
nos ir draugės vaizduojamas 
bundančios ir besivystančios re
voliucijos Įvykių fone, kai jis 
nesavanoriškai Įjungiamas į 
partizaninį karą, kaip komunis-

10165 LEFftRTS 8LVD1 RICHMOND HILU N. Y.
Telefonas: Vlrgima 3-3544

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

Daug kas sako, kad testa
mentą galima pačiam pasira
šyti. Yra ir tokių knygų, kur 
nurodyta, kaip\tokį testamentą 
rašyti. Mano draugas sako, 
kad teks testamentas gali bū
ti negeras. Ar tai teisybė?

Skaitytojas,
Binghampton, N.Y.

322 Union Avenue, BrooHyn II, N. Y. 
Telefonas EV 7-2089

• JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas 
Didelis patrinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų, 

šventėms bei kitokioms progoms

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškĮųimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
^aityfojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M; Šveikauskas, At- 
tomey at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston,* Mass. 02131.

na meilės istoriją Amerikos ci
vilinio karo fone. Panašiai ir 
filme “Doctor Zhivago” pa
vaizduojama asmeninis gydyto
jo — poeto gyvenimas pirmojo 
pasaulinio karo, komunistų re
voliucijos ir rusų civilinio — 
baltųjų priSš raudonuosius — 
karo įvykių rėmuose. Ar šis fil
mas irgi susilauks to kio pasise
kimo plačioje tarptautinėje au
diencijoje parodys netolima at- 
aitis^ Tuo tarpu galima tik pa- 
štebėti. kad šį filmą, pastatytą 

Lėšos ~ pagal Šoris* Pasternak to pa-
Rugsėjo mėnesyje vykdytas ties vardo romaną, už kurįJli- 

finansihis vajus nedavė lauktų 
rezultatų, šiais metais C V nu
tarė taip pat skelbti finansinį 
vajų rugsėjo ir spalių mėne
siais. Vajus skiriamas Kultūros 
Fondui paremti.

Salė vestuvėms Ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami potaMo- 
turiniai pietas. Firmos rOfltes B»- 
tuvttkaa maistas prieinama kaina.

1883. MĄOiSON STREET 
BROdKLYN 27, N. Y.

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tdrtai

mėjo, bet atsisakė priimti Bo
belio literatūros premiją, Mali
mą pris-kirti prie dešimtiesp965 
m. geriausių filmų grupės!

Testamentą pačiam rašyti 
niekas nedraudžia. Ar testamen
tas atsirks’ savo tikslą — čia 
jau kitas klausimas. Blogai su
rašytus testamentas gali sukelti 
ginčų ir bylinėjimosi gyvųjų 
tarpe ir Žymiai sumažinti palik
tą turtą;

Kiekviena va’stija šioj srity 
turi labai specifiškai surašytus 
Įstatymus — statutus (Statutes 
of-w; Is). Tų Įstatymų nustaty
tų re ikalavimų (reikia griežtai 
prisiia kyii. Jei testamentas ku
riuo nors''atžvilgiu tų reikalavi
mų neišlako tai nevertas po
pieriaus, ant kurio surašomas.

Kai ; t.c gus sudaro savo tesi 
tamentą, jam yra svarbu, kad 
po jo mirties jo turtas aptiek
tų tiem asmenim, kuriem jis 
nori jį pa’ikti. Jei ŠB^kslas ne
bus atsiektas, tai visas darbas 
bus bergždžias.

Kiekvienas advokatas žino, 
kad ke Ivmri gai iškilti ir kas
dien iškyla dėl prastai surašyto 
testamento. Rašant testamentą 
pirme i eilėn reikia atsižvelgti 

^specifines aplinkybes, į testa
mentą sudarančiojo asmens 
esamas ir ateity gaVmas sąly
gas, į p norus; tačiau to toli 
gražu ne ižtenka. Advokatas tu
ri atkreipti testamentą sudaran
čiojo dėmesį Į visokius gžliąuu- 
mus ir eventualumus, apie ku
riuos jis nei pagalvoti nepagal
votu Se a’’"* įkilo.

A.iKti ligos diagnoze yra svar
biausia gydytojo pareiga. Ko- į

•W-.

ŽIEMA KENNEBUNKPORTE, MAINE, tv. Antano gimnazijos mokiniai grįžta M <
. \ •• •„ • Nuotr.

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas

Kalifornijos, už kurio vėliau iš
tekėjau. Mes turime nedidelį 
vaisių ūki, Į kuri įdėjome daug 
darbo. Tas ūkis mums duoda 
neblogą pragyvenimą. Dabar 
mano patėvis mirė ir paliko 
motinai ‘pagiri testamentą ne
mažai savo sutaūpų h* dvejus 
namus. Motina yra nebejauna, 
nelabai geros sveikatos. Ji ra
šo, kad p^rsikeknau su šeima 
pas ją gyventi į Massachusetts 
ir senatvėj prižiūrėčiau. Ji 
mums ir visą turtą po savo mir
ties palikti. Bet mano vyras sa
ko: “Kam aš turiu savo ūkį 
parduoti, važiuoti per visą A- 
meriką-iš Kalifornijos į Massa
chusetts ir ten karšinti uošvę 
ir laukti, ar ji mirdama man 
•ką paliks ar visai nepaliks”. 
Dar sako, nėra namų be dūmų. 
Kartu begyvendami dar susi- 
pyksime, ir tada gąl mums nie
ko nepaliks. Man tai gaila mo
tinos. Kas man daryti?

K.Z. Los Angeles, Kalifornija

dėl žmonės turėtu galvoti, kad 
teisės srityje jie patys, o ne 
specic.Cistai gali spręsti pana
šias savo problemas, pavyzdžiui 
suredaguoti ir išreikšti K testa
mentą sudarančio asmens no
rus. Jei tai nėra tinkamai pa
daryta, tie norai ir pageidavi
mai gali turėti labai priešingų 
ir nelauktų rezultatų, kaip ir li
gos gydymas be gydytojo.

Kai testamentą surašo specia
listas, jis dar žino, kaip sutau
pyti visokiu mokesčių, įstaty
mu leidžiamais atvejais ir bū
dais. Tai yra komplikuotas rei
kalas. Jokia knyga negali ap
rėpti visokius galimus atvejus 
ir aplinkybes.

Teismai kasdien turi reikalų 
su vadinamais “namie arba 
naminiu būdu” sudarytais tes
tamentais. Su tokiais testamen
tais žmonės sutaupo kelias de
šimtis dolerių, bet gali nustoti 
šimtų arba net tūkstančių, jei 
nenusivekia mokesčių srity ar
ba dėl vėlęsnio bylinėjimosi, jau 
nekalbant apie priešingus jų 
norams rezultatus.’

do atskira 224 psl. knyga. Stam
bų romaną pritaikyti riboto lai
ko filmui — nelengvas uždavi
nys. Padėtį dar pasunkina ta 
aplinkybė, kad įvykiai vystosi 
30 metų laikotarpyje įvairiose 
vietovėse ir skirtingais metų lai- 

Kas norėtų skelbtis Darbininke . kais. Anglų režisorius David 
prašomas skambinti: - Lean, eilėje klasinių ir epinių

GLmunoro 2 fil«mų Įrodęs savo meninius su-

Atsakymas
Sunku patarti, kaip reikėtų 

šiuo reikalu pasielgti. Gal moti-, 
na. panorėtų nuvažiuoti pas jus 
į Kaliforniją,'paviešėti ir pasi
žiūrėti, kaip jai patinka jūsų 
šeimoje gyventi? Gali pasiro- | 
dyti, kad nei jūsų šeimai nei g 
motinai gyvenimas kartu nėra | - 
priimtinas.

Tamstos <jyras yra logiškas j ■ 
žmogus ir teisingai samprotau- I 
ja. Jei vis dėlto apsispręstu- ■ 1 
mėtė parduoti savo ūkį ir per- v I 
sikelti pas motiną į Massachu- I 
setts, patarčiau prieš tai nueiti J
pas advekata Kalifornijos ir ■
su juo pasitarus, paprašyti, kad . I 
sutvarkytų visą šį reikalą pagal jįj 
teisiškus principus. Kitaip gali- 
te netekti savo vaisiu ūkio k I

PRANAS BRUČAS, savininkas

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

SAL2 VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BET KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

tymąsavo 
aspaeėši!^ laimęir siekius. 
Atec Guinpeiss, taip gydytojo 
brolis, savo pasakojamais ir 
simoašpų epizoduose, progfaiME 
pasakymais jungia fihmo pry-į 
kių ė^| bei jpapddo praleidfia- 
mus laikotarpius. Dm* 
ni Raupb Riehantypn, Rod Stei- 
ger, Rita Tushdrųgham ir JūL ;i -
' Didesne fišmo driis pagamki- 
ta Madrido priemžasty CaniHas, 
10 akrų plote pastačius senes
nės' Ma^cvos kai kurių kvarta
lų mutacijas. Nesulaukiant snie
go, pastatus ir gatves teko api
barstyti druskos ir marmuro 
dulkūs mišiniu. Visdėlto, kai rei- 
kėj<yfSmuoti daktaro išvykimą 
ir gyvenimą Uralo stepėse, teko 
pers kelti j Suomijos šiaurę, ne
toli Rusijos sienos, kad šiek tiek 
sustiprinus vaizdų autentišku
mo įspūdį.

Puikios masinės scenos, tik 
gaila, kad jų nedaug. Patraukli 
Maurice Jarre muzika. Itin ryš-

Tekstą šiam filmui paruošė 
anglų .■ dramaturgas Robert 

Centro Vaidybos uždavinių B?>t ~ p^ą tekstą Raudom 
vykdymui pinigai labai reikalin- House bendrovė neseniai išlei- 
gi, todėl laukiama ne vi-sn tik 
solidarumo įnašų, bet ir aukų. 
Aukas siųsti CV ižd., adresu: 
Mečys Šimkus, 4259 So. Maple- 
wood Avė., Chicago, III. 60632.

pas^ettimes Kultūros Fondo 
I*. BMzarui 

traukus, paresgr^s pakviestas 
praėjuriais 
ibisž^tjęsi

Apmokėjus Aieksandryrio iš- 
taidimo Kolas, Kultūros Fondo 
fihansinė\padėtis šiek tiek p^ ; 
gerėjo, bet; timpt plačius ir 
reikšmingus ateities planus, 
Kultūros Fondui pinigai labai 
re^aliagL Artimoje ateityje 
KF ištais lietuvių tautinių šokių 
mdrikos plckštrfę. Plokštelės 
i^eklimui bus panaudotas pir
mosios tautinių šcB^^šventės 
pelno likutis. Numatytą-visa ei- 
•lė leidinių išleist jaunimui. Ypa
tingai kreipiamas dėmesys į lei
dinius 50 metų Lietuvos Nepri- 
k’ausomybės atgavimo sukak
čiai atžymėti.

Darbas darbą veja
Sausio 22-23 Clevelande PLB 

Valdyba kviečia PLB, LB Ka
nados Krašto, JAV LB Centro 

'•valdybų ir Vliko, Alto ir diplo 
matinės tarnybos atstovų kon
ferenciją.

Užmegsti ryšiai su Minneso- 
tes universitetu Amerikoje tau
tinių mažumų studijų reikalu. 
Universitetas pageidauja visų 
JAV išleistų lietuviškų 'knygų ir. 
apskritai, daugiau informacijos 
apie lietuvių tautą. M. Rudienė 
išsamiai ryškino atskirais klau
simais trumpų brošiūrų paruo
šimo ir išleidimo reikalą. Leidi
nių klausimui išspręsti numaty
tas S’Jkviesti atskiras jiosėdis.

VnTUTSMB R- POBOVTAin
PrtatMMRe f Remae netevMfcm ir

We take aB ordem epedal prie* ftr VVaMnąa and Ptfl



Tel. EVergreen 7-4335

STagg 2-5043

EVergreen 8-9770

BRIDGEPORT, CONN

DfSPLAY

AfA
AGOTAI VERBYLAfTB

VENTA

Antanui Vainiui

INTERNATIONAL 
PRINTING CO.

Pianu &ambtao Laimutė Dap
kutė (Bethoveno “A&umblatt”) 
ir Rimvydas. Zdanys (Šopeno 21 
preliudą)..^ ,

Aldona, #itėnaitė padeklama
vo Bernardo Brazdžionio “Lie-

prepared all form. 
For fast prompt Service call 

201 - 604-7555/835-1221

Furniture. RefimŠtiing and.Remodel- 
ing Piano refinisfaing our aim to 
jnake your old piano Hke new. Ali 
work stripped to bare w 
702 E 212 St Bronx N. 
OL 5-3819

Long laland Beauty Institute 
Oldest in Nassau & Suffolk counties 
Day and nite classes.. Free lifetime 
placement Service. Ūse 'our easy 
payment plan. Send for free bro- 
ehure — 35 Centre Street, Hemp- 
stead call 516 IV 3-6259 DepL “C”

297 Grove St. Jersey City 
New Jersey.

We Cater to the Family 
Galt 201 - 332-2768

Šieptai Anokios 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN -AVĖ.
Brooklyn, H. Y.

SCHUMAN SALES CORP. 
2206 Nostrand Avė., B’klyn 

GE 4-7220

Mte* ELIZA EADDY, Dressmaker 
Ebcperienced A-l Alterations 
Remodeling, Copy, Sample 

Maker Styles Arranged 
Low priees in ntj heme 

.■ Call 297-1585

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn^, N.Y. 

Telef. — APptogate 7-7083

We tay and neU secondhand furni
tūra. We are lic and bonded

344 Broadway Bkiyn 
CaH EV 4-9371 .

ask for Mr. Mike Romano

kvietė 
tytojų gidą. Nors oras pasitata 
kė šaltokas, bet žmonių priri* 
rinko gana daug, net 186. •

Choro vakarienėje, kuri bu
vo sausio 8, dalydavo 35 žmo
nės. Maldą sufcaftėjo klebonas 
tam. F. Nocbutas. Chorui vado
vauja tam. J. Paklauski.

Lituanistinės mokyklos eolu* 
tės programoje buvo suvaidin- 
tas vaizdebs apią Kūdikėlį Kris
tų, piemenis, Tris Karalius. Vai
kai deklamavo ir dainavo. Ka
lėdų seoebs išdalijo vaikams 
dovanas. Mokyklos tėvų komi
tetą sudaro: J. Mockus, Aid. 
Baškaustaenė, V. Skabedoenė, 
V. Biztaauskienė, Otilija Ber- 
žtaskienė. Mokytojauja: Alek
sas Padagas, E. Ribokienė, L. 
Senutienė, Aurelija Kudnaiiė.

- M. Kas

“BEAT THE STRIKE”
• -' With a 

HONDA MOTORSCOOTER 
Low eost—125 miles per gal $249

CHILDREN BOARDED 
MRS.MURPHY 410 Beach Avenue 
Bbonx — Board children day care 
daily or weekly from age.3 mbnths 
and older Hot lunches and beautiful 
back yard. Sleeping accomodations 
for ovemight Call 542-2995

Convalescent - NURSING HOME 
Terminai and Incurable Cases 

Hospital 25 miles from N.Y.C. Ex- 
cellent care 24 hour nursing care 
& medical Service. CathoUc church 
withta the area. CaH 516 FR 8-0800 
Efct I — ask for Mrs. Ludecker

BEATXTRĘ TRAFFIC
Ride a Bike! Rent! $15 wkly. Sale! 
With guarahtęed Repurchase Plan 
Service immedidtely Angeles Bikes 
465 Columbus AngJfK 5-5130, NYC 
353 E. TentM«MHL3-7430, NYC

tuviai kunigai ' aprūpins visų 
apylinkės miestelių lietuvius.

Gruodžio 26 vyskupas atlaikė 
paskutines .. Mišias Sacred
Heart bažnyčioje, kuri buvo pa
statyta 1864, o šiemet bus nu
siauta. Kadaise prieš 60 metų, 
dar prieš įsikuriant beturiu pa
rapijai, šioje bažnyčioje buvo, tuvą”, o Danutė Šliogerytė pa
laikomas pirmosios lietuviškos skaitė Vinco Krėvės “Merkinės 
pamaldos. O. pilies” ištrauką.

Klubui pradėjus veikti, velio
nis visą laiką jį rėmė stambio
mis pmiginemis atakomis Nebe- 
reifcalo jį vadindavo klubo ka
rabinu. Jo asmenyje klubas 
nustojo didelio draugo ta dos
naus macesiato.

'HOUSES FOR SALE
Roomjng Houses Apartment Houses 

3 42 Family Houses 
Manhattan Brooklyn Westchester 
and Bronx Low Down Payments 

CaH AU 6-6880 *b. Munay 
740 St. Kichotas Avė N.Y.C.

VAITKUS Į 
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
\ PRANAS VAITKUS : 

Laidotuvių Direktorius 
’ ir balsamuotojas ' 
Cambridge, Mass.

^ ..MOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dienų-ir naktj. Mo-^ 
demilka koplyčia šermenims dy- 
kaL Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir i 
kitus miestus. — TeL TR 6-6434

nĮ AfžęSSą ame-
- Tašyto^ < gyvenaa^- Mia- 
»eh sasoje Kalėdų aftosto-

Rochester, N.Y. Labai padi- .— 75, Povilas Pečkus — 74, 
dėjo ansktesnės lietuvių kartos Juozas šatdis, Stela Petkerič»- 
mirttagmnas. Pereitais metais nė — 80, Marija Skeivienė — 
nedidelė Rochesterio .lietuvių 80, Julija Brown, Karolis Me- 
kokmija neteko 26 asmenų. E lauskas —^35, SYank Schultz— 
gyvųjų^ tarpo pasitraukė: Tadas 73, Petronėlė Kammkienė — 
Beleškš— 86 metų amžiaus, 
Vlctoras Baronas 
nas Pauža — 76, EBena Matei- 
kis — 71, Edvardas Mestais, Iza
belė Poškus — 29, Vitaoras Ba- 
čžubs — 69, tam. A. ftocaitis 
— 56, Antanas Butrimas, Jur
gis Ldbanausins — 74, Juozas

Long Island
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kiniuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkę jo jagei- 
advimus ant mūsų arba 
pirkęjo žemės. ~ Statybą 
atlfekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną 

Tel. 516 AN 1-2864

and amaU Delikatus store, 5 rotnns, 
bathroom. Cbnvenient location at 
Rt 515, Vernon, Stockholm Rd. at' 
esdt to Highland Lakęs; near cath- 
oHc church. Pbone 764-4801 or wrtte 
Vernon VaDey Lake Office, den? 
wood, N J.

Matthew P. Badas 
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air contiitioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

9408 Jamafca Avo. 
Woodhaven 21, N. Y

.. VI 7-2573 ’

TAM IGN1T1ON 
MERCURY OUTBOARD 

MOTORS
437 E. 72 8L N.Y.21, N.Y.

‘ RM 4-5011
Sales - Parts - Service 

Ask for Mr. Joe Pucd

85, Mykolas Sedzeričius — 71 
37, Anta- ir Ona Bartošienė — 75^ metų 

amžiaus; ■ z
Pereiti metai lietuvių koloni

jai nebuvo dtašmingi. Lietuviškas 
veikimas sumažėjo. Užsidarė 
šv. Jurgio kareivio draugija, ku
ri buvo įkurta. 1908 gruoddo 

Ristas — 84,( King Topilia — '21 Užsidarė taip pat ir šv. Jur- 
84, Marija Urmėtaitė -r 87, Pra- gio Beturiu parapųos mokykla, 
nas SotadŽHB — 72,' Juozas Sumažėjo veikta ir Didž. Lietu- 
ffYaagrih — 60, Stasys Kizers- vos kunigaikščio Gedšnino- 
til9L Stasys Trffikauskas draugijoje. Kazys Zlotfcus

ANTON MORRIS A ASSOC* 
INCOME TAX RETURNS 
FederaI Income Tax Returns

Hartford^ ^Conn. — Utuanis- Ikutmių šokių “Gintaro” bu
tinė mokykla sausio 9 LA.P. redis^7 mokytojos Birutės Ši- 
taubo salėje strėlė ■ Kalėdų ^maustaenės vadovaujamas, pa- 
eghitę. Programą "išpildė patys šoko penketą šokių.
motaniai. Panešėjas buvo Rim-’ Po programos svečiai buvo 
vydas Marijus Zdanys. : pavaišinti užkandžiais, ir kava

Pro^amą pradėta rateliu ber gira. Mautą sunešė ir sve- 
“Pučia vėjas! iieša laivą”. Pas- čius vaišino fituanistmės mo- 
kui buvo ’^h mažųjų (I sk.) mo- kyklos mokinių mamytės.

mai, kuriuos pa- Pabaigoje pasirodė Kalėdų 
ja St Rftfefahė- ’■ senelis (Juozas Papievis), kuris 
tnis Lietuvos ^ė- suteikė dovanų ne tik.mokyk- 
taniai defclama- tas mokiniam, bet ir- mokyto

jo po p&rą eflufių Lietuvos .jams.
himno ir p£šėk& Afcordeėpū! Šiemet mokyki a
grojo JSimas.Bilye3is (7 m ).. tanko 30 moki^ tafėtų būti

dar kita tiek. Mokytojai yra 
du — dr. A. šerkšnas ir St. Ro
kienė. Tautmnis šoktas moko 
Birutė šimauskienė.

' - - J. Bernotas

- A Home Away From Home
D A LEVI EW NURSING HOME

Completely Kųnipped. TV, Lounge, 
Dining room. Spedal dieta, Chajiel, 
lovely groundš, Ž4" hour Service by 

^Jbtarses, Fhystdans and DentisL — 
530 Fuiton SL Farmingdale, L. i.

516 - 664-6242 -JT

*- 'A •ANOtlUKAS 
R4-12 NM StrMt 

Rtehmond Hin, N. Y. 11411
■ TM. VI 7-cm

Pranas Mockus (Ęrank Mob- 
koy) mirė stdaukęs 87 metų. Il
gesių MĮcą negalavęs širdimi, 
tyliai užgeso* sausio 9 d. Miami- 
je šarvo namuose, giminaičių ir 
artimo kaimyno, A.D. Kautakio 
numarintas.

_ - P- Mockus iki paskutmiųjų
apstulpę.. ^gi^u^-ąpsi-. ^yvMiimo dienų.buvo liet 

]Į^ j;-'---—LiymĮŽ-,'.Ir, Piliečių klubo didelis rėmėjas.JU- taotaua dSStigesL vaike-- 
liai fflrai pirmasis, to klubo ini-

Šitas grafais pavyzdys gedėtų flaterius ta stambus aukotojas, 
prigyti ta mūsų šeimose, šiau
rės Amerikos bet kolonijose 
yra džtuanistmių mokyklų, taF 
riose mofcosi jąuni heturiukai. 
Be abejo jų tarpe atstaanda ta 
silpnesnės sveftatos vaikų, ku
riuos būtų galima pasBcviesti 
Kalėdų atostogas praleisti Flo
ridoje lietuvių geradarių šei
mose. Juk nieko nėra branges
nio, kaip sveikata,, ir jeigu,, be 

-^didelių išiaishf tuo būdu gali
ma sustųtatati jėgas mūsų atža-
frynuL'tai butų ir human^a ir Sv.: Jmgįę lietuvių parapija, lietuviškas pamaldas, tol iš- 
prie lietuvybės klausimo kukliai po 60 gyvavimo metų, nuo. 'hks lietuviška parapija ir lietu-’ 

1965 gnso^žta 27 vadrn^na be- riška kolonija. Klebonui kun. 
tūrių teritorine parapija. Tai P. Pranckui tadtapjnkauja kun: 

rapijų Coimecucuto valstijoje.
L. Andriekaus, Naktigone, Parapija šiuo metu turi apie 

trečioji poezijos knyga- Kaina 300 lietuviškų šeimų. Vystamo 
2d<3i- ; * parėdymu, prie šios parapijos

MairoiNSr straipsnip. rinkinys, prisktata ^yie 300 'Šri
-Ištaškąs- Aidų-- žurnalo, -virš 200 gyVipnančių SodįSl; Hand 
pusi. Kaina 2 doi. Arena rajone, ta mokykla su

" A- Zeniaičio, *-ta*uvos vaizde- 500 vaikučių. Dabar sek
liai, prisumnEnaL Kama I doL madieniais tafconms šešios Įfr 

Rašyti adresu: Darbiaw*a^ šios, kurių peiktas anglų kalba, 
910 Wifiougbby Avė. Brooklyn o suma — lietuviškai. Kol lie- 
N.Y., 11221. tuviai bus susipratę ir lankys

Joseph &arszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

KARLONAS 
FUNERAL HOME
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Vyry choras, vadovaujamas 
VI. Baltrušaičio, atliks pagrin
dinę meninės programos dalį 
šių metų Vasario 16 iškilminga
me minėjime, 'kuris bus vasario' 
13, sekmadienį, 4 v. popiet 
Webster salėje, Manhattane. 
Programoje taip pat dalyvaus 
kanklininkių būrelis, vadovau
jamas T. Dzikienės. Po progra
mos bus šakiai grojant Joe 

" Thomas orkestrui. Minėjimą 
rengia New Yorko Amerikos 
Lietuvių Taryba.

"Auksinės Žąsies" filmo de
monstravimo reikalu pasitart- 
mas bus šį šeštadienį, sausio 
22, 3 v. popiet Atletų Klube. 
Pasitarimą kviečia Prekybos 
Rūmų pirmininkas dr. K. Va
liūnas. Prašoma dalyvauti visų 
organizacijų atstovai ir šiaip 
besidomi tuo reikalu. Pasitari
me taip pat dalyvaus filmo ak
torė Birutė Pūkelevičiūtė, kuri 
tą dieną atvyksta iš Chicagos. 
Filmą *New Yorke rodys patys 
filmo gamintojai. P r e k y bos 
Rūmai patarnaus ir globos.

Janinai Jonynienei-Gustaity- 
tei prieš savaitę padaryta ant
roji operacija. Ji guli New 
York Hospital ligoninėje, 1 Av. 
ir 68 St., 17 aukšte.

DU KIŠKIUKAI muzikantai. Maironio mokyklos eglutėje. Visos nuotrau
kos R. Kisieliaus.

Lietuviy Motery Kluby Federacijos j 
_New Yorko Klubas j

sausio 22, šeštadienį t

8 vai. vak. :
rengia =

BALIŲ
LE CORDON BLEU j

naujose patalpose, Burgundy salėje Į
—~ Jamaica Avė. ir 96th Street kampas

» WOODHAVEN, N. Y. |

Bus cocktailis, vakarienė, šokiai. Šokiam gros A. Starolio 3 
orkestras. “

Kaina 12 dol., įskaitant 1 bonką degtinės 10 as- = 
menų stalui. Bilietus reikia įsigyti iki sausio 17 j 

pas B. Kidolienę (tel. HI 1-3894) ir P. Ivašaus- | 
kienę (tel. VI 6-8320). j

Klubo Valdyba | 
i 3
1 ’ =

Dail. Aleksandra Vitkauskai- 
tė-Merker yra išstačius šešis 
aliejinius paveikslus Modern 
ĄrtistS Guild parodoje, Jersey 
City muziejaus pagrindinėje bi
bliotekoje, Jersey City, N.J. Pa
roda atidaryta sausio 15 ir tę
sis iki vasario 5. Dail. Aleksand
ra Vitkauskaitė-Merker yra tos 
Modern Artists Guild grupės iž
dininkė ir bibliotekininkė.

Pavergtu Tautų Seimas sau
sio 18 minėjo Azijos dieną. An
troji minėjimo dalis įvyks sau
sio 20 Carnegie Endowment sa
lėje. Pavergtų Tautų Seimo pir
mininku yra V. Sidzikauskas.

Inž. Valejus ir Marija Bioše- 
vai, Darbininko skaitytojai, iš 
Pu erto Rico atsiuntė Darbinin
kui sveikinimus. Į Puerto Rico 
jie nuvyko atžyėti 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties. 
Susituokė jie Kaune sausio 9 
prieš 25}netus.
Gedulingos pamaldos už tra
giškai žuvusio studento Anta
no Vainiaus sielą bus sausio 30 
d. 9 vai. ryto Maspetho lietu
vių Viešpaties Atsimainymo pa
rapijos bažnyčioje: Organizuoja 
New Yorko studentai ateitinin
kai ir kviečia visuomenę, o 
ypač jaunimą pamaldose gau
siai dalyvauti.

LITUANISTINES MAIRONIO MOKYKLOS EGLUTE
Tradicinė Maironio mokyklos 

eglutė buvo sausio 16, sekma
dienį. Apreiškimo parapijos sa
lėje. Susirinko ne tik Maironio 
mokyklos mokiniai, tėvai, bet 
taip pat suvežė vaikus, kurie 
mokyklos dar nelanko. Eglutę 
rengė tėvų komitetas ir pati 
mokykla.

Kaip ir visada; eglutės prog
ramą išpildė patys mokiniai. 
Čia ir yra tos programos pras
mė — vaikas pratinamas ir ska
tinamas viešai reikštis, gerai 
vartoti lietuvių kalbą. Gausūs 
šokiai, gražūs kostiumai sutei
kia daug pasigėrėjimo visiem, o 
vaikam yra gera, proga pasimik- 
linti.

New Yorko studentu ateiti
ninku susirinkimas įvyks sau
sio 21 d. 7:30 vai. vak. Paskai
tą skaitys Dr. Ibsenas Skei- 
kovo 24 d. Town Hali. Pra
džia 5:15 popiet. ~ ■

Darbininko spaudos kioskas 
su naujomis kjaygomis bei mu
zikos plokštelėmis pakviestas į 
Balfo koncertą sausio 29 ir į 
Lietuvos Atsiminimų radijo 
25 jubiliejinį balių bei koncertą 
balandžio 23-24 dienomis. Ta 
pačia proga bus priimamos ir 
Darbininko prenumeratos. Nau
jiems skaitytojams pirmiesiems 
matams Darbininkas tik 5 dol.

Cypress Hill sekcijoje išnuo
mojamas butas iš 5 kambarių 
su balkonu. Galima naudotis 
kiemu. Butas su apšildymu ir 
karštu vandeniu, prie gero su
sisiekimo. Skambint 647-2229.

Išnuomojami 2 kambariai su 
baldais East New York sekcijo
je Brocklyne. Teirautis telef. 
AP 7-6127.

Išnuomojamas mažas 4 kam
barių su balkonu butas. Infor
macijai kreiptis HI 1-2492.

Woodhavene išnuomojamas 
naujai dekoruotas kambarys su 
baldais. Graži aplinka, arti par
ko ir susisiekimo stočių. Kaina 
prieinama. Pageidaujamas vy
ras. Skambinti VI 9-5524.

Ridgewoodo gražiam rajone 
prie gero Susisiekimo išnuomo
jamas kambarys su baldais ir 
televizija, gali naudotis virtu
ve. Pageidaujama viena ar dvi 
mergaitės Nuomos reikalu 
skambinti EV 6-0814.

VERTINGA DOVANA

Vyriški ir moteriški šveica
riški Henry Moser 18 karatų 
aukso ar nerūdijančio metalo 
17 ir 21 akmenų laikrodžiai. 
Naujausios gamybos parduoda
mi urmo (wholesale) kainomis. 
Del katalogų ir 'kitų informaci
jų kreipkitės

S. V. STARAS
Importer — Mari Order 

23 Mandon Street
AA*«« 01 A A4 

Programa pradėta Janės Gerd- 
vilienės paruoštu vaizdeliu — 
“Tyliąją naktį”. Trumpam vaiz
delyje buvo baleto, piemenėlių 
grupelė su šokiu ir paskui Bet
liejus. Vaizdeliui buvo sutelkta 
daug vaikų, o angelų eilėse ėjo 
patys mažiausi iš vaikų darže
lio. Ypač gražūs buvo angelų 
drabužiai.

Padeklamavus eilėraštuką, 
pradėta antroji dalis — P. Jur
kaus parašyta “Žiemos pasaka”. 
Čia spalvingai pasakoja našlai
tės kelionę 'miške, kaip ją už
klumpa šaltis ir sušaldo, kaip 
išgelbsti miško žvėreliai ir nykš
tukai. Pabaigai atvyksta Kalė
dų senelis, kuris kaip tik sku
ba į lietuvišką Maironio mokyk
lą- . .

Vaidinimą režisavo Tadas A- 
linskas ir pats vaidino šaltį, šo-

Parengimai New Yorke
Sausio 22 — Lietuvių Moterų Fe

deracijos New Yorko klubo balius 
Le Cordon Bleu salėje. 96-01 Jamai- 
ca Avė., VVoodhaven, N.Y.'

Sausio 29 — Balfo vajaus užbai
gimo koncertas Franklin K. Lane 
mokyklos salėje. Woodhaven, N. Y. 
Programoje: solistė P. Bičkienė, ra
šytojas A. Gustaitis ir kt. Pradžia 
7 vai. vak.

Sausio 29 — Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų S-gos tra
dicinis balius Summit of New York 
Hotel salėje, kampas East 51 Street 
ir Lexington Avenue, New Yorke. 
Pradžia 9 vai. vak.

Vasario 13 — Vasario 16 iškilmin
gas minėjimas Webster Hali salėje, 
119 E. llth Street, New York. Ren
gia New Yorko A. L. Taryba.

Vasario 20 — Lietuviškos užgavė
nes Apreiškimo parapijos salėje. 
Rengįa/Amerikos Lietuvių Katali
kių Moterų S-gos 29ta kuopa.

Vasario 27 — Kaziuko Mugė Ap
reiškimo parapijos salėje. Rengia 
New Yorko liet, skautai ir skautės.

Kovo 13 — Madų paroda, rengia
ma A. Kazickienės vad. Moterų ko
miteto. Le Cordon Bleu salėje, 96-01 
Jamaica Avė., VVoodhaven. N. Y. 
Pelnas skiriamas Vasario 16 gim
nazijai paremti. Pradžia 2 vai. p.p.

Kovo 20 — Izidoriaus Vasiliūno 
smuiko rečitalis. akomponuojant 
fortepijonu Vyteniui Vosiliūnui. —
Town Hali salėje. 43 Street (tarp 
6 ir 7 Avė. >. New Yorke. Pradžia 
5:15 vai. p.p.

Kovo 24-27 d.d. — New Yorko 
Skautams remti komitetas ruošia 
dail. Vytauto Igno parodų Maspetho 
parapijos salėje.

Kovo 26 — Andriaus Kuprevi
čiaus fortepijono rečitalis Town Hali 
salėje. 43 Street (tarp 6 ir 7 Avė.), 
New Yorke. Pradžia 5:15 vai. p.p.

Kovo 26 — Adv. M. L. švercaus- 
kienės paskaita Carnegie Endow- 
ment patalpose, 345 E. 46 St., New 
Yorke. Rengia D. L. K. Birutės New 
Yorko skyrius. Pradžia 5 vai. p.p.

Balandžio 17 — Lietuvių Moterų 
Federacijos New Yorko klubo tradi
cinis Velykų stalas ir paskaita Ma
sonų salėje, 8605 96th Street, Wood- 
haven. N.Y.

Balandžio 23 — Lietuvos Atsimi
nimų radijo 25 metų jubiliejinis ban- 
kietas Lietuvių parapijos salėje, 
Nevvark, N.J.

Balandžio 24 — Lietuvos Atsimi
nimų radijo 25 metų jubiliejinis 
koncertas ir balius Webster Hali 
salėje, New Yorke.

Gegužė* 7 — Skautams remti tė
vų komiteto balius Maspetho para
pijos salėje.

•

Numatomus parengimus pranerti 
KĘSTUČIUI MIKLUI, 71 Farmers 
Avė., Plainvlew, N. Y. 1186$; telef.

Ttrc' k n»oa 

kius išmokė Jadvyga Matulaitie
nė. Vjsa buvo palydėta muzi
kos ir garsinių efektų. 
Ypač patrauklds^ buvo snaigių 
šokis, miško žvėrelių pasirody
mas ir šokis. Pabaigoje įvestas 
suktinis, kuris sutelkė šokin vi
są vaidintojų būrį. Jaunųjų ar
tistų kostiumai buvo ypač rū
pestingai pagaminti.

Neilgai užtrukusi programa 
praėjo sklandžiai ir įdomiai ne 
tik vaikams, bet ir suaugusiem. 
Paskui kilo didis triukšmas: pas 
vaikus atvyko Kalėdų senis ir 
dalijo dovanas. Apatinėje salė
je buvo visokių laimėjimų. At
skirai laimėjimam išleista — 
P. Jurkaus paveikslą — Vil
niaus gatvelę — laimėjo V. 
Virbickas, lietuvišką išdrožtą 
kryžių laimėjo V. Sniečka, fo
to aparatą — S. Liogys.

K. Kudžma visiem padėkojo už 
triūsą, kad taip sėkmingai pra-

Tėvų komiteto pirmininkas

ėjo ju kalėdinis parengimas.
' (P-)

“Tyliosios nakties” baigiamoji scena.

KAI e nu AFNFLIS vaikam* daliia dovana*.

Lituanistinės mokyklos vai
kų eglutė buvo surengta sau
sio 9 Lietuvių Piliečių Draugi
jos auditorijoje So. Bostone. 
Atidarydamas programą mokyk
los vedėjas rašyt. Antanas Gus
taitis priminė, kad “mums rei
kia mažų ir didelių lietuviškų 
širdžių”. Mokytojos Lidijos Ja- 
šinskienės vadovauj > mi vaiku
čiai suvaidino vaizdelį “Prie 
lietuviškos eglutės”. Mokinys 
Algis Baltušis padeklamavo ei
lėraštį. o mokiniai — Jonas A- 
leksonis ir Tomas Girnius pa
skaitė savo rašinėlius. Mokyto
jos Giedrės Karosaitės vadovau
jami vaikučiai atliko montažėlį, 
o mokytojos Janinos Ambrazie- 
jienės vadovaujamas mokinių 
choras sugiedojo keturias kalė
dines giesmes. Po to, vado
vaujant mokytojoms Paulinai 
Kalvaitienei ir Giedrei Kąrosai-
tei bei padedant Vidai Kleinie- 
nei, buvo dainuojama ir žai
džiama prie eglutės, čia atsilan
kė Kalėdų Senelis ir vaikučius 
apdovanojo dovanomis. Vaikų 
dauguma dar labai gražiai taria 
lietuviškus žodžius.

Kultūros Klubo susirinkimas 
šį šeštadienį sausio 22 Tarptau
tinio Instituto patalpose. Pa - 
skaitininkas dr. Romualdas Za- 
lubas kalbės apie fizikos ir erd
vės fizikos problemas, gyvybės 
ieškojimą ir atradimą už mūsų 
žemės ribų bei apie elektroni
nių skaičiavimo mašinų įtaką į 
mokslinį darbą. Bus ir meni
nė dalis, kurią atliks solistė Sa
lė Valiukienė ir stud. Algis 
Lapšys.

Kcmp. Dariaus Lapinsko kū
rinių koncertas įvyks kovo 12 
Jordan Hali. Jį atliks amerikie
čių profesionalai muzikai, solis
tė Stempužienė ir pijanistė
Kepalaitė. Diriguos pats komp. 
Lapinskas.

Paulina Kalvaitienė, lituanis
tinės mokyklos mokytoja, vie
šėjusi keletą savaičių pas sūnų 
Australijoje, sugrįžo į Bostoną.

Bostono skautai turi 
savo stovyklavietę

Tai buvo vėlai šį rudenį, kai 
vienas buvęs skautų tėvas, Ta
mošaitis, supažindino visus su 
dr. Sherin. Tai trečios kartos 
lietuvis gydytojas, puikiai kal
bąs lietuviškai ir gyvenąs vie
nas mažam miestely N. Hemp- 
shire valstyjoje. Nemažai - bos- 
toniškių jį pažįsta dar iš poka
rinių laikų, kuomet jis, būda
mas kariuomenėj, susirado lie
tuvių stovyklose ir su jais už
mezgė draugiškus ryšius. Tai 
kuklus, darbštus, išradingas ne
leiskite vaikus atgal į gamtą, 
jaunimą, vaikus. Jo žodžiais: 
leiskite vaikus atgal įį įgamtą, 
tegul jie ten stato, gyvena, žai
džia, ir jie užaugs sveiki, geri, 
nesugadinti žmonės ir lietuviai.

Turėdamas keletą plotų že
mės, jisai sudarė sąlygas Bos
tono skautams ir bendrai lietu
vių skautų Sąjungai jais nau
dotis. Tam leidžiama kirsti me
džius, statyti pastatus, jei rei
kalas, ir t.t. Vietos daug, apie 
300 akrų per dvi vietas, yra 
gražaus miško. Užtvenkus gali
ma turėti ir ežerėlį, nes kadaise 
yra buvęs rezervas, per kurį 
teka upelis. Nepertoliausiai ir 
slidinėjimo vietos.

Mes esame ypatingai dėkingi 
daktarui už leidimą naudotis jo 
nuosavybėmis ir tikimės, kad 
jis neužilgo sugrįš iš Vietnamo, 
kur jis atlieka karinę prievo
lę, nes jo pagalbos mums labai 
reikės.

Bostono skautai ir tėvai susi 
pažino ir atsisveikino su dakta
ru Kūčių metu, linkėdami jam 
laimingai sugrįžti. Padėkai įtei
kė prof. Ig. Končiaus drožinį. 
Savaime aišku, kad geriausia 
padėka buš” mūsų skautiškas ir 
tvarkingas naudojimasis tomis 
vietovėmis.

Bostono Baltijos ir Žalgirio 
tuntų vadijos


