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su kontinento Kinija (vadinas, 
komuntotme). .5.4

Kalboje nebuvo jokių staig
menų. Ji reiškė tą pačią poli
tiką, kuri dabar vykdoma. Ji 
reiškė taip pat kvietimą Kon
gresui ir tautai LBJ pastangas 
paremti. Kongresas gausiais plo
jimais lydėjo' atskirus preziden
to pareiškimus dėl vidaus poli- 

Mnšmfrikas) su- tikos, gan santūriai dėl tiltų 
s, kurį jis pra- statybos su Sovietais, gausiai 
Įlgbrangus..” dėl tvirtos pozicijos Vietnamo 
viltis susiprasti kare.

Prezidentas pažadėjo tęsti ligšiolinę politikę ir paprašė jai 
vykdyti n a u jų mokesčiy. Jiem nelengvai pritars Kongresas

Tie visi akiplėšiškai ar rafi
nuotai Iriffianii renriei aiškiai 
turi tikslą nė tiesą patirti ir 
Amerikai pasitarnauti, bet kam 
kitam. Jų šabinis vis labiau iš* 
ryškėja. Bet apie jį nekalbama, 
nes tai gali pakenkti “tiltam”.

.— Nacionalinė Kinija pasi
ruošusi invazijai, j Kiniją. Ta
čiau valstybės departamentas 
griežtai tam pasipriešinęs.

'Prend*ntas ■ L. B. JoboĮcra 
Kongreso pirmą dieną, sausio 
Ifiįį ilgoje kalboje dėstė, kas 
padaryta per trejus metas ir 
pramatė ateičiai tęsti “didžio
sios bendruomenės” statybą.

rus klausimus svarstant. Iš 
spaudoje pareikštų Kongreso 
narių pasisakymų matyti nikus 
pritarimas pareiškimui dėl Viet
namo, kad bus stovima tvirtai. 
Tačiau respublikonai dar norė
tų griežtesnės veiklos. Klausi
mas, kuris abiejų, partijų tarpe 
kelia didžiausių abejonių, yra 
mokesčię pakėlimas. Respubli
konai nemato iš prezidento kal-

Kongreso atstovų nuomonės bos pastangų apkarpyti tam 
dėl prezidento Johnsono prog- tikras išlaidas, kad biudžetas 
raminęs kalbos aiškės tik atski- būtų subalansuotas. Biudžete 

numatė prezidentas 8.1 bilijonų 
deficitą. Ir tarp demokratų 
mokesčių pakėlimas kelias di
delių abejonių. Iš labai santū
raus darbų tvarkos komiteto 
pirmininko kongresmano Wil- 
bur D. Mills, Arkansas dem., 
nusistatymų matyti, kad jis 
prileis mokesčiu kėlimo klausi
mą svarstyti ne anksčiau'kaip 
balandžio ar gegužės mėn. Pir
ma turi būti ištirta, kiek tai 
gali paliesti ūkinę gamybą, in
fliaciją ir Lt ‘

tytt atšaukimo taisyklių, kurios 
varžoprckybą su sovietiniu 
bloku, kol Sovietai nepaleis jo 
kaimynystėje gyvenusio B. R. 
Wartham, dabar Leningrade nu- 

kad jis neleis komisijai svars- teisto trejus metus kalėjimo.

kai rūpėjo, kad Sovietai ne
duotų kom. Kinijai. Sovietam Sovietai esą pralenkę Ameriką 
rūpėjo, kad Amerika neduotų pora metų. Maskvon išvyku- 
Vokietijai. Dabartiniu Amerikos šiam naujam Amerikos atsto- 
sprendimu dėl Vokietijos Sovie- vui Thompuonui bus pirmas ui
tai esą patenkinti — Vokietijai davinys prikalbinti Sovietus 
duota teisė dalyvauti nariu gru- šio ginklavimosi lenktynėm pa- 
pės, kuri svarsto atominę Nato skelbti moratoriumą — atidėti.

mesio ne
.. . —. Monitor sausio 10 vedamasis ta-

me atsilankyme mėgina įžiūrė- Kongrese ti kintančius santykius tarp 
' ' Vatikano ir Kremliaus. Ypačiai

- kropia dėmesį | Vatikano 
kintančiais pažiūras.

Laikraštis primena ankstes
nius atsilankymus: 1963 Alek
sei L Adžubei su žmona (Chruš
čiovo dukteria) lankėsi pas pop. 
Joną XXJL11; prieš devynis mė-' 
nesiūs už. reikalų min. Gromy- 
ko lankėsi pas pop. Paulių VI. 
Toki faktai rodo, kaip dabar to
li nuo buvusię santykię tarp 
Striino ir Pijau« XII. “Tai rodo 
kintantį abejų — komunisto ir 
Romos kataliko — galvojimą”. 
Tai esą ženklai to paties min
čių ir veiksmų lankstumo, ku
ris vyksta Europoje Rytų ir-Va
karų santykiuose.

Vatikanas mato sunkią tikė
jimo padėtį. Bet:
‘■^“Noųs ir kaip nelaimingas 
Įgali būti Vatikanas dėl bažny

čios padėties įvairiuose komu
nistų valdomuose kraštuose, da
bar aiškiai matyti didelis paki

bimas popiežiaus galvojime, 
kaip kuo geriausiai sutikti tą 
iššūkį. Pirma popiežius Jonas, 
dabar popiežius. Paulius priėjo 
išvadą, kad būtę pageidautina 
sudaryti naujus ir draugiškus 
kontaktus su komunistę parei
gūnais ir dairytis, ar religinė 
padėtis negalėtę būti pagerin
ta šię kontaktę dėka. Taip gal
voti jie buvo padrąsinti fakto, 
kad patys komunistai turėjo 
praregėti, jog reikia naujų ir 
ne tokių žiaurių metodų, turint 
reikalus ’su religija”.

- Tarp naujųįdomiausjųJfak- 

tų santykiam tarp Vatikano ir 
Kremliaus laikraštis mini pa
skiausius Vatikano ir Kremliaus

Jų, kurie to suartėjimo dau
giausia rodo, minėjo Sovietų 
užsienių reikalų min. pavaduo
toją Vasily V. Kuznecovą ir 
Amerikos atstovą J. Tautose 
Arthur Goldbergą. Goldbergo 
santykiai su Kuznicovu pasku-

Laikraščio pastebėjimuose ir 
samprotavimuose tenka kreip
ti ypatingo dėmesio į pagrindi
nę mintį: esą pakitęs Vatikano 
galvojintas, pakitęs Kremliaus 
galvojimas. Jei tai tiesa, tektų 
pasidomėti apie to pakitimo 
kryptis ir priežastis. Būtent:

1. .Kodėl pakitęs Vafikand 
galvojimas? Esą draugiškais 
kontaktais tikisi pagerinti Baž
nyčios padėtį. Jei tai Vatikano

Bet turi bū
ti palrikonusrirbus palaiko
mas, iki, jfr 
įpras, kadTja 
dėjo, jam p®

tom valstybėm, aš stengiausi 
skirtingai reikštis ramiai, man
dagiai ir be tulžies. Musę šia- 
loma*'—^rie tęsti- teitąjį karą, 
bet jį baigti"..

Dėl Vietnamo kalbėjo dar 
plačiau, pagrįsdamas,. kodėl A- 
merika ten kariauja. Ateičiai 
rodė tas pačias pastangas siek
ti taikos ir spausti priešiniu-

SALISBURY- 
kam jis buvo

ŠĮ faktą nurodydamas, laik
raštis grįžta prie teigimo, kad 
“pakitusi padėtis tarp Vatikano 
ir Kremliaus pirmiausia vaiz
duoja naujas nuotaikas Europo
je, bet taip pat padeda tas nuo
taikas sudarinėti. Tai vienas iš 
daugelio vertingų ženklų”.

laidų 135 bilijonus, pajamų
126.7 bil. taigi deficitas 8.1 bil.

—— Pentagono omo kabos, 
kad apsaugos sekr. McNamara 
nuo pavasario iš vyriausybės 
pasitrauks.

Everett H. Dirfcaen Ir CtraldG. Ford, respotBfconų 
vadai, Kongrese, pritarė pasisakymam dėl Vietna
mo, nepritarė dėl mokesčių.

pasitenkinimo popiežiaus tai
kos pastangom dėl Vietnamo? 
Būtų naivu manyti, kad Krem
lius Vietname taikos nori, o ne 
pergalės. Jei taikos norėtų, 
imtųsi tarpininkauti derybom. 
Popiežiaus taikos akcija Krem
liaus siekimam nekenkia dėl 
technikinės priežasties — ta 
akcija tepasiekia Vakarus, bet 
nepasiekia Rusijos, Kinijos ir 
kitę masię anapus vfeokię už- 
dangę. Taigi popiežiaus taikos 
akcija teskatina į taiką Vaka
rus, b sovietinė propaganda, iš
kraipydama popiežiaus žodžius, 
skelbia, kad popiežius smerkia 
Amerikos imperializmą. P o - 
piežiaus pastangas apgaulingai 
pavartoja kaip priemonę pačhio-

darbų tvarkos 
Bukas Atstovų 

Rūmuose pagal Newsweek in-

— Kinijoj* tebeina kovos 
tarp Mao Tsetungo bei jo ap
saugos ministerio Lin Piao iš 
vienos pusės ir prezidento bei 
jo šalininkų iš kitos. Skelbiama 
apfe kovas atskiruose miestuo-

Chr. Sc. Monitor sausio 10 tinį mėnesį buvę “nėpąprastai 
nurodinėjo Sovietų ir Ameri- nuoširdūs”. Esą “abudu vyrai 
kės suartėjimo ženklus. Tarp laikomi savo kraštuose aukš

čiausio laipsnio balandžiais”.

—- New Jersey fabrikų ap
nuodytas oras padidina miru
sių skaičių nuo kvėpavimo or
ganų vėžio. Tai buvo paskelbta 
sausio 11 konferencijoje apnuo
dyto oro reikalam.

POWELL BYLA KONGRESE

Atstovų Rūmuose sausio 10 
364.-64 balsais nutarta, atimti 
balso teisę Bronxo demokratui 
A. C. Powell, iki komisijoje 
bus baigtas jo apklausinėjimas. 
Balsavimas parodęs, kad respu
blikonai ir pietų demokratai ei
na išvien. Anot Times, demok
ratas liberalas C. Albert buvo 
“išbalęs ir sukrėstas”, kad res
publikonai ir pietų demokratai 
sudarę “koaliciją”.

— Sovietų filmų produceris 
Igor L Elsov atvyko į Londoną 
su turistais. Sausio 4, vieną die
ną prieš turistam grįžtant, jis 
pasiprašė azylio.

proc. — Panaikinti telefoninį komunistine rytų Europa, 
ir elektroninį sekimą. — Su- “Mes vengėme šaltojo karo 
varžyti ginklų pirkimą kovai su veiksmų ir retorikos. Kai nesu- 
nusikaltimais — Padidėti pa- taTOn su Sovietų Sąjunga ar ki- 

Mbėjo apie uždavinius, bet įamę mnfclįįįŠuą '6, į^ųcantate 

tiem - uždaviniam įvykdyti su- bent dvejiem motam, ar kiek 
minėjo aiškiau šias konkrečias to reikalaus dabartmis karas, 
priemones: - "Užsienių politikoje, kaip ir

Kai Ruby, kuris buvo nušo- Osvvald Assassin”. Tas filmas Gallupas rado, kad 36 proc. 
vęs prezidento Kennedy žudi - neteis įleistas į Ameriką.. Nau- amerikiečių tiki, jog Osvaldas 
ką Osvaldą, jau nebegyvas, joji Manchesterio knyga “Pre- vienas nužudė prezidentą, 64 
spaudoje imta skelbti, kad jis zidento mirtis”, kaip paštete proc. arba galvoja kitaip arba 
esą parašęs dar iš kalėjimo WJS. Whįte, šatiška tuo, kad ne- abejoja. Tačiau 62 proc. pasi- 
laišką, kuriame kalbama apie maloniai atsiliepia visą sako prieš naują tyrimą. Tik

LODGE — kas bus su juo?
Prezidentas sausio 10 kalbo

je gyrė ambasadorių Saigone H. 
Cabot Lodge Jr. Bet C. Rovan 
sausio 11 W. L Tribūne sakos 
tikrai žinąs, kad prezidentas su-

Esą nors Vatikanas nelinki ko- Pavyadys yra Lenkija. Ten ko- 
munistam pergalės, popiežiaus va teeina. Ten komunistinis 

Pauliaus paskutiniai pasisaky
mai už didesnes taikos pastan
gas neatrodo būtų kėlę Krem
liaus nepasitenkinimą

J. AIsop (W.J.T.) kelia klau
simą kodėl š. Vietnamas davė 
vizą N.'Y. Times redaktoriui 
Salisbury kaip tik dabar, o ne 
tada, kai jis buvo prašęs. AI
sop aiškina, kad š. Vietnamas 
parijote dabar panašioje padė
ty kaip Kinijos' ir šiaurės Ko
rėjos komunėtai 1951 Korė
jos karo metu. Tada komunis
tai staiga nustojo priešinęri de
rybom, nes pamatė, kad komu
nistų jėgos jau palaužtos. Rei
kėjo derybų, tikintis laimėti 
laiko ir atsigauti. Panašiai tada GEMINI ir šventas Jurgis 
esą Vietname. S. Vietnamas Sovietų atstovas Rumunijoje s® Vakaruose vienapusiškai ka- 
jaučias, kad gen. Westmore- pareiškė protestą kai Rumuni- pituliacijai kurstyti.
land taktika palaužė jų karinį ja viename pašto ženkle supro- Samprotavimus .tikrinant tik- 
nugarkaulį. Kada Korėjoje 1951 jektavo atvaizduoti Gemini, rovės faktais, atrodo, ar nebus 
vakarą prasidėjo derybos, t ko- Kodėl Gemini, o ne Sputnikas? teisinga tokia išvada:
munistai savo jėgas tikrai su- Rumunija atsisakė nuo projek- — Nepasikeitė Bažnyčios sie- 
stiprino, ir dėl to Amerikai te- to ir pašto ženkle įdėjo šv. Jur- kimas — tikėjimui laisvės, jei 
ko kariauti dar dvejus metus ir gį, kovojantį su slibinu. Priva- ne visos, tai bent dalelės; ne
paaukoti dar 90,000 vyrų. Da- čiai su šypsniu tai aiškinama: pasikeitė komunizmo siektinas 
bar komunistai Dori labiausiai šv. Jurgis tai Rumunijos Ceau- — tikėjimą sulikviduoti, jei ne 
vieno dalyko — kad Amerika sescu, o slibinas —tikras rusas, visiškai, tai bent įkinkyti tikė- 
nustotų bombardavusi. Tos rū- jimą į komunizmo kovą prieš ti-
šies propagandą Maskvos pro- Soviutę komunietę parti- kėjimą;
pagandfetai varo nuo vasaros, ja įvairiuose miestuose rengia — pasikeitė metodai: iš ko- 
Tikslas tas pats. Tam tikrini pa- pritarimus vyriausybės nurista- vos pozicijų eina į suritfttiną ir 
naudotas šiuo metu ir Šalis- tymui prieš Kinijos komunistus, pokalbį.
bury, kad prisidėtų prie propa- Toną davė Pravda, ragindama Pokalbyje paprastai pasiekia- 
gandos inješ bombardavimą budėti ir šaukti pasaulio komiu- mas susipratimas “do ut dės” 

Jeigu dabar būtų padaryta nistų konferenciją Su konfę- principu; komunistai betgi lai- 
______ ta pati klaida kaip Korėjoje, rendjoa mintimi Itakva nėšio- kori kito principo: “sometbing 
"iaąjM Ndto Alsopas, Amerikos karių joti jau pernai visą pusmetį. for nothing”. Su tuo tenka skai- 

krauju būtų suteptos rankos tų, Tik vis satelituose rasdavo šio- tytis sekant tuos visus pokak 
kurie atsakingi už sprendimą / kio ar tokio susilaikymo.

Chr. Sc. Monitor žiniom, A- strategiją tafiau sprendimas 
merika ir Maskva slaptose de- tebėra AmesflBos rankose, 
rybose susitarę dėl atominių Tolimesnis klausimas, kurį 

se, apie kariuomenės skilimą. ginklų nedavimo kitom valsty- prezidentas'buvo minėjęs ir sa- 
TSčiau sudaromas įspūdis, kad bėm> kurios jų neturi. Amėri- vo kalboje Kongrese — gtiik- 
Mao Tsetungas ima persvarą kai rūpėjo, kad Sovietai ne- lavintas antinketinėm raketom. 
Visos Žinios ateina iš Japonijos 
ar Čekoslovakijos šaltinių ir 
sunkiai patikrinamos.

‘ ■ ĮG CWny kane. Jo vizitas susilaukė dė- finis oloųiąd jos nmiUf ' Dau- 
tik lietuvių Chr. Sc. gelis veikėjų skubėjo rojiyiti 

naujam režimui lojalumą.ir pa
siryžimą bendradarbiauti, tikė
damas, kad toks lojalumo ^pa- . 
reiškimas sulaikys nuo lietuvių » 
inteligentijos likvidavimo.. Re- 
zuUatas — nesulaikė; buvo sų.- 
sulikviduoti ir tie, kurie buvo 
kręipęsi su pareiškimais. Sutik- 
viduoti “buržuazinius intelek
tualus” buvo pirmoji sąlyga ko
munistiniam režimui įsistiprin
ti. Kaip gi komunistai atsisakys 
nuo šios esminės sąlygos. Ta
čiau sunaikinti religiją yra to- 
kis pat siekimas, nuo kurio ko
munizmas neatsisakys. Gali bū
ti tik įvairios naikinimo prie
monės, metodai, tempas. Gali 
būti ir priemonės, kurios laik
raščio pavadintos “ne tokios 
žiaurios”,. kurios, gali rodytis4 
kaip kompromisas: palikti 
bažnytinę organizaciją, jai jo* ; 
vadai yra komunistę kontrolėj* 
ir tarnauja komunistinio reži
mo tikslam. Taip jau yra įvyk
dyta Rusijoje su ortodoksų Baž
nyčia. To pat siekia ir su ka
talikų Bažnyčia.

Viltis, kad geri ryšiai gelbės 
tikinčiųjų padėtį, plaukia iš nu
simanymo, kad pozicijos yra 
tiek blogos, jog tenka jas lai
kyti pralaimėtas; belieka pasi
tenkinti praktine išeitim: žvake
lę statyti velniui, kad jis ne
kliudytų kitą žvakelę statyti 
Dievui.

2. Kuo ir kodėl pakitęs Krem
liaus galvojimas? Ar “ne toki 
žiaurūs metodai” reiškia didė
jant Bažnyčios laisvę? Gali, bet 
nebūtinai. Daugiau pagrindo ti
kėti, kad komunistai jaučiasi 
pozicija* laimėję ir^gaU_ apsi
imti b* "žiaurlę matodę". Ten, 
kur jie dar nėra visko apvaldę, 
praktikuojami žiauresni nieto- 

nusistatymus dėl Viėtnamo. da^ar- ^iu0 metu ti>kis

— Per 1966 11 mėnesiu A- 
merikos keliuose žuvo 47,680— 
8 proc. daugiau nei prieš me
tus per tą patį laiką Sužeistų 
buvo 1.7 mil., nuostolių už 8.6 
bilijonus.

monėm. Jas pademonstravo 
krikščionybės sukakties minėji
mo proga, neįsileido nei popie
žiaus į Lenkiją neišleido nei 
kardinolo Wyszynskio, kuris ne
atsisako nuo pasipriešinimo.

Milane, Italijoje, sausio 
11 policija paskelbė suėmusi 
grupę teroristą kurie kom. Ki
nijos buvo patelkti susprogdin
ti Nato būstinę ir Amerikos įs
taigas. Rasta ir dinamito per

L B. Johnsono dalyvavimą są- Dalias aplinką nematomai apie 32 proc. už.
.__ Sovietai sausio 11 paūel- moksle prieš prez. Kennedy. tuos, kurią tmi reikalų su —

bė išvarę Izraelio 7 piliečius už Esą po Kennedy nužudymo pa- Johnsoou, ir matomai apie K
tariamą šnipinėjimą ir propa- leistas gandas, kad tai rusų ar tuos, kas Kem dy aplinkoje. g | '
gandos dalinimą ' Castro darbas. Jiem nebuvę in

tereso žudyti. Vienintelis, kuris 
buvo suinteresuotas, tesąs Joim- 
sonas. Iš jo galėjęs ir Oswal- 
das gauti žinias, kad Kennedy 
atvyks į Dalias...
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KAIP DABAR ŽIŪRIMA Į ANUOS
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Buvo pi 
klausimais1

Spaudoje pasirodė žinia, kad 
šituo ir kitais klausimais sau
sio mtedn New Yorke susi-

skaitytojams valia ir toliau ši- 
tuo visiems lietuviams vieno
dai svarbiu klausimu pasisakyti.

Bendra pastaba. Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo jubi
liejinė sukaktis, mūsų nuomo
ne, tik tuomet visuose konti
nentuose bus darniai paminė
ta, kai New Yorke susirinkę 
veiksnių atstovai sutars suda
ryti vieną komisiją iš paskirų 
veiksnių atstovų, kurių nutari- 
mai-sugestijos būtų visoms lie
tuvių kolonijoms privalomos. 
Tai vienas žingsnis, o kitas -— 
turėtų jau 1967 metais, bet ne 
vėliau lapkričio mėnesio, būti 
išsiuntinėta tam įvykiui pami
nėti paruošta propagandinė me
džiaga: paskaitoms, spaudai ir

Jau porą tuzinų knygas pa
rašiusių buvo apdovanoti įvai- 
rių klabu, bet yra ir tokių kny
gų leidėjų, kaip pvz., Juozas 
Kapočius, Stepas Zobarskas, Pu- 
ketevičitttė arba tokia meno

Siuskite į Lietuvą ir SSSR

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
•SPORTUOTOS IR VIETINES

JAV-taų 
ei joms rem 

ryavęs reaq

Afest»otar- 
>dyt, kad bus. pu pajuksime, ką kiti žmonės 
sąr?^ atžymi- čia mano iškeltais klausimais 
l ta Šerai' ap- pasisakys, <

Geros vaikis lietuviai ir tūks- 
lo^^lpdMpėūi prave- 

Kteaolftj^Cm Bes.

Rodos, ką gi čia bepridėsi, 
tačiau... Kadangi ir vadkm- 
nūe ji veiksniai yra žmonių susi- 
grupavimai, kuriuose gal ne vi
suomet nuomonės sklandžiai 
susiderina, todėl “Darbininko”
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DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, kpBžaufftam, šaknelėm ir kt
• Audiniai angliškos ir vietinės vflnos, šilko, medvflnėa
• Specialiai žemos karnos siunčiant audinius Į tdbtonl
• Mes padidinome savo- patalpas..kad galėtame gerinu 

patarnauti ktijentams, Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

premijonus atžymėti visą eilę jos simbolinės, bet pergamen- vėl 
dirbančiųdidįjį kultūros darbą tai išliks ir ateisiančiose karto dfc
!W ylIlMKBlIty IMT BSnKn^lg* zlx 
tokių žmonių čia neturime? 
Aišku, tarime, tik neturėjome 
progos juos pamatyti ir dera
mai atžymėti, kad ir jų vaikų 
vaikai žinotų, kaip gražiai jųjų 
tėvai tėvynės vardu buvo pa
gerbti. Tegu tos dovanos būna 
tokios ar kitokios, tegu būna

Be minėtų objektų- įstaigų, 
manding, turėtume ir privalė
tumo ypatingomis dovanomis-

— 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:

ir Dirvos bendradarbis 
Gruodžio 30 jis aiškino: 

“Santaros-Šviesos C. V.

m as. Tokia 
tačiau būt 
politikai, jei norėtumėm 
‘demaskuoti’.?.Naivumas 
politika dorybe”.

PI. 6-6766 
SW 8-2868 
. RI34)į40

džiungles ir kadangi tam rei
kalui vos metus laiko teturim, nių žinių, kas ten New Yorke Darbininko skaitytojai 
tai nenumarinkim Kongrese lai- buvo. Gruodžio 12 Emilija če- 
mėtos bylos, nes to klausimo , kienė plačiai informavo įvykius 
nudelsimas jį savaime užmig- iki Vliko pirmininko atsistatydi- 
do, nustumia į šalį... O juk nimo. O jau gruodžio 19, gruo- 
tiek darbo, pasiaukojimo ir lė- džio 26, gruodžio 30 Raimun- 
šų bei gražių vilčių dėl šio A- das Mieželis ir “viri” ėmėsi aiš-

gal ir yra, 
prasti 
tokius 

nėra

taiuavliuaa poruosiant pririetus f kurop*. UfteOtfta ir pttflMb

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

Darfe konservatyvus grafikas (pradė
jęs reikšta prieš apie 35 me
tus) grafos dėstytojas, da
bar valdžios ir partijos itin 
gerbiamas už “visuomenišku
mą” (nuopelnus partijai). Kele
tą pastarųjų metų yra dailinin- 
ką sąjungos pirmininkas. (E.).

mfettvos bylą Jungt Tautose 
tkOtibnilutes Rezoliucijų sąjūdžio inieiato- 
IpiriB ulMŠ -bo- riai pačioje pradžioje nusistatė 
dbbto takos ir tris kovos etapus: 1. Pravesti 

rezoliuciją Atstovų Rūmuose ir 
Senate. 2. Palenkti krašto vy
riausybę Kongreso nutarimo 
vykdymui. 3. * Laimėti bylą J. 
Tautose. Pirmas kovos etapas 
yra baigtas. Jis pareikalavo ne
paprastų pastangų, daug laiko, 
darbo ir finansinių resursų. Ne- 
lengvesnis bus ir antrasis ko
vos etapas. ''' '.

Rezoliucijoms remti komite- 
. tas yra paruošęs detalų planą 

vykdymui, veiklai ateityje;. Jis • jau 
Ktos rezo- s pradėtas vykdyt), spaudžiant 
11 - krašto vyriausybę mūšų bylos

reikalu per JAV Kongresą ir ei
lę įtakingų amerikiečių. Visam 
šiam darbui reūaa ir reikės vi
sų galinu} darbo

aetuvoe vaisi

L. Vladimirovas nesąs Sovietų 
Sąjungos pareigūnas; jis tesąs 
Jungtinių Tautų pareigūnas. 
Taigi “šaukimo” pagrindas esąs 
klaidingas.

Kaip į tą santariečių aiški
nimą atsiliepė Laisvės žiburio 
komentatorius; kaip atsakė laiš
ke Darbininkui Liuda Gudelie
nė; kaip pažiūrėjo Vliko buvęs 
pirmininkas V. Sidzikauskas,— 

žino. 
Betgi atsiliepė į tokį aiškinimą 

vm.

mr prisidėti pne šio žy^b .vi
somis išgalėmis — it darbu ir 
pinigine auka. Visais reikalais 
rašyti: Rezoliucijoms Remti Ko
mitetas, Post Office Box 
77048, Los Angeles, Catifomia 
90007. v : IT.

Koclel beįgi "ūkiama"?
I tai ilgu raštų atsakinėjo Rai
mundas Miėžė|js, Dirvos redak- 

buvęs narys 
(kuris laika6*Iib: Megijos su
dėtis iš laikraščio yra dingusi). — {kuodžio 13-14 d. VHMiv- 
“Vfiko krizės priežastys” ne- je buvo požnė&u pagerbtas 
sančios nei valstybinio nei pa- dail. J. Kiiūiiiiiiihii 60 m. am- 
triotinio pobūdžio, o tik parti- žiaus sukakties {nuga. Geras 
nio ir asmeninio. Eų 
ninko reakcijos priežastis yra 
ta, kad susidarė proga atsiskai
tyti su kai -kuriomis Vliko gru- 

ėmę- 118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Car. DELANCKY, N. Y. C. 

Krautuvės atviros kasdien Ir sekmadfentatat 
ttskyrus ieštadienios, nuo 9 ryto Iki 6^0 rak.

& Beckosrtetoo krautuvėse kalbumą rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal 
• \ ' i

Važiuoti BMT išlipant Eraea Street, keltis tievatortum j

pėmis 
pirmininkas A. Gureckas pada- j Brazaitis k su juo sosi- 
rė savo organizacijai meškos v Sidzikauskas, uorėda- 

merikos Kongreso nutarimo kinti priežastis, dėl ko įvykusi patarnavimą, aiškindamas sa- d»aJtaifel4id.>
per penkerius metus buvo įdė- krizė Vlike. Vo pareiškime Darbininko re -
ta! šis darbas, aišku, visu svo- Kiti laikraščiai atsiliepė anks- dakrijai, kad Darbininko toli 
riu guls ant Amerikoje gyve- čiau ir rašė mažiau. Darbiniu- pinančiai išvados Vladimirovo
nančių lietuvių, latvių ir estų, ko informacijos esminius fak- aferoje neturi pagrindo, nes pa- ' į
Kituose kontinentuose gyveną tus pakartojo Naujienos lapkri- grindinė prielaida, kad dr Vla-
baltiečiai galėtų ir privalėtų pa- čio 30 ir pridėjo savo bendra- dimirovas yra Sovietų pareį^gū- 9
gelbėti, tą reikalą propaguoda- darbi© J. P. laišką iš New Yor- nas, yra klaidinga Panašiai 9

ko; pakartojo Keleiviško kita- vipnas santariptis aiškino ir
Atidavus skolą, kuri pridera me nr. davė savo plačią ir ob- chicagiškėse Naujienose. Iš to 

iš mūsų pavergtai tėvynei, tu- . jektyvią infcrtnaciją apie įvy- išeitų, kad dalis santariečių ne- ‘ |l 
retume žvilgtelti ir kiton me- kių eigą iki Vliko pirmininko fino to, ką žino kiekvienas pa- c
dalio pusėn, atseit — napa- atsistatydinimo; pakartojo ir bėgėlis iš Lietuvos, būtent, kad - 9 
miršti įrtaipę bei žmomp, kurie savo vertipimą pareiškė Sanda- kiekvienas sovietinis žmogus -J
prasmunkančio pusamžio loik^ ra. Draugas buvo tylesnis, iki viduje ir užsienyje yra laiko- -9
♦*rpy yra vkmekiu ar kitokiu pasirodė oficialūs pareiškimai. mas, taip sakant, ataskaitoje, ir
būdu atidavę savo ųeriavsias Pasekant įvykių vertinimus iš jo visų pirma reikalaujama 
jėgas bei išmonę ten, tėvynė- Dirvoje ir kitur, kilo pirmas tarnybos bolševikų interesams. 9 %
je, ir čia — emigracijoje. Tams- klausimas: buvo tinkama ar ne- Tai tinka ir Evtušenkai ir VIa- -
tos sutinkat? Ačiū. tinkama asmeny laikysena ana- dimirovui, kuris nėra JT, bet

Kaip tai padarius geriau ir me susitikimo su Levu Vladi- sovietų pilietis. Galimas daik- ,
gražiau, mano samprotavimu, mirovu? Sandara aiškiai tai va- tas, kad Amerikoje subrendus B 
tektų parinkti 50 subjektų bei dino “smerktinu dalyku”; Ke- tai sunku suprasti, ta&m z iš s
objektų; subjektais laikytini te- leivis “politiniu neapdairumu tikro tai išplaukia iš kiekvieno ■
begyvi žmonės, o objektais tos ar naivumu”. Dirva neigiamai totalinio režimo esmės—■ Už ■
buvusios laisvoje Lietuvoje į- atsiliepė apie tuos, kurie “oku- tat negalšna kalbėtis su prof. 9
staigos ir pasišventėliai asme- pantui eksponuotą žmogų pa - Kubilium kaip “akademikas su ■
nys, kuriems muaę politiniai matę šaukia, kad dangus griū- akademiku” — taip Kubiliaus a- B
veHoniai Lietuvių Bondnromo- va”. feros metu aiškino kitas santa- ■
nės vardu galėtų atatMumais Kodėl nereikėję "Šaukti"? rietis, bet tik kaip su sovieti- 
pof>amontai» — adresais pa- Tai aiškino Santaros-Sviesos c. niu agentu...

v. vicepirmininkas A. Gurec- “žinia, tokia logiška prielai- 
kas laiške Darbininkui. Tai kar- da nereiškia, kad fr po suvieti* ’ 
tojo J. V. laiške Naujienose, nfo pareigūno ar pūiečto kau- x «| 
Tai pakartojo paskiau Dirvoje ke visai nesislėptų nuoširdus (HĮR 'idNigik! 
Raimundas Mieželis. Būtent: žmoniškumas ar patriotiftu-
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Žmones tokiai propagandi
nei medžiagai paruošti turėtų 
parinkti toji veiksnių sudaryto
ji komisija, be to, susirinkusi 
veiksnių konferencija privalėtų 
tam tikru būdu ^apdėti vien
kartiniu mokesčiu" visus lietu
vius ne vien čia, Š. Ameriko
je, bet ir Anglijoje, Australijo
je, žodžiu, kur žmonės turi ge
rai apmokamus darbus. Be lė
šų joks darbas neįmanomas, ; (Dirvoje atsiliepimai dėl inci- 
ypač propagandos, susisiekimo dento su Levu Vladimirovu San- 
irtt taros-šviesos viešame susirinki-
Mūsų politiniai veiksniai, ro- me lapkričio 19 ypatingesni nei 
dos, negalėtų įsižeisti ir už ki- kitoje lietuvių spaudoje. Iš pra

džių ilgiau tylėjo. Tylą prikišo 
Mano giliausiu įsitikini- gruodžio 5 skaitytojas laiške 

mu, didžiausias ir naudingiau- iš Philadelphijos, paklausimo 
sias Lietuvai pasitarnavimas bū- forma išreikšdamas lyg prie- 
tų mūsų laisvės bylos iškėlimas kaištą, ar Santara-Šviesa nepa- 
Jungtinių Tautų forume. Kadan- sikvies kalbėtojo iš Lietuvos 
gi Amerika šiuo metu yra smar- — Sniečkaus, Paleckio, Gedvi- 
kiai įklimpusi į Vietnamo los. Gruodžio 7 redakcija pa- 

kad neturinti tiksles-
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THE W

(Bus daugiau)

tėvai į jų kalbą įsijungia, nes 
jie sakosi nori geriau ir taisyk-

konstitucijai” vykdyti instruk
ciją vienas tegali būti aprobuo
tas tekstas į bet kokią kalbą.

Teigiamai sutinkant Lietu
vos kunigų net anose sąlygose 
atliktą darbą, kyla klausimas: 
ar leidimas jį spausdinti Lietu
voje reiškia religinės padėties 
lengvėjimą Lietuvoje? Nesam 
toki optimistai. Viena kregždė

gos, jokio žurnalo ar laikraš
čio, jokio lietuviško kryžiaus 
ar koplytėlės. Tokie tėvai patys 
savo vaikų tautišku auklėjimu 
nesirūpina. Kai kurie dar iš
siunčia savo vaikus Į šeštadie
ninę mokyklą ir mano, kad ki
ti tuo pasirūpins ir jų pareigą 
už juos atliks. Taip tačiau nė
ra ir negali būti. Per vieną die
ną savaitėje, o juk kai kurios

Pirmiausiai 'norėčiau pabrėž
ti, kšd mūsų darbo našumas, 
taigi ir šeštadūėninės mokyklos 
pasisekimas ir populiarumas pri
klauso daugiausiai nuo trijų 
dalykų: tėvų, mokinių ir mo
kytojų.

kyk>os lankyiM, Mkinrų ne- 
• draiwawmgnia%‘t tmgmmr - arba' 

—9 ■- -r. - _ -• .ą a 1- ' - /A J| a -a - “.VISIŠKI* - - ntfwslĮnQliitMllTiąl j ucSUj" 
mais dalykais iriu riįį eflekk 

pasiekė knyga “Ro- tinimas Vatikane, nes, kaip tų problemų. J 
(į apeigynas Lietu- esame informuojami, Lietuvoje 
įųms. Pirmoji dalis, atliktas vertimas yra Vatsono

ne vaikai yra pakhisnūs tė
vams, bet, atvirkščiai, tėvai 
vaikams. Vaikai čia pasidarę 
tokie nepriklausomi, kad jie tu
ri ne tik sąvo radiją, bet ir te-

ISeido “Lietuvos vyskupijų or
dinarų kcūegįja”. Spausdino 
“Vaizdas” Viliuje 1966.
* Tai religinė knyga, skirta ku
nigų praktikai. “Apeigyno” 
vardu vadinama tai, kas seniau 
buvo vadinama “Ritualu”. Nuo 
Vatikano R susirinkimo įve
dant į liturgiją tautines kalbas, 
lotyniškasis ritualas turėjo bū
ti išverstas ir lietuviškai.

pat mažens tėvų buvo nusilei- mokykloje daug -tikėtis, nes 
džiama. Tokie dalykai šiandien dažniausiai namuose nėra kar- 
darosi ne tik amerikoniškoje 

šeimoje, bet, deja, jau ir mū
sų lietuviškoje. Nėra jokia pa-

A r- JklAVMkAmanas vsnctovs iapcicBo 
3 d. Tiesoj prabilo ilgo straips
niu apie* literatūros -gyvonfaio 
bėdas. Jam ypač parūpėsi bėda 
yra literatūros kritika, kuri pas
taruoju metu labai teinamai į- 
vertinanti ir ankštoj iškelianti 
KM KnnUOS pSHDrai lOJUS, 
dangtonaia jąimemina,- naujus, 
ir dažnai kalbanti tik apie juos, 
“tartum mūsų literatūroje ne
imtų nei Gudaičio-Guzevičiaus, 
nei Paukštelio, nei Sirijos Gi
ros, nei Alb. Žukausko, nei dau
gelio kitų — apie jų “kūrybi
nius braižus” 4 net neužsimena
ma”.

Toliau plačiai nagrinėja kele
tą pavyzdfių, nurodydamas, į 
kokius autorius bei jų darbus 
kritikai neatkreipę prideramo 
dėmesio. Neįtraukė Venclova į 
pavyzdžių sąrašą savęs. Bet iš 
niistakimdimo už kitus aišku, 
kodėl A: Venclova tą “bė
dą” taip jautriai pergyvena. Vil
niuje visiškai akivaizdu, kad 
Venclova jaučiasi vienas iš la
biausiai nuskriaustųjų literatū
ros kritikos drungnais, daugiau
sia tik pareiginiais atsiliepi
mais. (Elta)

tų gyventojai, susilaukę savo Mes įeiname į naujuosius me- 
nepriklausomų valstybių ir įgi- tus be kokių optimistinių sva- 
ję teisę patys valdytis. Mes ta- jonių, bet ir be bergždžio pe
čiau negalime tokia nuotaika simizmo. Mes žinome, kad so- 
dalyvauti naujųjų metų sutiki- vietų okupacijai Lietuvoje dar

Pasvarstykime pirmiausiai tė
vų arba, kitaip sakant, šeimos 
jta&ą uraanissnam vaiKtj auK- 
Įėjimui Gyvename krašte, ku
rio šviesesni ir daugiau galvo
ją gyventojai yra susirūpinę, _ ___
kad amerikoniškoje šeimoje nė- /moję nėra drausmės, tvirtės- tingiau angliškai išmokti Nėra 
ra tėvo'aūteriteto ir kad joje nės rankos, jei vaikams nuo. ko iš tokių vaikų šeštadieninėje

Stebi tą pirmą iš Lietuvos a- 
tėjusią religinio turinio knygą 
ir lygini su kitom Lietuvoje lei
džiamom. Skiriasi ne tik tuo, 
kad Dievas čia rašomas didžią
ja raide. Skiriasi tam tikru šio 
“Apeigyno” anonimiškumu: so
vietiniame rėžime leidžiamos 
knygos, žymimas ne tik auto- 

f rius ar redaktorius; žymimas 
ir technikinis redaktorius, žy
mimos ir korektorių pavardės, 
užsakymo numeriai ir datos, ti
ražas. “Apeigyno” tepažymėta 
spaustuvė ir užsakymo nr. Pa
ruošė “Lietuvos vyskupijų li
turginė komisija”, bet pavar
džių nėra.

prausdavo telpa po vienu stogu, nors vai
kai yra dar tik mokyklinio am
žiaus. Yra,/pavz. studijuojan
čių tame pkč&me mieste kur 
gyvena tėvai, bet jau gyvena at
skirai

čia žinoma, jau atskira pro
blema, ir apie tai būtų galima 
antra paskaita. Mano tikslas 
buvo pabrėžti, kad vargšas šeš
tadieninės mokyklos mokyto
jas su tokių vaikų, kuriam jo 
paties tėvai negali padaryti jo
kios įtakos, turės daug sunku
mų.

Yra ir tokių šeimų, kur tė
vų autoritetas nėra labai pašli
jęs, bet kuriuose nėra jokios 
lietuviškos nuotaikūs. w Vaįkai

šeštadieninės mokyklos tedirba 
tik po porą valandų, nugali 
mokytojas atstatyti to, kas na- 
muose per visą savaitę yra ap
leidžiama. Taigi mano many
mu, tėvų su mokykla bendra
darbiavimas yta būtinas ir be 
jo šeštadieninė mokykla nfekad 
nepasieks tų viemttatų, kurių 
mes R jos laukiame ir tikimės.

buvo ne kartą svarstomos ir 

diskutuojamas mokytojų suva
žiavimuose ir Šato susibūrimuo
se ir buvo daroma pastangų jas 
išspręsti, tačiau kaį tyrios iš jų 
ypač mokinį btuanštikos daly
kais nesidomėjimas, nedarbin
gumas, pamokų visiškas nepa- 
rengimas ir panašūs su tuo su
siję dalykai ne tik nemažėja, 
bet diena iš dienos didėja ir 
kelia švietimo -darbtetekam rū
pesčio. Dėl to ir buvąu šio su
važiavimo rengėjų paprašytas 
pasvarstyti, ką reikėtų daryti, 
kad būtų galima pasiekti geres
nių rezultatų, ir pasodinti min
timis su šio suvažiavimo daly
viais. Noriu tačiau iš anksto į- 
spėti, kad jokio stebuklingo re
cepto neturiu. Mano mintys bus

vaiką,n^ffindaimjampasiklau- 
syti radijo arba pažiūrėti tele
vizijos programos, dabar gi jo 
negali pabaidyti, nes net pra
džios mokyklos mokinukas už
sidirba savo reikalams,išnešio
damas laikraščius, o gimnazijos 
amžiaus jaunuolis ir universi
teto studentas dėl galimybių 
gauti laikinį arba net ir nuo
latinį darbą bestudijuojant, pa
sidaro nuo tėvų visai nepri
klausomas. Tegul tik pamėgina 
tėvai tokį pamokyti arba pada
ryti kokią nors pastabą, jie 
tuoj bus apšaukti “<ūd fashion- 
ed”, nieko nesuprantančiais, ir 
vaikas, norėdanus Imsvės ir ne
norėdamas girdėti priekaištų, kalbasi angliškai kartais net ir 
paliks net tėvų namus. Daugy
bė taip ir padarų, ypač jei šei-

Mes, lietuviai, negalime švęs- tuo reikalu peticija, paliudija 
ti naujųjų metų pradžios taip, senosios ir jaunosios kartos vie- 
kaip ją linksmai švenčia kitų ' niūgumą pagrindiniu mūsų tau- 
laimingesnių už Lietuvą, laisvų tos klausimu. O tas vieningu- 
tautų žmonės. Jie turi pagrin- mas yra ženklas, kad užsienio 
dą šia proga reikšti linkėjimus lietuvių visuomenė yra gyvas 
ir sumanymus, kaip turi klotis .organizmas ir kad svarbiausias 
jų valstybių reikalai Tai gali jos gyvybės veiksnys yra dar- 
daryti laisvojo pasaulio žmo- bas Lietuvos nepriklausomybei 
nės — jų tarpe 38 Afrikos kraš- atstatyti.

Stebi vertimą šalia lotyniš
kojo teksto ir gali grožėtis tai
syklinga, sklandžia kalba. Lie
tuviškasis tekstas dar ir rūpes
tingai sukirčiuotas.

Lietuvoje liturginės komisi
jos gerai atliktas darbas yra Entegart sausio 8 šventosios 
skirtas “Lietuvos vyskupijom”, Šeimos dieną, buvo paraginęs 
bet jis gali būti naudingas ir savo vyskupijos kunigus spe- 
išeivijos lietuviam. Naudingas cialia malda prisiminti Tylos 
tuo, kad leidtiant čia apeigy- Bažnyčią. Kunigai buvo papra- 

vertinM™ tekstą. Šyti “lokacijoje pridėti žo -
likto vertimo tekstą, pralei- r

priklausomybė
Min. Si. Lozoraičio kalba, pasakyta per radiją Naujųjų Metų proga

— ne pavasaris.

Tos vienos, vienintelės kregž
dės pasirodymą gali, paaiškinti 
faktas, kad pagal “liturginei 
konstitucijai” vykdyti instruk
ciją, kaip minėta, tegali būti 
tvirtinamas vienas vertimas; 
taip pat ir kitas faktas, kad 
vyskupų paruošti ir patvirtinti daugiau diskusinio pobūdžio, 
vertimai skiriami vartoti ir už . ;
Prancūzijos, Vokietijos ribų gy- 
venančių prancūzų, vokiečių 9
bažnytinei praktikai. K

Šie faktai negalėjo būti ne- K 
žinomi Lietuvos komunistinei B 
valdžiai. Ji negalėjo nepasida- ■ 
ryti išvados, kad geriau bus, H 
jei bažnytinė įtaka eis iš Lie- 9 
tuvos išeivijai, ne atvirkščiai. B —
Reikėjo daryti, anot Lenino, da- I 
bar žingsnį atgal, tikintis pas- 9 
kui padaryti du žingsnius pir- 9 -
myn. v

k v*
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PRANAS NARVYDAS

Pilypas Vargelis

vęs, ir nuo to laiko jos bijoda- Praėjus pusmečiui, vėl pa- markių — ostruHių, o įvairūs 
vęs ir paaugęs. šaukiamas- Sį kartą tik ką bu- spekuliantai iš to krovėsi sau

Tuo būdu Pilypas pasidarė vo išrauti du dantys, ir dėl to turtus, kuomet kitiems lietu- 
nuolatinis didmiesčio gyvento- buvo atidėta 3 mėn. Tuo bū- viams buvo padaryta didelių 
jas. Pradėjo lankyti susirinki- du ir išvengė karinės tarny- nuostolių. Taip pat ir Varge- 
mus, vaidinimus, taip sakant, į- bos. * liuL
sijungė į lietuvišką veiklą. Tuo Sukruto socialistai rinkti au- Atsirado kelių pasiųsti pini- 
metu buvo veiklūs socialistai, kas revoliucijai — nuversti ca- gų savo giminėm Lietuvoje, 
skelbęsi kovoją už dartminkų ro valdžią. Aukojo ir Vargelis, Dauguma ėmė siųsti, siuntė ir

Vokiečių markė pradėjo pa

me. Mūsų kraštas tebėra sovie- nematyti galo. Tačiau mums 
tų okupuotas, mūsų sena valsty- yra aišku, jog smurtas tarptau- 

; bė tebėra sovietų užvaldyta, mū- tiniuose santykiuose ar atskirų 
; sų tauta negali vykdyti savo va- tautų gyvenime niekados neiš- 
i lios, laisvai vaduotis savo inte- sprendžia nieko galutinai Ge- 

resais ir netrukdomai išpažinti riausias pavyzdys tam yra So- 
savo tikėjimą. O greta šitos vietų Sąjunga, kurios vyriausy- 
priespaudos eina metodingas, bė iki šiai dienai bijo leisti tu
vis didėjantis mūsų krašto rusi- sų tautai laisvai išreikšti savo 
nimas, kurį sovietai vykdo tiek valią demokratiniuose rinki- 
įveždami į T jefaiva rusus, tiek muose ir tramdo kiekvieną lais- 
panaudodami mokyklą, spaudą vesnės minties pasireiškimą ne

valią demokratiniuose rinki-

skauda mums, tuo tarpu kai mokslo, meno, literatūros, ti-

taika eina į naujuosius metus.

susikirsdavo.

raščius ir knygas.
Su tokia maža alga reikėjo

kų, kurto negali atsisakyti.

Per pažįstamą buvo gavęs ki-

daugiau laisvo laiko. Išmoko -5<

jis bus ir ateity, nes jaunoji gauti laisvę.
lietuvių karta; išaugusi ar girnų- Toks yra mūsų vilties šalti-

senosios kartos, vadovaujasi Bdami šituo keliu, mes ne
teis pačiais patriotizmo jaus- privalome atsižiūrėti laikinų

duod. a> Uuoų, a. Sr<Mk. Įaį nuįpirtaBstiHą’iausdr 
ų, parodo luupdirtU. ... era

pradžioje Amerikos alus ne-

mu

jos laisvės sufiėRttaimą.mas. Jo mes siektame, nepa- 
* Kato tik tiais, metais užsie- žeisdami niekeno teisėtų inte-

na, ir valgio. Reikia dirbti 12 ir būdavo — sūrį su duona

mas, ir viskas tvarkoje. sveikatos, tuo laiku -skaudėjo nymam negavo pritarimo, tas 1® ir galvoja: vyruti, kadais bu-

mokėti po 6 doL per savaitę, vo senučio degtinės paraga- trims mėn. pagyti.
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rį baigs). stadijų Ifltasį 
Miką skiria muzikai ir vjguo- 
nfw>nir>ęi w»iklyi.

Namuose tari pianiną, kur

gk> jvamąs plokšteles. Tadmu- 
- jdįĘOS nestinga bet kokiam ląis- 
l' vąlaĮkmt ar net darbo valandė-

~ Du chorai /
Jis aktyviai reiškiasi dviejuo

se choruose — Manhaftano ko
legijos vyrų chore k Aprmški-

denių panūtynuK. Tbip ir atė
jo V. Intrivtaki' ■iiitis pasiū
lyti lietuvišką giesmę. Pats ją 
parinko, prisiderindamas prie 
choro pųinėgių ? Dirigentui Pa
tiko, susižavėjo jos harmonija, 
greitu tempu, „y. Radzhranas 
pažadėjo išmokyti chorą lietu
viškai tarti lodžius.

Giesmė tuoj buvo mult^i- 
kuota “zifakso” kopijavimo 
mafina. Vargas, originale pasi
taikė. korektūros klaida. Buvo

konstn£dgo^vW4M rifomo- W 
8MS metitaCto Tfo Utiniai, 
taftas -pta# ibi JMntavta» o “di- j? 
džtoties ttoyniTpaviyoną. - g® 

Algimantas JSMŽkta (rieki iii 
iš ‘Tūvy»ta**taorht> sako, 
kad “Ltefo*W- rittažiptų kūri- W 
niai gana ryMtid išsekina * iš fĮĮįĮ 
kitų tarrimt < užsienio daili- - 
nfakų žūk rūšies darbų- -Mū- Iš tiktųjų pasirodo, kad 
sų vitražas, man rodos, savo tiem daritan būtino stiklo išsi-

KAIP DABAR ŽIŪRIMA
* (atk*ltaii2ptL)rr: '

mi įvykdyti Vlike “valymą”. O 
be to, J. Brazaitis dar nemėgs
tu Santarefršviesos...

šios rūšies aiškinimą V. Sid
zikauskas pasikalbėjime su 
Darbininku gruodžio 28 pava
dino “sena demagogine taktika 
visuomenės dėmesiui nukreipti 
nuo sau nemalonių faktų į 
prasimanymus bei insinuaci
jas kitų adresu”. R- Mieželio aiš
kinimas nepatenkino nė “vm”, 
ir jis toje pačioje Dirvoje gruo
džio 26 ieškojo gilesnių prie
žasčių “triukšmui ir susijaudi
nimui”. Rašė: c~-

“Atvirai kalbant, triukšmas 
ir susijaudinimas.-. kilo dėl 
plačiai pasklidusio įtarimo, kad 
kai kurie veikėjai ieško kon
takto su okupantu”.

prasti,kadapiejų “žygių” 
rezultatus Maskva yra painfor
muojama anksčiau, negu patys 
mūsų "veiksniai’.

toks

mo priežastis! Logiškai galvo
jant, anos pažiūros atstovai pa
silieka laisvinimo darbe’ 'arba 
dėl to, kad nori kaip nors įsi
teikti sovietams, arba -dėl to, 
kad nėra visai įsitikinę savo pa
žiūros teisingumu ir todėl sėdi 
ant dviejų, kėdžių. Jie nori taip 
apdrausti savo ateitį...

“Savaime aišku, kad 
"politikavimas’ daugeliui
prie širdies, ypač tiems, kurie 
trokšta laisvo, ir žmoniško reži
mo Lietuvoje”.

Šitie pasisakymai, malonūs 
ar nemalonūs, bet naudingi: jie 
duoda aiškumo apie spaudą, 
aiškumo apie organizacijų kai. 
kuriuos veikėjus. Duoda taip 

ateinantiems amžiams yra susi- »at aiškumo, kad kilo
jęs su sovietų imperija/Ėoks triukšmas ne dėl asmeninių ar 
joje bus režimas, toks turės bū- lytimų motyvų, bet dėl skir
ti ir Lietuvoje. • Geriausia, ko tingo supratimo apie Lietuvos 
gali tikėtis, yra tik tai, kad a- keli3 i lais^: kelias kova-’ 
teityje Lietuvą tvarkys lietuviai ,P®r madingai vadinamą 
komunistai su galimai mates- prisitaikymą (accommoda - 
ne priklausomybe nuo Mask- t*0®)’ nusiangažavimą (dis-

Kodėl jie ieško? Autorius
apie juos aiškina: “Eesama pa
žiūros, kad Lietuvos likimas

£ r*

vos
Tokį tikėjimą autorius ver

tina šiaip: “Tikint į tokį prog- 
nozą, Vliką iš viso reiktų lik
viduoti, nes mūsų parama ir 
skatinimas lietuviams komunis
tams eiti tuo keliu tik sukels 
saugumo organų įtarimą.. To
dėl taip tikinčiųjų patriotinė 
pareiga būtų visai pasitraukti 
iš bet kokios krašto ‘vadavimo’ 
veiklos. Bet kur tau! Vlike yra 
žmonių, kurie tikisi “iškovoti” 
Lietuvai didesnį savistovumą, 
kontaktuodami’ Sovietų sateli
tus ir Albanijos atstovybes J.

engagement).
Faktai rodytų, kad taip 

“triukšmo” priežastis suprato ir 
organizuotoji visuomenė, ryšium 
su tuo įvykiu garsiau ar tyliau 
įvykcStati kai kurias savo vidu
je atmainas — Vliko valdybo
je, Santaros šviesos New Yor- 
ko valdyboje, Lietuves dele
gacijoje prie Pavergtos Euro
pos Seimo, netgi Bendruome
nės atstovavime Vliko valdybo- nuo senų senovės gyventa, sta- 
je. k ‘ tyla pilys, kariauta.

'Net ir didžiojoje partizanų 
epochoje čia vyko plataus mas- Rū^takuš, 
to mūšiai Ne taip tolį esan- riną,; yfe 
čiuosę Punios miškuose buvo- J2&4 leič-jii

muną, yra Dainava — legen- ".Ar’
dų, padavimų ir didžių įvykių Merkys įtelui g Nemuną labai 
kraštas. Tas legendas surašė E&ilmmgai. Atbėggs, atskubė- 
Krėvė-Mickevičius savo “Daina- jęs iš Vilniaus krašto gilumos, 
vos šalies padavimuose”. Tai jis išsilenkia’atiduoda. savo 
kraštas, kur piliakalniuose mie- vandenį Netnmmi. 3r Nemunas 
ga mdŽinai, kur gyvena bernu- taip pat, lyg kokiame šokyje, 
žėliai sakalėliai, mergelės leli- nusiieBkia, —- toje vietHe pa- 
jėlės. daro didelę Jįlp^: norėdamas

grei&aa. pas&hti Merkio vande- 
nis ir juos jRūkdytipėr visą 
Lietuvą. .' .J.j;

Nemuno vandenys toje vieta- 
jenuo savo pradžįos jau yra at- 
keltayę 413.2 J^įferiys, žino- JR8

Tos praeities daug sutelkė 
tinkama apsigynimui vieta. Kur 
įteka Merkys į Nemuną, pūna 
kalnų kalnelių. Pati gamta gy
nė gyventojus nuo priešų. Tad. 
nenuostabu, kad čia lietuvių

Faktų eiga skatina toliau ste
bėti |r sųsįmąstyti, kur yra to 
skirtingo vojjmo priežastis. 

Tautose, visai nenorėdami. su- Aiškumas ir čia reikalingas

JUOZO MISIŪNO

ws uquor store
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir Importuo
tų gėrimų .. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD, RJCHMOND HHJL N. Y.

Telefonas: Virgin^ 3-3544

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės j 

Insurance ■ Real Estate 
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — TeL Vlrginia 6-1800. ;

110-04 Jąmaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y
Tel. Vlrginia 6-1800

Mes esame maži, tad ir erdvės plėstis yra daug! Galimybių taip pat 
netrūksta. Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnio kapitalo, 

LITAS Investing Company, Ine.
f 00-2 f 89th Avė., Richmond Hil. N.Y:>4į 14799 
6755 S. Wesfem Avė., Chicago, į.; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolas lengvomis išsimokėjimb sąlygom**-.Paskolų

nenorrte tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais 
LITUI paskolinti. Mokame aukštus procentus. Bet pirma 
kitę apie akcijas. Pirkite LITO akcIJaų-Mino* narMMN^ ) 
iriesiems, kad jie augtų kartu su, LlTO^epdrave. VįįyąaJU 
ja tiuo metu kainuoja 12 dol. AkbĮjų pnai«
jos reikalais pratom kreiptis Į NewYte<u>Brt>a CMcag—

ap nei jo Sotys, 
(Nemuną.

Kad žmonėm būtų patogiau 
gintis,ėiadartaikina maža u- 
pelė Strauja. Jų santakoje ir 
ir yra Mėrkmės plakatais, Mer
kinės'miestas, šitose vietose

gy*esĮtą mt vėlyvojo 
^kotatįyje. PSs istori- 
^alfinitasse pirmą, kartą 
k tik 1377; mini kry- 
kronikos, kad jie tais 
Ritelę ir sunaikinę

Augus*

s teises, 
rinkosi bur- 
lisirprisie-

LIUDOS
įvairių moteriškų drabužių krautuve
Krautuvėje yra <fi£e]js įvairių gatavų moteriškų drateŽių paMrin- 
Mmas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, męgstukaL jap*tinukri, 
Mickutės, kojinės, čia gaunama atuntinfams gateri jjintSriNrT dra
bužiai, pritašanti {vairioms progoms ir dįydžfad.
9MM JAMAICA AVĖ Woodbavto, N.Y. 11421

< — Tri. 849-7240 — ■

HAVEN RE ALT Y —
InsuranceRealEstete • JOSEPH ANDRUSIS

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų Ir k. Namų par- 
i*ąy<jnųn. apdtaudM, Ineocne Tax užpildymas. Mutual Foods — Pl-

VYT. MAŽELIS
Tol HYacirrf 7«4$77 

422 Menchm Street. Rafoevogd, 8rooMy«



Priėmė Pietų Vietnamo delegaciją
Pietų Vietnamo vyriausybės 

delegacijai Hartforde, Statler 
Hilton viešbutyje priėmimą su
ruošė Antanas Ustjanauskas. 
American Friendship Commit- 
tee for South Vietnam steigė
jas. Ta proga A. Ustjanauskas 
papasakojo svečiam kas įvyksta 
kada kraštas praranda nepri
klausomybę, o ypač kada jį už
ima komunistai.

A. Ustjanauskas ta proga į- 
teikė dovanėles visiem svečiam, 
o taip pat perdavė dovanas 
Pietų Vietnamo premjerui ir jo 
žmonai.

Svečių vardu kalbėjo delega
cijos vadovas Xueng Nguyen 
Dinh, vidaus reikalų ministerio 
padėjėjas. Jis pasakė, kad An
tano Ustjanausko vardas daž
nai minimas Saigono spaudoje. 
Ten visad pabrėžiama, kad tai 
yra lietuvis, kurs padeda Viet
name sužeistiem kariam ir jų 
šeimom. Važiuodami į Ameri
ką, jie buvo labai susidomėję 
pamatyti tą lietuvį, kurs turi to
kią dosnią širdį. Hartforde su
ruoštas priėmimas jiem buvęs 
maloniausias. Grįžęs į Saigoną, 
jis žadėjo apie tai painformuo
ti premjerą Nguyen Cao Ky 
ir įteikti jam ir jo žmonai 
siunčiamas dovanas.

Kitą dieną svečiai išvažiavo 
lankyti kitų Amerikos žymes
nių vietovių. Hartfordo, matyt, 
jie nepamiršta, nes Antanas

HARTFORD, CONN.

Ustjanauskas beveik kasdien 
iš delegacijos narių gauna atvi
rutes arba laiškus. čik.

Bri- 
jau 

kurį 
pats

Andrius Rėkus

Andriui Rūkui 70 metę
Hartforde vienas iš veikliųjų 

visuomenininkų, ankstesnės 
kartos ateivių, yra Andrius Rė
kus, lapkričio 10 atšventęs 70 
m. amžiaus sukaktį.

Andrius Rėkus yra kilęs nuo 
Lazdijų, nuo Dusios ežero. Į šį 
kraštą atvyko 1912. Iš pradžių 
apsistojo New Yorke, bet po tri
jų metų persikėlė į New 
tainą, Conn. Atvykęs čia 
rado vaidintojų būrelį, į 
ir pats įsijungė. Nuo 1916
ėmė vadovauti: vaidindavo, re
žisuodavo, perrašinėjo roles, 
ieškojo veikalų ir t.t. Dalyvavo 
Lietuvos Laisvės bonų vajaus 
komitete, atsikuriančiai Lietu
vai rinko aukas, priklausė “Var
po” draugijai, giedojo “Var
po” chore (buvo choro ūkio se
kretorius), ilgus metus New 
Britaine buvo “Vilniui vaduoti 
s-gos” sekretorius.

Nuo 1937 iki 1943 A. Rėkus 
buvo lietuvių radijo valandos 
vedėjas. Jis paruošdavo gana į- 
domią programą. Jam vadovau
jant, lietuvių radijo valanda tu
rėjo savo chorą, kurio dirigente 
buvo Izabelė Enkeliūnaitė, o 
paskui — Marija Čeponytė. 
Choras, tiesa, nebuvo didelis, 
tik 16 asmenų, bet visi buvo 
veik solistai. Lietuvių radijo va
landa turėjo ir orkestrą, todėl 
radijo valandos programa bū
davo gyva: dainos, muzika, vai
dinimas ar deklamacijos.

Gyvendamas New Britaine, 
“V. V. S-gos” vardu, pasitaręs 
su hartfordiečiu Vladu Čeka
nausku (Walter Chase), suorga
nizavo tuo laiku (1940) į JAV 
atvykusio Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos priėmimą. 
Prezidentas buvo apgyvendin
tas Burrit viešbutyje, o priėmi
mas buvo Stanley viešbutyje. 
Buvo suorganizuota Įdomi 
programa, dalyvavo miesto bur
mistras, “Herald” dienraščio re
daktorius ir kiti svečiai. Po ofi
cialiosios dalies prezidentui iš
keltas šaunus banketas.

Iš savo vadovavimo per še
šerius metus Lietuvių radijo 
valandai A. Rėkus išsaugojo 
daug muzikinės m'edžiagos, ku
rią 1965 pasiuntė Lietuvių mu-

zikologijos archyvui: 3000 liau
dies melodijų gaidų ir netoli 
100 plokštelių. Taip pat apie 
400 gaidų yra perdavęs muz. 
Jurgiui Petkaičiui, “Aido” cho
ro dirigentui.

Iš Lietuvių muzikologijos ar
chyvo vedėjo prof. J. Žilevi
čiaus A. Rėkus gavo padėkos 
laišką: “Didžiai Gerbiamas 
Tamsta, Lietuvių Muzikologijos 
Archyvas širdingiausiai Tams
tai dėkoja už padovanotas 
“Varpo” choro gaidas ir 91 li
tuanistinę plokštelę. Gaidom 
rasta rankraščių, turinčių svar
bumą L. M. Archyvui papildy
mui eksponatų. Taip pat ir 
plokštelių tarpe rasta retesnių 
eksponatų. Už tokią vertingą do
vaną reiškiame didžiausią pa
dėką. Tokiu būdu praturtina
mas archyvo turinys ateinan
čioms kartoms. Dabar tik lauk
sime Tamstos nuotraukos su 
biografija ir radijo, o taip pat 
ir “Varpo” choro istorijų. Jei 
kas dar yra panašaus kolonijo
se kur Tamstai žinoma, prašo
me Tamstos mums padėti. — 
(pas.) prof. J. Žilevičius, L. M. 
Archyvo organizatorius.”

O penkerių metų L. M. Ar
chyvo sukakties proga archyvo 
kuratorija vėl atsiuntė A. Rė- 
kui, kaip rėmėjui, - sveikinimą 
su prof. J. Žilevičiaus ir J. Ber
tulio parašais.

Į Hartfordą A. Rėkus persi
kėlė 1950. Čia jam teko sce
noje pastatyti ir vaidinti tik du 
veikalus.

Apskritai, A. Rėkus yra ne
nuilstamas ir judrus visuome
nininkas ir apsukrus prekybi
ninkas. Jis yra L.A.P. klubo 
veiklos narys ir visada remia 
Lietuvos laisvinimo, akciją. Šia 
proga Andrius Rėkus pasižadė
jo būti Lietuvių Fondo nariu. 
Savo įnašus pradės mokėti 
1967 vasario mėn. Tai dar vie
nas pensininkas — pavyzdys 
ir kitiem lietuviam stoti Lietu
vių Fondo nariais.

Linkėtina A. Rikui sveikatos 
ir sulaukti dar daug saulėtų die
nų/' besidarbuojant lietuvybės 
ir Lietuvos vadavimo labui.

Koncertas
Sausio 21, šeštadienį, 7:30v. 

v. L.A.P. klubo salėje, 227 
Lawrence St., Hartford, Conn., 
Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas rengia įdomų kon-

BALTIMORĖS ŽINIOS

Vardo draugijos vyrai 
8 dalyvavo 8:30 vai. mi- 
kurių metu klebonas

ženklus. Tai parapi- 
šventė. Pirmininkas 

kitus vyrus įstoti į jų

Kazys ir Amelija Urkštai sau
sio 1 atšventė vedybinio gyve
nimo 25 m. jubiliejines iškil
mes. Jubiliatai su giminėm ir 
pažįstamais dalyvavo 10 vai. mi
šiose, padėkojo Dievui už su
teiktas malones. Po mišių Lie
tuvių svetainės Klavių salėje ju
biliatai su giminėm ir pažįsta
mais dalyvavo iškilminguose 
pietuose. Kazys ir Amelija yra 
veiklūs šv. Alfonso parapijos 
nariai.

Šv.
sausio 
šiose,
prel. L. Mendelis jiem įteikė iš
tikimybės 
jos vyrų 
kviečia ir 
gretas.

Albertas Juškus, vienas žy
mesnių Baltimorės lietuvių vei
kėjų, Lietuvių Melodijos radijo 
valandėlės iniciatorius ir ilga
metis vedėjas, darbovietėje ga
vo linksmą žinią. Jis ugniage
sių departamente buvo pakel
tas į assistant superintendent 
pareigas, Linkim Albertui sėk
mės naujose pareigose.

Prel. L. Mendelis, energin
gas šv. Alfonso parapijos kle
bonas, sausio 8 išvyko keletai 
dienų atostogų. Jam grįžus atos
togų išvyks kun. A. Dranginis.

Lietuviu Meliodijos radijo va
landėlės vakaras šiemet bus Lie
tuvių svetainės didžiojoj salėj 
sausio 21, šeštadienį, 7:30 vai.

vak. Nors Baltimorės lietuviai 
neturi savo laikraščio, daug 
naujienų sužino šios radijo va- ’ 
landėlės dėka. Pasišventę vedė
jai A. Juškus ir K. Laskauskas 
atlieka kilnų darbą. Jų pastan
gom išgirstam ne tik lietuviš
kas žinias, bet ir lietuvišką dai
ną bei giesmę.

C.Y.O. jaunimo organizacija 
ekskursiją autobusais į New 
Yorką rengia vasario 3-5. Au
tobusai iš Baltimorės išvyks 
penktadienį, 3 vai. popiet New 
Yorke ekskursijos dalyviai ap
lankys įvairias įdomias vietas.

Kazys Deltuva, ankstesnės 
kartos lietuvis, staiga mirė šv. 
Agnietės ligoninėj sausio 1. Ve
lionis iki pensijos dirbo siuvyk
loje. Jis dalyvaudavo įvairiuo
se lietuviškuose parengimuose ir 
buvo geras šv. Alfonso para- 
pietis. Už jo vėlę gedulingos 
mišios šv. Alfonso bažnyčioje 
aukotos sausio 4. Palaidotas 
London Park kapinėse. Nuliū
dime liko žmona Ida, sūnūs Al
bertas ir Kazimieras bei eilė 
anūkų.

Konstantinas Lukoševičius, 
ankstesnės kartos lietuvis, il
gai gyvenęs Baltimorėje, mirė 
sausio 2. Už jo sielą gedulin
gos mišios aukotos šv. Petro 
bažnyčioje sausio 7. Palaidotas 
Glen Haven kapinėse. Liko nu
liūdęs brolis Antanas.

Jonas Obelinis

Pietų Vietnamo delegacijos dalyviai priėmime Hartforde. Antroje eilėj vidury Antanas Ustja- 
nauskas, greta jo pik. Antanas Šukys —- vyresnysis patarėjas prie 76 divizijos ir Conn. vals
tybės kariuomenės dalinių vadas. Nuotr. A. Jaro

“AUŠRA” SUŠVITO DETROITO LIETUVIŲ NAMUOSE
Detroito “Aušros” litua

nistinė mokykla gruodžio 18, 
prasivėrus Lietuvių namų sce
nos uždangai, sušvito visu savo 
grožiu. Žavios A. Zaikausko 
dekoracijos ir puiki mokinių 
vaidyba iš karto patraukė žiū
rovų dėmesį.

J. Gailiaus parašyta ir mo
kyt. Pr. Zarankos atkurta tri
jų veiksmų pasaka “Kalėdų ka
ralaitė” savo turiniu nėra su
dėtinga. Ji lengvai “suvirškina
ma” ne tik suaugusių bet ir 
mažųjų.

Kalėdų karalaitės šalyje sto
vi grytelė, kurioje gyvena naš
lė Mikutienė, augindama dukre
lę ir sūnelį. Vaikučiai gražiai 
auklėjami, pratinami melstis ir 
mylėti Dievą. Kūčių naktį, ne
žiūrint šalčio ir gilaus sniego, 
jie visi eina bažnyčion. Gražus 
Mikutienės vaikų auklėjimas 
pasiekia ir Kalėdų karalaitės 
ausis. Todėl karalaitė rengiasi 
Kalėdų rytą našlę Mikutienę su 
vaikučiais aplankyti ir apdo
vanoti. Bet.'.. Kalėdų karalai
tės miškų prižiūrėtojas Miški
nis pagauna Mikutienės sūnų 
miške bekertantį eglaitę. Nusi
kaltėlis atvedamas karalaitės

pilies menėn ir perduodamas 
teismui. Karalaitė teisėjus įspė
ja būti teisingais ir gai
lestingais. Teisėjai, nepai
sydami karalaitės įspėji- 
mo, nusikaltėlį nuteisia mirti. 
Karalaitė teismo sprendimą pa
naikina, o teismo pirmininką 
degraduoja į pavaduotojus, Pa
žemintasis, pykčio ir keršto ve
dinas, įsėlina į tuščią Mikutie
nės grytelę. Ant stalo jis ran
da papuoštą Kalėdų eglutę. Ja 
besidžiaugiant, įskrenda šmėk
la ir gundo keršyti dėl jo pa
žeminimo. Vos tik užsimota

certą. Programą atliks sol. Sta
sys Barasj -įkomponuos prof. 
Vytautas ? Marijošius. Be to, 
programoje dalyvaus ir muz. 
J. Petkaičio diriguojamas 
Hartfordo “Aido” choras.

Atsilankę įgysite daug malo
naus dvasiai peno ir tuo pa- 
remsite 
lą.

lituanistinę mokyk -
J. Bernotas.

Kennebunkporte šv. Antano gimnazijoje Kalėdų išvakarėse buvo religinis 
koncertas. Gieda solistas Stasys Liepa, akomponuoja Vytenis Vasiliūnas.

Kūčių vaHė« šv. Antano gimnazijoje Kennebunkporte, Maine.
* Abi nuotraukos T. J. Bacevičiaus, O.F.M.

lionytė Mikutienės, Taura Za
rankaitė Rožytės, Darius- Mi- 
čiūnas Pauliuko, V ytautas 
Kaunelis Greitučio, Donatas 
Bitlierius žiupsnelio, Nemunis 
Žiedas Miškinio ir Birutė Kut- 
kutė šmėklos vaidmenyse.

Pirmas ir trečias pasakos 
veiksmas plėtojosi sklandžiai,- 
intriguojančiai ir patraukliai, o 
antrasis, vykęs Kalėdų karalai
tės pilies menėje, žiūrovus tie
siog žavėte žavėjo. Skoningos 
dekoracijos, puošnus karalaitės 
sostas, santūri ir rimta jos pa
čios laikysena, atvedus nusikal-

kerštui, staiga pasirodo Miški- tėlį, švelniai praskambėjusios 
nis ir pagauna nusikaltimo vie
toje. Grįžta į grytelę ir Miku
tienė su vaikučiais. Tuoj atvyks
ta ir karalaitė, palydovų lydi
ma. Ji sveikina Mikutienę ir 
jos vaikučius. Kūdikėlio gimta
dienio proga, įteikia dovanė
les. Buvęs teismo pirmininkas 
prisipažįsta nusikaltęs ir prašo 
atleidimo. Karalaitė ir Mikutie
nė jam dovanoja. Įsiviešpata
vus taikai ir ramybei, su
skamba “Sveikas, Jėzau, gimu- 
sis”. Palengva užsiveria uždan
ga, o salėje prapliumpa ploji
mų audra.

Rampos šviesoje pasirodė 22 
aktoriai, kurie savo vaidmenis 
atliko pasigėrėtinai, parodyda- 

rini’ puikią dikciją Ir intonaci - 
ją. Visi kalbėjo įsijausdami, na
tūraliai, neskubėdami ir gesti
kuliuodami, lyg patyrę ak
toriai. Labiausiai vaidybiniais 
gabumais išryškėjo Vida Skio- 
tytė karalaitės, Ramunė, Miku-

dainelės, žavus snieguolių šo
kis, originalus ir įspūdingas 
teismas sukūrė darnią ir harmo
ningą visumą ir paliko neišdil
domą įspūdį.

Yra sakoma, kad niekas sa
vaime nepasidaro. Savaime ne
pasidarė nė šis mūsų atžaly
no žavus pasirodymas. Visa tai 
pareikalavo daug energijos, su
manumo ir kantrybės iš režisie
riaus mok. Pr. Zarankos, jo pa
dėjėjos mok. S. Kaunelienės ir 
snieguolių šokių mok. A. Mil- 
mantienės. Grimu ir šviesomis 
rūpinosi akt. J. Pusdešris, o ak
torių kostiumais — patys tėvai. 
Gana daug energijos ir suma
numo parodė ir tėvų komitetas, 
tvarkydamas ūkio reikalus,” b 
komitetui mielai talkininkavo 
ir visi tėvai.

Vieningas ir sutartinas dar
bas davė ir šaunius rezultatus: 
gauta 550 dol. gryno pelno.

K. Jurgutis

— Bendruomenė dalyvauja 
veiksnių konferencijoje. PLB 
Valdybos sausio 5 posėdy buvo 
aptarti sausio 14-15 New'Yor
ke įvykstančios veiksnių konfe
rencijos reikalai. PLB delegaci
ją sudarys PLB, JAV LB ir Ka
nados LB valdybų ir kt. orga
nų atstovai. Konferencijoj Ben
druomenės atstovai darys šiuos 
pranešipras^ St. Barzdukas Lie
tuvos valstybės atstatymo 50m. 
sukakties PLK-priograma, V. Ka- 
mantas Jaunimas Lietuvos lais
vinimo darbe, dr. J. Puzinas 
Lietuvos valstybės pradžios 
datos klausiniu (PLB).

— Pasitraukė A. Gureckas. 
1966 gruodžio 15 pareiškimu 
Algimantas P. ^Gureckas pasi
traukė iš PLB Valdybos ryši
ninko padėjėjo posto prie Vil
ko. Valdyba Gureckui sausio 5 
posėdy už atliktą darbą pareiš
kė nuoširdžią padėką (PLB).

— Lietuvių kalbos kursas 
Buffalo universitete pradeda
mas dėstyti sausio 23. Kursas 
tęsis 15 savaičių. Bus dėstoma 
pirmadieniais ir trečiadieniais, 
6:50-8:05 vai. vak. Priimami stu
dentai ir visai nemoką lietuvių 
kalbos, bet besidomi indo-euro
piečių kalbotyra. Kurse be jo
kio mokesčio bus dėstoma lie
tuvių kalbos gramatika ir skai
tymas. Dėl registracijos kreip
tis į Dr. B. Raphael Sealey, Sta
te University of New York at 
Buffalo, Buffalo, N. Y. 14214. 
Telef. 831-4543.

NEW HAVEN, CONN.
ka klebonui kun. A. Zanavičiui, 
kuris leido naudotis parapijes 
sale.

Vietos A.M.K.F. klubas sau
sio 8 aptarė rengiamo koncer
to reikalus. Koncertas bus sau
sio 29 New Haveno YWCA 
koncerto salėje, antrame aukš
te, 42 Howe St. Pradžia 4 v. 
popiet. Programą atliks aktorė 
Dalia Juknevičiūtė, pianistė Al
dona Kepalaitė, solistė Aušra 
Vedeckaitė — sopranas. Po 
koncerto — kavutė. Susirinki
me taip pat nutarta vasario 16 
skirti auką tautos fondui. Susi
rinkimas buvo klubo sekreto - 
rėš Stasės Leikienės bute.

Albina Lipčienė

N. Metų sutikime, kuri ruo
šė LB apylinkė, vietos lietuvių 
dalyvavo labai mažai. Susirin - 
kusieji buvo viskuo patenkinti. 
Likęs pelnas apmokėjo lietuviš
kos mokyklos algas 1965-66 
mokslo metams. Pobūvį ruo - 
šiant, daugiausia dirbo J. Šau
lys ir St. Lipčius. Vaišes paruo
šė A. Plečkaitienė, M. Merkevi- 
čienė, V. Gruzdienė, E. Šaulie
nė ir A. Lipčienė. Dėkojame vi
som, kurios iškepė pyragus ir 
šiam reikalui paaukojo. Padė-

— Tėv. Algimanto Kezio, S. 
J., nuotraukų paroda sausio 8- 
15 vyksta Toronte, Prisikėlimo 
parapijos naujojoj salėj. Paro
dos rengėjos — skaučių “Šatri
jos” tunto Vaidilučių draugovė.

— Pedagoginiam Lituanisti
kos Institutui Kalėdų ir Naujų
jų Metų švenčių proga/ JA V LB 
Chicagos Apygardos Valdyba 
paskyrė 300 dol., chicagietis 
Julius Pakalka per minėtą val
dybą atsiuntė 50 dol., o tos 
valdybos vicepirm. Donatas Šu- 
kelis 20 dol. šias sumas auko
tojai skyrė mokomosiom prie
monėm „įsigyti. Be kitų, viena 
iš pagrindinių mokomųjų prie
monių yra Instituto parankinė 
biblioteka, kuriai trūksta dar 
daug programinių veikalų, ku
rie neįgyjami už vieną kitą 
dolerį. Ir šiomis dienomis Insti
tutas yra užsakęs, be kitų, ir 
vieną lituanistinę studiją, para
šytą North Western universi
teto profesoriaus Gordon B. 
Ford. To veikalo kaina 36 dol. 
Šiame veikale amerikietis pro
fesorius nagrinėja lietuvių kal
bos bei raštijos problemas. Tad 
ar Institutas, siekdamas iškilti 
bent kiek aukščiau už “liaudies 
mokyklos” lygį, galėtų išsivers
ti be panašios rūšies veikalu' ar 
kitų panašių priemonių? Su
prantama, kad tos sumos tai 
pažangai aukotojų ir skiriamos. 
Su dėkingumu tam jos ir nau
dojamos.

tam pačiam
atsiuntė 200

didelę ir gra-

PARĖME ATEITININKŲ 
ŠALPOS FONDĄ

Praeitais metais dar lapkri
čio mėn. iš Los Angeles Pra
nas ir Paulina Raulinaičiai. A- 
teitininkų šalpos Fondui at
siuntė 100 dol., norėdami stam
besnis auka paremti fondą. Gi 
gruodžio pradžioje Paulina Rau- 
linaiUenė mirė. Jos vyras velio
nės prisiminimui 
fondui sausio 3 
dol.

Fondas už šią
žią auką nuoširdžiai dėkoja.

Ateitininkų šalpos Fondo 
pirmininku yra prel. J. Balkū- 
nas, fondo valdyboje: P. Min- 
kūnas, dr. Br. Radzivanas, Pr. 
Vainauskas, ižd. kun. V. Pik
turna.
' Dr. K. Ambrozaitis iš Ches- 
terton, Ind. savo ir savo žmo
nos vardu Fondui atsiuntė 50 
dol. auką.

Fondas teikia paramą moks
lus einančiam jaunimui. Fon
das šelpia ateitininkus studen
tus visame laisvame pasaulyje.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

KĄ PASIRYŽOME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS 8ROOKLYNE (BUILDING FUND) 
680 BUSHVVICK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ........... statybų fondui ir prašau įrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius j:
0 Garbės fundatorius ($1000) □ Amžinuosius narius ($500)
□ ..Fundatorius ($100) □ Rėmėjus (magesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui--------------

ADRESAS ..........................................-............. ....... ......... ................

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deduetible)
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Mf. m. svhkai
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,TtLIŲ SIAUTIMAS 
I IŠTEISINIMAS

Klausimas <
Esu teisininkas, baigęs Vy

tauto Didžiojo Universiteto tei
sių. fakultetą. Dabar dirbu fi
zinį darbą fabrike, tačiau ne
nustojau domėtis teisiniais rei
kalais. Skaitau laikraščius ir 
negaliu atsistebėti, kaip viso
kie plėšikai, žmogžudžiai ir nar
kotikų pardavėjai bei vartoto
jai “išsisuka” iš įstatymų sank
cijų ir palieka laisvi ir nebaus
ti. Visokie chuliganai visur dau
žo langus, užpuola žmones, api
plėšia ir iš viso užsiima viso
kiais biauriais darbais. Jei jie 
ir patenka į teismą, koks nors 
gudrus . advokatukas apsiima 
juos apginti ir jam tai dažniau
siai pasiseka padaryti. Kodėl to
kie visokie padaužos ir krimi
nalistai turi visokių teisių, o pa
dorūs žmonės, kurie dirba ra
miai ir niekur nieko neužgau
na, neturi jokių teisių ameri
koniškoj visuomenėj? Daug 
kas mano, kad tai yra tik poli
cijos apsileidimas. Kiek man 
atrodo, skaitant laikraščius ir 
žurnalus, čia ne policija kalta, 
o teismai, ypatingai aukščiau
sieji teismai. Ar Tamsta atsa- 
kvtumėt į šį bendros informa
cijos klausima? Man dažnai ten
ka pasikalbėti su aukštąjį 
mokslą baigusiais amerikiečiais 
šiuo reikalu, bet jie niekuo
met nesugeba man į šį klausi
mą aiškiai atsakyti.

NUSII

Atsakymas

statutų' ta&tartaumutauis-į 
titucija arba įstatymai 
konstituci<H)alūs” (unconstitu- 
tional) ir neturi teisinės reikš
mės.

Atskirų valstijų konstitucijų 
ir įstatymų aukščiausias ir galu
tinis interpretatorius yra tos 
valstijos aukščiausias teismas 
(Supreme Court). Federalinės 
konstitucijos ir federalinių įsta
tymų aukščiausias interpretato
rius (arbiter) yra JAV aukščiau
sias , teismas (Supreme Court 
of the United States), kurio 
būstinė yra Washington, D.C. 
Jei atskirų valstijų aukščiausie
ji teismai sprendžia bylą, ku
rioje yra gvildenamas vadina- 
as “federalinis klausimas”, 
atseit “teisė” arba “pareiga”, 
kurios šaltinis yra ne pačios 
valstijos konstitucija arba įsta
tymas, bet federalinė k-ja arba 
įstatymas, tada paskutinė in
stancija yra ne tos valstijos 
aukščiausias teismas, bet JAV 
aukščiausias teismas Washing- 
tone.

Tokia “dvilypė” padėtis turi 
problemų, kurias mum europie
čiam, kartais sunku suprasti. 
Atskiros valstijos tvarkosi 
pagal savo nuožiūrą, leidžia sa
vo baudžiamuosius ir civili
nius įstatymus, turi savo teis
mus ir, žinoma, savo adminis
tracinius organus (executive 
brandi). Valstijos rūpinasi sa
vo vidaus saugumu ir tvarka 
(police power), traukia atsako- 

Kolcga, N.Y. valstija mybėn, teisia ir baudžia tos 
tvarkos nesilaikančius visuome
nės narius. Tačiau ne tik vals
tijos konstitucija, bet ir fede
ralinė konstitucija numato in
divido teisėm apsaugoti meto-

Kiekviena valstija turi savo 
konstituciją. Kiekvienai valsti
jai dar yra privaloma federali
nė konstitucija ir federaliniai dus (constitutional safeguard), 
statutai. Taip vadinamoji

tacijų liečiančių ‘‘kaltinamojo” 
teises, — iš kitos!

Ypatingai tokių “konfliktų” 
ir kartais nesusipratimų sjjsj- 
daro, kai aukščiausias teismas 
padaro “pakeitimus” savo in
terpretacijose,, liečiančiose va
dinamąsias “konstitucines ap
saugas” kriminalinės teisės sri
tyje. Su laiku pasitaiko gren
dimuose modifikacijų ir daug 
reikalų, kurie iš karto atrodo 
sunkūs, vėliau paaiškėja ir susi- 
normuoja.

~~ Anglosaksų teisės pagrindinis 
dėsnis kriminalinės teisės srity
je yra šis: kaltinamas asmuo, 
yra skaitomas nekaltu tol, kol 
valdžia (prokuroras) įrodo jo 
kaltę ir prisiekusieji (jury) ar
ba. teismas, jei kaltinamasis at
sisako savo teisių į jury, jį ran
da kaltu. Europos kontinento 
teisėj šis dėsnis nevyrauja. An
glosaksų teisiniais pagrindais 
besiremiančios teisinės santvar
kos didžiuojasi šiuo savo dės
niu. Faktas, kad “kaltas” as
muo kartais lieka “nenubaus
tas” yra labiau priimtinas, ne
gu mintis, kad nekaltas asmuo 
gali būti apkaltintas, nuteistas 
ir nubaustas, šis dėsnis arba 
principas yra “konstitucinių ap
saugos priemonių” pagrindas, 
prasmė ir pateisinimas.

Nėra Įmanoma čia išnagrinė
ti visą klausimą. Noriu pasaky
ti, kad Tamstos klausimas yra 
labai įdomus ir patariu pasiskai
tyti, jei iki šiol to nesate pa
darę, apie anglosaksų teisės 
evoūuciią ir išsivystimą. Ma
nau, kad kai kurie dąlykai, ku-

Šiuo metu iš Detroito-Michi- 
gano ir apylinkių į Lietuvių 
Fondą įsijungė 99 lietuviai. E 
lietuvių, kuriem rūpi gyvoji Lie
tuva, kurių, priskaitome apie 
2000 asmenų vien tik Detroite, 
žemiau skelbiamoji šimtinė — 
tai tik pradininkai. Kaip žinia, 
Detroitui yra paskirta surinkti 
100,000 dol. kvota. Lietuvių 
Fondo valdyba pasitiki čia gy
venančių lietuvių patriotiniu 
dosnumu. Detroitiečių jau
trumą, pasiaukojimą, lietuvy
bės išlaikyme kultūros puose
lėjime ir Lietuvos laisvinimo 
frontuose žino iš spaudos visi 
JAV lietuviai. Pirmoji į milijo
ninį Lietuvių Fondą įsijungusi 
šimtinė — tai tik sąjūdžio 
pradžia! Ir toji pradžia jau su
telkė' L F. skirtos kvotos net

baigos. Kaip matome, Detroitu! 
ir jo apylinkių lietuviam L. F. 
C.v.-ba parodė didelį pasitikėji
mą, nes pavedė surinkti dešim
tąją dalį viso L. F. užsibrėžto 
milijono dolerių.

Žinotina, kas yra tie L. F- 
pradininkai Detroite.

Aukojo po 1000 dol. ir dau
giau: J. Andriulis ir žmona, M. 
šnapštys, Amerikos L. Inž. Ar
chitektų S-ga, Ona ir Juozas 
Briedžiai, A. ir kun. B. Dagiliai, 
Napol. ir dr. M. Miškiniai, dr. 
P. šepetys, St. ir Vac. Urbonai.

325 dol. a.a. M. Kačinskie
nės atmint. įnašas.

linskas, M. Vitkus ir žmona, F. 
Žukaitis. Viso 93 L. F. nariai. 
Be to, 6 asmenys įnešė po ma
žiau — viso 145 dot

Iš viso iš Detroite ir Michiga
no apylinkėse gyvenančių lietu
vių surinkta 18,096 doL Paste
bėję šiame sąraše kokių trūku
mų ar klaidų, malonėkite tai 
pranešti inž. Vyt. Kutkui, 1636 
Scotten Avė., Detroit, Mich. 
48209, tel. TA 6-6332.

Jeigu kas norėtų L.F. savo 
įnašu paremti, pinigus ar če
kį galite įteikti bet kuriam De
troito Apyl. Lietuvių Fondo va
jaus komiteto nariui. Be to, 
mielai aplankysiu asmeniškai 
kiekvieną betkur gyvenantį lie
tuvį, jeigu jis apsispręstų tapti 
L.F. nariu. Mano adresas: 153 
E. Parkhurst, Detroit, Mich. 
48203, tel. TO 7-0153:

VI. Mingėla

BehnBi flaą 
į P. Aaieriką
Praeitam Darbininko nume

ryje* rašėme, kad į Pietų Ame
rikos lietuvių kongresą norima 
pasiųsti dovaną — filmo kopi
ją apie lietuvių dieną New 
Yorko pasaulinėje parodoje. 
Kongresas bus sausio gale ir 
vasario pradžioje Buenos Aires 
mieste, Argentinoje.

Filmas bus rodomas kongre
so metu, vėliau bus pervežtas 
per visas Pietų Amerikos lietu
vių kolonijas.

Filmo kopijai užbaigti reika
linga tik 150 doL Tai labai ir 
labai nedidelė suma. Bendrom 
jėgom tai bus labai lengva su
rinkti.

Prašom visus mielus mūsų 
skaitytojus, kurie reikalą 'te
pranta, atsiliepti į mūšy /baką. 
Prašom aukas slysti: Darbinin
ko redakcija, 910 WiHoughby 
Avė., Brooklyn, N.Y., 11221.

Jūsų dosnumą prisiminsime 
spaudoje. Redakcija

Visame pasaulyje yra 3,133, 
088,722 gyventojai. Iš jų 586, 
349,440 yra katalikų. Pagal 
kontinentus: Azijoje yra 1,753, 
315,529 gyventojai, iš kurių 
38,653-,647 yra katalikai; Eu
ropoje yra 660,916,964 gyven
tojai, iš kurių 251,799,949 yra 
katalikai; abiejose Amerikose 
yra 436,578,652 gyventojai, iš 
kurių 263,607,035 yra katali
kai; Afrikoje yra 264,506,268 
gyventojai, iš kurių 28,373, 
949 yra katalikai, o Padfiko 
Okeanijoje yra 17,771,309 gy
ventojai iš kurių 3,914,840 ka
talikų. !

Kas norėty skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-7923

Rimulytės—
Augaičio at-

Butkus, S.
FOTOGRAFAS 
Romualdas Kisielius

18 proc., o visi kiti Detroito - 
Michigano lietuviąi turėtų suau
koti likusius 82 proc. Parodyki
me 1967 naujajam L- F- komi
tetui Detroite sąvo pasitikėji-

rie iš pirmo žvilgsnio gali at- mą. Maždaug 82.000 doL norė-
. rodyti nelogiški ir nereikalingi, tume surinkti iki Lietuvos ne-

kai „ , individas yra kaltina- pastudijavus gali pasidaryti la- priklausomybės 50 metų sukak-
premacv” klauzulė reiškia, kad mas kokiu nors nusikaltimu. biau suprantami ir pateisinami ties minėjimo, t.y. iki 1968 pa-
federalinės konstitucijos reika- JAV konstitucijos pirmieji 10 
lavintai “viršija ir ima pirme- “Amendments”, (vadinamasis 
nvbę” prieš pačiu valstijų , kon- Bill of Riphts), įkūnija pagrin- 
stituciias ir ju Įstatymus. To- dines individualines piliečių

250 dol. JAV Liet. B-nės De
troito apylinkė.

204 dol. a.a.
Augaitienės ir 
min. įnašas.

Po 200 dol.
Dryža, Liet F. Bičiulių C.V., 
Liet. Veter. S-ga Ramovė —De
troito skyr., J. Mikaila, J. Mit- & Amerikos Foto-žurnalistu organiza- 
kus ir žmona, B. Staniškis ir g cii°8 ir Tarptautinės Fotogrdfų S-go* 
žmona, J. Šepetys, dr. P. Že- I narys, jums už prieinamiausi, kainą

. . . , • J 9 atliks visokiu* fotografinius darbus,
maltis ir žmona. Reikalui esant nuotraukos pagamina

mos per porą valandų.
125 dol. pirmojo Lietuvos ka

reivio St. Butkaus šaulių kuo- g Dėl susitarimo skambinti: 967-8868

kiu būdu, iei kokios nors vals- “laisves”. Tani tų laisvių yra 
tiios konstitucija arba jos iš- tokios pagrindinės teisės, kaip 
leisti istatvmai kuriuo nors at- “freedom of speech”, “freedom 
žvilgiu prieštarauja federalinės, of relieion”. “freedom of as- 
konstitucijos arba federalinių sembly” ir kit.

Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 
anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė

tuvių jaunimas, pasinaudoda
mas IV-jo Pietų Amerikos lie- tėvų žemės ir neturėjo galimy- 
tuvių kongreso proga, organi
zuoja jaunimo metų užbaigi
mą su šia programa:

History of the Lithuanian Nation. by C. R. Jurgėla. Plati Lietuvos istorija, 
544 psl. $10.00.

Lithuania and Lithuanian*. compiled by J. Balys. BibHography. $5 00.
The Balt*, by Marica Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. kietais 

virSeHais.$7.50.
Lithuania under the Sovieto, .by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

300 psl.. kietais viršeliais. $7.00.
Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. Kie

tais viršeliais $4.00, minkštais $3.00.
Tvrenty Yeart' Struggle for Freedom of Lithuania, by J. Audėnas. $2.50.
The War Against God in Lithuania. by Dr. J. Savasis. $1 25.
Guerrilla Warfare on the Amber Coast. by K. V. Tauras. $3.00.
Leave Your Tears in Moeeow, by B. Armonas. $4.00.
Tannenberg. by C R. Jurgėia. The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
Crosaea, t>y V. Ramonas, romanas. Kietais virbeliais. $4.00.
Seieėtod Lrthušnian Shprt Stoties. Lietuvių rašytojų kūriniai $5 00.
Lilhuanlari Chiartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio ir šeiniaus. kūriniai.

sausio 27-vasario 2: Studijų 
šavaitė Šiluvos tėvų marijonų 
vasarvietėje;

vasario 2-5: Pietų Amerikos 
lietuvių kongresas, kur suva
žiavęs kitų kraštų jaunimas da
lyvauja kaip garbės svečiai;

vasario 6: oficialus jaunimo 
mėtų užbaigimas Šiluvos vasar
vietėje;

vasario 8-23: jaunimo stovyk
la Kordobos kalnuose.

Chicagoje-buvo priimtas Ar- mūsų tėvų kraštą”. Šis paskai- 
gentinos lietuvių jaunimo pa- tų ir diskusijų ciklas pritaiky- 
siūlymas užbaigti jaunimo me- tas Pietų Amerikos lietuvių 
tus Argentinoje. Argentinos lie- jaunimui, kadangi jis yra gi- Po 100 doL: Amer. Liet Bal

inęs išeivijoje, toli nuo savo so radijo kL Detroite, Ateiti
ninkų sendr. s-ga, dr. M. Bajo-

bės jo pažinti runas ir žmona, A. Banėnas, S.
Kreipiamės į pasaulio lietu- Bartkus, S. Barvydas, M. Bau- 

vių jaunimą kviesdami atvyk- kys ir žmona, V. Bauža ir žmo- 
ti į mūsų ruošiamą jaunimo me- na, F. Blauzdys, V. Bublys, L. 
tų užbaigimą, stadijų savaitę, Bulgaris, P. Bulota, P. čečkus 
jaunimo stovyklą ir bendrą IV ir žmona, J. Černius ir žmona, 
P.A.K Kongresą. - K. čiuželis, P. Dalinis, K. Daug-

Parsivežę iš PJJ. Kongreso vydas ir žmona, Detroito Skau- 
ir stovyklos JAV gražiausius čių “Gabijos”' tuntas, a.a. gen. 
prishnžnimus ir »į^ūcSiiis, no- Z. Gerulaičio atmint. įnašas, 
rime, kad užsimezgę ryšiai ir E. Gerulaitienė, A Grinius ir 
pažintis nenutrūktų. . žmona, P. Griškelis, L. Gruna-

$5.00.
Lithuanian Folk Tale*. $4.50.
The Herdsmah and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.

Studijų savaitės metu paskai
tų ir diskusijų temos skirtos 
Pietų Amerikos lietuvių jauni
mui pagal šūkį: “Pažinkime

Houte Upon the Sand. by J. Gliaudą. Romanas. $4 00. .
The Ordeal of A*sad Pa«ha, by I. Šeinius. Satyra. $2.00. 
Memoir* of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00. 
The Maker of God*, bv St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00. 
The Temptailort, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wi*hirtgmore. by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Teatament of Falth and Courage. Sibiro maldaknvgės lietuvių - 

angl-Į kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Pomilar Lithiian'an Reeipea, by J. Dautvardis. $2 00.
Lithuanian' Setf-TaughL by M. Variakojytė. $1.25.
Art CoUeetloh of the Lithuanian Franclacan Fathers, by P. Jurkus. Lietuvių
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menininkų paveiksiu albumas. Didelio formato. $6.00.
Lithuanfa. by V. Augustinas. Albumas i* Lietuvos vaizdų. $6 00.
DedleaVon of the Chane! of Our Lady of Šiluva. 50e.
Ovr l.adv of Šiluva. by Rev. John C. Jutt. 50ė.
Thaddeu* Ko«ciu*zfco the Champion of Freedom. by A. D. Yuknis. 50d.
Lithuania. short pamphlet about Lithuania. 50c.
Engl>*h-I.ithrtah|an Dfctlonary, by V. Baravykas fca. 30.000 žodžiu). $6 00. 
LHhuanian-EngUsh. bv B. Plesarskas. B. Svesevičiu* (ca. 27,000 ž.) $5.00. 
Lithuanian-English. V. Peteraitis. 602 psl. Kietais virbeliais. $7.00.

(Persiuntimui paštu pridedama 25C) 
feins bei kitos lietuviškos knygos ir muziko* plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ

910 Willoughby Avė., Brooklyn,' N. Y. 11221
M a. į d. A. Kuri, niraflto
rtiaH* (d.) — kvKflrve mmtejmu ertoetart. 
fotografijos parodai, kert bos v—ris mėn.

savo lietuviškos kilmės dvasią. Karalius, P. Kausteklis, K. Ko- 
daitis ir žmona, A. Kripkaus- 
kas ir žmona, J. Kučinskas ir 
žmona, č. Kupeta, V. Katkus ir 

Jaunimo Mblg Uftaigimo žmona, LXKS. Detroito 
sk., J. Lešfinskas . ir žm<ma, 
Liet gyd. frgos Detroito sk., 
Lietuvių žurn. s-gos Detroito 
sk., J. Mačndaitis, J. Marcunas, 
A. Mikalktaas, J. Mikalonis, E. 
O. Makauskas, K S Mittalta, J. 
Mockattis, aju M. Mozūras, J.

ir žmo- 
M AM. Nakas, K. Navasaitis 
ir žmona, J. Paštas, V. Pauža, 
L. Fefiura ir žmona, A Pet
riukas, a.a. K. Plechaviaenės 
atmint įnašas, J. Racevičius ir 
žmona, K. Ražauskas ir žmo
na, J. Rekašius ir žmona, V. Ru- 
seckas ir žmona, V. Selenė ir 
žmona, K Sragauskas, č. Sta
niulis ir Žmona, J. Stangas, č. 
šadeika ir žmona, J. Televi- 
čius ir žmona, M. Tylas ir žmo
na, Br. Valiukėnas, V. Valys ir 
žmona, P. Vedeika, dr. P. Vi-

Star-Spangled way to 
salt it away!

A nttle ready cash improves the flavor of almost anytfring.
And when you put your extn doilars in U.S. Savinft 

Bootb youTl ahvays have th* money when you need iti
Iri a fact: A littie wiH powėr today can give you a lot 

of buyinf power tomorrow.
, Maybe even tnore than you know. Beęąuae the new 
4.15% interest rate makes your money grow fteer.

For instance, saving a* littie as $5 each week wiR mean 
you have over $2,000 in s*wen years!

Plūs the red, white and bhie f&ltng youTl get—free— 
widk every Bond you buy.
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ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Bostono - M ET lygos varžybose, 
sausio 6, Lietuvių B įveikė Boylsto- 
no klubą, santykiu 3įfc:l%. Taškus 
pelnijo: William Shakalis 1, Kęstu
tis Makaitis 1, Saulius Girnius 54 ir 
Icenogle 1. Lietuvių I pralaimėjo 
prieš Lincoln.

Boston S. Globė, sausio 8, įvardi
no MET lygos pirmūnus: 1-2. Har- 
vard'ir MIT po 4:0. 5 v. Lithuanian 
2:3, toliau Lincoln, Cambridge I ir 
Tufts universitetas.

Mirė šachmatininkas Albinas Ka
rosas, savo laiku žaidęs So. Bostono 
lietuvių komandoj. Jo šeimai reiš
kiama užuojauta.

Amerikietis Hans Berliner, pasau
lio korespohdencinėse p-bėėse, pilni- 
jo tavką iš Sovietų didmeistrio Bo- 
risenko ir eina pirmuoju; Berliner 
6t4:lt4, Huzak (Čekoslovakija) 5y2 
: 1%. Pasaulio čempionas, didmeist
ris Zagarovski, Sov., teturi 4 (4:2(4. 
Viso 17 dalyvių.

0 SPORTAS
FUTBOLAS .

Pereita sekmadieni Lietu
vių Atletų klubo futbolininkai 
žaidė pirmąsias rungtynes šiais 
metais. White Plains Commu- 
nity centro salėje pravedama
me turnyre, mūsiškiai žaidė 
prieš Hellenic. Nors ir prieš 
aukštosios lygos pirmūnus daug 
vilčių neturėta, bet po pralai
mėjimo tenka susimąstyti. Mū
siškiai • pasirodė vėl be trenin
go, veik visi žaidėjai po kelių 
minučių pritrūko kvapo. Tokio
se apystovose nelauktina geres
nių pasekmių ir išėjus aikštėn. 
LAK žaidė šios sudėties: Jan
kauskas; Šileikis, Budreckas, 
Budraitis, Mrozinskas, Bavars - 
kas, (Bagdžiūnas) Pradžioje 
mūsiškiai puikiu Budraičio šū
viu vedė 1:0. Deja, neilgai teko 
džiaugtis. Spartūs graikai per 
keletą minučių pasiekia eilę į- 
varčių ir pasekmė 5:1 išelemi- 
nuoja lietuvius iš tolimesnių 
varžybų. Ateinanti sekmadieni 
turnyras (be mūsiškių) tęsiamas 
toliau.

Jauniai sekmadienį žaidžia 
taurės rungtynėse prieš Bronx 

. Tigers. Rungtynių įvyksta mū
sų aikštėje East NY 11 vai.

Atletas

Vaikai žaidžia kareivėliais miesto parke Nuotr. R. Kisieliaus

.; • i

Kada saulė užtekės Vorkutos stovykloje?
1966 gruodžio 22, 2 vai. 29 

min. ryto įvyko, žiemos saulė
grąža. Tai gana svarbus gam
tos fenomenas. Tuo momentu 
baigėsi ruduo ir prasidėjo žie
ma mūsų šiaurės pusrutulyje. 
(Australam ir Pietų Amerikos 
gyventojam tai buvo vasaros 
pradžia). Saulutė, kuri jau šeši 
mėnesiai vis slinko žemiau į 
pietus — palygink vidudienio 
saulės aukštumą birželio 21 ir 
gruodžio 22 — saulėgrąžos mo
mentu atrodė, kad ji sustojo 
porai sekundžių savo kurse ir 
vėl ėmė grįžti šiaurėn, pas 
mus. 1967 kovo 21, 2 vai. 37 
min. ryto New Yorko laiku 
(E.S.T.) ji pasieks pusiaują. 
Tuo momentu mum pasibaigs 
žiema ir prasidės pavasaris. Vi
same pasaulyje tą dieną diena 
ir naktis bus vienodo ilgumo. 
Pagaliau 1967 birželio 21, 9 v. 
23 min. vakaro. (E.S.T.) ji pa
sieks aukščiausią tašką mūsų 
padangėje ir momentaliai pra
dės vėl slinkti žemyn į pietus.
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Savininkas — Helmut Vollmer
206 East 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York, N. Y.

Tel. RE 4-4428

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p.
Užkandžiai iš nuosavos virtuvės

Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

Vienintelis Importuotojas Amerikai

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR
ĮVAIRIOS RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

JAV-se
ADOLFSCHRAGERFURNITURE, Ine.

Yorkvilės Didžiausia, Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avenue) N.Y.C.

Tel. TR 9-0400
Adara kasdien iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad.

iki 6 v. vak

Tai bus vasaros saulėgrąža. Vi
dudienio saulės aukštumas 
New Yorkui bus 73 ir pusė 
laipsnių. Telšiuose, Žemaičių 
sostinėje, ji matysis tik 57 ir 
pusės laipsnių aukštumoje, t.y. 
14 laipsnių žemiau negu New 
Yorke. Tas priklauso nuo geo
grafinio pločio.

1966 gruodžio 22, 2 vai. 29 
min. ryto, saulėgrąžos momen
tu, saulutė buvo zenite Indijos 
vandenyno pietuose. Tą dieną 
naktis buvo ilgiausia ir diena 
trumpiausia. Lietuvoje, Balti
jos pajūry, saulėgrąžos momen
tu saulutė buvo patekėjusi 
prieš 24 minutes. Dienos ilgu
mas Lietuvoje tą dieną buvo 
(skaičiuojant nuo saulėtekio iki 
saulėlydžio) 6 vai. 57 min. 
New Yorko geografiniame plo
tyje 9 vai. 20 min.

Vorkutoje, vergų stovykloje 
Sibire prie Pečioros upės, kur 
daug lietuvių vergų žuvo, ver
gai nekantriai laukia patekan
čios saulutės (Šių eilučių auto
riaus du pusbroliai ten mirė 
1953 nuo šalčio ir bado). Vor
kuta yra apie 100 mylių į šiau
rę nuo speigračio. Vergam sau
lutė nusileido gruodžio 7 ir pa
tekėjo tik sausio 6. Kitoje ver
gų stovykloje, prie Lėnos upės 
žiočių, saulutė nusileido lapkri
čio 10 ir patekės tik vasario 2. 
Ten vergavo labai daug lietu
vių moterų su vaikais rusų žu
vies pramonėje. Taigi, • saulė
grąžos dieną vergai nematė sau
lutės, bet jie žino, kad ji jau 
grįžta...

Šį mėnesį saulė yra šaulio 
(Sagittarius) konstelacijoje. Gi- 
musiem po šiuo “ženklu” tas 
visai neturi jokios reikšmės gy
venime. Astronomai labai ne - 
noriai diskutuoja planetų ir ki
tų dangaus kūnų įtaką žmo
nėm. Bet yra faktas, kad dan
gaus kūnai turi nepaprastas 
gravitacines jėgas. Pav., mėnu
lis ir saulė sukelia potvynius it 
atoslūgius. Per šešias valandas 
milijonai tonų vandens yra per
keliama iš vienos vietos kiton. 
Ta pati jėga palenkia net že
mės plutą apie 2 pėdas, o ta 
pluta yra apie 30 mylių storu
mo. O kodėl tos jėgos negalė
tų kiek nors paveikti ir žmo
gų, kuris yra toks trapus pa

daras, kurio kauleliai taip greit 
lūžta. Taigi, dangaus kūnai tu
ri šiek tiek įtakos į žmogų, bet 
kiek ir kaip, niekas nežino.

Senais amžiais Chaldėjai, Šu
merai, Romėnai ir kiti gerai pa
žinojo žiemos saulėgrąžos feno
meną ir tą dieną iš didelio 
džiaugsmo, kad “saulutė vėl at
kopdama budina svietą”, t. y., 
grįžta atgal, grąžindama šilumą, 
šviesą ir gyvybę žemei ir jos 
gyventojam, šventė labai iškil- 
fmingai. Persijos astronomai 
galvojo, jog grįžtanti saulė 
esanti naujai užgimusi.

Žemės atstumas nuo saulės 
svyruoja — kartais didesnis, 
kartais mažėsnis. Mes buvome 
arčiausiai saulės sausio 2 ir bū
sime toliausiai liepos 5. Taigi, 

„ žiemos metu saulės rutulys at
rodo kiek didesnis negu vasa
ros metu. Žemės ašies pakrypi
mas nulemia mūsų metų laikus, 
bet ne atstumas nuo saulės.

Kada prasidėjo nauji metai? 
Į mūsų žemę nauji metai atėjo 
gruodžio 31, 7 vaL ryto New 
Yorko laiku (E.S.T.). Mat, tuo 
momentu Ramiajam vandeny
ne, prie Internacionalės Datos 
Linijos, buvo pats vidurnaktis 
— 1967 sausio 1 d. 00 vai. ryto. 
Laikas keliauja iš rytų į vaka
rus, maždaug 1050 mylių per 
valandą ant pusiaujo. (Kas 
gali paneigti, kad laikas eina 
greit?). .Taip bekeliaudamas į 
vakarus, po 17 valandų laikas 
atnešė ir mum Naujus Metus, 
bet jie jau buvo 17 valandų se
numo.

Kada Žemaičiai sutiko nau - 
jus metus, ten kalendoriai rodė 
1967 sausio 1, 00 vai. ryto (vi
durnaktis), o pas mus dar bu
vo seni — 1966 metai, gruo
džio 31, 5 vai. popiet:

Kada mes New Yorke sutiko
me Naujus Metus, 1967 sausio 
1, 00 vai. ryto Havajų salose 
ir centrinėje Aliaskoj dar buvo 
gyvi senieji 1966 metai ir ten 
laikas buvo gruodžio 31, 7 vai. 
vakaro Havajų salos laiku. Lai
kas yra .relativus, ar ne?

Senieji žemaičių išminčiai sa
kydavo, kad Grabnyčių dieną, 
t.y., vasario 2, diena esanti pa
ilgėjusi “per gaidžio žingsnį”. 
Kiek tai yra ant mūsų laikro
džių? Tai yra 51 minutė New 
Yorko geografiniame plotyje. 
Lietuvoje — 1 vai. 42 min. Ar 
Lietuvoje gaidžiai vaikšto'dides
niais žingsniais? čia Einšteinas 
galėtų paaiškinti. A.

TO PLACE 

YOURAD, 

CANCEL ORCHANGE 

Te!. 867-3680

SCHOOLS

CUBAN-AMERICAN 
INSTITUTE

Leam how to leam English or 
Spanish correctly special even- 
ing classes daily Irom. 4 PM to 
10 PM. — 4327 Bergen Line 
Avė Union City N.J. For ap- 
pointment call 866-7768

H. W. MALĖ

Maintenance Mechanic gualified ap- 
plicant who mušt have minimum 5 
years plant experience. A National 
Chemical Corporation located in So. 
Kearny. Excellent wages and fringe 
benefits. Immediate opening. Call 
Mr. Knobbe 642-0350. — An Equal 
Opportunity Employer.

SALESW 
WANTED

LIFE & HEALTH INSURANCE.
Sales career opportunities. Salary 
&training. Full time. Call D E 8-3092 

9 AM to 4 ?M.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBfcS

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New Yorke: 1654 2nd Avenue — 

(Tarp 85 - 86 gatvių) 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avė. — 
Astorijoje: 28-28 Steinway St. —

TR 9-3047

VA
AS

1-7068
4-3210

Franklin Square, L. I.: 981 Hempstead Tpke. — 
437-7677

Flushinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552
Jackson Heights: 82-10 37th Avė. — DE 5-1154

Eskimai, gyveną Kanados 
šiaurėje, laikosi senų tradicijų, 
kurių nevaržo federalinės by- 
riausybės įstatymai. Pav-, šei
ma turinti daugiau vaikų, pado
vanoja vaiką bevaikei šeimai. 
Jokių pamestinukų ar paten
kančių į prieglaudas eskimų 
vaikų nėra.

HOSP1TAL ADMITTING CLERK

Nightwork, heavyphone work, mušt 
be able to type 45 w. p. m. We’re 
looking for a reliable and energetic 
person. — Only experience<d need 
apply. Please call for interview 
Tues. Mr. Munnerlyn.

“SALARY OPEN”
AU I-4IOO

H. W. FEMALE

WANTED 
EXP OPERATORS 
O N SPORTSV/ E AR

Section work — steady work nice 
vrorking conditions Rogam Sports- 
wear 1437 Gatės Avė Bklyn Call

EV 6-573 3

FILATELISTAI !
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

NURSING KOMES RESTAURANTS

VVANTED EXP OPERATORS
Pocket maker lining setter hand 
sewers on ladies coats steady work 
nice working conditions 244 Pettit 
Avė Bellmore L.I.

Call 516 SU 5-1249

NURSES—R.N. L.P.N.
Full or part time. Assistant Direc- 
tor. Degree and Supervisory know- 
ledge reąuired. Head& Staff Nurses 

Call allweek.
Contact

MRS. LIEBER.MAN 
Director of Nursing

(212) AU 1-4100 
Knickerboder Hospi+al

70 Convent Avė. New York City

HOTELS

GRANDAHOTEL
Ashland Place £ Lafayette Avė 

Brooklyn N. Y.
MONTHLY 

DAILY &: 
WEEKLY

Call

U L 8-2000

You are alwayswelcome at the

HOTEL CECIL

210 W. 118 Street

Ali roomsrith. bath 
or running water, 

RadioorTV
New Low Ra+es
For resemtions call

864-3600
JOHN W. HARR.IS (Mgr.)

DISPLAY

SPANISH LANGUAG-E RECORDS
Catalogs free onreąuest from the 

Spanish Music Center
319 West 48th Street, Nevv York, 
N.Y. 10036. Write today or phone 
(212) JU 2-4280 for your FREE 
CATALOG.

MANOR HAVEN 
RĘST HOME

24 hour care of Convalescent and 
Aging R. N. supervision — modem 
clean. Reasęnable rates. 222 Colum- 
bia St. Huntington Station. Call: 
HA 3-9638.

LINCOLN RESTAURANT

Open 7 days a week fine food and 
excellent Service Come come bring 
the family for our special Sunday 
dinners — 4809 Befgen Line Avė 
Union City N.J. 866-9871

FEMME FASHIONS

Open 6 days a week
Custom made Bridals and Permals

Ladies Sports Wear 
1115 Summit Avė Union City N. J.

Dial 201-865-3136

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

DARBININKAS
910 Willoughby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue
PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir balsamuotojas 
Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną, ir naktį. Mo
demiška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir į 
kitus miestus — Tel. T R 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-- Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Mafthew P. Ballas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalins-Šalinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMA1CA AVĖ.
(prie Forest P’way Station)

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Tel. Vlrginia 7-4499

Theodore Wolinnin,:
Ine.

E. JOSEPH ZEBROV7SKI 
Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia su 

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

GRamercy 5-1437

Long Island
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pilkėjo 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


