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no jos įtakoje esančių arabų 
spaudimą Trra«4ini Izraelio Ii* 
kimui padidėjo grėsmė. T a

Dabar apramins"

- Nuo Vietnamo akys momen
tui kreipiamos į vidurinius ry
tus. N. Y. Post sausio 24 rašo, 
kad vyriausybės žmonių priva
čiuose pareiškimuose rodomas 
susirūpinimas dėl vid. vytų.’ 
Esą savaičių, o gal dienų eigo
je gali sprogti nauja krizė, ku
ri galinti sugriauti “taip var
gingai statomus tiltus su rytų 
Europa; ji gali per vieną nak
tį sunaikinti J. V. ir Sovietų 
bendradarbiavimo pakenčiamai 
taikai Vietname viltis”.

tote jos yra 
Įį& 1200 tankų, 
;jėgą* kuri ka
ti. O svarbiau-

riuomenės (I 
šiuo meta Y< 
500 lėktuvų, 
raelį gali nu 
šia, kad ūži 

nugaros 
viri ginklai y

tųtarpsavęs santykiu* ku-
IMU KVrOm nWĮBM0QWIf J**

m Izraelio gyvybės kabia. Til
tai tarp Amerikos ir Maskvos 
bei jos satelitų beitų palengvė
jimas Izraeliui, kuris dabar jau
čiasi apsupimo padėtyje.

Prieš sutartį dėl

Kardinolo Francis Spelhnano 
laiškas Darbininkui — 3 pusi.dė Fulbrighl

rogance of I
kiša Amerikos politikai jėgos 
vartojimą ir dėl to nepopulia
rumą pasauly. Laikraštis pa-

vu. "
AMERIKA DERASI SU

yra svarbiausia 
na viduriniuose 
į Maskvos pa
kimba į Izrae- 

Savo ruožtu 
i, Prancūzija 

Jordaniją,

KODĖL IZRAELIO ŪKIMAS 
SIEJAMAS SU TILTAIS:

Izraelis 1956 kariniu smūgiu 
pažemino galijoto Egipto didy
bę. Bet nuo to laiko sąlygos pa
sikeitė, greičiau Izraelio nenau
dai

Tiesa, Izraelio karinė jėga 
pranašesnė už Syrijos. Syrija 
kariuomenės turi 60,000, Izrae
lis apie tiek pat, bet per 48 
valandas jo atsarginiai gali pa
didinti tą skaičių keturis kar
tus. Syrija turi 400 tankų, 150 
lėktuvų, Izraelis 600-800 tankų, 
450 lėktuvų, ginkluotų rake
tom. Syrija nebūtų jokia grės
mė Izraeliui, jei už Syrijos nu
garos nebūty nieko daugiau- 
Syrija turi karinę sutartą su ki
tu Izraelio nedraugu — Egip
tu, o Egiptas turi 165,000 ka-

' — Kinijos studentai, kurių nijos komunistų persekiojimų 
buvo 69, sausio 25 Maskvoje gyventojai bėga į Sovietų Sąjun- 
prie Stalino kapo padėjo gėlių, gos teritoriją. Esą kinai nori 
prie Lenino mauzolėjaus giedo- vietinius gyventojus asimiluoti

taria Podgorny žodžiam nei 
dėl Amerikos nei dėl Vokieti-

klaraciją, kurioje įspėjo, kad 
Vokietijos kanclerio pareiški-

prekybai tarp pavargtų tautų 
ir J V. Bus vykdom- svarbiau- 
šiM joe tiekimM — gauti iŠ 
J. V. gaminius ir žaliavas ilga* 
taiklu kreditu Ir mažom palū
kanom. Didelė dak tokiu būdu 
įgytų .prekių nuais Maskvos 
sėbram raudonajmo šiaurės 
Vietname paremti — sėbram, 
kurių icariuomeni ir Viet Gon
go iškamšos žudo, leidžia, gro
bia J. V. kovotojus Vietnamo 
kare". ;

Tokios rūšies žaidimas esąs 
priimtinas komunistam, jų se
kėjam ir pataikautojam. “Apie 
tai tektų pagalvoti kiekvienam 
Amerikos prekybininkui, ku
ris gal trokšta gero pelno ir pre
kybos su komunistais. Jis turi 
apsispręsti savo paties sąžinėje, 
ar tas pelnas yra vertas asme
ninės rizikos, kad vieną dieną, 
anksčiau ar vėliau, artimesnia- 
me ar tolimesniame kautynių 
lauke gali būti nukautas sūnus 
jo kaimyno ar jo paties ginklu, 
kurį įdavė į priešo ranką jo 
pirkliškas uolumas”.

Tuos žodžius Daily News pa
lydi įspėjimu: “Atgali.kas no
rėti didesnio pateisinimo dau
gelio respublikonų Senate bei 
Atstovų Rūmuose pasiryžimui 
kojoti prieš prezidento tūtų sta
tybą? šioje kovoje męs linkim 
jiem ir panašiai galyojantiem 
demokratam visokio "
mo.”

Detroito universitetas, laiko
mas jėzuitų, sausio 25 paskel
bė, kad jie numato eiti St Lou- 
is ir Notre Dame universitetų 
pėdom—“susipasąulinti”. Ford- 
hamo universiteto prezidentas 
Leo McLaughlin, S. J., sausio 
24 aiškino, kad katalikų kole
gijos bei universitetai negali iš
silaikyti be valdžios paramos. 
Kad ją galėtų gautis reikia at
sijungti nuo religinės instituci
jos. Tai esanti svarbiausia

“Tai būtų malonu — jei tai 
būtų tiesa... Bet ar tai tie
sa?” — klausia laikraštis ir at
sako — ne. Savo “ne” paremia 
argumentais, paimtais iš “Bar- 
ron’s žurnale 1967 sausio 16 
paskelbto straipsnio “Pavojingi 
tiltai”. Ano straipsnio auto
riai yra Brutus Coste (buvęs 

Pavergtos Europos Seimo gen 
sekretorius), ir Hal Lehrman 
(žurnalistas iš The News). Jie 
sako, kad tiltų statytojai labiau
siai rodo į Rumuniją, kurios 
raudonieji vadai atsisaką vyk
dyti Maskvos ūkinius reikalavi
mus, ūkinę vienybę su Mask
va. Tačiau ir pasilieka nepa
kitęs faktas, kad “motinėlė Ru
sija melžia pavergtas tautas”. 
Kuriais būdais tai daro? Mėgs
tamiausias Maskvos būdas —

mo frontu”. Derasi daugiausia torium ir paskyrė Dean Rusk^ 
Dabartinis Fulbrighto siūlymas, 
rodo, kokia laimė, kad Ftak

se sausio 25 Syrijos ir Izraelio vyrauja mažinimo noras. La- — i____ ,______ ,_________
atstovai patvirtino laikysiąs! pa- blausiai mažinimas galįs palies- dieniais telanko tik 1.1 procen- J* t®1 2,486,000. 
liaubų, kurios buvo pasirašytos ti socialinės apdraudos mokėji- tas. Tai mažtaurias procentas 
1949, ir nevykdysią agresijos mus. Prezidentas numatė juos visame pasauly. Tačiau krikštas.

- - ■■■ ■■

Sausio 25 paskelbta, kad pre- piktinimo spl 
zidento Johnsono įsakyta Ame- priminė, kad 
rikos lėktuvam nesiartinti prie 
Hanoi per 5 mylias nuo mies
to centro. Taip pat kiekvieną 
kartą turi gauti leidimą, no
rėdami bombarduoti sritį 30 
myliu -nuo Hanoi įskristi į ne-

priešo fgktu- misijos pfivn
bunė vedamajame^ Fulbrighto 
siūlymą vadina “Fulbrigito 
rogancija” ir priminė, kad pre-

šie dienos pranešimai rodo 
prezidento pastangas labiau pa
brėžti derybas suvaržant kari
nius veiksmus š. Vietname.

tiš Chicago Tribūne (kurio iš- 
karpėsWbtainką pasiekė A. 
D. dėka) griežtai pasisako prieš 
konsulatų sutarties tvirtinimą. 
Remiasi daugiausia FBI direkto
riaus Hooverio autoritetu, kad 
konsulatų steigimas padidins 
sovietinių šnipų lizdą. Dėl valst. 
sekr. Rusk mėginimo aiškinti, 
jog Hooveris nepasisako prieš 
sutarties tvirtinimą, laikraštis 
cituoja Hooverio laiško žodžius 
ir sako: “Jei Mr. Rusk juose 
randa pritarimą, tai jis nesu
pranta angliškai”.

Rumunija ir Vengrija priėmė Vokietija. Ji darė pastangų, 
Vokieti jos kvietimą atvykti į kad satelitinės rytų Europos

Romano atsiliepė dėl Italijoje 
------------------ ------------- ,——__.. . aktualaus divorsų reikalo. Par- 

Jofimonas Prancūzijoje: nevalgančių mė- lementas rengia įstatymą ėfivor-
— J. Tautų gen. sekr. U Kongresui pateikė biudžeto pro- sos 1 iš 6. Sovietai prieš porą mėnesių įpfljetinti. Popiežius Pau-

Thant suorganizuotose derybo- jektą 135 bilijonus. Kongrese turėjo 3,165,000 ir dar saugu- pggjgakė prieš. Socialistai
Švedijos bažnyčias sekma-^ f^^hęuMJės 230,000. Kini- ir koniun»tai kaltino, kad po- 

' “.'“.T?- piežius kišasi į vidaus reika-
1 lūs. Oss. Romano aiškino, kad

_....................... BrmMfąs sostinės rajone popiežius gina konkordatą, ku-
veiksmų. Pasitarimai dar ne- kelti 20 proc. Kongrese kalba- vedybos, laidotuvės atliekamos sausio 22-3 nuo potvynių žuvo riam prįelinasi numatomas di*
baigti. ma apie kėlimą 8 proc. bažnytiškai daugumos. 233, tūkstantiai be pastogės. vorsų legalizavimas.

VIETNAME—aplink Hanoi neliečiama 
idoj*. Daily News 
ią savaitę pasiro- 
knyga “The Ar- 
ver”, kurioje pra

šios rūšies pasisakymai prieš 
prekybos išplėtimą su komunis
tiniais režimais, rodo du pa
grindinius argumentus:

netikėjimą, kad prekyba pa
lengvintų pavergtų tautų padė
tį bei artintų jom nepriklauso
mybę nuo Maskvos;

tikėjimą, kad prekyba stip
rins komunistų jigas, - kovojan
čias prieš Amerikiečius Vietna- 

Chicago Tribūne kartoja me. Atrodo, antrasis argumen- 
pasisakymus ir iž kitų miestų tas Šiuo metu labiau mases elek- 

gu, sų Vietnamo komunistais, Didžiausias garsas padarytas, šo, kad Kennedy šeimos intere- spaudos. trina,
tai Amerika turi jį nušalinti. Manchesterio knygai “Preriden- sui tas garsas pakenkęs. Esą 

Ss užsienių komisijos pirmi- to mirtis” ir Kennedy šeimai. Johnsonas, kuris neigiamai už- 
ninko pareiškimas sukėlė pasi- Tačiau W. J. Tibune plačiai ra- kliudomas anoje knygoje, susi

laukia simpatijų, o šen. R. Ken
nedy susilaukia nepalankumo 
dėl jo tariamo politinio agresy
vumo. Pastebi, kad tas nepa- 

Anglijos min. pirm. Wilso- lankomas neliečia šen. Ed. Ken- 
nas sausio 25 baigė dviejų die
nų pasikalbėjimus su de Gaul- 
te ir jo vyrttusybo. Wilsonas iš 
anksto buvo pasisakęs prieš A- • --i ■ . . 
merikos dominavtaą Europos by*0
ūkiniuose reikaluose. Bet po klausinėjami 334 viešųjų mo 
konferencijos Prancūzijos užsie- mokytojai dėl jų dalyya- 
nių reikalų mh&teris ’ Couve 7“^ . subversy vfnėje veikloje, 
de MurviHe trumpai paaiškino w buvo atleisti. Mies-
per rafiK kM PrancttSj, nie- *» ™*verritete ftž tarautoje, 
ku nejapareigojo (suprantama buvo apklausinėjami, ir iš jų 
dėl AnM« priėmimo j Euro- 3» aUeisti ar pasdnakė. 
pos Skinu bendnmnenų) ir kad _ e«. M. Tayior, grįlųa po 
konferencija kuro aiškinimosi 5 4^ Vietname, pareiš. 

kė, kad bombardavimai š. Viet
name yra esminė dalis pas^trie- 

Anksčiau kinai skelbė, kad Kaip su psnfctadlaiiiaii -> ftanlaptoo fiztiom, dabar Staime agresijai ir būtų klaida
— Sovietai skelbia, kad i& s o v i e t a i siunčia i Sinkiango , GaBums rado, kad Ameri- Amerikos tarfttomenė yra di- juos sustabdyti.

Stokiango provincijos nuo Ki- provinciją ^ersantus sabota- koje 4B 10 katalikų numato pab®go-
žui organizuoti. ir totian penktačBeniab apsieiti 3^34,000484,000 dau-

be mėsos. Kitokia proporcija P1*®* metus. Iki 1968

KAS TEN DAROSI:

Nuo šių metą maža tcdrių die
nų, kad Izraelio ir arabų pasie
nis apsieitų be ginkluotų kon
fliktų — dMjrvatgamft tankam, 
patrankom, lėktuvam. Akty
viausia tuose konfliktuose yra 
Syrija, kuriai skuba atsiteisti 
Izraelis. J. Tautų gen. sekr. U 
Thant puolėsi tarpininkauti — 
susodinti Syrijos ir Izraelio at
stovus prie stalo derėtis. Abi 
pusės sutiko. Bet Newsweek, 
Time žurnalai žiūri į tas dery
bas skeptiškai, nes konflikto 
šaknys nėra smulkūs pasienio 
nesusipratimai, o viena kitai 
priešingos Izraelio ir Syrijos 
politikos. Anot Newsweek, 
Syrijos vidaus reikalų ministe- 
ris neslėpė siekimo: mes tęsi
me savo veiksmus, iki Izraelis 
bus baigtas. O N. Y. Post reiš
kia Izraelio nusistatymą: “Kol 
Izraeliui sakoma, kad jo buvi
mas negali būti pakenčiamas ir 
kad valstybė, kilusi iš tiekos 
kraujo bei agonijos, turi pri
siimti galutinės likvidacijos vi
ziją, tol negali būti patvarios 
taikos ar net sėkmmgę dery-

’GO- - ■1 KUR HE YE>A?
Ar Jie ffldns pavargtuiii labą, ar didins pavergėju 
galybę kitiem vergti it tavo sūnui žudyti? ' "

Argtonentiū už ir prieš “til- Ruslįre parduodsus pavusg- 
tų” statybos politiką 'tebems-*\tam taeąom pnim Jksinoia 
tomi. Beveik a&rąigai. ^IRtai brangiau, o -Iš jų pHusanąa pre- 
— į kur jie veda?” tokia ant- Ins įkMnaįa pMm Tai pra- 
ratšte vedamuoju atsiliepė Dai- lenkia senąjį anglų, olandų, 
ly Nears sausio 23. Laikraštis prancūzų vokiečių ir net japo- 
pradeda nuo ano argumento nų imperializmą bei koloūaliz* 
tab • "THtystatytoįai mano, mą..
kad Kremliaus pančiai visai nu- - *

Prekyba laisvės neduoda, bet iAm. todgmijta, čakretovalu-
__ ,____________________ _ _ Vengrijai, pH^jųinko jėgas. “Dėl to1 Bū
gnam* praeity ar beejt suma- tenkijai ir Rumunijai ir kad sija yra patenkinta Atmdaraiht 
Šatę, įei Maskva nekurstytų k- mes turėsime ryty Europoje —‘ 

taruąiį; ta- naujus sąjungininkus ar pusiau

Romoje Sovietų valstybės 
galvą Podgorny, kad jis sausio 
25 dėjo vainiką prie nežmmno 
kareivio kapo, saugojo 2000 
policininkų. Žiūrovų buvo visai 
maža. Pora dienų prieš tai bu
vo susprogdinta komunistų par
tijos būstinė. Pasikalbėjimuose 
su Italijos vyriausybės žmonėm 
Podgorny pasisakė, kad stiprins 
paramą š. Vietnamui, smerkė 
Ameriką, siūlė Europos saugu
mo konferenciją, kurioje netu
rėtų dalyvauti Amerika, Vokie
tija neturi būti prileista prie 
atominės energijos. -Italijos vy
riausybės žmonės mandagiai, 
bet aiškiai pasakė, kad nepri-

Mtakva. Tie 
^Maskvos sgsiųg- 

_ ____ ____ Maskvos techni
kų treniravėl E^rijos kariuo
menę. SyrijĮ 
Maskvos ati 
rytuose. Pag 
liepimą Syriį 
lį ar Jordaniją. 
Amerika, AaąįH 
ginkluoja lirao 
Saudi Arabiją. Ginklavimo rei
kalas tiek suaktualėjo, kad 
nuo sausio 18 Amerika siuntė 
ginklus Jordanijai net oro* ke-

Maskva šiuo metu sustipri-

Ginkluoti konfliktai tarp arabį ir Izraelio gausėja. Už jy Maskvos 
gyvybe priklauso nuo bendro susitarimo tarp Maskvos ir Amerikc

Kaire, kur “išlaisvinimo fron
tas” turi net 8 asmenų atsto
vybę. Derybos nieko lig šiol ne- brightas nebuvo paskirtas. N.Y. 
davusios. Derasi ir su š. Viet
namu. ■

FULBRIGHTO AROGANCIJA
Šen. Fulbrightas sausio 22 te

levizijoje skelbė, kad P. Vietna
mo min. ^pirmininkas Ky esąs 
Amerikos iškamša ir jeigu jis 
priešinasi derybom su Vietkon-

Bonną tartis dėl diplomatinių valstybės nepripažintų vakarų Amerikos pareigūnai slaptai zidentas Kennedy atsisakė 
santykių. Čekoslovakija taip 
pat pasisakė už diplomatinius 
santykius su Vokietija, jei 
abiejų pusių nebus statoma ko
kių sąlygų tiem santykiam už- ma* aP>e taikingus Vokietijos 
megzti Tuo nepatenkinta rytų siekimus esąs veidmainiavimas.
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Siuskite į Lietuvą ir SSSR

Tautinio potencialo mumyse 
pačiuose ugdymas^ir net tauti
nės kultūros kūrimas, atsietas 
nuo kovos iii krašto laisvę, yra

svečią,
daug todėl
pagal žmones p
metu daugumas
ir ąš tuo pačiu

“Vienas minėtų vadovų vė
liau savo pasiaiškinime rašė: 
‘Vaišės buvo daromos su svai- našiai 
ginamaisiais gėrimais, nes kito- Kai 
kių gėrimų nebuvo gaida. Bu- fritė,

vadovaujančių pareigų ir, kuo 
toliausiai vienų nuo kito atsky
rus, Įdarbinti kitose mokyklose. 
O juk jie - Sgup metus ranka 
rankon bendrą darbą ■ dirbo, 
barščius iš vieno puodo ir prie 
to paties stalo srėbė.

Store, Ine. 
i« II. KY;

skefibša rezoliucijos, nutarė snaušta, bent 20-je valstybių A 
dėl okupacijos pareikšti protes
tą ir apie tai. painformuoti JAV 
prezidentą. Jei nebūtų baisiai 
skaudu, būtų baisiai juokinga.

Padariau sau gyvenime išvadą, 
kad viso blogio šaltinis yra 
degtinė’.

Būdingiausias ’ pareiškimas 
pasiaiškinime — “kitokią gėri
mų nebūto gauta”. Jis karto
jai įvairiausiais variantais, 
Kaip KrsaUEveje Kitų premų 
dažnai nėra, bet degtinės gali 
gauti dieną-naktį”, “kavinėj ka
vos tik 100 gramų, o konjako 
— kiek tik pageidausit” ir pa-

qr 2-8387 
MM 4-4815 
PO 3-4818 
HU 1-2750 

. Fl 8-1571
PL 5*788 
SW 8-2868 
. Rl 3-0440

lyvavimo toje kovoje suduš pa
sitikėjimas lietuvybės ateitimi 
čia ir laisvės idealų realumu 
ten.

Rezoliucijos pravedimu JAV 
kongrese pirmąsias kliūtis kely
je su Lietuvos byla į Jungtines 
Tautas Įveikėme. Ar iki Lietu
vės neprtidateomybės atstaty
mo 50 mėty sukakties pasiek
sime tikslą? Įstengtume pasiek
ti, jei visi tart tikslui padirbė
tume. Didelė vieningam darbui 
kliūtis — visuomenėje atramos 
neturį ir jos nepaisą laisvini
mo veiksniai. Pasekime kad ir 
Alto pastarojoje konferencijo
je priimtas rezoliucijas, ir išaiš
kės šioje institucijoje susispie
tusių žmonių logika. O ji pa
naši į vieno Gogolio persona
žo logiką: Taras Bulba skiria 
mirties bausmę savo sūnui, 
kuris padarė iš esmės labai ge
rą darbą, tik be tėvo leidimo.

Liūdesį kelia ir “iUtos”Var- 
du pravestos rezoliucijos klau
simu paskelbti straipsneliai Ne 
taip būtų bloga, jei tai būtų tik 
“Eltos” redaktoriaus savavalia-

dešimtmerio nebūtų buvę nimai ^MtgBg^ paspansda- teados- J6*0
___ t-t > vo vienu gairių viso A V^L L^kria°
menkoje tūrėtose stiprius po- krašto taškų, ^ strategija pasi- Tiesa pranešė, kad tasai skulp- 
litinius centras, kurių pareiga rodė Į be g^^ifr^ingn,- iEĮĄ> torius — pagal užsakymą, ar 
ir būtų Įtakingus asmenis, ins- - paskutinėse Kepgreso sesijos sav® sumanymu — rengiąs pa- 
titucijas, spaudą laimėti Lietu- dienose, Gitanykui atsilankius Pavadintą “Kova už tai-

ggg| lę skulpturų-portretų tokių pa-
te sužymėjusių kovotojų, kaip R.

.‘.C.--/B Mizara, J. Mizarienė, K. Karo

te sienė, J. Gašlūnas ir “kiti pa-
B žangieji Amerikos lietuviai”.

.<>;;• t’;’, J-'" ** '/’B Dabar Į tą “pažangių veikėjų

' * B šeimą” fc-ąs flipdytas jau ir “Vil-
B niaus universiteto istorijos gar- 
B bės daktaras Ant Bimba”...

te Išdaigmgiausaa “gyvenimo i- 
B ronija” šioj parodoj bus ta, kad 

į V ’• j: ' rA'V'/fll i H P3^ “mūsų laikų herojų”
■g eilę būsiąs Įrikiuotas ir prancū-
■ zų egzistencialistas J**n Paul 
B Sartre, kuris irgi ląnkėsi Lie-

— 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:

NftVAltiC K MJ. —• 426 
W JĮAVEH, Contt.— 
N«WVOgK. H.Y. 18P1V--------------- ..
NEW YORK 3, N.Y. — 3»-2n<Av«MM “ * “--------------- 17f _

sustiprinti direktoriaus žmona 
paleido pavaduotojo pusėn kę

są- lėtą tuščių butelių ir prastes
nių (molinių, kaip vėliau aiški
no direktorius) lėkščių. Kadan- 

___ , . gi Sis spektaklis vyko 30 žem- 
Min gaila, kad tai yra de- dirbių akyse, rajono liaudies 

„__ w__ F_______  . goto lašas, pikįliivąi į labai švietimo skyriui beliko tokius
Jei taip elgtųsi asmuo, gira- sveikas ir gražias kitas jo at- mokyklos vadovus pristatyti 

tęs { politines ar 'ideologines sakymo vietas. J. A- Švietimo ministerijai atleisti iš

tVNMM    Bi 3-1787 
Avė._______ LO 2-1448

14th Straėf _ CH 3-3005
AL 4-5458

vimas. Bet Vliko vadovybė ty
li, taigi, pritaria. Rezoliucijom 
remti komitetui, atrodo, ir to
liau teks nešti pagrindinę ko
vos už Lietuvos laisvę naštą.

2. Pažiūrėkime, kokie žygiai 
iki šiol stiprino šiame klausime 
išvardintas tautines dorybes. 
Peržvelkime šią dieną ir pasi- 
žvalgykune vakarykštėje, ir pa
matysime, kad visi, seni ir jau
ni, kurie kūrė Bmidruomenę, 
stidė Damarvą, ugdė Lietuvių 
Fondą,' jungėsi į Rezotiucijoms

t nitrū MMlaftri rif' .
PO VtEMI AKkctos atsakymo r” - • ■ • ' ■

Darbininke sdMo lt tooe kovas, uesMeMtain. Nuostabą

DEGTINCS DAR 
KlttfcOKSTA

Vaizdi dabartinio Lietuvos 
kultūrinio gyvėniiho iškarpa, 
papasakota mc^ytojam skiramo 
laikraščio savikritikos skyriuje: 

“Žėmdirteo dienos proga vie* 
_ ________ -nrr—- c A________ j-y.— _____-_________ ____ nbs. Rold^oo rajono viduri- 
Lietavos valstybės ktotatymo____________________________________ R^5 mokyklos mokytojai, nesu*
sukakties mao palikb>kpjnkų 87* galvodami geresnio būdo atsily-
įspūdl. Ne dM to, A. R. vie* ginti kolūted už paramą, suor-
galvbja

nėee ■ Tėutode. ■■ Ak ■ fino jųMtu 
tėra išryškėjusi tik viena reali 
veiklos kryptis, kuri pasaulio 
opinijoje galėtų dramatizuoti 
mūsų kovą ižž Lietuvos Ifisvę- 
tąi pavergimo bylos iškėlimas 
Jungtinėse Tautose. Iki Š&1 ki
to šiekttob 3gesš& distancijos 
tikslo joks veiksnys mūsų veik
ios harižohtimsė lietuvių visuo
menei nėra nurodęs.

vie- ginti kolūkiui už paramą, suor- 
R* mū- ganizavo mokyklos bendrabuty* 

ib|bt|d^ t■.Nėftanau, je žemdirbiam subatėlę be ar- 
kMMHi Statirttaimas tetos. VdštooBi iki žemės grai- 
M8./tiMĮigd ; ftovųjan- byino. Pametąs savikontrolę, di- 
lėfiMMŠt'pteftanuūd^var- rektoriaus pavaduotojas įžeidė 

tai dhtrū A.R. Tebus savo šefą žodžiu. Direktorius 
jis vadino “pėfrfotteT (kabu- tad rtnib vfiBh jiiMtyt' savo į- atsilygino veiksmu Įspūdžiui 
tėte), vadino “dritegogsto”. spūdį, kad A.R. ariM nenori su 

Neabejok, knd jL JĮjripa- prasti ekumtetaio suar 
trioti*, nttoMŽM gKhinęs dtoMoe, arte to altinneni 
satitykiafe su IdBtovA Rw bet- j&dSo'patygtate teasi savo 
gi vadindante pkMttol kate- smeritiamod draiagogijos reika-

tas pareigas patoūtyti dvasia su- 
brendusiom, flera valia ir naiė- ine. bėt, 
giimą konkrečiais, darbais jro- šitpnftufii 
tihu^nn jaunosios kartos as* tautojji 
mėnybėm. Tokiose pareigose 
jauno žmogaus tanttois s^no- kratU Ji 
Bingumas ir aktyvumas bręsta Liėhnte 
pagreitintu tempu.. — £• {

Kokia brisi stagnacija sii- Iki J 
.kaustė nuo visumnenės ątityū- 
kurias institucijas, vėl van- <J|p ***•* 
džiri pailinstrubja Alto metinio toi

kompaniją
KonU*8lzitoeia08 Juozo Gruo

džio gimtajame Rakėnų kaime 
(tarp Antazavės u* Dusetų) į- 
rengtas paminklinis akmuo. A- 
tidengime dalyvavo komp. J. 
Karosas, J. Juzeliūnas ir S. 
Gruodienė. Buvo ir šiemet to
kiais atvejais neišvengiamas 
priedas — A. Bimba.(E.)

lės ir Jteiškto).

Nors Uetūvoj dabar gamina
mų saldainių-cttkftdnių kokybė 
dar toli neprilygsta nepriklau- 

aMHri' tetortf- somybės meto gaminių kokybei, 
■■■linai ^ .. . t __

_________ _
V PASSARLN-*-—
• fe&TERėON VNJ* -------,-------------------
O PHILAOELPHIA, Pa. 15122 1214 N. 5th SU
• PtTTSBURGH 3, Pa. ~ 1307 Č. Caraon Street .
• SAN fRANČfSCO, Calif. — 8078 Satter Street
4 WATERBURY, Cėan. — 805 Bank SL .—;____
• WORCESTER, Mala. — 189 Millbury Street —
e YOUNGSTOWN 3į Ohio — 21 Fifth Avenue__

Šešiem S. Sąjungos kundite- OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
riam (saldainių-cukrainių ga- ■■ ........................
mintąjam) Maskvoj pripažino “Lietuvos vartotojų koope-
konditertonmistro vardą. Trys racija antrą vistą taoliš- 

«... respublikų tarpe. Ją pralen
kia tik ' Rusijos Federacija” 
(apie 40 kartų didesnė). Vien 
vadinamosios kooperatinės kon
diterijos Įmonės Lietuvoj paga
mina saMaiBių-cukrainių maž
daug už pusę milijono rublių 
kas mėnuo. Didžiumą pardavi
nėja “visoj šaly”. (Elta)

tesu
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Lalkrattl tvarko REDAKCINI KOMISIJA

Straipsnius U korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi Ir grąžinami autoriams praiant. Pavarde pasirąžyti straipsniai nebū
tinai lireiikla redakcilcs nuomonę. Už skelbimų furrnj ir kalba --edakc'ja neatsako.

Iš laiškų dienos klausimaisTarp didžiųjų dienos reikalų yra Vietnamas. Dėl jo čia norima ne savo nuomonę pareikšti, o tik dokumentuoti vieną didžio amerikiečio — kardinolo Francis Spellmano laišką redakcijai. Kai dėl kardinolo žodžių kariam Vietname buvo sukeltas triukšmas ir kardinolo grįžimas buvo sutiktas piketais, Darbininkas pasiuntė kardinolui laišką su vertimu Darbininko straipsnio “Kardinolas ir popiežius”, pažymėdamas, kad taip šis laikraštis stengiasi informuoti savo skaitytojus lietuvius. Iš kardinolo Fr. Spellmano buvo gautas atsakymas, rašytas sausio 17:Dear Father Bučmys:I have just returned from my Christmas visit to the mem- bers of the- armed forces in Viet Nam and I write to thank you for your thoughtful mes- sage on the situation in that troubled land.I am pleased to have this expression of your reaction and I know that you join with me in prayer for a just and honor- able peace.With best wishes and kind- est regards, I remainVery sincerely yours, (pas.) F. Cardinal Spellman, Arch- bishop of New York.Senato užsieAio komisija sausio 23 pradėjo svarstyti konsulatų sutarties tvirtinimą. Tai kitas vienas iš didžiųjų dienos klausimų. Dėl jo laikraštis gavo Clevelando Alto skyriaus pirmininko K. Algimanto Pautie- niaus laišką su paskatinimu: “Skubiai raginkite lietuvių visuomenę ir kitataučius, kad jie skubiai rašytų laiškus ir tele - gramas JAV senato nariams ir ragintu balsuoti prieš sutarti”.Tenka labai vertinti Cleve

lando Alto budrumą ir greitą reagavimą. Jį sutinkame kaip paskatinimą Alto bei Vilko centriniam organam, kuriem priklauso direktyvos visai plačiajai lietuvių visuomenei.
Sovietų aukščiausio sovieto prezidiumo pirmininkas Podgor- ny sausio 30 lankysis Vatikane. Tai vėl vienas iš svarbiųjų dienos . reikalų. Dėl jo norime dokumentuoti bent ištraukas iš vieno laiško, kuris reiškia ne vadovaujančių viršūnių, bet vieno iš plačiosios visuomenės balsą .. .Vatikano sekretoriui kardinolui Amleto Giovan- ni Cicognani sausio 20 Mečys Razgaitis iš'Brooklyno pasiuntė laišką, kuriame Podgorny vadina “vyriausiu politruku” ir tarp kitko rašo:“Apie ką Jo Šventenybė su politruku kalbėsis, aš nežinau, bet manau, kad audiencijoj bus paliestas ir kenčiančios Bažnyčios už geležinės uždangos klausimas. Aišku, kad dėl Bažnyčios padėties politrukas pareikš ir tvirtins, kad jai Sovietų Sąjungos “išlaisvintoje” Lietuvoje pagal “demokratiškiausią” S-tų S-gos konstituciją yra garantuota pilna veikimo laisvė ir kad ten niekas Bažnyčios nepersekioja. Kad Sovietų Sąjungos užimtoje Lietuvoje Bažnyčia žiauriausiai persekiojama, aš siunčiu Jo Šventenybei rožančių taip, kaip jis buvo pasiųstas j Lietuvą ir kaip tikybinis dalykas nebuvo įsileistas, o grąžintas atgal Į New Yorką. Neisilei- dimas Į užimtą Lietuvą nekalčiausio daikto — rožančiaus— jau aiškiai rodo, kad ten nėra tikėjimo laisvės.Prie šio laiško pridėjo rožančių originaliam voke, ant kurio sovietų pareigūno yra uždėtas antspaudas: "tikybinio kulto dalykas — neįleisti ir grąžinti siuntėjui į užsienį".

Kadangi motyvacija yra svarbus veiksnys amerikoniškoje mokykloje, reikėtų ir mums tuo susirūpinti, kad daugiau at- siektumėm ir sau darbą paleng- vintumėm.Amerikoniškoje mokykloje, ypač mokant svetimas kalbas, stengiamasi įrodyti mokiniui, kokios reikšmės turi svetimos, kad ir vienos kalbos mokėjimas. Mes galime panaudoti tokius pačius būdus ir priemones. Čia jų visų neišvardinsiu, bet galima pažymėti, kad be mūsų, lietuvių kalbos neapsei- na jokie kalbininkai, ypač lyginamosios kalbotyros srityje, kad lietuvių kalba yra vartojama net čia angliškuose, ypač etimologiniuose žodynuose ir pan.Galima vyresniesiem mokiniam net užduoti namų darbą, parinkti iš angliško žodyno visus jame pavartotus lietuviškus žodžius, aiškinant ten žodžio kilmę. Galima priminti, kad čia Amerikoje lietuvių kalba vis daugiau, ir daugiau dėstoma u- niversitetuose, ypač Kalifornijoje, kariškose mokyklose. Yra atsitikimų, kad lietuvaitės banko tarnautojos ar sekretorės gavo atlyginimo pakėlimą, kada jų viršininkai pastebėjo, kad jos moka susikalbėti ir kita kal-

ba ir taip pritraukia daugiau taupytojų arba pirkėjų.Galima priminti, kad lietuvių kalbos yra išmokę įvairių kraštų svetimtaučiai: mokslininkai, profesoriai, visuomenės veikėjai, kaip prof. Senas, Eretas, Niedermanas, Schmalstiegas ir daugybė kitų. Galima paaiškinti, kad lietuviška knyga yra jau verčiama į daugelį kalbų, ypač šiame krašte į angių kalbą, o Sibiro maldaknygė yra pasidariusi “best Seller”, kad ji tuoj pat išgrobstoma, kuriose tik kalbose ji pasirodo, čia kiekvienas mokytojas ras 'daug ir dar geresnių būdų, kaip pamoką paįvairinti.
Pamokos formaGalima dar keletą žodžių pridėti ir apie pamokos turinį ir formą. Pav., amerikoniškoje mokykloje, dėstant svetimas kalbas, pamoka kai kur pradedama daina, kasdien vis kita ir vėl ta pačia, kol ji visai gerai išmokstama. Kodėl mes ne- galėtumę tą padaryti? Kitur v ė 1 kasdien įterpiamas trumpas anekdotas, juokas ar koks nors priežodis ar mįslė. Vaikai tiesiog laukia, kas šiandien bus linksmo ir įdomaus. Ameriko

Šių dieniu mokyklines problemos (5) 
ANTANAS MASIONIS 

Paskaita, skaityta mokytoju su
važiavime gruodžio 17 New 
Yorke.

niškoje mokykloje, pamokom paįvairinti ir mokinį labiau sudominti, vartojami “ human resources” tai yra gyvi šaltiniai: pakviečiamas gydytojas, rašytojas, darbininkas, aktorius, visuomenininkas, miesto burmistras, net policininkas, kad jie pakalbėtų vienu kitu įdomesniu klausimu.
Dėstymas galėtų būti 

įvairesnis.Jei kokiam skaitymėlyje yra dialogo, čia pat jį sudramati- zuoti, duoti jį keliem mokiniam skaityti, padalinus roles. Parengti iš tokių skaitymų vaidinimėlių taip pat yra gana paprastas dalykas.Svetimom kalbom dėstyti yra net tokių, priemonių, kaip “Bingo”. Vietoj skaičių yra žodžiai. Vienas žaidimas yra su daiktavardžiais, kitas su būdvardžiais, trečias, su veiksmažo - džiais. Mokytojas iššaukia žodį, mokiniai ieško to žodžio savo lapuose — lentelėse. Noras laimėti, priverčia mokinį greičiau išmokti skaityti arba pažinti

veiksmažodžio ar kitos kalbos dalies formas.Vartojamas taip pat žemėlapis, kurį irgi pats mokytojas gali pasigaminti (tik kontūrus, sakysim, su miestais). Metamas kauliukas, pagal skaičių taškų keliaujama, pasistumiama pirmyn nuo miesto iki miesto arba grįžtama atgal už kokią pabaudą ir pan. Tokiu būdu galima lengvai išmokti savo krašto geografiją. Mokinys bus neapsunkintas, bet pasieks žaisdamas, jausdamas malonumą.Užteks tų smulkmenų ir detalių. Tikiuosi, kad šie suminėti dalykai duos vieną kitą idėją,

kaip darbą paįvairinti, ir padės dar daugiau naujų panašių būdų surasti ir savo darbe panaudoti, kad pasiektume geresnių rezultatų.Baigdamas norėčiau dar kartą pakartoti, kadv kaip galima daugiau sudo- mintumėm ne tik mokinį, bet ir jo tėvus, įtrauktume ir juos į švietimo darbą,nes tik bendradarbiaujant su šeima, suprantant mokinį, modifikuojant savo dėstymo metodus ir pritaikant juos prie tos mokyklos, kurioje mokinys praleidžia didžiausią dalį savo laiko, palengvinsim ir sau darbą ir pasieksime geresnių rezultatų lietuviškame švietimo darbe.
TARYBINIO ŠMEIŽTO SĄVOKAKaip seniau, taip ir dabar Lietuvos mokyklose nelengvai sekasi išmokyti mokinius gero lietuvių kalbos stiliaus. Mokytojų laikraštyje yra patarimų nurodančių, į kokias daugelio mokinių sąmonėj įsikerojusias kalbos klaidas reiktų kreipti ypatingo dėmesio. Iš ten minimų pavyzdžių aišku, kad dabartiniai Lietuvos moksleiviai suklumpa daugiausia dėl tų pačių kalbos “klastų”, dėl kurių klupdavo (ir tebeklumpa) daž-

nios tiesos pasakymui pavadinti pasisiūlė žodis “šmeižia”? Tai būtų tikrai keista, jei ne- prisimintumėm, kad mokinys bu's išmokęs taip suprasti šmeižimą ne iš kur kitur, kaip tik iš dabartinių Lietuvoj monopoliš- kai leidžiamų laikraščių. Tie laikraščiai kiekvieną jų ponam- bolševikam nemalonios tiesos pasakymą nuolat ir atkakliai vadina šmeižtu. Mokiniai ir ne- mokiniai Lietuvoj per tiek laiko turėjo priprasti prie tos nau-

II
O. NENDRE

DALIA
Adelė sustabdo siuvamąją mašiną, atsidūsta ir eina į prausyklą.— Pavargai? — klausia eidama paskui Mary— Nelabai- Tik kažkoks sunkumas krūtinę slegia.— Biaurus oras: drėgna ir karšta!— Tikrai, kada vėsu, žmogus kitaip jautiesi!Atsidariusios prausyklos duris, juodvi' randa visą būrį moterų linksmai beklegančių.— Smagu! šiandien “geras senasis penktadienis”, šeštadienį daug labiau pavargstu namuose besitvarkydama, bet pagalvojus, kad nereiks eiti į fabriką, — džiaugsmas užlieja krūtinę, — garsiai kalba Stella.— Man dar penktadienis nesibaigė. Manęs laukia kitas darbas, — mąsto Adelė.Palikusi fabriką Adelė visada savo akim leidžia pasiganyti po dangaus žydrynę, šian - dien dangus, gražiai saulės spindulių nušviestas, gražiu mėlynu apsiaustu apsivilkęs.

— Kaip gražu! — šnibžda A-dėlės lūpos.Sunkumas paliko Adelę: ji pasijunta laiminga, šaligatviai pilni linguojančių vyrų ir moterų, o gatvė judančių automobilių. Adelė eina viena, tiesi, galvą iškėlusi, šypsnys žaidžia apie jos lūpas. Priėjus autobuso sustojimo vietą, randa didžiulį būrį laukiančių.— Autobusas vėluojasi! Nieko, dar turiu laiko. Visada nuvažiuoju per anksti! — mąsto Adelė.Priešais stovintieji pradeda siūbuoti.— Matyt, ateina autobusas, tai nekantrieji spraudžiasi, kad būtų pirmieji, — šypsosi Adelė.Tikrai tolumoje ji pamato autobusų visą eilę.— Pirmas bus labai prikimštas- Palauksiu kitų, ten bus laisviau! — nusprendžia Adelė. Pirmasis visai nestoja, jis jau pilnutėlis. Antrasis sustoja, bet taip pat jau nemaža stačių.

Maironio šeštadieninėje mokykloje Brooklyne Nuotr. R. Kisieliaus

nas iš vyresniosios kartos, lietuvių kalbos mokęsis nepriklausomos Lietuvos mokyklose.Bet viena ten parodyta klaida išsiskiria. Tokia klaida galėjo atsirasti tik dabartinėse aplinkybėse.Sako, vienas mokinys pašino d ę s aiškiai nesuprantąs šmeižto reikšmės. Parašęs, kad “Donelaitis kritikuoja ponus, šmeižia juos”.Mokinys, žinoma, nemanė (o jei ir būtų manęs, tai nebūtų išdrįsęs teigti), kad Donelaitis be pagrindo, tyčia prasimanęs, prikalbėjo apie ponus negerų dalykų. Mokinys, be abejo, pripažįsta, kad Donaleičio priekaištuose, pabarimuose ar pašiepimuose yra pasakyta apie to meto ponus daug tiesos, nors tiem ponam ir nemalonios. Kodėl, tačiau, šių dienų moksleiviui Lietuvoj tokiam nemalo-

jos šmeižto žodžio vartosenos .. Vien mokytojai šios naujoviškos klaidos nebeatitaisys, jeigu ji ir toliau bus atkakliai skiepijama per kompartijos “tiesas”.Bet ir ši lazda dviem galais. Kai mokinys mano, kad donelaitiška ponų kritika yra šmeižtas, tai negi kitaip jis tą žodį supranta ir skaitydamas laik - raštyje apie “tarybinės santvarkos priešų šmeižtus”: jam tai turi reikšti, kad kažkur yra tokių priešų, kurie pasako nemalonios teisybės ir apie dabartinius Lietuvos ponus ... (Elta)
— Jau dvidešimt antri metai, kaip alytiečiai laukia tilto per Nemuną, tarp I ir II Alytaus (Senasis tiltas susprogdintas karo metu, 1944). Pagaliau tiltas statomas ir ateinantį rudeni jau būsiąs atidarvtas. (E)

Laukiantieji spraudžiasi vienas kitą stumdami.— Užtenka! Saugokitės! — pasigirsta vairuotojo balsas, ir uždaromų durų girgždesys.Adelė praleidžia ir trečiąjį, kuris buvo neperpildytas, į kurį sulipa visi laukusieji. Tolumoje pasirodo ketvirtasis. Adelė šaligatvy laukia viena. Įlipusi autobuse randa tik keletą keleivių.— Vargšai taip kovojo dėl pirmųjų autobusų, o čia vietų būtų užtekę visiems. Kur jie taip skuba. Namo, žinoma. Bet ar kas atsitiks, jei grįš keletą minučių vėliau? — galvoja A- dėlė.Atsisėda prie lango, pro kurį jos žvilgsnį vilioja gražiai nudažyti saulėleidžio vakarai.— Būtų gera, kad galėčiau važiuoti tiesiog namo. Gal Daliutė anksčiau grįš, pabūtume drauge, pasikalbėtume, —svajoja Adelė, retkarčiais žvilgsniu skrajodama po dangaus mėlynę. Vargšelei nėra lengva. Kolegijos pabaiga. Labai pasikeitusi, susirūpinusi, susierzinusi . . . Nenori visai su manim kalbėti... Viskas ją erzina ... O dar taip neseniai buvo^, tokia maloni, meili. .. Aplinka daro įtakos! Tėvai kaltinami už viską, išjuokiami, kaip atsilikę, nesuprantą laiko dvasios ... Iki šiolei Daliutė buvo gera, neturėjau jokio rūpesčio: gerai mokėsi, gražiai elgėsi... Kas jai

dabar pasidarė? — liūdnai A- dėlė klausia besileidžiančią saulę.Vėl sunkumas užgula širdį. Adelė jaučia, kad ašaros renkasi į akis. Ji savo mintis kreipia kitur: jei toliau galvos apie dukterį, pradės verkti.— Juozuk, jei tu būtum gyvas, gal Daliutė tau pasisakytų, koks sunkumas ją spaudžia. Man ji užsisklendusi kaip brangenybių dėžė ... aš nerandu žodžio, kuriuo galėčiau ją praverti, — kalba ji savo mirusiam vyrui, kurio artumą taip aiškiai jaučia.Autobusas prisirenka iš darbo grįžtančių, pavargusių, bet šypsniu nušviestais veidais : prieš jų akis stovi gražus dviejų dienų poilsis. Jaunimas kalba apie pramogas, šokius, pokylius, iškylas.Adelė išlipa prie didžiulio namo, ant kurio 'daugybė užrašų, skelbiančių kontorų vardus. Tai jos anttoji darbovietė. Ji valo kontoras, kai jose pasibaigia darbas ir išeina tarnautojai. Jau keli metai ji turi du darbu, nes reikia pinigų Dalios mokslui.— Daliutė norėjo ieškoti pati darbo, kad galėtų užsimokėti už mokslą kolegijai, — prisimena Adelė, — bet neleidau, nes mokslas kolegijoje yra taip pat sunkus darbas... šis mano darbas visai nesunkus! Jis

man be ieškojimo pasitaikė. Dirba, čia daug pažįstamų, jos pasakė, kad reikia valytojos. Atėjau ir priėmė. Kai Daliutė baigs, atsisakysiu. Man užteks fabrike uždirbamų ‘pinigų. Gal kokiai moteriai reikalingas darbas, tegul ji šitą paims . .. svarsto Adelė:— Žinoma, turėčiau kur padėti uždirbtus pinigus! Norėčiau prisidėti prie lietuviškų’ fondų, bet gal įstengsiu iš fabrike uždirbtų!
★Prie Chicagos Universiteto juda būriai klegančio jaunimo,’ didžiuliais glėbiais knygom nešini skuba prie autobusų ir automobilių.— Dalia, ar ateisi šiandien į Jaunimo Centrą? — pasigirsta lietuvių kalba.— Kodėl turėčiau ateiti? — net sustoja nustebusi Dalia.— Šiandien yra susikaupimas, ar užmiršai?— Tikrai buvau užmiršusi! Ačiū, Birute, kad priminei!— Na,tai iki! — pamojuo-1 ja ranka Birutė ir lipa į auto-i busą.— Puiki mergaitė! — šypsosi Dalia, žiūrėdama į BirutęDalia turi važiuoti kita kryptimi. Iš pro šalį važiuojančio automobilio pasigirsta signalas. Dalia pakelia akis į vairuotoją, ir jos veide sužydi rožės.(bus daugiau) Stirnutė Nuotr. V. Maželio



NAUJI VADOVĖLIAI MOKYKLOMS

skautai.

RUZGIENE

vietos nebus.

Sparks, Maryžand 21152; telef. 
606-2448.

Registruokitės iš anksto 
tų yra tik ribėtas skaičius: Pir
menybė anksčiau užsiregistra-

Armonienė. Pirmieji atgarsiai 
spaudoje yra padrąsiną. 
“Stuttgarter Zeitung” pastebė
jo, kad ‘^Palik ašaras Maskvo
je” verčianti daryti palyginimą 
tarp Stalino ir Hitlerio. “Si 
knyga yra kiekvienos diktatū
ros apkaltinimas”. Tai “naujo

ja, jei ir apie juos kas ne taip, 
kaip yra, ką pasako. “Pas jus 
tenai (Amerikoje) sako, kad

Kiek? — 25 dol.

Lankantis pamokose ir ste- giamos pamoka*-, o 6:00 vaka- 
Mokytojai. Gimnazijoje šiuo bint darbą, teko patirti, kad rienė. Maktas neištaigingas, 

metu dirba iš viso 21 mokyto- mokymo lygis geras. Pamokose bet geras ir pakankamas 8 v. 
jas, kurių trys, kun. V. Damijo- mokiniai aktyviai dalyvauja, visi eina | savo kambarin* —

Iš grafinės literatūros: Pra
nas Visvydas — Eilėraščiai.

Apžvalgoje rašo: A. Vč. — 
Jurgio Jankaus indėlis; Henri
kas Nagys — Vizgirdos portre-

bet kurį Vokietijos universite
tą be jokių papildomų egzami
nų. Latvių privatinė gimnazija 
tvarkėsi kiek kitaip, ir jų abi
turientai galį stoti tik į tuos 
universitetus, su kuriais gim
nazija yra susitarusi.

Mokymo lygis. Dalyvaujant 
1966 vasarą su vokiečių ir ki
tų kraštų mokytojais lingvisti
niuose kursuose Mannheime, 6:45vaL 7:15 pusryčiai, o 8:00 
teko girdėti vieno Mannheimo prasideda pamokos Pamokos 
gimnazijos mokytojo gerus at- /po 45 min., o pertraukos 5 

. _ i- min. Po 3 pamokų ilgoji 15 
ziją. Tas vaizdas pasitvirtino, min pertrauka — užkandžiai. 
aplankius su gimnazijos direk- Kiekvienas gauna, po bulkutę ir 
toriumi kun. Br. Liubinu visas pieno, kiek nori. Po to dar 3

JAV LB Kultūros Fondas 
išleido visą eilę vadovėlių skir
tų mūsų lietuviškom šeštadie- 
tninėm mokyklom. Vadovėliai

meatonės ir Nasvyčto “Leeve parašytų, tai Mtabtografinių, 
Your Tears* in Moscow” išver- kuriuose vyrauja subjektyvūs 
te VfilhąUh Hoetk — tas pats, išgyvenimai, nei kelionės apra- 
kuriam buvo patftėtas W. J. šymų Tad įdėmu, kaip bus su- 
ęjąsek ir D.L. Flatarty “With. tikta Vak, Vokietijoje Barbora 
God in Russia” vertimas. Ciz- 
zeko knyga, išpopuliarėjusi pir
miausia JAV-sa, susilaukė tei
giamo atgarsio ir vokiečių skai
tytojų tarpe: pernai rudenį, per 
tris mėnesius, buvo parduota 
20,000 egz. Gal kaip tik šis pa- 
sisėinr&as bus padrątaęs Ehren-
vrirtho leidyklą įrikiuoti ir “Pa- sios istorijos dokumentas, kurs 

apie mūsų meto gyvenimą dau
giau pasako, nėgti tuzinai istori
jos knygų”. O Vak- Berlyno 
"Nacht-Depešche”patarė Armo- 
nienės knygą padaryti “priva
loma lektūra visiem laisvo pa
saulio komunistam”, nes kny- 

atskiei-

paaiškmo, kad vienas iš jų yra 
prieš trejus metus atvykęs iš 
Lietuvos, kitas atėjo j gimnazi
jos IV klasę nemokėdamas lie
tuvių k. , p dabar pirmas mo
kinys, trečiasis Įstodamas mo
kėjo tik šiek tiek kalbėti, o ra
šyti nemokėjo, o ketvirtasis nė 
kalbėti nemokėjo.

Darbo diena. Visi keliasi

desukai, užuot vykę sveti
miem kraštam padėti, pirmiau
sia savo./ tautiečiam pagalbom 
ranką ištirtų. Tiek vyresnieji 
mokytojai, tiek ypač jaunie
ji akademikai, nuvykę į Vasa
rio 16 gtirtrtją, ir laiką sa
vųjų tai^to jaukiai praleistų ir 
Europos kultūros centrus ge
riau pažintų , nes ten, Ameri
kos mastu , imant, visa tai arti.

Uždaviniaididėti ir sunkūs. 
Tačiau mūsų tautos praeitis ir 
dabartis mus moko, kiek jėgos 
slepiasi lietuvio dvasioje. Tai 
duoda mums vilties.

. J. Kavaliūnas

Lietuva, Filatelistų draugijos 
biuletenis, lapkričio - gruodžio 
mėn. Nr. 8. Spausdinamas ro
tatoriumi, pridėta iliustracijų 
iš filatelistų parodos Chicagoje. 
Nuotraukos' atspaustos ofsetu., 
24 pis., redaguoja Eug. Pet
rauskas, 7742 So. Troy St, Chi- 
cago, HL, 60652.

mokų j savaitę. 16 mokytojų gai tikrinami ir ištaisomi. Lie- 
yra lietuviai, o 5 vokiečiai, ku- tuviškos gimnazijos vaidmuo 
rie dėsto matematiką, fiziką, buvo ypač matyti tituanistiniuo- 
cheraiją, anglų ir vokiečių tad- se dalykuose, jiems tat ir fe
bas. B lietuvių mokytojų 12 ko daugiausia dėmesio skirti, 
yra baigę universitetą, e kiti— Pirmojoj klasėj mokiniai į- 
mokytojų seminariją. Baigusio- vairūs; kiti, ypač atėję iš miš- 
ji mokytojų seminariją dėsto rių šeimų taą menkai tepa-

VIŲ KALBOS PRATIMAI I sky
riui, 135 psL, kaina 1.75 dol.

G. Česienė — LIETUVIŲ

Kript Siųskite 5 doL regist
racijos mokestį Vitai Noreikai
tei, B Kemvood Avė., Baitimo- 
re, Md. 21228. Nepamirškite sa- Pastaba: Ruošiame žiemos

AIDŲ sausio numery yra šie toras Gidžiūnas, O.F.M. —Dun 
straipsniai: Galina Sužiedėlie- Skoto kongresas, 
nė* — Naujoji aplinka — grės
mė ar proga?; Juosės Pažemė- 
nas — Prof. Vladas Jurgutis; 
Vladas Kulbokas — A. Nyka- 
Nytiūnas kritikas; A. Tautvy
das — Žvilgsnis į 1966 metus 
L Visuomeninis — politinis-gy
venimas. i

Gbnuaztią įsteigė 1956 iie- gimnazijas, ir teri 
pos mte. MJB Vokietijos kraš
to valdyta Daepkoėao lietuvių 
stovykloj^. 1953 Vekrtyos lie
tuvei bendruomenė nupirko 
HuėtfpnfrMn pilį u 1954 sau
sio mėn. gimnazija į ją persi
kėlė. Prieš dvejus metus buvo 
pastatyti nauji gimnazijos rū- 
mm ir dabar patalpomis ir |- 
rengimu (fizikos ir chemijas la
boratorijomis ir kt) Vasario 
16 gimnazija prilygsta vokiečių 
gimnazijoms Tik bendrabutį, į 
rengtą pilyje, reikia remontuo- 
ti, norint laikytis vokiečių mo
kyklų lygio ir sudaryti mūsų 
jaunimui patrauklias sąlygas 
tenai gyventi ir dirbti. . ____

Vėkrtųos valdžia mokios 
darbą palankiai vertina ir re
mia: padėjo pastatyti gimnazi
jos rūmus, o 1965 bendriem 
mokyklos reikalam skyrė 98, 
009, fizikos ir chemijos labora
torijom įrengti — 25,000 ir 
klasių baldams — 16,000 D.M. 

Mcdcestis už mokslą ir bend
rabutį su maistu — 55 DM 
mėnesiui Knygas perka patys. 
Mokestis labai mažas, o nega
lintieji sumokėti ir nuo jo at
leidžiami ir knygas gauna. 
MokiniaL
Ugi šiol gimnaziją yra bai

gę 60 abiturientų. Trys iš jų 
baigę * mokslus, grįžo atgal į 
gimnaziją mokytojauti. Šiais 
mokslo metais turėtų baigti ke
turi abiturientai Pernai gim
nazijoje buvo 95 mokiniai, o 

•ŠĮmet mokosi 81 mokinys: 47 siliepimus apie lietuvių gmina- 
berniukai ir 34 mergaitės. (Nuo 
1966 gruodžio — 89 mokiniai). 
19 mokinių yra evangelikai ir

Recenzijos: Dr. Dona Gra
žytė — Barimo romanas ang
liškai; dr. Jonas Balys — Lie
tuvių liaudies karinėsAstorinės 
drinos.

šis numeris iliustruoos V. 
Vizgirdos portretinės tapybos 
darbų nuotrinikomis. Be to, Pri 
Gailiaus vinjetė.

Redaguoja dr„ J. Girnius, 27 
JuIiętte Street, Boston, Mass. 
02122; lešdlta tėvai pranciško
nai, 689 Bustarick Avė., Brook-

Z. GrybinM — LIETUVIŲ 
KALBOS PRATIMAI V sky
riui — 47 psL, kaina 1.25 dol.

A Mataa -rr LIETUVIŲ KAL- 
pritaikyti įvairiom klasėm, taip BOS PRATIMAI VI skyriui. 151 
parengti, kad galima jais naudo- psl., kaina 2 dol.

J. Kreivėnas — LIETUVIŲ 
KALBOS PRATIMAI VD sky
riui, 64 psL, tauna 1,25 doL

S. Sližys — LIETUVIŲ KAL
BOS PRATIMAI VDI skyriui, 

nr.Amr.rAT TT - - - 83 psl., kailia 1.75 ŪOLKALBOS PRATIMAI D skynui, Ambrašfca ib J. 2iugžda— 
96 psL, kaina 1.75 dol. LIETUVIŲ KALBOS GRAMA-

saulio komunĮstimi’ 
goję atpasakoti 
dfią tikrą, sovietų veidą.

Jei iki šfa&l taip ir neturė
ta patraukiąs taiygos vokiečių 
kalba apie Beturiu tautos tra
gediją, tai dabar “Lass die 
Traenen in Mostau” nevienam 
palengvins iefikojiiną, ką pado
vanoti pažįstamiem vokiečiam 
švenčių ar kitom progom.

Barbara Armonas-A.L. Nas- 
vytis: Lass die Traenen in Mos- 
kau. 1939-1960. Meine 20 Jah- 
re in Russland. Muenchen: F. 
Ehrenwirth Verlag 1966. 216 p. 
14,80 DM. J. AM.

mes be idėjų, kad Betiiviš- 
kai nekalbam, bet matot — ir Lietuvię katalikių moterų or- 
kalbam, ir idealų turime”, lyg ganizacijų pasaulinės sąhmgas 
priekaištaudama aiškina viena žinios, š.m. sausio mėn. Nf. 
gimnazistė moksleivių būrelyje. Biuletenis spausdinamas rotirt* 
Būrelis pasipasakojo, kaip jie 
tik vakar partizanų minėjimą 
rengė, ir nuvedė parodyti pa
minklo, kur visa vykoį pabrėž
dami, kad čia yra ir žemės iš 
Lietuvos atvežtos.

Ko roiicio? Gimnazija yra 
mūsų, ji dirba didelės reikšmės 
darbą ir jai reikia ir mūsų ma
terialinės ir moralinės para-

. -v ” ■ 
naitis, V. Baueris k dr. V. Le- Mokiniai kursą moka gerai, tylos valanda. I4D H. mokiniai V^ario 3,. penktadie- Baltimore Beltway
nertas, yra Vasario 16 gimna- Anglų kalbos tarimas geras, gula 9 vai., IV-VUI kl — 10v., ni; reSistr^h« prasideda 7 v.v. no E
zijos auklėtiniai. Dauguma mo- mokiniai (VD kL) reiškia min- n TX kl mokiniai gali dirbti ligi Kursai tęaaš iki vasario 5, York
kytojų, iš viso 12, moko tik da- tis angliškai gana laisvai. Na- 11 vaL sekmadienio p.p
lį laiko ir turi nuo 4 iki 14 pa- mų darbai mokytojų rūpestin- AAolantei privačhL šnekantis Kur? Bal^morėje^YO Re- 

su mokiniais, tai bendrabutį tnrt Bonse, toz 211, York Rd., 
lankant, tai vėliau į lietuviškų
jų studijų savaitę (1966.VĮL31- 
vm.7) atvykus, teko juos pri
vačiai kiek arčiau pažinti. Ap- __ _ ___
siren^mu, šukuosena jie ne ką V ATSIŲSTA PAMINĖTI
tesiskiria nuo mūsų jaunimo 
šiapus Atlanto. Ir muziką mėgs
ta tokią pat Įsileidus gi į šne- 

vaMdas to- kas, tuoj pajunti mums įprastą 
. _ o 1 H kla- nuoširdumą. Jautrūs lietuviš- 

tija yra privatinė ir todH jos sėje jauttai lyg Lietuvos aš- kiem reikalam. Jautriai reaguo-

J. Juozuričienė ir E. Naruti*- TTKA, I dalis — fonetika ir 
nė—LIETUVIŲ KALBOS PRA- morfologija, 181 psL, kaina 
TIMAI m skyriui, 115 psL kai- 2.50 doL 
na 175 doL J- Mačas TĖVIŠKĖS SO-

S. Jonynienė — LIETUVIŲ DYBA, vadovėlis trečiam sky- 
KALBOS PRATIMAI IV sky- riui, 171 psL, fauna 3 doL 
riui, 118 pis., kaina 1.75 doL Visi lietuvių kalbos pratimai 

“*• atspausti rotatoriumi, išleisti di- 
delio sąsiuvinio formato, ilius
truoti piešimais. Kitos dvi kny
gos spausdintos spaustuvėje, 
ypač gaurial-ūiustruota “Tėviš
kės sodyba”, Bnetrikijos Zitos 
Sodeikienės.

Vadovėlių galima gauti 
jums bos ririųstas kurna, no stovyklą! ir Darbininko administracijo-
atvykti į stovyklą. SAS CV je.

Bk ašaras Maskvoje” į sovieti
nio rėžimo kadrinių prisimini
mų eilutę, 1955 m. pradėtą vo
kiečių rašytojo J. M. Bauer vei- 
kalu ^Kiek t& kojos išneša” 
(“So weit die Fuesse tragen”), 
veikalu kurį šiandien galima 
skaityti įvairiom Europos * kal
bom ir kurio tiražas yra jau 
perlipęs milijoną.

“Lass die Traenen in Mos
tau” — taip vadinasi Armonie- 
nės ir Nasvyrio knyga vokiškai 
— skiriasi nuo lietuviškosios 
(Vilties leidyklos) ir angliško
sios (Lippincott Co.) laidos tuo- 
mi, jog F. Ehrenwirtho leidykla 
atsižadėjo nuotraukų, kurios 
tikrumoje nėra tiek būdingos, 
jog pakeltų knygos vertę; vie
toj klaidingo žemėlapio, tilpu- 
sio net ir 4-je Lippincotto lai
doje, vokiečiai skaitytojai, at-

riumi, sutrikta apžvalginių 
žinių iš moterų organizacijų 
veiklos. -A,

NAUJOS AKEOęS
Prieš šventes pasirodė prae*> \ 

tų metų “Akėčių” 4 nr., kuria? 
me sarkastiškai aprašomi New 
Yorko įvykiai su Vladimirovu. 
Ir šiaip pilnas humoro, saty
ros, ironijos. Taipgi jame duo- 

mos. Spaudos neigiami pasisa- dainas atsakymas, kas piešė 
kymai ar puolimai neigiamai modernaus meno pobūdžio spal- 
vėitaa mokinius, mokytojus ir votą paveikslą, kuris tilpo A- 
tėvus ir būna nepalankių asme- tėčių 3 nr. viršelyje ir atspaus* 
nų išverčiami ir patalpinami vo- (fintas penktomis spalvoinis. 
kiečių spaudoj, o iškarpos vė- Už piešėjo atšpėjhną buvo skir- 
liau pasiunčiamos vokiefių js- ta 25 doL premija. : 
taigom, gimnaziją remiančiom. Akėčios išefoa ketinius kar- 
Vririefių įstaigas gimnazijos tus per metus, 34 paL su vir- 
darbą vertina ir ją remia, bet šeliu, metinė prenumerata tik 
kažin ar tie spauda pasisaky- 2 dol Galima įtogyti pas apma
inai neturi įtakos į skiriamas dės platintojus drba ii leldyk- 
sumas. Duodami gimnazijai pa- tos žino adresu: Akėta, 1S 
Šalpą, vokiečių pareigūnai pu- Wyckotf Ave^ Btooidyn, N.Y, 
rodo ir minėtąsias i&arpas. 11237.

Išsukus, tęskite 
urg Exjuessway 

(Rt 83> į šiamę 16 mytių iki 
Belfrt tad. Pasukit dešinėn 
ir vaBtaštate 1 mylią iki York 
Road. (RL 45). Sukite kairėn 
— važiuojant mylios į šiau
rę ir dešinėje pusėje bus iška
ba: CYO Archdiocesan Retreat 
House — Summėr Day Camp.
Arba; Važiuokite tiesiog York 

Road (RL 45) 11 mylių iki Re
treat House.



ivo/ m., sausio u nr.

Šeštadieninės mokyklos eglutė
PHILĄDELPHIA^PA

Oželį pašoko berniukai. Sis 
šokis turi daug akrobatiško ele-

Šių metų kultūrinių parengi- 
- mų pynę pradėjo šeštadieninė 

mokykla sausio 8 Šv. Andrie
jaus parapijos salėje suruošda- ______ w
ma Kalėdų eglutę su gražia, į- m e n t d ir nelengvai duodasi 
vairia ir skoningai parinkta 
programa.

Kalėdų eglutė, turbūt, įspū
dingiausia ir labiausiai vaikų 
laukiama Kalėdų dovana, bet ji 
nemažai džiaugsmo suteikė ir 
suaugusiom, matant atžalyną 
taip gražiai programoje pasiro
dant. Tad nenuostabu, kad pri
gūžėjo pilna salė dalyvių: pra
dedant baltaplaukėm močiutėm 
ir baigiant pirmuosius žings
nius žengiančiu atžalynu.

Scenovaizdį, - kad ir kuklio
mis priemonėmis, gražiai ir ori
ginaliai paruošė skulptorius 
Petras Vaškys, kartu priderin
damas ir apšvietimą. Turbūt, 
nei vienas mokyklos parengi
mas neapsiėjo be nuoširdžios 
skulp. Petro talkos ir jis vertas 
nuoširdžios padėkos žodžio.

Programa pradėta trumpu 
mok. Ardienės žodžiu. Talkina
ma mokytojų: Gečienės, Kana- 
navičienes, Juzaitienės ji ir vi
sai programai vadovavo.

Programos pradžioje D. Ba- 
kanaitė paskaitė vaizdelį “Kalė
dų šventės”. Skaitė gana aiš
kiai ir protarpiais prasiveržda
vo jausmų nuspalvintas žodis. 
Toliau deklamavo I. Gudėnaitė, 
A. Kananavičiutė, R. Milaitė, 
Kanklėmis pritarė L. ir A. Sur
dėnaitės.

Vaizdeliai “Kasdieninės links
mybės” — labai trumpi, gyvo 
sąmojo ar gilesnės minties, ke
lių sakinių kūrinėliai, kurių au
torė — L. Surdėnaitė. Vaidino 
D. Ostrauskas, P. Vaškys, R. 
Ardytė, Z. štarkaitė, A. Mačiū
nas, V. Volertas, M. Klausa, R. 
Melnikas, D. Stankutė ir A. Sur
dėnaitė. Dėl kūrinėlių trumpu
mo vaidintojų gabumai neturė
jo progos atsiskleisti, bet gra
žių užmojų parodytą.

Scenoje pasirodė mokyklos 
mergaičių choras, kuris 
navo dvi liaudies dainas, 
ponuojant kanklėmis.

Gitara solo grojo K. 
nauskas.

Mergaičių choras pasipildo 
berniukais ir visi sugieda dvi 
kalėdines giesmes: Sveikas Jė
zau gimusis ir Tyliąją naktį. 
Paskutinė giesmė daug ką -nu
stebino. Taip švelniai ir dar
niai pianisimo nuskambėjo. Su 
tikru tyliosios nakties atspal
viu ir. meliodijos grynumu ji 
padarė džiuginantį Įspūdį.

Bendrai choras darė puikų 
ir mielą įspūdį ir netenka abe
joti, .kad tai dainavimo moky
tojos Anelės Kaulinytės nuopel
nas, kuri ne tik moka mokyti, 
bet randa artimus kelius į vai
kų širdį.

Dainoms nutilus, pasirodė 
tautinių šokių šokėjai. Pirmą 
šokį “Mergaitės su gėlėmis” 
pašoko mergaitės. Tai lyriškas, 
labai gražaus ir permainingo 
rašto šokis. Jį mergaitės sušo
ko gana gražiai.

padai- 
akom-

Rama-

širdį ir išpildymo forma labai 
įvairi.

Programą užbaigė patys “vy
resnieji” — vaikų darželio mo
kiniai, vadovaujami mok. Dra- 
gūnevičienės. Jie dainavo, šo

ju jis pareikalvąo labai daug ko, improvizavo, o salėje žiūro- 
pastangų. Vistik nuoširdi impro- vai savo džiaugsmą ir pasiten

kinimą išreiškė karštais ploji
mais.

Programa užsibaigė, bet su
sidarė ryški ateities vizija. Juk 
tai mūsų busimieji choristai, 
kanklininkai, aktoriai, šokėjai 
— mūsų ateities 
talentingų vaikų 
tikrai turi.

Chore keletas 
stebėtinu žvilgsniu sekė diri
gentą ir dainuojant jų žvilgsnis 
niekur kitur nenuklydo. Šokė
jų tarpe matėsi kelios mergai
tės su tikru grakštaus judesio 
talentu. Deklamuojant ne vie
nam ir ne vienai gražiai taria
mus žodžius lydėjo jausmas, o 
jį papildė tinkamas gestas.

Ar jie tuos talentus išaugins 
ir leis pražysti kūrybos žiedu? 
Ar jie liks lietuvių tarpe ar nu
irkluos į plačiuosius šio krašto 
vandenis! Ir šie klausimai ne 
tiek prašosi spėtinio atsakymo, 
kiek mūsų dėmesio ir pastan
gų-

O kad šią mokyklą lankytų 
visi lietuviukai... Vargu mes 
kada nors prie tokio tautinio 
susipratimo lygio priaugsime.

Po programos prasidėjo vai
šės. Jos buvo paruoštos gražiai 
ir skoningai. Tai tėvų komite
to ir mamyčių nuopelnas.

Kalėdų eglutė paliko gražius 
ir malonius prisiminimus.

Adolfas G.

atliekamas, o iš jaunųjų šokė-

vizacija užpildė .visas spragas, 
o žiūrovai-karštaį paplojo. V

Trečią šokį “Rugučius” pašo
ko mergaitės ir berniukai. Gal 
kiek permaža vieta jiem truk
dė, bet sušoko gerai. A

Scenoje pasirodė gražiai pa
sipuošusios šešios snaigės: D. 
Puzinaitė, V. Ramunaitė, R. Ar
dytė, K. Juzaitytė, G. Gečytė ir 
L Majauskaitė. - Jos pašoko 
“Snaigių šokį”.- šią programos 
dalį, kurioje dalyvavo daugiau 
vyresniųjų skyrių mokiniai, už
baigė R. Sileikaitė, gražiai pa
deklamuodama “žiema”.

Tautinių šokių mokytoja E. 
Bendžiūtė jau kelinti metai 
sėkmingai mokykloje dirba ir 
tenka jai tik palinkėti geriau
sios kloties paruošti naujus šo
kėjus Žilvinui.

Staiga salėj pasigirsta triukš
mas. Birbinių, varpelių ir būg
nų garsų mišinys atkreipė visų 
dėmesį. O gi įžygiuoja keturi 
barzdoti nykštukai: V. Bakanas, 
A. Danta, O. l5anta ir A. šal- 
čiūhas, o paskui juos seka Ka
lėdų senis (V. šalčiūnas) su pil
na terba saldumynų.

Po 
ledų 
kosi 
riaus 
moję 
mus.
programos dalis: natūrali, nuo-

trumpo, bet turiningo Ka- 
senio žodžio prie jo rin- 
pirmojo ir antrojo sky - 
mokiniai ir eilėraščių for- 
išreiškė savo sugebėji- 
Tai pati įspūdingiausia

menininkai, o 
ši mokykla

vaikų tiesog

DARBININKAS

šeštadienį, viešbučio
Constitution Plaza,

prasidės “kokteiliu” 
r.;; 7:30 vai. v. bus

Seserys Surdėnaitės šeštadieninės mokyklos kalėdiniame pasirodyme l?htla- 
deiphijoje. Nuotr. K. Cikoto

HARTFORD, CONN.

L. B. Hartfordo apygarda, 
Conn. Latvių Draugija ir Conn. 
Estų Susivienijimas rengia tra
dicinį metinį pobūvį kuris įvyks 
vasario 4, 
Amerika, 
patalpose.

Pobūvis 
6:30 vai. v. 
pietūs, o 9:15 vai. v. koncer
tas. Programą šiemet atliks lat
viai — smuikininkas Uldis Bau- 
manis, akomponuojant Anatoli
jui Barzkalnsui. Repertuare 

- bus F. Kreislerio, Vitalsio ir 
Mozarto kūriniai. Po meninės 

.dalies bus šokiai, kuriem gros 
Edvardo Radionovo orkestras.

Iš lietuvių į komitetą įeina: 
Zita Dapkienė, Ada Ustjanaus- 
kienė, Marta Strazdienė ir Zig
mas Strazdas. Pobūvio reika
lais prašoma į juos ir kreiptis. 
Būtų gražu, kad lietuvių pobū
vyje kuo daugiau dalyvautų.

J. Bernotas

PITTSBURGH, PA.
Lietuvos nepriklausomybės 

49 m. sukaktis bus minima 
vasario 12, sekmadienį. 10 v. 
ryto mišios lietuvių kalba Lie
tuvos intencija šv. Kazimiero 
bažnyčioje. 5 vai. popiet ban
ketas ir programa šv. Kazimie
ro parapijos mokyklos svetainė
je. Visi kviečiami gausiai daly
vauti. — A.N.

LIETUVIS PASKIRTAS TEISĖJU

T

Į IŠ VISUR

Mažos parapijos didelės aukos
SIOUX, CITY IOWA

Prieš Naujus Metus New 
Hampshire valstijos gubernato
rius John W. King paskyrė Mil- 
ford apskrities teismo teisėju 
adv. Leonardą G. Velishka, gy- 
gyv. 2 Marlow Rd., Nashua. 
Sausio 4 valstijos egzekutyvinis 
komitetas patvirtino paskyrimą, 
ir sausio 5 adv. Velishka 
dėjo teisėjo pareigas.

Teisėjas Leonardas G. 
lishka yra baigęs Bostono
legijos ir Suffolk teisių moks
lus Bostone. 1938 išlaikė New

NASHUA, N. H-

pra-

Ve-
Ko-

Šv. Kazimiero lietuvių -para
pija yra vienintelė visoje lo - 
-wos valstybėje. Parapija nedide
lė, turi 76 šeimas. Parapiečiai 
paprasti darbininkai ir daugu
moje pensininkai.

Praeitais metais gauta 39, 
371.95 dol.; išleista 24,809.68 
dol. Sausio 1 d. parapija turėjo 
bankuose 122,032.49 dol., iš 
kurių 116,009.03 dol. pradžios 
mokyklos fonde. Per metus su
taupyta 14,564.27 dol. Didesnės 
pinigų sumos išleista: centrinei 
aukštesnei katalikų mokyklai iš
laikyti — 7,475.19 dol.; para
pijos nuosavybei pagerinti — 
2,314.91 dol.; diecezijos reika
lam ir misijom 1,616 dol.

Praeitais metais stambesnes 
sumas aukojo: J. Vižintas — 
600 dol., W. C. Hayes — 583; 
G. O’Day — 501; M. Balčiūnai
tė (jauna mergaitė) — 536.50; 
A. Tšchampl (tremtinys siuvė
jas) — 454; J. Kukulą (4 vaikų 
tėvas) — 408.80; J. Strawn 
(7 asmenų šeima, 5 vaikai lan
ko mokyklą, tėvas ne katalikas, 
vienas dirbantis) — 383; B. Ži
bąs (sargas) — 309.50; L. O.

Haefs (6 vaikų tėvas, 5 vaikai 
lanko mokyklą, vienas dirban
tis, konvertitas) — 348; P. 
Strazdas (8 asmenų šeima, vie
nas dirbantis, 5 vaikai, lanko 
mokyklą) — 300.50; A. Straz
das (jau 4 metai, kaip nedirba) 

—268; M. Kuncienė (tarnaitė, 
alga 1500 dol. metam) 234; O. 
Kavalienė (jau 6 metai, kaip ser
ga, vyras nekatalikas) — 200; 
A. Passick — 309.50 ir, beto, ji 
atneša vokelius savo mirusios 
motinos S. Meškeliūnienės, ku
ri aukojo 92.00; kun. S. Morkū
nas — 460.

Nuo savo tėvų neatsilieka ir 
parapijos vaikučiai, kurie praei
tais metais aukojo 1,000.63 dol.

Kun. S. Morkūnui bemirš
tančią parapiją paėmus į savo 
rankas, nuo 1951 balandžio 14 
iki 1967 sausio 1 iš mažos (virš 
70 šeimų) parapijos surinkta 
495.963.87 dol.

Žemiau pažymėta sumokėtos 
didesnės sumos: Bažnyčiai, kle
bonijai, salei, parapijos nuosa
vybei Įsigyti ir pagerinti —56, 
074.81; centrinei katalikų aukš
tesnei mokyklai pastatyti, padi-

Hampshire valstijos egzaminus 
ir nuo to laiko sėkmingai prak
tikuoja Nashua. Jis yra Na - 
shua Bar Association ir įvairių 
kitų organizacijų narys ir bu
vęs jų valdybose. Taip pat yra 
narys ir buvęs pirmimininkas 
Šv. Kazimiero lietuvių draugi
jos klubo ir kitų lietuvių orga
nizacijų. Studentaudamas labai 
daug veikė Lietuvos Vyčių

Teisėjas Leonardas G. Velishka

MANCHESTER, N.H.

Prieš pat Kalėdas Mancheste- 
rio katalikų diecezijos (vienin
telė diecezija New Hampshire 
valstijoje) vyskupas Ernest J. 
Primeau, STD, paskelbė kuni
gų paskyrimus, kurie Įsigaliojo 
sausio 4.

Tarp paskirtųjų yra du lie
tuviai. Prelatas Albertas Olko- 
vikas, STL, JCD., paskirtas 
diecezijos kancleriu. Kun. Pau
lius J. Vaičiūnas, apie 21 me
tus buvęs Įvairiose parapijose 
vikaru, paskirtas švč. Marijos 
Dangun Ėmimo 
tion) parapijos, Tilton, N. H., 
klebonu. Abiejų kunigų motinė
lės gyvena Manchesteryj. Svei
kiname!

kuopoje ir buvo tos kuopos 
sporto ratelio vadas. Tris ter
minus buvo valstijos legislatū- 
roje; 4 metus Nashua miesto 
solicitor; valstijos patikrinimo 
taryboje. Yra Nashua Bar, Sta
te Bar, American Bar Associa
tion, U.S. Federal Bar ir kele- 
tos legalių draugijų nariu.

Teisėjas Leonardas G. Ve
lishka praeitais metais rugsėjo 
1 minėjo savo vedybinio gyve
nimo sidabrinį jubiliejų. Jis yra 
vedęs Marija Vaisnytę. Artimie
ji giminės jubiliatam pagerbti 
suruošė šaunų banketą, kuria
me dalyvavo ir valstijos guber
natorius John W. King su žmo
na. Jis buvo ir toastmasteriu.

Philadelphijos šeštadieninės mokyklos choras gieda kalėdinės eglutė s programoje. Chorui vadovauja Anelė
Kautinytė. Nuotr. K. Cikoto

— Kun. Stanislovas Pupalei- 
gis, įkopęs į 80 metus .sausio 
16 mirė Papilėje. Jis buvo gi
męs 1887 spalio 28. Kunigu 
įšvęstas 1910. Priklausė Mogi- 
levo vyskupijai. 1913 vikaravo 
Irkucko mieste, Sibire, ir ten 
kartu buvo gimnazijos kapelio
nu. 1934-39 buvo Kretingos 
pranciškonų gimnazijos direkto
rius.

— Pasaulio Lietuvio 1966 
lapkr.-gruodžio 25 nr. keliami 
ir svarstomi šie klausimai: Dva
sios pakilimo ir linkėjimų šven
tės (vedamasis Kūčių, Kalėdų ir 
Naujųjų Metų mintimis, susie
tomis su jaunimo kongresu), 
Premijos paraštėje (mintys ry
šium su Ohio liet, gydytojų ri
jos dešimtąja kultūrine premi
ja), Parengiamieji PLB seimo 
darbai (kraštų bendruomenės 
skatinamos seimui jau iš anks
to rengtis). Duota plati bend
ruomeninio gyvenimo ir veik
los apžvalga, liečianti PLB Val
dybą, Pietų Amerikos lietuvių 
rV-jį kongresą, JAV, Kanados ir 
Vokietijos liet, bendruomenes, • 
žmones, darbus, įvykius. Pa
skelbtas JAV Lietuvių Fondo 
narių sąrašo tęsinys (1170 
1270 nr.).. Numeris iliustruotas, 
atspaustas dviem spalvom. Ad
resas: Pasaulio Lietuvis, c/o
Mirga Kižienė, 18021 Hiller 
Avė., Cleveland, Ohio 44119.

— Los Angeles šv. Kazimie
ro liet, parapija 1966 turėjo 
77,834.26 dol. bendrų pajamų 
ir 77,476.60 dol. išlaidų. Sko
los ir procentų išmokėta 29,000 
dol. Dar liko 82,000 dol. skolos. 
1966 pakrikštyta 44, jungtuvių 
13, laidotuvių 22. Prie parapi
jos 'veikia pilna mokykla su 
362 mokiniais. Jų tarpe 109 lie
tuviai. Jie kasdien turi lietuvių 
kalbos pamokas, šv. Kazimiero 
šeštadieninę mokyklą lanko 69 
mokiniai. Prie parapijos ir mo- 

. kyklos dirba 3 kunigai, 6 sese
lės ir 9 pasauliečiai tarnauto
jai. Artimiausias parapijos pla
nas — didesnės ir patogesnės 
salės statyba. Parapijai vado
vauja prel. J. A. Kučingis.

— A.L.T-S.-gos Los Angeles 
skyriaus naujai išrinktoji val
dyba pareigomis pasiskirstė: 
Alfa Latvėnas — pirm., Bro
nius Dūda ir Juozas Raibys — 
vicepirm., Vanda Mažeikienė— 
sekr., Kazys Statkus — ižd., 
Henrikas Bajalis — narys.
— Jonas Glemža, buvęs (1958- 

65) Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas, vasario 1 
bus sulaukęs 80 metų amžiaus. 
Lietuvoje nuo 1927 iki Lie
tuvos okupacijos — Pienocent
ro (kooperacinių pieninių sąjun
gos) pirmininkas. Dabar J. 
Glemža tebėra Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimo atstovy - 
bėj Vokietijoj, Baltų Taryboj ir 
dalyvauja Rytų Europos egzilų 
socialdemokratų konferencijo - 
se. (E.)

Mūsų įžymiam veikėjui ir tei
sėjui Leonardui linkime geriau
sios sveikatos ir ištvermės nau
jose pareigose.

Juozas Andriuškevičius, gyv.
1 Howard St., Nashua, N. H., 
prieš Kalėdas su savo šeima bu
vo išvykęs kalnuose pasportuo
ti. Bevažinėjant rogutėmis, išti
ko nelaimė ir J. Andriuškevi-

(Assump- čius susižeidė nugarkaulį. J.
Andriuškevičius dirba J. V. 
pašto įstaigoje. Linkime greit, 
pasveikti ir sustiprėti.

Jonas V. Ch«s$on, (Cesiū- 
nas), Nashua miesto alderman- 
at-Iarge, šipmis dienomis išrink
tas Nashua ir Hudson Commu- 
nity Chest komisijos pirminin
ku. Pereitais metais apie Joną 
Cesiūną Darbininke tilpo pla-

WORCESTER, MASS.
Tradicinę užgavėn'u vakarie

nę rengia Meno Mėgėjų ratelis 
vasario 4 d. 7 v.v. Maironio 
parko salėje, Shrewsbury, Mass. 
Bus įdomi ir įvairi programa tus aprašymas. Sveikiname Jo- 
bei šokiai, kuriem gros Šim
kaus orkestras. Worcesterio a- 
pylinkės lietuviai kviečiami at
silankyti.

Meno Mėgėjų ratelis
Tenka apgailestauti, kad nuo

dinti, išlaikyti — 106,350; pa
rapijos skolai sumokėti — 21, 
350; diecezijai, seminarijai, se
nelių prieglaudos fondui, misi
jom — 20,703,93; viso sumo
kėta didesnėm sumom — 204, 
310.16. 1954 įkurtas pradžios 
mokyklos fondas ir jau sutau
pyta 116,009.03 dol.
■ Ši pasakiška suma surinkta 
nepaisant dviejų potvynių, ku
rių metu daug parapiečių nu
kentėjo, ir dviejų didžiausių r praėjusiu metų rudens ratelio 

veikla susilpnėjo. Vyrai pasida
rė nerūpestingi ir nebelanko 
repeticijų. Su prasidedančia ga
vėnia kviečiami vyrai sukrus
ti. Kviečiami stoti į Meno Mė
gėjų ratelį. Tie, kurie esate jo 
nariai, lankykit repeticijas, kad 
vėl mūsų kolonijoje skambėtų 
lietuviškos dainos. Choro repe
ticijos vyksta kiekvieną sekma
dienį 2 v. popiet, šv. Kazimie
ro parapijos mokykloje. Chorui 
vadovauja Aušros Vartų para
pijos vargonininkas p. Burbu
lis. Kviečiami visi jungtis į 
chorą. J-M.

ną- A.

Tėvų pranciškonu kultūros židiniui — 
JAUNIMO CENTRUI AUKOJO

maisto fabrikų uždarymo. 1954 
uždarius Cudahy’s fabriką, iš 
100 parapijoje esančių šeimų 
62 šeimos neteko darbo. 1963 
uždarius Armourą, iš 80 šeimų 
esančių parapijoje 40 šeimų 
galvos neteko darbo. Po minėtų 
fabrikų uždarymo 50 parapijos 
šeimų išvyko Į kitus miestus 
darbo ieškoti. Tame laikotarpy 
136 asmenys palaidoti. Todėl 
parapija labai sumažėjo.

Vietos klebonui talkina ko
mitetų direktoriai: S. Osteen ir 
C. Vakulskas ir kolektorių pir
mininkas J. Vižintas su 45 ko
lektoriais. Nuo šių metų sausio 
15 naujai išrinkti komitetų di
rektoriai: Mamertas Luneckas 
ir Ray Obrekaitis. kurie talkins 
kun. S. Morkūnui.

Korespondentas

FILATELISTAI I
Siunčiame Lietuvos pašto 

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

100 dol. Dr. J. Skrinska, Willowich, Ohio.
Po 20 dol.: E. Jurevičius, Elizabeth, N.J.,

E. J. Landsbergiai, Richmond Hill, N.Y. 
VI. Kalytis, Great Neck, N.Y.

10 dol.: B. S. Preikštas, Oakhurst, N.Y.
A. Sužiedėlis, Adelphi, Md.

Po 3 dol.: M. Gedvilas, Maspeth, N.Y.
O. Banning, Brooklyn, N.Y.
S. Karusaitis, Brooklyn, N.Y.
Lukoševičiutė, Grand Rapids, Mich.,
B. P. Walls, Detroit, Mich.
M. Oskutis, Elizabeth, N.J.
P. Rastas, Fairfield, Conn.
V. Gruzdys, Euklid, Ohio.

Po 2 dol.: A. Ryckis, Rochester, N.Y.
Fr. Laukaitis, Lynbrook, N.Y.
V. J. Višnius, Ozone Park, N.Y.

Po

Visiem aukojusiem nuoširdžiai dėkojame. Tai Dievo garbei 
Tėvynės labui. Malonėkite aukas siųsti: Building Fund, Fran-ir

ciscan Monastery, 680Bushwick Avė., Brooklyn, N.Y., 11221.



nienę ‘ atvyko E Wųrtingtotio mi vakare Etatines- ■ 
mėtine 0na Vildžieinė. JĮ nese- pųiktainko nurtrtęlĘĮimni, M 

; ni?i atliko didelę ketionę ap- aiškiai ištarė lietuviškus to-i;
link p^aulį ir aplankė Fflipi- 1
nų sąhse savo sūnų, ekcmomis- Reikia pasakyti tiesą, jog fr J 

'Ją Rmgųaldą ySdtiii, kuris jau lipiniečių toks užsimojimis^ 
eile mptų gyvena FSĄinų sos- * ’ " 
tmėjė Mtantoje, eidamas f!Ne- 
ries” Įr dar. dviejų kitų 
b-vįų direktoriaus pareigas. ■

Sėdint prĮe vaišių stalo ir 
Švenčiant mielosios viešnios O. 
Vildžienės gimimo dieną, rū- 
pestipgaį jos dukros Violetos ir galėta 

. jos mažos aųūk$s paruoštą, bu
vo perskaitytas įdomus laiškas, 
atėjęs E Filipinų, kinis ir mus 
visus pradžiugino.

Maniloje dabar tebevieši 
’m^sų splerhantės vyras, pulk. 
Kazys VBdžįųs-Črukšys, svetin
gai globpianias jaunos marčios, 
Liucės Viįdžienės. Kalėdų ant
rais ^Lienajų puošnioje reziden
cijoje įvyko didelis priėmimas 
su muzikine-koncertine dalimi 
ir su ^netikėta staigmena jos 
uošvio K. Vildžiaus garbei.

taiiįte bmm ištesėtas ir 
pasisekęs, neapsiėjo be jų pa-,j 
stimgų ir idėto ne taip jau 
lengvo darbo, kai reikėjo iš- * 
mokti jiem visai nepažėtamusp' 
ir negirdėtus lietuviškus 
džius. Tačiau virtas buvo du-.

Po himno buvo muzikos 
dainų pvnė ir dar padainuota ^ 
viena Lietuviška dainelė “Antį-" 
kalno mūrai”. Puftininkas, bu-
vęs vienas pirmųjų Lietuvos 
vanorių, giliai sujaudintas 
šluostė džiaugsmo ašaras. 
džiaugsmo banga atplaukė M 
nas mus į Miami drauge su K.jr: s ___ _ _____ t _
Vildžiaus laišku. Visi džiaugės gyvenįmo tikstos, kaip sako 
mės gabios Vildžienės Šumanu^ dzūkai, gardžiai pavalgyti, g$?- 
mu. ios mielu supratimu ir pri- dfiai nngerti. B^t yra asmepų, 
sitaikymu. l. *

I iticė ir Romualdas Vildžni • 
3”<nna driejų su nusė metų 
dukrele Junvte. Ji kalbanti su 
tėveliais anglEkai, su iarnaitė- 
rms — ispaniškai. Abiejų tėvų 
didelis noras pasiųsti savo pir
magime į Washinrtona pas se
nelius. kad gerai išmoktų lietu
viškai- Jie tikisi, kad mažoii 
Jnnvtė galėsianti lankvti lietu
višką vaiku darželi, kad. su vai
kais žaisdama, greitai išmoktų 
lietuvių kalbos.

Tebūna jaunos Vildžių šei-

—0A!I_ . ntome Amerikos pakrašty, bet \ **^u *«B*rt*

tad būtuna gy- berertatiagu da^u. nįja veikia. Ten visoje apylin-
S P®* i «"** ™ U B

8**šMNaayM $$• reftšmesvalgaiparintamv*vai M « iMMtaruosuisdu metu Išvaliavom traukiniu E
fTBao S*jo tik tolimesnes kolonijas, stoties. Už pu-

l P»toe.los
I pasijuto nu- lM,VQm MBdene. Nuo stoties

^^ iki lietoyių rtetainės tik kele-

mos gražus užsimojimas geru
Romuaida* VikUius pavyzdžiu kitiem, kuriem liki-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Introduction to Modern Lithuanian. lietuvių kalbos gramatika,* aiškinama 

anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psl. $7.00.

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

ZLIthuani* and Lithuanian*, compU&f by J. Šalys. BibHography. $5.00.
The Balt*, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. kietais 

viršeliais. $7.50.
Lrthuania under the Soviete, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

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

’ kurie viekai nekreipia dėme* 
. šio į savo mitybą, valgį ryja it 

garnys varles. Taisyklingai mai
tintis tai nėra smaguriavimas. 
Valgymas žmogui turi sudaryti 
malonumą. O to malonumo 
priežastis yra apetitas.

Apetitas atsiranda dėl sujau
dinimo mitybos centro smege
nyse išalkusiu krauju, kurs ne
ša organizmo audiniam mais
tą. Iššaukti apetitą labai svar
bu nustatyti punktualų valgy* 
mo laiką. Valgymas nustatytu 
laiku iššaukia skrandy virškini
mo syvus, kurie didina ape
titą, atsiranda noras valgyti.

Paprastai žmogus valgo 3-4 
kartus dienoje. Dažnai valgant 
mažėja apetitas. Kiti sako, kad 

-rųjįkia valgyti tik tuomet, kada 
esi tikrai Ealkęs, kada prade
di galvoti apie duoną, druską, 
vandenį, kada organizmas gan
tą maistą visiškai sunaudojęs ir

fgairineė farputep, žuvis, pšenE- 
kas, augsiimsinaistaB.

Apetitas mažėja, jei išalkus 
suvalgoma ką npės^dMB^. 
ha parūkoma. Išretinai žymiai 
sumažina syvus skrandyje. Val
gant reikto galvoti apie'.valgį, 
bet ne apie, kitus reikalus, nei
kalbėti apie svarbias proble
mas. Apetitas genda, jei valgy
mo metu nervuojamasi, bara
masi, vaikam daromos pasta
bos.

Ne retai atsitinka, kad žmo
gus, užimtas tarnyba, net val
gymo mėtų' neatsipalaiduoja 
nuo galvojimo apie tarnybi
nius reikalus. Toks nuolatinis 
nekreipimas dėmesio į valgy
mą veda prie vįrškinimo sutri
kimo su visomis jo pasekmė
mis. Pas tokį asmenį trūksta 
skrandy syvų apetitui, nes sy
vai reiškiasi lėtai Valgis lieka 
virškinimo kanale ilgiau nei 
reikia, atsiranda rūgimas, erzi-

Twenty Years’ Struggle for Freedom of Lrthuania, by J. Audėnas. $2.50.
The War Against God in Lrthuania, by Dr. J. Savasis. $185.
Guerrilla Warf are on the Amber Coastr by K. V. Tauras. $3.00.
Leave Your Tears in Mo*cow, by B. Armėnas. $4-00.

Crosaes, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. 84.00.
Selected Lithuanian Short Storio*. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Guartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio ir šeiniaus kūriniai. 

$5.00.
Lithuanian Foik Tale*. 8480.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upėn the Sand. by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Asaad Pasėta, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Msker of God*, bv St. Zoharskas. 10 novelių. $3.00.
The Temotation. by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wi*hingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Livtng Testament of Farth and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių- 

anrt» kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Pėėūtar Lithuanian Rertpes, bv J. Daužvardis. $200.
Lithuanian Self-TaughL bv M. Variakojytė. $185.
Art Cbftįcįion of the Lithuanian Franciscan Father*. bv P. Jurkus. Lietuvių 

mrvėntnkii paveiksiu albumas. Didelio formato. $6.00.
Lrthuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6 00.
Dedteattoa of the Chaoel of Our Lady of Šiluva. 50e.
dur Ladv ef Šiluva, by Rev. John C. JutL 504.

Aušros draugovės dvasios ya- 
das kun. prof. St Yla pereitų 
metų gale buvo pagerbtas ordi
nu už nuopelnus. E New Yor
ko atvažiavo skautininkai Sa- 
mušis ir Bražinskas. Jie broli
jos vardu ir įteikė šį žyminį.

Ta pačia proga lankėsi sese
lė vienuole, kuri dirba Afrikos

gauti. Šiais metais dar labai Jau to tolo pamatėm apšvies- 
anksti ji togirito mūsų skundą, tą namą, tar stovėjo daug au- 
mus suprato Jr pasiliko tą die- tomotelių fg: buvo tos mažos _ 
ną su Bmtoniečžto Re tn. ne- kolonijos nuosavas namas — Tmsųese.-Jr parpder|domių rtai- 

paistanti kcnnpozitorė čerie* svetainė. Apačioje buvo baras, 
nė-Mulks pažadėjo pasirodyti drabužinė, viršuje — gana jau- 
su jos vadovaujamu moterų ok- ta lietuviška svetainė. Stalai jau 
tetų, kuris padainuos keletą dai- Dnvo apkrauti valgiais, kū
nelių. riuos pagamino darbščios lietu-

Mal(miai kviečiame visus lin- vaitės. Mus ^pasitiko su lietu- 
dehiečius ir tolimesnių kolonijų . višku nuoširdumu ir pasodino 

prie stalo. LB apylinkės pirmi
ninkas Vladas Tursa aiškino, 
kad šį pobūvį surengė norėda
mi sutelkti lėšų lietuvEkom mo
kyklom ir kitiem kultūros rei
kalam.

Programa vyko scenoje. S. 
Cerienės-Mulks vadovaujamas 
moterų sekstetas sudainavo ke
letą lietuvEkų dainų. Sekstetą 
yra Eleidęs ilgo grojimo plokš
telę,, kurios nemaža išplatino 
pobūvyje. Prieš seseris su puse 
metų E I-enkijos čia atvyko 7 
asmenų Kiaušų šeima. Jie visi 
mėgsta muziką. Dabar dukrelės 
Angelė ir Danutė ir sūnus Leo
nardas svečius linksmino pia- Baigdamas , noriu priminti, 

; ninu, gitara, akordeonu. links- kad daugiau New Yorko lietu- 
moje dalyje pasirodė Mataušas vių lankytų parengimus New 
ir Tadaušas (M. Varneckas ir V. Jersey valstybėje Taip visai 
Tursa). Jie apdainavo visokias netoli prie gero .susisiekimo

gyventojus 'šiame įdomiame mi
nėjime dalyvauti. Taip pat vi
sus prašome atlikti savo meti
nę tautinę pareigą pagal Ega- 
les paaukojant Lietuvos laisvi
nimo reikalam. Įėjimas visiem 
nemokamas. Valdyba

drių.E tenykščio skaučių gyve
ninio. Linksma popietė ųftaig- 
ta lauke prie židinio tarp juo- 
kb ir dainų. 1 į-

šiuo metu Aušros draugovė 
ruošiasi metinei skautų ir skau
čių šventei, kuri įvyks vasario 
5. 3 vai. popiet registracija, 
3:30 — Ekilminga sueiga, 4:30 

—meninė programa, 6:00 — 
vakarienė, 7:00 — šokiai. Pri
mename, kad tai bus beveik 
paskutinė proga pasišokti prieš 
gavėnią. Raginame visus drau
gus ir drauges apsilankyti. — 
Sesė skautė E Putnamo.

Lietuvių kultūrinė pobūvis
Sausio 21 Lietuvių Laisvės 

Parko svetainėje įvyko Linde- 
no LB apylinkės suruoštas po
būvis. Mes 5 E New Yorko,

na žarnas, jų gleivines ir veda smalsumo skatinanų, nuvykom 
prie jų susirgimp. pažiūrėti, kaip toji maža kolo-

kad į pobūvį sutraukė bent 
trečdalį savo kolonijos. Retai 
kur tenka matyti taip nuošir
džiai besilinksminančius kaip 
Lindene. Tos pačios daininin
kės, padainavusios scenoje, ne
šė valgius į stalą.

GREENFIELD, MASS.

Lankydami patirsime ir daug 
džiaugsmo, kartu paremsime ir 

Žmonių galėjo būti kokia ju gražias kultūrines pastan- 
L. Norkus

iki 12. Buvo ir loterija

Apetitui palaikyti svarbu 
švariai parengtas stalas, švarūs Adelė* Drūktenytės rešita- tuvių kompozitorių programoje 
indai ir panašiai. Valgant nesi- Ks San FYanęįsco ir apylinkių š| kartą buvo tik trys kūriniaĖ 
skubinti, kad gerai sukramtyti lietuviam buvo maloni staigme- Budriūno — Tykiai, tykiai Ne- 

na. Rečitalį saūao 22 surengė munėliš teka; Šimkaus — Kur 
San Frandsco Lietuvių Bend- bakūžė samanota ir Gruodžio—
ruomenės valdyba Ftiepdiship Burtai. Itališkai ji padainavo 100. Rengėjai verti pagarbos, 

Motiejus Aguonis, kuris mi- Club patalpose, prie šv. Boni- Rossini dainų ir keletą arijų iš 
rė praeitų metų spalio mėnesi, faco bažnyčios. Panelė Drūkte- Mozarto, Puccini ir Boito ope- 
buvo Darbininko skaitvtojas nytė yra gimusi ir aųgtfsi Ame- rų. Koncertas — rečitalis buvo 
ir spaudos rėmėjas, priklausė rikoje. Kaip dainininkė lietu- uždaro pobūdžio — tik lietu- 
vietinei parapijai ir Saldžiau- vhj tarpe iki šiol nedaug kur viam. Jame panelė Drūktenytė 
sios V. J. širdies draugijai. H- tėra pasirodžiusi. Todėl ir šis pasirodė kaip subrendusi ir kuL 
gai sirguliavo, bet visuomet jos rečitalis daugeliui buvo tūringa damininkė, verta pla- 
skaitė Darbininką. Nuliūdime staigmena.' Studijavusi dainavi- tesnio lietuvių visuomenės dė- 
paliko žmona Uudvisę, duktė- mą Italijoje, dainminkė ir į sa- mesio. Jos švelnus ir malonus 
rį ir sūnų bei anūkus, šeima ir vo programą daugiausia įtrau- soprano klausytojų buvo sutik- 
visi bičiuliai liūdi, netekę ge- kė italų kompozitorių kūrinius, tas Sitais plojimais ir bravo, 
ro drąugo. A. Dėdinas kuriuos ji atliko itališkai. E lie- Tikimės, kad šis jos pasirody- 
— ------------------------------ 1———-----------------------— ------ ---------- mas tarp lietuvių nėra paskuti-

LSD IR “MISTIKAI” ninkei tenka palinkėti sėkmės

Savininkas — Helmut Vollmer 
206 East 66th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
Zį New York, N. Y 

Tel. RE 4-4428

Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakar»*nė 
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobil).

Paskutiniu laiku visuomenė šių nuodų išsiplatinimui daug 
pradėjo rūpintis ir nerimauti padėjo didelis apgarsinimas Veprio 16 mĮnėjimą San 
dėl jaunimo, tampančio narto- spaudoje, per radiją ir kitas Frandsco ir ųiylmkių Lietuvių 

En^»*b^LwywH>n Dictt*w*ry. ^ V- Baravyką* (c*. 3080ojfodan). Koo. anfca Yra nustatyta, kad priemones. Du buvę gydvtojai, Bendruomenės valdyba ruošia 
žinomieji narkotikai, k. $., he- dr. Leary ir dr. Alpert, fivary* rMarjo l$< lCftėjkbag Bė. 
roinas, morfinas, kokainas yra ti E Harvard ir ĖUęinu is inut- 
naudojami. vis mažiau ir ma- sikos, įsteigė savo “tyrinėk 
žiau ir jų vietą pradeda užimti mų” centrą Valbsffla, N. Y. Be 
pigūs ir lengviau prieinami stengėsi įrodyti, kad tų nuodų 
nuodai. Tarp jų žymiausi yra naudojimas turėtų būti palik- 
payote ir LSD-25. tas kiekvieno žmogaus Ubvai

LSD yra žinomas kaipo nar- sąžinei, bet ne įstatymų varžy- 
kotikas, sukeliąs stiprias haiuci- mui. Tai buvo labai plačiai ap- 

nacijas ir psichozes, panašias garsinta savaitiniuose žurnaluo- 
į schivophreniją. LSD buvo nau- se. Kuomet patys žymiausi psk 
dojamas kurį laiką studijuojant chiastrai ir tyrinėtojai teigia, 
psichinių ligų priežastis, bet, kad LSD “nuasmenina’’ asine* i-T"
pastebėjus jo žalingumą pa- nybę ir suardo sveikatą, šie du ų^BM arrniBnlc iiį neatė- 
cientam, nuo to atsisakyta. Šis buvę gydytojai tvhrttaa jog *** * BAiuycią.
narkotikas sukelia įprot|pt> vie* “LSD atveria akis | tiesą”.... — Bet aš bBnh bažnyčioje!
no panaudojimo ir palehgva su- gjų nuodų aukom* •— naudo- dHilftirta pešdBostes. 
naikina žmogaus asmenyšį, tojams jie steigia naują rehgi- _ 
pagadinant to smegenų ląsteles, ją — kultą, savos rūšies mis- m t 

Dėl to F.D.A. (Federal Drug tiška organizadta. tauri reika- 
Administration) draudžia M nar- lauš E valdžios^ kad būtų kto- . 
k4ika įvežti į kraštą kr jį ga- ta naudotis šiais nuodais per 
minti be ypatingo leidimo. jų “aukos liturgiją” Itaip kad 

Nežiūrint visų suvaržymų šie j^talikų Bažnyčia ntadoia w- - 
nuodai randa kelią į daugelio M >.■ "jaunu žmonhi rankas, kmiė B,J" " Amtrik°*
ran-’a keista malnnunų MtaH- “><^1 se»a SKdai naudo- tu*

nacijose, nekreipdami dėmesio 1* peyote — kitą nuodą 
| pavojų gyvybei ar sveikataL savo apeigas.

MEŠKIUKAS RUDNO8IUKAS, V. Nemunėlio, nauja laida $380 
SENOLĖS PASAKOS, 8. Tomarrent* ------------ --------------------- 83.50
KETURI VALDOVAI, S. Džiugo........................    $280
NEKLAUŽADOS, 8. Džiugo ....... ------------ i----------- $280
DIDYSIS REIZĄS, Gavėno ____________ _____________ $280
UKt WAG0U, P. Gavėno vertima* .... ........... -..........- $280
LAftAS RYTAS VOVERE, J. Mingėlos —------ -------------------- $280
ŽAIŽARAA D. Cibo, pasaka mažiems---------- --------------------- 8180

____  -------- $180 
$185 
8180 

________ ..... $180. 
'KAI, 8. Jonynlente, V skyriui skaitymUlai $380 

fRA, J. PlaOe, III skyriui skaltymėHai------ $280
rgy. spalvendme kiųrgutė $080
/ iaMy* vsNaama --------- ~---------—---------- 80.75

AtDOB GRAMATIKA, J. A. ir J. 2. l-j» dalis $280 
A.,Rtafcgpo, pirmoji dafls . 
A.' RinkSaA antroji dali* .

, A. RhikOna, trasioji dali*
liūs < ig. Malinu ___

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti nrenumerats 
dedamas Šis lapelis. Prašome jj iškirpti. užpildyti ir pa
siųsti adrėsu:
D&rbftttnka*. 910 WiUa*ghby Avė.. Brooklyn. N. Y. 11221

Vardas ir pavardė

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00

$380 
geda 
$280 

ŽAMBIO GALIONO KELIU, Ko*. P. Gavėno —............— $280
TBN, Kur NEMUNAS BANGUOJA, A. Tyruollo -------------- $380
ALGIS TRAKY8 IR TAKSIUKAS SLEIVYS, A. Gustaitis.. $280 
TIKYBOS VADOVĖLIS MAŽIESIEMS, PrsL J. Končiau* $180 
Su Netovttkata viršeliais sųstaviniai — kiekvienas po .—— $085

VW Me MdtoMal fsonuni: 
DARBININKO ADMINISTRACIJOJ 

«10 VVTLLOUGHftY AVK, BROOKLYN, N. Y. 11221

Nauja N*w Yorko mieste — parduodami Ir taisomi
GRIINDlG - TH FR fNKFN - 81 A'’*’yt. - ^’O^FNDE 

Neš. filiai, kamb. radIM, Hi - PI (stered), jrekortavimo aparatai, 
aiSNOpii^il aisrs^i is^so^iraSat

GBtMAN BU?CTRON»r wrT.(W, 
Spėti*Wl patarnavimui ir vtaoa dėtys Įvairiems Kuropoe gamybos

Lengvai partektoms traukintais arta automobiNats — 
6I05M AVĖ., WOOOS»OE. H. Y. 

Paskambinkite: TW 8-2800 ir nurodys, kaip Jėngva partekti jų vietų.



KURSIMO homes

DISPLAY

UL 8-2000

FUNERAL HOME

N.Y. 11421

.' ■

1330 Klh

ananegancsa

MBKUS DYDffiO IR ĮVAIRIOS 
SAND8LYJEVISADA. Vnšuje 
Ė — pristatoma bet kurJAV-se.

dtaatariEKhtaMHrii

SPANISH LANGU AGE RĖCORDS

Čatalogš f ree on reguėst from the 
Spanisb Minto Centor- 

319 West 48tį Street,: New York, 
N.Y. 10036. Write today br phone 
(212) JV ’ 2-428) for yottr ’ FREE

MANOR HAVEN 
RESTHOME

24 hour care of Convalescent and 
Aging R. N. supervioion — modern 
ėlean. Reasonable rates. 222 Cdtam- 
bia St. Hunttogton Station. Call: 
HA 3-9638.

Futbolo aikštėse New Yorfco 
padangėje ir tęliau žiemos mie
gas. Daugiau aktyvumo mato
me futbolo sluoksnių užkuli
siuose, kur vyksta konkurenci
nė kovą tarp Amerikos .futbo
lo profesionalų lygų. North A- 
merican Profesional League — 
pasaulinės futbolo sąjungos 
(FIFA) pripažinta, o National

>■•1 1 
FASHIONS

gramatikos priedu, skaitymais 
iržodynėliris.' Tekstas ir paaiš
kinimai angių kalba. Nemo- 
kantiem ar nedaug mokantiem 
n^ttivisKai — įmuki ganmyre is* 
mokti Parengė L Dambrifinas, 
AKHmasmWJtSehmMstieg. 
Išleido lietttviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl, kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL Galima už
sisakyti • - ’

DARBININKAS
910 WIBou0hby Avė.
Brooklyn, N. Y. 11221

i-žš* pobadgojo-Mtiaų šachmatininkai 
raginami rengtis ir dalyvauti toBe 

pirtoenybtee. r ■
BayervaĮk#'.tarpt turnyre, Olan- 

FN ' pinmrtija B. Spasski* ir A. 
■ Ltatikov (abu-i* Sov. S-gosh. Nauj. 

ZelandljoB atvirose p-bėse pirmauja 
Sovietų (Bdmeistriš Averbach.

. Canadian Chos* Chat 11/66 . talpi
na Quebeco provincijos p-bių laimė
tojo Sausmano partiją su Ig- žaliu. 
Užbaigoje pabrėžta, kad tai “a re- 
markable gante, weH wortb study.”

HOSPITAL ADkttTTlNG CLERK
Nigtatroork, heavy pttoite work, mušt 

-fce abl* to *jų>e 45 W. p. m. We’re 
iooktog for a reųable and energetic 
person. '— "Onljr experienced need 
apply.Please ' call for interview 
Tues. Mr. Mumertyn.-

"8ALARY OPEN”
AU. 1-4100

VYT. JIA2EL1S 
T<HY«M 74677

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsanuotojas 

Cambridge, Mass. 
notAry n)blic 

Patarnavimas dieną ir naktį Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai- Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainom!*. Kainos tos pačių* ir i 
kitus miestus — TU. TR 6-6434

Namų pirkimo, pardavimo, spdraudos ir visais reikalais kreipkitės j

Insurance • Rėai Esfate;
JOHN ORMN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federaHftėsvaldžios mokesčių Cinconie
Tax) pareiškimai. — TeL Vlrginią'6-1800. •
110-04 Jamaica Avenue Richmond Uill 18, N.' Y

. . TeL Vlrginią 6-1800

Bath A Ctoset loterkr* of Brooklyn, 
Ine. — Custom designed baths and 
dosets, designers of vanities, medi- 
ctoe cabtoets, lighting fbeture*, de-

JUOZO MISIŪNO

RAYS LIŲLOR STORE
Galima gauti (vairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėlimų . .. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.

ToMomk VlrgiiM 3-3544H. W. FEMALE 
ii*,* 1 ■ ■ ■

NURSES— ILN.LP.N.
Full or part time. Išrisiant Dfa-ec- 
tor. Degree and Supervisory know- 
ledge required. :Head A Staff Nurses

. Contact
- 1£RS. ^EESERMAN 

DirectnrdfNundng 

įžį^ AO i-4i<ib 
v Knickerlgųdcer Hospital 

70 Coųvent Avė. New York City
•’ - • į ■ ’*6.'; . '

s. ■

1 , ■.‘*3 ' - . ■. i

DABAR: SK Kast Mh StM (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C.

Atdara kasdien iki 9 v. vakaro, wMtenia£s ir MRad. Dd 6 v. vak.

SCHALLER&WEBER
AŪGSCIAUSIOS KdKYBftS PROStfriAI

.Open 6 dayp aweek 
Custom made Bridals aud fjormals 

Ladiės Špbrts Wear 
1115 Sunutft Avė Unfon Ctty NJ. 

Dial 261-865-3136

HAVEN REALTY -
• AM)RUSIS^ B Insurance

I cyvyttta, MHM& asMatMIų, ttoldų ir k. Namų pu*» 
tattdm^ laėSną a^BdynM. Mattmi rando — fs-

New Yorta: MM tad Avoske TA 
(TorpM-Mgatmųj ' 

IlignriBA*: M-M Myrtia AVA — TA 1-MM 
AstoriMe: 25-50 SMswar SL — A3 4-CttO

f f '’ 4rjCAX hotel

ROŠIES RASITE 
parodoma spinta i

Adolf Sc!

ARD Rentai Corp. “One of the Ci- 
ty’s largest Trafler Ręstais” Lease- 
daily, Rent - Montbly, Sales - Yeariy 
TraDers for every purpose Votume 
Vans, Open Tops, Flatbeds City de- 
Hvery trailefcs,. Storoge beotea. Beaš 
rates, prompt Service. Tboanas and 
Gardner Avė, Bkiyn, NY ST 2-74OO

210 W> 118 Street
Aflroėms witb bath 
. orruRning water, 

RaffioorTV
Nęw^Low Rates 
For reservatiėns eaU 

- 864-3500 '

• Sfepįfffl
(ARMAKAUSKAŠ) 

Graitortae - Bžtanmotojao 
MODERNI KOPLYČIA 

428 METROPOLITAN AVĖ.

Aahiand Rega B.Lafayettą Avė 
j... o ? . Brook^rn N- Y., .,

■ ; JBCBH^ELY

D* JRbHNo MMHMB5
LAIDOTUVIŲ mERKTORIUB 

M-M JAMAICA AVĖ.
(prie roMMt F«ajr BtaBosj 

Weodhav*AN*Y.

kaitote bei darbo suknelte, megstukai, apatinukai, 
a Čia gaunama stantiniams^^tavf moteriiki dra- 
i įvairioms progoms ir 
l AVĖ.

— TOL 848-7240

. Banųuets Our Specialty 
ribota Ž^uries..

MAMOISELLE PATRIS 
DRESSMAKER

We feature Bridal Gooms and 
Parties Mother A Daughter 
7 Price St Bast Lindės NJ.

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

LITAS Investing Company, Ine.
I00-2I t9H> Avė, Ridmond Hifl, N.Y.; Hl I-6799 

x 6755 S. We$tem Avė.,'Chicago, IR.; GR 6-2242 
LITAS duoda paskolas lengvomis ttoimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas, dažnai bOna dldoania,negu galime . pate<ifcif>ti.: Jei 
nenorite tapti LITO akdhfnfcais, galite tapti Indėlininkai* — galite. 
LITUI paskoHnti. Mokame aukštu* procentus. Bet pirma pagalvo
kite apie akcija*. Pirkite' LITO akcija* Seimo* nariams, ypač, jau
niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja šiuo metu kainuoja 12 doL Akcijų pirkimo -ir bendrai informaci- 
jo* reikalai* prašom kreipti* j New Yorko arta Chtodgo* j*taiga*.

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORO AVĖ.
v*

EVėrgreeri 8-S770

Joseph Garszva

/ i rie^ pirmenytaų rung^mes m SL
MAb Brifikl’s 1-1 (IDE LAK

žaidė šios sudėties: Aukuvėnas, 
(Sabaliauskas, Biledūs, Jomc L 

FUTBOLAS » Jonic H, Bandžtukas; Meilius, 
Milukas, Betagnia, Atkbčms, A- 
domavičius. Komanda rodo pa- 
žangų. Gynime gerai sužaidė 
broliai Jonicai, o puolime Be
tagnia. Mūsiškūd pirmą, kėlinį 
baigė 1:0 savo naudai Miluko 
įvarčiu. >.

: Ateinanti sdunadienj ir vėl 
težaidžia jauniai. Pirmenybių 
rungtynėse mūsų priešininku 
yra DSC Brooklyn. Rungtynės 

League — paskelbta nelegalia įvyksta mūsų aikštėje, t. y., 
Ir visi Joje taidfia žmfikai pa- Nmg jyerite, >pcadžta 11 v.
smerkti diskvalifikacijai. Ne- siaurės Amerikos Lietuvių 
aišku kaip toliau reiktai vys- AukJėjimo
tysis abi grupes skelbiasi sa- jungos centro valdyba praneša 
vo pirmenybių sezoną prade- g M metinio šuva- 
sianSos ankstyvą pavasari. gartm0

Pereitą sekmadienį pasibai- Ne* Yorko Lietuvių Atletų Klu- 
gė mūsų lygos salėje pravestas bui prašant priimti nariu į Są- 
futbolo turnyras, kurio nugalė- jungą italų kilmės klubo narj 
toju tapo German-Hungarians. Anina, balsų dauguma prašy- 
Baigmėje įveikė Greek-Ameri - mas priimtas. Beje, minėto A- 
cans. nina nuo lapkrifio mėnesio mu-

Aikštėje pereitą sekmadienį sų futbolo komandoje nebesi- 
iš mūsiškių težaidė jauniai, ku- mato.
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Kornelijus Bučmys, O.F.M., 
Darbininko redaktorius, sausio 
26 vakare išskrido i Argentiną, 
kur dalyvaus lietuvių jaunimo 
studijų savaitėje ir Pietų Ame
rikos lietuvių kongrese. Kelio
nėje išbus dvi savaites.

Dr. Kęstutis J. Valiūnas, Vil
ko pirmininkas, sausio 22 iš
vyko į Pietų Ameriką. Pirmiau
sia sustos Kolumbijoje (Sagoto
je), Peru (Lima) ir Čilėje (San- 
tiago). Iš ten vyks Į P. Ameri
kos kongresą Buenos Aires, Ar
gentinoje. Grįždamas aplankys 
Montevideo, Urugvajuje, Sao 
Paulo ir Rio de Janeiro, Brazi
lijoje, Caracas Venecueloje ir 
San Salvadore — EI Salvadore. 
Kelionėje matysis su tų kraštų 
lietuvių organizacijų veikėjais 
ir kur galės — su vyriausybės 
ir vietinės spaudos atstovais. Į 
New Yorką grįš vasario 19.

Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, iš
buvęs Amerikoje nuo rugpiūčio 
mėn. galo, šią savaitę išvyksta 
į Romą, kur jis nuolatos gyve
na. Būdamas Amerikoje, dau
giausia laiko praleido marijonų 
vienuolyne Chicagoje. Atvykęs 
Į New Yorką, buvo sustojęs 
pranciškonų vienuolyne Brook- 
lyne.

Donatas Banaitis metus pra
leido Vietname, visą laiką bu
vo kovos linijose. Praeitą sa
vaitę, atlikęs karinę prievolę, 
grižo į Brooklyną. Jo tėvas inž. 
Bronius Banaitis, mirė sausio 
11. Nors buvo pasiusta telegra
ma, bet jo nepasiekė, nes tuo 
metu buvo karinėse operacijo
se. Apie tėvo mirtį sužinojo 
tik grįždamas namo.

Antanas Senikas, gyvenąs 
Great Necke, L.I., keliasi į 
Monticello ir eis ligoninės ad
ministratoriaus pareigas pas 
dr. Vytautą Slavinską.

Kun. N. Pakalnis, Apreiškimo parapijos klebonas, vienas iš didžiųjų Lais
vės žiburio radijo rėmėjų, kalba rėmėjų susirinkime. Nuotr. G. Peniko

LIETUVIŲ BENDRUOMENES ATLANTO PAKRAŠČIO

JAUNIMO KOORDINACINIS
KOMITETAS

rengia

SUVAŽIAVIMĄ
šių metų sausio 28 - 29 dienomis LIEDERKRANZ patal
pose 6 East 87th Street Manhattane. • šeštadienį 1 vai. 
pp. — registracija, statuto svarstymas, simpoziumas ir ki
ta programa; 8:30 LINKSMAVAKARIS, susipažinimo 

j šokiai grojant modemiškam orkestrui. Veiks baras. Kvie
čiami visi svečiai • Sekmadienį Atsimainymo parapijos 
salėje, 64-14 56th Rd. Maspethe 1 vai. pp. — valdybos rin
kimai, A. Vakselio paskaita, ateities veiklos gairių nusta- 

i tymas.
Rengėjai

Laisvės žiburio radijo rėmėjų susirinkime sausio 22 ii k. j d. D. Penikas, V. Alksninis, A. Reventas, V. Pad- 
varietis — visi LB apygardos darbuotojai. Nuotr. G. Peniko

A. Mažeika ir A. Sniečkus 
prašo pranešti, kad Darbininke 
sausio 24 paskelbta žinia, jog 
jie esą New Yorko Alto pa
kviesti rūpintis Lietuvos infor
macija amerikiečių spaudoje 
Vasario 16 proga, yra neteisin
ga: nei gavo Alto kvietimą, 
nei davė jam savo sutikimą (Ži
nia buvo atsiųsta Alto. Red.).

Lietuvos vyčiai sausio 29 su
sirinkime pas V. Radzivaną or
ganizuos laiškus New Yorko 
seimelio nariui Fred Schmidt, 
senatoriui Libowitz, dėkodami 
už jų iniciatyvą Vasario 16 pro
ga priimti rezoliuciją Baltijos 
valstybių reikalu.

Skautų susirinkime sausio 
28 pas D. Kezytę bus organi
zuojami toki pat laiškai.

Užgavėnių va’šės rengia Kat. 
Moterų Sąjungos 29 kuopa va
sario 5 d., 1 v. popiet. Ap
reiškimo parapijos salėje. Vai
šių metu bus trumpa meninė 
programa. Numatoma, kad į 
parengimą atsilankys nemaža 
publikos. Prašom jau dabar į- 
sigyti bilietus, nes vėliau gali 
pritrūkti vietos. Skambinti 
kuopos pirmininkei O. Kubilie
nei, tel. AP 7-5661. Vaišių da
lyviai aukoja 2.50 dol.

Lietuvės teismą ruošia L. K. 
Moterų Organizacijų Pasaulinės 
Sąjungos sudarytas iš įvairių 
organizacijų komitetas balan
džio 16, 4 v. p.p. Apreiškimo 
parapijos salėje. Kaltinimo ak
tas palies moksleivę, studentę, 
ir vyresnio amžiaus moterį bei 
motiną.

Kun. J. Aleksiūnas, Angelų 
Karalienės parapijos klebonas, 
atkalbės invokaciją šių metų 
Vasario 16 minėjime, kuris į- 
vyks vasario 19, sekmadienį, 
Webster salėje, Manhattane.

• Moksleivių at-kų New Yorko 
Marijos Pečkauskaitės kuopa 
ruošia šeimos šventę sekma
dienį, sausio 29, 3 vai. popiet. 
Kviečiami dalyvauti visi moks
leiviai su tėveliais, studentai ir 
sendraugiai. Bus užkandžiai, 
programa ir linksmavakaris. 
Veiks turtinga loterija.

Liet. Fronto Bičiulių susirin
kimas šaukiamas sausio 28, šeš
tadienį, 5 v.v. L. Baltrušaitie
nės namuose, 86-36 108 St., 
Richmond Kili, N.Y.

Klaipėdos krašto atgavimo 
minėjimą New Yorke sausio 15 
suruošė Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugija. Kol gyveno ge- 
neral. konsulas Budrys, jis visa
dos dalyvaudavo, nęžiūrint ko
kioje apimtyje to krašto minė
jimas būdavo. šį sykį dalyvavo 
kitas sukilimo dalyvis — J. 
Kupčiūnas. Gausiais plojimais 
jam pareikšta garbė. Bent keli 
minėjimo dalyviai trumpai 
patiekė savo įspūdžių iš to 
krašto laisvės dienų. Labai 
jautriai prisiminė tai V. Zaunie-
nė-Leskaitienė. M. Gelžinis sa
vo gražiu iškalbingumu apsakė 
kaip žemaičiai 13 amž. gale ir 
14 amž. pradžioje puolė kry
žiuočius Klaipėdoje norėdami 
sugriauti jos pilį, kuri kryžiuo
čių buvo pastatyta kaip kovų 
bazė prieš žemaičius. Prelegen
tas kelis sykius pabrėžė, kad 
mums reikia išsamios pačių lie
tuvių studijos apie visą prūsų 
Lietuvą, kaip ateityje labai pra
verstų nustatinėjant valstybių 
sienaš:

Žodį tarė ir buvę karininkai 
L. Virbickas ir V. Alksninis. 
Pirmas kvietė nenuklysti nuo 
patriotinio kelio, antrasis suges
tionavo to krašto minėjimus 
ruošti dideliu mastu. Publiko
je matėsi nemaža to krašto tė
vų prieaugliaus. Minėjimą pra
vedė kun. P. Dagys, visiem pa
dėkojo už domėjimąsi ir atsi
lankymą. Ponia Dagienė rū
pinosi vaišėmis. —A. Kc.

Newark, N. L
švč. Trejybės lietuvių para

pijos blynų balius prieš užga
vėnes bus vasario 5. Pradžia 4 
v. popiet. Gros geras orkestras. 
Pelnas skiriamas senom sko - 
lom mokėti. Kviečiami visi pa- 
rapiečiai, draugai ir kaimynai 
kuo gausiausiai atsilankyti. 
Kviečia parapijos kunigai ir ko
mitetas.

Už a.a. Kazimieros Klimienės 
vėlę mirties metinių sukaktu
vių proga mišios bus sausio 29 
d. 10:30 v. švč. Trejybės baž
nyčioje Newarke. Mišias užpra
šė duktė Regina ir žentas Šle
pečiai.

Rudeninis Balfo vajus New- 
arke baigėsi sausio mėn. Dau
gelis prisiuntė stambias aukas 
lietuvių šalpai. Kurie dar nepri
sidėjo, prašom Atsiųsti savo au
ką arba asmeniškai įteikti Bal
fo vajaus komisijai: V. ir L Di
liam, B. šarkeniui, VI. Audė
nui ar kun. P. Totoraičiui. Ne-

Darbininko spaudos kioskas. Prie kiosko brolis Pranciškus (k.) ir Tėv. Petras Baniūnas. Kioskas veiks va
sario 12 Bayonėje, vasario 19 — Kearny, N.J. ir VVebster Hali Manhattene, kur bus minima Lietuvos nepri
klausomybės šventė. Nuotr. R. Kisieliaus

JAUNIMAS KREIPIASI Į TĖVUS
Gerbiamieji lietuviškosios šei - 
mos tėvai,

Taip mes drįstame į Jus 
kreiptis, tvirtai tikėdami,-—

kad Jūsų lūpose ir Jūsų pa
stogėje dar yra gyvas iš gimto
sios šalies atsineštas lietuvių 
kalbos žodis, — tasai vertingiau
sias dvasios ryšys, per erdvę ir 
laiką jungiantis Jus pačius su 
Jūsų tėvais ir seneliais, rišan
tis artimųjų širdis ir visus tau
tos narius į vieną gretą istori
jos kelionėje;

kad Jūsų sieloje dar neužge
so Jūsų pačių lietuviškosios vai
kystės dienų atsiminimai, —su-

MASPETHO ŽINIOS
Bažnyčios vienybės oktava 

prasidėjo sausio 18 su bendro
mis maldomis lietuvių bažnyčio
je. Pas lietuvius' 7:30 v. v. lan
kėsi Community Church of 
Elmhurst. Bažnyčia buvo apy
pilnė. Kartu maldas kalbėjo ir 
giesmes giedojo. Prie altoriaus 
buvo kaimynai kunigai su lie
tuviais. šv. Raštą skaitė protes
tantų kunigas Peter Knaul. 
Po pamaldų visi buvo pavaišin
ti kava ir pyragaičiais . Patar
navo šv. Onos sodalietės.

Sausio 22, sekmadienį, 4 v. 
popiet lietuviai lankėsi pas pro
testantus Community Church. 
Čia vėl kartu meldėsi ir giedojo 
už Bažnyčios susijungimą. Taip 
pat buvo kava.

Toks pirmas susitikimas su 

užmirškime savųjų esančių var
ge.

Naujųjų Metų sutikimą para
pijos salėje rengė New Yorko 
ir New Jersey ateitininkai sen
draugiai. Sutikimas praėjo iškil
mingai. Svečių privažiavo ne tik 
iš Newarko, bet ir Philadelphi- 
jos. Buvo daug ir gražaus jau
nimo. Kun. P. Totoraitis 

laukto pavasario džiaugsmas, 
nerūpestingos vasaros atgaiva, 
gelstančių rudens lapų šnerė
jimas Jūsų tėvų soduose ir vė
jų švilpiamas mūsų tautos liau
dies dainų ilgesys;

kad Jūsų akyse dar neužte- 
mo toli palikusios Lietuvos pei- 
sažas, — jos žemės žaliavimas, 
jos pakelėse verkiančių gluos
nių ir beržų siūbavimas;

kad Jūsų mintyse vienatvės 
ir tylos valanda dar vis prisi
kelia tie, kurie kovojo dėl lie
tuviško spausdinto žodžio, dėl 
valstybės ir tautos atgimimo, 
kurie mirė kalėjimuose, neišsi- 

protestantais paliko gilų įspū
dį.

Sausio 24 tokios pat pamal
dos įvyko lenkų šv. Adalberto 
bažnyčioje Elmhurste. If čia at
silankė lietuviai.

Maspethe šiam protestantų ir 
katalikų suartėjimui pradžią 
davė prel. J. Balkūnas.

Ukrainiečiu nepriklausomy
bės šventė yra sausio 22. Ji 
buvo paminėta Fashion Institu
to salėje, 24 St. Manhat
tane. Pagrindinę kalbą pasakė 
prel. J. Balkūnas. Ukraina ne
priklausoma pasiskelbė 1918 
sausio 22. Po trijų metų sovie
tai okupavo ir inkorporavo. Iš
eiviai, kaip ir lietuviai, nori 
kraštą išlaisvinti ir atskirti nuo 
Rusijos. Ukrainiečiai artimai 
bendradarbiauja su pavergtų 
tautų konferencija, kur pirmi
ninkauja prel. J. Balkūnas. Mi
nėjime buvo ir meninė prog
rama.

Prel. J. Balkūnas vasario 
12 kalbės Clevelande ir vasario 
19 — Los Angeles. Prelatas 
naujoje Vliko valdyboje eina 
Lietuvos Išlaisvinimo Tautos 
Fondo pirmininko pareigas. 

žadėdami idėjos, žuvo karo lau
kuose, gindami nepriklausomy
bės palaimą, susisprogdino 
partizanų apkasuose, palikdami 
mums gyvą laisvės viltį ir neiš- 
sižadimai 'šventą pareigą.

Mes tikime,'kad visa tai, kas 
Jūsų sieloje dar iki šios dienos 
gyvena, kas sudaro dar Jūsų 
lietuviškų vertybių lobį, Jūs 
nuoširdžiai trokštate palikti ir 
savo vaikam, kaip kiekviena 
tauta, trokšdama šioje žemėje 
būti amžinai.

Todėl mes, lietuviškasis jau
nimas, šiem jaunimo metam 
įprasminti karštai kreipiamės 
Jūsų, savo ir visos tautos la
bui prašydami, kad per įver
tinimo stoką ar sąmoningai ne
paliktumėte nė vieno savo vai
ko be lietuviško žodžio, be lie
tuviškos minties ir širdies sve
timoje aplinkoje pamesto;

kad nepaliktumėte jo be li
tuanistinės mokyklos, kuri per
teikia jam tėvų gimtosios ša
lies pažinimą, jos kultūrines 
vertybes, įjungia jį į lietuviško
jo jaunimo bičiulystę ir stengia
si jį uždegti didžiųjų lietuvių 
istorinių žygių pavyzdžiu;

kad tuo pačiu nepaliktumėte 
jo ir be lietuviškojo tėvų mei
lės jausmo, kad neatitolintumė
te jo nuo savo širdies, ką gali
te pervėlai patirti varge ir se
natvėje.

O jeigu esate dėl kokių ne
palankių, bet įveikiamų, aplin-

NAUJOS PLOKŠTELĖS

Aurelija — nauja lietuviškos 
muzikos plokštelė. Tinka ir šo
kiam. Dainininkei Aurelijai 
Paukštelienei akomponuoja či
gonų orkestras. Stereo 5 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c.

Šiluvos Marijos koplyčios pa
šventinimo ir religinio kongre
so momentai išleisti atskira ilgo 
grojimo plokštele. Išleido Šilu
vos Koplyčios Komitetas. Kai
na 5 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoje.

— ALSS Literatūros Fondas 
užsilikusius savo spaudos leidi
nius išparduoda šiomis kaino
mis: K. Bielinio, “Dienojant” 
ir “Penktieji metai” — po 2 
dol., “Teroro ir vergijos impe
rija Sovietų Rusija” — 75 et., 
S. Kairio “Lietuva budo” ir 
“Tau Lietuva” — po 2 dol. 
Kreiptis į vietos knygų platin
tojus arba “Keleivio” adminis
traciją.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė.. Ridgewood, N.Y.
Kata atfdara: Penktadieniai* 6 vai. p.p. 

fiektadleniai* iki filmo* pabaigom 
Troe<»dfnn<ai* — 12 *'»1 dieno.
Sausio 28 — iki vasario 1, 1967

Nepaprastos Įtampos filmas — 
“DER GR0NE BOGENSCHOTZE”

G. Frdbe. Karin Dor. K. Wussow
Priedin^ filmą' 

“Schneevvittchen und 
die sieben Gaukler”

Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

Parapijos choras sausio 22 
surengė koncertą. Programą at
liko sol. Stasys Baras ir parapi
jos choras. Liet. Piliečių Klubo 
salė šiam koncertui buvo per- 
maža. Dalyvavo per 300 asme
nų. Po koncerto buvo vaišės ir 
šokiai. ■

Berklee muzikos mokyklos 
rengiamas lietuvių muzikos kon
certas iš vasario 10 nukeliamas 
į vasario 17. Koncerte bus at
liekami Gaidelio, Lapinsko, Ka
činsko ir Banaičio kūriniai. Iš 
lietuvių dalyvaus: Izidorius ir 
Vytenis Vasyliūnai, Jeronimas 
Kačinskas, Daiva Mongirdaitė- 
Richardson ir Stasys Liepas.

Parapinės mokyklos mokyto
jų ir mokinių tėvų organizaci
ja (PTA) sausio 25 suruošė va
karienę, pavadintą Spaghetti 
Supper. Pelnas paskirtas mo
kyklos palaikymui.

Klebonas kun. A. Baltrušū- 
nas visiem parapiečiam išsiun
tinėjo laiškus, kuriuose nurodė, 
kiek kuri šeima aukojo parapi
jai nuo birželio 10 — nuo tos 
dienos, kuomet jis užėmė pa
rapijos klebono pareigas So. 
Bostone.

Darbininko laikraščio radijo 
valandą, kurią anksčiau vedė 
Antanas Kneižys, o paskutiniu 
laiku Jonas Romanas, nuo sau
sio 15 perėmė adv. P. Viš
činis. Naujasis radijo vedėjas 
yra šiam darbui įgudęs, nes 
jau daug metų jis radijo valan
dą veda sekmadienių rytais per 
Framingham radijo stotį. Ši bu
vusi Darbininko radijo valan
da transliuojama AM radijo 
bangomis, todėl ja daugiau lie
tuvių galės pasinaudoti.

kybių pamiršę šią svarbiausią 
pareigą, o drauge ir sunkiau
sią atsakomybę, mes, vėl lie
tuviškasis jaunimas, norime 
jum priminti, kad, mūsų giliau
siu įsitikinimu.

jokio medžiaginto turto gau
sybė ar žėrėjimas neatperka to 
nusidėjimo, kurį sąmoningai ar 
per apsileidimą padarome, už 
savo medžiagines gėrybes ir pa
togumą parduodami politinėje 
tremtyje nutautėjimui savo ir 
savo pavergtos tautos vaikus.

Mes viltingai laukiame, kad 
Jūs nenumosite ranka į šį mū
sų draugišką priminimą ar 
prašymą ir mūsų rūpestį.

Tad ligi pasimatymo su Jūsų 
jaunuoju atžalynu lituanistinė
je mokykloje!

Bostono Jaunimo metų 
. komitetas

Williamsburge Išnuomoja
mas butas iš 4 kambarių ant
rame aukšte. Pigi nuoma —ge
ras susisiekimas. Kreiptis: Mr. 
Guris, 36 Scholes St., Brook- 
lyn, N.Y. 11206.

Woodhavene išnuomojami 3 
kambariai privačiame name, po 
valdžios kontrole. Arti krautu
vės ir Jamaica linijos stotis. 
Pageidautina: du vyrai ar dvi 
moterys arba vedusių pora be 
vaikų. Kreiptis 6:30 vai. vak. 
telef. AX 6-8652.

Išnuomojami 4 tušti kamba
riai Brooklyne, Flatbush rajo
ne. Arti geras susisiekimas, 
krautuvės ir bažnyčia. Veikia 
rent control. Skambinti telef. 
DE 9-1965.

Ieškoma šeimininkė lietuvių 
šeimai Forest Kilis, N. Y. At
skiras kambarys, geras atlygi
nimas. Skambinti vakarais po 
6 vai. Tel. 793-1645.

Bayside, Oueens paieškoma 
moteris, kuri galėtų pabuvoti 
su kita senyvo amžiaus mote
rim kelias dienas savaitėj. Ten 
galėtų nakvoti arba ateit iš na
mų. Informacijai skambinti va
karais po 7 vai. Tel. BA 4-01 
04.

Į.. 
• __


