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DAR NE DABAR

Rumunjos boikotas Berlyni

derybom būdą, nes tų derybų 
tikrasis sabotuotojas ir yra So
vietai, kūrių įtakoje atsidūrė š. 
Vietnamas, kom. Kinijai nebe
pajėgiant duoti š. Vietnamui

mais senato užsienių komisijo- Kosygh 
fe tokių liudininkų kaip Ken- derybom, 
nanas, Reischanerfe, norima su- kad K pr

Sovietų Podgomy atsilanky
mas Vatikane 'spaudoje tebe
randa ' atgarsio. Vieni parašo 
drąsių, gal net provokacinių, 
spėliojimų, kiti santūriau, at
sargiau žiūri į ateities santy
kius tarp Vatikano ir Krem
liaus.

Maskvon vasario 6 atvyko 75 metllS

San. Robert Kennedy vasario 
4 parvyko iš 10 dienų kelionės 
po Europą ir parsivežė žinią: 
esą Prancūzijos pareigūnas Pa
ryžiuje jam perdavęs š. Vietna
mo pareiškimą — sutikimą de
rėtis, jei Amerika sustabdys 
bombardavimą. Senatorius sa
kėsi žinią apsvarstysiąs su Bal
taisiais Rūmais ir valstybės de
partamentu.

(Prancūzijos užs. reikalų mi
nisterija paskelbė, kad jos pa
reigūnai jokio pranešimo iš š. 
Vietnamo neturi. Vietnamo mi
sija Paryžiuje taip pat tą sena
toriaus žinią paneigė).

Šen. R. Kennecfy — dienos žmogus

KODĖL AUGA 
NUSIKALTIMAI

— Amorikoc žmonių nuosto
liai Vietnamo kare toki: 7,129 
žuvo, 40,799 sužeisti, 491 dingę 
ar patekę nelaisvėn. Apie 1500 
mirę nuo ligų ir nelaimių.

tvirtinimą aiškiai pasisakė pre
zidentas LBJ vasario 2 spaudos gurnui nebus.

— Chicaęi vasario 6 . ištiko 
naujos pūgos. Per 11 dienų 
priklojo 37 colius sniego.

politikai Vietname, bet palanki jei preridaM 
šen, Fulbrighto siūlymam: su- Fufcrightei 
stabdyti bombardavimą, tartis kapHufiadią. 
ne tik su š. Vietnamu, bet ir 
P. Vietnamo “išlaisvinimo fron-^ 
tu”, padaryti P. Vietnamą neu- ■ 
tralų ir t.t. Tai siūlymas palan- ~
kus komunistam ir nepalankus S 
P. Vietnamo vyriausybei.

Naujausiu tarpininku skelbia- ■ 
mas Sovietų Sąjungos min. pir- ■ 
min. A. N. Kosyginas, kuris va- ■ 
sarto 6 atvyko septyniom die-■ 
nom į Londoną. Jis kalbėsis ne B 
tik dėl prekybos išplėtimo, bet S 
ir dėl susodinimo prie derybų ■ 
stalo Vietnamo konfliktui likvi- W 
duoti. ■

rybos ir kitus 4 savo pareigū
nus. Bet Reutherio unija. dar 
nepasitraukė iš pačios federa
cijos, kurioje yra 13.5 mil. na
rių ir kurios prezidentas yra 
George Meany.

Reutheris nesutinka su Mea-

Korespondentas pabaigai pri
mena “istorinį” įvykį — Pod
gomy pareiškė, kad jam galvo
ti padeda tabakas; tuojau po
piežiaus palydovai pristatė ciga
rečių ir peleninų. Ir tai bus “is
torinis” įvykis, anot korespon
dento, Podgorny bus pirmasis 
rūkęs audiencijoje su popiežiu
mi. .

Dviejų korespondentų infor
macija sutaria tik dėl vieno da
lyko — dėl sutikimo iš abiejų 
pusių, kad ryšiai tarp Vatika
no ir Kremliaus galėtų būti nau
dingi Tačiau žinant Vatikano 
diplomatijos atsargumą ir ne- 
skubėjimą, patikimesnė atrodo 
antroji informacija.

konsularinės sutarties 452 Sovietų pareigūnų Ameri
koje, tai didelio skirtumo sau-

Pranešimus apie š. Vietna
mo „derybų, noruspratiešįnėja 
vis tarpininkai (N. Y. Times re- 
dakt Sahsbury, dvasininkai ir 
pan.), bet ne pati š. Vietnamo 
vyriausybė. Valstybės departa
mento politikos planuotojas 
Rostovas skelbė, kad esama ry
šių tarp Hanoi ir Washingtono. 
Bet prezidentas LBJ vasario 2 
spaudai pareiškė, kad "nieko 
rimto" iš Vietnamo nėra pasiū
lyta.

Kam tada tie gandai? Spėja
ma, kad gandais apie š. Vietna
mo norą derėtis, demonstraci
jom Amerikoje, apklausinėji-

Podgorny praprašė PoĮMežių tabako... 
APIE ATEITIES SANTYKIUS TARP KREMLIAUS IR 
VATIKANO SPĖLIOJIMAI, BET NIEKO TIKRA

rio 4 vadino Sovietų vadus 
“laukinėm fašistinėm besti
jom”, kad jie pasiuntė policiją 
į Kinijos atstovybę ir leido su
mušti pasiuntinybės personalo 
30 asmenų buteliais ir kirviais.

Del Vatikano intereso: 
“Vatikanas savo ruoštu turi

Atrodo, Kinija tempia iki 
diplomatinių santykių nutrūki
mo. Maskva tai supranta ir nu
traukti nesiskubina.

— Varšuvon perkelta Variu- — Kuba ir Sovietai pasirašė 
vos pakto valstybių konferend- sutartį, kuria Sovietai žada pa- 
ja, kuri turėjo prasidėti vasa- didinti prekybą su Kuba 23 
rio 7. Berlyne. Tačiau Rumuni- proc. Lig šiol Sovietai importa- 
ja atsisakė vykti į Berlyną, ka- vo į Kubą dusyk' tiek, kiek iš 
dangi rytų Vokietija kritikavo jos pirko.
Rumuniją dėl jos diplomatinių ______
santykių su vakarų Vokietija.
Konferencijos data dar nepa- Kardinolai per 
skelbta.

iš Pekingo paskutinis Sovietų 
atstovybės moterų ir vaikų 
transportas — viso evakuota

World Journal Tribūne ko
respondentas Leo J. Wolkem- 
borg vasario 2 sakos imąs ži
nias iš “gerai informuoto šalti
nio” (kas jis — nepasako), kad 
Podgorny ir popiežiaus susitiki
me buvų sutarta artimiausioje 
ateityje “pasikeisti asmeniniais 
atstovais”. Tie atstovai ne savo 
“forma”, bet savo “esme” bū
tų diplomatai. “Tai būtų as
meniniai dviejų valstybių galvų 
atstovai”. Esą tokia ' formule 
būtų išvengta formalaus pripa
žinimo.

Korespondentas sako, kad i- 
niciatyva pasikeisti tokiais ats
tovais kilusi A. Gromyko atsi
lankyme pas popiežių 1965 ba
landžio 27°. Tai buvusi popie
žiaus sugestija. Į ją reaguoda
mas, dabar Podgomy pareiškęs, 
kad Sovietų vyriausybė būtų 
pasiryžusi leisti popiežiau^ spe
cialiam atstovui lankytis Sovie
tuose. Savo ruožtu popiežius 
vėl pastebėjęs, kad mielai pri
imtų Sovietų prezidento asme
ninį atstovą. Podgorny aiškinęs, 
kad Sovietų konstitucija dabar 
keičiama ir kad joje būsią pa
pildų, kurie galėtų “pagerinti” 
katalikų padėtį Sovietuose, ta
čiau jis nesakąs, kad tai bus 
speciali garantija religijos lais
vei.

Korespondentas tvirtina, kad 
kovo mėn. į Maskvą vyksiąs 
valstybės pasekretorius Msgr. 
Agostino Casaroli — tie pats, 
kuris * tafėšT Vengrij^Jūgė^ 
lavijoje ir kuris numato vykti 
taip pat į Lenkiją. ’ \

ABIEJŲ INTERESAI
Chr. Sc. Monitar vasario. 6 

informavo panašiai kaip WJT. 
Esą Kremlius turėsiąs ir forma
linę atstovybę Vatikane. ‘ Tai 
būsią daugiau, nei J. Valstybės 
ten turi. Esą šiem laikam reikš
minga, kad Kremlius tiesiogine 
prasme esąs su Vatikanu arti
mesniuose santykiuose šiandien 
nei Washingtonas.

Atskiru straipsniu tas laik
raštis pažiūri kokios prasmės 
yra vienai ir antrai pusei tie 
santykiai. “Sovietai turi kele
riopo • pagrindo santykiam su 
Romos katalikų Bažnyčia. Pir
miausia tai jų valstybinis inte
resas turėti taiką Europoje, kai 
santykiai su Kinija yra priešišr 
ki. Kitas veiksnys tai Katalikų 
Bažnyčios įtaka atsilikusiuose 
kraštuose, kur Sovietai siekia į- 
kelti koją ir įpiršti sovietinį ko
munizmą. Sovietų “Nęw Times” 
1965 lapkričio nr. atkreipė dė
mesį, kad Afrikoje katalikų 
skaičius nuo 10 mil. 1949 me
tais pakilo iki 26 milijonų da- 
barSV>.-i - -

“Vakarų Europos komunisti
nių partijų nusistatymas Mask
vai taip pat turi , reikšmės.

N. Y. Times korespondentas 
Robert C. Doty vasario 4 infor
muoja apie tuos pačius dalykus, 
bet skeptiškiau ir atsargiau. Esą 
tarp popiežiaus ir Podgorny ne
buvo jokių esminių susitarimų, 
o tik pageidavimas palaikyti a- 
teity tam tikrus ryšius tarp

J H — Šen. Dirk senas vasario 6 
IsB rodė nuolaidumo dėl konsulatų 

sutarties — esą po išsiaiškini- 
Edwin O. Reischauer, buvęs atsto- . . . ±
vas Japonijoje, dabar profesoriui mo kai kurie priekaištai atkn- 
Harvarde, liudijo prie* LBJ politi- . ,
ką Vietname. w‘___________________ ■ _________

Dėl nevietoje rodomos už
uojautos, — atsako vyskupas 
Fulton J. Shęen (WJT). “Užuo
jauta rodoma ne nužudytojo šei
mai, bet žudikui, ne išprievar
tautai moteriai, bet prievartau
tojui”.

Dėl šio klaidingo nusistaty
mo pereitais metais “iš 100 po
licininkų 12 buvo užpulti, api
plėšimai vyksta 30 sekundžių, 
automobiliai pavagiami kas mi
nutė, žmogžudystės įvyksta kas 
60 minučių.”.

“Iš suimtųjų už plėšimus ir 
vagystes 43 procentai susilau
kia ankstyvo pasigailėjimo. Vie
name New Yorke yra 60,0 00 
narkotikų vartotojų. Iš tų varto
tojų, pardavėjų, platintojų 37 
proc. palekiami.”

Atsakomybė, sako vyskupas 
Sheen, tenka tiem, kurie paro
do klaidingą užuojautą.

Prancūzų, ispanų ir ypačiai ita
lų komunistų partijos nori gau
ti daugiau katalikų balsuotojų.

“Pagaliau Kremlius yra susi
rūpinęs ramybe komunistų val
domoje rytų Europoje, kurioje 
daugiausia gyventojų yra katali-

Popiežius Paulius pakvietė 
kardinolus, kurie yra per 75 m. 
amžiaus, pagalvot apie pasitrau
kimą iš kurijos ir darbo perlei
dimą jaunesniem. Iš 96 kardi
nolų 31 kurijoje. Beveik visi jie 
per 75 metus ir yra italai. Se
niausias kurijoje kardinolas yra 
Francesco Morano — 94 m. 
Popiežiaus paskatinimas buvo 
paskelbtas gruodžio mėn. Lig 
šiol pasitraukimo pareiškimus 
tepūdavę pora.

pagrindo tikėtis, kad oficialūs 
santykiai su Kremlium gali pa
lengvinti likimą milijonam Ro
mos katalikų Baltijos kraštuo
se ir vakarinėje Ukrainoje. Ten 
gausi rytų apeigų Romos kata
likų Bažnyčia, vadinamieji uni
tai, yra prievarta sulieti su or
todoksų Bažnyčia. Bet Ukraino
je yra Romos katalikų ir lotynų 
apeigų.

“Romos Bažnyčioje — verti-

Tarp Kinijos ir R
Sovietų atstovybės tarnauto

jų 30 moterų ir 50 vaikų vasa
rio 5 pargabenta į Maskvą. Eva
kuojami ir kiti vaikai , bei mo
terys. Nuolatinės demonstraci
jos prie Sovietų atstovybės Pe- 
kinge ir viešas užgauliojimas 
gatvėse padarė atstovybei dar
bą nebeįmanomą. Naują neapy
kantos prieš rusus bangą sukė
lė įvykiai Maskvoje: kinai vasa-

— Vietnamo nauji mėnulio 
metai prasideda vasario 8. 
Prieš šventes P. Vietnamas pa
leido 30 belaisvių iš š. Viet
namo. Du iš paleistųjų pasisa
kė norį liktis P. Vietname.

ri; po dvejų metų komisaro 
pavaduotojas Maksim Litvino- 

Respublikonai skaičiuoja, vas Berlyne tarėsi su nuncijum 
Eugenio Pacelli, busimuoju po
piežium Pijum XII dėl modus 
vivendi. Pasitarimai truko iki 
1927. Nuo tada jų nebuvo, ir 
atnaujinti tik prie Jono XXm. 
INI Sovietų aukščiausio sovie
to prezidiumo pirmininkas LI. 
.Brežnevas pasiuntė popiežiui

— Vietname per 5 metus A- sveikinimo telegramą 80 metų 
merika neteko 1,750 lėktuvų. sukakties proga.

Unijų federaciją AFL-CIO va- ny užsienine politika, kuri yra 
sarto 3 ištiko krizė — pasitrau- aiškiai antikomunistinė ir anti
kė viceprezidentas Walter P. sovietinė. Reutheris ėjo į sąjun- 
Reuther. Jo automobilių unija gą su AFL 1955, tikėdamasis 
(UAW) atšaukė iš federacijos ta- turėsiąs įtakos visai federacijai.

Bet taip neįvyko. Federacijai 
toną visą laiką duoda Meany. 
Reutheris, kuris yra 60 metų, 
tikėjosi, kad federacija pereis 
į jo rankas, nes Meany yra 72 
metų. Bet laukti jam, matyt, 
jau nusibodo.

niais atstovais. Spėjimas apie 
tai esąs per ankstyvas, kaip ko
respondentą informavę patiki
mi šaltiniai, bent keletui metų.

Tarp popiežiaus ir Podgorny 
kalba dėl Vietnamo ir dėl So
vietų keliamos revanšo grės
mės vidurio Europoje tuojau at- 

Tebėra įspūdis, kad konsu- sidūrė akligatvy, ir tema turė- 
Prfeš: konsulatų tarnautojai, latUvJ*‘!artlS b^- J?!™1“!??; Pakeista- Popiežius iškė- 

kuriem duodama neliečiamybės “į lęs klausim^ dėl ^likybės pa
taisė, padidins sovietinių WJT ^mai d«ies

y, daugumos vadas šen. Mans- 
skai&ą. Duoti tokią koncesiją ^n-inin> M „
sovietam, kada jie pristatinėja . . Jf;
ginklus Vietnamo amerikie- “t- Dirksenas pasako pneš 

konsulatus ir ima vis stipriau 
pasisakyti prieš LBJ politiką.

Už: LBJ paaiškino, kad nu- Lig šiol prezidentas jame turė- 
matomas vienas konsulatas jgrei jo daugiausia atramos Vietna- 
čiausiai Cbicagoje; jei prfeidės mo politikoje, o ir Mansfieldas 
jo 12-15. šnipų prie dabartinių jį laiko savo geriausiu draugu.

— Amurikfočių karių Vietna
mo komunistų nelaisvėje esą 
180.

Antram argumentui atremti 
LBJ politikos rėmėjas W. S. 
White imasi tokio, aiškinimo: 
konsulatų sutartis padės varyti 
kylį tarp Sovietų ir Kinijos, pa
dės skaldyti komunistinį mono
litą, o dėl žudymo Vietname, 
tai esą “Azijos komunistai šau
do mūsų vyrus — ne Sovietų Vatikano ir Kremliaus. Susitąri- 
komunistai”. Paaiškinimas la- mam ir laiko buvę per maža: 
bai “skylėtas”, ir svariausias kalbėjosi 70 minučių, bet kabė- 
argumentas prieš sutarties tvir- josi per vertėją, tad tikro pasi- 
tinima tebepalieka nesugriau- kalbėjimo buvo ne daugiau kaip 
tas, kad nelaikąs leidai sutar- pusvalandis.
čiai, nes tacrieįi kero kurstyto- Nebuvo jokios diskusijos apie 
jai Vietnamo yra Sovietai. Jiem pasikeitimą net nedipldmati- 
takyti palankumo principą pre
kyboje, kada jie dedasi prie A- 
merikos vyrų žudymo — ši
tas sentimentas, sako Chr. Sc.
Monitor, gali paveikti senatorių 
daugiau kaip trečdalį, kurio 
užtenka tvirtinimui sustabdyti.

konferencijoje. Pasisakė buvęs 
prez. Eisenhoweris, kuris buvo 
tų konsulatų iniciatorius; pasi
sakė daugumos vadas senato
rius Mansfieldas. Prieš tvirti
nimą tebekalba mažumos vadas 
Dirksenas, šen. K. Mundt. At
rodo, kad pastarieji liks mažu
moj. Prieš sutartį stojo liudyti 
Amerikos Legijono pirminin
kas Warren H. Mac Donald. 
Jis kalbėjo tris valandas. Nebe
liko laiko grupės, vadinamos 
Liberty Lobby, gen. sekr. W.B. 
Hicks nei Pavergtų Tautų Ko
miteto pirmininkui dr. Leo E. 
Dobrianskiui. Jie būsią pakvies
ti po poros savaičių.

Argumentai už: sutartis nau
dinga Amerikai — saugosianti 
Amerikos turistus Sovietuose. 
Jų per metus ten esą 18,000. 
Sovietinių turistų Amerikoje 
tik 900.

Konsulaitai, prekyba su Sovietais ir Vietnamas — svarbiausi Amerikos 
Del konsulaty tikimasi senato pritarimo. Dėl Vietnamo vileiy dedama į

na laikraštis — tebėra daug o- 
pozicijos artimesniem santy
kiam su komunistais, kaip ir 
Sovietuose partijoje taip pat 
yra tokių, kurie dabartinę 
Kremliaus politiką Vatikano at
žvilgiu laiko oportunistine ir 

Sovietuose; konkrečiai nesveika. Pekingo kritika tik- 
kalbėjęs apie galimybę atgaivin- riadsiai nk atgarsio komunisti- 
ti vyskupijas Maskvoje ir Char- niame pasaulyje, bet dabar 
kove. Kaip tik prie šio klausi- pragmatikai turi persvarą”, 
mo Podgorny pasakęs, kad bū
tų naudinga, jei Agostino Casa- KONTAKTAI PRAEITY . 
roli atvyktų į Maskvą. Bet ir 
dėl to vykimo nebuvę sutarta.

Korespondentas patyręs, kad 
Vatikane manoma, jog užuot

Laikraštis primena ir anks
tesnius kontaktus tarp Vatika
no ir Kremliaus: 1922 Genujos 
konferencijoje užsienių reikalų 
komisaras Gelf.-ge čičerinas 

sutarčiai, kad jis "yra spau^ vienoje iš sostinių, kuriose yra ,su vįst?bfe
džiamas emigrantinių grupių H abiejų valstybių atstovai. sekretorium kardinolu Gaspar- 

trijų Baltijos valstybių — Esti- —————— 
jos, Latvijos ir Lietuvos — j- 
•”"*? * ■* kad 1968 rinkimuose jie gau
antrojo pasaulinio karo . šią naujus 10 senatorių.

Sovietai turėjo savo konsu
latus New Yorke ir San Fran- 
cisco 1934-1948, Los Angeles 
1937-48. Amerika turėjo konsu
latą Vladivostoke. Konsulatai 
buvo uždaryti, kai New Yorke 
iššoko iš konsulato pro langą 
tarnautoja ir paprašė globos.
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'Sverte'

m. Atsakydamas į trečiąjį Jū
sų klansimą* kuris liečia kita
taučių ir jų institucijų dėmesį 
Lietuvos reikalams, manyčiau.

pis, kai 
bijojo 1 . .; ,t % _ *

► dievišką- 
tiesos pu-

beti^O nė sienos pasaulio galy
bės, nekalbančios su Maskva, ar 
Romaį ir toliau tylėti? Atrodo, 
kad iš tikrųjų atėjo laikas kal
bėti tiesioginiu keliu ir ieškoti 
relųpjos laisvės diplomatiftiais 
būdais. Jeigu bus laimėta, kad 
ir apribota religijos laisvės pa
vergtuose kraštuose, bus žings
nis ir į bendrąją žmonijos lais-

- —

įmanomas.
Antrojo vedamojo teigimai 

ątitiėsia ir labiau priartina' prie 
tikrovės pirmojo teigimą, kad 
esą laisvasis pasaulis kariauja 
$nklu prieš komunizmo impe
rializmą. Arčiau prie tikrovės, 
būtų teigimas, kad laisvasis pa-

fžifiymtėntos sįpibps ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rfižifs prefriiĮ pasirinkimas prif*i narnom kainom Informa- 
cijų ir Deinokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.o taptų veiksmu, 

Bųsatata? žėstarių 
jrup- Ę^juomesė juos ^utel^ų i

. vedama- 
ų ofenzy
vą. Svar
ai žiūri į 
> dialogą

— 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:

pusės Vatika- 

tik katatibą^kųrie yra laisva
me vakaų ^asapty, bet ir tais, 
kurie yra soyjętinjo imperializ
mo vergijoje, gėriką ir ki
tas laisvasis pąętyįtįBs kovoja gin- 

imperiafiz-' 
>tų;n^ nau- 
Tačiaųiš ki

štom ištraukom mėginama 
kelti aikštėn, kokiom mintim 
tais jas grindžiame ir norime, 
kad skaitytojai taip pat galvo-

; piežius m 
turinių pi 

> moderniu)

ams pago
dai nepa-

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ART1MESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINES

konferenciją yyriąusto politinio 
organą ręftįtįnaf paruošti. Ne
bus pavėluota, jei takia re- 
formą bus paruošta per 19Q7 
metus. Bet daug svarbiau kad 
tąme centriniame politiniame ti

3. jauniesiems vadams išau
ginti nedėti perdaug vilčių į 
bendrines jaunimo organizaci
jas (ateitininkus, skautus, ir 
kitus), bet kad iš šię organha-

negu koegzistencijos, išskyrus 
Amerikos pastangas karpyti 
piktžolės lapelius, nors laistyti 
jos šaknis. Tačiau kritiškai per- 
galvotinas ir teigimas: jei kiti 
itapftufiuoja,' nieko nedaro, tai 
ko čia man stengtis... Tokis 
galvojimas sumenkina mažu
mos ir asmens rolę žmonijos 
tikime; susiaurina ir Bažnyčios 
prigimties supratimą, tepabrėž- 
damas žmogiškąją pusę, nuty
lėdamas dieviškąją, dėl kurios 
dvylika laimėjo žmoniją krikš- 
fionfbei figtan labam. Gal ga- 
Mmanpt gaivu#: laimėjo lat

viai ilgai tepajėgs žadinti lais- 
yės vittį pavergtųjų brolių šir
dyse tėvynėje, kai jie patys 

Mtyy*. "ty
lės fiatyvty* bst Uetyvą; bus 
veiklūs kultūriškai ir vieningi 
politiškai. Stos tezės nėra nau
jos, bet jos yra esminės, nes 
prieš jas vięnaip ar kitaip ko
voja visi tie, kuriems lietuvių 
buvimas pasauly nepageidauja
mas.

mą<kad jį ąn 
jų užgrobimų 
tos pusės Vien kulkomis komu
nizmo nenugalėsi. Reikia ii 
idėjinės 
kanas j; 
veikimo

kaip Lietuvą pasiekė nepriklau
somybės, ką per tą laikotarpį 
gero padarė ir kokių nesėk
mių turėjo;

5. kad mokslus baigęs įr po
litinių interesų turįs jaunimas nr. Ten buvęs pareikštas atvi- visuomenei nėra kur viešai pa
lakiau įsijungtų į Lietuvos tais- ras pasipiktinimas, kam į pa- reikšti savo pasipiktinimą.
vinimo darbus arba galėtų ten rodos atidarymą buvo pakvies- (Elta)
būti įjungtas, reikia vykdyti jau- tas ir dalyvavo Vilniaus guber- 1 --
nimo kongreso rezoliuciją poli- natorius ir vyskupas barimas Bezdfionię kalbos žodynas
tinės organizacijos reikalu, nes Roppas. A Nezabitauskas pa
joję gerai nurodytas politinės aiškina, kad tai buvo 1905 re- 
organizacijos silpnybės bei trū- ’ *
kūmai. Be kito ko šia rezoliuci
ja jaunimo kongresas prašė 
Vilką ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės centro valdy
bą dar 1966 metais sušaukti

167 ORCHARD ST, N. Y. <X
. DipMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA •
- DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyru ir 'moterų eilutėm, aptiamsfam, šaknelėm ir Irt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• SpeaaUm, žemos kainos sumėtant andinius į užsienį
• Mm padidinome savo patalpas, kad galėtume geriam 

patanaati Mijentams. Prašome užeiti ir pnsžžiūrėtL

Ityvn prsžnma atsakyti jgtife 
klausimais: k.

žurnalistas, dabar dirbąs Auš- Taip buvo prieš 60 metų. Kai 
ros muziejuje Šiauliuose), tos dabar į tokius atidarymus lan- 
sukakties proga Literatūros ir kosi Kremliaus valdžios aukš- 
Mano 2-me nr. atkreipta dėme- čiausias atstovas — Popovo ly
gį į vieną tos parodos recenzi- dimas Sniečkus — (o vyskupo 
ją, įdėtą Skardo (socialdemo- vietoj iš Amerikos atsikviestas 
kratų laikraščio) 1907 d£ i-me Bimba), tai šių taikų pažangiai

- 332 niimore Avęnue — 
2222 W. CMc*fO Avenue________________

aachtaMAVMue 2—___ V> 1-5355 
___ _______  -* 636-89 BrMfld St, N.W. GL 8-2258'
t^Conn. —200 FrahkRh Avu tei. '““ ““

~ 11333 ** Cmrp*?
m SortaofieM Avė.

suomėnKkai ugdyti indkridua-
liais metodui, kokius nepri- Sausio 9 d. suėjo 60 metų dėl carinės vąldžtos aukščian- 
klausomybės ’ laikotarpio lietu- nuo pirmosios Beturiu dailės šio atstovo Vilniuje -r guber- 
voj vartodavo prof. Pr. Kūrai- parodos atidarymo Vilniuje (pa- natoriaus — pakvietimas į pan
tis; gal senąjį kalendorių tai buvo rodos atūtarymą negalėjo ųe-

4. išleisti nepriklausomybės 1906 pn. gruodžio 27 diena). sukelti pažanpostos visuome- 
laikotarpio Lietuvos istoriją pa- 
trauklia knyga, kurioje jauni
mui būtų vaizdžiai parodyta,

sų pirmąų klausimą, siūlyčiai:
1. radijo ryšiams su paverg

ta Lietuva sustiprinti, rrikty 
išgauti Hetuyiškos programos 
pusvalandį Laisvosios Europos 
transliacijose; _______ _________

2. įvairiais kanalais prašyti nereikalinga daug jėgų eik-
Vatikaną, kad jo radiofone lie- Lietuvos laisvės reikalui ž>-
tuviška programa prailgėtų iki aį^tį plačiose masėse, nes 
pusvalandžio per dieną; ' '' V ,

3. Lietuvos laisvinimui skir- —— 
tą centrinį politinį organą žškel- M 
ti už JAV sienų, arba sumažin-
ti kitų panašių organų skaičių B 
JAV (sakysim, vis labiau silps- 
tanti Altą savo funkcijas gale- ■ ' -
tų perleisti žymiai veiklesniam ■ 
Rezoliucijų komitetui; -B

4. paskelbti 1968 metus susi- 
telkimo aplink parapijas ir pa- 
rapiju atlietuvinimo metais;

5. baigti organizuoti milijoni- ^B 
ni Lietuvių Fondą, kurio pro- B 
centai eitų lietuvių kultūriniam
reikalam remti; . *’ *

6. skirti 1968 m. literątūri- B 
nes premijas tik už tvos kuri* B

kuriuose atvaizduojama*

“Times of Indis” rašo, kad 
anglų profesorius Robertas 

volįucijos gadynė, kad “Kalėji- Chindė sudarinėja beždžionių 
mai buvo prikimšti valstiečių, kalbos “žodyną’ 
darbininkų, inteligentų, bau- % Mokslininką* 
džtamieji būriai ir žandarai vyk- beveik 60 įvairių garsų ir ges- 
dė žiaurias egzekucijas, teis- tų, kuriais beždžionės išreiškia 
mai trėmė žmones į Sibirą. To- pyktį, baimę ir džiaugsmą.

11 Atsakant į Jūsų antrąjį 
klausimą, manyčiau:

® kuri twirs * fabjfe. šžtirn^ktos S 
gg Sąjungą ir f įsigijai tais- 

%___ B vę Rytų Europai? Jau praėjo
pusė šimto metų, ir niekas dar 
sovietinės imperijos nesugrio-

■ Yg._ -ne, kurie rodos, turėjo ks> 
. B voti už mažųjų tautų laisvę, ne

k ^argj jas atį.
'"'■'•■'••-„„B davė sovietų vergijon (Jalta).

B Tų sąjungininkų sunkvežimiai
gabenti pavergtuosius

ir mirti. O knmno reti- 
BH BBBBVBĮBIIMBBBBIII Rl B IIR gijos persekiojimo metū ar di- 

ir CSm ižžo Tltytaį Amulfcoc' toiyryty ifryta ta k.’j A ArJ Edmundai tižiosios valstybės pakėlė balsą?
Ar Jungtinės Tautos dėl to pa- 
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22, Ctaif. ~ SCO 60. Atlantic Blyd. > AN 1-29M
• NCWARta 3* N-A — «8 SpriogfMd Avenue-----------  Bl 3-17K
Įta NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. —------- LJ LO 2-144B
4 NEW VOItK, M.Y. 10011 — 108/Wėat 14th Street — CH Sp0Q5 .
• NEH YORK A N.V. — 38 - 2nd Avenue---------------------------  AL 4-5448_e--------  .... . . i.. .. GR 2-8287 i

MU 4-48TS 
PO 3-4818 
HU 1-2790 

. Fl 5-1571 
PL 08768 
SW 8-2868 
. Bl 3-0440

PĄ8SAIC, N J. ~ 176 Market štreet------- ;-------
PATERSON 1, N J. ~ 99 Main Street------ --------
PHILA0EL.PHIA, Pa. 19122 — 1214 N. 5th St, 
PITrSBUR.GH 3, Pa. — 13Q7 E. Oareon Street 
SAN FRANCI8CO, Calif. — 2076 Sutter Street 
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1. sustiprinti savigarbai tarp 
lietuvių jaunimo Vakarų pasau
ly reiktų akademinio jaunimo 
organizacijoms nutarti ir viešai 
paskelbti, 
mokslus bmgęs Hstuviš turi 
būti pranašesnis už srotmtau- 
*į bent tuo, kad lietuvis moka 
ir vartoja bent tris kattms;

2. Lietuvos laisvės bylą jau
niesiems pristatyti kaip apskri
tai žmogišką uždavinį ir lietu
viškos kultūros išlaikymą bei 
ugdymą sujungti su 'gyvena
mojo krašto tarinimo uždavi-

T. SJfaurnMee-
26, taip paT ^imsjiinff Pr. KriŠ»ai betgi tektų žiūrėti į 
G.: “Kas behe^t.Ramai? Užsi- samĮrotaadtaų lįn . koriuos ar- 
daryti ir -atkajųlaį atstiiiHti po- gumentus. klaidinantis atrodo 
kalbia galimybės? Laukti, kol sugretinimas misijonierių, ku- 

riė siunčiami pas pagonią, žmog
ėdras, knibalus, su Bažnyčios 
atstovais, kurie kalbasi su ko
munistais. Klaidinantis, nes mi- 
sijonieriai yra siunčiami pas 
žmones, kurie krikščionybės 
neišpažįsta, nes jos nepažįsta, o 
komunistai ją yra pafinę, savo 
pažiūrose sukritikavę ir atme
tę. Ta prasme dialogas dėl re
ligijos yra daug sunkiau su jais

Vslftmm —- ICrwm1in< pnkal- 
Ho faktai «tyr w»Įtonmi Tad 
MUptaty St bent dėmesį į 
ptKūiįi, kertas reiiMamos ry- 
fea su tėo Įi.fltiĮtyB,' į pažiū- 

•ųnta rofnhtyjB ypatingo 
norisi fidetus kiek 

galint realiau vertinti.

> • ■ Ąi

B '41K JBwBB Bl



O. NENDRE

šį vasario mėnesį Vilniuje 
būsiąs pradėtas leisti naujas sa-

Ir taip, ir ne! Lituanistinių 
mokyklų mokytojai dirba šešta
dieniais po išdirbtų kitų 5 saj 
vaitės dienų dažnai labai toli
muose nuo protinio darbuose. 
Jie ir nepajėgia daugiau ko ap
rėpti, o tie, kurie pajėgia, spar
čiau ir nyksta kūnu ir dvasia. 
Kad jaunasis mokytojų prieaug
lis būtų laimingesnis tuo at
žvilgių, tai ir jo/ateitimi tenka

— Galvoju, kad reiktų mud
viem susituokti, tada visada bū-

galįmastygti į New Yorko kon- 
ferencyą jjįįtiai įgaliotą daly
vauti sprendžiamu balsu atsto
vybę”.

Ji -

ko, kad naktį užpuola, apiplė
štą apdaužo... Grįžtu visada 
labai pavargus, žinia, einu ne- 
jaunyn... Kai liks tik fabri-

Vincentas Galubickas (sausio
27 d.) 79 m. amžiaus. Velionis

“praneštai^ visuomenei” yra 
ir Alto vicepirmininko parašas. 
“Naujienas” pataisė “Bet tai 
klaida.. Alto l-is vicepirminin
kas dr. P. Grigaitis buvo pa
kviestas (konferencijai pasibai
gus) į kambarį, kuriame buvo 
perskaitytas*. pranešimo teks
tas. Tai buvo mandagumo tes
tas iš Vliko pirmininko pusės. 
Grigaitis netarė nė vieno žo
džio, kai tekstas buvo perskai
tytas, ir jokio parašo nedavė 
— ir nebuvo kviestas pasirašy-

— O gal tokia Dievo valia, 
kad dar čia Imčiau! — mąsto 
Adelė, prižiūrėtojos kalbos su
jaudinta.

turėtų nenutiikriainą jam jau prabilti. Kasgi už juos kalbės? 
savąsusMariotiąnM^ynrasi^- 
gą Tokioje palengva išugdyto
je fituan^tinės mokyklos sis
temoje ir tėvai įprastų matyti 
natūralų, kad.fr dvibėgį, vaikų 
auktejimo-mokymo kebą. Gal 
ir skaitytojų bei kitokių lietu
viškos kultūros vaisių naudoto
jų ar net kūrėjų ugdymas pa
lengvėtų?!

kotojus ir talkininkus. Kas ta
me Centre būtų rengiama jau
nimui? Jį pamirštant, Centras 
būtų statomas ant smėlio.

Jei gaografin* viso Hatuvtš- 
koto "didžfojo BroėHyno" pa- 
<wn> hgiuvimiii srvtgn
vaiky darželį Kutiuros Centrą, 
8a jam pirmam turėtų rasti* 
patalpa.

Gal L. Bendruomenės apygar
dos vadovybė panagrinėtų šį 
klausimą su K. Centro sumany
tojais ir statytojais? Gal čia ap
tariamoji galimybė atsilieptų ir 
statybos fondui, jo augimui?

Svajonėse, žinoma, esama pa
vojaus “išeiti į plačias lan - 
kas”. Tačiau rengiant kelią 
rimtiems dalvkams tenka kar
tais ir pasvajoti. Rėalybėn pa-

“Pranešime visuomenei” pa
rašyta, kad tarp kitų praneši
mų buvo “Amerikos Lietuvių 
Tarybos vicepirmininko dr. P. 
Grigaičio ; s Alto nusistaty
mas”. Naujienos pakartojo, kad 
“Alto delegatai dalyvavo infor
macijoj tikslais, nesiūlė jokių 
sumanymų, neėmė balso disku
sijose ir nedalyvavo sprendi
muose (balsavimuose)”.

Mokytojų suvažiavimai
- Tokios “centrinės” lituanisti

nės mokyklos vaidmuo būtų la
bai reikšmingas visam JAV ry
tų pakraščio mokyklų tinklui. 
Ja galėtų ir turėtų tapti Mairo
nio mokykla, nes tai lemia ir 
jos geografinė padėtis tame pa
kraštyje. Mokytojų ir auklėto
jų suvažiavimai, tokie kaip 
gruodžio 17 d. buvęs, būtų pa
stovūs, metiniai 'ir gal gauses
ni Linkėtina, kad tokių suva-

Kiekvienu atveju, vienalytiškos 
religijos požiūriu šeimos tik iš
imtis.

Toliau padėtis ir taip apibū
dinama:

O visuomenė neabejojamai 
norėtų savais veiksniais pasiti
kėt Maža yra tokių, kurie jaus
tų pikto džiaugsmo, kad tas ar 
kitas veiksnys ima pats kirsti 
pasitikėjimą neapdairiais savo 
žygiais ar nesiimdamas jokių 
žygių.

Sveika nuojauta sakytų, kad 
klaidų lengviau būtų išvengia
ma mėginant “susiderinti”. 
Susiderinti ne tik tolimos per
spektyvos planam. Susiderinti 
įmanoma ir dienos klausimais 
— sakysim, kaip anas konsula- 
tinis klausimas. Paprastas tele
foninis pasikalbėjimas, nuomo
nės atsiklausimas lengvai būtų 
išvengti klaidų.

Sutartis šiuo metu neturi 
realios reikšmės, dėl to lengva 
žaisti jos pasirašymais.

kos Lietuviu Taryba, nerado ko spaudoje nemaloni pareiga 
aiškinti dalykus, iš kurių galė
jai susidaryti įspūdį, kad jie vi
suomenę klaidino nepagrįstom 
prielaidam.

šio nesusiderinimo rezultatas 
neigiamas ir santykiam tarp vi
suomenės bei veikslių----- ke
lia nepasitikėjimą rį leis “Kultūrinių ryšių su už

sienio lietuviais komitetas”, tas 
pats, kurs leidžia ligšiolinį sla
puką Tėvynės Balsą Naujasis 
laikraštis rašysiąs apie dalykus, 
kurie esą įdomūs skaitytojams 
“Lietuvoje ir užsienyje”. Ligšio
linis “balsas” nuo skaitytojų 
Lietuvoj btrvo slepiamas, ir 
bent dėl to (šalia kitų priežas
čių) skaitytojui užsieny negalė
jo būti tikrai įdomus. Bet ir

dalyviams Jeronimo Ignatonio 
pateiktos žinios apie ‘naujas 
mokslo priemones; kurių pagau
sinus galima bąs gauti ir kitom 
mokyklom, taip pat žinia apie 
Chicagoje nutartą teisti metraš
ty kuriame, būtų skelbiamos nu
eitų kelių aj#valg<M, metodi- 
niai straipsniai ir viąa kita bū
tina mokytojams lektūra.

------------r.. Dalia šypsodama! pakelia į tinka vyrams, — juokauja Ro- lentynas... tegul teigia mokią, o tada ieš- — Taip sunkiai dirbai mano lės, būtent, “nevalgo ir tas, kas 
RothM nebūčiau tikėjusi, Romą akis, iš jų spindi kaftas, mas. Adelė praneša savo prififirė- ko darbo! mokslui, o dabar... — vėl jau- ne atrištas“... (Elta)

kad tu.. kas Romo ranką priverčia grįš- Tą patį vakarą Dalia laukia tojai, kad kontoras valys tik *. ___ _ dinati Dalia. | ——
— Daliute, matyt taip reikia! Ptanas ii raapubUkonę, 
apirabina dukrų Adelė, o min- pasisakęs už konsularinę sutar- 

Tokia mano tį, sausio 31 buvo Kentucky 
sol Thruston B. Morton.

mui reikia pinigų. Adelė pasiū
lo savo pagalbą, bet Dalia ne
priima. » '

Ačiū, mamyte,, mes abu prižada jai Adelė. ' 
esame sveiki, užaugę, susitvar- *

Po metų Dalia susilaukia An
driaus. Ji priversta palikti dar
bą Vedęs Romas surimtėjo, 
pradėjo uoliai mękytią bet jam

“Dažnai tikintieji tėvai, nors 
ir nesmerkia širdyje savo be
dievių vaikų, bet verčia juos 
atlikti religines apeigas, tradici
jas, bijodami kaimynų nuomo
nės. Atseit, mūsų seneliai, tė
vai tuokėsi bažnyčioj, krikštijo 
vaikus, ir mes taip darom. O

nes anksčiau žiūrėdavo, kad tik 
šiaip taip prastumtų metus, jo 
tėvai labai džiaugiasi Dalia: jie 
padeda, bet jų pagautas jaunai 
šeimai neužtenka.

Nuostabiu sutapimu tą pačią 
gruodžio 17 d. Torontu, Kana
doje, vykusiame lietuvių moky
tojų suvažiavime buvo girdimi 
to paties ar panašaus turinio 
nusiskundimai ir pasiguodimai, 
kol nuskambėjo Kanados L. B- 
nės valdybos pirmininko moky
tojo Antano Rinkūnp žodis: 

kol mokytojai patys tylės, 
niekas už įves nei garsiau nei 
nuoširdžiau neprabils rūpimais vaitraštis, Gimtasis kraštas, ku- 
klausimais!

— Pasigailėk manęs! Nežinia 
kokią pasamdys vietoj tavęs!— 
prašo prižiūrėtoja.

— Gerai!. Dirbsiu dar metus!

tvirtinimas senate. Dėl to tvir- plauks nuosekli išvada .— ri
tminio spaudai bei visuomenei suomenės pasitikėjimas tais, 
orientuoti ėmėsi iniciatyvos vie- kurie mėgina sutartinai veikti.

tų sukakčiai, turime prieš 
akis dar visus metus. Jų bėgy
je gali būti įvykdytas stipres- 

visais būdąfe rfeuntis ne vien .Suomenės posūkis į tas 
mokytojams, bet ir tėvams bei -1
visuomenės vadovams ' tikrintų tautinę musų išeivijos 
< : /gyvybę ir tiio pačiu tvfršau pa-

J i Metraštis remtų politinę kovą dėl tautos
laisvės net ir ateinančiose kar
tose. O tam posūkiui gali būti 
panaudotos visos progos, nepa
mirštant pačios pirmosios, bū
tent šių metų vasario 16-sios 
iškilmių. Jų paskaitų temos ga
lėtų būti šiais metais paskir
tos žvilgsniui į kultūrines verty
bes, į jaunimo prieauglio ugdy
mo klausimus. Tai būtų, žino
ma, tik žodis.

. . ... , Jam paremti reikalingas ir
Rengdamiesi Ūeiųvos nepri- darbas. Ir jis galimas, nes būti- 

klausomybės atkūrimo 50 me- nąs! ' *

SEJ "■ « rT ’ "y!."!!1* ta i • • • ItataJ diugian ~
ąftfttisaRdttte. P nemyb? — nusmelkia Romą T nėti. Dabar taip dažnai pasitri-

< ' Jam pasidaro baisu: jo gyveni-
Dalyte, vąžiuokfan į parką’ mas būtų tuščias be Dalios.

Man visai ną|dawii studentų iš- — Kodėl tyli, Dalyte, ar ma- drauge, gatesim smar-
kyla! — sącė Rontas. no karšta, nuošfrdi meilė ne-

— KodH juk visada džiaug- ras tavo pritarimo?
— Ach, Romai, aš tave se-

-r- Mm*įdomu tik su tavim! njgj pamilau, bet niekuomet ne-
Daugiau nieko nereikia! sitikėjavę kad tu mase pamilsi,
- Ai too tavęs nebėgu!paprastai kalba Dilia.

— Maskvoje sausio 27 Ame
riką Anglija, Sovietai pasirašė pasimokė truputį ir pasau- 
sutartį/nevartoti autorės erd- b aukštyn kojom nori apversti, 
vės karo reikalam. Sutartis bu- kad ir komjaunuoliai, slap

tai susituokią' kalėdas,* Velykas 
atšvenčia ir vaikus pakrikštija’, 
— įtikinėja savo vaikus religin
gi tėvai. Nejaukiai jaučiasi tė
vai ir prieš tikinčiuosius savo 
pažįstamus, jei vaikai neina į 
bažnyčią nesilaiko gavėnios, 
nepriima komunijos, kalba 
prieš raligiją”-

Boston. Nuliūdima patiko bro- Sunki esanti problemą koki 
Q. Palaidotas šv. Mykolo kapi- santykiai turėtų būti tarp re- 
nėse. j hgingų tėvų ir ateistų vaikų.

ifokytojas pataria abejfem su- 
Paryfiuįo sausio 31 baigė- ritafltyti nuo kraštutinių griež

ti penkių dienų pasitarimas tumų ir kaip noro geruoju susi- 
tarp finansų nrin. Debrė ir So- tvarkyti (žinomą ateizmo, ne 
vietų min. pirm, pavaduotojo reHgfagnro<Į nao^flĮ- Tėvm turį 
vZL neversti vaikų eiti bažnyčion, o

duos Pranomjai 30,900 tonų, ted ir be bažnyčios jie esą la- 
medvilnės ir pirks UŽ tokią su- bai dori ir geri.
mą prancūziškų gaminių, steigs Tik tas faktinis ateizmo (tik- 
bendrus prancūzų-rusų preky- ro Mmt vaidinamo) sutapi- 
feuramaiprekytaipMtoU. » “‘i’1!??? j“1^. *’" 

M rou vastiek rodo, kad ateiz
mo naudai prievarta veikia la
bui įtikinančiu būdu. Nes, ka-

— žinai, Dalyte, negaliu mo-
(4) ma žodžius. Jai kartais ufidys- kytis! Kai tavęs nėra šalia ma-
__Daliuj kpr judu dalyvau- davo mintią kad Romas pamils nęs, esu liūdnas, nelaimingas1

jatė MĮšįįįoe? -^- klausia Adelė. H - - - žadėjau'tėveliams dirbti ir dir-
— NetirūpiaĮr, juk mudu ne* Romas žvilgtelia į Dalių ir sa- bu, bet rezultatai prasti... Ne

maži, —' nįihnlrii Dalia. PO- ▼<> automobilį kreipia į užmies- gavau patenkinamų pažymių..
Romas tį, kur yra gražus parkas. I»- )iĮb> Po dtdrtenjeatartj /Mt

ryžtasi atsisakyti valytojos dar-

išlipti Dabai, ir juodu susiėmę net neklausią kaip bus su dele, esi labai gera darbininkė, 
už rankų pasileidžia į mišką mokslu. Tavim galiu pasitikėti. Ką da-
Klajoja visą dieną nevalgę, ne- — Tegul Dievas laimina jud- padarai gerai! 
gėrę.. .laimingi. Juodviejų kai- viejų kelią! Melsiuosi, kad bū- kalba prižiūrėtoja, 
ba nenutylą viskas juodu žavi, tnmėt laimingi! — sako bučiuo- 
Namo grįžta temstant dama dukrą

Juodviem buvo padovano- *
tas nuostatas ruduo. Jis pta- Da)ja nutraukia taoj 
bego lyg trumpa aHmirfra Jie Kalėdų, nes naujam gyveni- 
džiaugėsi, o mokslas laukė. z

namie neslepiamas laikraštis to
se sąlygose negalit būti įdo
mesnis, kaip ir jau esamtejL

Nenumatoma, kad Gimtasis 
kraštas būtų laisvas nuo kom
partijos ir čekistų kontrolės ir 
kad jame būtų puoselėjami ko
ki, kiti interesai, negu tų dvie
jų įkvėpėją (Elta)

AR VISI ATEISTAI, KURIE 
MOKOSI IR DIRBA

Merkinės internato mokyto
jas, dalindamasis Tarybiniame 
Mokytojuje ateistinio propa
gandisto rūpesčiais, taip apibū
dina Lietuvoj vyraujančius nu
siteikimus dėl religijos:

“Dabar šeimos religijos atžvil
giu daugiausia mišrios. Papras
tai seneliai ir tėvai — religin
gi, o vaikai, kurie mokosi arba 
dirba, — ateistai.”

Labai reikšminga klasifikaci
ja. Ateizmas sutampa su moky
musi ir darbu... Kas mokosi 
ar turi darbą tas ateistas: yra 
ar bent dedasi esąs.
“Žinoma”, sako, “yra šeimų, 
kurių visi nariai religingi arba 
visi ateistai”. Gaila, nepamini, 
ar tose šeimose taip pat visi 
atitinkamai mokosi ir dirba.

. Kas derintis neranda gali
mą nieko nepadarysi. Bet de- 
rinimosi pastangų atsisakyti ne
vertėtų. Yra eilė veiksnių; jie 

Iš tų visų prašymų aiškėja: visi laiko save svarbiais. Bet nė 
norėta susiderinti, bet nesuside- vienas neturi įsakomosios ga
rinta. Tai apgailėtina išvadą Uos. Jų autoritetas remiasi vei- 
ypačiai prieš Vasario 16 šven- klumu, iniciatyva, teisingu pra
to- matymą o taip pat sutarimu su

A visais kitais, kurie rodo visuo-
Ncsntiderinimą netrukus pa- meninės iniciatyvos veiklos.

tvirtino gyvenimo faktat Jie Konferencijos su tais dįrban- 
parodė fr to nėsusiderinimo re- čiais, su turinčiais įtakos visuo- 
zultatus... Iškilo konkretus menėje pamažu prisidės prie 
faktas — konsularinės sutarties minčių susiderinimo, o iš čia

kad.fr
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? Kas lietuviška ir kas angliška šv. Antano gimnazijoj
Red. pastaba: šis raštas yra 

pasiųstas Naujienų redakcijos 
dėmesiui, tačiau jame dėstomi 
faktai gali būti įdomūs ir Dar
bininko skaitytojui.

Sausio 24 d. dienraščio Nau
jienų laidoje straipsniu “Lietu
vių nutautinimo mokykla” prie
kaištaujama pranciškonų šv. An
tano gimnazijai dėl lietuvybės. 
Čia pateikiami faktai nušviesti 
lietuviško auklėjimo padėčiai 
šioje mokykloje.

Šv. Antano gimnazijos tiks
las yra dvilypis: išlavinti jauni
mą, kad jis patektų į Ameri
kos bei Kanados kolegijas ir 
išauklėti jį sąmoningais lietu
viais, kad gyvenime naudotų lie
tuvių kalbą ir reikštųsi tauti
nėje veikloj. Abu tikslai yra 
pirmaeiliai ir siekiami lygiagre
čiai.

LIETUVIŠKAS ŠVIETIMAS 
Aplinka

Lietuviško auklėjimo atžvil
giu šv. Antano gimnazijoj yra 
šitokios sąlygos.

Pirmiausia stengiamasi visą 
aplinką padaryti galimai lietu
višką. Gimnazijos klasės, sa
lės, žaidimų patalpos, korido
riai, biblioteka, pamokų ruoši
mo auditorija išpuošta žymiųjų 
lietuvių dailininkų kūriniais — 
paveikslais bei skulptūromis. 
Bažnyčia, kuria naudojasi mo
kiniai, naujai pastatyta arch. 
A. Kulpavičiaus ir išdekoruota 
dail. V. K. Jonyno, yra viena 
iš pačių meniškiausių visoj A- 
merikoje. Altorių, vitražų ir 
skulptūrų pagrindas — lietuvių 
tautodailė. Mažąją koplytėlę, 
esančią pačioje gimnazijoje, 
šiuo metu baigia meniškai į- 
rengti dail. V. Vizgirda. Gim
nazijos pastatą supa 3 dideli lie
tuviško stiliaus religiniai ir tau
tiniai paminklai, sukurti archit. 
J. Muloko ir skulpt. V. Ka- 
šubos. Be to, mokiniams kas
dien teikiama proga gėrėtis lie
tuvių dailininkų galerija, įreng
ta gimnazijoj. Galvota, jog to
kia aplinka savaime nuteiks jau
nimą tautiškai ir išugdys jame 
gilesnį lietuvių kultūros pajau
timą.
Oficialioji programa

Paties lietuviško auklėjimo 
eiga tokia. Lietuvių kalba, isto
rija ir literatūra yra gimnazi
jos programoje kaip pagrindi
niai dėstomieji dalykai. Jiems 
sikriama 16 valandų savaitėje. 
Kadangi mokiniai pagal sugebė
jimą suskirstyti į 4 grupes, 
kiekvienai grupei tenka po 4 lie 
tuvių kalbos pamokas savaitė
je. Pridėjus dar 2 savaitines 
dainavimo pamokas, kuriose da
lyvauja beveik visi mokiniai, ir 
1 tautinių šokių pamoką, turė
sime lietuviško švietimo 7 va
landas savaitėje. Be to, sekma
dienio mišios, pamokslas ir vi
sos kitos pamaldos vyksta lie
tuvių kalba. Visi mokytojai lie
tuviai išskyrus anglų kalbą ir 
paišybą. Priimami tik lietuvių 

Sv. Antano gimnazijos mokiniai, suvaidinę V. Krėvės “Prie dangaus vartų' Vidury režisierė B. Kerbelienė.

tėvų vaikai. Lietuviškam švieti
mui pagelbinės talkos ieškoma, 
kur tik galima. Šiais mokslo 
metais gimnazijos chorui vado
vauti pakviestas žymusis kom
pozitorius Julius Gaidelis. Vai
dybos ir tautinių šokių pamo
koms jau per daugelį metų tal
kina šios srities specialistės B. 
Kerbelienė ir O. Ivaškienė. 
Skautų veiklai Vadovauja žino
mi šios organizacijos veikėjai 
Mykolas ir Stefanija Subačiai. 
Mokinių etinio švietimo in - 
strukcijas duoda med. dr. F. 
Kinkus. Gimnazijos bibliotekai 
perkamos visos lietuvių kalba 
išeinančios knhygos, prenume
ruojami visi žurnalai ir daugu
ma laikraščių.

Lietuviško švietimo progra
ma papildoma organizacine vei
kla, į kurią stengiamasi įtrauk
ti visus mokinius. Gimnazijoj 
veikia abi pagrindinės lietuvių 
jaunimo organizacijos — skau
tai ir ateitininkai. Jų susirinki
mai daromi lietuvių kalba. Mo
kiniai gimnazijos lėšomis veža
mi į šių organizacijų žymes
nius sąskrydžius. Taip pat šv. 
Antano gimnazijoj ruošiami jų 
sąskrydžiai. Kasmet čia vyksta 
rytinio Amerikos pakraščio 
skautų kursai ir pavasarinės 
šventės, į kurias atkeliauja lie
tuvių jaunimas iš įvairių vietų.
Kitos švietimo priemonės

Gimnazijoj su atitinkamomis 
programomis ruošiami visų žy
mesnių lietuvių religinių ir tau
tinių švenčių minėjimai, kaip 
Kristaus karaliaus, Lietuvos ka
riuomenės, Kalėdų, Vasario 
16, šv. Kazimiero, šv. Jurgio ir 
kt. Į garsesnius lietuvių tauti
nius pasirodymus kitur vežama 
visa gimnazija. Praėjusiais me
tais visi mokiniai su mokyto
jais dalyvavo Laisvės žygyje 
New Yorke (320 mylių nuo 
gimnazijos). Vasario 16 proga 
siunčiami mokinių kolektyvi
niai laiškai su visų parašais JV 
prezidentui, Jungtinių Tautų va
dovybei, senatoriam. Mokiniai 
daro tarp savęs rinkliavą Vil
kui ir Tautos Fondui. Iškil
mingom progom į gimnaziją 
kviečiami žymūs asmenys: ra
šytojai, menininkai, visuome
nės veikėjai. Paskutiniu laiku 
mokslo metų pabaigos iškilmė
se dalyvavo lietuviai vyskupai 
V. Brizgys ir P. Brazys, šiais 
mokslo metais pakviestas vysk. 
C. Salatka. šiemet į lietuviško 
švietimo programą įtraukti 5 
aukšto lygio koncertai. Jau bu
vo Iz. Vasyliūno smuiko kon
certas ir solistų A. Vedeckaitės 
ir St. Liepos, vokaliniai kon
certai (su programa lietuvių 
kalba). Dar turi įvykti sol. Dai
vos Mongirdaitės ir pianistės 
Julijos Rajauskaitės koncertai. 
Pagaliau mokiniams kiekviena 
proga privačiai ir viešai pažymi
ma jų lietuviška kilmė ir pa
reigos tautai.

Iš to galima jau spręsti ar šv. 
Antano gimnazija su tokia pro

grama ir su tokiais polėkiais už
sitarnauja Būti vadinama “lietu
vių nutautinimo mokykla”.

AME RIKI ETIŠKOS 
PROGRAMOS REIKALAVIMAI

Vertinant šv. Antano gim
naziją, reikia atsiminti tai, kad 
ji yra su visom Amerikos val
diškų gimnazijų teisėm ir pa
reigom. šiuo atžvilgiu jos tiks
las gerai paruošti mokinius į 
kolegijas. Kaip į kolegijas pa
ruošiamoji gimnazija, ji įregis
truota Amerikos švietimo įstai
gose jau prieš 11 metų. Atsi
menant, kokia akyli atranka da
roma dabar iš kolegijų pusės, 
lengva suvokti kiek daug reika
laujama iš tos rūšies gimnazi
jų. Jos privalo būti aukšto ly
gio, išsiugdyti gerą vardą, turė
ti visa tai, ką turi kitos val
diškos gimnazijos, būtent: pa
togias patalpas, cenzuotus mo
kytojus, mokslo priemones (bi
blioteką, fizikos-chemijoš labo
ratorijas), įvairius mokinių la
vinimosi ratelius, savo periodi
nius leidinukus šio krašto kal
ba, sporto komandas ir kt. Jei 
to nėra, gimnazija nustumiama 
į žemesnę kategoriją, ir moki
niams pasunkinamas kelias įei
ti į kolegijas.

Jeigu šv. Antano gimnazija 
neturėtų viso to, ką turi geros 
Amerikos gimnazijos, jos die
nos būtų suskaitytos. Negalint 
iš jos patogiai patekti į kolegi
jas, lietuviai tėvai nesiųstų čia 
savo vaikų. Taigi tarp kitų la
vinimosi priemonių šv. Anta
no gimnazijai reikalingas ir sa
vas laikraštėlis šio krašto kal
ba. Juo bendraujama su kito
mis amerikiečių gimnazijom, ir 
centrinėm švietimo įstaigom pa
rodomi mokinių lavinimosi 
vaisiai. Nieko ten lietuvių kal
ba nespausdinama todėl, kad 
leidinėlis skiriamas tik kitatau
čiams, kaip anglų kalbos mo
kymo vaisius. Lietuvių kalba gi 
kasmet išeina kitas, nepalygina
mai didesnis, leidinys, atmuša
mas spaustuvėje įr išsiuntinė
jamas lietuvių spaudai bei vi
suomenei.

LIETUVIŠKO ŠVIETIMO 
SUNKUMAI

Grįžtant prie lietuviško švie
timo, prisieina pažymėti, kad 
jis kas metai sunkėja. Vis gau
siau atvyksta į gimnaziją lietu
vių mokinių, kurie nebemoka 
kalbėti lietuviškai arba labai 
mažai moka. Bendraujant su 
jais, nuolat reikia griebtis ang
lų kalbos. Iš šalies žiūrint, kas
dienėje rutinoje, ypatingai gru
piniuose pokalbiuose, lengvai 
gali susidaryti įspūdis, kad ben
drabučio tvarkytojai su vaikais 
šneka tik angliškai. Bendrabu
čio vadovai gi labai gerai mo
ka ir myli lietuvių kalbą. Var
gas čia yra ne su mokytojais 
ar bendrabučio tvarkytojais, 
bet su mokiniais, kurie atvyks
ta jau galutinai užsikirte tarp 
savęs vartoti anglų kalbą, ši 
problema yra ne tik šv. Anta

no gimnazijos, bet visų vasari- 
nių lietuvių stovyklų, visų šeš
tadieninių mokyklų ir daugelio 
daugelio Šeimų. Norintiems lie
tuvių kalbos išmokti lietuviai 
pranciškonai ką tik atspausdi
no išsamų vadovą, paruoštą kal
bininkų L. Dambriūno, A. Kli
mo ir W. R. Schmalstieg, kuris 
pradėtas vartoti ir šv. Antano 
gimnazijoje.

Sunkėjant lietuviško švieti
mo padėčiai, jau kreiptasi į 
Lietuvių Bendruomenę tai - 
kos. Buvo prašyta pagalbai 
bent vieno lietuvių kalbos dės
tytojo. Buvo net siūlyta (per 
Juozą Bachuną ir Stasį Barzdu- 
ką) perimti visą lietuvišką švie
timą, jeigu mūsiškis atrodytų 
nepakankamas. Lietuvių Bend
ruomenės vadai buvo kviesti 
lankytis šioje gimnazijoje. Kiek
vienas lietuvis čia yra laukia
mas svečias.

Šv. Antano gimnazijos vado
vybė labai nori, kad šioje dvi
kalbėje mokykloje aukštai sto
vėtų lietuviškas auklėjimas. Be 
jo neliktų prasmės laikyti šią 
mokyklą ir jai skirti tiek dar
bo bei išteklių. Bet gimnazijos 
vadovybė nenorėtų, kad tie da
lykai, kurie priklauso prie Ame
rikos valstybinių gimnazijų 
programos ir prestižo, būtų lai
komi nulietuvinimo priemonė
mis. Panašiai negalime priimti 
ir tokio užmetimo, kad šioje mo
kykloje vaikai esą verčiami tap
ti kunigais ar vienuoliais.

Vertinant šv. Antano gimna
ziją, būtinai tenka laikyti prieš 
akis jos dvilypį uždavinį — lie
tuvišką švietimą ir Amerikos 
gimnazijų programą.

T. Leonardas
And riekus, O. F.M.,

Šv. Antano gimnazijos rėkt.

LAIKAS UŽSIREGISTRUOTI

Fordhamo universitete dės
toma lituanistika vasaros me
tu nuo 1957 m. Tikslas šios 
programos —> duoti lietuviš
kam jaunimui tai, ko jis nega
li gauti kitose šio krašto mo
kyklose, padėti jaunimui pagi
linti lietuvių kalbą ir supažin
dinti su lietuvių literatūra ir ki
tomis kultūrinėmis vertybėmis.

Šią vasarą numatyti du lie
tuvių kalbos kursai: pradedan
tiems ir pažengusiems. Pažen
gusiai grupei be lietuvių kal
bos bus dėstoma lietuvių lite
ratūra ir kultūros istorija. Dės
tytojais yra pakviesti lituanis
tai: prof. A. Salys, prof. J. Pu- 
zinas, dr. K. Ostrauskas, lėkt. 
St. Barzdukas, prof. A. Vasys 
ir kiti. Kursams vadovauja tėv. 
prof. Vi. Jeskevičius, S. J.
KREDITAI

Už kursą studentai gauna 
4 kreditus, kuriuos gali perkel
ti ir į kitą universitetą. Priima
mi ir laisvi klausytojai.

* REGISTRACIJA
Užsiregistruoti reikalinga jau 

dabar, prisiunčiant 25 dol. čekį 
Fordhamo universiteto vardu. 
Toji suma bus įskaityta į mo
kestį už mokslą. Šią pirmąją 
registraciją galima atlikti laiš
ku, nurodant kurioje grupėje 
norėtumėt dalyvauti — prade
dančiųjų ar pažengusiųjų. For
mali registracija bus birželio 29 
ir 30 d.
LAIKAS

Vasaros semestras prasideda 
liepos pradžioje ir tęsiasi iki 
rugpiūčio vidurio. Paskaitos 
numatytos nuo 1-4 vai., tačiau, 
studentams pageidaujant, lai
kas gali būt pakeistas. Perei
tų metų vasarą kursai vyko 6- 
9 vai. vak.
STIPENDIJŲ REIKALU

Stipendijų fondo mes netu- 
firtie. Praeityje mes patys rink
davome aukas ir šelpdavom stu
dentus. Šiais inetais patariame 
patiems studentams kreiptis į 
organizacijas ar pavienius as-

Žienia šv. Antano gimnazijos kieme Kennebunkporte, Me.

Ateitininkų Federacijos Vyr. rinkimų komisijos pranešimas
1. Vyriausioji Federacijos v- 

ba paskelbė Federacijos vado 
ir kontrolės komisijos narių 
rinkimus. Pravesti rinkimams 
Federacijos Valdyba sudarė vyr. 
rinkimų komisiją Los Angeles, 
Calif. Tos rinkimų komisijos ad
resas: J. Tininis, 2412 McCrea- 
dy Avė., Los Angeles, Calif. 
90030.

2. Pagal Ateitininkų Federa
cijos korespondencinių rinki
mų nuostatus (3 paragr.) bal
suoti gali visi ateitininkai, turį 
teisę rinkti MAS, SAS ar ASS 
padalinių vadovybes.

3. Kiekviename krašte, kur 
reiškiasi ateitininkų veikla, vyr. 
rinkimų komisija yra pavedusi 
krašto valdybai ar Federacijos 
įgaliotiniui sudaryti savo kraš
to rinkimų komisiją. JAV-se 
vyr. rinkimų komisija vykdo 

menis ir prašyti paramos. Tik
rai nėfiajėgiėtitiems'' sumokėti 
universitetui už mokslą ir ne
galintiems iš niekur gauti pa
ramos mes stengsimės padėti.
LIETUVIŲ JAUNIMO 
ORGANIZACIJOS

Skautai, ateitininkai, Neo-Li- 
tuanai, vyčiai, Santara-Šviesa ir 
kt. turėtų paraginti savo na
rius, kad skirtų nors vieną va
sarą savo gimtosios kalbos stu
dijoms. Organizacijos galėtų pa
sirūpinti ir parama vykstan- 
tiem Į kursus.

Jaunimas kviečiamas pasinau
doti šių metų kursų plačia pro
grama. Čia ne tik studijuosite, 
bet ir jaukiai praleisite vasa
ros atostogas lietuviškoje aplin
koje. New Yorke nenuobodžiau
site. Numatomos išvykos po 
New Yorką ir jo apylinkes.

Smulkesnės informacijos ka
taloge. Kreiptis: prof. A. Vasys, 
Fofdham University, Bronx, N. 
Y. 10458. Tel. 933-2233, Ext. 
218.

Dettiesio buvusiem 
TelšiŲ gimnazijos 
mokiniam
Buviišių Telšių Vyskupo 

Valahčiaus Vardo gimnazijos 
auklėtinių, auklėtojų ir visų tel
šiškių suskridimas — suvažia
vimas 'šaukiamas š.m. rugsėjo 
23 d. Chicagoje, Jaunimo Cent
ro salėje, 5620 So. Claremont 
Avė. Suvažiavimą rengia inicia
torių komitetas.

Nepralėiskime telšiškių suva
žiavimo nei vienas, nes tokia 
proga dažnai nepasitaiko.

Visiems 
ateitininkams

drauge ir šio krašto rinkimų 
komisijos darbus.

4. Pasiremdama rinkimų nuo
statų 10 paragrafu, vyr. rin
kimų komisija skelbia visų atei
tininkų registraciją. Iki kovo 
15 dienos visos ateitininkų pa
dalinių vadovybės prašomos pri
statyti krašto rinkimų komisi
jai padalinio balsuotojų sąrašą. 
Ateitininkai, šiuo metu nepri
klausą jokiam padaliniui, regis
truojasi atitinkamos sąjungos 
centro valdyboje centriniame 
vienete, krašto valdytoje arba 
krašto rinkimų komisijoje. Re
gistruojantis turi būti pranešta 
balsuotojo vardas, pavardė ir 
adresas.

5. Pasiremiant rinkimų nuo
statų 10 paragrafu, kiekvienas 
ateitininkas gali tikrinti balsuo
tojų sąrašą. Vyr. Rinkimų ko
misija nusprendė, jog balsuoto
jų sąrašų patikrinimo pasiteira
vimai turi būti atlikti iki bal. 
15.

6. Kandidatus siūlyti, kaip 
rinkimu nuostatų 13 paragrafo 
yra nustatyta, gali ne mažiau 
kaip 5 balsuotojai. Pasiūlyti ga
lima tiek kandidatų, kiek yra 
renkamųjų, t.y. Federacijos va
dui, kontrolės komisijos pirmi
ninkui ir 2 kontrolės komi
sijos nariams. Jie turi nurody
ti kandidatų vardus ir pavar
des, amžių, adresą ir pridėti 
raštu sutikimą kandidatuoti.

Kodėl už U Thant?

Respublikonai pagal News- 
weėk informaciją neviešame po
sėdy puolę valstybės sekreto
rių, kam jis parėmė U Thant 
naujai gen. sekretoriaus kaden
cijai. U Thant aiškiai priešin
gas Amerikos politikai Vietna
me. Rusk atsakęs: Ką gi galė
jom pasirinkti — buvo kiti trys 
kandidatai, bet visi blogesni už 
U Thant”.

Milvydaitė, 3625 West 67 PI., 
Chicago, III. 60629. Telef. 582- 
6732. I. Smieliauskienė

fordhamo universitetas, kur iią • vasarą bus lituanistikos kursai

Siūlytojai turi pasirašyti, nuro
dydami savo adresus ir ku
riam padaliniui priklauso.

7. Balsavimo data ir taisyklės 
bus nurodyta balsuotojams 
drauge su kandidatų sąrašu ir 
balsavimo vokais.

8. Vyr. rinkimų', komisija
prašo visas ateitininkų vienetų 
vadovybes pasirūpinti tiksliu sa
vo narių sąrašų sUdai*ymu ir 
laiku juos prisiųsti krašto rin
kimų komisijai, kviečia visus a- 
teitininkus užsiregistruoti ir ra
gina visus rinkimais susidomė
ti ir balsuoti. *. ;

Vyr. Rinkimų komisija 
J. Tininis — pirmininkas, 

kun. dr. P. Celiešius—reik, 
vedėjas 

Litą Žilevičiūtė—sekretorė, 
Saulė Palubiriskienė — narė 

Julius Raulinaitis — narys

Lietuviškos knygos 
j Argentiną

Neakivaizdinio kurso stu
dentams, gyvenantiems Argen
tinoje, lietuvių kalbos, literatū
ros, Lietuvos istorijos ir kitų 
dalykų programai eiti Pedago
ginis Lituanistikos . Institutas 
sausio pradžioje pasiuntė kny
gų už 200 dol. Knygos pasiųs
tos dovanai, nes dėl valiutinių 
priežasčių studentai patys jų 
negali įsigyti, o neturint reika
lingiausios parankinės literatū
ros, jų užsimotas darbas var
giai būtų beįmanomas. Knygos 
supirktos lėšomis vieno mace- 
nato, kurio pavardė tuo tarpu 
viešai neskelbiama. L. B. Kul
tūros Fondas šiam tikslui sa
vo leidinius Institutui davė ne
mokamai. Knygų pasiuntimo 
darbą padėjo atlikti Stasys ir Z. 
žilevičiai. Neakivaizdinio kurso 
studentų Argentinoje šiuo me
tu yra 19. Paskutiniuoju laiku 
užsirašė Osvaldas Bakanas ir 
Aldona čikštaitė. Į neakivaizdi
nį kursą galima įsirašyti bet ka
da ir bet kame gyvenantiems. 
Kreiptis šiuo adresū: P. L. In
stitutas, 5620 S. Claremont Av., 
Chicago, Illinois 60638., USA.

Bus daug džaugsmo, sutikus 
senus draugus, pažįstamus.
Rengėjų komitetas žada įvairių 
staigmenų.

Iniciatorių komiteto ryšinin
kė kviečia pas ją visais klau
simais informuotis. Ryšininkės 
adresas: Gabrielė Šlapelienė —
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VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE

□ Amžinuoaiue nariu* (*500)
□ Rėmėjus (m»M«nt auka)

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

nikiui gyventi, nes anksti pa
stebima jo figa ir tuoj gydoma.

New Yorko, totetybėjė nese- 
niai įsisteigė ŠStdMs Ligų Stu- 
dij< Centras. Jis atlieka daug 
tyrinėjimų ir šiojė srytyje pir
mauja.

■ririr n

siuntė Darbininkui laiŠką/ku* 
name dėkoja už straipsnius ir 
Mnias apie jaunimo kongresą ir 
jaiinimrt rru»ti»s Kartu atsiuntė 
ir specialų padėkos lapą, kuria
me įrašyta: “Darbininkas 1966 
m. lietuvių jaunimo kongreso 
rėmėjas”. Pasirašė PLB pirm. 
J. *Bachūnas, PLJK pirmini. 
A. Zapareckas, PLJK fin. kom. 
pirm. V. Kamantas.

Adolfas Norvaiša ir SLA 7-tos 
apskrities pirmininkas Adomas 
Miliauskas. Programos vedėja 
Nelė Bajorienė.

Rengimo komitetą sudaro šių 
organizacijų atstovai: LRKSA- 
Adolfas Norvaiša, Elena Mensis- 
kaitė, Veroriika Radzevičiūtė; 
SLA 7-tos apskrities — Adomas 
Miliauskas, Nelė Bajorienė ir 
Viktoras Kamarauskas; Lietuvių 
Bendruomenės šiaurės rytų a-

ir propagandos komisija—prof. 
B. Kasias, Matas Zujus ir Vikto
ras Kamarauskas.

Sausio 27-tą rengimo komite
to sudaryta delegacija nuvyko 
į Harrisburgą ir gavo Pęnnsyl- 
vanijos ' valstybės gubernato
riaus Raymond P. Shafer pro
klamaciją, paskelbusią Vasario 
16-tą oficialia Lietuvos nepri
klausomybės diena Pėniisylva- 
nijoje.

Sekmadienį, Vasario 12-tą, 
Wyoming -Klonio ir kaimyninių 
rajonų lietuvių visuomenė kvie
čiama pasiklausyti patrijotinės 
programos Lietuvos š ve n t ė s 
paminėjimui. M. Ž.

Jau dešimt metų, kaip ši 
valstybe rūpinasi praplėsti ga
limybes šią ligą anksti nustaty
ti ir atitinkamai gydyti; teikia 
paramą kai kurioms širdies 
ligų aukoms, remia gydytojus, 
kurie specializuojasi šioje srity
je, ir duoda financinę paramą 
klinikoms. ••

jos pirmininkė, -t
- Unija turi savo atstoves ; J. 
Tautų Ekonomijos ir Socialinia
me komitete, Jungtinių Tautų 
švietimo ir Kultūros Organiza
cijoj (UNESCO), Jung. Tautų 
Tarptautiniame Vaikų Fonde 
(UNICEF), J. T. Maisto ir Ag
rikultūros Organizacijoje (FA 
O), Europos Taryboj ir Tarptau
tinėje Darbo Organizacijoje Že
nevoje.

Unijos atstovės gina moterų 
teises, kelia motinystės sąlygų 
pagerinimą, tėvų teises į vai
kų auklėjimą, švietimo lygio pa
kėlimą ir kt Uniją ypatingai 
remia UNESCO, kuri materia
liai padeda pravesti švietimo 
kursus Afrikoj, Azijoj bei Lo
tynų Amerikoj. ~ - —v -

(IŠ Liet. Kat. Mot. 
organizacijų biuletenio)

kurie atsisakė jiem priklausan- jnokant dvi 500 dol stipendijas 
. lietuviškoje veikioje besireiš- 

kiantiems jaunuoliams, pare
miant šeštadienines mokyklas, 
siunčiant atstovus į jaunimo 
kongresą ir rentent lietuviš- 
Kab fadįjo programas ar leidi
nius (Litaanus, Pasaulio Lietu
vis) it pštL:

PagrMMai riavjėsiUs valdy- 
irfbtiau 

- nwbUug tib - jauty*’ —-•_ paremti

ratiką konkrečiu darbu ir iš vi- 
sitiMMnėš sukaupiu pinigu.

Čia ir. lietuvių Fondas lau
ki* nė tik moralinės, bet svar
biausia — piniginės paramos. 
Iki šiol N. J. lietuviai nebuvo 
labai dosnūs šitam reikalui, bet 
gal tik todėl, kad niekas kon
krečiai ir neprašė. Jei apylin
kės ir apygarda nuoširdžiai įsi
jungs į prašytojų eiles, tada ir 
aukotojų atsiras žymiai dau - 
giau. čia ir šiemetinė stipendi
ja dar laukia paramos ir dėl 
šeštadieninės mokyklos rūpes
čiai nesibaigs tol, kol visi jau
sime, kad ji yra reikalinga ne 
tik mūsų vaikam, bet ir vaikų 
vaikam.

Pradėjusi savo veiklos metus 
naujoji apygardos valdyba tiki, 
kad lietuviškoji visuomenė ir 
toliau parems jos pastangos sa
vo darbu, pinigine duoklę ir at-

&o honoraro mokyklos naudai, 
ir Utltoania Lffitety SaU Etiza- 
bethe direktoriui Pranui Kudu- 
liui, atsisakiusiam dalies nuo
mos ibdkės&o užsalę parengi
mo mėtų.

Milda Lenkauskienė, PLB 
valdybos sekretorė, PLB jauni
mo sekcijos narė ir PLJK fi
nansų komisijos vicepirminin
kė, ir dr. Edmundas Lenkaus
kas, Lietuvių Fondo tarybos 
narys, sausio 26 išskrido į Pie
tų Ameriką. Aplankys Panamos, 
Peru, Čilės, Argentinos, Brazili
jos lietuvius ir jų jaunimą. M. 
Lenkauskienė susitiks visuose 
kraštuose su jaunimo vadovais 
pasitarti dėl tolimesnio jauni
mo sekcijų darbo ir ryšių pa
laikymo su PLB jaunimo sekci
ja. Jie dalyvaus Buenos Aires 
vykstančiame Pietų Amerikos 
lietuvių kongrese ir jaunimo 
metų uždaryme. Lenkauskai 
P. Amerikos jaunimui nuvežė

žarnos srantoi prasidėjus, į 
Miami suvažiavo nemažai turis- 
tų. Kainos kambarių ir tratų 
žymiai pakilusios, jų kaip ir ne
bėra (bent lietuviuose) —visur 
atrodo, užimta.

Žiomos attetogv į Miami . bu
vo atvykusi prof. dr. Antano 
Šerkšno naSė, Marija šerkšnie- 
nė, savo šeimos narių paragin
ta nors keletą dienų praleisti 
saulėtoje Floridoje, toliau nuo 
namų, kur neseniai mirė jos 
vyras prof. dr. Antanas Šerkš
nas, pedagogas ir neužmiršta - 
mas Marijos Pečkauskaitės v- 
do gimnazijos direktorius Kau
ne. Paskutiniuoju metu profeso
rius A. šerkšnas skaitė paskai
tas viename Conn. univęrsite-

K4 PAS1RY2OME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

M. šerkšnienė vyko automo
biliu iš Nevy Yorko drauge su 
jos sūnumi, inž. Sigitu šerkš
nu, mieląja marčia Kristina i 
anūkėliu Pauliuku. Visa šeima 
buvo sustojusi pas J. Pakštie
nę. Inž. Sigitas taip pat yra stu
dijavęs aeronautiką ir dirba, 
kaip aviacijos- instruktorius. 
Grįžtant iš Miami, jis nulėkdi- 
no visą šeUą| privačiu dvimo-, 
toriniu lėktuvu, laimingai pa
siekus' gyvenvietę —
Bloomfiėld,“ėonn.

Pastovus Miami lankytojas, 
Dominikas Klinga, kaip kas
met, taip ir šiemet sustojęs 
buvo pas A. D. Kaulakį, kur, 
praleidęs Kalėdų atostogas, jau 
sugrįžo į New Yorką.

Vist betiivių visuomenei
kmpęenl behdruotnė-

UMK> ąRUPiMnlBdlr} IK?

trenkęs be^r^škią višuomehi- 
hfejė bMBbję nuo LB atsiradi
mo dienos. SU džiaugsmu ir pė- 
šgėrė^ma buvo sutiktas nau
jas tondruomenininkas, jaunes- 
nieMte kiūtos atstovas inž. ar- 
chifBktas A. Bražinskas, kuris 
be savo priešinių pareigų ir 
nulytojo darbo šeštadieninėje 
lietuvių mokykloje Elizabethe 
sutiko vadovauti apygardos kul
tūrinės veiklos sričiai Būtų vi
sai lietuvių visuomenei naudin
ga, jei LB praturtėtų ir kitais 
jaunesniosios kartos atstovais, 
kurie iki šiol vis dar neišdrįsta 
reikštis lietuvių visuomeninėje 
veikloje.

Apygardai pirmininkauti ir 
toliau ^sutiko llgantetis apygar
dos vadovas VI. Dilia, pavesda
mas bondruomenės derby pi** 
navimą ir koorctinavimą patyru
siam bendruomenininkui .. L. 
šintftui.

Suvafiavimas, išklausęs pra
nešimo apie vienos centrinės 
šeštadieninės lietuvių mokyklos 
suorganizavimą Elizabethe, ir į- 
vertindėmas jos pastangas lie
tuvybės išlaikymo srityje,.

nutari vielai padėkoti:
jaunimui, kurio pastangomis 

ir iniciatyva mokykla buvo su
organizuota; visiems mokyto
jams, sutikusiems, šioje mokyk- 

' loję dirbti; vbšeras tėvams, ku
rie jautė pareigą pramokyti sa
vo vaikus lietuvių kalbos; Eli- 
zabetbo šv. Petro ir Povilo pa
rapijos klebonui prelatui Myko
lui KemėžiUi už leidimą nau
dotis mokyklos patalpomis ne-

Pasaulinė katalikių moterų organizacija
Pasaulinė Katalikių Moterų globos sąjungos pirmininkė ir 

Organizacijų Unija įkurta kat. tarpt, kat mergaičių federaci- 
moterų nuvažiavime 1910 m. 
rugpiūčio mėn. 26-27 d. . Briuse
lyje, Belgijoje. Jos tikslas jung
ti viso pasaulio kat. moterų or- 
ganizacijas ir atstovauti katali
kes pasaulinėse organizacijose, 
platinti krikščionišką pasaulė
žiūrą tautose, remti ir koor
dinuoti katalikės įnašą į tautų 
gyvenimą.

šiuo metu Unija (UMOFC) 
apjungia 36 milijonus organi
zuotų moterų visuose penkiuo
se kontinentuose. Vyriausias or
ganas Taryba, į kurią kiekvie
na priklausanti organizacija 
siunčia tris atstoves. Taryba 
priima veikimo programą ir iš
renka biurą, kuris vykdo Ta
rybos nųtmimus. Unijos pirmi-, 
ifinkė'tvirtina Si. Tėvas. į biu
rą įeina sprendžiamuoju balsu 
tarptautinės kata! mergaičių

Siunčiu auka----------statybų fondui ir praiau jradytl mane / mūsų
teim* / mfisų minntuoBlus
□ GarMa fundatorius (*1000)
□..Fundatorius (*100)

Frat Fr. Jūrastiuo metu vi£ 
ši Miami, pas A Kodienę, Mia
mi. Beach saloje. Jis dalyvavo tuvio

— Stasys Barzdukas, PLB 
valdybos vykdomasis vicepirmi
ninkas* sausio 23 per New Yor
ką išskrido į Buenos Aires Ar
gentinoje. Kartu skrido Bosto
no jaunimo metų komiteto pir
mininkas ir skautų tuntininkas 
Časfevai Ktiiuiiš. Barzdukas 
dalyvaus jaunimo studijų savai
tėje Argentinoje su paskaitom, 
o vėliau Pietų Amėrikos lietu
vių kongrese ir jaunimo sto
vykloje. Po Kongreso vyks į 
Urugvajų, Braziliją ir Vene- 
cuelą pasitarti su lietuvių 
Bendruomenių valdybomis dėl 
1968 metais šaukiamo PLB sei
mo ir kitų reikalų. Į lankomus 
kraštus veža lietuviškų knygų 
ir plokštelių dovanoms. į Cleve- 
landą St. Barzdukas sugrįš va
sario 12 vakare.

i itragui pnTOyn, tyrinę-
daug : MŪSU piliečiai turėtų su

prasti širdies ligų problemą ir 
įvertinti New Yorko valstybės 
širdies Draugijos, Amerikos 
širdies Draugijos ir panašių or
ganizacijų pastangas parengti 
eilinius žmonės ir profesiona
lus kovai su liga, kuri neša 
per ankstyvą mirų arba palie
ka* žmones invalidais.

met šiaukiamas lapkričio 24-26 
Chicagoje. Tai. bus trečias toks 
kongresas, šaukiąmas JAV Liet, 
ir Kanados Lietuvių Bendruo
menių. Kongreso darbų prog
ramą sudaro Kultūros Tary
ba, jos menine dalimi rūpina
si JAV ir Kanados LB valdy
bos.

VASARIS — ŠIRDIES MĖNUO
Nieko nėra romantiško šiame

Kanados Liet. Bendruomenė 
paskelbė šiuos 1967-«us litua
nistinio švietimo metais.

žodyje. New Yorko valstybės 
gub. Nelson A. Ročkėfelier bu
vę labai rimtas, kada jis vie
šai paskelbė vasario mėnesį — 
širdies mėnesiu.
' Btoigiau kaip pusė mirštan- 

Šų^iAV yra Širdies Hgų aukos.
medkmos mokslas

» Juo> lin. TėofShri Wai 
IRMr bojusiam mdkj&es 
ankū- savo paveikslo;

mta

kMėdg «$utė
Kad mokykla Bėre palikta 

tienų C^Mrgėmndm^ ir 
mokbiių tėvų rūpesčiui, parodė 
ir piribasM šios mokykite mo
kinių pasirodymas-eglutė, įvy
kusi š.in. saraMo 22 d. Elizabet
he ir sutriliikusi apie 150 su
augusių žiūrovų.. Programoje 
dalyvavo visi mokyklos riboki - 
niai, pagiedodami Kalėdinių 
giesmių, -pad^damuodami, . pa
šokdami tautinių šokių ir pa
dainuodami jų amžiui pritaiky
tų nuotaikingų daiheUų. Gražų 
įspūdį sudarė visų dėvimi tau
tiniai drabužiai, bet dar labiau 
visi buvo maloniai nustebinti 
šios mokyklos mokytojų. suge
bėjimais per tokį trumpą laiką 
išmokyti ir, pačius mažiausius 
pipirus šokti tautinius šokius ir 
dainuoti. Jei šokiuose patys ma
žieji kartais ir “pasimesdavo”, 
tai kalėdinės giesmės ir pabai
goje dainuojamos dainelės nu
skambėjo labai patraukliai.

Daugiausia čia darbo įdėjo 
tautiniu šoki? ūRAjli’Ota Audro
ne BartyH ir |Mliiiietow - mo
kytoja Jūritl Vdmltytė. rengimus. Kai visi Įsijungiame

Jų pastangas ir įdėtą darbą į darbą, joks darbas nėra per 
beruošiant progrtmą žiūrovai sunkus. K. X. .... •Ą...." -■ ■ - ■ - • ■

Kaip tą paskelbimą parems 
realūs darbai mokyklų rėmimo 
srityje, patirsime , vėliau. Ta
čiau ir mūsų, JAV lietuvių, vi
suomenėje, skaičiumi ir ekono
miniu pajėgumu stipresnėje, 
reikia didesnio dėmesio tam pa
čiam reikalui. Kaip tik to pa
ties visuomenės dėmesio reika
lavo ir gruodžio 17-sios dienos 
mokytojų konferencija savo re
zoliucijoje.

Bgwre v'

—' lietuviškų knygų ir plokšte
lių. Po trijų savaičių kelionės 
Clevelandan sugrįš vasario 16 
vakare.

Lietuviškoje mokykloje
Praėjus visam pusmečiui nuo 

mokyklos atsiradimo, galima 
pasi&bugti, kad pradinis entu
ziazmas nėr* sumažėjęs. Moky
toju nerodo pavargimo žy
mių, mokiniai, kurių yra 65, 
uoliai ją lanko, reikalingi vado
vėliai parūpinti, if mokyklos 
dalbas įėjo į normalias vėžes. 
Pa^mėtina, kad bent 2/3 vi
sų mokinių yra visai jauni, pra
dėję lietuviškus mokslus darže
lyje ar pirmuosiuose jos sky- 
rtaoto-

Nėr* mokykite HtėfcyfftU
pRim

Wilkes Barre, Pi. Sekmadie
nį, vasario 12-tą, iš WiLR ra
dijo stoties (980 HL| Wilkes- 
Barre, Pa., bus pamilsta lietu
ves nepriklausomybė! Šventė. 
Programa, sudaryta iš ^abioti
nių kalbų, dainą ir dĮikikos 
prasidės 1 vai. popiet į- užsi
baigs 1:55.

Šventei pritaikytas ka^re pa
sakys WHkės Barte 
joras adv. Frank Slattety, Lu- 
šerne apskrities advokabįt gy- pylinkės pirmininkas Vytautas 
nė jas District Attorftey‘-*dv. Paulauskas; Taurų klubo atsto- 
Thomas E. Mack, prof. Bronius vas Frank Aleksis ir “ 
Kasias, “Garso” redažtotftk Ma- redaktorius Matas Zujus.
tas Zujtiš, komiteto fgftimin- Rengimo komiteto pirminin
kas Vytautas Pudaadj^;LRK ku išrinktas V. Paulauskas, sek- 

’ Be atskirų apylinkių mokyk- apskrities pirmūnas retorė Nelė Bajorienė, Spaudos

lai suteiktos paramos, apygar- 
da iš savo iždo paskyrė moky-

Minėsime Vasario 16 sUUkfį
Gerai įsikūręs Floridos fiėtū- 

vių klubas pasižymi savo veik
lumu. Kas savaitę rengiami po
būviai, pietūs. Atsilanko vieti
niai ir atostogaujantieji. Sausio 
28 po pietų dr. D. Jasaitis aiš
kino susirinkusiems apie lietu
vių organizacijas: Altą, Balfą, 
Vliką ir Liet Bendruomenę.

Klcibo pirm. A. Kernius su
šaukė vietinių organizacijų at
stovus pasikalbėti, kaip minėsi
me Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Minėjimas bus vasario 
12, sekmadienį, kiūto salėje, 
4886*46 Avė., St Petersburge. 
Pietūs bus 12 vai/ Vietinis Dai
navos choras padainuos patri- 
jotinių dainų. Bus trumpos kal
tos ir k. Kviečiami visi apylin
kės lietuviai. 

--------- - VKUIIHIVIU

I AflJCTOCOM
kur buvo 2® Mteo. k«>e^- 
t»SL yš^fergtaifiiūke Sttįb- 
nžviSaus (Stev^fe) choras išpil
dė liaudies dainas, nors cho
ro sąstate nėra nei -vieno lie- 

Tlk amerikiečiai ir ke-
MitaH lietuvių piliečių klube, lios kubietės. - (jj



Kad būtų Mėmių

PITTSBURGH, PA.

Jeigu ponas neturite smttl-

PATARIMAIPRAKTIŠKIKodėl pavėlavai į darbą?

Broliai Vilkaičiai groja Šokiams okerdeonais moksleivių ateitininkų šventėje 
sausio 29.

Senovės papročiai

Kad nesudžiūty tortas
Tortas nedžius jei į kartoni

nę dėžutę su juo įdėsite obuolį.

Atleiskite, aš pramiego-

r Tokiu atveju tai nebuvo 
mano sūnelis. Jis Imtų pataikęs.

dingų medžiagų, kurios skati
na augalų augimą.

Atgaivinta citrina
Jeigu citrina ilgai gulėjo ir 

atrodo suvytusi, ją gali atgai
vinti, pamerkus kelioms valan
doms į šaltą vandenį.

— Vytautas Bielajus, šokių 
tautinių mokytojas, buvo ■ pa
gerbtas vasario Los Angeles 
šv. Kazimiero parapijas salė- 

nors laimėjo. je. Jis daug metų moko lie-
Popietę atidarė moksleivių tuvių tautinių šokių, leidžia 

kuopos pirmininkas R. šilkai- žurnalą Viltį.

Kai tūbelė sunkiai atsisuka
Jeigu tūbelė nuo kremo, dan

tų pastos ar batų tepalo labai 
sunkiai atsisuka, pamerkite į 
Šiltą vandenį.

Kuo laistyti gėles
Jeigu, virdami pietus, plau

nate mėsą ar kaulus, neišpilkite 
to vandens laukan, o palaistyki
te gėles. Toks vanduo turi nau-

nių. Sovietų Sga užimaseptin
tą vietą aliejaus gamyboje.

šiandien pasaulyje vyksta 
mažai kam žinoma, betlabai at- 
kakfi kova dėl aliejaus. Sovie
tai daro viską kad užvaldytų vi
durinius rytus: Snūdi Arabiją, 
Iraną, Iraką. Tie kraštai turi ne
išsemiamas aliejaus atsargas.

Yra aliejaus la«kų kurie su
sidarė vėlesniais laikais., pav. 
anglies amžius peri jode (prieš 
250 miL metų) ir dinozaurų 
(mezozoinėje) erąje (prieš 150 
miL metų). Jauniausias aliejus 
susidarė prieš 10 miL metų.

Valgymas
Dar XIX amt pabaigoje Lie

tuvos kaimų žmonės valgė iš 
bendrų indų, mediniais šaukš
tais, šakučių ir peilių nevarto
jo. XX- amž. pirmaisiais dešimt
mečiais, kylant kultūriniam ly
giui, pradėta valgyti iš atskirų 
indų — molinių ar emaliuotų 
skardinių dubenėlių ir lėkščių.

Ant stalo mediniai šaukštai 
būdavo padedami vienoje krū
voje, ir kiekvienas išsirinkdavo 
savąjį.

Po valgio šaukštą reikėjo pa
likti apverstą, nes iš atversto 
šaukšto buvo spėjama, kad jo 
savininkas darneprivalgė ar yra 
nepatenkintas valgiu.

Galbūt gražus oras, kiti pa
rengimai, o gal ir nepakanka
ma reklama nesutraukė daly
vių tiek, kiek buvo tikėtasi, 
tačiau dalyvavusieji tikrai nesi
gailėjo labai nuotaikingai ir į- 
domiai praleista popiete. Buvo 
rimto pašnekesio, dainų, juoko, 
šokių ir žaidimų. Gausi loterija 
tesitęsė apie pusvalandį, tačiau 
nei* vienam neteko liūdėti dėl 
tuščio bilieto — kiekvienas ka

. Pernai vidutiniškai vienas a- 
merikonas sunaudojo 739 galo
nus gazolino; vienas rusas 
75 ir vienas kinas ne daugiau 
kaip 12 galonų. Daug kas ne
žino, kad guminėm padangom 
pagaminti reikia petroleum (ne
apdirbto aliejaus). Asfaltui, ku
ris dengia kelius, reikia Petro
leum. Kurie vaškuoja savo 
kambario grindis, vartoja Pet
roleum. Rašalas, kuris vartoja
mas knygom ir laikraščiam 
spausdinti, yra petroleum pro
duktas. Visi plastikiniai gami-

Sultingų vaisių dėmes reikia 
tuoj pat išplauti vandeniu ar
ba išvalyti citrinos rūgštimi.

Lūpų dažais suteptas nosi
nes išvirinti vandenyje su mui-

Tvartai
Tvarto terminas yra pažįsta

mas visoje Lietuvoje.
Greta jo Žemaitijoje ir va

karų Užnemunėje visas pasta
tas dar vadinamas staldu, vidu
rio Lietuvoje ir šiaurės vaka
rų Žemaitijoje — kūtėmis.

Žemaitijoje skirtingos paskir
ties tvartų patalpos turi savus 
pavadinimus. Antai patalpa ar
kliams laikyti vadinama stainia, 
karvėms —L kūtė, avims —gur
bu, kiaulėms — migiu.

Apie Panevėžį, Ramygalą, ir 
Troškūnus karvių tvartas kar- 

A. K. tais vadinamas namu.

Naujagimis dažnai nakties me
tu veikdavo ir prižadindavo ne 
tik tėvus, bet ir gretimų butų 
gyventojus. Vieną naktį jis taip 
garsiai verkė, kad motina, no
rėdama jį nuraminti, pradėjo 
dainuoti. Kitą rytą ant laiptų 
tėvas sutinka kaimyną, kuris ir 
sako: ;
/■—' Geriau jau leiskite, kad 
vaikas verktų.

į “Bedfofdo herzogas su savo 
liokajų”.

Paėmęs plunksną, jis parašė:
“Markas Tvenas su savo la

gaminu”.

pu svečiai
Atvykęs į mažą Anglijos 

.miestelį, rašytojas Markas Tve
nas užėjo į viešbutį. Tarnauto
jas paprašė jį įsirašyti į svečių 
knygą Atvertęs reikalingą pus
lapį, Tvenas pamatė tokį įra-

PrieŠ 300-500 milijonus metę 
išlieta saulės energija šiandien 
suka ciyiiizėcijos ratus.

Mažiausiai 50 milijonų viso
kiausių rūšių automobilių, sunk
vežimių ir pan. šiandien važinė
jasi Amerikos keliais. Retas šo
feris žino, kas suka jo vairuo
jamos mašinos ratus, kas ap
saugoja visas judančias maši
nos dalis nuo susidėvėjimo. Vi
sa tai daro gazolinas ir aliejus- 
konservuota saulės energija.

Nėra sunku gauti gazolino 
automobiliui. Privažiuoji prie 
pumpos ir paprašai: “Fili ’er 
up, Joe!” Jei gazolinas galėtų 
prakalbėti, oi daug jis pasaky-

— Jūsy šiĮnplis metė į ma
ne akmeniu.
.. — Ar pataikė?

Sąžiningas vaikas
Karta savo vaikystės metais 

Čarlis cąplinas išmušė kaimy
nui langą Išsigandęs jis leido
si bėgti, bet kaimynas suspė
jo jį nutverti už apykaklės.

— Ak, tu, mažas nenaudė
lis! Ar nežinai, kad už iškultą 
langą teks užmokėti?
. — Aišku, žinau, — atsakė 
Čarlis. — Todėl ir bėgu į na
mus pinigų atsinešti.

Viršininkas kreipiasi į savo: 
valdinį:

Dėmės
šokolado dėmes geriausia 

valyti šiltu glicerinu. Kai glice
rinas išdžius, dėmės vietą rei
kia išskalauti šiltu vandeniu.

— Ką?! Tai tu ir namie dar 
■miegi?!

Sodeikienės.
Vadovėlių galinu gauti 

ir Darbininko administncijo-

kių pinigų tai galite įmesti 
man ir čeki.

Vasario 16 minėjimą rengia 
Pittsburgho Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius. Minėjimas bus 
vasario 12. Pamaldos bus 10 v. 
šv. Kazimiero bažnyčioje. Ban
ketas su kalbomis bus 5 vai. 
šv. Kazimiero mokyklos salėje, 
2114 Sarah St, S. Side. Pagrin
dinę kalbą pasakys Alto pirmi
ninkas A Rudis.

Pittsburgho ir apylinkės lie
tuviai maloniai kviečiami kuo 
gausiau dalyvauti minėjime ir 
bankete.

Aito skyriaus valdybą 1967 
metam sudaro: pirm. kun. W. 
Karaveckas, I vicepirm. Mrs. S. 
Lesutis, II vicepirm. A. Krapas, 
sekretorė Mrs. M. Chinik, kasi
ninkė V. Količienė, fin. sekr. 
A. Najeliutė. Naujai valdybai 
linkime sėkmės ir ištvermės.

kų paskaitai šeimos šventės te
ma. Po paskaitos MAS CV pir
mininkas R Laniauskas iš Cle- 
velando pasveikino visus daly
vius ir trumpai apibudino atei
ties veikimo planus. Sendrau
gių pirmininkas A. Vainius sva 
riomis mintimis perdavė sen
draugių sveikinimus. Užbai
giant kalbas tėvų komiteto pir
mininkas A. Balsys pasidžiaugė 
jaunimo, užsimojimu ir jų iš
tverme ruošiant šią šventę.

Po to linksmosios dalies pro
gramoje jaunučiai ir jauniai, 
vadovaujami J. Gerdvilienės, 
pasirodė su žaidimais, dekla
macija ir gausių plojimų susi
laukusiais kupletais.

Po kavutės su pyragaičiais 
moksleiviai pravedė bendrus 
dainas, broliams šileikaičiams 
pritariant akordeonais. Paskuti
nė programos dalimi buvo šo
kiai ir žaidimai m

Gerai ir čekis
Skersgatvyje stovi elgeta. Kai 

pro jį ėjęs pilietis pradeda 
krapštytis kišenes, ieškodamas 
smulkiu, elgeta sako jam:

Nauja New Yorko mieste — parduodami ir taisomi
GRUTDiG - TEI.EFUNKEN - BLAl'PUNKT - TO?DMENDE 

NH. radliai, kamb. radijai, Hi-Fi (stereo), Jrekordavimo aparatai, 
noMojami stereo fonografai

GERMAN ELECTRONIC CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys (vairiems Europos gamybos 
aparatams.

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 
61 05 39* AVĖ., WOOOS!OE, N. Y.

Paskambinkite: TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti Jų vietų.

liuotas aliejus, petroleum (iš lo
tynų kalbos, petra— uola, ole- 
um-aliejus). šis tirštas tamsus 
skystimas yra vėliau gabena
mas į aliejaus perdirbimo fab
rikus. Ten, tam tikrose kros
nyse Petroleum yra išvalomas, 
ir iš jo gaunamas žibalas, įvai-

(Pittsburgh, Pa.)
Gyveno 123 Claus Avė, Pittsburgh, Pa. (Carick), mirt gruodžio- 
Dec. 28 d, 1966 m, sulaukęs apie 76 m. amžiaus. Buvo kHę*J* Nib- 
ragafio kaimo. Raguvėlės parapijos, Panevėžio apskr. Amerikoje iš
gyveno 54 metus. Paliko dideliame liūdesyje: žmonų Domicėlę, Sko- 
džiūtę-Skrebts, keturias dukteris — Emilijų Skrebi*, Julija Petraus
kas, Onę KoliSiu* ir Sally Bartkus. Taip pat paliko brolį Juozą, gy
venant) Brockton, Mass^ jo dukrų Dolores ir josios vyrų Raiph Ta- 
molonis, Brockton, Mas*, ir 13 anūkų. Taipgi ji* turėjo daug draugų 
Ir ppžhtamų.

A. a; Vlada* buvo palaidotas po gedulingų iv. miiių ii iv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios, sausio 2 d., parapijos kapinėse, Pittsburgh, Pa. 
Dideliame liūdesyje liekame: '

A.a. Vlado žmona Domicėlė, dukros ir 
broli* Juozas Skrebi*, Brockton, Mas*.

Jjaunuopat ankstaus sekina- tis, pakviesdamas kun. L. Jan- 
dienio ryto Apreiškimo parapi
jos salėje jaunimas pluša. Sta- 

i • «... 1» lygiuojami, balto popierio
Daugiaaši* aLejaus ton Sm- staltiesės padengia viršus, vėlia- 

. juostės išklojamos 
stalųviduriu. Dedamų lėkščių 

na anrraje viKoje su otų- skambesys retkarčiais pertrau- 
Mamas tnunpii juoku, neiš- 

yristybėle, meenas^uip baigt* dainele a r skardesniu 
T *“"* ’ pirmininko žodžiu skubėti. Gi

virtuvėje keletas mamyčių 
čirškina viščiukus, piausto kum
pius ir ruošia kitus skanėstus.

Daug teirautis netenka, jau 
iš veidų gali pažinti, kad tai 
New Yorko moksleiviai ateiti
ninkai. O jų tikslas — pobū
vis* savo šeimoje, šeimos šven-

E. RUZGIENE —- LIETU- LIETUVIŲ KALBOS ^GRAMA- 

VIŲ KALBOS PRATIMAI I sky- tka, I dalis - fonetika ir 
rM 135 pri. kaina 1.75doL 181psLt

G. Menė — LIETUVIŲ «. 50 doL 
KALBOS PRATIMAI fl skyriui, , M , . . . , J. Pučas — TĖVIŠKĖS SO-98 psL, kama l.75 doL ,

Ji |f 8 UTDAę vAuvTBfB unBCUul SKy*
•ė—LIETUVIŲ KALČOS FRA- ™V171 P»U 3 dd.
TIMAI m skyriui, 115 pst kai- Viri beturiu kalbos pratimai 
na 175 doL atspausti rotatoriumi, ifieisti di-

S. Jonynicnė — LIETUVIŲ deiio sąriurinio formato, ilius- 
KALBOS PRATIMAI IV sky- truoti pietiniai* Kitos dri kny- 
rtui, 118 pis., kaina 1.75 doL »» spausdinta apostazėje, 
1 Z. GrybinM _ LIETUVIŲ ypač fMrtri ffiuriroota 
KALBOS PRATIMAI V sky- kės sodyba”, iliustracijos Zitos 
riui — 47 psL, kaina 1.25 dol.

J. Ptoču — LIETUVIŲ KAL- 
BOS PRATIMAI VI skyriui. 151 
psL, kaina 2 dol.

Kas vra keliavęs po Texas, 
Luizijanos ir Kalifornijos vals
tybes, tas tikrai yra pastebėjęs 
vadinamuosius aliejaus laukus. 
Aukšti bokštai palaiko milži
niškus grąžtus, kurie gręžia per 
kiečiausias uolas šimtus pėdu į 
žemės vidurius. Per išgręžtą šu
lini trykšta aukštai į orą juoda 
smirdinti masė. Tai yra nedesti-

riausių rūšių gazolinas (regular, 
iūgh octane) aliejus tepimui, 
nafta ir t.t. Visa tai yra gyvy
bės kraujas mūsų civilizacijai. 
Bet ką gazolinas turi bendro su 
saule?

Prieš 300-500 milijonus me
tų, vadinamojoj paleozoinėj e- 
roj beveik visa šiaurės Ameri
ka buvo jūrų dugnas. Išskyrus 
rytines Atlanto pakrantes, li
kusi JAV dalis-nuo Aliaskos iki 
Luizijanos ir Los Angeles bu
vo apsemta vandens. Ta jūra 
buvo labai negili. Ankstyvosios 
paleozcinės eres klimatas buvo 
labai šiltas. Jūros buvo tiesiog 
pripildytos mažų gyvūnėlių, ku
rie maitinosi tam tikrais auga
lais, kurių irgi buvo pilna tų 
amžių jūrose. Tie gyvūnėliai — 
kurių skaičius turėjo būti nepa
prastas — ir ta vešlioji van
dens augmenija buvo labai rei
kalingi saulės spindulių. Saulė 
juos “išperėjo” ir palaikė jų gy
vybę. Negilios jūros sudarė 
jiem puikias sąlygas klestėti. 
Milijonai metų slinko. Mirę gy
vūnėliai grimzdo į dugną ir 
ten kartu su tų dienų augmeni
ja sudarė labai didelius klodus. 
Jų kūneliai ir augmenija sau
lės spindulių įtakoje buvo la
bai riebūs. Palengva žemės pa
viešius keitėsi. Gamtos jėgos 
užpildė jūras. Žemės pluta ne-

JAV LB Kultūros Fondas J. KreMnre — LIETUVIŲ 
išleido visą eilę vadovėlių skir- KALBOS PRATIMAI VII sky- 
tų mūsų lietuviškom šeštadie- riui, 64 psL, kaina 1.25 dol 
ninėm mokyklom. Vadovėliai $. SEžys — iJETiivni KAL 
pritaikyti įvairiom klasėm, taip bos PRATIMAI Vffl skyriui, 
parengti, kad galima jais naudo- 83 psL, kaina L75 doL 
tis ir namie.

■
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PammSkini VASARIO 16 knyga

THE WAR AGAINST GOD
IN UTHUANIA

t

Ijabai teigiamai įvertino šią knygą spauda ir yra geriausia 
dovaną Amerikos įstaigoms ir asmenims. Bus išsiųsta kaip 
Jūsų dovana.

Prašau atsiųsti man------popier. virš. $1.00
.....kietais ” $2.00

Nusiųskite mano vardu: Adresas: ...................... ................

Rašykite: fAthatr-isa Cathofic Rdigkras Aid, Ine.
WOi Road 

Maspeth, N. Y. 11878

£
v -

DARBININKO SKAITYTOJAI!’
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti nrenumerata 

dedamas šU lapelis. Prašome jį iškirpti. Užpildyti ir pa-
siųsti adtebu: ;
Darbininkas, 910 WiUtmghby Avė.. Brooklyn, N. Y 11221 Į

Prašau pratęsti prenumeratą 1967 metams. j

£ L

Vardas ir pavardė ...................................................................

Adresas ........:.............................................................................
J

DARBININKAS naujiem skaitytojai^ pirmuosius metus 
tik $5.60. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00.

•

tiuočiu už primumsratą 8......   aukų S............... Viso S ...........

ihstai (Pantas)
1
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FLOOR WAXING

WHITEWASH|NG

m*
N.Y.

nZtlIAIN ST 
? .ISLIP

|)t330KJfc 
0P9M9.M

Catf 466-2261 »aM«g

KARL NJARINERS INN

B*yviewAve NortĮųmrt L_L 
For tbe Fineetin Foods 

Come briąg the Family for 
Šunaky Dtnner 
SKAtti-airi

Mtancc

FFEUR 
-a ... _. ■.

2 years High.Scbooi regnlar Chauf 
feur Licenae preferred, 40 bour — 
fringe benefite. Applyj

1630j George SL . : 
Ridgewood - Brooklyn

takais; 1» doL Su triipaM 
0.75 dol Algis ir Alytėj «M 
dol Su BetavžftiB viMan 
sąatrrūūū poŽSe. Ne 
leidinėliai gaunami Darbmmko 
adminWrariioie/ 910 W9Etough- 
BY Avė, Brook&n, N.Y. imi.

mokti- Parengė L. DąpįMpuąs, 
X Klimas ir WJBL Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brodęlyne. 479 psl, Įdėtais vir
šeliais. Kama 7 dpi Galima už- 
sisakytĖ

DARBININKAS
910 WHkwghby Aye. 
BrooHyMĮ. Y. 11221

... MISIŪNO '

RAYS ŲQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūMeė amerikiečių te importuo
tų gėrimų ... Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
IO3^5 LffFHlTS BLYD. -r RICHMOND HILL N. Y.

, teJįfonaj. Vbgtfa 3-3544

Narnų pirkimo, pardavimo, agdraudos ir visais reikalais kreipkitės J 

Insurance - Real Estą te 
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) parėttHmaL — Tek Vtrąinia 6-18P0. .
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y. 

TėL Vlrginia 6-1800

Bath a. Ctosrfintertors of Brooklyn, 
Inc.^— Cbstodfr designed baths and 
cloeetĄ deaflNR^f .vautttee, medi-

on. Dress Sectfak Wozk also Pieee 
Wbrk. Do eirmgletegagnent — 
Steady «ork nice ąrorktog condi- 
tkmsHA P DRĖBS COMPANY 
1157 SouthernRbnJ. EfedŪK. •

veikalą* pavandUOjųt ^l1ĮMW M* 
foriją, gMiriai HiiRtrRĮtą*
na 5 (W., kąstais rirštitais *7 
doL

Dr. J. B. Končiaus Vytautas 
the fic»at. įstatinis vrijraiiH 
apie Didįjį Lietuvos Kunigaikš
tį anglų kalboje, 211 psl. su 
Lietuvos žemėlapiu. Kaina 3 
dol, kietais viršeliais 4 doL

Marijos Aukštaitės eilėraščių 
rinktinė RoHw vasara. 761 psL 
Kaina7doL

EBftr^HSai, Henrikas Radaus
kas, kietas apdarais. Kaina 5 
dni.

širdies priepuoliai, Menard 
M. Gertier, 1LD. GJL Karsokie- 
nėsir Br. Gražulio vertimas. 
Kama 3.75 doL '

Baisusis birželis, Pr. J. Nau- 
miestškis. Trys dramos veika
lai. Kama 3.50 dol

Veidinūnai, Vanda Frankie- 
nė. Trumpi scenos vaizdeliai, 
skirti jaunimo vaidinimams. 
Kaina 2 ddL ■-

Aoksu Žąsis, Birutė Pūfcete- 
vičiūiė. Pasakiška trijų veiksmų 
komedija. Kama 2 dol

šiaurės žvaigždė, Mykolas 
Vaitkus. Atsiminimai, Nida.

Nauji DARBININKO skaitytojai
M. Napjus, Hermosa Beach, 

Calif., K. Kebiinskienė, Brock- 
ton, Mass., R. švainauskas, 
Studio City Čalif-, V- V. Siru- 
sas, Jamaica, . N Y., L. Venckus, 
Chicago, RL, J. Janušauskas, 
W. Hartford, Conn., A. Prūse- 
laitis, Toronto, Canada; B. Saka
las, Toronto, Canąda, J. Podė
lis, Richmond HU1,N.Y., K. 
Radvila, Chicago, HL, J. Iva
nauskas, Lakewood, Ohio, Pr. 
Bilėnas, Nanuet, N.Y., P. Rad- 
sesaevrski, HaverhlH, Mass., M.

OIcpUcR ATvhBSKIS 
(ARMAKAU8ICA8) 

Graborine BalseamotojM
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.

Weddingsr* otber Sodai Functions 
in an Old^Kferid atmoephere 
LundkeenR«aĮi Dinners Daily

K Mta*| kroopų- 
rypj - »» K 
g; draskos 325 g.

Dfuda.’Nsn^’ftfefebe’Haaek ^2712 
Nostated Bkiya CS, 8-5775 /
VVooiimer^ 4^5900_________

VAITKUS 
FUHMĮAi. BO»«E 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

LaMotuvių Direktorius 
tr'bals&sootojaa 

Cambridge, Mass* 
NOTARY RUPLIO 

Patarnavimas <fieue te naĮrtj Ifb- 
dendėka koplyčia Šermenims d>-

man — C. Pupkis, abidvi iš 
Baldwin, N.Y., J, Dumčius — 
sūnui Kostui, abudu iš Water- 
bury, Conn., VL Baltrušaičiui 
mirus, Darbmmko prenumera
tą perėmė velionės brolis Juo
zas Baltrušaitis, R o c iręs t e r, 
N.Y. •• . --:

Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojams. 
Naujiem skaitytoja m Darbi
ninko prenumerata pirmiem 
metam 5 doL Prenumeratos rei
kalais kreiptis į adRąįnų&acĮją: 
9ipWiHougiįbyi4Ye^ ĮfcęokJyn,

Grenda, No. Andover, Mass., ■
... ~ -W. Tamkūnas, Manchester,

i- iVr- CoiBL> M. Kerpienė, Putoam, _. .
rTTSJ c®“-’ Hmnanaviaus, Įvairenybes
ta AustrafigoL Kama 2 aoL —'' ' ■ . " t Venezuela. mėty OUmpijada numa-

Krmoji praėji, fitcratūroa vhirW«ioi^ tomą surengti New Yorire. Mies
to burmistraš John V. -Lind- 
say padalė prašymą JAV olim- 
pijados komitetui. Visokią pa
ramą žadėjo ir New Yorko val
stybės gubęmatorius Nelson 
A< Rockefėller. Iki 1968 metų

EVefgraen 8-0770 -

Joseph Gąnzva
GRABORIUS 
BALBANUOTOiJAS 

231 2BC0FPRP AVĖ.
•/T<r^SrfAwl0.Y.

1.50 doL
Bėgiai, K. Almenas, novelies, 

Nidos leidinys, kaina 1^0 doL

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

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 891b Avo^ Richmond flfe N.Y.; Hl l&H 

, $. Wastwn Av«n Chicago. <; GR 6-2242
LITAS duoda pastotas lengivamia išcimokėMnMi sąlygomis, paskoig 
DarelkalavtthaB "dažnai būmi dktain' ! 'nėrtrttc "SųLirO“akcrtfe5TE 
LITUI paskolinti. Mokame Mikitų*

MAMOISELLE PATRIS 
DRESSMĄKER

We teataraOowns and 
PartiesMother A Daughter 
7PriceŠtEastUndenNJ.

. Ca» .925-6854 .

metraštis, redagavo K Baronas, 
Nidos teidmys, karna 3 doL V- A Gailius, D.

Ramais, Kun. V. Šarka, M. K. 
Padangė kaliai, K Pr. Vase- Danilevičiūtė, L. VBčinskas, P. 

ris, žvmgždžiit ptaoetų meto- Vaičkus, V. GeSonis, .S. Ma- 
” ’ čionis, J. EteadŽiįĮnas, R Wen-

del, Ig. Lastrauskas.

Apmokėjo O. Gustaitienei komitetas Vėliau jis pasiūlys 
A o-vyt, Vokietijoje ir užs^neuumeravo tarptautiniam komitetui, , kuris

PtavR* Sutamoea, tam-S. Yla, sau E. Jurgaitis iš darendon ntimnijados vieta pasirinks 
391 pusL, kaina 3 del ffiita, HL / 1970 m

<^r’ Užsakė lotiems Kviečiai
Prunskis, Kaarn 2dd. jjj^y —/motinai C. Sha- Kai kurių kultūrų pasėliai

Žmogus bo Digvo, dr. X Gte- palis, abidvi iš Newton, Mass., Lietuvoje susijęs su dirvožemiu, 
ams, kietais eptadEKS 564 psL, R. Gudaitis, Richmond Hill, N. Pavyzdžiui, grikiai sėjami ry- 
kate &50 dol. Y. VJL Grudžisskui, Bever- tinių, ypač pietryčių rajonų kal-

';^įyta|iįhių kųn. S ly amres, Imt, EL Venckuvie- vose ir smėlynuose, iš dalies
Žilys.. Bažnj&ri safcrameotų ai^- nė, Kew Gprdjtas,-ĮLYi r- V. žemaičių ariStaaMje. • 
ItiairaKUBaSM. Į&mtatui. y^lenm Venezuela, faįaai Ltstu,^ yr,

LMvm Mariji, V. Sruogie- £ Jį*-, UM seną taritira, tąSau dar
nė. Kleido Tena, kaina « dol Y’ w«fangiaii«iaM>OT» sė-

ena, sama j Woodtaren, dvsraMfcKtieifa^aaė&ė
. Lf*tv*!* 3 G. Kiąns, ^oįidlgyen, padidėjo po pirmojo

pasaulinio karo.' 

r Jų buvo sėjama vasarinių ir 
žieminių (pastaraosns žemai
čiai vadindavo pūras).
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DARBININKAS
Mm® 
NAUJIENOS^

Lietuviy Radio Klubo valdy
ba, kurios atsakomybėje yra 
“Laisvės žiburio” programos pa
rengimas ir išlaikymas, sausio 
31 d. turėjo savo pirmąjį po
sėdį. Čia buvo pasiskirstyta 
darbais: programos komisiją su
darys R. Kezys, D. Kezienė, A. 
Mažeika, V. Radzivanas, V. Stro- 
lia ir N. Umbrazaitė. Finansų 
ir administracijos komisija: A. 
Reventas (pirm.), Ą. Diržys, K. 
Genevičienė, N. Kulikauskas ir 
B. Macijauskienė. Komisijų ko
ordinatorium išrinktas R. Ke
zys. Posėdyje buvo apkalbėta 
visa eilė Laisvės žiburio prob
lemų. Šiuo metu pagrindinis 
valdybos uždavinys yra tinka
mai suorganizuoti ir pravesti 
pirmą “Laisvės žiburio” paren
gimą, kuris įvyks balandžio 22 
d. šiuo parengimu bus atžy
mėta “Laisvės žiburio” me
tinės.

Katalikių Motery S-gos 24 
kp. vasario 12 d. 9 v. (tuojau 
po 8 vai. mišių), šaukia susirin
kimą Angelų Karalienės par. 
salėje. Po susirinkimo (bendri 
pusryčiai.

Latviu tautinis ansamblis 
“Kanklės" vasario 19 Town 
Hali salėje rengia koncertą. 
Pradžia 2:30 v. popiet.

Ieva Trečiokienė, kuri žie
mos atostogų išvyko į West Vir- 
ginia, Darbininkui atsiuntė svei
kinimus.

Tėvas Viktoras Gidžiūnas, 
pranciškonas, pasakys pamoks
lą iškilmingų pamaldų metu At
simainymo parapijos bažnyčio
je Maspethe. Pamaldos bus lai
komos Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės proga. Organiza
cijos dalyvaus su vėliavomis. 
Pamaldos Įvyks vasario 19 d. 
11 vai. ryto. Visi New Yorko 
lietuviai kviečiami dalyvauti.

New Yorko skautam remti 
komitetas praneša, kad daili
ninko Albino Elskaus paveiks
lu na-oda, turėjusi įvykti ba
landžio 28-30 dienomis, dėl su
sidėjusiu aplinkybių nukeliama 
į lapkričio mėnesį”.

Nuotr. V. MaželioPo sniego audros

Vienuolynas______G L 5-7068
Spaustuvė ________ GL 2-6916
Administracija______GL 22923
Redakcija________GL 5-7281

PATIKSLINIMAS PRIE V. 
ČIŽIŪNO STRAIPSNIO

Maironio mokyklos vedėja 
praneša, kad šios mokyklos 
knygynėlis nėra likviduotas, 
kaip buvo rašyta V. čižiūno 
straipsnyje “Radome tikrą ma
žųjų lietuviukų gėlyną” (Dabi- 
ninkas, nr. 9).

Konferencijos diskusijų me
tu tik apgailestavau, kad labai 
sunku ir tiesiog neįmanoma pri
versti mokinius skaityti lietu - 
viškas knygas. Mokiniai per 17 
metų buvo ir toliau yra ragi
nami skaityti lietuviškai ar tai 
knygas ar tai laikraščius, ta
čiau rezultatai niekad nebuvo 
džiuginantys. Ar tai yra tik 
mokytojų kaltė — abejoju!

Mūsų mokyklos knygynėlis 
nukentėjo pereitais metais įvy
kusioje gaisro nelaimėje, tačiau 
knygos nėra nukentėjusios, tik 
patalpos, kurios niekada nebu
vo šiam tikslui pritaikytos.

Didžiausias mūsų visų troški
mas yra: perkelti knygynėlį į 
Lietuvių Centrą, į skaityklai pri
taikytas patalpas ir, kad lietu
viška knyga būtu visiem priei
nama, kad nereikėtų jos prie
varta brukti jaunuoliui, bet, 
kad jis savu noru imtu jį į ran
kas. jausdamas lietuvišką pasto
gę virš savęs”.

Elena Ruzgienė

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.

Parduodama gėrimų (degti
nės) krautuvė už labai prieina- 
asmeniškai pas J. Misiūną, 
Ray’s Liųuor Store, 103-55 Lef- 
ma kaina. Informacijai kreiptis 
ferts Blvd., Richmond Hill, N. 
Y. 11419 tarp 9-12 vai. ryto ir 
6-9 vai. vakarais.

JAV rytinio pakraščio jaunimo suvažiavime New Yorke sausio 28 kalba A. Sabalis. Nuotr. G. Naujokaičio

GARBINGO SAVANORIO SUKAKTIS
Neseniai suėjo 70 metų am

žiaus savanoriui kūrėjui, Lietu
vos nepriklausomybės kovų da
lyviui ir tose laisvės kovose pra- 
liejusiam kraujo, kapitonui 
Jurgiui Kiaunei, dabar gyve
nančiam New Yorke.

Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpy, su daugelių kitų sa
vanorių ir mobilizuotų karių ap
gynęs savo gimtojo krašto lais
vę, Jurgis Kiaunė, baigęs aukš
tąjį mokslą, buvo švietimo sri
ties darbuotojas bei peda
gogas. Visada sąžiningas ir uo
lus savo einamose pareigose.

Kai 1944 metais raudonasis

BAYONNE, NJ.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimas rengiamas 
vasario 12 lietuvių klube 9-13 
W. 25 St. Pradžia 3 v. Bus ro
domas filmas apie lietuvių gy
venimą Sibire ir apie Balfo vei
klą. Pagrindinę kalbą pasakys 
Balfo reikalų vedėjas kun. 
Lionginas Jankus. Veiks Darbi
ninko laikraščio spaudos kios
kas su plokštelėmis ir knygo
mis. Po minėjimo programos— 
šokiai. Visi kviečiatni atsilanky
ti.

vasario

Darbininko spaudos kioskas 
šiais metais Vasario 16 minėji
mų proga veiks šiose vietose: 
vasario 12, sekmadienį., 3 vai. 
popiet Bayonne, . N.J.
19, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Keamy, N. J., ir Webster Hali, 
New York. Kioske bus galima 
įsigyti naujausias lietuviškas 
knygas, lietuviškos muzikos 
plokštelės ir medžio drožinius. 
Darbininko skaitytojai galės at
naujinti savo prenumeratą. Dar 
neskaitą Darbininko galės už
sisakyti pirmiem metam už 5 
dol.

Parengimai New Yorke
Vasario 11 — Jurgio Kiaunės 70 

metų amžiaus sukakties minėjimas 
Camegie International Endowment 
salėje, 345 E. 46 Street Manhattane. 
Rengia New Yorko organizacijos.

Vasario 19 — Vasario 16 minėji
mas Webster Hali salėje Manhatta
ne. Rengia New Yorko Amer. Liet. 
Tarybos skyrius. Pradžia 3 vai. p.p.

Vasario 25-26 — Religinio meno 
paroda Maspetho parapijos salėje. 
Rengia Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracija.

Kovo 5 — New Yorko lietuvių 
moterų dailininkių paroda ir vaišės 
Camegie International Endowment 
Center patalpose 345 E. 46 Street, 
Manhattane. Rengia D. K. Birutės 
Karių šeimų D-jos New Yorko sky
rius.

Kovo 12 — Literatūros vakaras 
Apreiškimo parapijos salėje Brook- 
lyne. Rengia Liet. Katalikių Moterį) 
Kūltūros Draugija. Pradžia 4 vai. 
p.p.

Balandžio 2 — Velykų stalas
Knights of Columbus salėje, 616 
Jamaica Avė., Brooklyne. Rengia 
Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
New Yorko Klubas.

Balandžio 15 — New Yorko Ope
retės choro metinis koncertas Lietu
vių Piliečių klubo salėje Maspethe. 
Pradžia 7 vai. yak.

Balandžio 22 — Laisvės žiburio 
vakaras Maspetho parapijos salėje.

Balandžio 28-30 — Dail. Albino 
Elskaus paveikslų paroda Maspetho 
parapijos salėje. Rengia New Yor
ko skautams remti komitetas.

Gegužės 13 — Pavasario balius 
Maspetho parapijos salėje. Rengia 
New Yorko skautams remti komi
tetas.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
Ir Kultūros vadovui Kęstučiui Mik
lu!, 71 Farmers Avė., Plalnvlevv, 
N. Y. 11803; tel. 516 WE 5-0896. 

siaubas užplūdo didesnę dalį 
Lietuvos, kap. Jurgis Kiaunė su 
savo šeima pasiekė Vokietiją. 
Ten šeimą palikęs, vėl grįžta į 
Lietuvą, pasiryžęs kovoti dėl 
jos laisvės. Ne jo ir ne dau
gelio kitų lietuvių pasiryžėlių 
kaltė, kad vakariečių sustiprin
tas raudonasis slibinas pralau
žė Žemaitijos frontą ir plūdo į 
pačią Vokietiją.

Po tremties dienų atsiradus 
šiame krašte, Jurgiui teko 
pakelti nelengvų dienų, steng
damasis neįprastu fiziniu dar
bu užsidirbti sau ir savo šeimai 
pragyvenimą. Kad ir sunkiai 
dirbdamas, jis atrado laiko ir 
lietuviškam visuomeniniam dar
bui. Jį matome daugelio lietu
viškų organizacijų vadovybių 
eilėse: organizuojamosios lietu
vių bendruomenės LOKo narys, 
Lietuvių Karių Invalidų S-gos
valdybos narys, įsikūrusios lie- ' dėką už jo reikšmingą lietuviš- 
tuvių karių organizacijos “Ra- ką visuomeninę veiklą. (dp)

KODĖL MASPETHE?
Maspeth? Kodėl Maspeth? 

Kodėl nemėgintą kokioj Man- 
hattano galerijoj? --Tokie ir pa
našūs klausimai pasipylė, kai 
pasklido gandas’apie mūsų ren
giamą religinio meno parodą, 
ypač paaiškėjusi kad visa eilė 
mūšių žymiausių dailininkų su
tiko parodoje dalyvauti su savo 
paveikslais, skulptūrom, vitra
žais, medžio raižiniais ir kt.

Mintis tokią '^arodą surengti 
kilo dar mūsų pirmininkei Li- 
gijai Bieliukienei 
Jos staigi mirtis 
laikui sumaišiusi 
planus. Reikėjo 
persitvarkyti. Bet 
no sumanymo neatsisakėme, ir 
štai vasario 25 ir 26 d. d. (šeš
tadienį ir sekmadienį) paroda 
įvyks Maspetho parapijos salė
je.

Ir vėl klausimas — kodėl 
Maspethe? Ogi todėl, kad vieno 
mūsų ryškiausio ir įdomiausio 
lietuviško meno eksponato ne
galime perkelti į Manhattaną ar 
kitą vietą, nes yra per sunkus,

esant gyvai. 
buvo kuriam 
visus mūsų 
persirikiuoti, 
nuo savo se-

PADE K A
Praeitų metų gruodžio 9 d. 

palydėta 
tą mūsų 
tina

į amžino poilsio vie- 
mylirna žmona ir mo-

Teofilė Pundzevičienė
Nuoširdžiai dėkojame visiem 

pareiškusiem užuojautą, pri- 
siuntusiem gėlių, užprašiusiem 
šv. Mišias ir palydėjusiem velio
nę į amž. poilsio vietą.
Ypatingai gili padėka prel. J. 

Balkūnui už visokeriopą pagel- 
bą ir rūpestingumą velionės li
gos metu, iškilmingas gedulin
gas pamaldas bažnyčioj, tartą 
jautrų nuoširdų žodį ir palydė
jimą į kapus.

Kun. J. Pakalniškiui, kun. P. 
Bulovui, kun. B. Ramanaus
kui, O.F.M., kun. J. Liaubai, O. 
F.M., ir kun. St. Railai už 
atlaikytas šv. Mišias ir dalyva
vimą laidotuvių apeigose.

Operos sol. Jonuškaitei-Zau- 
nienei Už gražu pagiedojimą 
bažnyčioje.

Vyras ir sūnus 

movė” valdybos narys ir pirmi
ninkas New Yorke, o paskutiniu 
metu veiklaus LTS-gos I-jo sky
riaus pirmininkas. Tad nieko 
stebėtina, kad eilė New Yorke 
ir artimoje apylinkėje esančios 
organizacijos sudarė komitetą 
kapitono Jurgio Kiaunės pager
bimui jo 70 metų amžiaus su
kakties proga. Pagerbimas į- 
vyksta vasario 11 d. 6 vai. 30 
^min. Camagie International 
Endowment Center salėje, 345 
East 46th. Street, New York, 
N.Y. Pagerbimo akademijoj 
bus prof. dr. J. Puzino paskai
ta, meninė dalis ir kt.

Kadangi Jurgis Kiaunė yra 
, plačiai žinomas kaip pasišven
tęs visuomenininkas, tai rengi
mo komitetas tikisi, jog New 
Yorko ir apylinkių visuomenė 
gausiai, atsilankys į jam ruošia
mą pagerbimą ir tuo išreikš pa-

o nuo jo atsisakyti nenorime, 
nes yra per svarbus. Tai Vra pa
ti Viešpaties Atsimainymo baž
nyčia Maspethe. Lietuvio kuni
go šviesaus proto ir patriotiškos 
širdies sumanyta, lietuvių ar
chitektų ir menininkų pastaty
ta, ji tikrai yra lietuviško me
no savitas ir įdomus pamink
las. Ne veltui gi ji gavo New 
Yorko miesto premiją ir ne vel
tui The New York Times, toks 
ašykštus ir santūrus pagyrimam, 
taip gražiai ją aprašė ir iškėlė. 
O juk neapsiriksime spėlioda
mi, kad nemaža yra mūsų pa- 
kraštėje lietuvių, kurie ligi šiol 
“neturėjo laiko” ją aplankyti.

Tai ir buvo vyriausia priežas
tis, dėl kurios ryžomės parodą 
rengti svetingoje Maspetho pa
rapijos salėje, jau virtusioje tik
ru lietuviškos kultūros židiniu. 
Be įvairių įdomių, vertingų ir 
savitų eksponatų, parodos lan
kytojai galės apžiūrėti ir pačią 
bažnyčią. Dailininko Vytauto Jo
nyno paskaita ne vieną patrau
kia. Be to, iš loterijos bus lei
džiamas iš jo privataus rinki
nio gautas paveikslas. Nepra- 
leiskime progos!

V. C.

Paieškomas vedėjo -padėjė
jas (Assistant Manager) lietu
vių Laisvės svetainei, Elizabe- 
the, N.J. švarus ir lengvas dar
bas. Pageidaujamas lietuvis, re
komendacijos būtinos. D ė 1 
smulkesnių informacijų kreip
tis šiuo adresu: Lithuanian Li
berty Hali, Ine. 269 Second St. 
Eliza beth, N.J. Tel. EL 3-9012.

NAUJOS PLOKŠTELES
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.

MW
ŽINIOS___

....Laisvės Varpo radijo valan
da, vedama adv. Petro Višči
nio, jau įžengė berods į ketu
rioliktuosius metus. Praeitą sek
madienį Laisvės Varpo nariai 
sprendėjai turėjo metinį susi
rinkimą, padarė praeitų metų 
darbo ir financinę apyskaitą, 
išrinko naują valdybą 1967 me- 
apie 80 narių-sprendėjų (Narys 
sprendėjas yra, kuris įmokėjo 
50 įstojimo mokestį, o vėliau 
kasmet sumoka dar po 10 dole- 
apie 30 narių. Pagal įstatus, su
sirinkimas teisėtas bet kuriam 
narių skaičiui dalyvaujant.

Praeitais metais Laisvės Var
pas turėjo du pagrindinius rė
mėjus: iš Brocktono garažo sa
vininką Kairį ir iš Worcesterio 
— siuntinių persiuntimo įstai
gos savininką Cviklą, kurie pa
dengė pačią didžiąją dalį išlai
dų. Apie 3/4 mokėjo Kairys.
1966 metais turėta pajamų 
$4753.36, o išlaidų $3844.25, 
kasos likutis 1967 m. $909.11.
1967 m. išrinkta valdyba: pirm. 
P. Višinis, vicepirm. Ed. Mei
lus ir J. Cvikla iš Worcesterio,

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
, PETRAS VIŠČINIS, 

173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402

Tel. 586-7209
WHIL - 1430 kil. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vi<L

BOSTON. MASS
Vedėjas 

STEP. MINKUS
WLYN — 1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, - 
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton 18, Mass.
Tel. JU 6-7209

FM bangomis 105,7 MC 
meg. iš WKOX, Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte
OETROIT, MICH.

Vedėjas RALPH J. VALATKA 
WJLB, 1400 banga

15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 
BRoadway 3-2224 

šeštadieniais 8:45 iki 9:45 v.v

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄVIČIUS 

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn. 

Tel.: 249-4502
Sekmadienj — nuo 12 iki 1 p.p.
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PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS
Shady St. W. Pgh., Penna. 15228 

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

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 kilocycles 

BENDRUOMENĖS BALSAS 
1203 Green St., Phila, Pa. 19123 

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

VVATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 12AO 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ik« 10:30 ryto

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

Šiluvos koplyčios dedikacijos plokitelė. 
administracijoje.

Kaina 5 dol. Gaunama Darbininko
Nuotr. R. Kisieliaus

A. Andriulionis, Br. Strikaitis 
ir J. Vizbaras iš Bostono, sekr. 
A. Zikas, ižd. Em. Grušienė ir 
nariai: H. Čepas, J. Laurinaitis 
ir J. Vailionis.

Nuo šių metų Laisvės Varpo 
apimtis keičiasi. Jos vedėjas P. 
Viščinis perėmė ir Lietuvių ra- 
dio valandos vedimą, kuri se
niau buvo vedama J. Romano.

Laisvės Varpo sprendėjai da
vė pilnus įgaliojimus valdybai 
padaryti sprendimą, ar šias abi 
programas sujungti į vieną ka
są.

Linkėtina Laisvės Varpui ir 
Lietuvių Radio valandai, o tuo 
pačiu ir vedėjui Petrui Višči
niu! sėkmės ir ištvermės sun
kiam darbe.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė Amerikos Lietuvių Ta
rybos Bostono skyrius rengia 
vasario 19 dieną.

Programa: 10 vai. ryto šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje So. Bostone pamaldos. 
Organizacijos prašomos daly - 
vauti su vėliavomis. O vai. po 
pietų So. Boston High School 
auditorijoj So. Bostone vyksta 
minėjimas, kuriame dalyvaus 
vicegubernatorius Sargent (gu
bernatorius yra išvykęs). Orga
nizacijos dalyvauja su vėliavo
mis. Maldą sukalba klebonas 
kun. Antanas Baltrašūnas. Kal
ba Lietuvos garbės konsulas 
adv. Antanas Shallna, vicegu
bernatorius Sargent ir tauty
bių atstovai. Pagrindinis kal
bėtojas “Vilties” draugijos pir- 
min. Aleksandras 
Clevelando, Ohio. 
zoliucijos.

Meninėje 
dalyvauja solistė Daiva Mongir- 
daitė, Šv. Petro parapijos cho
ras vedamas J. Kačinsko ir 
Beatričė Kerbelienė paruoš de
klamacijas. Visi kviečiami daly
vauti.

Kultūros klube sausio mėne
sio prelegentu buvo dail. Ro
mas Viesulas. Jis kalbėjo ir 
skaidrėmis bei garsais pade
monstravo naujas muzikos ir ta
pybos kryptis. Susidomėjimas 
buvo labai didelis.

Mass. teisme buvo sprendžia
ma palikimo byla, kuri lietė 
20,000 dol. Kadangi asmuo, ku
riam tie pinigai priklauso, gy
vena Lietuvoje, tai Sovietų kon
sulato New Yorke pasamdytas 
advokatas norėjo pinigus iš
gauti ir juos persiųsti į Lietu
vą. Lietuvos garbės konsulas 
adv. Anthony Shallna gynė pa
likimą, kad jis nepatektų į so
vietų rankas. Bylą laimėjo. Tei
sėjas nusprendė, jei asmuo at
vyks į Ameriką atsiimti, jam 
pinigai bus išmokėti, bet ne so
vietų valdžiai.

Jūra Galinytė, inž. Broniaus 
ir Irenos Galiniu, iš Dorcheste- 
rio, duktė, rudenį baigė moky
tojų kolegiją ir dabar mokyto
jauja mergaičių Latin High 
School. Balandžio mėn. ji ište
ka už Kęstučio Mickevičiaus.

Laikūnas iš
Priimamos re

programoje

In SO. BOSTON
wan+ed 2 or 3 family 
house.
Call AN 8-3386


