
kitą siūlo RFKAmerika dviem kėliais - vienu veda

Amerikai nepalankią poziciją.
kodėl?

Teroras

lygų derybom

Kalifornijos demokratai šau
kėsi prezidento Johnsono, kad 
jis atvyktų ir sustiprintų prieš 
respublikpnus po gub. Browno 
pralaimėjimo. Johnsonas nega
lėjo patenkinti jų noro. Dabar 
Kalifornijos demokratų vadai 
kvietė šen. R. Kennedy. WJT

Kiek Washingtonas stiprina 
palankius bei meilius žodžius 
Maskvai ir žada jai dovanas, 
tiek Maskvos vyrai svaido pik
tus žodžius, nors dovanas pri-

Tikri balsavimų rezultatai pa* 
aiškūs tik po kovo 12 dienos 
balsavimo, nes išrinktais kovo 
5 laikomi tie, kurie gavo abso-

SMŪGI AI IŠ SAVIŠKIŲ— 
Demokratų tvirtovėje prie vaišių stalo vady akyse buvo 
išplakti senatoriai R. Kennedy ir Fulbrightas

jo* nuvedė jj į "savo užsienio 
politiką". Senatorių Fulbright 
apkaltinp teikiant "pagalbą ir 
paguodą" priešui Vietnamo ka-

— New York* valstijos abor
tų įstatymas, kaip skelbia N. 
Y. Post, bus palaidotas šiemet kad partijos vežimas braška

te parfamėideH n Hrink- 
fyjp de Gaullistę yra 62. Pe
reitame parlamente de gaullis- 
tai turėjo absoliutinę daugumą. 
Neabejojama dėl jos ir nau
jai išrinktame parlamente.

partija, matyt 2 J. Jasio infor
macijos šio puslapio dešinėje 
pusėje).

Konfliktas turi reikšmės

— Lenkija ir Čekoslovakija 
atnaujino 20 metų draugišku
mo ir karinės paramos sutartį. 
Tai nukreipta prieš vakarų 
Vokietiją.

AŠ JA Mkalną pyliau, JIS MAN duobę ka

imų kairiųjų 
i buvo susitel- 
itą Kennedy.

Amerikos vadų entuziastin
gus žodžius lydėjo darbai —tie
siog dovanos: 50 mil. paskola 
Sovietų automobilių fabrikui, 
konsularinės sutarties tvirtini
mas, kurį šen. Mansfieldas pa
žadėjo paskubinti, gal dar net 
šią savaitę.

lio mėn. jie nebuvo išleisti. Da
bar jie gavo vizas iki kovo 15. 
Romoje apgyvendinti vienuo
lyne skyrium nuo dvasininkų iš 
kitų kraštų anapus uždangos.

Popiežius vyskupus priims 
privačioje audiencijoje, ir nuo 
to aiškės, ar bus reikalo kreip
tis Į Sovietų valdžią, kad į 
Baltijos valstybes leistų įva
žiuoti popiežiaus atstovui pase- 
kretoriui Agostino Casaroli, ku
ris dabar lankosi Lenkijoje.

itipriiM losi 
dantų ir Mi 
fliktas turi
mės būsimuose rinkimuose. R.
Kennedy pusąje dabar mažu
ma, tie iš-i 
intelektualų, 
kę apie pr
Jie nori vadovauti Amerikos po
litikai, išstatydami dabar prie
kyje šen. ,R. Kennedy. Jei ne 
artimiausiuose rinkimuose, tai 
1972 jie tikisi R. Kennedy lai-

Chicago Daily New» (kuris re
dakciją pasiekė V. M. dėka) pa
skelbė žinią iš Romos, kad ten 
atvykę Lietuvos vyskupas Juo
zas Labukas-Matulaitis ir Latvi
jos vyskupas Julian Vaivods. 
Juos atlydėję trys kunigai.

Prieš išleidžiami, jie buvo iš
kviesti į Maskvą. Abudu vysku
pai yra nariai komisijos, kuriai 
ekumeninis susirinkimas pave
dė reformuoti bažnytinę teisę. 
Į komisijos pirmą posėdį Spa-

ima.
Prezidentas Johnsonas džiau

gėsi kaip laimėjimu, kad Sovie
tų Kosyginas i sutiko kalbėtis 
dėl priešrakežinės ■ apsaugos 
įšaldymo. Daugiausia džiaugs
mo ir optųnilno parodė vice- nU priedanga atsiųsti į Sovie- 
prezidentasH. H. Humphrey tus vykdyti šnipinėjimo 
ko^ 5 Fldio^, kur prieš 21 —*

namui prieš Amerikos “agre-
— Kolumbijoje Castro treni

ruoti komunistų teroristai tebe- 
siaučia. Kovo 3 nušovė iš pa
salų 17 kareivių, prieš kelias 
dienas buvo nušovę 5 polici
ninkus.

W. S. White (WJT) teigia, 
kad šen. R. Kennedy idėjom 
dėl Vietnamo taikos iš 10CT se-

— Vietname aukos auga iš 
abiejų pusių. Per savaitę iki 
vasario 25 komunistų žuvo

pranta, jog geriau jėgas skirti 
ūkiniam gyvenimui gerinti. Spė
jimas gali būti ir paprastesnis: 
kodėl nesitarti, jei galimą ką 
nors* išsiderėti, o Sovietam 
svarbu išsiderėti ne tik ginkla
vimosi sustabdymą iš abiejų 
pusių, bet už tą sustabdymą 
dar politiškai laimėti — saugo*

ko tą pat dieną kaip R. Ken
nedy senate, tom pačiom min
tim, net tais pačiais argumen-

Gallupas tyrė R. Kennedy po
puliarumą tarp balsuotojų. Jei 
tektų pasirinkti vieną iš dviejų apooūgoe įšaldymo. Tuo reika- 
— Nizoną ar Kennedy, tai abu- ta tarsis Amerikos atstovas 
du gautų po 48 proc. balsų; jei Thompsonas.
Romney ar Kennedy, tai Rom

Farley kalbėjo: “Amerikos 
istorijoje joks senatorius, išsky
rus senatorių Fulbright, ne
turėjo akiplėšiškumo (arrogan- 
ce) pasakyti vyriausiajam gink
luotų pajėgų viršininkui,kad 
jis turėtų atitraukti Amerikos 
oro pajėgų paramą Amerikos 
kariams. karo mūšiuose besi
kaunantiems už savo gyvybes. 
Senatoriui Fulbright gali tai at
rodyti tik patarimas ar įtaigęji- 
mas, bet pagal mane tai yra pa
galba ir paguoda priešui”.

Kennedy jis kaltino taip: 
“Faktas, kad jis išplaukė su sa
vo atskira užsienio politika, į- 
skaitant konferencijas su už
sienio valstybės galvoms, įžei
džia ne tik Amerikos preziden
to prerogatyvas, bet ir senato 
taisykles. Jauniklis senatorius 
netgi nėra užsienio reikalų ko
miteto narys. Galima jam bu
tų atleisti dėl to, kad jis netu
ri patyrimo, bet tik ne šiuo at
veju, kai jis tęstinai to patyri
mo siekia, statydamas į pavojų 
tautos saugumą”.

“Jis lenda į diplomatijos ke
lius, kurie teisėtai priklauso tik 
prezidentui. Jis padarė baisią 
klaidą, kai po pasimatymo su 
prezidentu de Gaulle pareiškė, 
kad Amerika būtinai reikalin
ga Prancūzijos vyriausybės pa
galbos pasiekti taikai Arijoje”.

“Pavojingiausiais ir sunkiau
siais užsienio reikalų laikais jo 
kreipimosi į Pietų Afrikos stu
dentus turinys yra pasipiktinan
tis. Tai neturi jokio diplomati
nio precedento”.

“Senatorius sprogdina Ame-

balsavimo RFK netaikė š. Viet- 
namui!).

— Kovo 2 valstybės sekr. D. 
Rusk atmetė RFK siūlymus, 
primindamas, kad Amerika 
bombardavimą buvo sustab
džiusi 1965 m. 5 dienas, 1965-

nas, o prieš porą savaičių 6 die
nas. Bet š. Vietnamas tas per
traukas išnaudojo agresijai sti
printi. Tą pat dieną šen. dem. 
H. M. Jackson paskelbė prezi
dento Irišką, rašytą kovo 1, tai
gi prieš Kennedy kalbą, — laiš
ke pagrindė bombardavimą.

Kovo 2 vakarą Atstovų Rū
mai atmetė Kalifornijos de
mokrato G. E. Brown Jr. siūly
mą priimti 4,5 bil. papildomą 
karinę sąmatą, bet nutarti, kad 
tie fondai negali būti vartoja
mi veiksmam š. Vietname. Bal
savimas 372:18 aiškiai rodė 
Atstovų Rūmų atsisakymą su
varžyti LBJ veiksmus Vietna-

Amerikos vadę entuziazmui 
šaltas vanduo buvo Maskvos 
vadę žodžiai ir veiksmai. Min. 
pirm. Kosyginas kovo 6 Mask
voje Didžiajam teatre aiškino, 
kad Amerika sabotuojanti dery
bas dėl Vietnamo,* kad ji atme
tusi š. Vietnamo derybų sąly
gas; kad Amerikos “pastangos 
susilaukia paramos iš' Pekin- 
go”. Esą “dabartinės Kinų vy
riausybės pozicija sutampa su 
Amerikos valdančių sluoksnių 
pozicija”. Kosyginas Žadėjo 
siųsti daugiau paramos š. Viet-

sqą”.
Tuo pačiu metu sovietų spau

da gausiai rašo apie ČIA sub- 
versiją, vykdomą Sovietuose. — U Thant kovo 4 skelbė 
Paskelbė pavardes amerikiečių kalbėjęsis Burmoje su š. Viet- 
profesorių ir įvairių formų spe- namo atstovu. Iš 3 valandų pa- 
cialistų, kurie kultūrinių mai- sikalbėjimo derybom perspek- 

■ ■ , ■ — 11 tyvos menkos.

Vasarių 25 Hartforde, Conn., 
šios valstybės demokratų par
tijos vadai ir jų svečiai balia- 
vojo, užsimokėję po 100 dol. 
už lėkštę. Dalyvavo per 1,500 
svečių ir sutelkė per 100,000, 
doL pinigų. Connecticut šiuo 
laiku yra, sakytum, demokratų 
tvirtovė, o Hartfordas — tai 

mokratę partijai — ją skaldo—jos centras. Connecticut valsty- 
(Kaip stai skaudžiai pergyvena bės demokratų partijos pirmi

ninkas John M. Bailey yra ir 
visos Amerikos demokratų par
tijos pirmininkas; abu senato
riai ir visi atstovų rūmų na
riai, išskyrus vieną, yra demo
kratai; valstybės gubernatorius, 
visa valstybės administracija— 
demokratai; abiejuose valsty
bės įstatymų leidimo rūmuose 
— dauguma demokratai.

Tat šioje demokratų tvirto
vėje, minėtame baliuje labai 
stipriai buvo išplakti senato
riai Robertas Kennedy ir J.W. 
Fulbright, J.V. senato užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas. 
Įsidėmėtina, kad tai įvyko, da
lyvaujant pačiam partijos cen
tro pirmininkui J. M. Bailey, a. 
a. prezidento Kennedy rėmė
jui šen. Abr. A. Ribicoff ir 
prez. L. B. Johnsono rėmėjui 
šen. Thomas J. Dodd. Smer
kiančią kalbą pasakė, atvykęs 
iš New Yorko, Bob Kennedy 
tvirtovės, vienas iš legendari- 
nių.. demokratų partijos vadų 
James A. Farley, kuris prezi
dento F. D. Rosevelt laikais, aš
tuonerius metus buvo visos A- 
merikos demokratų partijos pir
mininkas.

.. . Amerikoje spėliojama, ko*
"!y„g,utų « proe. Kennedy dėl Maskva OTtiko su prez. L 
46. Kiti neapsisprendę.
Katifontijoc demokratai aliar* — Sovietę aukščiausio sovie

to prezidiumo pirmininkas Pod- 
gomy ir Pravda kovo 3 puolė 
Ameriką, kam ji nestabdo 
bombardavimo ir nesudaro są-

Taigi demokratų partijoje 
kaunamasi visais frontais: pie
tuose — eksgubematorius Ge
orge C. Wallace paskelbė žygį 
į Baltuosius rūmus, Washingto- 
ne — senatoriai Fulbright, Mor- 
se, Rob. Kennedy ir kt. smer
kia krašto prezidentą už jo ryž
tingą kovą dėl kai kurių tau
tų laisvės (tik dėl kai kurių, nes 
dėl Baltijos tautų tyli), čia vėl 
pakaltinami anie smerkėjai be
veik už krašto išdavimą, kon
grese — Adam PoweU pa - 
smerktas už nusikalstamus dar
bus. Iš visa to siūlosi išvada.

Prieš Johnsono politiką dėl Vietnamo ątvirai stojo R.Kenne- vadas šen.

dy, paremdamas Hanoi ir Maskvą^ skaldydamas abi partijas.
Jam pritarė k Hhnois re^Hib- 
likonas sen.ę&ies Percy.

Kovo 5 buvęs vicepreziden
tas Nixones Miiinė LBJ, tar
damas, kad ^tihnsoaas teisiu- Vietnamo karo eigai — skati- 

i”. ; . na komunistų viltis, kad Ame- 
iuri Šis su* rikos visuomenė privers vyriau

sybę kapituliuoti, taigi *. ska
tina komunistų nenuolaidumą 
tiek Hanoi, tiek ir Maskvoj.

— Lenkijos valdžia atsisakė 
duoti vizą R. Nizonui į Varšu
vą. Nizonas daro kelionę po 
Europos sostines.

“Jei prezidentas Kennedy, se
natoriaus brolis, šiandien būtų 
gyvas, jis pasektų didžiosiom 
Amerikos tradicijom ir stipriai 
remtų prezidentą Johnsoną, 
kaip kad jį remia du gyvi esan
tieji įžymūs prezidentai, H/arry 
S. Truman ir Dwight D. Eisen- 
hower”.

Jau daug kartų atskiri de
mokratai smerkė šiuos du se
natorius už jų politiką, bet šį 
kartą jaū išeita su kaltinamuo
ju nktu ir tai padaryta nepa
judinamoj demokratų partijos 
tvirtovėj Connecticut, dalyvau
jant partijos pirmininkui, dau
gybei vadų ir miniai narių. Pro
kuroras parinktas “legendari- 

(Hartfordo dienraščio ter- 
(1933-36), prieš mirdamas Pa- minas) demokratų partijos va- 
ryžiuje (š. m. vasario 15), išsi- das, veteranas, 78 m. amž. J. 
kvietė savo šeimos draugą ku- a. Farley iš New Yorko, taigi 
nigą Hunter Guthrie, S. J. ir i§ Roberto Kennedy neseniai 
buvo jo priimtas į katalikų adoptuotos valstybės. Kaltinimo 
Bažnyčią. Prieš 20 metų tas turinys labai stiprus, 
pats kunigas buvo į Bažnyčią 
priėmęs Bullitto dukterį.

Henry A. Wallace, eidamas
pri^ ytnnaną. kumėmėšpa- Maskva sutiko 
sųnriešinimo komumstinm ofen
zyvai Europoje, kaip dėbar 
Johnsonas imasi tokio pasi-

•7 — Kon- 
ūnės reikš-

Giedrės tarp Amerikos ir Vokietijos?
— Vokietija yra optimistiš- tarėsi su kancleriu Kiesingeriu 

ka dėl Amerikos kariuomenės ir kitais ir priėjo išvadą, kad 
pasilikimo Vokietijoje. Ameri- nereikia Vokietiją nustumti į 
ka, atrodo, savo politiką čia 
keičia. Mansfieldas stovėjo už 
kariuomenės sumažinimą. Bal
tuosiuose Rūmuose, atrodo, la
biau laimi J. McCloy, kuris va
žinėjo kelis kartus Vokietijoje,

- Dėl Vietnamo karo Amerikos tojų (nekomunistų ir komunis- 66 gruodžio sausio mėn. 37 die- 
partijose ėmė griežtėti dvejopi tų) balsavimo keliu (Tokio pat 
sparnai. Vieno tų sparnų prie
ky yra prezidentas L. B. John
sonas, kito — senatorius R F.
Kennedy.-* Su LBJ ema didžioji 
dalis Kongreso narię tarp ję 
respublikonę vadas Dirlcsonas, 
o taip pat buvęs vicepreziden
tas R. Nixonas. Su RFK eina 
mažuma demokratę ir respubli
konę, tarp ję demokratai Ful- 
bnghtas, Mansfieldas, respubli
konai Javits, Percy.

Skirtumas tarp vienų ir ant
rų — pirmiausia dėl š. Vietna- 
namo bombardavimo. Kennedy 
už besąlyginį ir vienpusį bom
bardavimo sustabdymą; John
sonas už bombardavimo sustab
dymą su tam tikrom nuolaidom 
iš antros pusės.

Susispyriavimas tarp šių dve
jopų nuomonių aštrėjo ypačiai 
pereitą savaitę ir reiškėsi to
kiais veiksmais:

— Vasario 27 LBJ. pranešė 
leidęs naujus karinius veiks
mus, kurie pagreitintų karui 
galą (š. Vietnamo apšaudymas 
iš laivų, iš patrankų kitoj pu
sėj neutraliosios zonos, pieti
nių upių minavimas).

— Kovo 2 RFK senate pa- ; s!
sisakė: Amerika turi sustabdy- Ttit&ūžljbŠ’ paflaftfėfifcr'rin- 
ti š. Vietnamo bombardavimą kimus, kiek jų rezultatai paaiš- 
be jokių sąlygų; po savaitės ti- kėjo iš pirmos balsavimo die- 
kisi prasidėsiant derybas, dėl nos, kovo 5, te. Monde verti
kalių turi būti sutarta, kad ka- no kaip de Gaulle sąjūdžio au
linės jėgos P. Vietname ne
būtų stiprinamos derybų metu; 
sutarti, kad P. Vietnamo liki
mas būtų sprendžiamas gyven-

— Vonacuoloje kovo. 4 at- 
_ . . „ šauktos konstitucijos asmens
Johnsono sausio 27 siūlymu. laisvjų garantijos. Jom tegalė- 
Aiškinama, kad Maskva su- jo naudotis « vsdai^į. Ku»k dėl klDŲ

Priežastis ta, kad kovo 3. Cast- — Valstybės sakr. Rusk ko- 
ro paruošti teroristai nužudė 5 pasasakė už santykius su 
užsienių reikalų ministerio bro kom. Kinija, jei ji atsisako ka
lt- ringes agresijos. Tai nereiškia
- kovo 2 S"“

Washtagtone surengė vakarie- Parei80Jun’j K“1 i«- 

nę po 500 dol. asmeniui Daly- IMTINAS
vavo 2300. Batuziazmo dau-

tai aiškina kaip KaUfomijoa de* mą esamai padėčiai, o tai giau sulaukė Nhronas ir Gold- Chicagoje kovo 6 mirė žurna-

ją pakeis, jei jis pasieks galią”. 
“Užgauliojimas, nuvertini
mas ir kišimasis (Insulting, be- 

littling, and interfering) į pre
zidento pareigas nėra reikalas 
subrendusio piliečio, o juo la
biau JAV senatoriaus. Tai pa
žeidžia gilias Amerikos tradici-

Anqt sekmadienio laidos 
► ir sub-Hąrtfąsdo dienraščio “ The 

Sovietinių kaltinimai Hartford Courant”, J. A., Far- 
y ^ ^.-^^^^^^^-.aiaHHiĮnosi -1^: stipriai smogė san, R^bėr- 

ležinę uždangą”^ nurileidus .nuo ir paneigimo poziciją. tiri Kennedy už jo veiksmu*
Baltijos jūros iki Viduržemių. Spėjama, kad Maskvos vy- sprogdinti Amerikos užsienio 
Viceprezidentas dabar kalbėjo P^kti žodžiai siekia išgauti iš politiką ir kaltino, kad jo pa- tikos užsienin politiką, skelhda- 
apie siekimą "Geležinę uždan- Amerikos naujų “dovanų”. dangomis skraidančios ambici- mas užsienio tautoms, kad jis 
gą" pakeistr-"atvirom durim" .
ir kvietė Maskvos vyrue ne tik

! Vyskupas J. Labukas-Matulaitis Romoj
mės", sprendžiant Europos^ 
klausimus, įskaitant tarp jų ir 
Vokietijos sujungimą.

— Willaim C. BulHtt, Ameri
kos pirmas atstovas Sovietuose nis’

Prezidentas Johnsonas kovo 
W. Lippmann (WJT) prašne- 2, tą pat dieną, kada šen. R 

Kennedy pasisakė už bombar
davimo stabdymą Vietname, 
spaudai pareiškė, kad Sovietų 
min. pirm. Kosyginas laišku su
tiko tartis dėl priešraketinės

girną. W. J. Tribūne korespon
dentas juos vertino kaip "blo
gą žinią" Amerikai, nes de 
Gaulle šalininkų laimėjimas 
reiškia pritarimą de Gaulle an- 
tiamerikinei politikai. Daugiau
sia rinkimuose pralaimėjo kaip 
tik Amerikos šalinininkų gru
pė — “demokratinis centras”, 
vadovaujamas Jean Lecanuet, 
kritikavęs de Gaulle dėl ameri
kiečių iškraustymo iš Prancū
zijos. Pereituose rinkimuose jis 

natorių pritaria gal 10-12, o kai buvo gavęs 17 proc. balsų, o 
dėl visuomenės, tai opinijos ty- dabar tesurinko 12.79 proc.
rimas rodė 3 prieš Į už bom- 
bordavimą. Šen. Kennedy, sto
damas kairiojo sparno prieky
je demokratų partijoje ir ei- 
damą prieš esąs pa- huUnę dailgumą. u,
na&oje padąne, kokioje buvo B(ltėratik78iš486-tiek 
1948 kairiojo sparno vadas _________________________
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Tarp eilės šios dienos mitų, 
kuriais turi gyventi jaunimas, 
mini pvz. ir tokius:

“Jūsų tėvai yra kvailiai. Jie

kiniams, arba, nenorėdami bū
ti nesąžiningi, nukreipia visą 
dėmesį, anot Žabelio, “į keletą 
tinginių, o nemažas skaičius 
gabiųjų paliekamas savo
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Pristatome i namu* Hetuvižku* skilandžiu* Ir (Orius

REPUBLIC Lujuor Store, Ine
322 Union Avenue, BroeHyn II, N. Y. 

Telefonai EV 7-20M
JUOZAS BRUŽINSKAS, V«MJM

Didelė pasirinkimas įvairių vyrių, degtiafo, konjakų, audą 
ivemfens bei kitokioms progoms

— 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:

sistematįngai, kitur palai- 
yra skleidžiama visa eilė 

mitų. Kai kurie jų yra labai ge
rai žinomi, kiti — gi mažiau”.

Mes pareikalaujame angliš - 
kai leidimo nusileisti. Atsaky
mas yra histeriškas rusiškas šū
kavimas. Neil greit apsuka ra
tą apie aerodromą, kuris yra 
nemažasir gana aktyvus, ir ne
delsdamas nusileidžia, kėi dar 
rusai nesugalvojo mūs pavary- džioįe. Tiesa, jis kartais slepia
te šalin Važiuojame link di- si P° liberalizmo marškiniais, 

bet jų nešamas nuodas niekuo 
nesiskiria nuo to ‘alaus’, kurį 
gėrė Rusijos ir Lietuvos stu
dentai 1911 metais, šių univer
sitetų produktai jai aiškiai ma
tyti; jie atstovauja nihilizmui ir 
jo apraiškoms. Visiškas nesi-

PL 6-6768 
SW 8-2868 
. Rl 3-0440

Ateityje 1967 m. sausio nr. 
Antanas Sabalis str. “Mokslei
vio ateitininko ideologinė atei-

pąmat| ti-^paslaptingai su-
SDUwKuaVv. ĮJOęHBT

Ir štai, po famėėjaa&t vaka
ro dangųm, mes peadedame sė- 
šidaryti saro pirmus Sovietų 
Sąjungos įspūdžius. Muš supan
ti minia bėrapriešiškos dva- sirandareikalingi pareigūnai. vėjeu 
sios. Tik kalbos nemokėjimas Pagal jų nuomonę, mes atvy- finai 
laiko ją kiek atokiau nuo mū- kome (fieną per anksti. Rusėjo* Nakv 
sų. Tolumoje mėtyti kitimo ta- je tur tari atvykti tik tuomet, Ry 
kai, seni radarai, keisti, nutin- kada tau pat&fctooja. _ lian

orientavimas principuose, 
skambių šūkių gaudymas, “re
voliucija” prieš kitaip manan
čius, jokio kritiško žvilgsnio ne
turėjimas, — yra tos pagrindi
nės žymės žmogaus, kuris per
eina šio krašto akademinį ‘ma
lūną” ir yra sumalamas į mil
tus. Jeigu šitam malūnui moks
leivis nėra parengtas ar pasi
rengęs, jis tampa visai kitu 
žmogumi. Nereikia visai stebė
tis, kad su tokiu po kurio lai
ko tėvai nebesusikalba ir drau
gai nebeatpažįsta. Visa tai, ly-

yra skelbiama ‘mokslo vardu’, 
ir kiekvienas, kuris laikosi prin
cipų, yra jau automatiškai ‘ne- 
bemokslingas’.

Šitokiame universitete, vie-

sunaikinta rusų emigrantų ant
roji karta. Pirmoji karta išbė
go, kad Rusiją iš komunizmo 
vaduotų. Sovietai paliko juos sa
votiškoje ramybėje. Palaukė, 
kol užaugo antroji karta. Svetur 
augusiam rusų jaunimui, nei 
imperinės Rusijos, nei sovieti
nės vergijos nemačiusiam, ne
sunku buvo įrodyti keletą mi
tų. Vienas buvo tas, kad jų tė
vai nerealistai: jie mat kovoja 
už praeitį, arba už ateiti. Ko
munizmas stato Rusiją dabar. 
Antras mitas buvo tas, kad skir
tumas tarp generacijų esąs di- jis n® pristatomas kai kuriose 
dėsnis, negu tarp komunistu ir institucijose. Tai yra tas pats 
emigrantų jaunimo. Sąmokslas M sakyti “daryk, ką kiti daro“, 
pasisekė: emigrantai rusai, šie- Paslaptis yra ta, kad gyveni- 
kia nuversti komunizmą Rusijo- mas “patsT neina. Jį formuo- 
je, buvojulikyiduott” ja žmtofe Tvirto charakterio

Tą pati mitą, kartojamą tarp žmonės suformuoja gyvenimą ir 
lietuvių, vertina'Šiaip: “ ~
rai jūsų tėvai yra kvailiai? Tie- gyvenimo niekad nėfiltruoja, jie 
sa, kad kai kurie iš jų blogai 
angliškai kalba ... dirba fab
rikuose ... Ir kiekviena proga, 
vis pasakoja “kaip mes bėgo- 
me iš Lietuvos”. Iki įkyrumo.

Paklauskime savęs keletą 
klausimų: a) jeigu šio meto stu
dentams reiktų staiga išeiti iš

‘Ar tik- - jį pristato masėms. Ištižėliai to
__ ’’ ’L±'‘" -' V*'s Autoriaus rodoma paralelė
jį priima kartais vien todėl, su Rusijos laikų aplinka siūlo 
kad tai “gerai skamba”. Tai jie ir dabarties jaunimui paralelią 
vadina ėjime su gyvenimu. A- išeitį: tada ktio ateitininkų są- 
teitininkai tai vadina “plauki- jūdis prieš to meto aplinkos 
mu pasroviui” arba, “masės se- mitus; tokios revoliucijos kvie
timu”. Ne visa, kas nauja, yra tau prieš dabarties mitus al- 
progresas. Ne visa, x kas sena, suoja ir visas A. Sabalio 

straipsnis.
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— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos keanun siunčiant audinius j užsienį
• Mes padidinome savo patalpas^ kad galutinu* geriau 

patarnauti klijentama. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom, Informa
cijų ir neopkamų katelę gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMGS PARCELS EXPRESS CORP.

Skelbia revoliuciją prieš mitus, tarp kurių gyvena jaunimas 
namų’ ir nukelfaūfi į Pietų A- 
meriką, toms |očiom sąlygom 
esant, ty. vyksta karas tarp Ka
nados ir JAV, nėra ko valgyti 
ir turite vaikų lopšyje — ar 
nusikastumėte iki Meksikos ? 
Sunku atsakyti, nes labai aka
deminis klausimas, bet aišku, 
kad reiktų daug pasiryžimo, 
drąsos, apsukurmo ir — gudru
mą Meksikoje visi iš Clevelan- 
do labai blogai-kalbėtume ispa
niškai

b) Jūsų tėvai bėgo iš namų 
todėl, kad norėjo susaugoti sa
vo vaikus nuo einančios vergi
jos. Norėjo, kad jūs augtume- H i mokyklų darbo vertinimą, 
te laisvėje. ir žinotumėte, kas Mokyklų adminntraeija rrika- 
per paukštis yta -laisvė. Tiek !***)* “didinti prtmgomą”, tai 
jie vis dėlto sugalvojo. Jei ne J™ Mestis, kad igfsk titane 
jie, šiandien nėsninktumėte neb®ų ratrameč^ nebūtų 
kur eiti* pas skautus ar pas daug blogų pažymių. Mokytojai, 
ateitininkus. - Šiandien viskas vengdami įgyti blogą vardą ad- 
jums būtų aišfai~ kad kaiminis- ministracijos akyse, rašo geres- 
tų partija yra pati gudriausia nius pažymius ir silpniems mo- 
institucija pasėdyje, ir laisvės 
jūs net nepasigestumėte, nes 
nežinotumėte laisvės sąvokos.

c) “Eiti su gyvenimu” yra 
kapituliacijos šūkis, taip kaip

žib fjMių pyfyhį " Ttpt ~ niekur 
nematysi njėkb švaraus - ar 
mmįmę dažyto, niekur gėlių lan
guose ir niekur nematyti * gra- 
žiai>aųstoeiųįtaią BaergtiįEįų* 
Gatvės be automobilių, grįstos 
juodais akmenimis, tramvajai 
it apdriskę žmonės. Tai yra pa
saulis be stiliaus, linksmumo ir 
vilties.

Vakare balius. Saldus šampa
nas ir geri patiekalai Kalbėto
jai lietuviškai ir rusiškai svei- 
kina drąsius An^ijos ir Lenki
jos lakūnus (lenkų ktnnanda 
ką tik prisidėjo prie mūsų).

(Bus daugiau) ___________________ ____ _____ _ , _v______ LO 2-1446 
Ngw Y0RK, N.Y, 100U — 108 We*t 14th Street _ CH 3-3005 
NEW YOKK ~to - 2nU Avenue__________ AL 4-5456

- -į, m M«rket Street________ 1___ GR 2-6387
f MA •• *»««i Street--------------------  MU 4-4619
HA. PA 39122 — 1214 N. 5th SL,___  PO 3-4818

nodmną. Restorane sena suvy
tusi moterėlė mali padavė gar 
balą grubaus muilo gusipl»iti 
rankom; paskui pareikalavo jo 
atgal Pietūs prasidėjo labai 
skysta sriuba, kurioje plaukio
jo keli makaronai, gabaliukas 
morkos ir plonas mėsos gaba
liukas. Beveik be jokio skonio. 
Pavalgius mūsų šeimininkai 
draugiškai pasiūlo cigarečių iš 
Kubos.

Mūsų sekantis kelionės, tiks
las yra Vilnius, senoviška Lie
tuvos sostinė. Lietuva, viena iš 
trijų Baltijos valstybių, buvo 
Rusijos praryta 1940 metais, 
kada pasaulis buvo užsiėmęs. į- 
vairiom problemom. Daug lai
ko sugaištam, kol gaunam įvai
rius leidimus ir nustato skridi
mo kelią. Tik pavakare galėjo
me išskristi. Skrendame žemai 
link Rusijos sienos, linksmai 
plepėdami ir nepasidalydami 
žemėlapiu. Motin Rusija, kas 
per moteris tu pasirodysi? Mū
sų Rusijos žemėlapiai yra pusė 
milijono skalėje. Nors laisvai 
vartojami civilinei aviacijai, jie 
atrodo esą kariškos kilmės ir 
toki nauji, kad kyla įtarimas, 
jog tas “niekšas” U 2 prisidė
jo prie jų paruošimo.

Kur pagal žemėlapį turėtų 
būti siena, ten mus pagauna di
delis pasibjaurėjimas. Taip, sie
na aiškiausiai matoma: plati 
išarta linija ir šiurpios spyg
liuotų vielų tvoros per visus 
laukus ir patruliuojančių veži
mų provėžos. Tai yra tokia sie
ną, kuri apjuosia kalėjimą. Ir 
tai tarp dviejų komunistų są- 
jungininkų-

Kokią pasibašėtiną ksenofo
biją (baimę-nepasitikėjimąki- 
tais žmonėmis) šioji siena reiš
kia! Tikra geležinė uždanga.

Giliai susimąstę tęsiame ke
lionę. Staiga pamatome apačio
je mūsų taip žemai, kad be
veik lietė medžių viršūnes II- 
14, keleivinį lėktuvą. Kodėl 
taip žemai? Tik vėliau mes su
žinome, kad rusai skraido dau
giausia tokioje aukštumoje. Sa
vo radijo aparatu mes girdime 
nepertraukiamą rusišką šūkavi
mą iš Vilniaus aerodromo, bet 
šis" R-14 yra vienintelis lėktų- kreipia dėmesį į dviejų lai
vas, kurį mes pakeliui sutiko- kotarpių panašumą — tos ap- 
me. Kiti anglų komandos na- Įtakos, kurioje gyvena Ameri- 
riai, sekę mus, pranešė, kad ke- koje dabartinis lietuvių jaum- 
li rusų sprausminiai lėktuvai mas, ir tos, kunoje gyveno lie- 
buvo juos apsupę, gal smalsu- tuviai studentai prieš pusšimtį 

su viršum metų. Dabartinė 
aplinka, 
“vadinasi Siaurės Amerikos lai- yra pasenę, atsilikę nuo gyve- 
cisttais pragmatinis universite- nimo ir nepajėgia su juo eiti”, 
tas. Jame glūdi nihilizmas ir jo 
garbintojai — lygiai tokie pa
tys kaip imperinės Rusijos uni
versitetuose šio šimtmečio pra-

UĖTUVOJE 
MOKSLO UPĖ DABAR 

PLATI, BET NEGILI 
.Kaip, anot prof. V. Ruokio, 

mokslo upė Lietuvoje 
esanti plati, bet negili, vaiz
džiai paryškino H. Zabulis, 
aukštųjų ir specialinių mokyk
lų rūpintojas Lietuvoj (Tiesa, 
vasario 16 d.). Jis jau nebe pir
mą kartą nurodo, kad viduri
nės mokyklos dabar tikrai iš
leidžia daug abiturientų ir daug 
jų įleidžia su gerais bei labai 
gerais atestatais ir medaliais, 
bet -nepakenčiamai didelės tų 
abiturientų dalies išsilavini
mas pasirodo beesąs žymiai 
menkesnis, negu jų atestatai ir 
net medaliai liudija, štai, sako, 
1966 metais medaliais pažymė
ti mokslo pHtouįaįrstūdami į 
aukštasis- pasiro
dę tik labai vidutiniškai: “Tik 
41 proc. medalininkų pirmąjį 
egzaminą išlaikė labai gerai ir 
buvo priimti be konkurso. De
ja, net 25 proc. (111 žmonių) 
neįstojo, — beveik 7 proc. ga
vo dvejetus, o 18 proc. egza
minus išlaikė taip silpni kad 
nepraėjo per konkursą”.

Ta pačia proga H. Zabulis 
' nurodė eilę kitų reiškinių. Bū
tent, praėjusi rudenį abitarien- 
tai pasirodę silpniau pasiren
gę, negu 1965 m. rudenį. Ne
daug abiturientų iš viso bandė 
stoti į aukštąsias mokyklas ir 
tie patys labai silpnai la&ė 
egzaminus iš Vilniaus apylin
kių. (Vilniaus, Eišiškių, Varė
nos, Trakų rajofcą). Ypač su
silpnėjęs abiturientą patonroši- 
ma^ iš matematikos, ctasnijos, 
fizikos.

Netiesiogiiiiai H. Zabulis kri
tikavo ir btatortiSkų pafiū-
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Krautuvas atvirę* kasdien ir sekmadieniais, 
Bskyrus ieftadienius, nuo 9 ryto ilcl 6:30 vak.

va
liai”. Dėl tokios tvarkos, iš
tempę atsilikėlius, m<Aytojai 
gabesniesiems rašo gerus ates
tatus, duoda medalius, o kai 
reikia laikyti egzaminus kitur, 
tai dažnas pasirodo esąs “nepa-

džiojo angaro, tikėdamies su
tikti mūsų priėmėjus. Neko ne
sutikdami, privažiuojame prie 
paties angaro, ir čia mus ap
supa būrys smalsuolių rusų, 
aerofloto uniformomis; nė vie
nas jų nemoka nė žodžio bet 
kuria vakarine kalba. Mes 
spoksome vieni į kitus ir šyp
somės. Rusai yra labai susido
mėję Baronu. Vienas pajėgė pa
klausti skridimo greitį. Mes pa
rašome dulkėse greitį kilomet
rais per valandą, ir jis yra la
bai nustebęs.

Lėktuvai atvyksta ir išvyksta 
be pertraukos. Rusų lėktuvų 
modeliai mum pažįstami iš kny
gų, bet čia realybėje jie atrodo 
keisti. Matome sprausminius 
TU124, Antonov AN-10 ir 24, 
H-14. Tarp jų, taip gerai atski- . .........................
riami ir pažįstami pagal savo S131 ka,P anais 1911 metais, 
iškilmingas linijas DC -3. Ar 
žinote tą istoriją?

Dalis mūsų vienuolikos bili
jonų dolerių pagalbos rusam 
kovoti prieš Hitlerį buvo 700



Komp. Broniu* Budriūnas, Los Angeles choro dirigentas

GRIGO RATŲ
PASLAPTYS

tai, tai ta didžioji energija spin
duliuoja į M P*18?. I kurią jos 
skrenda, ir mes jos gauname 
labai mažai

Choro užuomazgos reikia ieš
koti salėje, kuri yra Los Ange
les šv. Pauliaus bažnyčios po
žemyje. Ten prel. Juliui Ma- 
cieįauskas 1940 pradėjo laikyti 
šio miesto lietuviam pamaldas, 
gavęs leidimą iš vietinio arki-

pijos Globėjo ŠMfc fe ne
tingi proga cherasainuhr- 
tą atliko lietuvį miiuE ku
rias sukūrė cboro Ogametk di
rigentas —■ kompozitorius Bro
nius Badriūnas,užšias fes 
laimėjęs “Laiškai lietuviams” 
paskelbtą konkursą. .

Popietiniame koncerte, tarp 
eilės lietuvių kompozitorą kū
rinių, buvo atliktos ir dvi kan
tatos — St Sunktais “Atorei- 
kinimas su tivyvėP ir > Bad- 
riūno “TėviSiėB namai” laimė
jusi m Dainų šventės koakur-

Amerika sotina ir dengia di
deles mases žmonių už savo 
krašto. Jei kituose kraštuose 
naujaisiais laikais visad buvo 
daugiau vargo, negu pačioje A- 
merikoje, tai karai ir Sovietų 
Sąjungas paskleistas teroras al
kanųjų, nuogųjų ir persekio
jamųjų skaičių dar labiau padi
dino. Jisai nesumažėjo ir šian
dien.

saulė ima šildyt Negaugi ateis tame. Daugumas mokslininkų 
laikas, kad žmogus ir viskas, tiki kad universas pulsuoja, t 
kas iš medžiagos, pranyks y. sprogsta, skirstosi, grąžtą at- 
kaip rūkas, kada per bilionus gal, vėl sprogsta ir t t Fred 
metų jų atomai išsiblaškys po Hoyle, žymiausias anglų astro- 
beribę visatą? čia astrofizikai nomas, netiki, kad bėgą 
tik spekuliuoja. Neturi įrody
mų, kad medžiaga išsisklaidys.

choru. Tai — Rima* Dahšys, Bi
rutė Reivydartė-Dabšienė, Zina 

fųufcetėaidpaU

Jubiliejinio koncerto proga 
išleista graži, 40 RkĮ-' (be skel
bimų!) programa, 7 redųrota 
Algio Raulinaičio. Juozo lini
nio paruošta istorinė apybrai- 
ža iliustruota 46 nuotraukomis 
iš choro veiklos. Su šio neeili
nio choro istorija bent trumpai 
supažindiname ir Darbininko 
skaitytojus.

Spektroskopas (spektrografas,) 
labai paprastas instrumentas, 

atidengia astrofizikai • labai 
daug kosminių paslapčių. Kiek
vienas skeptike, pastudijavęs 
perą metų tai tuo instrumen
tu, pats savo akimis pamatytų 
kfek daug gelefie* yra saulėje, 
kaip labai suspausta yra Stotas

numu. 1946 gegužės 19 choras 
dainavo Blesšed Sacrament pa
rapijos salėje, o gegužės 28— 
Mnsic Association surengtame 
įvairių tautų koncerte. Buvo su
rengta daug sėkmingų koncer
tų — juose su choru dalyvauda
vo ir smuikininkas Juozas Žem
galis. Nuolatine piano akom- 

l poniatore tuose koncertuose 
būdavo G. Gražytė ir kartais Ri
čardas Mason. A - -f ?4

pučiasi. Kitaip sakant, atomai, 
jsudarą žmogaus kūną, bėga 
nuo vienas kito į priešingas pu
sės, teisdami nuo vienas kito, 
tuo būdu žmogus palengva 

asteroi- ‘Pranyksta’kaip kad rūkas kai

viešpataus.
šios kelios paskutinės teori

jos nėra priimtos pačių žymių
jų mokslo žmonių. Daugumas 
tiki į sprogimo teoriją ir į 
pulsuojantį pasaulį. Visa tai nė
ra fantazija ar proto gimnasti
ka. Ilgų metų stebėjimai ir 
apskaičiavimai tai patvirtina. 
Ta teorija nėra nė kiek prie
šinga krikščioniškai kosmogo
nijai.

Beveik kiekvienas žmogus bi
to kosminės mirties, ty. tos 
galimybės, kad gamtos jėgos B. medžiaga ir tt Astrofizi- 
sunaikins gyvybę pasauly. Gal kas negalėtų apsieiti be šio in- 
kiek suramina tas faktas, kad strumento.
žmogus yni... žvaigždės dalis. Spektroskopas pagauna sau- 
Taip, mūsų kūnai yra iš tokios fe ar žvaigždės spinduli, jį 
pat medžiagos kaip žvaigždės perleidžia per tam tikrų pra
tiktai žvaigždėse ji yra karštų mę, suskaldo į atskiras spektro 

dafis ir pasako prityrusiai as> 
trofiziko akiai žvaigždės atomi
nę struktūrą, temperatūrą, ju
dėjimo greit| ir. Lt

(Bus daugiau)

ginusią vietą m Sojoje JAV ir 
Kanados lietuvių damų šventė
je 1966.

Tais pačiais metais Br. Bu
driūnas su choru pasirodė ma
siškai auditorijai per pirmąją 
parapijos surengtą Lietuvių die
ną. Jau dvylika metų, kai šios 
lietuvių dienos ruošiamos. Jo^ 
se pats iškilmingiausias mo
mentas būna choro koncertas 
su atkviestais solistais: Stasys 
Baras, Aldona Stempužienė, 
Prudencija Bičkienė, Janina 
Liustikaitė, Dana Stankaitytė, 
Daiva Mongirdaitė, Juzė Kriš- 
tolaitytė, Valentina Kojelienė, 
Algirdas Brazis, Florence Kor- 
sak, Lilija šukytė, Helen Swag- 
gart, Rimas Dabšys, John Lom
bardų Birutė Dabšienė, Liucija 
Zaikienė, Zina Kalyaitienė, Jo
nas Vaznelis, Vaclovas Verikai-

žvaigždynai besugrįš. Jo nuo
mone kažkokia kosminė jėga su
tveria vis naujas žvaigždes ir 
siunčia jas j visatą. Kai kurie 
teigia, kad ateis laikas, kada vi
si šviečią dangaus kūnai už- 

kadaise suda- bebėgą*Žvaigždynai po sprogi- ges ir tuomet erdvė taps žvaigž- 
rė vieną milžinišką kamuolį, tai mo vieną dieną — po ntidaug d fru kapais Nepaprasta tamsa 

82 bilijonų melų, sako kai ku- didžiulis šaltis, visiška tyla nž- 
rie išminčiai — ims grįžti at
gal... Tuomet mūsą nakties 
dangus bus šviesus,' lyg kad 
1000 saulių šviestų. Tuomet 
mūsų granito kalnai tirps kaip 
vaškas. Visi vandenynai išga
ruos to žemė bus apsupta mil
žiniško garų debesio, žvaigž
dės vis artės viena prie kitos. 
Jos visos skris į tą tikį, kur 
prieš 80 bilionų meta įvyko 
sprogimas. Pagaliau v® erdvės 
kūnai susidurs viešume taške, 
susiklijuos | vieną komų a- 
tomą, į atomą nepaprasto karš
čio ir suspaudimo. Ti medžia
ga bus taip tiršta, kad vienas 
arbatos šaukštelis tos medžia
gos svera... šimtas tonų. Tuo
met laikas sustos.

O kažin, gal vėl tas atomas 
sprogs, vėl laikas prasidės, vėl gazų formoje, bet ta pati me- 
skeveldros (žvaigždynai) bėgs į džiaga. 
visatą. Tuomet tikrai susidarys Yra labai didelė paslaptis, 
sąlygos gyvybei, gal risti ne- .kaip Jobo knygos autorius O? 
panašiai į tą, kokią mes pažįs- nojo, kad žvaigždės skintosL

Vienoj vietoj jis sako: “Ai tu 
gali sulaikyti Plejades kad ne
išsiskirstytų?” (Jobo 38:31) Plei
ades yra grupė žvaigždžių, ku
rias mano “profesorius” sker
džius vadino Sietynu. ’ Ta 
grupė skirstosi labai greitai. Ir 
Jobo knygos autorius, rašyda
mas maždaug 300-500 metų pr. 
Kristų, tą žinojo.
Žmonės, mažiau susipažinę 
tai abstrakčiais dalykais, kartais 
yra linkę abejoti astrofizikų pa
skelbtais dėsniais. Iš kur, girdi, 
jie gali žinoti, kad žvaigždynai 
skirstosi į visas puses; kad 
žvaigždės sudėtis yra tokia pat 
kaip žmogaus ar gyvulio kūnas, 
ir panašiai.

Welfare Conference — NCWC. 
Šios keturios raidės daugeliui 
ir iš mūsų yra gerai pažįsta
mos, nes teko.pasinaudoti šios 
įstaigos šalpa tebevargstam 
Europoje, besiruošiant emigra
cijai į. JAV ar to pačios k»Bd- 
nės meto Cathohc Relief Ser
vice (CRS) ypatingai rūpinasi 
užjūrio vargstančiais. Šių metų 
vajaus minimumas buvo su- 

Tokia tariamoji -taika, ko- rinkti bent 5 milijonus dole- 
kią pasaulis dabar turi, nė ne
leidžia vargo sumažinti. Tie
siogiai ar netiesiogiai didelės 
sumos pinigų skiriamos karui 
ar gynybai. Be to, Sovietų Są
jungos to kitų komunistinių 
kraštų palaikomas įtempimas ir 
atsitvėrimas geležine to kito-' 
kiomis uždangomis neleidžia 
vienom valstybėm su kitom 
laisvai santykiauti, prekiauti, 
rūpintis viso pasaulio gėrovės 
kėlimu, šis reikalas dargi pa
verčiamas politikos ir propa
gandos reikalu, kuris alkanųjų 
nesotina ir nuogųjų nepriden
gia. Sovietų Sąjunga su savo 
tariama pagalba ir siūlomom 
paskolom veržiasi į vargo pri
slėgtus kraštus, kad vaizduotų 
geradarę, kuri savo šelpiamuo
sius apiplėš, kai jie pateks į 
jos rankąs.

Amerika skiria dideles su-

Sveikatai sušlubavus A. šla
pelis po kurio laiko vargonin- 
ko pareigas perdavė neseniai 
iš Vokietijos atvykusiam muz. 
Juozui Ąžuolaičiui. Nors ir sėk
mingai, bet irgi neilgai Ąžuolai
tis vadovavo chorui Jam atsisa
kius, 1949 vargonininku buvo 
pakviestas tik iš Vokietijos at
vykęs Antanas Skridulis. Nors 
toliau jau tiesioginiai J. Ąžuo
laitis chorui ir nebevadovavo, 
bet jo ryšiai su choru išsilaikė 
iki jo perankstyvos mirties 
1966.

Vargonininkas A. Skridulis 
nesitenkino vien bažnytiniu gie
dojimu. Palyginti per trumpą 
laiką jis parengė chorą atlikti 
gana platų giesmių ir dainų re
pertuarą. Jis dažnai su choru 
pasirodydavo įvairiuose minėji
muose sto surengdavo gerai nu
sisekusių koncertų.

Apie ketverius-metus sėkmin
gai vadovavęs chorui A. Skri
dulis 1952 kovo mėnesį išvy
ko vargoninkauti į Chicagą, 
prieš tai dar pastatydamas Los 
Angeles šv. Kazimiero parapi
jos salėje operetę “Kaminkrė- 
tis ir malūnininkas”. Skriduliui 
iš Los Angeles išvykus, chorą 
laikinai perėmė kompozitorius 
Juozas StroHa.

Metus tai viršum sėkmingai 
vadovavęs chorui, komp. J. Stro- 
lia savo pareigas 1953 gegu- kai per NBC televizijos 'stotis 
žės mėnesį pardavė iš Detroi- nuo vieno Amerikos krašto iki 
to atkviestam kompozitoriui kito. Choro dainų repertuarą 
Broniui Budriunui. daugiausia sudaro lietuvių kom-

Pirmatas choro koncertas, di- pozitorių arba liaudies dainos, 
riguojant komp. Br. Budriu- Repertuaro paįvairinimui yra 
nui, įvyko 1953 lapkričio 22. įtrinkta to nemaža operų ištrau- 
To koncerto pranešėja buvo kų. 1
filmų to televizijos aktorė Rūta Choras šiandien yra išaugęs į 
KilAonytė, buvusi choro narė, labai pajėgų muzikinį vienetą, 
Choro pirmininku tuo metu kurį Maro daupiauois jauni 
buvo Klemensas GaBūnaik Kom- įmonė* — via* apš* 80 aro 
pocitoriui patfto švelnus Los ną. Bar padhrttniuostas dešimt 
Angeles titeitn;iki šiol, metų Br. Budriūnro tt choris- 
jau daugiau negu tryliką metų tų tarpo yra 13ugd0 to seNeto, 
tebėra šv., Kazimiero parapijos kurie jau yra pasirodę kartu su 
choro dirigentu, čia jis sukūrė 
to garsiąją savo kantrią “Tėviš
kės namai”, kuri užėmė garbin-

yra, patį pirmąjį atomą. Įvyko 
kosminis sprogimas . Ne
klauskit kada, nes tik sprogi
mui įvykus, prasidėjo laikas. 
Iki tol laikas stovėjo. To spro
gimo, kurio žmogaus protas 

Jei ji tolsta nuo mūsų, ji taip- negali apimti, rezultatas ir yra 
nėja šviesa to šiluma. visi žvaigždynai to kiti visatos

Taigi, visi tie šimtai bilijonų kūnai, bėgą į visas puses, kaip 
žvaigždžių, sudarančių mūsų sprogusios bombos skeveld- 
Paukščių taką, — mūsų saulė
su jos devyniomis planetomis Raj kurie tvirtina, kad po 
priklausę prie tos baltos juos- daugel biltonų metų nakties 
tos, — bėga nuo mūsų fantas- dangus bus visai tamsus. Visos 
tišku greičiu. Nors jos yra ne- žvaigždės bus bėgančios nuo 
paprastos energijos šaltinis, mūsų šviesos greičiu to bus vi- 

s^kai nebematomos. Visata ple- 
puOamas balionas.

Yra astrofizikų, kurie galvoja, 
kad su tuo besipučiančiu pasau- 
liu-vteata to kiekvienas daiktas

Anksčiau minėti astronomai 
visi sutinka su šia teorija: visi 
dangaus kūnai, kas bebūtų: 
žvaigždės, planetos,

vyskupo. Pfrmosiose jo pamal- choru M sMDnragri koncertavo profesionalas vargonininkas A- 
dose giedojo tik dvi motery*, 1946 tarptautinėje .dainų šven- nicrias Uaprii*. Jo vadovauja- 
vadovan^mNs Bronė* Storlci*- 4ėjePaMeiM^CUit.'?:::inas choras-.'dar labiau sustip
au. TaL to torm tenMys, Po kurio laiko Gražytei pasi- rėjo tiek narių skaičiumi, tiek 
iš kurio pasadki išaugo dabartį- traukus, chorą vesti, perėmė giedojimo bei dainavimo dar
nas žv. Kazimiero parapijos eho-

rių. Tai įgalina įstaigos veiki
mą to labdarą. Aukos nuo va- 
sario 26 iki kovo 5 buvo ren
kamos visose JAV parapijose. 
Amerikos vyskupų pagalba tei
kiama visiem, kuriuos ji gali 
pasiekti to kiek tik jos išgalės 
leidfia nepaisant rasės, tikėji
mo, tautybės.

Amerikos vyskupų 1966 me
tais buvo suteikta maisto, dra
bužių ir vaistų už 135,867.910 
dol. Ne visa tai buvo surinkta 
iš žmonių. JAV valdžia davė 
maisto produktų 96,668,950 
doL vertės. Aukas telkiant ir 
skirstant dirba per milijoną sa
vanorių ir neapmokamų talki
ninkų.

Aukos pasiekia Vietnamą, Ko
rėją, vidurinę Aziją, pietines 
Amerikos valstybes, Europą.. 
Nuo 1949 paramą įsileidžia ir 

mas kitiem kraštam paremti į Lenkiją. Baltijos kraštų gy- 
prieš komunistinę invaziją- Ski- ventojus ir Sibiro tremtinius 
ria to sumas grynai dėl žmoniš- tegali pasiekti tik Balto siunti-
kumo. Tai evangeliška pašiau- niai.
ga, atitinkanti Kristaus ragini- Balfas glaudžiai bendradar- 
mą, kad alkanas būtų pavalgy- biauja su JAV vyskupų šalpos 
dintas, nuogas pridengtas ir fondais ir ne kartą yra gavęs 
kenčiąs priespaudą sušelptas ir paramos. Remdami JAV vysku- 
suramintas. pų šalpos vajų, mes remiame

Alkanus papenėti nėra tiktai ir Balfa. Bet ar visi pereitą sa- 
valstybės reikalas. Tai yra mo- vaitę šią pareigą atlikome? Ar- 
ralinė pareiga visų kurie šian- timo meilės pareigai atlikti nie- 
dien turime duonos, pastogę to kad nėra per vėlu. Balfas aur 
laisvę. kas priima to dabar. Balto rė-

Katalikų vyskupai Ameriko- mimui ypač turėtume būti jau- 
je kasmet skelbia vaju tam gai- trūs, nes tai liečia mūsų tau- 
lestingam darbui paremti. Jis tos kenčiančius brolius to sese- 
vykdomas National Catholic ris.

Choras nesitenkino muziki
ne veikla tikdavo parapijos ri
bose: 1956, 1961 to 1966 daly- 
vauja Dainų šventėse, Chicago- 
je, į kurias taip pat dirigento 
kviečiamas ir choro vadovas B. 
Budriūnas. Ten jis sėkmingai 
diriguoja jungtiniam chorui to 
visada entuziastingai sutinka
mas. šias choro keliones žy
miomis sumomis visada parė
mė parapija. 1966 Dainų šven
tėje iš Los Angeles dalyvavo 
50 choristų.

Tarp minėtų choro atsieisi
mų yra garsioji Theodore Du- 
bois oratorija “Septyni Kris
taus žodžiai”, ši oratorija jau 
kelinti metai atliekama prieš 
Velykas, rekolekcijų užbaigimo 
proga.

Kun. klebonui Jonui Kučin- 
giui švenčiant sidabrinį kuni
gystės jubiliejų, choras šią ora
toriją įrašė į plokštelę ir tuo 
pagerbė savo kleboną, kuris 
visada buvo to yra nuoširdus 
choro draugas ir stipriausias 
ramstis.

Einamiesiem choro reikalam 
tvarkyti iš choro narių tarpo 
Renkama penkių asmenų valdy
ba. Nuo choro įsisteigimo iki 
šiol choro pirmininkais yra bu
vę: Bronė Starkienė, Steponas 
Deringis, Klemensas Galiūnas, 
Vaclovas Mikuckis, Bronius Se- 
liukas, Albinas šeškas, Rimas 
Valaitis to Algis Raulinaitis, ku
ris to šiuo metu, kasmet per
renkamas, tebėra choro pirmi
ninku. Šiose pareigose jis jau 
yra išbuvęs dešimt metų. Da
bartinę choro vaidybą sudaro: 
pirm. Algis Raulinaitis, ižd. Ra
munė Valukonytė, sekr. Biru
tė Dabšienė to vicepirmininkai 
— Mečys Sutkevičius to Laimu
tis Dovydaitis.

Komp. Br. Budriūno ranko
se choras yra atlikęs daug 
reikšmingų darinį. Savo reper
tuaro jis tari šešerius giedoti
nes mišias to virš šimto religi- 
liginių giesmių. Choras taip pat 
rengia koncertus, dalyvauja į- 
vairiuose lietuvių kolonijos pa
rengimuose su vertinga dainų 
programa, atstovauja lietuvių 
dainai to muzikai vietos ameri
koniškų įstaigų rengiamuose va
karuose.

Choras ne vieną sykį yra pa
sirodęs televizijos programose 
su lietuviškom dainom, pa
dėjo statant televizijos filmą 
apie lietuviškas dainas ir šokius, 
atlikdamas jame muzikinę dalį. 
1964 pasirodė visai JAV publi-

tuvių kolonijoje gražiu bažny
tiniu giedojimu, meniška ora
torijų to kantarų išpildymu bei 
dažnais pasaulietiškų dainų 
koncertais.

Netrukus lietuviškos pamal
dos perkeliamos į didesnes pa
talpas, tuo pačiu padidėjant to 
giedotojų būreliui, kuriam vis 
vadovauja Bronė Starkienė, o 
vargonais pritaria Genovaitė 
gražytė. Tuo meta preL Ju
liaus Maciejausko pastangomis 
įsigyjama nuosava bažnytaė. 
Pirmosios pamaldos šioje, nau
joje vietoje buvo. atlaikytos 
1941 birželio.^. Tai oficiali 
Los Angeles šv. Kazimiero pa
rapijos gimimo data. Nora cho
ro branduolys buvo sudarytas 
beveik metais anksčiau nuo 
šios datos, gavęs tvirtą pagrin
dą, jis ėmė smarkiai augti to 
plėstis. Nuo šio datos reikia 
pradėti to dokumentuotą choro 
istoriją.

Oficialiai įsikūrus parapijai, 
nuolatine vargonininke pasida
ro G. Gražytė, o vėliau — se
suo vienuolė Asniia. šiai vie
nuolei išvykus, chorvedės Da- 
reipas vėl perėmė Grsžytė-Šlia- 
kienė. Su savo vadovaujamu

=

L_____ __________________ . - __ P žvaigždė* sugrįi
Bet taip kaip išmestas ak- 

(5) dai to meteorai, kometos, visi muo grįžta ant žemės, taip -ir
Ką tas visa turi bendra su erdvės gazai 

Olberio paradoksu? Taip. Ar
tėjančio traukinio švilpimas 
vis stiprėja, o tolstančio 
silpnėja. Taip yra su šviesa bei 
šiluma. Jei šviesos to šilumos 
šaltinis artėja prie mūsų, tai 
šviesa didėja to karštis kyla.

>
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Admirolas sveikina lietuvių tautą
Grįžęs iš savo tropikinės ke

lionės po Pietų Ameriką, Vli
ko pirmininkas dr. K. Valiūnas 
vasario 28 apsilankė Darbinin
ko redakcijoje., šaltokas vėjas 
ir mūsų kuklios patalpos gal 
būt, gąsdino pirmininką. Bet 
jis buvo kantrus ir net visą 
laiką juokavo. Taip ir suprato
me, kad jis tinkamas tokiom 
sunkiom Vliko pirmininko pa
reigom — moka džiaugtis tuo, 
kas yra lietuviška, kas sava.

Ir savo kelionės įspūdžiuose 
pirmiausia pasakojo apie Ar

gentiną,
kaip ten lietuviai norėjo pa

sirodyti. Kiekvienas kvietė į sa
vo salę. O tų salių bent trys. 
Sutarė “ekumeniškai”: vienoje 
vyko sporto rungtynės, kitoje
— vakarienės, trečioje — po
sėdžiai. Nuotoliai tarp tų salių
— dideli. Bet visur buvo su
spėta. Pirmininkas pasidžiaugė 
jų punktualumu. Ten dabar va
sara, dienos karštos, bet vis 
tiek žmonės išlaikė ir visur da
lyvavo. Programa prasidėjo ryt
metį 9 v. ir baigdavosi 2 vai. 
nakties.

Vliko pirmininkas dalyvavo 
visoje kongreso programoje, sa
kė sveikinimo kalbas, aiškino 
visokias painiavas ir plonybes 
tarp Bendruomenės ir Vliko. 
Žmonės ten kitaip supranta Lie
tuvių Bendruomenę. Tačiau 
reikia džiaugtis, kad Vliko dar
bui visi pritarė, visi prašė dau
giau informacijos ir nurodymų, 
ką jie turi veikti. Tuo klausi
mu buvo priimta rezoliucija, ku
rioje pasisakoma už jėgų deri
nimą, už kontaktus su vyriau
sybėm tų kraštų, kuriuose lie
tuviai gyvena.

Eltos biuletenis
Paliesta ir Eltos, Vliko biule

tenio, ispanų kalba reikalai. 
Iki šiol tas biuletenis buvo lei
džiamas kas trys mėnesiai. Da
bar nutarta leisti kas du mė
nesiai. Svarbiausia, redakcijon 
įtraukta naujų ir jaunų žmonių.

Argentinoje teko lankytis di
džiųjų laikraščių redakcijose. 
Jie maloniai priėmė. Jau ir 
prieš tai kongreso metu jie ne
maža rašė lietuviškomis temo
mis, citavo kongreso kalbų iš
traukas, minėjo asmenis. Buvo 
įdėta Vliko pirm, didelė nuo
trauka, aprašytas jo gyveni
mas, visa Vliko veikla. Aprašy
ta su palankumu ir užbaigia
ma nuoširdžiausiu linkėjimu 
šiai tautai laisvės.

Urugvajuje
Iš Argentinos pasuko į Uru

gvajų. Urugvajuje yra vienin
telė Lietuvos pasiuntinybė P. 
Amerikai. Ten Lietuvos atsto
vu yra Anatolijus Grišonas, 
spaudos attache — Kazimieras 
Čibiras. Jie daug padėjo Vliko 
pirmininkui.

Pirmiausia buvo aplankytos 
laikraščių redakcijos, sušaukta 
spaudos konferencija viešbuty
je. Atsilankė 7 didžiųjų laik-

Dr. K. Valiūnas, Vliko pirmininkas (v.), pas Uragvaj aus prezidentą-tarėją Alejandro Zorrilla de San Martin 
(d.); kairėje Lietuvos atstovas Pietų Amerikai — —Anatolijus Grišonas.

Vliko pirm. dr. K. Valiūno įspūdžiai 
iš PietŲ Amerikos kraštu

* x 
Pas sukilime vadą

Užsukęs į Rio de Janeiro, 
Vliko pirmininkas su žmona tu
rėjo didelį malonumą: per ku
nigą Valiukevičių, ten gimusį 
ir augusį lietuvį, jie buvo pa
kviesti pas sukilimo vadą ad
mirolą De Schueler. Tai buvo 
vasario 16. Admirolas, patyręs 
ką ši diena reiškia lietuviam, 
svečius vaišino šampanu ir pra
šė perduoti jo geriausius linkė
jimus lietuvių tautai. Jis tvir
tai kiti, kad ateis ir Lietuvai 
laisvės dienos.

raščių atstovai. Visi gyvai do
mėjosi Lietuvos reikalais ir 
spaudoje daug rašė, dėjo nuo
traukų iš susitikimo.

Kai spauda jau buvo išgarsi
nusi, tada Vliko pirmininkas 
aplankė užsienio reikalų minis
teriją. Kalbėjosi su ministeriu, 
su protokolo šefu, su juriskon- 
sulatu, nuo kurio interpretaci
jos daug kas priklauso. Iš vy
riausybės asmenų gautas palan
kus sutikimas, kad parems Lie
tuvos reikalus.

Spauda papildomai įsidėjo 
nuotraukų ir iš vizito pas užsie
nio reikalų ministerį.

Čia prie tų pačių įspūdžių dr. 
K. Valiūnas prijungė ir Ekva
dorą, į kurį jis pateko nuke
liaudamas į Buenos Aires. Nors 
ten lietuvių nėra, bet ir ten la
bai nuoširdžiai priėmė užsienių 
reikalų ministerijos pareigū
nai: protokolo šefas, politinio 
departamento direktorius, įta
kingiausias laikraštis.

Brazilijoje
Iš Urugvajaus atsirado Bra

zilijoje. Pirmiausia aplankė di
džiausią lietuvių koloniją Sao 
Paulo, čia labai gražiai veikia 
prel. Pijus Ragažinskas. Jis jau 
daug pasidarbavo ir šiam kon
gresui, surengęs net kelis au
tobusus žmonių ir parūpinęs 
jiem vizas. Ten keliauti jau nė
ra taip lengva. Daugumas netu
ri to krašto pilietybės, keliau
ja su lietuviškais pasais, kar
tais susilaukia kliūčių, kurias 
sunkiau pašalinamos, kai nėra 
atstovybės.

Sao Paulo mieste sutarta leis
ti Eltos biuletenį portugalų 
kalba. Biuletenis aptarnaus ne 
tik Braziliją, bet ir Portugaliją 
ir Afrikos kraštus, kur kalba
ma portugališkai. Toks biulete
nis eis kas du mėnesiai, jį re- 

“’daguos komisija.

Dr. K. Valiūnas, Vliko 
Aires, Argentinoje, kur

pirmininkas, su žmona Elena atvyksta į Buenos 
vyko IV P. Amerikos lietuvių kongresas.

Admirolas De Schueler maž
daug prieš pusantrų metų su
rengė revoliuciją, nuvertė Gou- 
lart valdžią, kuri suko į kairę. 
Perėmęs kraštą, jį privedė prie 
naujų rinkimų. Tie rinkimai 
jau buvo, ir jau nauja valdžia 
išrinkta. Sukilėliai turi 7 pa
grindines ministerijas.
pats admirolas neįeina į vyriau
sybę, bet jis turi didelės įtakos 
kaip sukilimo vadas. Jis mano, 
kad naujoji Brazilijos 
sybė atitaisys padarytas 
das Lietuvai.

Nors

vyriau- 
skriau-

sujun-Admirolas jau buvo 
ges Vliko pirmininką su nau
jos vyriausybės nariais, bet už
ėjo staigūs neregėti lietūs, tie
siog tropikinės liūtys. Miesto 
gatvės pavirto upėmis. Nutrū
ko be koks susisiekimas, ne
buvo galima nei telefonu prisi
skambinti.

Venecueloje
Kai lietus praėjo, pirminin

kas išskrido į Venecuelą. Te
nai kalbėtasi daugiausia infor
maciniais reikalais. Numatyta 
sustiprinti informacija. Kitais 
metais numatyta išleisti dvi 
knygos ispaniškai ir viena por
tugališkai. Knygos bus plačiai 
paskleistos visame kontinente.

Iš Caracas jau vasario 22 gri
žo tiesiai į New Yorką.

Apžvelgdamas bendrai visą 
kelionę, padarė tokias pasta
bas: lietuviai geriausiai gyvena 
Kolumbijoje. Jų ten ne daug, 
bet visi maždaug gerai susi
tvarkę. Nuo Kolumbijos Vliko 
pirmininkas pradėjo kelionę.

Didžiausia kolonija yra Sao 
Paulo, bet ji didelių nuotolių 
išblaškyta. Kolonijoje dabar 
pastebimas didelis atgimimas. 
Numato išleisti savo laikraštį. 
Pirmininkas pasidžiaugė, kad 

kongresas praėjo gerai, ge
riau, nei buvo tikėtasi. Pasi
džiaugė ypačiai jaunimu, kuris 
Įsijungia į lietuvišką veiklą.

Kitais metais prie Sao Paulo 
rengiama jaunimo stovykla, 
kviečiamas jaunimas ir iš kitų 
kraštų. Reikės susimokėti tik 
kelionės išlaidas, o visa kita 
jau bus suteikta vietoje. Tai ir
gi gražus reiškinys. Tai jauni
mo metų judėjimo tąsa.

Besikalbėdami su Vliko pir
mininku, palietėm ir ateities 
darbus. Jų daug, gal net per 
daug. Bet bus daroma tai, kas 
galima. Dabar jis ir žmona 
greit išvyksta į Europą. Euro
poje jis jaučiasi kaip namie. 
Šioje vietoje linkėjome jam 
kuogeriausios sėkmės. Europa 
atsigavo ir greitai užmiršo, kad 
ne visi yra laisvi. Reikia pasi
belsti į sočiosios Europos są
žinę.

ORGANIZACINIŲ SUNKUMŲ NIEKUR NETRŪKSTA
Įspūdžiai iš PietŲ Amerikos IV lietuviui kongreso (5)

šeštadieniais iki pietų Ar
gentinoje dirbama, o popietis 
laisvas, Tai tačiau nedaug te
atsiliepė į paskaitų ir diskusijų 
dalyvių gausumą. Susirinko pa
naši grupė kaip ir penktadienį.

šeštadienio, vasario 4, disku
sijom pirmininkavo vienas iš 
kongreso rengėjų — vykdomo
jo komiteto pirm. Zeferinas 
Juknevičius. Sekretoriauti liko 
tie patys. ’»•

Pramatytas paskaitininkas in- 
žin. Stasys Babronis šiandien 
irgi nepasirodė. Tad priešpietis 
liko pranešimam ir diskusijom 
apie lietuvių organizacijų veik
lą.

Suglaustą pranešimą pada
rė J. Papečkys, Rosario LB a- 
pyl. pirmininkas.

Kiek ilgiau ir išsamiau kal
bėjo PLB valdybos vicepirm. St. 
Barzdukas. Jis apžvelgė įvairias 
lietuvių organizacijas JAV, pa
brėždamas, kad lietuvių stipry
bė — organizuotumas ir susi
pratimas. Pietų Amerikos atsto
vai buvo supažindinti su gau
siomis JAV veikiančiomis lie
tuvių kultūrinėmis, profesinė
mis, politinėmis, savišalpinė - 
mis ir jaunimo organizacijomis. 
Kaip ir kitais atvejais, prele
gentas pasinaudojo proga iškel
ti Lietuvių Bendruomenės 
svarbą. Nedviprasmiškai užak
centavo, kad reikia ir Pietų A- 
merikos kraštuose LB sustiprin
ti ir visiem prie jos glaustis.

Ne visi tačiau buvo tos pa
čios nuomonės, štai vietinės 
ALOS Tarybos atstovas Ryšelis 
atsistojo ir pareiškė: “Čia LB 
neprigys!” Prel. P. Ragažinskas 
iš Brazilijos mėgino padėtį švel
ninti. Girdi, geriau taikytis 
prie vietinių sąlygų. Gal būtų 
neproduktinga steigti dar nau
jas organizacijas, kai ir esamos 
pakankamai turi sunkumų.

Diskusijos visai įkaito, kai 
Brazilijos atstovai pradėjo vė
dinti savo problemas. P. Šimo
nis iškėlė nesibaigiantį San Pau
lo Lietuvių sąjungos ir lietuvių 
jėzuitų klausimą. Ta pačia pro
ga iškėlė ten veikiančių orga
nizacijų nepajėgumą ir LB rei
kalą. Būtina, girdi, sudaryti pa
gal Brazilijos įstatymus organi
zaciją, į kurią būtų priimamas 
ir jaunimas.

Tai iššaukė 
gos atstovo A. 
Na, ir kaltino 
tus. Ir už ką? Pagrindinis kal-

minėtos sąjun- 
Idiko reakciją, 
lietuvius jėzui-

Pas užsienio reikalų ministerj Luis Vidai Zaglio (v.) dr. K. Valiūnas (d.), 
kairėje — Lietuvos atstovas P. Amerikos kraštam — Anatolijus Grišonas.

Eglute skelbia 
konkursą

Penktoji vaikų laikraščio Eg
lutės šventė vyksta birželio 4 
Putnamo Seserų sodyboje.

Ta proga organizuojamas 
konkursas, kuriame gali daly
vauti ne tik Eglutės skaityto
jai, bet ir kiti vaikai tarp 4 ir 
14 metų amžiaus. Eglutės šven
tės dieną bus konkurso darbų 
paroda ir laimėjusiem premi
jų įteikimas. Dirba mažųjų ir 
vyresniųjų grupės.

Mažųjų grupėn skiriami vai
kai nuo 4 iki 8 metų. Jiem 
duodamas atlikti toks uždavi
nys — nupiešti paveikslą, vaiz
duojantį Puputį, bet kuriame 
nuotykyje, kuris jau buvo Eg
lutėje spausdintas.

Tėvai prašomi padėti vai
kam surasti Eglutės numerius 
su Pupučio nuotykiais. Pupu- 
čio nuotykiai jau seniai spaus
dinami Eglutėje kiekviename 
numery. Taigi yra iš ko rink
tis piešiniui medžiagos — pa
gal pamėgimą ir sugebėjimą. 
Lituanistinių mokyklų mokyto
jai prašomi pranešti vaikam 
apie konkursą ir paraginti ra
šyti ar piešti.

Vyresniųjų grupėje yra vai
kai nuo 9 iki 14 metų. Jiem 
konkurso uždavinys yra toks: 
parašyti rašinį arba nupiešti 
paveikslą tema: “Mano kelio
nė per Lietuvą.” Galima siųsti 
ir piešinį ir rašinį, arba tik ra
šinį ar tik piešinį. Rašinys ne 
ilgesnis kaip du puslapiai, gra
žiai lietuviškai parašytas.

(nukelta į 6 psl J

tinimas — kam jie atremon
tavo apleistus ir jiem pavestus 
sąjungos namus ir kam jie dir
ba tarp lietuvių ir lietuviam. 
Žinomą, kaltinimas vis buvo pa
remiamas skambiais šūkiais, 
kad visa tai daroma tik lietu
vybės gerovei...

šiandien ir jaunimas sulau
kė progos pasisakyti. Keliem 
vietiniam jaunuoliam pąsisakius 
apie sunkumus pritapti prie esa
mų organizacijų, A. Zaparac- 
kas priminė, kad jaunimo lie
tuvybei saugoti ir puoselėti bū
tina ji Įglausti i organizacijas, 
kurios- tvarkosi demokratiniais 
pagrindais.

Iškilo ir informacijos apie 
Lietuvą kitataučių tarpe reika
las. Rasa Kairelytė ir kiti pa
stebėjo, kad dabartinis ispanų 
kalba leidžiamas Eltos biulete
nis vargu gali daug padėti Lie
tuvos reikalui. Vienas to biule
tenio numeris perėjo per daly
viu rankas. Astuoni sąsiuvinio 
dydžio puslapiai. Turiny dau
giausia pasitenkinama komen
tarais, negu taiklia informacija.

Los Angeles choras
(atkelta iš 3 psl.)

Kalvaitienė, Karolė Dambraus
kaitė, įima Mažeikaitė ir Vyte
nis Dūda. Raimonda Apeikytė, 
jau pagarsėjusi pianistė, yra ne
pavaduojama choro talkininkė, 
akomponiatorė. Vargonais ir pa- 
gelba chorui repetuojant pasku
tiniu metu daug talkina Ona 
Mėtrikienė. Chorui, be anks
čiau minėtų, yra akompona- 
vę ir talkininkavę Alice Dotts 
ir Giedrė Landsbergytė.

Choro prieglobstyje yra vei
kę vyrų kvartetas, vyrų okte
tas ir atskiras motery choras. 
Savo jėgas choras yra išbandęs 
ir operečių pastatyme, o taip 
pat vieną sykį su dideliu pasi
sekimu pastatė ir muzikinį Gas
paro Veličkos veikalą "Žydintis 
vasaros vėjas", pačiam auto
riui režisuojant.

Kur skamba muzika ir daina, 
ten ir lietuviškas jaunimas mie
liau renkasi. Per choro repetici
jas užsimezga naujos pažin
tys, įsižiebia jaunose širdyse 
meilė ir susikuria naujos lietu
viškos šeimos. O tai ir yra lai
das lietuvybės tęstinumui.

Tad ilgai tegul dar skamba 
šio galingo choro dainos.

Prie rimto, informacinio laik
raščio kai kurie straipsneliai iš 
viso nesiderintų, kaip, pav., 
“La guerra con los endemonia- 
dos de Vietnam” — “Karas su 
suvedėjusiais Vietname” ...

Jaunimas, kuriam ir ispanų 
kalba nesudaro sunkumų ir vie
tinis gyvenimas daug labiau su
prantamas, įnešė sumanymą 
leisti naują informacinį biulete
nį ispanų kalba. Vieno nume
rio išleidimas sudarytų apie 
200 dol. išlaidų. Tuoj Venecue- 
los LB pirm. inž. V. Venckus, 
daugelio gerų sumanymų mece
natas paaukojo 200 dol. pirmo 

St. Barzdukas kalba atidarant P. Amerikos lietuvių IV kongresą.
Nuotr. P. RutkaUs

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Milloughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1967 metams.

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

Adresas ................................................................................

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

Siunčiu už prenumeratą $..............., aukų S.... .......... Viso $_____ _

(Data) (Paraias)

numerio išlaidom padengti.
Pavyzdys patraukė. Jaunimo 

iniciatyvą vertinant, 200 dol. 
dar paaukojo inž. Jonas Suvis 
iš New Yorko. ALOS Tarybos 
pirm. Jonas Čikštas irgi apsi
ėmė sumokėti vieno numerio iš
leidimą. Inž. Petras Vaičekaus
kas iš Chicagos įteikė 100 dol. 
Taigi, labai trumpu laiku nau
jai iniciatyvai paremti sudary
ta 700 dol. suma. Linkėtina, 
kad jaunimas iš savo pusės tin
kamai pasirodytų ir vyresniųjų 
neapviltų.

Po pietų buvo pramatytas 
Vliko pirm. dr. K. Valiūno pra
nešimas.

(bus daugiau)



M MKOintl HAAS

Vasario šešioliktos minėjimai
BRIDGEPORL CONN.

Vietos LB iškilmingai pami
nėjo Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo šventę.

Vasario 19, sekmadienį, 11 
v. ryto, šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, iškilmingai įnešus 
vėliavas, už žuvusius, Sibiro 
■tremtinius ir vergijoje liku
sius lietuvius šv. mišias aukojo 
ir pritaikytą pamokslą pasakė 
kleb. kun. Pr. Pranokus. Visi 
giedojo lietuviškas giesmes. Mi
šių pabaigoje didingai nuaidėjo 
Lietuvos himnas.

3 vai. popiet didžiojoje para
pijos salėje buvo tęsiamas iškil
mingas minėjimas. LB pirm. 
Algis Mitkus, pasveikinęs gau
sius dalyvius, pakvietė kun. P. 
Pranckų atkalbėti maldą.

Inž. Juozas Rygelis išsamio
je kalboje priminė anksčiau A- 
merikon atvykusių lietuvių nu
veiktus darbus. Pabrėžė, kad 
nepalankios politinės aplinky
bės kiekvienam tremtiniui už
deda labai svarbią ir atsakingą 
pareigą Lietuvos laisvinimo 
darbe. Jis skatino pritarti A- 
merikos vedamai kovai Vietn- 
me, kovojančiai prieš. tą patį 
komunizmą, prieš kurį Lietuva 
jau nuo 1917 kovoja ir šian
dien tebėra tos priespaudos 
auka.

Susirinkusiem pirm. A. Mit
kus pristatė U. S. kongresmaną 
Donald J. Irwin (D. -Conn.).

“Mes tęsiame kovą prieš be
dieviškąjį komunizmą”, — kal
bėjo D. J. Invin, “Kol jūsų pa
vergtoji tėvynė ir visos paverg
tos tautos vėl galės džiaugtis 
laisve, kuriai atgauti tiek daug 
gyvybės aukų sudėjote. Tauta, 
gyvenusi laisvėje ir kvėpavusi 
laisvės oru, negali likti amži
nai pavergta. Ji nepasitenkins 
priespaudėjo kulnimi. Supran
tu ir žinau, kad jūs laisvame 
pasaulyje ir jūsų paliktieji ana
pus — vergijoje tiki, kad vėl 
ateis ta garbinga diena, kada 
jūsų laisvoje tėvynėje plėve- 
suos laisvos Lietuvos vėliava. 
Jos reikalauti yra jūsų pareiga. 
Aš jungiuosi su jumis pasiren
gęs jums padėti.”

Bridgeporto burmistrą atsto
vavo John McCarthy, Regist- 
rar of Voters ir miesto v-bos 
narys J. McLaughlin. Altą at
stovavo skyr. pirm. A. Sapiega 
ir sekr. A. Stanišauskas.

Gražią meninę programą at
liko Nek. Pras. Seselių Putna- 
mo bendrabučio mergaitės. Jos 
padainavo keletą liaudies ir 
partizanų dainų, kai kurias su
sirinkusiem pritariant. Be to, 
jos' pašoko šešis taut. šokius. 
Mažoji Audronė Ivaškaitė pa
deklamavo eilėraštį.

LB skyr. valdyba yra labai 
dėkinga kleb. P. Pranckui, lei
dusiam rinkti aukas prie baž
nyčios, už aukotas šv. Mišias, 
žodį bažnyčioje ir minėjime ir 
veltui duotą salę. Verta prisi
minti, kad mūsų gerb. kun. 

Vėliavos šv. Andriejaus bažnyčioje Philadelphijoje, minint Lietuvos nepriklausomybės šventę.
Nuotr. V. Gruzdžio

klebonas, čia gimęs lietuvis, 
nematęs Lietuvos, bet visuo
met gali būti pavyzdžiu savo 
meile tėvų žemei, mūras, kurie 
dar. taip neseniai ją pavergtą 
palikome^

Lietuvos laisvės atstatymo 
reikalam susirinkusieji suauko
jo 377 dol. Prie bažnyčios 
aukų surinkta 304 dol. Atskai
čius susidariusias išlaidas, pa
siųsta: Altui 200 dol., Tautos 
Fondui 250 dol., Balfui 75 dol. 
ir radio programai, siunčian
čiai žinias į Lietuvą, 25 dol.

Minėjime aukojo: 20 dol. A.

Radvilas; po 16 dol.: Kariai ir 
Rastai; po 15 dol.: Butkus, Ja
niūnai ir Rygeliai; po 10 dol.: 
kongr. D.J. Invin, kleb. Pr. 
Pranokus, Armonai, Baranaus
kienė, Bariai, Blynas, Domei
kai, Gudeliai, Liaukai, Mitkevi- 
čiai, Mitkai, Mockaitis, Vaitkai, 
Valinčiai ir Valiulis; po 5 dol: 
Bagdonienė, Balbotowski, Ba- 
linskai, Budrevičius, Cook, Ivaš
kai, Janiūnaitė, Jucevičius, Juk
nai, Kijonkai, Lazdauskai, Sk. 
Rastas, Skirka, Urbanavičienė, 
ir Veleckis. Kiti aukojo mažiau.

Visiem esame dėkingi.
L. B. Bridgeporto 

skyr. Valdyba

Dayton, Ohio
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 49 metų minėjimas 
buvo suruoštas vasario 19. 10 
vai. iškilmingas pamaldas atlai
kė kun. dr. T. Narbutas, pasa
kydamas tai dienai pritaikytą 
pamokslą lietuvių ir anglų kal
bomis. Pamaldom pasibaigus 
buvo eisena prie trijų kryžių 
paminklo, kur. buvo padėtos 
gėlės ir sukalbėta malda už žu
vusius Lietuvos laisvės kovoto
jus. Pamaldose ir eisenoj prie 
paminklo dalyvavo iš Washing- 
tono atvykęs kongresmanas 
Charles W. Whalen, Jr.

Po pamaldų kongresmanas 
aplankė kun. dr. T. Narbutą. 
Inž. A. Zaparackas supažindino 
jį su Lietuvos laisvės byla ir lie
tuvių tautos aspiracija atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę. Jis 
prašė kongresmaną paremti 
mūsų vedamą kovą ir padėti iš 
Valstybės departamento išrū
pinti Free Europe radijo trans
liacijas į Baltijos kraštus. Kon
gresmanas pažadėjo pagal ga
limybę padėti.

3 vai. gražiai lietuviškais 
motyvais papuoštoj parapijos 
salėj, minėjimą pradėjo Leo
nas Razauskas. Po Amerikos 
himno invokaciją sukalbėjo 
kun. dr. T. Narbutas. Progra-' 
pa pravedė stud. Birutė Masi- 
lionytė. pasipuošusi tautiniais 
drabužiais. Trumpą kalbą ang
liškai apie Lietuves nepriklau
somybę pasakė Marijona Lucas, 
viena iš veikliausių ' veikėjų 
Daytcne. *

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
inž. Algis Zaparackas, tik ką 
grįžęs iš Pietų Amerikos lie
tuvių kongreso. Angliškai savo 
kalbą taikė čia gimusiem, o lie
tuviškai — visiem lietuviam. 
Prelegentas ypač atkreipė dė
mesį į naujų laisvės kovotojų 
prieauglį. Nepakartotina rusų 
ir kitų tautų politinių emigran
tų klaida. Jie išmirė neprisiau
ginę patriotinės jaunosios kar
tos. Auginant ir auklėjant jau
nąją kartą, atsakomybė tenka 
tėvam, jaunimo organizacijom, 
visuomenei. Kalbėtojas pabrė
žė. kad bendra kova už Lietu-

vos laisvę turi būti visų orga
nizacijų ir pavienių asmenų 
aukščiausias tikslas.

Žvelgiant į jaunimo ir vyres
nės kartos santykius, prele
gentas iškėlė PLB pastangas 
šiuos santykius pagerinti. Rezul
tatai jau matomi' — jaunimo 
metais suruošta pirmoji pasau
lio lietuvių jaunimo stovykla, 
istorinis jaunimo kongresas, 
sutraukęs jaunimą net iš 17 
kraštų. Jaunimo metų veikla 
čia nesustoja — Vokietjoj su
ruošta studijų savaitė, Kanadoj 
— studentų suvažiavimas, Aus
tralijoj — Lietuvių dienos, stu
dentų suvažiavimas ir stovyk
la, Argentinoje — jaunimo su
važiavimas, studijų savaitė ir 
veiklus dalyvavimas PAL kong
rese. “Jaunimas yra išjudintas, 
tik neduokim jam vėl sustoti. 
Kurstykim tą uždegtą tėvynės 
meilės liepsnelę, kad ji lieps
notų kiekvieno mūsų širdyje”.

Nepasiduodant komunistinės 
propagandos suklaidinimui, 
prelegentas visus ragino prisi
dėti prie JAV Senate priimtų 
rezoliucijų įgyvendinimo, stip
rinti Amerikos užimtą poziciją 
Vietnamo k are iki galutinės 
pergalės, dėti visas pastangas 
lietuvybės ' išlaikymui, palaikyti 
kovojančioje tautoje laisvės ir 
nepriklausomybės viltį, reika
lauti Free Europe radijo trans- 
lacijų į pavergtą Lietuvą.

Po A. Zaparacko kalbos vi
suomenininkas P. Gudelis per
skaitė gautus sveikinimus, O- 
hio gubernatoriaus proklamaci
ją ir rezoliucijas, žodžiu svei
kino estų ir latvių atstovai.

Po trumpos pertraukos me
ninę dalį be mažų išimčių, atli
ko čia gimę ir augę lietuviai ir 
jų vaikai. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu ir Daytono Lie
tuvių Vyčių pirm. Stanley Vait
kaus žodžiu. Aukas, skirtas Al
tui, rinko Jonas Kvietys.

Po minėjimo ponios visus pa
vaišino sumuštiniais, tortais, 
pyragaičiais ir kavute.

Dalyvis

Šv. Antano gimnazijos pagarba Lietuvai
Šv. Antano gimnazijos Va

sario 16-tos programa trans
liuojama į Lietuvą per Ameri
kos Balso ir Vatikano radiją. 
Ji visa buvo įfekorduota į juos
teles.

Lietuvos . nepriklausomybės 
minėjimas gimnazijoj įvyko sa
vaite vėliau, vasario 26 d., kad 
atvažiuotų daugiau svečių iš a- 
pylinkės. Jų atvyko nemažai į 
mišias ir programą. Programą 
atliko patys mokiniai, išmoky
ti naujų tautinių šokių, dainų 
ir sceninių vaizdų iš Lietuvos 
praeities. Šventei pritaikytą 
paskaitą skaitė inž. Ramūnas 
Kalvaitis iš Bęstono.

Mokiniai, įiek pernai, tiek 
šiemet, minėjimo proga para
šė kolektyvinius laiškus Jungti
nių Tautų gen. sekretoriui, JV 
prezidentui, Valstybės sekreto
riui ir Maino’valstybės senato
riam, pasveikindami juos ir 
prašydami padėti Lietuvai at
gauti laisvę. Jie taip pat para
šė nuoširdų sveikinimą Lietu
vos atstovui Washingtone, po 
jo visi padėdami parašus.

Taip pat mokiniai, paskatin-

EASTON, PA.
Vasario 16 minėjimas Eas- 

tone įvyko vasario 19. 10 vai. 
Šv. Mykolo bažnyčioje už per
sekiojamą Lietuvą buvo atlai
kytos šv. mišios su pritaikytu 
tai progai pamokslu.

Po pietų 3 vai. įvyko antro
ji minėjimo dalis Lietuvių kin
ta o patalpose, kur susirinko 
virš 200 dalyvių. Programą 
pravedė Jokūbas Zansaitis, pa
kviesdamas kun. A. Baboną pa
skaityti atidarymo maldą. Tarp 
žymesnių amerikiečių svečių 
dalyvavo miesto burmistras 
George S. Smith su žmona. Jis 
pasakė pagrindinę kalbą, trum
pai supažindindamas dalyvius 
su Lietuvos praeitimi. Baigda
mas savo žodį burmistras pri
dėjo. kad laisvė yra prigimtas 
dalykas, niekas jos praeityje 
neįstengė užslopinti žmonių šir
dyje, niekas neįstengs jos už
slopinti nei ateityje. Reikia ti
kėtis. kad Lietuva vėl prisikels, 
nors daugelis gal tuo ir netiki. 
Trumpas kalbas pasakė advoka
tas Charles Spaziani. Norman 
Seidel, kurio tėvai kilę iš Lie
tuvos. Vilimas Žiogas ir klubo 
pirm. Paulius Stankus. Minėji
mas buvo, užbaigtas Šv. Bernar
do bažnyčios klebono Francis 
X. Connolly malda.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo aprašymą su fotogra
fija įsidėjo vietos “Easton Ex- 
press” dienraštis. — b. 

ti auklėtojų, tarp savęs pada
rė rinkliavą Lietuvos laisvini
mo reikalam. Iš smulkių savai
tinių kišenpinigių jie sudėjo 
150 dol. Iš tų pinigų Lietuvių 
Fondui pasiųsta 100 dol., ir 
prašyta šv. Antano gimnaziją į- 
rašyti jo nariu. Altui ir Tau
tos Fondui pasiųsta po 25 
dol.

Minėjimas praėjo iškilmingo
je nuotaikoje. Visą dieną gim
nazijoje skambėjo lietuviškų 
melodijų stereofoninė muzika.

Cambridge, Mass.
Kun. Simonas Saulėnas, pa

rapijos klebonas, buvo išvykęs 
atostogų.. u.
...Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas buvo vasa
rio 12. Mišios bažnyčioje bu
vo 8:30 v. Jas aukojo ir pritai
kytą pamokslą pasakė kun. S. 
Saulėnas. Salėje minėjimas bu
vo 2:30 v. Invokaciją sukalbėjo 
klebonas, mokiniai. sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Apie šventės svarbą kalbėjo 
kun. S. Saulėnas, kun. V. Val- 
kavičius, pagrindinę kalbą pa
sakė Elena Vasyliūnienė. Dai
va Mongirdaitė padainavo 4 
lietuviškas daineles. Smuikais 
pagrojo kun. V. Valkavičius ir 
Iz. Vasyliūnas, akomponavo 
Vytenis Vasyliūnas. Minėjime 
dalyvavo neseniai iš Lietuvos 
atvykusi p. Valiūnytė. Ji buvo 
pristatyta ir jos buvo šis bei 
tas paklausta apie gyvenimą 
Lietuvoje. ,

Kat. Moterų S-gos narės — 
A. Ambrozaitienė ir kitos pa
vaišino dalyvius. Vaišėm visa 
suaukojo p. Kasinskai ir kiti.

Lietuvos laisvinimo reikalam 
surinkta 134 dol.

Vasario 21 buvo Julijonos 
Bucevičienės laidotuvės. Ji bu
vo kun. Antano Bucevičiaus 
motina. Daug kunigų dalyvavo 
laidotuvėse.

Šv. Vardo draugijos metiniai 
pusryčiai buvo vasario 12.

Moterų klubas sausio 29 su
rengė pobūbį su lietuviškais 
valgiais. Klubas daug dirba lab
daros reikalam.

Sodaliečių bendra komunija 
buvo vasario 5, tretininkų — 
vasario 19.

Gavėnios metu trečiadieniais 
ir penktadieniais mišios būna 
5 v. popiet, o penktadienių va
karais 7:30 v.v. — vaikščio
jami lietuviškai Kryžiaus Ke
liai.

Moterų klubas šeštadieniais 
8:30 v.v. rengia kortavimo va
karus. Visas pelnas skiriamas 
labdarai.

Mirusieji: Patricija Jankaus
kienė, Carol Lenkauskaitė, Be-

New Britain, Conn.
Vasario 19 New Britaino Lie

tuvių Tarybos skyrius surengė 
Lietuvos nepriklausomybės' at-
kūrimo 49 m. sukakties minė
jimą. Tą dieną šv. Andriejaus 
lietuvių bažnyčioje 11 vai. bu
vo pamaldos už pavergtą Lietu
vą. Į bažnyčia organizuotai su 
vėliavomis atėjo skautai ir šeš
tadieninės mokyklos mokiniai. 
Šv. Mišias lietuvių kalboje au
kojo tėv. J. Ljąuba, O. F. M., 
ir pasakė tai dienai pritaikintą 
pamokslą. Mišias lietuviškai 
giedojo šv. Cecilijos choras, 
vad. muz. J. Beinpriaus. Pamal
dom užsibaigus sugiedota JAV 
ir Lietuvos himnai.

2 vai. popiet Lietuvių Var
po klubo salėje įvyko minėji
mas su menine programa. Ati
darė Lietuvių Tarybos skyr. pir- 
min. Matas Grimaila. Toliau 
programą vesti perėmė Juo
zas Raškys. Skautai įnešė vė
liavas. Po vėliavų pagerbimo, 
šv. Cecilijos choras sugiedojo 
JAV ir Lietuvos himnus ir Mal
dą už Tėvynę. Visus pasveiki
no kongresmanas Thomas J. 
Meskill (Resp.). Proklamaciją 
perskaitė Juozas Balčiūnas. To
liau kalbėjo miesto burmistras 
Paul J. Manafort. Jo prielan
kumo lietuviam dėka miesto 
centriniame parke buvo iškelta 
Lietuvos vėliava, kuri šalia JV 
vėliavos plevėsavo vasario 18- 
19. Burmistras savo kalboje 
linkėjo, kad ta vėliava artimo
je ateityje plevėsuotų laisvoje 
Lietuvoje. Sveikino taip pat 
miesto aldermanas Zapatka.

Meninės programos pirmoji 
dalis susidėjo iš deklamacip 
jų, dainų, vaidybos ir taut. šo
kių. Ją atliko lituanistinės mo
kyklos mokiniai. Po to tėv. Ju
venalis Liauba, O.F.M. pasakė 
pagrindinę šios dienos kalbą. 
Po jo trumpą žodi tarė kleb. 
kun. B. Gauronskas.

Antroje meninės programos 
dalyje šv. Cecilijos choras, va- 
dov. muz. J. Beinoriaus, padai
navo trylika dainų. Meninei 
programai užsibaigus perskai
tytas aukotojų sąrašas.

Prie šio minėjimo surengimo 
daugiausiai pastangų įdėjo kle
bonas kun. B. Gauronskas. Bū
damas labai jautrus Lietuvos 
reikalam, prisidėjo ne tik savo 
rūpesčiu, bet ir stambiausia pi
nigine auka. Tą dieną bažny
čios antroji rinkliava taip pat 
buvo paskirta Lietuvos 'laisvini
mo reikalam paremti.

Viso aukų surinkta 800 dol. 
ir pasiųsta į Alto centrą.

Antanina Stasaitienė

HARTFORD, CONN.
Kaziuko mugė įvyks balan

džio 9 Švč. Trejybės parapijos 
salėje. Prašome iš anksto pa
sižymėti tą dieną, kad nepra- 
leistumėte taip retos progos. 
Numatoma daug įvairumų jau
niem ir seniem. —Rengėjai.

nedikta Jakavičienė, Magdale
na Urbonienė, Julijona Bucei- 
čienė, Antanas Pavidis, Ado
mas Budnikas, Karolina Sas
nauskienė, Jonas Rutkauskas, 
Ona Verseckienė, Antanas 
Golovski. Karšt. Patr.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

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

KĄ PASIRYŽOME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILOING FŪNO)
680 BUSHWICK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ........... statybų fondui ir prašau įrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius J:
□ Garbės fundatorius ($1000) Q Amžinuosius narius ($500)
□ Fundatorius ($100) □ Rėmėjus (ma*esnė auka)

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

ADRESAS .............. —.......................................... ..........................................

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deduetible)

IŠ VISUR
— Kompozitorius Bronius 

Budriūnas laimėjo “Laiškai Lie
tuviams” paskelbtą konkursą 
parašyti lietuviškas mišias. Pre
mijuotos mišios vadinasi “Gar
bė Viešpačiui”. Jury komisija, 
kurią sudarė prof. J. Žilevičius, 
A. Stephens, B. Chomskis, L. 
Šimutis Jr., ir P. Armonas, va
sario 25 posėdy, dalyvaujant ir 
“L.L.” redaktoriui K. Trima
kui, S.J., iš keturių konkursui 
atsiųstų kūrinių vieningai pasi
sakė už Spindulio slapyvardžiu 
pasirašytą kūrinį. 200 dol. pre
mijos mecenatai yra dr. L. 
Kraučeliūnas ir V. Kuliešius. 
Pirmą kartą šios mišios buvo 
atliktos Los Angeles, Calif., šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje, švenčiant Globėjo 
šventę ir minint parapijos cho
ro 25 m. sukaktį.

— Tėvų marijonų bendradar
bių 40 seimas įvyks kovo 12 
vienuolyno patalpose, 6336 So. 
Klibourn Avė., Chicagoje.

— Alto pirm. A. Rudis, Va
sario 16 proga lankydamasis 
Washingtone, matėsi ir kalbė
jo su šiais senatoriais: J.W. 
Fulbright, G. Murphy, T. J. 
Dodd, E. M. Dirksen, V. Hart- 
ke, J. D. Tydings, P. A. Hart,
E. J. McCarthy, R. L. Hruska,
F. J. Lausche, S. M. Young, H.
Scott, J. O. Pastere, K. E. 
Mundt, R. W. Yarborough. A. 
Rudis taip pat susitiko su es
tų ir latvių atsakomingais vei
kėjais, atsilankė Lietuvos pa
siuntinybėje, dalyvavo Vasario 
16 suruoštame priėmime ir 
kontaktavo kitus reikalingus 
Lietuvos byloje asmenis.

Tėv. Klemensas žalalis, O.F.M.

— Tėv. dr. Klemensas Žala- 
lis, O.F.M., atvyko į Brooklyną 
ir apsigyveno Darbininko ad
ministracijos patalpose. Kovo 9 
d. 3:30 vai. popiet France lai
vu išplaukia į Prancūziją, iš ten 
į Vokietiją. į Europą vyksta 
kaip šv. Rašto specialistas, kvie
čiamas vysk. Pr. Brazio. Nuo 
kovo 15 pastoviau apsigyvens 
8937 Bad Woerishofen-Gartens- 
siedlung, Kirchenstrasse 5, W.. 
Germany.



HARTFORO, CONN.

KEAgNEY, N.J.

VOLUNTOWN, CONN.

Julius-Psknis

Nedaug lietuvių yra New

NEW HAVEN, CONN.

AfA

k&rtoo 48 sukaktie* minėjimas New 
Htaene praėjo pasigėrėtinai gražiai 
ir kpftdtagaL LB apylinkės valdyba

dijte baigt 
laipsniu St 
kolegijoje (Terre Raute, teg
anai. Laimėjusi kardinolo F. 
Speitanano stipendiją, 1965-66 
muzikos studijas tęsė Pijaus 
XII Institute Florencijoje, ItaĮi- 
joje, kur gavo magistro laipi
ni ir surengė tris koncerte. 
Yra.dainavusi.Pax Romana su
važiavime, Dainavos stovykloje 
ir amerikiečių publikai. Bosto
ne jaunąją solistę išgirsime

ti nuo lopšelio iki karsto. Už
baigai, akomponuojant Alg.. Ra
jeckui, sugiedojome Lietuvos 
himną. ,

Kiekvienai grupei skiriama

aukojo po mažiau.
Visiem aukotojam nuoširdžiai dė

kojama.

Mums atrodo, kad jie turėtų 
apmokėti ne tik daktarų ir li
goninių išlaidas, bet ir padeng
ti . nuostolius. Ji nedirbo ir tu
rėjo nemalonumų O gal ne
reikėjo pasirašyti tu formų? 
Jis mums nieko nesakė apimtai, 
kai prašė pasirašyti. Tik sakė, 
kad jis parašė tai, ką mes ir 
duktė jam papasakojome anie 
nelaimę ir daugiau nieko. Bu
vo nepatogu nepasirašyti savo 
pačių papasakotos nelaimės. Ar 
mes galėtume ką nors daugiau

mius savo valdovus ar tautinio 
atgimimo veikėjus, tai daug 
rečiau suminime Nepriklauso
mybės ir vėlesnių laikų savo 
tautos didžius asmenis. Gal dėl 
to, kad esame.pa arti tų, su 
kuriais neseniai išsiskyrėme, ar
ba turime dar savo tarpe. Rei
kia laiko, kad kasdienybės piL

Lietuvoje mirus, joa minu Z;gmą Grabnicką ir šeimą 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

raudo, ir duktė praleido keletą 
nemigo naktų. Daktaras, kuris 
ją apžiūri du karto į savaitę, 
pasakė į darbą neiti, dėti kom
presus. Jis nusiuntė dar kartą 
į ligoninę rentgeno nuotrau
kai padaryto

Atėjo žmogus iš draudimo 
bendrovės, užpildė visokias for
mas, kurias mum davė pasira
šyto Dukrelė dar tik 19 metų 
amžiaus. Praėjo keletas savai
čių. Dukters ranka pagerėjo, 
bet.dar toli gražu nėra sugiju- 
si. Duktė dirba, skausmai suma
žėjo,bet rankos dar nevaldo. 
Ranka atrodo nekaip. ,

Praeitą savaitę atėjo tas pats 
draudimo bendrovės atstovas 
ir mums pasakė, kad jie nėra 
atsakingi už mūsų dukters su- 
sižeidimą, bet jie sutinka ap
mokėti grynai gydymo sąskai-

Taupymai ajfdrausti - ligi 15, 
000 dol. Federal Šavings and 

Loan Insurance Corp., Wash- 
ingfori, D.C. ’1 .

ISefr Bfttano ui 
meninė* programos, N*w H*ve.x> kevdal, J. Lelberte, A. Dūda, 
tente* taki* rrupet tr Linukui StaeMteriėlu*. K. Stasfufcevii

B. Kūkali*, V. Strasdas.

tiios srityse gyventa jau apie 
8,000 m. prieš Kristų, jis aiški
no žmogaus-tautoš ryšį su jos

būtent:
Zanavičtai už tart* šratų žodj pa
gerbiant žuvusius ir invokacij* ...i- 
nėltmo metu. kun. dr. CĮonri nž 
miltn auk* ir etatų p-unoksla, Vi
liui Bražėnui už turtntog* Ir įdomią 
paskaitą Cecffijos chorui ir
dirfeuMui musUraf J.. Efetno -fui iš

Konkursiniai darbai vertina
mi žiūrint originalumo, išraiš
kas. tvarkingo atlikimo.

Draugijos vadovavimą nuo 
1967 sausio 1 perėmė jaunes
niosios kartos- lietuvis, ilgą lai
ką atsakingas pareigas ėjęs 
Forde, o dabar Kearny, N. J. 
miesto tarybininkas (council- 
man) Peter W. Velevas, pakeis
damas ilgameti darbštų ir pri- 
tyrusį prekybininką Julių Pak- 
ni, kuris dėl senatvės iš pirmi
ninko (prezidento) pareigų pa
sitraukė ir perėmė kitas svar
bias pareigas (Chairman of the 
Board), ne taip gausiai susiju- P.M., penktadienį — 9 A. M. 
sias su draugijos valdymo dar- iki 7 P. M..Telefonai:' 991-0001 
bais: ir 991-7260. J.Mėt

Aukų iš 11 aukotojų surink
ta 100 dol.: 95 dol. Altui ir

Darbo valandos: Pirmadie
nis — ketvirtadienis 9- A.M. -3

Kai kurios voverės prisiren
ka ir prisidžiovina žiemai iki 
2000 grvbų.

Džiovina juos ant medžių ša- 
Eglutės redakcija kelių.

P" ‘o Audronė Pakštienė19. Jį pravedė pirm. Gediminas 
Vildžius, o svarbiausią progra
mos dalį įvykdė pats šeiminin
kas kun. dr. Cukuras. Jis vie
toj invokacijos jautriai pasimel
dė iš Sibiro maldaknygės, o po 
to pats Skaitė ir paskaitą.. Nu
rodęs, kad lietuvių genčių Bal-

sėktang* mdujitakteiA bufeto šd- 
m'ntnkel A Pltf‘kaftien*i Ir tarų- A. Peikus, J. Balčiūnas, J. Lastaus- 
ninkėm A. PBaMltimsf, ALlpite- kas. Vyt. Juoabkas, J. Rutkys, J. 
nei, M. Marksirtėtenet ir B. SamuM- Maksimavičių*, A. Lazauskas? A. 
emt už maisto parusėtai* težetnl- MteMtaaa, J. Vartotas, M. Grimai]*, 
ntakavfm*, B. Ks*1*urtri*n*t.už pa- J. Zdancevtėtea, Juosės Liūdžiu*,

nė, K. Kryževičius. A. Pitveliėnė, J. 
Kazlauskienė. O. Kripaitienė, J. Ja- 
koveckas, O. Pikelienė, O. Kryėanaus 
ktenė. J. Jutfaskas ir B. žbnkienė. 
Visiem širdingiausias ačiū.

Adv. M. SVBKAUSHBte sutiko 
te Iteaštyjė duoti paeiškraimų tr pa-

dąHyipfam. Kbosiani reiki* pažymėti, 
*«r teito DarŪnink*. Klausimai stųsfmi 
jc* Adresu: Mrs. M. Šveikauskas, Af- 
iomey af Law, S Belgrade Arenu*, 
Rodbdal*. Boston. Mass. 02131. '

ir visur turime priminti, 
Cukuras. Tat, New Londono- kad lietuvių tauta yra Ėr bus 
Grotono L. B. apyl. valdyba, gyva ir kad jai turi būti leista 
jam sutikus ir kviečiant, Šie- Įsijungti į laisvųjų tautų vaini- 
met Vasario 16 minėjimą ir ką. Savo šauksmais turime pra- 
surengė šv. Tomo parapijos sa- skrosti tarptautinę tylą

nas. A. Leikus, V. Biknaitis, B. ir kitas vairuotojas, O VIS tiek ga- 
T. Strimaičiai, J. ir O. Girdauskai, ]į taip atsitikti, kad nėra tei- 
■V, ir S. Valiukai. J. ir B. šauliai, gįjjgg atsakomybės Įteikia jro- 
V. Vaitužis, A. Ramanauskas, SLA jiv-
142 kuopa ir Liet. B-nčs apylinkė; dyti “neatsargumą” [negligen- 
po 5 doi. — L. zidonytė, k. vilnis, ce], kitau) nėra atsakomybės. 
J. Mankus, Miesto burmistro atsto- p vairuotojas darė
vas. M. ir G. ziaoniai. v. ir A. ’ * *
Plečkaičiai. SC ir A. Lipčiai B. 
Zemliauskas. V. Bražėnas, LRKSA 
116 kuopa. V. ir A. šauliai, V/Su- 
šinskas, B. Rinkevičius, J. ir J. 
šilkai, G. Puslienė, J. Mačys, Z. 
Merkevičius.; po 3 dol. — M. Ra
manauskienė. Z. šaulytė, J. Zaėčiu- 
rinskas, J. Goldupas, J. Kisielius; 
po 2 dol. — J. Mikalevičius, 
O. Norkūnaitė, M. Jokubaitė, V.

Mackevi-

Minėteas įyylm kero 12, 
s^kmaitiesų, lietuvių r Piliečių 
DrMupjes salėje aH aukšte). 
Pradžią 5 vai. popiet Po kbn- 
carti^ priiįgrainos bu& kavutė.

Ifinėjimą rengia Bostono a- 
teiteipkai sendraugiai ir malo- 
mai kviečia visi Bostono ir a- 
pyhnkių lietuviškąją visuome-

Vlikui, 5 dol. Vasario 16 rim- 
nariiai, bet tikimasi surinkti 
daugiau.

«ukot* bonk* lietuvišlro krūpninlto Demiki*. 8tep*n*u*R*s, Trečiokas, 
Ir Jo ttleidtm* loterijbu, davuslon Diuganrins, Kreivėną*. J. Petuškis, 
1S dol. ervno petoo, toro Šaimtnto- J. Kncsšnaa, A. Kaupu. Vyt. Ste
kui J. Mfc'fat ft 8. MorkevKtai ir aaftia, Algi* Vnctanka*. Steponai- 
vMem minėjimo dalyviam Ir auko- tl*. MBnvlčiu*. BaNMna*. Laadaus-

Vasario 16 minėjimo'proga rink
to* aukos Lietuvos laisvinimo reika 
lam. Aukotojai galėjo laisvai paskir
ti savo auk* Tautos Fondui, Altui, 
RežoHucijom remti komitetui ar LB 
centro komitetui. Viso surinkta 
ft<?O.7r, Aukojo: 35 dol. A. Ust- 
janauskas

30 dol. ALGA En^ineering Corp.,
25 dol. A. IR B. Jucėnai,
Po 20 dol.: E. Polekanskie”? p, 

ir A. Stankui, S. ir O. Drevinskai, 
ir L. Vilinskai.

Po 15 dol.: T. ir P. Norkai, F.
Lapinskas. A. Bakšys,

12 dol. K. Morkūnas,
Po 10 dol. I. ir E. Krasauskai, A. 

ir E. šliogeriai, H. ir J. Dapkai, A. 
ir J. Dragunevičiai, A. Kainauskas,
A. Gavėnas, U. ir P. Furmonavičiai, 
P. ir M. Baltrukoniai. P. ir L. Kris- 
čiokaičiai, J. Šimanskis, D. ir M. 
Banevičiai, J. Vitkus, A. ir A. Kup- 
revičiai, A. Lukas, A. Dragunevi- 
čius, S. ir I. Aliai, V. ir K. šnipai, 
J. ir S. Saliamonai, A. ir J. Dapkai, 
Z. ir M. Strazdai, A. Dailidaitė, A. 
ir M. Vaišnys J. ir VI Dziubinskai, 
E. ir J. Tijūnėliai, E. šerksnienė, P. 
Špakauskas, L. Lėvė, A. ir A. Moc
kui,' A. Luckai, K. ir V.; Nenortai, 
G. ir K. Tijūnėliai, S. ir K. Rū
kai, J. Kaspučiai, B. ir Z. Dapkai, 
J. Andrikonis, P . ir L Simanaus- 
kai, A. ir U. žitkai, K. ir Ą. Gaci- 
anskai.

Po 8 dol.: 
Giedraičiai,'

Po 6 dol.: A ir B, Kriščiūnai, R.
ir L Kapeckai, M. Petrauskienė.

Po 5 dol: F. Moncevičius, J. Leo- 
naitis, S. ir B. Zabuliai, A. ir S. Ja
rai, . J. Tamošiūnas, J. Bernotas, J. ir » - ----------- , ___ m •
O. Norkūnai, J. Dickens, P. Gylys, Fondui 215 dol. pnvalO apmokėti. Tai yra VI-
B. ir J. Janušauskai, A. Martinėnas, Aukojo: 30 dol. — R. ir E. Sa- $i£kai klaidingas supratimas.

a. ir v. Gruz- kiekvienas sužeidimas turi

ką, kas galima buvo padaryti 
aplinkybėmis, kad 

būtų išvengta katastrofos, tada 
nėra atsakomybės, ir mirusiojo 
našlė bei vaikai nieko negaus 
iš to vairuotojo draudimo ben
drovės. Ta pati taisyklė taiky
tina ir Jūsų atveju. Jei Jūsų 
dukrelė nukrito nuo laiptų dėl 
to, kad tie, laiptai buvo netin
kamai prižiūrimi arba dėl to, 
kad ten buvo toks defektas, 
apie kurj namų prižiūrėtojas ži
nojo arba turėjo žinoti, tada, 

n«w srttain, Conn. Žinoma, reikalas yra kitoks.
Vasario 16 mtoėjhno proga Lieku- ©8^ SUŽettojO aSUKOS ir 

vos laisvinimo reikalam surinkta ir draudimo bendrovės piBTlIUS 
Altui pasiųsta 800 doL Stambesnes į "neatsargumo” (MgūgMee) 
sumas aukojo: sąvoką žymiai skiriaaL lėkiu

25 dol. — Varpo klubas. b*vum
atveju patartina BU
žmogumi, kuris apie tokius rei
kalus nusimano, būtent, advo
katu. Su advokatu reikia pasi
tarti prM pasirašant formas

Mes gyvename apartamentų 
(Apartment bonse) buĮe ir mo
kame 175 doL nuomos per mė
nesį. Turėjome savo namus, 
bet pardavėme ir pasiėmėme 
butą tokioj < vietoj, iš kurios 
lengva pasiekti darbovietes. 

Miežaftta, J. Naruševičius, A. Kveda- Ąjąip mŪSU Imtas patogus, šil- 
dymas geras ir namų priežiūra 
gera. Yra sargas, kuris viską ge
rai sutvarko. 1

Mūsų duktė, kuri dirba ban
ke; išėjo vieną rytą į darbą ir, 
belipdama priekiniąis įėjimo 
laiptais, bato kulniukui užsika
binus už laipto, pavirto ir 
skaudžiai užsigavo. Nuvežus į 
ligoninę, pasirodė, kad jos kai
riosios rankos riešas yra įlūžęs 
(compound fracture). Kitą die
ną duktė labai blogai jautėsi, ir 
nutarė eiti į darbą. Ji man sakė, 
kad gal dirbant lengviau bus 
pakęsti skausmą.

Nelaimei įvykus mes tuoj 
pranešėme namų prižiūrėtojui 
(manager), kuris visus reikalus 
tvarko, nors patys namai pri
klauso kažkokiai bendrovei. 
Jis mus gerokai apklausinėjo, 
ir mes patys bei dukrelė kitą 
dieną, davėme* jam visas smul
kias žinias. Jis mums pasakė, 

Jmd jie turi draudimą ir kad, 
glvęs visas ligoninės ir dakta
ro sąskaitas pasirūpinsiąs jų ap- gauti iš draudimo bendrovės, 
mokėjimu. ar tik gydymosi išlaidas? O gal

Duktė padirbo savaitę, nors jau pervėlu?
visą laiką skaudėjo. Kitą sa- Darbininko skaitytojai,
vaitę ranka baisiai ištino, pa- Brooklyn, N.Y.

pn dvi premiias — viena .15 
dol.. kita 10 dol. Jei laimėjęs 
premiją šventėn nebus atvykęs, 
premija btes niisiųsta.

V. Petravičius, A. Stankevičius, D. muliai, po 15 doL 
Venclauskaitė, V. ir A. Gailiūnai, V. džiai ir P. Naiduškevičius; 14 dol. . . ___ .
ir E. Balchiunai^ J. Kova, A. Klei- — New Britano šv. Cecilijos cho- teisinių pasekmių. ZmOgUS ga-
za, P. Pileika, L RuseckienS. Gimtu- ras; po 10 dol. — Liet. Moterų Jį būti Užmušamas autmnobilio
lai, A ir M. Ife^mącai, V. ir S. Klubas^ Moterų katastrofoje, kurioje dalyvavo
Balčiūnai, A. ir J. Papieviai, K. Ma- dr. J. Vėbra. V. Kronkaitis, J. Jony- * * J
rijofienė, K. Petruškevičius, D. Drau- 
gelienė, S. ir J. Merkiai, L Vitė- 
nas, A. Morkūnas. V. Zdanys, A. Pa- 
teckis B. Vedeikis, Vadišiai, M. ir 
E. Orentai. A. E. G., A. ir R. Pilve
liai, E. Bakšys, J. Kruzinauskai. T. 
ir J. Sereikai, S. Petravičiene, K. ir 
K. Vaitaičiai, J. Ruškys, V. ir M. 
Balchunai, J. ir B. žiliai, A. Belaza- 
riene, I. ir A. Kirkučiai, Z. Dreslius, 
A. ir D. Virkučiai, K. Jurkevičius, 
J. Zdanys.

4 dol.: E. J. žiurys, jr.J. M. Stem- 
pliai.

Po 3 dol.: A. Liutkevičius, K. S. 
Radikas, M. Nagurskis, A. ir M. 
Stumbers, P. AMamienė, V. Saimi- 
ninkas.

Po 2 dol.: S. Patterson, J. Kli
mas, L J. David.

Po 1 dol.: J. M. Thomas, H. Braz- 
naittkas, A. J. Denerick. L. Greb- 
liunas, A. PhHllips. A Jankauskas, 
C. Casman, J. Nashlena*. A Mari
as, S. Srnpsas, Palubys, Mukai.

Šis miestelis yra apie 25 my- Būdami laisvėje, turime bū- 
lios nuo New Londono ir jame ti gyvi dabartinio lietuvių tau- 
amerikiečių šv. Tomo parapijo- tos, skausmo liudininkai. Vi
ję klebonauja kun. dr. V. M.

MiaKnas, K^OboI**; 6 doL Janavi
čius; po 5 doL: K. Vahižls. Ramo- 
niraS, P. Vaitekūnas, L Jastukaitytš 
K. Kasportūnas. St Lukoševičius, K. 
Bartys, AkuBenie, JaMcdnienk Janiu 
kattienš, K. Adomūnienė, P. J. Le
vickai, Skučas, P. A Normantai, A 
Gurskis. <X B*uMi®«, DeivieaB, Me
džiūnai, O. Mamaitienė, E. Raudys,

i: Nedi<^ ' W^'ta^"^
mažesnė ŪŽ/kttes didfiom Mvė ; prifeėgČM 
asmenj^ėm. Gausiai jų turėjo- liko ne^l 
me praeityje, nestingame ir da- &i žfooridi 
baryje. Vieni mus Žavi? kaip , t Vįeną K

auka W teptas laisvę, dar kiti
— savo moksline fr menine tū- tautos ug^nsų 
žyįa, fifosofine bei re- paėjęs - tetute! 
ligine įpintimi, savo tauria as- mūsų tautai 
me&ybe. Nę rite net Prabėgę 25 mū-
patys gerai pažįstame bei įver- R tautą tebeslegia mete
tiųame. M tiek dažniau prisi- sunMa nedalia, sukteriė/ ryš- te i 
menamę ąeposios praeities kte ilkdti SL Šdąntefo tekš- 

mę lietuvių tetai-Daugiau 
tėra žinomas ateitininkam, ku
rių ideologų yra buvęs. Tuo 
tarpu St Šalkauskis netelpa 
jokios organizacijos rėmuose. 
Savo gitia filosofine, mintimi ir 
savo tena asmenybe, kurią 
dr. Juozas < Girnius yra pavadi
nęs “žmogiškosios didybės pa- 
slaptimi’, St Šalkauskis yra vi
sos mūsų tautos pasididžiavi
mas, jos genijaus apsireiški
mas. St. Šalkauskis yra vertas 
didesnio savo tautos dėmesio 
ir didesnių mūsų pastangų sa
vo didžiuosius asmenis geriau 
pažinti.

Norėdami atkreipti į tai 
mūsų visuomenės dėmesį, atei
tininkai ryšium su St. Šalkaus
kio 25 metų mirties sukaktimi 
yra surengę keletą riešų minė
jimų. Bostone toks minėjimas 
rengiamas kovo 12. Apie St. 
Šalkauskį kalbės buvęs jo mo
kinys dr. Juozas Girnius. Bos
tono lietuvių visuomenei bus 
gera proga išgirsti autentišką ir 
svarų mūsų jaunojo filosofo žo
dį ne tiktai apie St. Šalkaus-

Kokia didelė dygstančių iš 
žemės augalų jėga, gali paltu- 

<I»M prMon- dvti lota bedygstan-
Iki M. Visus dar- « *eraė» «’> Pa

bus nasirašvti slspvvardžiu ir ® sver’an'^l plyM- 
ru-udvl: -mžiu. Ant atskiro vo- Rabarbaras, ausdamas iš ša- 
k''iji nž*iišvti slzDvvardj. o vi- mės, gali numesti į šalį sunkią 
dun idėti savo tikrą vardą ir betoninę šaligatvio plytą. r 
pavardę, amžių ir antrašą- Tą 
vokeli užklijuoti ir įdėti į dides
ni voką kartu su konkursiniu 
darbu. Ant didfcoio voko užra- 
švti Erlutės antrašą ir įmesti į 
pašto dėžutę. Pasisekimo vi
siem!

perskaitė Vasario 16 aktą, o Zi
ta Rajeckaitė padeklamavo J. 
Minelgos “Mūsų kraštas Lietu
va”. Jos broliukas Algis Rajec
kas paskambino S. V. Racbma- 
ninovo, rusų kompozitoriaus, 
1917 pabėgusio nuo komuniz
mo ir 1943 mirusio Kaliforni
joje, preliudą Nr. 2. Irena Vil- 
džienė perskaitė Lietuvių čar- 
tą, kurios žodžiai “Lietuviaisgvventa ir gyvenama žeme ir T. . . . .

praeitimi. Mūsų charakteris su- esamc Tu -T;' . ^tu¥U“? ‘u‘ 
sijęs su protėjų gyventa žeme. bo*1 mus

r-’mvse plaka pulsas iš amžių 
gi’umos. mes nešame savo krau
jine varbinvą, didelę Lietuvos 
praeiti, kuri surišta su žeme — 
Pabaltiju- Čia citavo Bradūną ir
Putiną. Kas mes esame, niekad Londono apylinkėse, nedaug 
neturime pamiršti. Jei kalbą nuvykome ir į minėjimą — 
vienas kitos ir pamirštų (ją ga^ vos 21 su vaikais, bet kun. dr. 
Įima ir vėl išmokti, ar pri- Cukurb pastogėje jautėmės 
riminti). tai krauju- jis ristiek kaip viena šeima. Nuoširdus 
liks lietuvis. ačiū jam, o taip pat ir apvl.

. . ------------- . valdybai: G. Vildžiui. A. Pakš
tienei ir St Mikniui bei visiem 
talkinusiem.

Schuyler Savings and Loan 
Astociation of Kearny* New 
Jersey prezidentu išrinkta* Pe
ter W. Welev*», o tarybos pir
mininku — Julius Paknis.

Schuyler Savings and Loan 
Association of Kearny, N. J. 
yra Lietuvių Taupymo ir Sko
linimo Draugija, kuri • buvo į- 
steigta 1924 m. senesniosios 
kartos lietuvių. Laikydami tvir
tai vairą savo rankose, lietu
viai, ilgus metus vadovaujant 
Juliui Pakniui, per 42 veikimo 
metus draugiją praturtino ir 
išgarsino. Draugijos aktyvas 
(Assets) 1966 gruodžio 31 — 
5,260,991.49 dol., rezervo kapi
talas — 259,750.57 dol.

Draugijos būstinė savo nuo- 
savuose namuose — 24 Davis 
Avė., Kearny, New Jersey.

UBtoi* vfafetn p»—’*”*»- 
stem prie to mtaSJiino pnataektino. Po 20 dof. kun. B. Gauronskas, 

parapijos kMjMnul tam. A b. SemaSka, Grikiai J. Žukauskas. 
12 doL — Jonas Liūdžtus. 
Po 7 dol. A Šova. P. Jukna. 
Po 10 dol. J. Betooris. E. Link, 

Giedraiti*, O. Murauską*. V. S*n- 
keričtu*. Susivienijimo 34 kuopa, arta “gtatements”, o ne po to. 

«««“*> v •t’*'® 
ttpOdym* v. Abectunas, E. Žigas, P. M Ra*- n e a t S 8 F gU m O [negligeDCe]. 

Draudimo bendrovės . kartais 
Lipte' *u b,’ GtotoąpaK* «* prM- b. teteA StaMdasT”7 sutinka aptekėti gydymo išlai-
dSjbn prie mestais ptognunos. dr. Po 5 doL Burmistras Paul J. Ma- dlS, nors j08 ir yra tas n«O- 
Vainienei už mtnBjhno pravedt-r’, nafort. P. Andriukaitis, V. D-lan- monės, kad jos nebuvo atsaUn- 
auku rinkimo vadovei M. Jokūbai- gauskas. D. SHvtskienĮ. K. Zavfc- *_
tei Ir tnlktatakem O. Norkūnattei. kas, J. 8čtuka, SavonlenA Steponai**- ™ dė^nia dėl tO, KM DO- 
V. Gnredtanei ir A LtpCienei už kienS Artauskai. A. Zdany*. Plečkai- rimą išvengti teismo išlaidų ir 

dar dėl to, kad nenorima nu
stoti vadinamojo "good wiH’’; 
ypatingai tokiu atveju, kaip 
Jūsų, nenorima nustoti gero 
nuomininko.

Negaliu Tamstai pasakyti, ar 
Tamstoms patartina dabar pa
sikalbėti su advokatu. Man at
rodo, kad jau pnrvėta.

-V ■ -,'5S3k«



JUOZO MILIŪNO

REAL ĖST ATE

N.Y. 11421

HAVEN REAITY

DĖMESYS!

LIETUVIŲ DIENOS

KAINA:

>6.00

KLI8
.-i i *jjQU

OOtj

Wanted exp shirt operatore Steady 
work nice worfcing conditkms many

Auto Repairing AUTOMATIC trans- 
■toniom rebudt aslou as $100. Seate 
instalted aa lov as $35. Minely days 
guanateed. Also eomplete Hne of 
genėtai rapcdrs. Call 335-4502 days; 
after 7 p m. 372-6708. Aak for Niek. 
Open 6 days a week.

OETROIT. MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

W3LB, 1400 baiga 
15756 Lesure, Detroit 27, Midi. 

BRoadway 3-2224 
Šeštadieniais 8:46 iki 9:45 v.v

’ M Medfcal 
Mįf ~ 
$»torfart

WANTEO EXP OPERATORS 
on dress sect and piecenonork 

Steady work nke working condi- 
tions many fringe benėfits A tmfon 
sbop PHILS DRESS CO — 35 Ex- 
change Ptace Paparti r NJ. Call 201 
473-9249 F

LAMPKIN MOVERS 
Local and Long Distance 

Ldeensed and Bonded 
Reasonable rates 24 hours Service 

167 W 145th Street N. Y. C. 
Call 286-9250

Užsisakykite 
žurnalą

RAYS OQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo- 
to garimų ... Didžiausias pasirinkirnas degtinės ir vyno. 
I89-Š<LEFFERT$ 8LYD. RJCHMOND HILU N. Y-

Tatofonas: Vlr^{^544;
i ■ .^^įį—' ' ' ■

PLAINFIELD CAB ©Q.
24 tanr Service — 7 days a week 
forvcdcHngs comniunions and con- 
firmatlons to hpspitals and, airports 
201 Kast 2nd Street Plainfield NJ.

CaH 201-754-3978 
for prompt Service

Nauja New Yerko mieste
GRUNDIG - TELEFUNKEN - llAi#UNKT

Nšš. HI-FI
nešiojami stereo fonografai

GERMAN ELECTRONIC IjįgĖ
Specialistai pstafnsvtaui ir viate.iMN NtolHM

WANTEO EXP OPERATORS 
on dreseės do a complete garment 
steady work nice worfcing conditions 
uniou sbop. MAREL DRESS CORP. 
2517' MeDonaN^ Avenue Brooklyn 

Calli 336-7114

HARTFORD, CONN. _ 
Ved. ALG. DRAGOMAVICIU3 

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

TeL: 249 -4502
Sekmadieni — nuo 12 Iki 1 pp. ,

Itefrrvtšteai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L Damhriūnas, 
A. Kimias ir W JĮ Schmglstięg. 
Rlefrift lietuviai piaia iŠronri 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kama 7 doL Galima už
sisakyti:

DARBININKAS 
910 WH1oughby Ava. 
Brooklyn, N. Y. T1221

Prof. dr. J. J. Stukas>wakan- 
ing Lithuania. Lietuvos istori
jos bruožai anglų kalba. Išlei
do Florham Park Press. Ine., 
187 psL 8x9 dydžio, {rišta į 
žalios spalvos kietus apdarus. 
Priede Lietuvos žemėlapis ir 16 
portretų. Kaina 5 doL '

: Konstantinas Račkauskas, 
Lietuvos konstitucinės taisės 
klausimais. Salia trumpos pa
grindinių nepriklausomos Lie
tuvos konstitucinių organų ap
žvalgos autorius giliau nagrinė
ja lietuvių tautos ir valstybės 
autoriteto sampratas. 1918 va
sario 16 d. aktą autorius laiko 
pačiu svarbiausiu Lietuvos vals
tybės atstatymo konstituciniu 
dokumentu. Per jį pasireiškė 
lietuvių tautos pirmapradė vals
tybės kuriamoji galia. Išleido 
autorius. 178 psl. Kaina 2 doL

Antanas Vaičiulaitis, Gluoo-

Ateities lesykla..Aplan
kas -ir viričaKy . dafl. Jomanto 
Laniausko.238 psL Kaina 4

4 Brothers Homes 
248 - 74 Street 

Ridge Blvd. A 3rd Avė. -• 
TeL Days 745^355 Eves. 642-4032

HEtfMff.MALE

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, 
Vedėjas P. VlddNIS 

173 Artbur St, Broticton 18, Misa. 
TeL JU 6-7209 

FM bangomis 105,7 MC 
m^. iŠ WKOX, Fnndngham, Mane 

Sekmadteotada 8 - 9 vaL ryto

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air condMfoaed 

A. J. BALTON-BALTROHAS 
T 3*yma*w4 Vanagu- 
A Notary PobBc

660 Grand 8L, Brooklyn 11, N.Y.

VVANTED-j CMRaiATRC SCREW 
MAČHINK MEN SET-UP MEN & 
OPERATORS- Day and nigttt shifts 
steady work nice working condi- 
tions — Bridgeport Hardware Mfg. 
Corp- Scofield Avė Bridgeport Conn. 
203 - 333-3168*

Vedėjas 
STSP. MUVKUB 

WUYN ~ 9388 Hlocycfee 
ir FM 101J banvL 

Sekmadieniais rikio 1 - 1:30 vaL |kp.

gitalizaĮion wosfc wbere you live — 
OsaiMtig taųndfey 15 No. Kfehland 
Av^tkįanhig -«T. CaH 90 WI 1- 
22NĮt9^ tfari£tnexper ,heU>.;. ’ •

VAITKUS
FUNERAL HOME- 

197 Webster Avenue
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir belsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC “ 

Patarnavimas dienų ir naktį. Mo- 
derntiBca koplyčia termenhds dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas Žemtandomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir i 
kttua miestus — TeL TR 6-6434

GAL FRH>AY '
skį^ As- 

sist ęxecutive. Good sąlary. Fringe 
benefits. p£asi& edtribttfons. Call 
.291 -'624-7977, Mks. CaDity. — Work 
where you Mve.

Joseph - Ganzya
GRABOBIUS 
BALSAMUCdKMAS 

2312BĖOFORD AVĖ.
Broekiya, N. Y.

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudoa ir visais reBudate kreipkite i 

Insurance - Real Estate
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federattote valdžios mokesčių (Ineome 
Tax) pareUUdmat — TeL Vtrginia 6-1800. .
116*04 Jamaica Avenue . Richmond Hill 18, N. Y 

TeL VIrginia 6-1800

188 West 14th Street, New York, N. Y. 10011 
(arti 6th Avė.) ’ TeL CH 3-3005

Mes siunčiame dovanų siuntinius i Lietuvą ir visas USSR res- 
pwhfft*<i o taip pat Rnriw»njjų-
Užsakymai pattu išpildomi tą pačią dieną, kada J e gaunami.
Visos išlaidos ir muitai apmokami čia, taip kad gavėjas neturi 
nieko mokėti
Jūsų patogumui sandėlyje mes tarime (fideiį medžiagų pasirinki-

NEED A MASON
Get a SpedaHst in Brick 

Block and Cement Stone Ate.
DENNY MASON CONSTRUCTION 

1819 Comelia St Brooklyn 
CaH 497-2499

WANTED E*P WA1TRE88E8 
. 6DąysaWeek Steady work 

XnC8WUra!i!gCOraOOOB 
Wbrtc wNr»« ypu gve " 

J^T TEAUAM RBŠTAURĄNT 
216MMnŠt,Rew Mllford NJ 

Call 201-262-9873

Guebecke stpM'Bttoto 
Rassemblement pour FlndepeD* 
dancė Natkmale pagamino 
tūkstančius antspaudų su šū
kiu “100 Aus dlnjustice” (100 
metų skriaudos), kuriuos žada 
platinti provincijos prancūzų 
tarpe. Šiais antspaudais dtio* 
ma atžymėti laiškų vokus ir 
tuo būdu skleisti Ouebecfco ne
priklausomybės mintį.

įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautmrėje yra AdeHa-Jvairtą-<gatevų’bwtAlškųr*toJWžtų pašuto 
kimas: išeiginės -balinės bei darbo senelės, megrtrikai, apettnnkai, 
bttuškutėA kojinės. Č4a gaunama sfantUniems gatavi moteriški dnt- 
hnėfcri, --------- --------.... ... .
95-04

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

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 89*h Avė.. Rkhmond H», NX; Hl 14799 
6755 S. Westem Are*, Chicago, Hl.; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolas lengvomis išsimokėjimo stygomis, paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu gaUme patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, gattfe tapti Indėlininkais — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukštus procentus. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, ypač jau
niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja šiuo metu kainuoja 12 doLAkcijų pirkimo ir bendrai informaci- 
jos reikalais prašom kreiptis į Nęw Yorko arba Chicagos Įstaigas.

tT«I^EVergrNn 7-6335 .

SteofaM Anflicjfc
, (AĮMAKAUSKAS).. ,

Graborius - BalsSmnotojas 
MOT>E3aiI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.

PITTSBURGH, PA.
WŽUM, 1560 banga 

ved^las VYT. A. YUCIUS
52 sparty sl Fmma. 15228 dainą. §i padavimų knyga
Sekmadieniai 12^^12:30 v. dideliem ir mašesmem.

TM jųnč tinkama dovana litua- 
philadelpmia^p**?--* nįMmin -TnfdtyiriĄ auMėtmiasn.
WTEU 860 kHocyctes .

'BE3WRUOiMEN2s balsas knygos pasakojmiai
1293 Green st, PHia. Pa. 19123 . m^Tęžti į istoriją. Iliustravo

MMie-u. ia> iki 2=30 M. ^tetarąs Valius. 128 pd.
Kftina ?. RO dol

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos gaunamos Darbininko ad- 

Kultūrtoė-kemerciBė programa minMracfjote; 910 Willough- 
Sekmad. 9:35 ik’ 10:30 ryto by Avė., BTOOktyll, N.Y.11221.

EIZONAS 
SCHOOL OF KEY 

PUNCHING

WATERBURY, CONN. 
WWCO

Ved. AMT. PALIULIS

SfiORE ROAD
" ^&Ž»T2 fam£y 

BRICK HOUSES 
Ideal tor Motber and Daughter

5-6 Rm Apts — "tyaBr In” , 
8 Baths

LAIDOTUVIŲ DfRBKTOHIŪB 
844B JAMAICA AVĖ. 

tysto Eoa^ Pušy StaMoBj 
Ufssdbavra, N. Y.,
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NAUJIENOS^

Dr. K. Valiūnas, Vliko pir
mininkas, su žmona kovo 8, tre
čiadienį, išvyksta Į Europą, kur 
išbus visą mėnesį.

Apreiškimo parapijoje meti
nės rekolekcijos įvyks kovo 13- 
19. Jas ves tėv. dr. Viktoras 
Gidžiūnas, O.F.M.

Motery Vienybės pavasari
niai šokiai bus gegužės 6 d. 9 
v.v. Kolumbo vyčių salėje, 616 
Jamaica Avė. Programoje dai
nuoja Cerienės-Mulks vadovau
jamas Birutės ansamblis, šo
kiam groja Algirdo Starolio or
kestras. Skanūs užkandžiai. 
Moterų vienybė kviečia visus 
atsilankyti.
New Yorko lietuvių teatras 
vaidins K. Ostrausko “Pypkę” 
ir A. Landsbergio vieno veiks
mo farsą “Barzdą” balan
džio 29 d. 8 v.v. Van Wyck mo
kykloje Jamaicoje.

K. M. S-gos 29 kuopos susi
rinkimas bus kovo 11, šešta
dienį, 1 v. popiet Kezių namuo
se, 80-69 90 Avė., Woodhavene. 
Valdyba kviečia visas nares bū
tinai dalyvauti.

Angelų Karalienės parapijo
je 40 valandų atlaidai prasidės 
kovo 12, šį sekmadienį, 11 v 
ir baigsis antradienį, kovo 14 
d., 7:30 v.v. Sekmadienį ir pir
madienį 7:30 v.v. bus mišpa
rai ir pamokslas, antradienį 
7:30 v.v. mišios ir pamokslas. 
Rytais mišios ir pamokslas 9 
v. Pamokslus sakys kun. St. 
Raila.

Tautinių šokių naują plokš
telę, kurioje yra šie šokiai: Gy- 
vataras, Sadutė, Ragučiai, šus- 
tas, Vėdaras, Malūnas, Audė
jėlė, Kubilas, Subatėlė, Blezdin
gėlė, Noriu miego, Blezdingi- 
nis jonkelis, Mikita, Kalvelis ir 
Suktinis, išleido JAV LB Kul
tūros Fondas. 5348 So. Talman 
Avė., Chicago, III. 60632. Kai
na Stereo 5 dol., Mono 4.50 
dol. Persiuntimui pridedama 
50 c. Rašyti: Darbininkas, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221.'

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

Dail. V. K. Jonynas kalba religinio meno parodos atidaryme vasario 26 
Maspetho lietuvių parapijos bažnyčioje. Nuotr. R. Kisieliaus

Vienuolynas _____  G L 5-7068
Spaustuvė _______  GL 2-6916
Administracija_____ GL 22923
Redakcija ________ GL 5-7281

Apreiškimo parapija jau turi 
naują vargonininką—muz. Al
girdą Kačanauską. Jis choris
tam oficialiai buvo pristatytas 
per repeticiją pereitą sekmadie
nį ir priimtas šiltais plojimais. 
Repeticija praėjo labai nuotai
kingai ir su dideliu abipusiu 
entuziazmu. Kviečiami ir nau
ji choristai, nes ruošiamasi nau
jam koncertui.

Apreiškimo parapijos choris
tų tradicinė velykinė komu
nija bus kovo 12, sekmadienį, 
per 11 vai. mišias. Po mišių 
bus pietūs, kuriuose dalyvaus 
kleb. kun. N. Pakalnis, dabar
tinis choro dvasios vadas, ir 
kun. J. Pakalniškis, buvęs cho
ro dvasios vadas. Pietūs bus 
White Horse Tavern, 86-16 Ja
maica Avė., Woodhavene.

Lituanistinių kursų Fordha- 
mo universitete stipendijai lė
šų telkimo vakaras iš kovo 12 
nukeliamas į gegužės 7.

N. Y. Liet. Fronto Bičiuliai 
šausio 28 L. Baltrušaitienės bu
te įvykusiame susirinkime iš
rinko naują 1967 valdybą: pir- 
min. dr. B. Radzivanas, sekr. 
L. Baltrušaitienė, ižd. J. Na
vickas, kandidatai — F. Igna- 
tienė ir P. Jurkus. Valdybos pir
mam posėdy nutarta gegužės 
28-29 kviesti rytų apygardos 
Fronto Bičiulių suvažiavimą. 
Sekmadieni, gegužės 28 Maspe- 
tho bažnyčioje įvyks pamaldos 
už žuvusius partizanus ir Fron
to Bičiulius. Pamokslą ta pro
ga sakys kleb. prel. J. Balkū- 
nas. Po mišių salėje vieša pa
skaita. Taip pat nutarta rugsė
jo mėn. sukviest į New Yorką 
visus Atlanto pakraščio rašyto
jus ir pagerbti lietuvį rašytoją 
ir lietuvišką knygą. Kitas N. 
Y. Fronto Bičiulių susirinkimas 
įvyks balandžio 7 vakare pas 
dr. I. Skeivį. Fronto Bič. rei
kalais prašoma kreiptis: L. 
Baltrušaitienė. 86-36 108 St., 
Richmpnd Hill, N.Y. 11418, te- 
lef. VI 6-3648.

Bayside, Queens 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. B A 4-01 
04.

Skautų Kaziuko mugėje kovo 5 Maspetho lietuvių parapijos salėje skautai ir skautės dainuoja skautiškas 
dainas. . > ' ■ ■ Nuotr. R. Kisieliaus

Vasario 16 gimnazijai meti
nį mokestį (12 dol.) paštu pri
siuntė A. Kazickienė, V. Mod- 
zeliauskienė, J. Klimavičius, A. 
Sabalis ir dr. B. Svogūnas. 
Naujais nariais į būrelį įsira
šė adv. Fr. Aleksis ir P. Balt- 
rulionis. Būreliam vadovauja L. 
Baltrušaitienė, kuri maloniai 
prašo ir kitus būreliam priklau
sančius narius savo įnašą siųsti 
paštu: L. Baltrušaitienė, 86-36 
108 St. Richmond Hill, N. Y. 
11418.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Baltasis Stumbras, premijuo

ta istorinė apysaka jaunimui, 
parašyta Gintarės Banaitytės - 
Ivaškienės. Kietais viršeliais, 
su gražiomis iliustracijomis. 
Kaina 3.60 dol.

Lietuvos Istorija, penktai kla
sei ir devintam skyriui, para
šyta Vinco Liulevičiaus. Dide
lio formato, kaina 1.25 dol. Iš
leido JAV LB Kultūros Fondas, 
5348 So. Talman Avė., Chica
go III. 60632. Taip pat gauna
ma ir Darbininke, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

Parduodama smuklė “Res- 
public Bar and Grill”, 492 
Grand St. (Hooper St. kampas), 
Brooklyn, N.Y. 11211. Vieta 
gerai pažįstama ir lankoma. 
Kreiptis į savininką Igną Sut
kų virš minėtu adresu.

Parengimai New Yorke
Balandžio 1 — Šokiai Atsimainy

mo parapijos salėje Maspethe. Ren
gia New Yorko moksleivių ir stu
dentų ateitininkų kuopos.

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. vak.

Balandžio 16 — “Lietuvės teis
mas” Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne. Rengia Liet. Katalikių 
Moterų Organizacijų Komitetas.

Balandžio 22 — Laisvės žiburio 
vakaras Maspetho parapijos salėje.

Balandžio 28-30 — Skulpt. Petro 
Vaškio skulptūros ir keramikos pa
roda Maspetho lietuvių parapijos 
salėje Maspethe. Rengia New Yor
ko lietuviams skautams remti ko
mitetas.

Balandžio 29 — Paskaita ir me
ninė dalis Camegie International 
Endowment salėje. 345 E. 46 . St., 
Manhattane. Rengia Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis — New Yorko sky
rius. Pradžia 7 vai. vak.

Balandžio 30 — Pabaltijo Moterų 
Tarybos 20 metų sukakties minėji
mas Estų namuose, 243 E. 34 St., 
Manhattane. Pradžia 3:30 vai. p.p.

Gegužės 6 — Pavasario Balius 
Lietuvių Piliečių klubo salėje Mas
pethe. Rengia New Yorko vyrų ok
tetas.

Gegužės 6 — Moterų Vienybės ba
lius Knights of Columbus salėje — 
616 Jamaica Avė., Brooklyne.

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

Gegužės 27-28 — Lietuvių Fronto 
Bičiulių Rytų apygardos suvažiavi
mas. Geg. 27 — Apreiškimo para
pijos salėje Brooklyne. o geg. 28 — 
Atsimainymo parapijos salėje Mas
pethe.

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

PATERSON, NJ.
JAV Liet. Bendr. apylinkės 

valdyba rengia rašytojo Prano 
Naujokaičio ir jo kūrybos pa
gerbimą kovo 12 d., sekmadie
nį. šis literatūrinis pobūvis ren
giamas “Draugo” literatūros 
premijos, suteiktos Pr. Naujo
kaičiui už romaną “žydinčio?

TALKINS LIETUVIŲ KAT. 
RELIGINEI ŠALPAI

Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros- Draugija New Yorke, 
savo susirinkime sausio- 22 vie
ningai sutarė pasiaukoti ir pa
remti religinę šalpą. Jos pla
tins lietuviškas-religines kny
gas, plokšteles, lietuviškus iš
dirbinius ir kita. Platinimo dar-
bas pradėtas vasario 19. Minė
tu dalvku galima gauti kas- ___
dien darbo valandomis, sekma- MIRĖ DR. JUOZAS PETRONIS 
dieniais nuo 10 vai. ryto lig
1 v. popiet, ir lietuvių paren- Bostone kovo 5 mirė dr. kietijon ir Bailėje 1926 baigė 
girnų metu. Dirbs' po dvi LK- Juozas Petronis. Prie. ilgesni agronomijos mokslus. Lietuvo- 
MKD narės, kurnrpirm. yra dr. laiką trukusių negalavimų pri- je mokytojavo, buvo žemės 
A. Radzivanienė. Lietuvių Ka- sidėjo gripas, bronchitas ir pa- ūkio statistikos vedėjas. 1930 
talikų Religinės šalpos įstaiga galiau trombozas, kurie ir nu- organizavo visuotinį žemės 
yra 64-09 56th. Rd., Maspeth, varė į kapus nebaigusį sulaukti ūkio surašymą. Sovietų pirmo-
N.Y. (priešais lietuvių parapi
jos salę), tel. (212) — 894-7351. 
Visas pelnas skiriamas religi
nei šalpai, Vatikano lietuvių re
liginių programų palaikymui.

Išnuomojamas kambarys. 
Galima naudotis virtuve ir val
gomuoju. Labai patogioje vie
toje, prie gero susisiekimo, 
Woodhavene. Skambinti telef. 
846-7255.

New Yorko Koliziejuje Šią savaitę vyksta tarptautinė gėlių paroda, kuri 
tęsis iki kovo 12. šiemet paroda geriau apšviesta Ir praplėsta per trli 
aukštus. Nuotr. R. Kisielaiui

Šv. Petro lietuvių parapijos 
So. Bostone banketas bus ge
gužės 14 Liet. Piliečių klubo 
salėse.
...Dail. Vytauto Igno paroda 
vyksta šią savaitę tautinės są
jungos namuose. Paroda už
daroma kovo 11.
Romas Baika, Alfonso Baikos 

sūrius, tarnauja kariuomenėje 
Vietname. Gavęs 5 dienas a- 
tostogų, buvo išvykęs į Japoni
ją, kur iš Tokyo paskambino te
lefonu tėvam.

Antanas Matjoška vasario 19 
buvo išvykęs į Brocktoną, kur 
kalbėjo nepriklausomybės mi
nėjimo šventėje.

Paulius Žičkus, Lietuvos ne
priklausomybės šventės proga 
vasario 26 kalbėjo Lowelly. Me
ninę programą Lowelly atliko 
Bostono vyrų sekstetas, vado-
vaujamas muziko Juliaus Gai
delio.

dienos”, proga. Tikimasi, kad 
ne vien Patersono, bet ir kitų 
New Jersey apylinkių tautie
čiai, kuriem tautinės gyvybės 
klausimas sutampa su kultūri
nės gyvybės reiškiniais, savo 
atsilankymu pagerbs ne tik ra
šyto j ą-laureatą, bet ir tą kultū
ros šaką, kurią lietuvių išeivi
jos rašytojai gaivina ir ugdo.

Pobūvio programoje bus ra
šytojo Pauliaus Jurkaus apžval
ginė paskaita, ištraukos iš pre
mijuoto romano (Irena Veblai- 
tienė) ir kt.

Pagerbimo pobūvis rengia
mas šv. Kazimiero parapijos 
salėje prie Lafayette g-vės. Pra
džia 4 vai. popiet.

68 metų amžiaus.
Velionis buvo gimęs 1899 

balandžio 2 Pabališkių kaime 
netoli Prienų. Gimnaziją baigė 
pirmojo pas. karo metu Voro
neže. Teko ten pažinti ir bol
ševikinį kalėjimą. Iš jo ištrū
kęs ir grįžęs Lietuvon, 1919 
sausio 15 Įstojo savanoriu į Lie
tuvos kariuomenę, baigė karo 
mokyklą. Nuo 1922 iš kariuo
menės pasitraukė, išvyko Vo-

Altas Lietuvos nepriklauso
mybės šventės proga surinko 
1620.80 dol. Kai kas aukojo tie
siai Tautos Fondui. Tokių au
kų.. surinkta 395 dol. Stambiau
sias aukotojas, kaip ir kas me
tai, yra inž. Jonas Mikalauskas, 
paaukojęs po 50 dol. Tarybai 
ir Fondui.

Matulaičio vardo senelių na
mų statybai rengiami pietūs ba
landžio 16 Prudential Centre 
viešbutyje.

Kultūros klube vasario mėn. 
kalbėjo Romas Misiūnas iš Ya- 
le universiteto, kur jis rengia
si daktaro laipsniui. Jis kalbė
jo kaip Lietuvos spauda pa
vaizduoja Amerikos gyvenimą.

sios okupacijos metu buvo Tra
ku ap. agronomas, vokiečių o- 
kupacijos metu trumpą laiką 
buvo žemės ūkio tarėjas, atvy
kęs į Vokietiją, Giesseno uni
versitete už disertaciją apie Lie
tuvos žemės ūkio vystymąsi 
1948 gavo daktaro laipsnį. A- 
merikon atvyko 1949.

Organizacijose veikliai daly
vavo nuo 1913 — buvo ateiti
ninkas, buvo krikščionis demo
kratas, buvo paskutinės [bolše
vikam užėjus] ateitininkų sen
draugių sąjungos centro valdy
bos narys; buvo ūkininkų są
jungos centro valdybos vicepir
mininkas ir pirmininkas, o A- 
merikoje tos sąjungos atstovas 
Vlike.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad kovo 5 d. Bostone mirė 
savanoris kūrėjas a.a. agronomijos daktaras

JUOZAS PETRONIS
Pašarvotas Casper & Son laidotuvių namuose 187 Dorchester Street 
Bostone. Laidojamas kovo 8 d. 10 vai. ryto iš šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčios Naujos Kalvarijos kapinėse.

Žmona, sūnus ir duktė su šeimomis

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

“Kur tūkstančiai taupo milijonus"
Alfred W. Archibald. President

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $125,000.000.

Current dividend 4%% on all accounts.

Dabar moka 4’V1% už visM rū§ių taupomus pinigus.

Kultūrinis subatvakaris buvo 
skirtas Vasario 16. A. Laikū- 
nas iš Clevelando atvežė buv. 
prezidento Antano Smetonos, 
sakytume, paskutinių gyveni
mo dienų ir laidotuvių filmą. 
Rodant filmą aiškino subatva- 
karių vadovas rašyt. St. Sant
varas. Po to muziko Gaidelio 
mokiniai atliko meninę progra
mą. Pianu skambino: Laima 
Baltušytė, Saulius Cibas, Aldo
na Dabrilaitė ir Birutė Vaičjur-, 
gyte. Birutė Vaičkjurgytė dar 
padeklamavo ir du Maironio ei
lėraščius.
Mirusieji:

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų pa
laidoti šie asmens:

Marija Petkauskas (vasario
8 d.) 73 m. Velionė gyveno 
402 E. 5-ta gatvė, So. Boston. 
Nuliūdime paliko sūnų. Palai
dota Naujos Kalvarijos kapinė
se.

Viktorija Washwell (vasario 
8) 73 m. Velionė gyveno 1 Pa
cific gatvė, So. Boston. Nuliū
dime paliko sūnų. Palaidota 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Pranciška Ambrose (vasario
9 d.) 71 m. Velionė gyveno 130 
Addison gatvė, Brockton, Mass. 
Nuliūdime paliko dukterį ir sū
nų. Palaidota Naujos Kalvari
jos kapinėse.

Povilas Barolis (vasario 18 
d.) 85 m. Velionis gyveno 1762 
Columbia Rd., So. Boston. Nu
liūdime paliko žmoną, dukterį 
ir sūnų. Palaidotas Naujos Kal
varijos kapinėse.

Marijona Uždavinis (vasario 
18 d.) 71 m. Velionė gyveno 
682 E. 6-ta gatvė, So. Boston. 
Nuliūdime paliko vyrą ir dvi 
dukteris. Palaidota Naujos Kal
varijos kapinėse.

Julius Chaplik (vasario 20 
d.) 80 m. Velionis gyveno 65- 
Thomas Park, So. Boston. Nu
liūdime paliko žmoną, tris duk
teris ir du sūnus. Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Bronė Trušas (vasario 23 d.) 
64 m. Velionė gyveno 58 Ports- 
mouth gatvė, Brighton, Mass. 
Nuliūdime paliko vyrą, dukterį 
ir sūnų. Palaidota šv. Mykolo 
kapinėse.

John O’Halloran (vasario 25 
d.) 62 m. Velionis gyveno 59 
Lithgrow gatvė, Dorchester, 
Mass. Nuliūdime paliko žmoną 
ir du sūnus. Palaidotas Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

Jonas Jakmouth (Jakimavi
čius) vasario 28 d.) 86 m. Ve
lionis gyveno 130 O gatvė, So. 
Boston. Nuliūdime paliko pen
kis sūnus ir dukterį. Sūnus Pra
nas yra kunigas jėzuitas ir dir
ba misijoje Jamaica salose. Pa
laidotas Naujos Kalvarijos ka
pinėse.

Kotryna Valenčius (kovo 1 
d.) 80 m. Velionė gyveno 26 
Thomas Park, So. Boston. Nu
liūdime paliko dukterį. Palaido
ta Naujos Kalvarijos kapinėse.


