
Amerikos vyskupų bendras laiškas
Amerikos vyskupai sausio mą, nes tikėjimas turi reikštis 

10 paskelbė bendrą ganytoji- gyvenimu ir darbais. Ilgai laiš- 
nį laišką, pirmą po vyskupų si- kas kalba apie nukunigėjusius

KOVOS

10 centųLiti NR. 3

!su-

LBJ pradžioje _į.

nesiims persekioti

pasikalbėjimo 
Įgaliotiniu 
sausio 10 spaudai

bankai paskyrę tam tikrus 
fondus, iš kurių būtų duoda
mos paskolos negram, organi- 
zūojantiem savuosius biznius. 
Pačiame Harleme jo gyventojai 
koperatiniu būdu rengia

Si- 
su 

Ches-

priėmė civilinių strategų siū
lomą “gradualizmą” — stiprin
ti spaudimą palaipsniui. Po tre
jų metų LBJ įsitikino, kad ci
viliniai strategai nebūtinai turi 
būti geriausi patarėjai karo rei
kalais.
Dėl riaušių:

LBJ; 1965 laikė tikslinga, jei

ti ir visu federalįniu plotu, jei j 
dr. M. L King vykdys savo gra- į 
sinimą ir jei pasitvirtins R.1 
Nixono teigimas, kad ateinan- j 
ti vasara atneš ne “gatvių riau- 1 
šes”, bet “gatvių karą”.

Dėl nusikaltimų:
Kongreso priimtą Įstatymą | 

nusikaltimam suvaržyti Colum- J 
bijos distrikte LBJ 1966 vėtą- j 
vo. Jau 1967 gruodžio 27 jis 
pasirašė Įstatymą, kuris siūlė " 
labai panašias priemones kaip 
1966.
Dėl dolerio

LBJ paskelbė “Didžiosios

.^”7 7/"7“ ‘ "7 ■' " _.. i i . ar jų .kmstynią. Pramatoina, 
kovoje dėl lygybės teisių  ̂jjeg^ kad tokį įstatymą teks praplės- J 
rai su savo reikalavimais de- *— ** 
monstruos gatvėse. LBJ 1965

Didžiosios bendruomenes pažangą tenka sulėtinti, individo 
laisves tenka riboti — kitaip suklestės ūkinė krizėj anarchija

■ ’ - ~ ' v ' \ •• .< '

Kiek per trejis metus patyrė LBJ

Nauji ženklai ir baltųjų gal
vojime apie negrus. The Tablet

kovo 15 jungtiniame Kongreso j 
posėdyje kartojo demonstrantų J 
šūkį: “We skali overcome!” Da- 
bar LBJ skelbia, kad “riau- 
šės nebus toleruojamos”. O J 
gruodžio 27 pasirašė įstatymą,?7| 
kuriuo Cokunbijos distrikte J

Tarp negrų, katalikų, anarchistų ...
' Ženklai, kurie rodo, kad po chaoso ir šūkiu gali ateiti 

sugyvenimo ir pozityvios paramos veiksmai
Amerikos gyvenime šiuo me- ventojai paprašė daugiau polk 

tu dėmesį patraukia raida tie- cinės apsaugos nuo plėšimų, 
jopuose sąjūdžiuose — negru, 
katalikų, anarchistų.

Tarp negrę- — R. Nixonas pranešimu, keturi New Yorko 
vertino, kad Amerikai didesnio 
rūpesčio turi kelti negrų klau
simas ir su jais susijusios riau- 

, šės. ši vasara galinti duoti 
ne “gatvių riaušes”, bet “gat-

• vių karą”. Nuogąstavimą stip-
į rina dr. M. L. Kingo pažadas permarketą”, kuris ir prieina- ' 
[pradėti “pilietinio neklusnu- 
į mo” akciją, kurią parems “juo- 
įį doji jėga”, parems komunis-
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mom kainom ir gera preke ap
rūpintų gyventojus. Tai duos ir 
80 žmonių darbo. Gub. Rocke- 
felleris numatė programą treni
ruoti negrus ir portorikiečius 
kvalifikuotiem darbam. Vadi- 

. namieji liberalai sutiko, kad 
pirma reikia negrus pakel
ti ūkiškai ir kultūriškai, o pas
kui galvoti apie integraciją.

Tenka sekti, ar persvers 
‘taikinga koegzistencija’ ir ben
dradarbiavimas ar “išsilaisvi-

L. B. Johnsonas, išrinktas 
prezidentu, turėjo šviesių vil
čių Amerikos gyvenimo atei
čiai. Prezidentavimo patirtis 
dalį vilčių apgriovė — LBJ į- 
sitikino galvojęs klaidingai ar 

r patarėju buvo suklaidintas. Pa
sikeitė eilė patarėjų, (paskiau- 
siai ūkimai patarėjai), Pasikei- 

Lį tė ir prezidento sprendimai, 
t Kai kuriu&s paryškina U. S. 
į News...Report.

Dėl Vietnamo karo:
Karą LBJ perėmė iš savo pir- 

matako. Karinė valdžia 1965 
siūlė griežtas karines priemo
nes — lėktuvai turi pulti tiek 
Pietuose, tiek ir šiaurėje. Civi
linė valdžia tai atmetė, ir LBJ

Ką sutarė dėl 
Cambodijos
Cambodijos kunigaikštis 

hanouk po 
prez. LBJ 
ter Bowles 
paskelbė:

Amerika
priešo Cambodijos teritorijoje, 
tik praneš apie priešą Cambo
dijos vyriausybei. Tada Cam-

Tai būtų revoliucija prieš ne
geroves. Betgi auga ženklai, 
kad negrų masės nėra palan
kios ekstremistų žygiam. Neg
rų vadas, nuosaikus Wilkins Į- 
spėjo (N. Y. Post), kad nuo eks
tremistų labiausiai nukenčia pa
tys negrai — jų, ne baltųjų 
daugiausia namų apiplėšta ir

| sudeginta.Bronx juodieji gy-riimo kąrąs”. - <

Institutai knigani pasinaupnti
I Tarp katalikų. — Po Vatika- 
į no II susirinkimo Amerikoje są- 
[ jūdis tebeina. Eina ne viena 
Į linkme. Vieni pasijuto esą 
L “laisvi” — laisvi nuo popie- 
Į žiaus, nuo vyskupo autoriteto 
Į ir drausmės. Apie tokius te- 
I beskelbiamos tokios informa

cijos:
Į — Michigano valstijoje ku- 
I riigas Robert A. Keller atsisa- 
Į kė klausyti vyskupo Woznickio 
Į ir pasitraukti iš klebono parei- 

gų-
’ — Kun. Gommar DePauw, Vyskupų konferencija nuta-

Tai vis anarchijos ženklai. 
Bet yra ir pozityvių ženklų. Jų 
parodė Brooklyno vyskupija, 
steigdama pastoracinį institutą, 
kuris keturių semestrų kurse 
panaujintų kunigų galvojimą 
naujais gyvenimo klausimais. 
Milwaukee taip pat institutas, 
kuris skirtas ne tik katalikų ku
nigam, bet ir kitų tikėjimų 
dvasininkam — kad juos tin
kamai orientuotų dėl tokių 
klausimų kaip hippies, narko
tikai ir t.t.

LBJ dabarnodo. Laiškas apgailestauja pa- kunigus ir vadina tai Bažny- bodija ištirs reikalą ir pasiųs ideala j- iam . . ... .. .
stangas iškreipti ir sumenkinti čios katastrofa viduje. Pabrėžė savo kariuomenę įsibrovusiem nasirašė biudžetąJ 80 tradicionalistų sąjūdžio vadas rė steigti informacijos biurą,
tikėjimo reikšmę. Įspėja, kad Bažnyčios mokomojo autprite- pašalinti. Bus prašoma tarptau- . nirmata- nonuliarios nei namie nei už- atsisakė Rausyti Baltimorė^ ar- kuris pateiktų autentiškas žu

gsfo- L. rftSe^a^^ušė rieniuus, nes jos reikalauja 

iš balanse Amerikos biudžetą tam tikro atsisakymo is fman-
— bilijonai dolerių išplaukė Į sinių sluoksnių, o dar turės pa- 
užsienius, ir doleris atsidūrė in- reikalauti aukos ir iš kiekvieno

jo planui pritaręs kardinolas" saugotų nuo iškraipymų, kurių 
Spellmanas. Kai New Yorko ar- tiek dažna nekatalikų spaudoje, 
kivyskupijos kurija paskelbė, Ir vyskupų konferencijos bend- 
kad jam nėra duota leidimo sa- ras ganytojinis laiškas kunigų 

bei kata!

žanga turi reikštis pozityvių jė
gų plėtimu — pastangom prieš 
neteisybę, prieš nežmonišku- fliacijos grėsmėje. 1968 me- mokesčių mokėtojo, nes mokes-

VATIKANE:

— Kurijoje dar du kardino
lai pasitraukė — apeigų kon
gregacijos prefektas ArcadioJ 
Larraona, 80 m., ir liturginių 
reformų komisijos pirmininkas 
Giacomo Lercaro, 76, bet jis 
pasiliko Bolonijos arkivyskupo 
pareigose. Jų vietoje paskirtas 
70 metų kard. Benno Gut švei
caras, benediktinų ordino pri-
mas.

a •- jaat - 1—i. • vo sąjūdžio ištaigą kurti Newtus LBJ turėjo pradėt, -diržo eras pakelt, neišvengiama - o n mas
sutempiu’ - paskelbė prie- taip altana ir nauj. ukm.a. pa- narius. į. turj su im jr de.
menes kanos sumažintų dole- tarejrn,. nors Kongresas nenon laikį lo_ rintis suAmerikos vyskupų ko-

į no plaukimą d Amenkos. priimti sios pnemones, nes tyniškai> partpinsi^ ku. jegmiais sprendimais.

galvojimą suka ta

Tos priemonės negali būti tai rinkimų metai. nigus, kurie atlaikys jiem mi- Ateina šitame kelyje dar ki- 
šias lotyniškai privačiuose na- ta pagunda: saugojantis nuo 
muose. Chicagoje kuriamas anarchijos atskiriem vyskupam

H.H.H. iš Afrikos grįžo, bet.
rolėje.

taip pat tradicionalistų centras atsidurti absoliutinio valdovo- 
Una voce vardu.

Numatoma, kad pasitrauks 
ir eilė kitų pareigūnų, kurie 
yra per 75 metus. Tarp jų ir 
valstybės sekretorius Amleto 

Sovietam kyla rūpestis dėl nesiima tenkinti Nasserio re-

Brežnevo rūpesčiai dėl satelity

Viceprez. H. H. Humphrey bazės”/
sausio 10 baigė savo 11 dienų Ta pati Įtampa kyla ir tarp 
kelionę po juodąją Afriką- Ap- P. Afrikos bei Anglijos. Ta pa
eina naudojasi Anglijos lai- Tarp _ giuo var_ nemokėti mokesčių, kadangi jie
ia i^nvia ^Timi«a Npciiankp Vai’ 1)lokuoja R°^ezil?- <ju geriau tiktų pavadinti tuos, eina karui. Apie 400 artistų, ra- 
Guinoinip Mali ' Brazzaville didėjančio nedraugiškumo kurie vadinasi pacifistais. Ko- šytojų sugalvojo tos prasmės 
Knn J ViriP labiau ciShC bazė Anglijos laivam galinti bū- vodami prieš Vietnamo karą, atsišaukimą skelbti spaudoje, 
komunistai susinsę uždaryta. jie eina Į naują ekstremizmą— Bet, kaip Newsweek informuo-

Ckognani, 80 metų. svietam Kyia rupesus aei nesiima tenkinti Masserio re - HHH kalbėjo už juodąją Af- 1
Tokiu būdu kurija jaunėja ir §lobotini,l’ P®r kubuos mėgina vanšo norų, vengdami karinio riką, prieš baltąją Afriką — 

“tarptautėja” 5370 itaką: Nasseris’ konflikto su Amerika. smerkdamas Rodeziją, Pietų \
____ -____——______________  vietkongai, satelitai Europoje. Brežnevas ir Vfetkongas. Afriką. Ši kelionė sustiprins į- \

Nmeris ir Brežnevas. Nas- Cambodijos galimas įsivėlimas tampą tarp Amerikos ir Pietų į
SOVIETUOSE — generolo rei- ^„1 sausio 9 būta nusivyli- į karą Vietname Maskvai šiuo Afrikos. Jau dabar Amerika |
kalavimas intelektualų teisme m0> bd i metines Aswam už- metu nepriimtinas, nes jis gi- atsisako parduoti ginklus P. Af- |

Maskvoje sausio 8 pradėtas tvankos iškilmes atvyko ne Rau ivels Sovietus. Chr. Sc. rikai. Pastaroji skubiai rengia ;
jaunų “intelektualų” teismas. Brežnevas, kaip buvo numaty- Monitor aiškinimu, Sovietai savo ginklų pramonę. Bet tarp į
Aleksandras Ginzburgas, 31 ta, o magesnis pareigūnas __ duotų nurodymus Vietkongui Amerikos ir P. Afrikos tebėra j
m., ir Juri Galanskovas, 28, mįn pirm pavaduotojas K. T. atitraukti bazes iš Cambodijos, vienas gyvas ryšys — Ameri-
kaltL neprisipažino. Aleksei Do- Mazurovas. Maskva paaiškino, tačiau klausimas, ar Vietkon- ka naudojasi jūrine baze prie 
brovolsky, 19 m., ir Vera Laš- Brežnevas esąs užimtas iki gas paklausys; ar Vietkongas Gerosios vilties iškyšulio. Ši ba- ' 
kova, 21, prisipahno. Dobro- j^o g to mažo įvykio ver- ^da nenusisuks nuo Maskvos zė gali būti Amerikos laivam
volsky sakėsi turėjęs ryšių su tintojai daro išvadą, kad Mask- i* neatsikreips išimtinai į Pe- uždaryta. “Nėra ginklų, nėra
rusų emigrantine solidaristų są- vos ūkimai ne visada ‘nitam- kingą. O tai reikš sovietinės į-
junga, kuri Frankfurte leidžia pg suNasserio. įtakos silpuną. SOVIETU KINŲ PASIENIS
žurnalą “Posev”. Brežnevas savo pirmą uždą- * “ - — -_ . , . , . ----------- --------. «-—-»----- — —« .. Siena tarp Sovietų ir Kinijos

Teisme naujas dalykas bu- vinį Egipte jau esąs attikęs — naujais metais Čekoslovakijos yra 4,150 mylių. Nuo 1960 iki 
I? aP2rUavo s nauj° Bet partijos centro komitetas nuta- 1966 pasienio konfliktų buvę
ko, iki 1961 Maskvoj karo aka- Brežnevas lapkričio 7 iškilmė- rė perskirti partijos sekreto- 5,000. Maskva sako, kad tik vie- 
demijoj kibernetikos profeso- apie ‘‘taikingą ko- riaus ir prezidento pareigas nais 1966 metais buvo vėl
S su ^2 parašų Vasi^šS eg?sten"ją” .Amerik?, ,ir (Rumunijoje priešingai: sujun- 5,000 konfliktų. Ir vieni ir ki-

ja, N. Y. Times, Washington 
Post ir kiti didieji laikraščiai 
atsisakę nuo tokio skelbimo. 
Beliekąs jų paslaugom Ram- 
parts...

Nors aukščiau minėti laikraš
čiai priešingi vyriausybės poli
tikai dėl Vietnamo, bet jų susi
laikymas nuo ano skelbimo ro
do jų susilaikymą nuo anarchi
jos plėtimo Amerikoje.

Brangiausias kalinys
, Berlyne tebelaikomas Rudolf 

Hess, prižiūrimas visų keturių 
karo laimėtojų. Laikomas vie
nas visam kalėjime. Tai atsiei-

> na metam apie ketvirtis milijo
no dol. Sovietai nesutinka nei 
jo paleisti nei perkelti į ligoni
nę. Hess buvo 1941 nuskridęs 
Į Angliją su derybų siūlymu, 
bet anglai palaikė jį belaisviu, 
ir Niurnberge nuteistas iki gy-apie “tautinius

ji protestuoja prieš neleidimą
byl0S PasiWausyti’ nors Salė Prie širdies būtų tik antrasis pirmuoju sekretorium paskir- gabenT~13 divizijų iš Europos.
pustušte. siekimas. Bet pereita vasarą, tas Aleksandras Dubček, slova- Pagal vakariečių žvalgybos in- Castro pasiskelbė suvaržęs
Generolas 1961 buvo atleistas kaip rašė prancūzų Le Monde, kas, kuris aštriausiai buvo kri- formacijas Kinai laiko Sinkiam gazolino pardavimą. Bet jau

dėl tada jo pareikšto protesto sovietų Podgorny Įspėjo Nas- tikavęs Novotny dėl ūkinės pa- ge, jautriausioje susidūrimų seniai yra suvaržytos maisto ir
prieš laisvės varžymą. Tada “tikras revoliucionie- žangos trukdymo, dėl Slovaki- vietoje, 500,000. Nemanoma buitinės- prekės. U. S. News...
jis buvo nugabentas j psicniat- rius tari SUgebėti daryti komp- jos skriaudimo. betgi, kad karas kils. Tai tik skelbia tokias Castro nustaty-
rinę ligoninę. Tonusus”- Novotny buvo ištikimas Sta- vienos ir antros nusės šantažas tas normas:

išlais- gįj), ir Novotny paliktas pre- ti savo karines jėgas stiprina. t • 1
karus”. Nasseriui zidento pareigose, o partijos Pekingas sako, kad Sovietai at- Kuboje 110171108 maistui ir drabužiam vos gaivos.

Novotny buvo ištikimas Sta- vienos ir antros pusės šantažas tas normas:
Vietnamo šių metų pirmą Iš tų pasisakymų spėjama, linui, ištikimas ir Brežnevui, ir nervais grojimas. — Mėnesiui vienam asme-

komunistų kad Sovietai nori laikyti savo Brežnevas buvo specialiai gruo- niui: 3 svarai ryžių. 1 svarassavaitę . _ į |
skaičius pralenkė visas kitas sa- karinėje globoje ir įtakoje Nas- džio mėn. atvykęs Novotny pa- — New York® univorsftetM pupų, 3 skardinėlės konden- 
vaites — 2,968. Ugi šiol rekor- šerio kariuomenę; pagal sovie- remti. Novotny valdžios suma- nuo ateinančių mokslo metų suoto pieno, ketvirtadalis sva-

vaitė — 2,783.

— Survayor 7 sausio 9 nusi-
— Savaitei vienam asmeniui: leido sėkmingai mėnuly, 

pusantros uncijos kavos, 2 sva- „ .
rai cukraus, aštuntadalis svaro , “ N*w sa“'” ,10 sat - 
mėsos (jei yra). •»«' »

Miami Beach su 4.1 mil. padirb-
— Per metus moterim: 1 suk- tų dolerių.

nelė, 1 apsiaustas, 3 poros ko- . «
jinių, 2 biusthalteriai, 4 kehai- , “ T

š i u m s u šalčiais. N. Y. reiš
kiasi stipriau. Mirtingumas di-

_ . _ . . _ . - Per metus vyram: vienos kel- dėsnis nei per paskutinius 20
das buvo 1966 kovo trečioji sa- tinius nurodymus kariuomenė- žinimas vertinamas kaip Brež- atygįpijR profesoriam kelia ro sviesto vaikam iki 8 metų, nės, 1 marškiniai, 1 apatiniai metų — pereitą savaitę iš 1000

< marškiniai, 2 apatinės kelnės, mirė 14.9, pernai 1L8.

tės.

1 svaras riebalų.je ir valymas atliktas, bet jie nevo nepasisekimas. iki 26,000.
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Be Valančiaus irknygnešiijsunku įsi vaizduoti Lietuvą
tn»w Mūrus Europos lietuvių vys-

•,<ą ,??/

Vokietijos ateitininkų Kalėdos Bad Woerishofene

«t0O — Sutocrlption per 

rtp.ĮĮEBAKCIHt KOMISMA.
_~.

lietuvių Pastoracinis Centras 
Bavarijoje, Bad Woerishofene 
našlauja. Centro patalpos buvo 
panaudotos kalėdiniam Vokieti
jos ateitininkų sendraugių ir

vo suminėta visa eilė pavyz
džių.

J. LUKOŠIUS

m skelbė, kad atsivertimas tu- 
studentų susitikimui, vykusiam Kalėdinį Vokietijos ateitinin- ri būti laisvas, o ne prievarta 
gruodžio 26-29. Apie 30 sve- kų susitikimą atidarė Vasario išgautas, nes prievartaus atsi-
čių vietos vokiečių klebonas 16 gimnazijos direktorius V. vertimo Dievas nepriima. O vis

« Natkus. Sugiedojus ateitininkų tik lietuviai priėmė ne pravo-
himną, padaryti pranešimą apie slaviją, o katalikybę. Matyt,
katalikų vaidmenį mūsų praei- tuo mūsų protėviai tikėjosi ap
ries gyvenime jis pakvietė sisaugoti nuo kryžiuočių puldi-
prof. dr. Ž. Ivinskį. Buvęs Vy- nėjimo. Iš tikro gi Romos Baž-
tauto Didžiojo, vėliau Vilniaus, nyčia išgelbėjo Lietuvą nuo pa-
o daba/ Burnos universiteto 
profesorius savo apžvalgą pra- 

.. dėjo sekmąĮtiėnio tarp Kalė-
nizacųa Rbėde jriand ' valstijo- bendradarbiam amerikiečiam, parsikviestos dvi lietuvės se- dų ir Naująjį lietų mišių lek- 
je jrioš kntį letlų kreipėsi į Jie sumokėjo jau ne po 20-25 selės kotrynietės. Grynai Ketu- cjjog todfiak — Atėjus laiko 

pilnybei, Dievas atsiuntė savo

. Laiko pilnybė Lietuvai- atėjo 
Xm amžiuje. Jau X ir XI am
žiuose šv. Vaitiekus ir Bruno
nas skelbė katalikybę Prūsuo
se, bet buvo nužudyti. Kry
žiuočių ordino poUtika ir žygiai 
buvo didelė kliūtis Lietuvai ap
krikštyti. Ant kardo galo siūlo
mas k r y ži u s ilgai kom- aktai. Jais 47-ioms žymių lietu- 
promitavo reūgijos s k ei- vių šeimoms suteikti Lenkijos 
bėjus i lietuvių akyse. Kry- Tięrbai. Lietuva-Lenkija buvo 

luominė valstybė. Mūsų bajorai 
paniekino savąją kalbą. Iš to 
laikotarpio nėra 
vieno lietuviškai rašyto doku
mento.

kun. A. Bunga patogiai apgy
vendino klebonijoj ir pastora
cinio Centro namuose. Nė vie
nam nereikėjo naudotis Bad 
Woerishofeno viešbučių patar
navimais. Klebonas visus sve
čius ne tik apgyvendino, bet ir 

buvo tašoma, kad knygų, perka plokštelių, pa- maitino. Skanius lietuviškus 
“viena rimto vmerilriečių orga- veikslų, kad padovanotų savo valgius pagamino jo iš-Romos
- - * — -V— -. J * ■■ i— * -n J—r- ~n — —* — Amą

Mums Žinomas ne vienas as
muo, kuris dirba amerikiečių į- 
staigose ir užeina į šio laikraš
čio administraciją — perka

Lietuvos pasiuntinybę Wash- dolerius iš savo kišeniaus. Ir jie viška aplinka suteikė sąskry- ik 
ingtone, prašydama padovano- nesiskundė neturį išteklių to - džiui jaukumo ir šilimos, ku- Sūnų, 
ti 3-5 pėdų didumo Lietuvos kiam reikalui. Pridėkim dar, rios daugelis, gyvendami ir 
vėlįavą, kurią norėtų iškabinti kad tai darė tie, kurie Lietuvos dirbdami tarp vokiečių, labai 
tarpe ‘ kitų vtiitybių vėliavų, nėra matę, ir iš jos jokios nau- pasigenda kasdieniniame gyve- 

dos sau nepatyrė. “Nemačiau nime. 
Lietuvos, bet noriu jai bent tuo 
pasitarnauti”, su sentimentu 
kalbėjo viena, teiraudamasi, 
kokios knygos tam reikalui tik- 

“Privatinė” iniciatyva nebū
tinai turi būti kitokia nei “vals
tybinė”.

išteHių, Pasiuntinybė nukreipė 
prašytąją Į Lietuvos Generali
nį konsulatą Nev Yorke. Tin
kamai vėliavai reikėtų tarp 20 
ir 25 dolerių.Tad jei atsirastų

asmuo, kuris norėtų tokią vė
liavą padovanoti, malonėkite ra
šyti Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui...” Nebūtume norėję “ubagavi

mo” šviesoje matyti Lietuvos 
valstybei atstovaujančią įstai
gą. .. Būtume galvoję, kad 
veiksnių 
konferencijos nesibaigia žo
džiais. O jose buvo derinami 
žygiai; jose buvo kalbama apie 
“jungtinį finansinį komitetą”, 
kuris renka lėšas laisvės kovos 
metų veiklai paremti. Diploma
tų sektorius tose konferencijo
se taip pat dalyvavo, ir jų dar
bas priklauso tai pačiai laisvės 

kia ir iš amerikiečių visuome- kovos sričiai. Būtume skambte-

šį pranešimą skaičiusieji tu
rėjo pagrindo jaudintis. Jaudin
tis iš pasitenkinimo dėl tos a- 
merikiečių organizacijos dėme
sio Lietuvai. Jos noras turėti 
Lietuvos vėliavą rodo, kad Lie
tuvos nepriklausomą valstybę 
pripažįsta nė tik valstybės de
partamentas ir Kongresas. Rho- 
de Isiand organizacijos dėme
sys yra mažas simbolis tų sim
patijų, kurių Lietuva susilau-

Dalis ateitininkų jau kūčias 
valgė Bad Woerishofeno klebo
nijoje! Kiti į suvažiavimą susi
rinko antrąją Kalėdų dieną. Po 
skanios vakarienės iki vidur- 
nakčiovyko draugiški pokal
biai. Ryt dieną prieš pradedant 
suvažiavimą, naujojoj vietos 
bažnyčioj išklausytos trijų ku
nigų aukojamos mišios ir kun. 
B. Liubino pamokslas, kuris 
buvo lyg ir įvadas į vėlyvesnių* 
pokalbius. Per mišias visi gie- 

bendradarbiavimo dojo lietuviškas giesmes.

Ateitininkų susitikimo pokal
biai vyko Lietuvių Pastoracinio 
Centro patalpose, esančiose 
greta klebonijos. Tema—kata
likų vaidmuo gyvenime! Pokal
bių metu iškilo 
pačios temos, būtent —apie ku
rių katalikų vaidmenį kal
bėti: ar visų pakrikštytų asme-

žiaus karai buvo vedami ne tik 
religiniais, bet ir politiniais su
metimais. Dažnai kryžiuočiai 
net popiežių patarimų neklau
sydavo. Pavyzdžiui, Inocentas

lėję ar Altui, Vlikui, ar Bend-
Buvo pagrindo jaudintis ir iš ruomenei: reikalas mažas, ren- C^. J?8 icT

nepasitenkinmiotuobūdu, ku- kat pinigus, paremkit šį konk- ^SSąr Sdidė^Židant 
Tino būvu pftetttytM Lietuvos retų reikalą... 
valstybės tebtwiiti*nčių atsto- Arba vėl: vėliavos prašė Rho- n taHkų re ■
T.... . ..r_ sų praeities ir dabarties gyve-Arba vėl: vėliavos prašė Rho-

SS. I®"**“1*“* įsuma organizacija. ius vais- Pastebėta, jog heabejoti-
kfedn organizacijas prašymą, tijos bet kun lietuvių bendruo- , . « j-A,-
NftūralU būtų buvę laukti, kad menė būtų mielai dovana pa- ni* , UI?n.

.. L ST,. _ . • t, -u-- nuopelnų Lietuvai, buvo ir yraptotyma* bu* tuoj pat patenkm- rupmusi ir įteikusi. Reikėjo tik h oreanizaciiose
tėk Užuot pradėjus biurokrati- žodžio... ne uk saiauKų organizacijose
^7 j-*-- _ . . „ bei partijose, bet ir kitose. Bu-Įų sųnr^apejimą tarp jstai- Taigi, reikėjo susidennuno . ______________ ■ _________
gų, riŽEuaąpnią “nuo ainošiaus Susiderinimo kasdieniniais kon-
Pįb kaipošių” ir pagaliau viešą kiečiais reikaliukais. Laisvės Kovos Metų pirmus
uripįmąsi į visuomenę. žingsnius regi pradėtus taip,

, Ir . visa tai dėl 20-25 dole- šie žodžiai nėra malonu ra- kad jie žemina tas nepriklauso-

skendimo stačiatikių slavų jū
roje. Sunku įsivaizduoti Valan
čiaus ir knygnešių gadynę, jei 
lietuviai būtų priėmę ne kata
likybę, o pravoslaviją. Gi be 
Valančiaus ir knygnešių sunku 
įsivaizduoti nepriklausomą Lie
tuvą.

Dažnai mes girdime kaltini
mą, kad katalikų Bažnyčia len
kino Lietuvą. Tik paviršutiniš
kai pažįstą mūsų praeitį gali jį 
patikėti. Pagrindą Lietuvos len
kinimui padėjo ne krikštas, bet 
Horodlės, taigi valstybiniai,

išlikusio nė

telė viešoji institucija, iš kurios 
gimtoji kalba dar nebuvo išgui
ta. Be savo namų tik bažnyčio
je kaimiečiai galėjo išgirsti lie
tuvišką žodį. Mažvydo katekiz
mu 1547 m. pradėta mūsų raš
tija. Pirmosios knygos lietuvių 
kalba yra religinio turinio.

Katalikai nepriklausomoj 
Lietuvoj

Stiprėjant tautinei sąmonei, 
prieš pirmąjį pas. karą pradėjo 
•kurtis politinės partijos. Jų 
diferenciacijas pagrindas žymia 
dalimi buvo nusistatymas reli
gijos atžvilgiu. Organizuoti ir 
neorganizuoti lietuviai katali
kai lemiamai prisidėjo prie ne
priklausomybės atstatymo ir 
naujos valstybės įkūrimo. Iki 
1926 galo Lietuvą valdė krikš
čioniškosios partijos koalicijo
je su kitomis demokratinėmis 
partijomis. Išslydus valstybės 
vairui iš jų rankų, prasidėjo 
autoritetinio bei diktatūrinio re
žimo laikotarpis.

Tuo laikotarpiu labai suma
žėjo katalikų įtaka į viešojo 
gyvenimo formavimą. Uždary
tas teologijos-filosofijos fakul
tetas, uždrausti moksleiviai a- 
teitininkai. Tačiau pogrindžio 
veiklos metu jie ne tik nesu
silpnėjo, bet dar sutvirtėjo. .A- 
teitininkų bei pavasarininkų or-vienin-

krikštyti, bet ir sudaryti joms 
palankias ūkinio bei kultūri
nio vystymosi sąlygas. Ūkinio

ganizacijos sugebėjo paruošti 
patriotų, kurie aktyviai įsijun
gė į pasipriešinimą pirmajai ir 
antrajai bolševikų okupacijai it 
dalyvavo 1941 sukilime bei 
laikinės vyriausybės darbuose.

Diskusijose dalyvavo visi 
svečiai, išskyrus keletą jaunuo
lių, kurie prieškarinio laikotar
pio asmenine patirtimi nepažįs
ta. Jų metu išryškėjo, kad ka
talikai nepriklausomoje Lietu
voje mažiausią vaidmenį suvai
dino ūkiniame gyvenime ir gal r 
dar moksle. Vytauto Didžiojo 
Universitete tiksliųjų bei prak
tinių mokslų katedros buvo 
daugiausia vadinamųjų liberalų 
ar ateistų rankose. Tik nepri
klausomybės išvakarėse nema
žam skaičiui ateitininkų sen
draugių pavyko padaryti akade
minę karjerą, ypač medicinos 
fakultete.

Iš vienos pusės buvo nuro
dyta, jog bet kurios mokslinės 
veiklos uždavinys yra tiesos ieš
kojimas; todėl neturėtų būti 
svarbu ar jos ieškotojai tikin
tys ar ateistai. Iš kitos pusės 
buvo konstatuota, kad dauge
lis nepriklausomos Lietuvos 
profesorių paskaitų metu neiš
kęsdavo nepareiškę savo neigia- 
mos nuomonės' religijos atžvd- 
giu ir tai gan įžeidžiančiu bū
du. Lengviau sekėsi nešališ
kiem išlikti matematikos, tech
nikos ir panašių disciplinų pro
fesoriam. Pasaulėžiūriškai dau
giau buvo užsiangažavę peda
gogikos, gamtos, medicinos ka
tedrų šeimininkai. Tai išplau
kia iš pačių dėstomų dalykų es
mės. Apie kokį nors nešališku
mą okupuoto krašto universite
tuose negali būti ir kalbos. Ko
munistų partija verčia dėstyto-

- jus visas paskaitas skaityti ate
istine dvasia.

Tautę pažanga >
Popiet dr. Jonas Norkaitis a- 

pibūdino naująją popiežiaus 
Povilo VI socialinę encikliką 
“PrOgresio populorum”, kurio
je autorius kalba apie indivi
dų ir tautų santykius ir iške
lia jų savitarpio atsakomybės
dėsnį.

Enciklikoje pabrėžtas solida
rumo tarp individų ir tautų 
reikalas. Visi yra atsakingi už 
vieni kitų išsivystymą. Atsili
kusias tautas reikia ne tik ap-

ttą, kurią “neturi tokiam rei- Syti kaip nebuvo malonu ir mos Lietuvos institucijas, ku-
faftį”. Lietuvos valstybei atsto- anie atsišaukimo žodžiai skaity- rias norim gerbti ir "kurias gin- ?,^uvop’Yai.ni.ka,'JLk'1 ‘V ~~ P‘ išsivystymo skatinimui popie« ; .. . . ... ,__® Wytenu«, A. Skovelske, J. Clascius, M. Laukaitis ir Z. Dičpmigaitis. Visi kryžiaus globos komiteto nariai. 3 3 r r
vaajanąos įstaigos... ti. Bet negali jų nesakyti, jei te ginam. Nuotr. r. Kisieliaus (nukelta į 5 psl.)

JURGIS JANKUS

PEILIO
AŠMENIMIS!

TUJŲ VEIKSMŲ DRAMA

(W)

DAUOVYDAS
Vteno noriu* kad neateigveikintainėm piktuoja 

Pirma, kai šaukiam teturėjau į jus tik du reikalu, o 
dabar atsirado ir trečias. Jūs jau daugiau ar mažiau 
žinote, o aš noriu tik patvirtinti, kad mūsų būrys 
nuo šian^ūen nebeveikia.

KABYS
Tm dar nieko nereiškia. Jeigu pats nebeveiki...

Kazy, būk žmogus! Aš irgi šį tą žinau...

dešimt butelių degtinės, žinot kodėl? O todėl, kad per 
Laimą esu prižadėjęs čia suvesti apie trisdešimt ištroš
kusių gerai išgerti. Banditų...
KAZYS \

Na, ir kas?
f 

DAUGVYDAS
O aš jus pašaukiau, kad pempes paklykdytumėt, 

kad koks šnipelis pamatytų pamiškėmis šmėšeliuojan- 
čius. Jūs, vyrai, laimingesni, nevedę, mažiau surišti, o 
man sunku, jėgų už mane turi kentėti žmona ir vai
kai Suprantate, ką reiškia toj aplinkoj augti bandito 
vaikui

KAZYS
Ir tu nori?...

Nori greičiau pabėgti? Nepabėgsi. Jie jau čia pat 
už durų.

KAZYS
Ar neužsičiaupsi?

RUBUILIS |
Ligi šiol tu daugiausiai šnekėjai o kai aš no

riu pasakyti ką išmintingiau...

DAUGVYDAS
Man patinka jūsų juokai ir būtų gera taip sau 

ramiai susėdus ir pasiginčyti ir pajutdmuti.

RUBUIUS
O kas kliudo? Jeigu sakė, kad lauks ženklo, tai ir

lauks.
DAUGVYDAS

Palauk, broli! Mano noras tuo būtų ir pasibaigęs. 
Per pastarąsias tris savaites aš apsukau keletą dran
gų. Jie neišėjo į mišką, bet pasiliko savo vietose ir 
pasiliko ištikimi saviems.

(Išsiima iš apatinės švarko kišenės storo
ką piniginę).

RUBUILIS
Uždarias? Ehė vyrai!

DAUGVYDAS
Taigi, jeigu... O aš Laimos vis dar nesulaukiu. 

Maniau, o Laima šventai tikėjo, kad mes išsiskirstysim, 
o ji čia pasiliks su vaikais. Tikėjo, kad jai, kaip mūsų 
nuskriaustai, gal leis vėl mokjidoj dirbti. Jeigu ne 
čia, gal kitam Lietuvos pakrašty. Bet, atrodo, viltys 
sklaidosi. Jie pusę pasaulio melu užkariavo, ir vis la
biau grįžtu prie seno tikėjimo, jog melo čempijonų 
smulkiu melu neapgausi.

mininkas Kazys Manelis. Jis geras partietis iriau ras 
tokį ramų užkampį, kur nė ištikimiausias .šuo nesulos.

KAZYS
Nepatinka man toks kelias.

DAUGVYDAS -
Ir man ne. Atsimeni, ką vyrai darydavo nacių 

metu?

KAZYS
Tiktai jau nestojo į geštapą.

DAUGVYDAS
Ne. Jie mokėjo geriau. Paskubėdavo rasti kokią 

priežastį išvažiuoti tigesniam laikui į Vokietiją. Nere
tai tokiais pat dokumentais kokius pats turi. Dabar ir
gi, kai nebėra kur slėptis, slėpkimės partijoj, ar bent 
po jos sparnu.

JONAS
Nelabai skanu... ■

RUBUILIS
Neskanu, bet nurijama.-Tik vieno nebenoriu...

DAUGVYDAS
Ko? žiemoti pernykštį lapą pasiklojęs?

KAZYS (trina rankas).
Aš ir noriu, kad viskas būtų aišku...

KAZYS
DAUGVYDAS Kada

(LiUnU iypsodaiiiasb) RUBUILIS .

TTUmi. HtttkiL Msfioty kad man lengviau. Būsiu Kai būsiu didesnis už tave, 
atviras: savo paties žmona Mrdy negaliu tikėti, bet da
nu, kas galvoji * fcūy, bet ir širdy kažin kas sako, JONAS 
jog turtu gaivi sekti. Pagal jų ir žmonos planą turiu Negaišink laiko, 
jttl čte nugirdyti ir bejėgius atiduoti į Karpenko ir
Antano rankas. (Milte pažiūrėti — virtuvėje stovi tris- RUBUILIS

KAZYS RUBUILIS
Sakiau,kad neverta nė pradėti. Ne... Nenoriu tokios pavardės, kaip toji prakeik-.

ta manoji pravardė. Net mergos juokiasi Iš pravardės 
DAUGVYDAS kiekviena tikisi pamatyti bent gerą smetoninių laikų

O vis dėlto neapgaudinėkim savęs ir negrįžkim penimį, o kai pamato tokį gaidžiuką tik purkšt, purkšt 
atgal. Kaip ten bebūtų, gyvas kiekvienas iš mūsų ver
tesnis, negu miręs. Se jums gyvas įrodymas: vienas' DAUGVYDAS 
iš tų draugų, kurie neišėjo miškai, bet pasislėpė tarp Dabar galėsi nebekrūpČioti. Se. Vytautas švelnys. 
jų, visiems parūpino legalius dokumentus, še, Kazy, ■ L
tau. Dabar tu būsi Jonas žilvytis. Atsiminti lengva. Jei- RUBUILIS 
gu turi kur saugiai sukti, mėgink, jeigu ne — pa- Švelnutis! Kaip atbulai velkamas ežys, 
trauk į Jonuškų dvarą, ten dabar valstybinio ūkio pir- (Bua daugtau)
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tytits atstatymo juĮuteįų Ną<s 
iž tų poukiaądešnni motų dide
le Hali Uatana teatėjo ir dar

dą, ners mūsų švarinę raptai-

Lietuvi, ar yrakuri nors lo
ta kilnesnė auka, kaip aukotis 
už savo' kenčiančią tautą?

5. Bandoma gauti leidimą 
vienkartinei rinkliavai lietuvių 
bažnyčiose. ’

6. Pajamos iš mūsų meninin
kų paaukotų-kūrinių;

1330 nfc 
9*9Mą.fM

ttisl - 'tttprildBOMKMI 
tebolpįkMM po 2*

jfe Scpvtety okupftriįp*
į*. Tam mūsų politiniai veiks
niai turi paruošę ir jau pradė
jo vykdyti bendrą sukaktuvi
nių metų programą, ir jos fi- 
nansavhnui yra sudarę Jungti
ni Finansų Komitetą — JFK.

4. Pąjamos £ pagamintų pro- 
pagand*nii| ęMilrlų- '

* a) a*fcairH uimesa vokai 
laiėkfmthY Įąnklulią ant vokų, 

JaMa pOŠtO ŠMlkln^
c) šūkis -s- Comteimsl Bpsvfa 
get o«ri of Lithuania klijuo
jamas imt automobilio buferio,
d) ženklas, simbolizuoju nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
atstatymo 50 metų sukaktį, kli
juojamas ant automobilio lan-

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Mpritekune nmriiMnti ar sua
bejoti- Priešingai: per visus 
šiuos sukpktayiiihis metus mes 
tarimo taip vrii vieningai pri
jungti | Lietuves laisvmimo 
ftarhą^ kad bisvotis pasaulis 
psgiBur aikroiętę | mus dė
mesį ir pamatyty, kad buvusi

Su broMs į darbą kaip milžinas stosi 
PWys gi į pūtį, na, vyrai, kas pati. 
Sustoję Į darbą už mylimą tolį, 
PrteMmo Lietuvą mušę!

Lietuvos Laisvės Kovos 6. Visuose lietuvių gyvena- pasmerkti prieš Lietuvą Įvykdy-

Prieš keletą metų mirus An- , 
tano Vanagaičio našlei Lelijai 
Vanagaitienei, sesuo ir paliki
mo gėdine, žinoma visuomeni
ninke V. Olis visą muzikinį Va
nagaičių palikimą padovanojo 
Lietuvių muakelogjos ąrchy^ 
vuL šis palikimas tarp daugelio 
kitų yra vienas iš didžiausių, 
nes vien tik lituanistinių instru
mentarijų yra per 500 viene
tų. V. Olis labai brangina šį pa- 
likimą ir stengiasi, kad jis bū
tų pilnas ir išsaugotas. Ateities 
kartom jis pilnai pavaizduos 
Vanagaičių veiklą. Palikimo į- 
pėdinė įgaliojo L. M. archyvo 
organizatorių komp. J. Žilevi
čių jos vardu kreiptis į visus 
buvusius jų draugus, gerbėjus 
ir artimuosius, kad. pas juos 
esančią visą muzikinę, medžia
gą, susijusią su Vanagaičių 
veikla, padovanotų L. M. archy
vui. Eksponatai gali Imti: ląiA-

14. 1968 metais sukanka 25 
metai nuo Vliko susiorganiza- 
vimo. Vliko Seimas todėl ati
tinkamai minės dvi sukaktis.

Prieš porą mėnesių JFK 
kreipėsi į laisvuosius lietuvius 
paramos ir aukų. Čia norime 
kiek plačiau paaiškinti ką ši
tas komitetas jau yra nuveikęs 
ir kaip lietuviškoji visuomenė

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all ordera spedal price for Weddings and Parties.

Mome-made Bologna

ja mm-

1. * Lietuvių organizacijų ir 
infitįtppijų aukos,

2. Pavienių asmenų aukos.

RAYS UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . .. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, M Y.

Telefonai: Vlrgmia 3-3544

JUOZO BANDŽIUKO 
Baras ir Restoranas

Bat niekšą ne$np rytojau* dienos. 
Petys gi į petį, na, vyrai, kas gali, 
Sustoję į darbą už mytimą šalį 
PrOęąlkimą Lietuvą musę!

pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavįmu, ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 

geriausių siuntimui ir tai pigiau-

tosios ir birželio Įvykių minė
jimuose bus priimamos rezo
liucijos —^reikalavimai, kad

Aplinkui jaą žydi visur atųjų^masy 
Hpančtofuą tautos gyvuoja pląĘiąi; 
Ir Lietuvai lemtas no kitas IBcimas, 
Ir Lietuvai laisvių nušvis rytmečiai. 
Pobyegi į petį, na, vyrai, kas gali, 
Sustoję į darbą už mylimą ialį, 
Prikelkime Lietuvą musę.

te - - Mi a - ■ - Ufc-v-gjgę- ’-te^rimimWni V y I MII U WMRV9 nDVM 
rnlMmiMnl KvVDę, KĮ 
Ir vątdą, kuris vietą Europoj atrasi 
Petys 9* i P**V vyrai, kas geli, 
Sustoję f darbą už mylimą Salį, 
PrikoRdmo Lietuva mūsų!

Gana aimanavus! Prižadinkim viltį 
Ir stokim į darbą, nelaukę giodrosl 
P»»y» g* į golį, ną, vyrai, kat gali. 
Sustoję į darbą už mylimą žalį, 
Prikelkime Lietuvą musę!

kt. Visus eksponatus prašoma ■ , \ Jį
siųsti adresu: Lietuvių Muziko- \ i L
logijos Archyvas, 2345 West 56 ■ c j j
St, Chicago, m. 60636.

J. Žilevičiui,. jaunimo CentroTpraplėtimoj&gtyboi ^rektorius lankosi Muzikos Archyve. 
LM. archyvo organizatorius Viduryje J. Žilevičius bendradarbių tarpe. Abi nuotraukos A. Kezio, S J.

New Yorke: 1654 2nd Avė. (05-06 St.) — TR 6-3047 
Ridflewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7066 
Arterijoje: 28-28 8telnway Street — AS 4-3010

HL 2219 W. CMcago Avė. 60622; Les Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
13. Vilkas deda pastangas Avė. 90036.

Įvairiose valstybėse, kad būtų
išleista pašto ženklų Lietuvos __ 
nepriklausomybės atstatymo 50 dHSHS 
mėtų sukakčiai paminėti.

Kotriote Paruoštos ’ medžia
gos i^ŪMIŪMS- 
/ SHam uždaviniui įvykdyti, 
JFK prašo ir ritei pagalbos iš 
visų rietuvių, ypatingai iš LB a- 
pyrinkių valdybų (JAV LB cen-

3. Pajamos iš specialių šiam trp valdyba jau paragino spe- 
ikaluį parmigimų- cialiu aplinkraščiu savo apylin

kių vaidybas įsijungti į JFK 
talką)- Taip pat pagalbos lau
kiame iš Ateitininkų, Neolitua- 
nų, Skautu, Vyčių,* L. Studen
tų Sąjungos, iš visų moterų or
ganizacijų) ^ALRKF, ALRKS, 
SLA-, tp. iš Anglijos, Austrą-

Lėšų telkimo vajų vykdysim 
Prašome k»ip galima grei- P®* visus 1968 metus.

čiau sudaryti • Swo vietovėse Susirašinėti ir aukas shgti 
JjfK skyrius, o kur neįma- adresu: United Lithuanian Fi
noms, pačios ~ vietiniu organi- nance Committee, 29 West 57 
zadjų valdybas prašomos pa- Street, (10 (L), New York City, 
skirti ar kooptuoti vieną ar kę- N.Y. 10019. , 
lis asmenis, imtis šio labai rei
kalingo lėšų telkimo darbo. -

JFK jau turi pauruošęs lėšom 
telkti medžiagą įr aukų lapus,

10. Bus stengiamasi gauti 
okupantas, Sovietų Sąjunga, pa- P1"0?08 b®nt trumpai Lietuvos 
sitrauktų ii Lietuvos, ir kad k^usiiną paliesti televizijos ir 
laisvųjų krafttų vyriausybės pa- radijo programose.
remtų žį lietuvių reikalavimą n. Bus veikiami JAV ir ki- 
Jungtinėse Tautose ir kitose tų draugingų valstybių parla- 
tarptautinėse organizacijose. mentarai, kad ryžtųsi įsakmiai

4. 1967 gruodžio 6 JAV pre- g. Bus kreipiamasi į bažny- 
zidentūroj — Baltuosiuose Rū- ^ių hierarchus, kad jie tinka- 

buvo priimta Amen- mai atkreiptų tikinčiųjų dėme/ 
kos Lietuvių Tarybos delegaci- sį į sovietų Sąjungos Lietuvai 
ja. JAV prezidento vardu dele- padaryta skriauda, 
gaciją priėmė viceprezidentas 
Hubert H. Humphrey. Delegaci- ®tts organizuojamos spau- 
ja rūpinosi, kad JAV vyriausy- dos konferencijos sostinėse ir 
bė išleistų pašto ženklą atžymė- kitose vietose, kur spaudos at-

ti Lietuvos jubiliejui. stovam bus pateikiama žinių
apie Lietuvą ir lietuvių pastan
gas atgauti Lietuvos nepri
klausomybę.

DOVANŲ SIUNTINIAI j LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Ęirma Union Tauro egzistuoja nuo 1931.m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas

Rimos ir Juozo Brutiukų 
SIUNTINIŲ IŠTAIGA 

siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir SSSH- Krautuvėje 
didtiis pasirinkimas geros rūšies prekių itetete kaino- 

4 frwnūwnmi siupti- 
ą»i^mwnlriHaw įp kitoa

metai pradėti juos paskelbiant muose laisvuose kraštuose tąją agresiją.
1967 spalio 21-22 Washingtone 1968 metais bus rengiamos pe- 12. Lietuvių profesorių, stu- 
įvykusioje veiksnių konferenci- ticijos tų kraštų vyriausybėms dentų bei kitų Lietuvos drau- 
joje. Joje buvo priimtas ir jau tuo pačiu tikslu, kaip ir 5 p. gų pagalba bus siekiama skleis- 
paskelbtas MANIFESTAS lietu- minimos rezoliucijos. Pasirašy- ti per atitinkamas paskaitas 
vių visuomenei ir sutartas pa- ti tas peticijas bus kviečami bei seminarus Lietuvos laisvės

..j. , .__ .. . ... pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktųruošti memorandumas sveti- atitinkamų kraštų visuomenėse aspiracijų supratimą laisvojo pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
miem, kurį pasirašys Lietuvos žymūs asmenys. (Tokių parašų pasaulio akademiniuose ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — union tours 
Diplomatijos šefas ir Vyriausio rinkimas bus gera proga pasi- sluoksniuose. 1 5:831 New. York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago.
Lietuvių Išlaisvinimo Komiteto reikšti lietuvių jaunuomenei ), 
pirmininkas. Su peticijomis bei rezoliucijo

mis bus teikiama ir informaci
nės medžiagos apie Lietuvą. 
Tos akcijos vadovai informaci
nės medžiagos gali gauti Vli-

2. 1967 lapkričio 7 Paverg
tųjų Europos Tautų Seimas 
New Yorke surengtoje akade
mijoje pasmerkė bolševikų re
voliucijos 50 metų sukakti ir „ ...
tos revoliucijos padaruius, 7- VI,ko delegataros a ki-
ypač Baltijos valstybių okupa- tos orgamzaajos rupinsu, kad 
cija. Siame įvykyje ir jo rengi- vynaosybių atstovai, parlamen- 
me veikliai dalyvavo .Lietuvos ?“■ «^.rn,a‘0onai ,,e, m‘estl* „J®’
Laisvi Komitetas burmistrai 1968 metais padary- sulas New Yorke ir Lietuvos

tų atitinkamų viešų pareiški- Laisvės Komitetas 1968 metais
3. 1967 lapkričio 23-26 Chi- mų Lietuvos laisvės klausimu, rengia platesnės apimties Va*,

cagoje įvyko m JAV ir Kana- ka(j tie pareiškimai būtų pa- sarto 16-tosios minėjimą. Bus 
dos Lietuvių Bendruomenių skelbti atitinkamų kraštų ar 
Kultūros kongresas. vietovių spaudoje...

Čia vaįšinstegi ir vaišinsi ne tilę Ąiperikos veik visais gė
rimais — alum, vynų ir dar stipresniais, Gausi ir impor
tuotų iš Europos ir kitų kraštų. — Jauki vieta susitikti, 
pasikalbėti ir (įžiąugtp gyvenimu su maloniais draugais.

110-12 JAMAICA AVĖ. Rfchmond N. Y. 11418 
ToL 844-9266

Garantuotas laikrodžių taisymas
Ąukao, platinos žiedai su deimantais • Viso pąsaulio įvairūs laik
rodžiai o Puikūs importuoti indai o Įvąirūs papuošalai moterim.

tu bus iškišti loterijos keliu. 
Loterijos bilietai .bus platinami 
visur, kur tik yra laisvų lieta-
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Rymanto Svotelio ir Irenos 

Radauskaitės sutuoktuvės įvy
ko gruodžio 30 šv. Alfonso baž
nyčioje. Jų moterystę palaimi
no prel. L. Mendelis per 11 v. 
mišias. Po mišių vedybinė puo
ta įvyko naujame Statler Hil- 
ton viešbutyje, kur giminės, 
draugai ir svečiai pasveikino 
jaunavedžius ir palinkėjo jiem 
laimingų metų.

C.Y.O jaunimas šv. Al
fonso parapijoj gražiai veikia. 
Kiekvieną penktadienio vaka
rą susirenka šv. Alfonso mo
kyklos kambariuose. Pasibai - 
gus posėdžiam turi šokius ir į- 
vairius žaidimus. Gruodžio 29 
turėjo malonų kalėdinį vaka
rą.

Baltimorės Lietuvių Taryba 
ir Lietuvių Bendruomenė uo
liai ruošiasi Lietuvos nepri - 
klausomybės jubiliejiniam pa
minėjimui.

Lietuvių radijo valandėlės 
metinis vakaras su šokiais į- 
vyks sausio 20, šeštadienį, Lie
tuvių Svetainės didžiojoj sa
lėj. Per 20 metų Baltimorės lie
tuviai džiaugiasi šia linksma ir 
įdomia radijo valandėle, kuriai 
taip pasišventusiai ir ištikimai 
vadovauja A. Juškus ir K. Las- 
kauskas. Geriausias būdas pa
rodyti jų pastangų įvertinimą 
— gausiai dalyvauti šiame pa
rengime. Bus įdomi programa, 
veiks bufetas, šokiam gros J. 
Lekevičiaus orkestras.

Ištikimybės dovanos bus iš
dalintos sausio 14, sekmadienį, 
per 8:30 vai. mišias šv. Alfon
so bažnyčioje tiem Šv. Vardo 
draugijos vyram, kurie per me
tus kiekvieną antrąjį mėnesio 
sekmadienį bendrai su kitais Gi
jos vyrais per 8:30 vai. mišias 
priėmė komuniją. Mišias aukos 
draugijos dvasios vadas kun. J.

Moksleivių ateitininkų suvažiavimo 
sveikinimai ir nutarimai

Moksleivių At-kų Sąjungos 
suvažiavimas, įvykęs Dainavoje 
1967 gruodžio 30-31, sveikina:

Pavergtą mūsų tėvų žemę 
Lietuvą, kurios mes dar niekad 
nesame matę, bet esame pasi
ryžę dėl jos laisvės kovoti.

Visus, kurie kovoja prieš ko
munizmą Vietname ir b<h kur 
pasaulyje.

Lietuvos valstybės atstovus 
Washingtone ir kitur.

Kardinolą Antonio Samore.
Vysk. Vincentą Brizgi.
Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvi

nimo Komitetą.
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menę.
Lietuvių Fondą.
Naująjį At-kų Federacijos va

dą dr. Justiną Pikūną.
Buvusius Federacijos va-

Nut arimai:
1. Suvažiavimas prašo MAS 

CV paruošti susirinkimam te
mų projektus.

2. Suvažiavimas siūlo visiem 
vyresniesiem moksleiviam dau
giau bendradarbiauti ir dirbti 
su jaunesniaisiais moksleiviais.

3. Suvažiavimas kviečia vi
sus narius daugiau pagalvoti 
apie mūsų uždavinius ir misi
ja-

4. Suvažiavimas pageidautų 
dažnesnių ir geresnių susibūri
mų.

Rezoliucijų komisija:
Elenutė Razgaitytė, Cleve- 

land, Ohio, Algis Čepas, Toron
to, Ont., Jonas Nakas, Detroi
tas, Mich., Petras Sandanavi- 
čius, Brooklyn, N.Y., Vytas Ma
ciūnas, Philadelphia, Pa.

Antoszewski, o dovanas išda
lins klebonas prel. L. Mende
lis. Sveikiname tuos 95 vyrus, 
kurie metų bėgyje taip ištiki
mai atliko savo pareigą.

C.Y.O. organizacijos suaugu
sieji Patarėjai metinę iškilmin
gą vakarienę turės sausio 30 
Sheraton Belvedere viešbutyje. 
Vakarienės metų įvairiem nusi- 
pelniusiem patarėjam bus įteik
ti pažymėjimai. Tarp pagerbia
mųjų garbės premijas gaus Vik
toras ir Alberta Šalkauskai, ku
rie šį darbą dirba jau 15 metų 
ir Ona Lekevičienė Lockwich 
už 5 metų darbą jaunimo tarpe.

Jonas Kudirka su šeima į 
Baltimorę atvažiavo prieš kele
tą metų. Jonas buvo susipratęs 
lietuvis, šv. Alfonso parapijos 
ir šv. Vardo draugijos narys. 
Ištikimas Dievui ir tėvynei, vi
siem davė gražų pavyzdį. Senu
kas prieš metus susirgo ir svei
kata vis ėjo menkyn. Mirė Ka
lėdų naktį. Už jo vėlę gedulin
gos mišios buvo paaukotos šv. 
Alfonso bažnyčioje gruodžio 
28. Palaidotas Holy Redeemer 
kapinėse. Nuliūdime liko žmo
na Agota, dukros Salomėja, 
Elena ir Marytė, sūnūs Juozas, 
dr. Justinas, Augustinas ir Si- 
manas bei eilė anūkų.

Konstancija Bubokienė, anks
tesnės kartos lietuvė, po ilgos 
ligos mirė gruodžio 29. Velio
nė buvo susipratusi lietuvė ir 
dalyvaudavo lietuviškuose pa
rengimuose. Dirbo siuvykloje. 
Už jos vėlę gedulingos mišios 
buvo paaukotos sausio 2. Palai
dota Holy Redeemer kapinėse. 
Nuliūdime liko vyras Petras 
ir sesuo Ona Steiger-Stalgienė.

Kazimieras Alyta, ankstesnės 
kartos lietuvis, ilgus metus gy
venęs Baltimorėje, sausio 1 mi
rė senelių prieglaudoje. Anks
čiau velionis dirbo siuvykloje 
ir buvo įvairių lietuviškų orga
nizacijų ir draugijų narys. Sau
sio 4 palaidotas London Park 
kapinėse. Nuliūdime liko drau-

Los Angeles gruodžio 2 buvo surengtas koncertas. Išpildytos ištraukos iš kelių operų. Programą paruošė G. 
Gudauskienė. Nuotraukoje iš k. j d. režisierius Alg. žemaitaitis, solistai: B. Gricienė, B. Dabšienė, V. šaras, 
L. Zaikienė, A. Polikaitis, O. Deveikienė, S. Mažulienė ir R. Dabšys. Nuotr. L. Kanto

gai Kazys Anskaitis ir Ignotas 
Urnežius.

Adam Antoszewski, šv. Al
fonso parapijos vikaro kun. J. 
Antoszewski tėvas, po sunkios 
ligos mirė Baltimorę City ligo
ninėje sausio 3. Už jo vėlę ge
dulingas mišias šv. Alfonso 
bažnyčioje aukojo sūnus Juo
zas. Laidotuvėse dalyvavo 
daug kunigų ir gausi minia ti
kinčiųjų. Palaidotas Holy Re
deemer kapinėse sausio 8. Nu
liūdime liko žmona Ona, sūnūs 
kun. Juozas ir Stasys, sesės, 
Elena ir Pranciška bei eilė a- 
nūkų. Jonas Obelinis

dus dr. A. Damušį, prof. S. 
Sužiedėlį, dr. J. Girnių.

Atikų Sendraugių .SąJūmgą'L
Studentų At-kų Sąjungą.
Visus kuopų globėjus ir vi

sus dvasios vadus.
Naująjį lietuvių jėzuitų pro- 

vinciolą, buvusį mūsų sąjungos 
dvasios vadą, Tėv. Gediminą 
Kijauską.

Lietuvių jaunimo organizaci
jas: Lietuvos Vyčius, Skautus, 
Neolituanus ir Lietuvių Studen
tų Sąjungą.

Dainavos stovyklos vadovybę, 
aukotojus ir rėmėjus.

Ateities žurnalą, redakciją ir 
administraciją.

Visus patriotinius lietuviškus 
laikraščius ir žurnalus.

Visas lietuvių radijų valandė
les.

Visas lituanistines mokyklas, 
kurios padeda ir moko mūsų 
narius lietuvių kalbos.

Lietuvių pranciškonų kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai 
kviečia lietuvius jaunuo
lius tapti šv. Pranciškaus 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiama proga siekti 
mokslo.
Norint informacijų, rašo
ma šiuo adresu:

Provindal Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046

atsaktnUmtsisiNiais
KLAUSIMAIS

—•—

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L. Šveikauskas — 
Attomey-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre St., West Roxbury, 
Mass. 02132.

AR GALIMA GAUTI 
PAŠALPĄ?

Klausimas
Prieš trejus metus išėjau į 

pensiją 62 metų amžiaus. Išė
jau savo noru, daugiausia dėl 
akių susilpnėjimo. Mano žmo
nai iki pensijos amžiaus dar 
trūksta šešerių metų. Ji yra dir
busi šešerius ar septynerius 
metus, ir visi privalomi mokes
čiai (income tax ir Sočiai Se- 
curity mokesčiai) jai buvo iš
skaityti iš atlyginimo. Dirbti ji 
nustojo pati savo noru, ir nuo 
to laiko praėjo daug metų. Su
stojusi dirbti, iš Sočiai Security 
jokių išmokėjimų neprašė ir iš 
viso nėra gavusi.

Dabartiniu laiku gauti jai 
darbo nebeįmanoma, visur at
sako — per sena. Prie spe
cialių darbų prisitaikyti neturi 
reikalaujamų kvalifikacijų bei 
patyrimo. Turime vienos šei
mos namus abiejų vardu. Na
mai buvo pirkti, gaunant ban
ko paskolą (mortgage), kuri 
dar nėra išmokėta. Pajamos iš 
tų namų mažos, išlaidos na
mam išlaikyti viršija pajamas, 
nes pajamos nepastovios ir tar
pais nutrūksta.

Kitų pašalinių pajamų netu
rime, santaupų taipgi neturim. 
Iš mano gaunamos pensijos 
pragyventi neįmanoma.

Prašau patarti, ar žmona ga
lėtų gauti kokią pašalpą, kaip, 
pav., iš Welfare, “Great So- 
ciety” ar iš kitų pašalpų fon
dų? Jeigu taip, tai kokiais ke
liais pradėti, kur kreiptis, raš
tiškai ar asmeniškai? Be to, jei

pašalpa būtų gaunama, ar ne
susidarys kliūčių gauti pilnai 
pensijai, sulaukus pensijos am
žiaus?

Pensininkas, Maryland v-ja

Atsakymas
Welfare pašalpos yra teikia

mos tik dviem atvejais: senat
vės ir ligos (old age and disa- 
bility). Jei asmuo yra “kvalifi
kuojamas” šiose dviejose ka
tegorijose, t.y., jei jis yra pa
siekęs tam tikro įstatymų nu
matyto amžiaus arba pripažin
tas nedarbingu, tada klausi
mas yra šis: ar tas asmuo yra 
reikalingas pašalpos' finansine 
prasme.

Iš Tamstos aprašomų aplin
kybių man atrodo, kad Tams
tos žmona dar nėra pasiekusi 
“senatvės” amžiaus ir kad ji 
nėra nedarbingas ligonis. Tai
gi ji nėra kandidatas tai pašal
pai gauti (not eligible) ir ant
rasis klausimas — ar ji yra rei
kalinga pašalpos ekonomine 
prasme — nebus svarstomas.

Jei žmona “galėtų” gauti 
Welfare pašalpos, t.y., jei jos 
kvalifikacijos atitiktų reikala
vimus, šis faktas neturėtų jo
kios įtakos į jos būsimus So
čiai Security ‘benefits’, kai at
eis laikas jiem gauti.

Nieko negaliu Tamstai pasa
kyti dėl “Great Society” pašal
pų. Tie fondai yra federalinės 
valdžios teikiami atskirom val
stijom visokiem projektam 
vykdyti ir paremti. Negirdėjau, 
kad tie fondai būtų duodami 
individualiai, finansiškai nepa
jėgiem asmenim.

Kalendorius
(atkelta iš 4 psl.) 

kviečiama tarptautinės spaudos 
atstovų, New Yorke reziduojan
čius konsulų-ir delegatų Jung
tinių Tautų Organizacijoje.

16. Lietuvj^Laisvės Komite
tas pasirūpins, kad Lietuvos su
kaktis būtų tinkamai paminėta 
Pavergtųjų Europos Tautų Sei
me.

17. Amerikos Lietuvių Tary
ba 1968 birželio 22-23 šaukia 
Amerikos Lietuvių Kongresą 
Washingtone, kaip svarbiausią 
šio krašto lietuvių demonstraci
ją Lietuvos Laisvės Kovos me
tais.

18. Liepos 7 Chicagoje JAV 
ir Kanados Lietuvių Bendruo
menės rengia trečiąją lietuvių 
tautinių šokių ir dainų šventę.

19. Sausio gale ir vasario pra
džioje Pietų Amerikos lietu
vių jaunimas rengia studijų sa
vaitę Sao Paulo, Brazilijoje.

20. Australijos Lietuvių B-

Tėv. Gediminas Kijauskas, naujasis lietuvių jėzuitų provincijolas, kalbasi su 
buvusiu provincijolu Tėv. Bruno Markaičiu, kuris vadovavo jėzuitam nuo 
1961 metų. Nuotr. Lietuvių Foto Archyvo

Vokietijos at-kai

menė drauge su latviais ir es
tais rengia Baltų Konvenciją A- 
delaidėje.

21. Amerikos Lietuvių Kuni
gų Vienybė organizuoja įreng
ti šv. Petro Bazilikoje, Romoj, 
koplyčią Vilniaus Mąter Miseri- 
cordiae (Aušros Vartų) vardu.

22. Rugpiūčio 31 — rugsėjo 
2 New Yorke šaukiamas Pasau-

iš visur]
— Inž. Bronius Nainys, JAV 

LB centro valdybos pirminin
kas, Kalėdų ir^Naujų Metų pro
ga per “Margutį” ir “Lietuviai 
Televizijoje” Lietuvių Bendruo
menės vardu pasveikino visus 
lietuvius išeivijoje ir paverg
toje tėvynėje.

— Inž. Valdas Adamkavi- 
vičius, JAV LB centro valdy
bos vicepirmininkas, atstovavo 
centro valdybą gruodžio mė
nesį įvykusioje Vliko pilnaties 
sesijoje ir tarė sveikinimo žo
dį. j

— JAV LB centro valdyba, 
priimdama dėmesin tarybos 
sesijos pageidavimą sušaukti 
LB apylinkių ir apygardų pir
mininkų konferenciją, minėtų 
LB institucijų valdybom išsiun
tinėjo specialias anketas, atsi- 
klausdama ar jos tokios konfe
rencijos pageidautų.

— Paryžiuje jau išleistas pir-
masis Vliko Eltos biuletenio 
prancūzų kalba numeris. Re
daguoja Birutė Venckuvienė. 
Turiny dokumentai ir informa
cijos. Biuletenis išeis kas trys 
mėnesiai. Tai jau septintas sve
timomis kalbomis leidžiamas 
Eltos Informacijų biuletenis. 
Dabar jų yra anglų, arabų, is
panų, italų, portugalų; prancū
zų ir vokiečių kalbomis. Tų biu
letenių leidimą finansuoti vis 
daugiau padeda gausėja ypatin
gieji Tautos Fondo rėmėjai 
(kuriem už tą pagalbą siunti
nėjamas Eltos Informacijų biu
letenis lietuvių kalba). Šiom die
nom ypatingų rėmėjų gretos ir 
vėl pailgėjo. T. F. valdyba pra
neša: Dr. Pr. Jaras iš Highland, 
Indiana, šalia anksčiau atsiųstų 
100 dolerių, Vliko seimo pro
ga atsiuntė dar 25. Magdalena 
šmulkštienė iš Evanston, 111., 
T. F. įgaliotinė, surinko 145 ir 
nuo savęs įnešė 50 dol. Dr. L. 
Krįaučeliūnas, Palos Park, III.

00 *dol. W. ir P. Turuliai iš 
Hollis, N.Y. ankstesni šių me
tų Įnašą (65) papildė iki 100 
dol. Bernardas Bracius iš Wau- 
kegan, III., seimo proga įne
šė 25 dol. Albertas Puskepalai- 
tis, T. F. Įgaliotinis Bostone, su
rinko 247 dol. 182 dol. surin
ko Jonas Makauskis, T.F. Įga
liotinis Somerset, N.J. Simonas

1968 metų pavasarį išleisti Lie
tuvos Enciklopedijos anglų kal
ba I tomą. (Planuoja 6 tomus).

29. Lietuvos Tyrimų Institu
tas numato išleisti 1968 metais 
II tomą veikalo Mažoji Lietuva.

30. Eilė dailininkų, muzikų ir 
rašytojų rengia Lietuvos nepri
klausomybės penkiasdešimt - 
mečiui paminėti skirtų kūri-

Kontrimas iš Irvington, N. J., 
vienas pačių pirmųjų šio (ypa
tingųjų rėmėjų) sąjūdžio pradi
ninkų, įnešė naują 50-ties do
lerių metinį Įnašą. (E).
— 'Newark Evening Newsz 

gruodžio 21 Įsidėjo didžiuli sa
vo korespondento iš Vilniaus 
Nino Lo Bello straipsnį, ku
riame rašoma apie mūsų parti
zanų kovas su kruvinuoju reži
mu ir kad kovoje prieš komu
nistinę tironiją žuvo 30,000 vy
rų. Straipsnis plačiai aprašo

(atkelta iš 3 psl.) 
žius siūlo sudaryti globalinį 
fondą, kuris teiktų ilgalaikius 
kreditus palankiausiomis sąly
gomis. Apie nuosavybę encikli
ka sako, kad ji nėra absoliuti 
teisė, bet turi atlikti ir viešą
sias funkcijas, būtent — tar
nauti bendruomenei. Ragina 
stengtis mažinti socialinius ne
lygumus, kovoti prieš asmens 
diskriminaciją bei jo laisvės pa
žeidimą. Enciklika “Populorum 
progresio” šv. Tėvas kreipiasi 
ne tik į katalikiškas, bet į visas 
tautas ir įspėja, kad jo žodis 
turėtų būti greitai išgirstas. 
Delsimas gali turėti pražūtinų 
pasekmių.

Diskusijose buvo pastebėta, 
kad ūkis turi savo dėsnius, ku
rie yra visiškai svetimi bet ku
riai labdarai ir nepripažįsta jo
kios moralės. Tačiau paskuti
niuoju metu atsiranda kai ku
rių išimčių. Juo toliau, juo la
biau tolstamą nuo nežaboto li
beralizmo. Atrodo, kad pasko
lų neišsivysčiusiem kraštam at
sirastų iki valios, jei būtų kas 
laiduoja jų grąžinimą. Kiekvie
nu atveju visų šalių vyriausy
bės turėtų popiežiaus kreipimą
si išgirsti ir jį rimtai pa
svarstyti. (Bus daugiau)

lio Lietuvių Bendruomenės sei
mas.

23. Vlikas leidžia naują V. 
Vaitiekūno Lithuania laidą. I- 
liustruota brošiūra tokiu pačiu 
vardu jau išleista. Taip pat ir 
6 psl. sąlanka vardu The Su- 
preme Committee for Libera
tion of Lithuania. Visi tie leidi
niai anglų kalba. ELTOS biule
teniai bus leidžiami aštuonio- 
mis kalbomis.

24. Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos Laisvės Komitetai išleis 
specialias The Baltic Review 
laidas ir Revista Baltica ispa
nų kalba.

25. JAV Lietuvių Bendruo
menė rertgia leisti lietuvių išei
vijos istoriją, lietuvių kalbos 
aiškinamąjį žodyną ir anglų 
kalba lietuvių literatūros ap
žvalgą (Lithuanian Literature).

26. Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondas rengiasi anglų kal
ba leisti dr. A. Geručio reda
guotą kolektyvinę knygą apie 
XX amžiaus Lietuvą.

27. Dr. K. Griniaus Fondas 
Chicagoje rengiasi išleisti Lie
tuvos Istoriją 1900-1940 m., lie
tuvių kalba. Redaguoja prof. P. 
Čepėnas.

28. Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas J. Kapočius numato

nių. Dail. Juodis jau išleido 
taip pažymėtą savo darbų al
bumą.

PAGEIDAUJAMA, kad visuo
se 1968 metų leidiniuose, ofi
cialiuose raštuose bei laiškuose 
data būtų žymima: 1968, Lietu
vos Laisvės Kovos metai.

(Elta)

partizanų kovas ir sovietų įvyk
dytus trėmimus.

— Muz. J. Bertulis Įamžino 
Lietuvių Fonde savo mirusią 
žmoną a.a. E. Bertulienę, įneš- 
damas jos vardu 100 dol. Lietu
vių Fondo adresas: 6643 S. 
Maplewood Avė., Chicago, III. 
60629.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE ;
KAIP GREIT PRADĖSIME *
PASTATŲ DYDIS IR GROŽIS . i

jūsų rankose
LAUKIAME PAGALBOS! <

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

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

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui

ADRESAS _____________________________________________________

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible) 1f
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Bažnyčios vidaus bendras vaizdas

Nauja lietuvių bažnyčia?
Pennsyhranijoje

Nuotraukos V. Maželio

Prieš du metus Pennsylvani- 
jos kalnuose, anglių kasyklų 
slėnyje, Maizeville miestely 
gaisras sunaikino lietuvių baž
nyčią. Apylinkių kaimų gyven
tojai, daugumoje lietuviai, nors 
poros mylių spinduliu yra dvi 
kitos lietuvių bažnyčios, pasi
ryžo sudegusios vieton pastaty
ti naują bažnyčią.

Poros metų bėgyje, vadovau
jami energingo klebono kun. 
Albino Bielskio, surinko pini

Bankete kalba kun. Alb. Bielskis. Nuo jo į kairę Allentovvno vyskupas Joseph McShea

gus ir 1967 lapkričio mėn. Al- 
lentowno vyskupas, dalyvau
jant būriui dvasiškių ir gau
siai miniai tikinčiųjų, pašventi
no šią naują, gražią ir jaukią 
bažnyčią. Bažnyčia pavadinta 
‘■Our Lady of Šiluva”. Po baž
nyčia Įrengta erdvi salė.

Iš lauko bažnyčią puošia gra
ži V. Kašubos bronzinė Marijos 
statula. Vidaus meno Įrengi
mus atliko Jonyno-Shephert'o 
meno studija.

Monstrancija ir tabernakulis; dail. V. K. JonynasPelikanas—didžiojo altoriaus papuošimas



KAI

YOUK AD

KTABIUS

Q-QR4

DiSPLAY

Vester,

3.00

(AGENTORA)

Wh*te
P-K4 
P-KB4 
N-KB3

7.00
4.00

400
409

4.00 
540 
4.00 
5.00 
5.00 

iaoo 
5.00 
5.00 
5-00 
4.00 
3.50 
400

K#

N-R4 
P-QN3 
K-Bl 
W ■ c ... 
P-N3 
N-K6

B448+ 
RxB!
P-B0 disc.4-
Q4į2 
K-N2 
R-Q7 
N-B4+- 
Q-Q6+
Q-N6+

ADVOKATAS 
41-40 74th Street 

jackson TTotghta r. y, 

TeL NEwton 9-6620

sąlygos, 
tus stav

15B-M 
16jt-B3
17 ĮMJNl 
UH-N5
18 <W 
20BxP+ 
PIHH 
23 R-KR5 
33 R-KN5

35 F-KR4 
26 KR2 
V W 
26 P-K5 
20 Q-H4 +
30 R-Nl
31 K-N3
32 KxP
33 K-N2
34 K-Rl

MR. RO3E 
78 W 131th Street 

RUBBISH REMOVĄL and 
LigįUt Carpentry Work 
AD Work Guaranteed 

CaH AU 3c8537

Kada reikalas ištinka — daug leng
vatų. jOsų paguodai ir patogumui, 
jų tarpe: 7 modernios vėsinamos 
koplyčios, puikiai {raugta kaip na-
---- : - r ■J?""' 
kompetentingas, veiklus ir simpatin
gas štabai užtektinai vietos auto-

■toteme įvairaus dydito 
naujus aanras, kuriuos 
galimą tnoj įsigyti Pri-

taiga: prieSL Johos kapinių, 7854 
Metropolitan Avė., Miekfle VIBage, 
LX, H.T. prie 8L Charles kapinių: 
1232 N. Wellwood Aven Pine Lawn 
(via W. Babyton P.O.), IZL, N.Y.

EVerųreon 8-9770

Joseph Garszva ■
• GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS 
231 2BEQFQRD <AVE. 
į Brockiyn, N. Y.

John H. Eggers Publications 
Making Coin Cards over 50 yrs. 

PILKER-PROOF REFUND CARDS 
EGGERS COIN CARDS

NAUJAUSI 
ir ITALŲ 

PRANC0ZŲ 
MODELIAI, 

{vairūs kailiniu

STEAM BATHS, MASSAGES for 
Ladies: Tuesday and Thųrsdąy; for 
Men: Ąfonday, Wednęsday, Friday, 
Saturday and Sunday. Hoursll AM 
to 11PM. Leonard BecMard FiąkA 
Steam Baths 1339 Madišon Avėmie 
N.Y.C. betveen 124 and 125 Street* 

TeL LE 4-0686 .

FUNĘRAL HOME 
Moderni koplyčia - Air eonditioned 

Ą. J. BALTON-BALTRCNA8

FRANK J. YOGĘL
Laidotuvių ^rektorius

McCUE FUNĘRAL HOME

Koplyčios galimos, kur tik

CANCEL OB CHANGE 

TeL: 867-3680

Market 2-5172

BUVUS 
FUNĘRAL KOME

Elteto Tebęėira, Jr. 
Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Newark*NJ. 07105

(212) 326-2356 Paminklai amžiams

Ettore Galeno,

150 W. 28 Otą? Kew York, N.Y. 
PatiipaNo, 501.

Tet CH 3- MR9 CH 2-0535
Atidaryta dariu dienomis 8-6; šeš
tadieniais 8 -4; Liepos ir rugpjūčio

T<L ĘVsrgreen 7-433S

Sltpim Arariskfc 
(ARMAKAU8KA8) 

Cke^ęrtaa t BpįsaBųMPjM 
MQPWht Koplyčia

628 METROPOLITAN AVI. » w 0^WK>jmp rie

S. A.CHERNOV 
323 2nd <M »• kanapas)

TeL GR «* T-**
C^do aMMR > >wwiWhW vm 
ir moterų 8fte bei odos ligas. 
Priėmimo voiįndns kasdien nuo 
10 iki 6:18 iųk.; ątlrmnflfrniais 

^^yivatp.p.

Pft 35.00 
— Stereo

Nr. 2 .._LL___ Stereo
pa, Arnote Pa»flsMe“enė, Nr. 3 
SU Rfttoš aas., 16 cląinų. SL 34 
tonp. Rainuota 12 Bet. dainų

Savininkas — Helmut VoUmpr 
886 EUstBMi StMUt 

(tarp 31X8 4**) 
Ne" YqA* N*Y* 

X^V 'TeL RE4-4488

■ papuošoly 
K . pasirinkimas

Viskas gaminama mūsų dirbtuvėje. 
DIDELES PAS^INKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame dideBoms 
kailinių krautuvėms. Prieš pirkda- 

~ ' ogios mokėjimo 
kasinius ir ki
šą modelius.

ĮSO pR^AŲK — Eigop»> M- 
simokailags ialkrodiaiBkaa. Yhš 
35 m '{rąlMkte. VutaMpųp 
mdšins Matatmniškai netikrina 
ir reęutyųoip. M«*M 
GravMoja vietoje. 2311«t Avė. 
(t. 13-M M4 MY& T< 4744558 
l.iRHHIJ.ų'JV. .RlliimitJ ' Wlll.W I.ilJI

DEXTER PARKH PHARMAOT @ 
“ Wm. AnąMaM, S-4

77-01 JAMAICA AVĘJNUE 
(Cor. 77th 8treet) 

WoodbavM, N.Y. 11421 
WB DHUVEą 

Mkbųaa MtM)

THEO. HILLEBRAND INC. 
FUNERAL HOME

For DępendaMJity and Ethics
63-17 WOOE»AVEN BLVD.

Rego Park L. L
Call NE 9-5511

ųs^raaite), Kitty Merei, jdai 
^n^rfoė Wimam X FemriL

^ių užuojautų, 
os- koplyčios pagi
rioję miesto dalyje. 
MtK AVĖ.

(pr. Tremont Av.) Bronx, N.Y. 10457 
Tai. M13475

Uhesdue VtlMk
v Iną. /

ĮB, JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia sa

Air fVMytytjOfl
123 E. 7th SL, New York «, N-Y-“

GRamercy 5-1437 . y

HS8 * KATZ, INC 
iCHVr« T<^7-Į|3Q
M m MAŽMENŲ PBSKSBA 
84 ^|NKIMA$ AmžlNIŲ
itaMI grutėm, gpRaiMtam, oiknelęm U M. 
ifliftm ir vietinės vilnog, šilko, medvilnės 
IkMRMI ŠmĄmm Įnnnjįjunt ųiydypiną j Įifoiiwvį 
nfiBRB Ervo Datalnas. kad galėtume geriau 
HHmrfama Pūdome užeiti ir nasifiarėtL

Carry all coins safely for mail order 
selling. Collections-Refunds Fund- 
Raisii^g successfully used by Busi- 
nesses, puldishers, churches, hospi- 
tals, etc. 290 E. 38 8L Bklyn, N.Y. 
112B3 — E. BaHetsen — IN 2-1461

GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
• tong PUy - Stereo > HF-Fi - Liihudntan -Reoords

KaNdų, 12 renginių giesnųų,.................. Stėreo|5.00 4.00
Mc#ivą» W%ir MMdM dšinęA. n solo ir chorų. Stereo $5.00 
Uėtava Brangi, H BeL dainų, chorų — seiiatų jdaiąųsta------
Baltijos vėjelis, 2 manytis ir dūk.. 15 Bet dainų. Stereo $5 

,'Mgvos koplyčios pašventinimo h* kpoj 
ta te4 B. Mastirofts, 13 Šefe 

A. .šabaMausko, po 12 dainų-š<4dų-X

and Shampoo 
Ali Work Guaranteed- 

CaH

Mterfcfc ■<
Am^.kjetls Hąns Bėriiner B Rock- 

tvflfej - Md.. laimėjo pasauk* kores- 
ejteMųctnių šachmato pkroenybęs, 
v sors jos dar nėra baigtos. Jis rašo 
ęjil^SSį5 ketvirtoji Sųyiėtų
^B<os varžovų ir turi dabar surinkęs 
TUH^aškb iš 14 užbaigtų paūljN- 
fąritytl Beritairto nieks n^egųB. 

įĄfcte. Hyfcl turi 10^ su Į nebaigta, 
'kitas; čekas Husak —10 ir 2 nebeig- 
^ja* Didmeistris Zagarovski 7^ ir 
4 nebaigtus, kĮtąs didmeistris End- 
zelins, f*. Australija, 6% ir 5 nebaig-

* 9gw ■ ųąr y ■»*"

MtelflOta USff m. -

KAUSDKS »
FWWUI, INC. ^įį

GMte. Vaisių pinttote. 

86-11 Jamaios ĄvamiN 
Woodhavon N.Y. 11421

»*•*- kk-HIte latesMlI ĮteM*
P. Imperato, Leutae Impreste, BĮarHyp Ttel

vt oeuncitee" Thomgs ęuite, Frank VerdeaųpA BąteteMl Fąiuąę ir A*<bur 
'■į.-Tr—; , Uuetr.C.Binkins

mįwųuv.jjui m. jų jl.

Itin pabrėžtina Berlinerio pasek
mė prieš Sovietų S-gos atstovus 4-0!

'..............>(ąbtt.M'So*
gauti l% tĄ niųgrąjdo Terpugov, juodais
ktosios. Stonų- Butnorius.

WlįĄMŠc> eusūatas J. S. Purdy, 
.tošai* trejas iš eiifcs Sp^iotų did- 
''meistriėu {tagozta, Bondaręvsky ir 
•Zagarovskij (r dabar amerikietis H. 
^eriinęr. Jis (įraųgę g?ųs .koresp. 
ftii/binsntn didmeistrio titulą ir- bus

#AV-bte« ril toktu tinau. 5 P-B4 
Jfakriem uįiAuŽL kąd keturis. BP~ . 6 RxP 
manas «jtouskaš'P7Austrakja, did- 7 P-<^4

praeitose ak- 8 N-P3

Nauji Darbininko 
skaitytojai

Prel. V. Balčiūnas, Putnam, 
Conn., S. Gimbutas, Wilming- 
ton, Del., J. Leveris, Campbels 
Bay, Que, Canada, P. Bretma- 
nas, OU’AppeHe, Sask. Canada, 
K. Gavelis, Whitefish, Ont. 
Canada, B. Mickūnas, Dorches- ter, Jfįė., Jfc.;vSgagj Cam-

-----------Sterep (7JJ8 
Mos,. T opera jšŲrąpkps---------

dainų, {dainuotai L. Juodytis 
Įumb. 17 VąL dųtoR. Sttete $5 
tos ąpHąnah H V <^įnų gL $5 
Kvartetas iš 14 dainų. SL $5 4.00
s reBg. giesmės. Stono $6.80 5A0
įrazio 9 dainos, 9 giesmės------  4.00
[ 16 škantlftų dąfaų —----------4.00
6,14 Bet. dataų akomp. gitara 4.00 
Bko Md. 14 taurinių Šoktų — 4.00
įkor^eonu 18 Mdų (Nr. 1) 4.00
, Daib^a& is M: Stereo $5 4.00
-vad. O. MDnriridenei SL 5.00 4A9

Black
P-K4 
PxP 
P-Q4 
N-KB3 
P-OB3 
NkP 
B-N5+ 
N-K5

Sovietų S-gos masinio turnyro baig
mėje, Charkove, kai jis paklojo ke- 
turiųą ąavo vąrtovus iš elite ir su 
penktuoju baigė lygiomis. Tuo laiku 
jis pirmavo priešaky didmėstrių 
Tako, Taimvn<wĄ ir kitų. ToBan jis 
Ūebąštvteš ir turnyrų baigė vidury 
tentelte. Pirmų vietų pasidųBjo did
meistriai $L Tųį ir Poiugajevskij, 
pakrovę po 10-3 tš. Lietuvos Šach
matų, veteranas Vlųdas Mikėnas su- 
rini(Q 7 tš., paskutiniam rate suta
šęs lygiomis su garsiu estu Nejum. 
A. Butnorius 6t4, kitas kaunietis 
Bumianėevas 5 ir Klaipėdos — Bars- 
tąitis 4t4 tš.

Čia pateikiame mūsų skaitytojams 
vienų iš Butnoriaus pasigėrėtinų 
partijų, kuri'tilpo Kanados dienraš
ty Hamilton Spectator, gruodžio 30. 
Iškarpą mums atsiuntė Tėviškės ži
burių sporto sk. vedėjas Kazys Ba
ronas. Ralfais tašė meistras iš Le-

RH>OEWOOO CHAPtLS 
663 Grandviuvr Avunue 

(prie Gatės ir Forest Avenuec) 
Alus J. Rettter - Jacob Reuter 

Ueenaed Mgra.

VAITKUS
NOTARY PUBLIC 
FUNEHAL HOME

197 Webster Avenue 
Camhririor, Mase. 
ĘSUMAB VAITKUS . 

Laddotairių Dinktėcite 
ją teteiBMiotejM 

ModerpMka kopiyria šermenimą, 
^rkat Asternauja Camteidge te 
BostaaĄ. Tetetamas: TRIUMĄ

TeL 441-0095 Sidney M. Vogei
Sąžiningas ir paMimas patarnavimas 

BŲTLER’S 
Radio & T. V patarnavimas 

Parduodami oro vėsintuvai
Taisomi bet kokios firmos gaminiai 

kr ųioddiaL 
80-09 JAMAICA AVĖ. 

Woo<H>avėn, N. Y. 11421

nosha, Wis., L. Lisauskas, Broo- 
klyn, N.Y., A. Bakauskas, E. 
Hartford, Conn., B. Dambraus, 
Hillside, N.J., ;A. Kleiza 
Manchester, Conn., O. Šulins
kas, Elizabeth, N j., O. Nalivai- 
ka, Murray Hill, N. J., S. Griš- 
ka, Richmond Hill, N.Y., W. 
Alukonis, Hudson, N.H., W. 
Šimkus, Nashua, N. H., A. Zaut- 
ra, Nashua, N. H., M. Yasevi- 
ce, Bronx, N. Y.

Kitiem užsakė: M. Bier, So.
Euclid, Ohio,
Preston Hollow, N. Y., E. Kar
pus — A. Zinke, abi iš B’klyn,
N. Y., A. Dragunevičius, Hart
ford, Conn. — R. Dragunevi- s- Gružauskui, abu iš New Bri- 
fiui, So. Windsor, Conn., J. Conn., X Kayrish, Toby- 
Baltrušaitis, — G. Stukas, banna, Pa. — J. Jurkšaičiui, 
abu iš Rochester, N.Y., E. SU- Monica, Cąlif., Kun. D. 
vinskas, Waterbury, Conn. — Podus, Jersey City, N. X —R. 
E. žiūrienei, Wethersfield, Sclkaitienei, Dalias, Texas, ku- 
Conn., P. Balinskas, Bridge- “gas A. Babonas — M. Ged- 
port, Conn. — K- Šalčiui, Bar- veli, Ęaston, Pą., J. Kundro- 
rie, Ont Canada, M. Kiggins— tas, B’klyn, N^f. Ą. Reven- 
M. Kubutienei, abi iš Baltinio- tui, Rockaway, N. X
re, Md., A. Skučienė, Plain- Sveikiname naujus skaiiyto- 
field, NJ-, —I* Vlavianos, Ga- jus ir dėkoja^ užsakytojams, 
les Ferry, Conn., M. Damijo- Naujiem skaitytojam Darbtom- 
naitytp, Boys Town, Nebr. — ko prenumerata pirmiem me-
O. Biežienei, St Paul, Minneso- tam 5 doL Prenumeratos rei-
fe £ PmbMHIM* 9^r kremta į «d^aa5reeuą: 
womL *L - ir W> 916 Avė., Breek-
sMoft IMM-

FUNBRAL HOMt 
280. UHjęįTl'MUT 8TRB3BT 

NEW BRTTAIN, CONN. 

TeL BA 9-1181

MR. JUNIOR D AVIS

— CY 8-0284 —

JULIO GOOCHMAN 
CONTRĄCTGR ’<

Everything in the ęjwtto<’*iRjĮ 
Carpeiary verk Pėlčk umąk 

All Violatiens Removed
Call 366-6638
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* Apreiškimo parapijos emeri- 
' to klebono kun. N. Pakalnio ir 
naujo klebono kun. J. Aleksiū- 

■ no pagerbimas bus vasario 4 
T.Polonaise Terrace salėje, 144 
"Greenpoint Avė. Brooklyne. 
.-Pradžia 1 v. popiet. Programo
je dalyvaus parapijos choras 
įr solistai. Dar yra vietų. Pra

bom Įsigyti bilietus pas Vincent 
.Minsavitch, tel. HI 1-5302.
r Dail. Aleksandra Merker - 
-Vitkauskaitė dalyvauja dviejo- 
-še. grupinėse parodose. Abi su
rengtos Modern Artist Guild. 

.Viena vyksta nuo sausio 8 iki 
vasario 3. Johnson Free Pub- 

,hc Library, 274 Main Street, 
ZHackensack, N. J. Šioje paro
doje yra išstačius! du aliejinės 
^tapybos darbus: lietuviškos ko
plyčios ir trys Islandijos vul- 
•-kanai — ir vieną skulptūrą 
;‘Septynios didžiosios nuodė-
tmės”. Antroji paroda bus nuo 
rsausio 14 iki vasario 2, Art 
;Center of Northern New Jer

sey, 10 Jay Street, Tenafly, N. 
-J. Parodoje išstato vieną alieji- 
ynės tapybos kūrinį “Undersea- 

scape”, kurį nutapė keliauda- 
Cma Viduržemio jūros pakrantė

mis.
Herkulis Strolia, neseniai ap

sigyvenęs New Yorke lietuvis 
smuikininkas, sutiko Balfo va
karienėje smuiku išpildyti J. 
Karnavičiaus naujausią kompo
ziciją: “Du kaprisai” — solo 

. smuikui.
Vinco Sruoginio, savo myli

mo tėvelio, gyvenusio New Jer
sey, ilgam prisiminimui sūnus 
Algimantas Sruoginis paauko-
jo 500 dol. ir įrašė veliopį į 
Pranciškonų Kultūros židinio— 
Jaunimo centro amžinus na -
rius. — Padėka ir maldos: dė
kingi tėvai pranciškonai.

Vyr. skaučių židinio sueiga 
bus sausio 17 trečiadienį, 7:30 

r>v.v. sesės D. Siemaškienės na
muose, 85-44 148 Street. Ja- 
maica Hills, N. Y.

Janlna Mathewa, solistės Lionės Jodytės ir Aleksandro Mathews dukrelė, 
gruodžio 10 sėkmingai debiutavo "Curley McDimple” vaidinimo pagrindinė
je rolėje, kalia pasirodymo viduryje savaitės dainuoja kiekvieną sekmadienį 
3 ir 7 v.v. Bert Wheeler teatre, 250 W. 43rd Street, Hodel Dixie, Manhattane.

Nuotr. V. Maželio

Vienuolynas______ GL 5-7068
Spaustuve ________  GL 2-6916
Administracija ____ GL 2-2923
Redakcija ________  GL 5-7281

Vasario 16 New Yorke bus 
minima vasario 18. Pamaldas 
šv. Patriko katedroje 10 vai. su
tiko atlaikyti vysk. E. Swans- 
trom, NCWC reikalų vedėjas ir 
didelis lietuvių bičiulis. Pa - 
mokslą sutiko pasakyti naujas 
lietuvių jėzuitų provincijolas 
tėv. Gediminas Kijauskas iš 
Chicagos.

Pianistė A. Kepalaitė akom- 
ponuos solistui S. Barui šių me
tų iškilmingam Vasario 16 akto 
50 m. sukakties minėjime, ku
ris Įvyks vasario 18, sekmadie
nį, Washington Irving mokyk
los salėje, 40 Irving PI. Man- 
hattane.

Vyresniųjų moksleivių atei
tininkų susirinkimas Įvyks sau
sio 13, šeštadienį, 3 vai. popiet 
pas dvasios vadą kun. dr. A. 
Norių, 357 Highland Blvd., 
Brooklyn. N.Y. Tel. 647-9171.
Kalbės p. Jonaitienė. Prašom 
atsinešti atsakymus apie stu
dentus.

Živilė ir Ričardas Bačkiai, gyveną Paryžiuje, švenčių metu lan- 
. kėši pas savo tėvus Washingtone ir Elizabethe, N.J. Taip pat 
buvo užsukę ir j Darbininko redakciją.

Balfo rėmėjų New Yorke yra 
873, iš jų 160 narių. Jie visi 
per 10 metų Balfui suaukojo 
$60,000 pinigais ir $140,000 gė
rybėm. Baigiamas spausdinti 
leidinys, kuris bus dalijamas 
Balfo vakarienėje vasario 3.

New Jesey ramovėnai gruo
džio 10 buvo susirinkę Ne- 
warke aptarti savo reikalų. Pri
tarta sumanymui Įnešti i Lietu
vių Fondą L.V.S. Ramovės var-
du $5,000 Įnašą Nežinomojo ka
rio, žuvusio už Lietuvos nepri
klausomybę, atminimui pa
gerbti. šiais sukaktuviniais 
metais tikimasi sulaukti ir Lie
tuvos laisvės kovų istorijos . 
Skyrius nutarė 50 metų sukak
ti nuo Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo paminėti lapkričio 
23 iškilmingomis pamaldomis 
ir atitinkama akademija su pa
skaita, menine programa ir iš
kilminga vakariene su šokiais. 
Minėjimas numatomas rengti 
Elizabethe. New Jersey ramo- 
vėnų skyriui vadovauja Petras 
Lanys. Jam talkina ižd. Vincas 
Misiūnas ir sekr. Jonas švedas.

MIRĖ DR. ALBINAS KLIMAS
Baltimorėje sausio 8 d. 10 

v. ryto, važiuodamas automobi
liu, širdies priepuoliu mirė dr. 
Albinas Klimas. Anksčiau jis 
gyveno New Yorke, Į Baltimo- 
rę buvo nusikėlęs prieš 9 me
tus. Paliko žmoną Danutę, sū
nų Edvardą 12 metų, du bro
lius kunigus: vieną — Aloyzą 
Brocktono Nukryžiuotojo Jė
zaus seselių kapelioną, antrą 
— Joną — vikarą lietuvių šv. 
Petro parapijoje Bostone.

NAUJI LEIDINIAI
Lietuvos valstybės atstatymo 

50 m. sukakčiai paminėti
"Peilio ašmenimis", rašytojo 

Jurgio Jankaus trijų veiksmų 
drama. Veikale pavaizduoja
mas Lietuvos gyvenimo laiko
tarpis, kai paaiškėjo jog visi 
tarptautiniai pažadai grąžinti 
po karo laisves tautom, kurios 
per karą yra jų netekusios, yra 
niekais nuėję. Kaina 4 dol.

"Tautos keliu" — dail. Jur
gio Juodžio tapybos kūrinių al
bumas. 50 spalvingų paveikslų 
iškelia Lietuvos valstybės tęsti
numą nuo vainikuoto karaliaus 
Mindaugo laikų. Kaina 7 dol.

Abu leidiniai gaunami: Dar
bininkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

NAUJA KNYGA
Amens In Amber, Leonardo 

Andriekaus anglų kalba poezi
jos — eilėraščių knyga. Dail. 
T. Valiaus iliustracijos. D. Jo
naitienės vertimas. Kietais vir
šeliais, kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoje.

NEWARK, NJ.
BALFO VAJAUS REIKALU
1967 rudeninis Balfo vajus- 

rinkliava baigsis š.m. sausio 
15. Iš pasiųstų beveik 300 laiš
kų su aukomis sugrįžo nedide
lis procentas. Vajaus komisija 
laukia ir iš kitų sugrąžinant 
laiškus su aukomis. Neužmirš- 
kim savų kurie kenčia komu
nizmo priespaudoj. Ištieskime 
jism pagalbos ranką. Dievas už 
tai gausiai palaimins Naujuose 
Metuose.

Stambiausias aukas kol kas 
prisiuntė: 35 dol. Leonas ir Ju
lija Rajauskaitė — šiušiai iš 
Highland Park, 25 dol. Frank 
Bladas, po 10 dol.: Barauskai, 
Diliai, Kontrimai, Karosai, Ka
selis. Graudušiai. Gaubai, Ja-
tulienė, dr. R. Šomkaitė, A. E. 
Trečiokai. Kiti prisiuntė po 5 
dol. ir mažiau.

Vajaus Komisija

Maironio mokyklos eglutėje vaikai nekantriai laukia Kalėdų senelio dovanų
Nuotr. R. Kisieliaus

Amžinojo Rožančiaus Drau
gija rengia laimėjimų vakarą 
sausio 13 d., 2:30 vai. popiet 
Apreiškimo parapijos salėje. Į- 
ėjimui aukojama 75 c. Drau
gijos vadovybė kviečia viešnias 
bei svečius atsilankyti.

"Toks mūsų likimas" — nau
ja dainų — muzikos plokštelė. 
V. Bandžiūtė įdainavo: Mėly
nos akys, Vasara ateina, Lop
šinė, Naktis, AŠ verkiu vie
na, Laukiu tavęs ir kitas mo
derniškas dainas. Kaina: ste
reo 5 dol., siunta 50 c. Gau
nama: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

Nauja ilgo grojimo plokštelė 
"Sigutė" jau gaunama. Vaikam 
skirtas dainas ir pasakąs išpil
do Aurelija Paukštelienė ir J. 
B. Jarai. Pasakos: Sigutė ir 
Liepsnabarzdis, Dainos: Milžinų 
šalis, Kartą karalaitis, Tindy, 
žiema, Miegoti, vaikeli, Striu
kis beuodegis. Kaina 5 dole
riai. Persiuntimui pridedama 
50 c. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje.

NEWARK, N. J.
Dešimtadalis jau yra

Lietuvių Fondas Netvarko 
lietuviam yra nustatęs $50 0 0 
kvotą. Vietinis Fondo komite
tas suskato kvotą vykdyti ir pir
mieji vaisiai jau pasirodė. Po 
100 dol. Įnežė: J. Baltrušaitienė 
su sūnum Virgilijum mirusio 
vyro ir tėvo J. Baltrušaičio 
vardu, V. ir V. Butvydai, V. ir 
Iz. Diliai. B. Šarkenis ir Kz. 
Šipaila. Komitetui vadovauja V. 
Butvydas. Kor.

New Yorko skautės prie savo papuoltos Kalėdų eglutės skautų kūčių metu gruodžio 17. Nuotr. V. Reivydžlo

BALFAS PRAŠO LAIMIKIŲ
Balfo vakarienėje, kuri bus 

vasario 3 Maspetho parapijos 
salėje, veiks baras ir loterija. 
Jau turime daug laimikių (fan
tų): rankdarbiai ir audiniai iš 
Lietuvos, krištoliniai indai, gin
taras, foto aparatas ir pan. Ta
čiau, kad loterija būtų dar tur
tingesnė, gerieji New Yorko lie
tuviai prašomi paaukoti laimi
kių. Vakarienė — valgiai daug 
kainuoja, nesitikima ką nors su
taupyti iš 5 dolerių, šalpai pel
no gali likti tik iš baro ir tur
tingos loterijos.

Laimikius Balfo vakarienei 
galima įteikti Balfo Centre 
(105 Grand St.) -arba paskam
binti EV 7-1422 (Balfo telefo
nas veikia 24 valandas).

Ieškau 2-3 kambarių buto 
vienam asmeniui Flatbush ra
jone, pageidauju pirmam-ant- 
ram aukšte. Siūlyti: Mrs. Ona 
Grasman, 759 Schenectady 
Avė., Brooklyn, N. Y. 11203, 
Tel. SL 6-4594.

So. Yonkers sekcijoje išnuo
mojami gražiame pastate butai: 
iš 4 kambarių — mėnesiui
67.50 dol., 3 kambariai —
64.50 dol. Pageidaujama su
augę su gerom rekomendaci
jom. Graži aplinka. Tel. 914 
YO 3-4644.

Ridgewoode išnuomojamas 
butas iš 5 šviesių kampinių 
kambarių. Pageidaujama suau
gę žmonės. Butas yra tik vie
nas blokas nuo požeminio trau
kinėlio stoties. Informacijai tel. 
366-3512

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų sukakties 
minėjimas Įvyks vasario 18 
Hancock salėje Bostone.

Laikraštis The Boston Globė 
Associated Press žiniomis pa
skelbė, kad penktadienį Lon
done mirė laisvos Lietuvos pa
siuntinys ministeris Bronius 
Kazys Balutis.

Aldona Dabrilaitė iš Dorches- 
terio, Mass., kuri yra aktyvi 
skautė ir tautinių šokių grupės 
šokėja Bostone, pasižymėjo ir 
kitur. Ji lanko Fontbonne aka
demiją Miltone, yra National 
Honor Society narė ir sekretorė, 
taip pat yra president of Libra
ry Club. Laisvalaikiais dirbo 
kaip savanorė Carney ligoni - 
nė j. Praeitą vasarą Putnamo 
mergaičių vasaros stovykloje 
buvo išrinkta tos stovyklos se
niūnė ir pravedė stovyklos už
baigimo programą. Praeitą ru
deni kaip viena: iš gabiausių 
Fontbonno akademijos moki
nių su kita mokine ir sesele M. 
Albertus buvo išrinkta dalyvau
ti trijų dienų atominėj konfe
rencijoj Chicagoj. šios konfe
rencijos pavadinimas “The Dis- 
covery Exploration of t h e 
New Yorld”. Pagrindiniu kalbė
toju toje konferencijoje buvo 
dr. Gleen T. Seaborg, atomi
nės energijos komisijos pirmi
ninkas. Konferencijos daly
viams buvo parodyta ir garsio
ji Argonne atominė laboratori
ja-

Dalyvavo apie 700 mokinių, 
mokytojų ir net fizikų iš visų 
50 Amerikos valstijų. Iš Bos
tono ir apylinkės vyko 10 at
stovų. Viena iš jų buvo ir Aldo
na Dabrilaitė. Jų globėju bu
vo Boston Edison Co., kuri ap
mokėjo visas kelionės, pragyve
nimo bei kitokias išlaidas.

Arkivyskupijos skolom pa
dengti iš kardinolo paskirtos 
kvotos $90,000 šv. Petro lietu
vių parapijai So. Bostone, pa
žadais ir pinigais surinkta 
$51,465.00. Grynais pinigais iš 
tos sumos $9,200.

Darbininko skaitytojam lap
kričio pradžioje buvo pasiųstas 
lietuviškas kelendorius 19 6 8 
metam. Jei kurie kalendoriaus 
nebūtų gavę, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Avė., Brook
lyn, N.Y. 11221. Kalendorius 
yra su lietuviška Vytim. Išlai
dom pridedama 1 dol. Taip pat 
galima gauti kasdien nuplėšia
mą Nidos išleistą kalendorių, 
kurio kaina 2 dol.

JOSEPH C. LUBIN 
FUNERAL SERVICE 

546 E. Broadway, South Boston, 
Mass. — Tel. AN 8-5185 
Kada ištinka šeimą nelaimė, J. 
C. Lubinas tinkamai pataria 
tvarkyti tuos liūdnus reikalus. 
Koplyčios erdvios ir vėsinamos. 
Koplyčios ir laukiamieji kamba
riai iškilmingi. Laidotuvės tvar
komos nuoširdžiai, užjaučismt.

Lietuviui Fondas auga. Myko
las ir Alisa Pakščiai įnešė 
$100 ir tapo to fondo nariu. 
Abu Pakščiai nedirba ir gyvena 
iš menkutės pensijos. T a - 
das ir česlava Aleksoniai irgi 
įnešė $100 ir tapo fondo na
riu. Andriaus Juozapaičio šer
menų metu jo vardu buvo su
rinkta $318, o dabar velionės 
našlė Petronėlė Juozapaitienė 
Įnešė dar $82. Izidoriaus Mi
liaus šermenų metu surinkta 
$100, kurie įnešti velionies var
du į Lietuvių Fondą.

Klaipėdos atvadavimo minė
jimas rengiamas sekmadienį, 
sausio 14, Lietuvių Piliečių D- 
jos auditorijoje So. Bostone. 
Paskaitą skaitys rašytojas Sta
sys Santvaras, o meninę pro
gramą atliks parapijos choras, 
diriguojamas Jeronimo Ka
činsko ir solistas Benediktas 
Povilavičius.

Norwoodf Mass.
Bostono vyskupijos kardino

las Cushingas buvo paskel
bęs vajų. Jis nori surinkti 50 
mil. dol. ir sumokėti vyskupi
jos skolas. Visom parapijom 
nustatyta tam tikra kvota, ku
rią turi surinkti per trejus me
tus.

šv. Jurgio lietuvių parapijai 
buvo paskirta 50,000 dol. kvo
ta. Kun. A. Abračinskas ir apie 
20 parapijos vyrų lapkričio ir 
gruodžio mėnesiais aplankė pa- 
rapiečius, prašydami paaukoti 
tam reikalui. Per tuos du mė
nesius surinkta visa kvota su 
viršumi.

Šv. Jurgio parapija yra nedi
delė, bet žmonės geriem tiks
lam visuomet noriai aukoja.

Nemaža buvo paaukota ir Lie
tuvių Religinei šalpai.

Prieš Kalėdų šventes kun. A. 
Abračinskas, šv. Vincento Pau- 
liečio draugijos dvasios vadas, 
ir vienas draugijos narys ap
lankė senelius, viso 31 asmenį. 
Visiem buvo įteikta dovanų. 
Nuvažiavo ir į senelių namus 
Brocktone.

'Šeimos šventė buvo sausio 
7. Ryte mišias aukojo misijo- 
nierius ir pasakė gražų pa
mokslą. Nors oras pasitaikė ga
na blogas, bet žmonių prisi
rinko nemaž^ Po pamaldų bu
vo pusryčiai, Kuriuos paruošė 
sodalietės.

Žvalgas

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

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Readcr for 
Self-Instruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol. Abi knygas gali
ma užsisakyti:

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

J


