
ŽENKLAI PRIEŠ DERYBAS?
Komunistų strategija: stiprinti karą ir reikalavimus. 
Amerikos: stiprinti nuolaidas, šauktis j tarpininkus

Amerika tebėra susijaudinusi dėl laivo atidavimo

Apie derybas dėl Vietnamo 
tik ir kalbama. Derybos iš tik
rųjų eina: derėjosi LBJ su Ko
syginu; derasi Wilsonas su Ko
syginu dėl Vietnamo. J. Al- 
sop (Intem. Herald Tribūne 
sausio 20-21) įspėja, kad “di
džiausia rizika Vietname prasi-

Panašiaį, kaip buvo Korėjoje. 
“Korėjoje, pavyzdžiui, didžiau
sia Kinijos — šiaurės Korėjos 
ofenzyva buvo mėnesį prieš 
paliaubas galutinai pasirašant. 
Tikėdama, kad paliaubų sienos 
bus pakeistos keliom myliom, 
ar kad prezidentas Eisenhowe-

dės, kai taikos derybos priar
tės. O tas laikas jau artėja”. 
Tai esą matyt iš Vietnamo “iš
laisvinimo fronto” instrukcijų, toji vadovybė pylė žmonių gy-. 
patekusių į amerikiečių rankas, vybes kaip vandenį”.

Kokios rizikos? ' Pavojus, mano Alsopas, čia
1. Koalicijos pažadas. In- ne tas, kad P. Vietname bus su- 

strukcijose kalbama apie gali- stiprintas karas, bet kad karas 
mą taiką “koalicijos” keliu; gali būti išplėstas į Laosą. O 
koalicija tarp komunistų ir P. 
Vietnamo vyriausybės nurodo
ma kaip galima, kontroliuojant 
svarbiausias pareigas “išlais
vinimo frontui”. Šitas komu
nistų kalbamas Koalicijos paža
das, drauge su “idiotiškais de
batais šiame krašte” — sako A 
sopas — kaip matyti iš prezi- ______
dento Thieu kalbos, ten kelia mj _ rodyti, kad priešininkas 
paniką, kad Amerika išduos ...

Alsopas pasisako, kaip ir 
Thieu, kad “jei J. V. vyriausy
bė bus išmintinga, tai derybas 
dėl koalicijos paliks griežtai 
P. Vietnamo vyriausybei”. Tai 
ne Amerikos reikalas.

2. Karo veiksmų sustiprini-' 
mas — tai kitas pavojus prieš 
derybas ar prieš derybų ma
nevrus, Alsopo manymu. Ir šis 
karo stiprinimas jau reiškiasi.

ris pakeis savo nusistatymą ne
išduoti kinų belaisvių, kurie ne
nori grįžti, komunistų aukš-

te'ir jo kapitonas Ltoyd M. Bucher

Supraritama, kad Maskvai laivas buvo naudingas kaip ir kitados lėktuvas U-2. Ta
čiau nesuprantama, kodėl jis taip pigiai buvo įduotas į priešo rankas

Amerikos eilinis pilietis ir 
Kongreso narys tebėra susijau
dinę dėl žinios, kad sausio 23 
šiaurės Korėjos 4 sargybiniai 
laivai, Sovietų gamybos, apsu
po Amerikos žvalgybinį laivą 
'Pueblo' ir nusivarė į š. Korė
jos uostą Wonsan.

Pagal Amerikos oficialų pra- 
nęšimą,“Pueblo” yra žvalgybi
nis laivas su specialiais elektro
niniais įtaisais. Laivas nebuvo 
ginkluotas ir ginkluoto pasiprie- 

/ šinimo nerodė, kai jį apsupo 
apie 25 mylios nuo kranto, tai
gi tarptautiniuose vandenyse. 
Įgulos jame 83 asmens.

— Anglijos min. pirmininko 
Wilsono ir Sovietų pirminin
ko Kosygino sausio 24 komuni
kate nieko nėra, kas patvirtin
tų Wilsono ankstesnį pareiški
mą.

Š. Korėjos pranešimas kai- bai. Pagal oficialų pranešimą Siamas. Prisiminta ir tai, kad 
".......................... pirmas Š. Korėjos laivas prisiar panašios paskirties laivas “11-

tino prie “Pueblo” 10 vaL, ki
ti trys atvyko tik po valandos. 
Ryšys su laivu buvo palaiko
mas iki 11:45 vai.

Pentagono žmonių buvo pri
minta, kad tik 1812 metais A- 
merikos laivokapitonas atida
vė laivą be kovos ir buvo tei-

ba apie “šnipų” laivo įsibrovi
mą į teritorinius vandenis.

Kongrese susijaudinimą ra
mino šen. Mansfieldas: esą vy
riausybė pareikš atitinkamą 
protestą... N. Y. Times veda
majame ragino nepasiduoti
jausmam, reikalą ištirti ir lik
viduoti diplomatinėm priemo-— 
nėm, kad nebūtų didinamas ka
ras. Tačiau laikraštis sako, kad 
pilietis turi būti painformuo
tas, kodėl tokis laivas siunčia
mas į misiją be apsaugos; ko
dėl jis taip pigiai buvo atiduo
tas į priešo rankas.

O abejones ir įtarimus suke
lia pats oficialus pranešimas, 
kuris sako, kad tokis laivas su 
paslaptim nebuvo, nei ginkluo
tas, nei apsaugos lydimas, nei 
nesigynė, nei pagalbos nesišau- 
kė. O buvo laiko tokiai pagal-

berty” buvo Izraelio pernai bir
želio mėn. sutorpeduotas. Ta
da, gal būt, Izraelis nenorėjo, 
kad “Liberty” per daug žinotų; 
dabar tarpininkaujant korėjie
čiam Maskva panoro daugiau 
žinoti apie Amerikos žvalgybos 
įtaisus.

tai, ko Alsopas baiminosi, jau 
iš tiesų įvyko: Laose š. Viet
namas laimėjo ir žygiuoja pir
myn pro Laosą į P. Vietnamą. 
Išplėtė dar daugiau: teroristi
niai veiksmai P. Korėjoje, net 
ir Amerikos laivo pagrobimas 
— visi tie veiksmai yra sude
rinti ir veikia ta-pačia. krypti-

Amerikos reikalavimus atmetė

esąs “popierinis tigras”.
Karo priešininkai “pacifis - 

tai” kalba prieš karo “escala- 
tion”. Bet kada tas “escala- 
tion” vykdomas komunistų, 
“pacifistai” neprotestuoja.

3. Kaina ne už taiką, bet už 
derybas. Tikrasis atsakymas— 
mano Alsopas — į komunistų- 
karinius veiksmus būtų pa
šaukti rezervus ir smogti gal į 
šiaurės Vietnamo pietinį kam
pą, kuris yra jautriausias. Bet 
čia yra pavojus, kad politinis 
spaudimas privers prezidentą 
LBJ sumokėti brangią kainą ne 
už taiką, bet tik už tai, kad bū
tų kalbamasi. Ta kaina tai

Hartforde sausio 24 mirė I- bombardavimo sustabdymas, 
pelitas Tvirbutas, dramos, akto- Diskusijose dėl bombardavimo 
nūs ir režisierius. Laidojamas esąs paleidžiamas iš akių fak-

• totoio 24 ^'l^butas gimė 1899 rug-

DeL VIETNAMO SKIRTUMAI SUMAŽĖJO-kokiu būdu? S

Mirė režisierius 
Ipolitas Tvirbutas

Amerikos reikalavimą grą- Š. Korėjos radijas sausio 24 
žinti laivą "Pueblo" š. Korėja paskelbė “Pueblo” kapitono 

Lloyd M. Bucher prisipažinimą, šeštadienį.

slepia; kad Sovietai kursto š.

tarpininkauti dėl laivo grąžini
mo, nors atstovas Thompsonas L .
pats buvo nuvykęs pas vicemi- tentonmuose vandeny-

se. Pentagonas tą skelbimą at-
A metė kaip begėdiška propagan-- min- Wilsonas po pasikalbėji-

.. .Amenlcos lėktuvnešiui fcn- - mo su Kosyginu sausio 23 aiš- bardavimo sustabdymo. Esą A- siųsti.
<MV .... - Kongrese persveria pasisaky- kin0’ nuomonių skirtumas merika,sustabdys, jei š. Viet- ši informacija paaiškina, ko- *r tok'« kainą LBJ sumo-

naikintuvam su 90 lėktuvų ĮSO- 8 « P “mpare y Vietnamo sumažėjęs .... namas, tuo sustabdymu naudo- Bo turinio turėjo būti tas LBJ moję pradėjo darbą, vmdinda- kės? Pagal šios dienos žinias 
kyta užimti pozmiją pne Pietų Ką tai reiškia, jis nepasakė, damasis, nedidins infiltracijos laiškas, kuri Thompsonas per- m^ Hauptmanno Haneleje ir prez. LBJ pažadėjęs net toliau
Korėjos, is kur tik kelios mi- ifarimac tad įaivac hn Tai galima spėti iš spaudos. N. į P. Vietnamą, t.y. jei kariuo- davė Kosveinui sukure per 70 rolių Kauno, nuo eįįj: sustabdyti amerikiečių te-
nutės kelio lėktuvui į Wonsan Plm^ Įtarimas, kad laivas bu- sausio 23 pranešė o menę ir medžiagas i P Vietna- č /g ' - - ’ -xV- • 1931 šiaulill k nu0 1935 Klap kėjima i P. Vietnamą, bet ne-

VO išduotas, kaip buvo savo lai- „ „ Ls u menę ir į r.. v įeina § Vietnamo Visi pareiškimai nėdoc fpatnincp Klainėdoie lei- V *■ 1 ♦e.vkv s________________________ ku išduotas lėktuvo U-2 skridi- N’ Y* ^sausio 24 veda- mą siųs tokiu tempu kaip da- u šiol buvo Ameri. ^/f^ūra komun!stų °JS 
mas majame patvirtino, kad prezi- bar. Savo ruožtu LBJ pažade- ka turi susfabdvti bombarda- d°!7 5 *5^ taures i pietus. Kažkaip sun-

e ■ i n_ .. dentas LBJ viešai neskelbęs, jęs sustabdyti visai amerikie- i —u • • i -- Vokietijoje, Kaselyje, 1944 patikėti tokia informacija.
— Sueso kanalą sausio 27 ati- Karinio konflikto nelaukia- _____________________ nesiceiDęs, jęs sustapgyu visai amenKie vimą besąlygiškai ir galutinai, o įsteigė lietUvių dramos studiją; Norėtum manyti kad ji tėra

darys 15 laivų. ma, ir dėl to Korėjos ir Mask- W Pa^ ^uri atitraukti savo ka- režisūros lietuviškiem spektak-
— Prezidento prašynrlas su- vos komunistai toki griežti ir — • _ riuomenę iš Vietnamo. Valsty-

nisterį Kuznecovą.

terprise" ir keturiem laivam

mažinti keliones į užsienius ne- narsūs, 
randa atgarsio: sausio mėn. ■ —

žmonių — apsaugos, kelių, til
tų atstatymo reikalam. Bombar- 

Maskvoje Anglijos min. pir- bet š. Vietnamu! pranešęs savo čių siuntimą i P. Vietnamą, t.y. ^v0 Bet jis, bai- davimo sustabdymas duotų Ha- 
nuolaidas dėl š. Vietnamo bom- numatyti 25,000 n e b u s ‘ p a - gęS gimnaziJ?’ pasninko dra- noi 500,000 žmonių, kuriuos ga

mos studiją. Lietuvon grizo ]ėtu pasiųsti i P. Vietnamą. 
1922. Nuo 1924 Lietuvos dra- ‘ ‘ ‘

Šiaurės teroras pietuose
‘wishfull thinking” tos spau- 

,. , . „ „ 00 ttam ėmėsi ir Amerikoje, ku- dos, kuri to taip norėtų.
bes, s€^r; Busk sausio 23 pa- pasiekė tik 1956. Sveikata
reiškė vilti: esą š. Vietnamo 

Pietų Korėjos sostinę Seoul nužudyti P. Korėjos prezidentą reikalavimai nereiškia, jog tai 
sausio 21 aplankė 31 š. Korė- Park ir kitus vyriausybės na- “galutinis žodis”, 
jos teroristas. Jie prisiartino rius.
?riLP^dent^-rUmU v Tokio mast0 teroristinis prasti, bus tartas Maskvoje. rikoje jau nuo 1960. 
jardų, bet susidūrė su policija, veiksmas buvo pirmas nuo.............. . '
Penki buvo nukauti, vienas su- 1953, kada buvo pasirašyta su- '
imtas, kiti paspruko, 7 polici
ninkai taip pat nukauti. Suim-

mi„i^ ^į16' tomunistai priešin- Pekino, kad jie turėjo pasienio toddentų per 700. ^„^35 sausio 24 atsidarė kad jis kortelės neturi, o jstaty-
ris P^ki. S.Eurof*J uk“« ^ndn,ome- tefa”e- J° kelias iki vyr. mas reikalauja ja turėti visada
^di«^raSfalantS' o ra£ nO’ pnešrngl ^gkjai joje, __ Paryžiuje sausio 23 prasi- sustiprintas te^rfeUnis veiki- teismo buv0 tokis; ' Mvim.
taTcirdi ??hX7am Pr^J« «)» Vokietijos ir Jugoslavijos f' ^s“"0 ^versiteto studen- Vyr. teisine studento advo-
tai nebūtu sunku bet nesą ga- ^2? to socialistų, derybos dėl diplomatinių ryšių . .. tas O’Brien sudegino savo kor- katas kartojo tą pačią teoriją,

V^ii« Sd* £ «tn^iT° iie bu™. .nutraok- _________ tdę. Bostono teismas 1960 ko- kad tai “simbolinė kalba”. Tik
Ljiomfrc P y bar svarstyti koalicijos su ko- ti 1957, kai Jugoslavija popa- vo mėn, jį pripažino kaltą ir vyr. teismo teisėjai nebuvo lin-

žino rytų Vokietiją. __ Respublikonę 8 senatoriai skyrė nuo 30 dienų iki 4 me- kę laikyti tai kalba. Teismo
..nrf.niii — Danijoje sausio 23 rinki- — Atstovu Rūmuose prezi- televizijoje kritikavo prez. LBJ tu kalėjimo lygtinai. Apeliaci- pirmininkas Warren paklausė 

L - muose pralaimėjo socialistai, dento siekimas pakelti mokės- sausio 17 ^1^ kaWl’° vy- nis teismas, pripažino, kad jis advokatu, ar jis laikys “simbo-
dXim^ tad kurie lig šiol valdė per 15 me- ėius 10 proc. sutinka to paties riausybę, kad Vietname vadina- nenusikalto tuo, kuo jis buvo line kalba” ir tada, kai kareivis
Eta, ..H../Imantu a *M. Pralaimėjo dėl kylančių kai- W. D. Mills, darbų tvarkos ko- mas graudualizmas karą tik už- kaltintas. Esą kortelės degini- kovos lauke laužys šautuvą, tuo

. nų ir mokesčių, dėl augančio miteto pirmininko, pasiprieši- ^l^. 0 v*** neveiklumas ntas buvo “simbolinė kalba”, o karių akivaizdoje reikšdamas
tuiuu atveju ous lengviau jas nima. plečia nusikaltimus ir riaušias kalbos laisvę garantuoja konsti- savo nusistatymą prieš ka-
surasti. Vienas tokis lėktuvas gatvėse. tuciia. Bet pripažino jį kaltą, rą? Teisėjas Abbe Fortas sam-
B-52 atsieina 10 mil. --------- - --

pereitais metais šiuo metu bu- PRANCŪZIJOJE — su komu- 
vo 830 prašymų. nistais nepakeliui

— New Yorko arkivyskupija Prancūzijos socialistai rado, 
paskelbė vajų labdaros reika- kad su komunistais nebus pake-

sustipo jau Vokietijoje ir teko 
gydytis Vokietijoje bei Šveica
rijoje. Nesveikata privertė jį 

‘Galutinis žodis”, reikia su- nutraukti dramos darbus Ame-

lam kovo 24 — balandžio 3. 
Siekia surinkti 3, 850,000, per
nai surinko 3,557,000.

liui ateityje. O 1965 rinki
mam buvo atgaivinę bendrą 
frontą su komunistais prieš de

JasiseKs. munistais reikalą.
Grenlandijoje, kur nukri-

gas — pakartotinai rašo N. Y. 
Post — pasitrauksiąs iš parei
gų. Jis esąs tarp aukštųjų pa
reigūnų vienintelis “balandis”.

S, Ar nusikaltimas yra deginti korteles?

rūmą.

— Š. Vietnamo komunistų 
partijos vadai skelbė, kaip ra
šo Newsweek, kad Amerikos 
lakūnai belaisviai, kurių yra 
200, bus paleisti, kai Amerika 
sumokės už padarytus nuosto
lius. McNamara vertino, kad 
nuo 1965 iki 1967 bombos pri
darė nuostolių už 320 mil. Nu
mušti Amerikos lėktuvai š. 
Vietname 767 atsieina 2 bil. kaip vartoti ginklus aavloavuai. Tokius kursus sureng* h- Kanaaa City.

protavo: “Kai kas gali galvoti, 
kad tai bus jo “nesutikimo” for- j

imi «<, AMERIKOS SPAUDA daugiauma, jei jis paleis akmeni j Bai- ...
tųjų Rūmų langą”. pr_. o . rte.

‘ Chr. Sc. Monitor sausio 25
plačiai informavo, kiek kuri ko
munistinė valstybė remia šiau- 

Sovietai prekyboje su užsie- rės Vietnamą. Daugiausia ir 
; nio firmom Japonijoje siūlė, naujausių ginklų Sovietai pri- 
i kad už sovietų prekes japonai stato paskutiniu laiku ir nenu- 

mokėtų vakarų Vokietijos mar- • trūkstamai treniruoja š. Viet- 
kėm, ne doleriais. Japonai at- namo technikus naujiem gink- 
sakė — ne. Tai buvo sovietinis. iam.

SOVIETAI ir doleris

I triukas demonstruoti prieš do- N Y sausio 2- nc. 
Į leri.

< -— Izraelis ir Egiptas pasikei* Korėją stiprinti pasienio in- 
f tė belaisviais. Izraelis grąžino ridentus ir teroristini veikimą 

4,48L-Egiptas 10. prieš P. Korėją.



DARBININKAS

vadovavimą,

(nukelta į 3 psl.)

LIBERALIZMAS

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modemiška 
koplyčia kennenims dykai. Aptarnauja^ Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.

DELIN1KS FUNERAL HOME, Thomas Deliniks, laidotuvių direktorius — 
jautriai užjaučia nelaimės valandoje ir paruošia garbingas laidottuves. 17 
Congress Ave. Waterbury. Conn. 06708; teL 753-6181.,

nių taHymur omumk aplinky
bėse turėjo būti vykdomas pa- 
sžuntmio asmeniniu titata. ši 
funkcija testamente yra paves
ta pasiuntinybės pataršyta V.

Sausio 17 Vliko valdyba pa
tvirtinę laisvojo pasaulio vy
riausybėms įteikti numatyto 
memorandumo tekstą. Politi
nės lietuvių konferencijos (Wa- 
shingtone, 1967 spalio 21-22) 
nutarimu, tai bus bendras Lie
tuvos diplomatijos Tarnybos ir 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto memorandumas. Ly-

B. K. Balutis 1922 nu Kaune, kai buvo užsienių reikalų ministerijos 
politikos departamento direktorius.

S A G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077 ; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
_ į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price

BUYUS FUNERAL HOME; Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

čia turėjo būti sutrumpintos 
iki minimumo, tad atvisveikini- 
180 žodžius tarė tik Lietuvos 
diplomatijos šefas min. S. Lo-

JUOZO BANDŽIUKO BARAS IR RESTORANAS. Čia. vaišinsiesi ir vaišinsi 
ne tik Amerikos veik visais gėrimais: alum, vynu ir dar stipresniais; gausi 
ir importuotų iš Europos ir kitų kraštų. — Jauki vieta susitikti, pasikalbėti 
ir džiaugtis gyvenimu su maloniais draugais. 110-12 Jamaica Avė. Rich
mond Hill, N. Y. 11418; tel. 846-9286.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė., Brooklyn, N.Y. 11208; 
tel. 277-5604. ;' : . ,

STUYVESANT JEWELERS — Leo Urbach, Europoje išsimokslinęs laikro
dininkas. Virš 30 metų praktikos. Taisomus laikrodžius elektroniškai -pa
tikrina ir reguliuoja. Metų garantija. Graviruoja vietoje. 231 lst Avenue 
(tarp 13-14 St.s) NYC; tel. 475-2650.

VUKO IR DIPLOMATŲ 
MEMORANDUMAS

SIMONSON Funeral Home — Kilnus patarnavimas nup 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-0300, Wm. R. Simon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

ir tiksliai pavadavo P. Varkala. aoraitis, pašant, patarėjas V.
4. W- B. K. Balutis yra pa- Baltokas, Estijos pasiuntinys 

laidotas Ltafano Še. Patriko 
kapinėse, lietuvių ten turtaa- 
me skyriuje. Paskutinės laidu- 
tuvių išeigos tarva Mų bspiimt

Nauji dalykai dabar “madingi’: 
Ne tas, kur dirba, bet tas, kur tingi. 
Ne tas kurs daro, bet tas, kur loja, 
Labai šiais metais yra “madoje”.

ETTORE GALENO, Ine. (212) 326-2356. Paminklai amžiams — vietoje ga
minami, čia pasirenkami ir pastatomi bet kur. Pagrindinė įstaiga: prie St. 
Johns kapinių, 7954 Metropolitan Avė., Middle Village, L.I. N.Y-.; priė St. 
Charles kapinių: 1232 N. Wellwood Avė., Pine Lawn (via W. BabyJon P.O.), 
L J., N.Y.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios
5. Vykdant lietuvių visuome- 231 Bedford Avenue. Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

Bės pecridivimy velytasis sau
sio 3-4 buvo pašarvotas lietu
ves pasūmttaybąje. Sausio 5 
buvo apeigos Londono Sėtuvių 
parapijas šv. Kartmiero bažny
čioje. Apeigoms vadovavo pre
latas J. Gutauskas, asistuoja
mas penkių kunigų. Nors ir 
darbo dieną, apeigose dalyvių 
buvo kaip didžiausiose iškilmė-

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blyd. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. VI 3-3544.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastdtyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atlįskarii 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą^Teh (516) AN 1-2864.

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto; valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. VIrginia 6-1800.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

Labai įdomūs šitokie metai; 
Greit panaikinti bus daktaratai. 
Visi bus lygūs; į mokslus šokę, 
Ir tie skaityti dar neišmokę.,.

1. Min. Balutis savo testamen
to^ vykdymą yra pavedęs ad
vokatų firmai, tokį patarnavi
mą gerai attikusiai Latvijos pa
siuntinio Zarinio mirties atve
ju. {statymo numatyta tvarka, 
kaip vienas iš patikėtinių tes
tamentui vykdyti, šalia advoka
tų, yra numatytas Petras Var- 
kala. Pasiuntinybės priklaųsį -

Tonos, Latvijos T. Ozotinš, 
ALT ptom. A. Bodis, Am. Lie
tuvių Turtinės &gta ir Korp! 
NeoUthūama atstovas E. Bart- 
kas, Anghjos lidbrnų vardą J. 
Vilčinskas, Škotijos lietuvių 
vardu preL J. Gutauskas. At
sisveikinimas puvo užbaigtas 
Lietuvos himnu.

6. Vieši, pasiuntinybės pa- 
teikti, pranešimai apie min. 
Balučio mirtį buvo paskelbti 
Daily Telograph ir Times dien
raščiuose. Vykdant vėlionies iš 
anksto pareikštą valią, praneši
muose buvo pažymėta “No flo- 
wers, please”. Karstas, tačiau, 
skendėjo gėlėse.

Po laidotuvių apeigų, iš už
sienių atvykusieji svečiai ir vie
tiniai lietuviai visuomeninin
kai buvo priimti Lietuvos pa
siuntinybėje. (Elta)

JOSEPH P. SINKOWSKY, laidotuvių direktorius — liūdesio valandoje su
teiks jums patarimus ir gilią užuojautą. Laidotuvių įstaigos-koplyčios pasi
renkamos bet kurtoje miesto dalyje. 4221 Bark Avė. (pr. Tremont Avė), 
Brome, N.Y. 10457; tel. 863-2475.

rita. Notai įteikti, V. Baltoką 
priėmė užs. reik, m-jos (For- 
eign Office) šiaurės departa
mento viršininkas H oward 
Smith, sausio 1, Nauju Metų 
dieną. Notoje nurodyta, kad 
unin. Balučiui minis, Lietuvos 
pasiuntinybės 
kaip chargė d’affaires, per
ėmė pas. patarėjas Vincas Ba
ltokas. K

Žiniom apie min. Balučio tes
tamentą ir laidotuves papildyti 
bei patikslinti, pažymima, kad:

RIDGEWOOD CHAPELS 663 Grandview Avė. (prie Gatės ir Forest Avės.) 
Allan J. Reitter-Jacob Reitter, Licensed Mgrs. Kada reikalas ištinka’ — 
daug lengvatų, jūsų paguodai ir patogumui, jų tarpe: 7 modernios vėsina
mos koplyčios, puikiai įrengta kaip namuose esanti patalpa—atvangai, 
kompetentingas, veiklus ir simpatingas štabas, užtektinai vietos automobi
liams pastatyti. Ridgewood, N.Y. 11227. TeL EM 6-3200.

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS —- 41-40 74th Street Jackson 
Hdgfate, N. Y. NE 9-6620.

Kalbėk už laisvę,, kalbėk prieš badą, 
Kaip ore smarvės daug atsirado. 
Stok už vienybę, kovok su schizma! 
Tik nekalbėki prieš komunizmą...

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudoš, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

__  - linis čekistu vyresnybės -vieti-sensacio- / • ♦ v v) VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison st.,
IlinKas Lietuvoj, tarp KO Kita Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be

to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina ; •

Didžioaot Britanijos vyriau
sybei apie min. B. K. Balučio 
mįrtj buvo pranešta 'ofirialia 
pasiuntinybės patarėjo V. Ba- 
tieko nota, adresuota D. Brita
nijos užsienių reakrių ministe- Batickui. Asmenmis min. Balu

čio nuosavybės dalykai paskirs- koplyaąįą, Mt MBo apeigos 
lyti ItitiMne testaasNrts auro- 
dytiems asmenims.

2. Mm. B. K. Balutis mirė 
gruodžio 30 d. rytą, 3 vaL 45 
mm., ką tik, tą naktį, baigęs 
gyventi 88 metas. Paskutmės 
(rugsėjo mėnesį prasidėjusios) 

, ligos metu jis buvo prižiūrimas
Sir fionald Bodley Scett, vieno 
iš asmeninių karahenės gydyto
jų. Pastarąsias tris savaites li
gonis buvo slaugomas St. Bar- 
tolomews ligoninėje, Londono 
miesto centre. Nors fiziškai ir 
tolydžio silpnėdamas, Balutis 
iki galo buvo šviesaus proto ir 
išlaikė pilną sąmonę.

3. Laidotuvių reikalus tvar
kė pas. patarėjas V. Batickas. 
Viešosios laidotuvių eigos va
dovavime jį, staiga ištiktą in- 
fluemos ir dvi dienas negalė
jusį išeiti iš namų, rūpestingai

LITAS INVESTING CO., INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 6755 S. Westem Avė. Chicago, III. 60636 (312) 476-2242.

čiamas kitais atitinkamais ke
liais. Memorandumo kopijoms 
visuomenėse skleisti kviečia
mos į talką lietuvių organizaci
jos. ši talka vykdytina ne tik 
sukaktuvinį vasario mėnesį, 
bet ir per ištisus 1968 Lietu
vos Laisvės Kovos Metus.

Vliko valdyba parengė pa
vyzdį Vasario 16 minėjimuose 

dimuosius laiškus (anglų, ispa- priimti numatomoms rezdiuci- SPAUDA 
nų, ĮN?ancūzų ar vokiečių kai- joms. Pavyzdys siuntinėjamas 
ba rašomus) pasirašys L. Dipl. minėjimus rengiančioms orga- 
šefas min. S. Lozoraitis ir Vii- nizacijoms, kaip pagalbinė prie-

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BRITAIN, -CONN. Tel. BA*»-1181; ....

RIMOS IR JUOZO BRUŽINSKŲ SIUNTINIŲ ĮSTAIGA siunčia dovanų 
siuntinius į Lietuvą. Krautuvėje didelis pasirinkimas geros rūšies prekių 
žemomis kainomis. Priimami telefoniniai už-sakymai ir sudaromi siuntiniai 
gauti paltu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos prekės, daniški maisto 
siimtiniaL itaHžki akordeonai ir nvlon'o lietpalčiai. Parūpinami "dolerio 
krautuvių” kuponai. 370 Union Avė. Brooklyn N.Y. 11211; Tri. EV 4-4952.

RICHMOND HILL OORAN'S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond Hill, N.Y. 11419, Tel. 641-9441 - MI1-7702. Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma į nurodytą vietą arte namus. Savininkai — 
Jote Doran ir Attęe Zupko, kuri kalte lietuviškai ir maloniai patarnauja.

DOVANŲ SIUNTINIAI | LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Birma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidtia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visaa 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu. ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tat piginu
siomis kainomis: pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
Ir gtanlnėms. Reikalaukite mūsų nemokamu katalogų UNION TOURS 
1 Kast Mth St. New York. N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
IIL 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Cattf. — 344 North La Brea 
Avė. 90036.

Daug kas šiais metais yra “madoje’ 
Sėdėt už stalo iškėlus koją, 
šokant rūkyti, rūkant giedoti 
Ar ant gitaros į Rygą joti.

SPARTA parduoda Telefunken, Grundig, Olympia, Zenith, Burroughs, TTC, 
Royal ir kt. produktus, tiesiai ir pigiau iš firmų sandėlių: Rašomas, ųiąšinė- 
les lietuvių ir kt. kalbomis; Radio—stereo, consoles, tranšist. ir kt; patefo
nai, įrekordavimo aparatai, skaičiavimo mašinos, etc. Katalogai gaunami

x 'c . t

Gruodžio 20 visoj Sovietijoj 
buvo metinė čekistų pagarbini
mo diena. Ši tikroji ir svar
biausioji bolševikinės valdžios 
atrama, neprilygstamu teroru 
išlaikiusi bolševikus valdžios 
soste 50 m., visaip kaitaliojusi 
savo vardus, ir dabar besivadi
nanti “civilizuotu” valstybės 
saugumo komiteto vardu, šven
tės proga visada grįžta prie sa
vo tikrojo originalaus čekistų 
vardo.

Lietuvoj čekistai irgi šventė 
savo šventę ir nesislėpdami gy
rėsi, kaip jie — Maskvoje 
Dzeržinskio kadai sukurta Ru
sijos Če—Ka (ypatingoji komi
sija), — taip pat ir šio 

laužy- krašto “sūvėrenųmį”.. .

Kdorizuotoje lietnroje
KAIP BOLŠEVIKAI ŽIŪRI 

Į TURISTUS

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balte (ga-
1O t-...- • - Ii vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti,foto

uruoozio IV liesoj apie ce- patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY7-4677.
kištų vaidmenį Rusijoj ir Lae- "
tuvoj straipsnį parašė dabarti-

rase:
— Lietuvos TSR čekistai (ku- 

tokias peticijas bus vienas iš išsigimimą kelia balsą tikrieji čia bus vietoje priminti dar jaugiau nuo-
................................. - ■ viena pavyzdi1 iš amerikinės nsada Maskvos Uetuva* 

s^dos^tikos: gausiai ta- “Padovsmott”) turėjo atkaklią, 

vo atvaizduotas lordo Russell Paaukodami kovoti su gink-

garantuojamos įstatymais.
Tačiau liberalizmo žodis po- lizmui. 

morandumą įteiks Lietuvos dip- kraštų asmenis — gubernato- pujiarėja ir savo išsigimimu— „ (Nei 
tematinės atstovybės, o kraš- rius, aukštuosius dvasininkus, laisvės pavertimu anarchija, nalizmą globoja ir tyr. teismo 
tuose, kur jų nėra, — Vliko art- mokslininkus, kuitūrimakus, Pereitą kartą šiame laikraštyje sprendimai 
stovybės arba Liežuvių Bend- publicistus ir kt Suorganizuoti buvo suminėta, kaip prieš tą nografijai).
ruomenės ar atitinkamų orga
nizacijų vadovybės. Valstybių, svarbiųjų šiais metais lietu- liberalai (kennanas).
kurtose lietuvių nėra, vyriausy- viam laisvėje atliktinų uždavi- Atstovų Rūmų pirmininkas 
bėras memorandumas bus siun- nių. (Elta) John McCormack sausio 22 kė-

Visur bus laisvė, — daryk, ką nori! 
Uždėk, išlygink, — ar numesk svorį, 
Kalbėk už taiką, kalbėk prieš karą. 
Daryk, ką nori, ką kitas daro...

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION (Agentūra) W. Kacz- 
marsky, manager. 108 West 14th Street (arti 6th Avė.) New York, N.Y. 
10011; tel. CH 3-3005. Siunčiame siuntinius į Lietuvą ir į USSR. Priimame 
užsakymus šaldytuvams, TV, skalbiamoms ir siuvamoms mašinomš. ■‘DoMar 
Certificates", butams ir t.t. Visos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas neturi 
nieko mokėti. Užsakymar-paštu išpildomi tą pačią dieną, kurią mes gauna
me. Jūsų patogumui turime didelį prekių pasirinkimą žemomis kainomis. 
Agentūra atidaryta kasdien nuo 9:30 ryto iki 7 vai. vakaro; sekmadieniais 
nuo 10 ryto iki 4 vai. p.p. Kitu laiku — susitarus.

naudojimą — prieš laisvę vie- prieš prezidentą LBJ, o raskit gaujomis, kurias su
šustos informacijos priemo- bent žinutę toje pat spaudoje į116 e™ies gybos agen- 

nem garsinti knmmalistus, 1- apie rengiamą “opinijos teis-
statymų laužytojus, prieš tos mą” komunizmui! Net valsty- Ang J0S
laisvės suvaržymą garsinti be- bės atstovo Goldbergo kalba J. Arba toliau: — Rinkti šnipi-
rojinius darbus. Kortelių degin- Tautose dėl komunizmo nėra- nėjimo informacijai ir vykdyti
tojai, demonstrantai — sakė do toje spaudoje užuominos! ideologinėms diversijoms prie-

Su pasitenkinimu išsirašom f° ^lgybos siunaa j mūsų ša- 
spaudos apžvalgoje iš AMites !į kaJ?ra,,s aSen‘Js> „

Artininkai Vilniuje vėl 1967 Nr. S satyra prieš & Ame- U™*?1““® Ju“ I ivainų^e-. pnsutom
staXrSd spX salygl rikoje laisvės ir Uberaitano iš- “ ‘uns‘mB* ------

mic “rūninasi” wna kpirtai sigimima. Žinia, kad satyra yra a \ , SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002,
mis rup as gana Keistai. man- Štai kokiomis akimis čekis- AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės.
(Sportinio vedamo sąlygų rūpi- reias “ sunsus menas, žinia tai Žiūri i kiekviena net ir ge- Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pet šilkinės, 
Irimą*?, kaip ir bolševiki- satyros, anot Go- . * maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios
nėie santvarkoje yra valdiniu g01*0, bijosi net ir tas, kuris ruoju 1161 1 prašyte rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į

* * ’ t___ ... , , , . Europą. Užeikite ir įsitikinsite:įstaigų kompetencija). nieko nebijo. -------------------------------------
Šiuo atveju skundžiasi dėl le

do rutulio sporto ugdymo sąly
gų. Nei Vilniuje, nei kitur Lie
tuvoje nėra dirbtinio ledo aikš
telių. Ir net šalčiams užėjus 
biurokratai neprisirengia užlie
ti vandeniu čiuožti skirtų aikš
čių. Tad ledo rutulio sportinin
kai treniruotis vyksta į ..... 
Minską!

Priekaištauja, kad visi kaimy
nai — latviai, estai, gudai — 
jau išmokę įsirengti dirbtinio 
ledo aikštes. Tik Lietuvoj dar 
likusi tekia sala, kur “Ledo 
rutulys be ledo”. (E).

Ida tatai kaktą, greitai pra- 
taigtų, o gydytojai turėtų na. 

Sunku MMinlnkama plaukti prie* arovy — kapt! | kalną. Nuotr. ▼. Matelio Bau ligonių.

nas. Jfie bus adresuojami vy- nuožiūra. rus. Verstas iš lotyniško jis tojai spaudoje, tetetirijoje su-
riausybių galvoms. Rengiamas Netrukus bus parengti ir reiškia laisvę, žodžio laisvė, silaukia garsios reklamos, bet 
atitinkamas memorandumo ko- projektai peticijų laisvųjų vals- spaudos laisve, tikėjimo lais- jos žymiai mažiau susilaukia
pijų kiekis skleisti tarp įvairių tybių galvoms Lietuvos ne- vė ir tt. priskiriamos prie pi- herojai. Televizijos vakarinės . imtu

kraštų parlamentarų, spaudos priklausomybės reikalu. Tas pe- lietinių dorybių ir teisių. Jos programos didžia dalim skiria- j pet^evį^us
mos kriminaliniam sensaciona- . , . , ..... pranešus adresą Sparta sav.: J. L. Giedraitis, 10 Bany Dr. ,Ę- Northport,

įas CeKISių VirsininKas, utu- N Y. 11731, (516) 757-0055. New Yorke informuoja L. Vilkutaitis 642-2137.

> ■ * - • . ■ ... . . . *. r “J. “

■ --Z-y:
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Prenumeratos kaina $7X0 — SubscripUon per year $7X0
LaNcraftj tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

itao Ir IcoroMoMeMiJaB redakcija taiso savo nuožiOra. Nenaudoti straloenlai 
I Ir arit'-MTit autoriams pratant. Pavarde paairaiytl straipsniai nebOtinai 
t lonskrijnf nuomone. Ui skalbimai turini Ir. kalbą redakcija neatsako.

- Rūpesčio kelia ir teologų pa
sinėrimas 'tikėjimo dalykus ir 
tiesas paversti diskusini objek
tu — viskas tik opinabile (vien 
tik nuomonės). Ar šiuo keliu 
pasinešus nėra pavojaus, kad 
ir patsai tikėjimas, dorovės

Naujv reformy netrūksta kančios,

nam kraštui, kasmet vis po ir reikalinga bet kurioje 
naują, tačiau geri katalikai ne- linėje klasėje. Būti gan 
išeis iš mokyklų (kurios kartais —štai ko mokė Kristus.

Pasunkėjo laikraščio siuntimas
Prezidentas Johnsonas nese- paskutinius kelis metus pašto 

niai sudarė specialią komisi
ją nepadorios spaudos plitimui 
tirti. Gali kam atrodyti, kad 
tuo metu, kai tautom ir valsty- galiojo vėl nauji tarifo pakėli- 
bėm graso kiti pavojai, atkrei
piamas dėmesys ne į‘patį svar
biausią dalyką. Iš tikrųjų yra 
kitau)- Jei jaunoji karta bus de
moralizuota, nereikės nei ato
minės bombos, kad. suglebtų 
ištisos tautos, kaip ne viena su
nyko senais laikais tik dėl pa
tvirkimo. Tvirkinanti literatū
ra kiekvieną tautą veda pražū
ties keliu.

tarifai buvo keliami dažniau, 
negu bet kada JAV pašto istori
joje. Prieš trejetą savaičių įsi-

mat
Nauji nuostatai liečia ne tik 

laiškus, bet ir spaudos persiun
timą. Ir tai apčiuopiamai skau
džiu būdu — juo daugiau skel
bimų, juo brangiau reikalauja
ma už laikraščio persiuntimą. 
Užpildžius skelbimais tik de
šimt procentų laikraščio ploto, 
persiuntimo kaina kyla propor
cingai su kitais tarifo pakėli-

Dorai galvoją amerikiečiai mais. Tačiau, jei skelbimai už- 
nebę pirma kartą kėlė balsą, -ima laikrašty daugiau kaip ,de

šimt procentų laikraščio ploto -i 
— prasideda sunkumai. Tada ir 
važmos kaina aukščiau kyla, ir 
privalomas skirstymas bei ap
skaičiavimas atskirose pašto zo- 
nuose privalomas.

Retenybė, kad kuris laik- 
kraštis pajėgtų išsilaikyti be 
skelbimų. Didieji dienraščiai ir 
žurnalai ir pragyvena iš skelbi
mų, jais užpildydami labai ryš
kią laikraščio ploto dalį. Ta
čiau šįtokie laikraščiai ir žur
nalai 'daugumoje išparduodami 
šaligatvių parduotuvėse, ir nau
ji pašto parėdymai jų neliečia. 
Pašto patarnavimu daugiausia 
naudojasi amerikiečių organi- 

. - . .. . i zacijų religiniai ir įvairių tauti-kos spaudos idealistinio — auk- . - , .J. . . v .... K , ... . . , mų grupių laikraščiai, dazniau-leiamo charakterio ir nevirto . . ;. , ..J , T. . . šiai pasiekią savo skaitytojuskomercine preke. Lietuviam, , v. , ... . , ,.c , paštu Ta(J lajkrasčiaj labiau- 
sava spauda tun tautines nukentfe

informuoja^.apie 
Iax>riitncKro cnnmnimi ctatino ir * ■

kad būtų apsivalyta nuo nemo
ralių romanų ir komikų, nuo 
pornografijos. Buvo ne kartą 
siūlyta įstatymų keliu suvaržy
ti tokios “literatūros” platini
mą, bet vis susidurta su prie-, 
kaištu: tai būtų spaudos laisvės 
varžymas. Tačiau čia tenka 
kalbėti ne apie spaudos laisvės 
varžymą, bet apie jos piktnau- 
dojimą. Piktam spaudos laisve 
naudojasi, kas sąmoningai tau
tą tvirkina arba sau iš purvyno 
pinigą krauna.

Lietuviškoji spauda yra ana
pus tokio kaltinimo. Ji leidžia
ma ne dėl pelno, kapitalo iš 
spaudos niekas nesukrauna. Ji 
neprarado tradicinio lietuviš-

jungia net ir tolimon vienat- Skelbinmai padeda pakelti 
vėn nublokštuosius. sunkia tautinio laikraščio leidi

Tokio pobūdžio spaudai sun- mo naštą. Tam pajamų šaltiniui 
kiau pakeliami ir valstybiniai mažtant, tenka laukti didesnio 
potvarkiai, kurie reikalauja solidarumo iš savo skaitytojų.

socia- kad kiekvienas žmogus turi su
kilti pats prieš save, prieš savo 

_ - palinkimą siekti turto, val-
r—o_____  _ ___________ ______ yra sunkiausias uždavinys. Su- džios, garbės, materialinių ma-

mokslasnepasidarystik °PŪ*a* iš naujų doktrinų, kurios supai- prantama tad, kodėl kai kas lonumų. Jis nesteigė darbinin-
' abejoja, ar Vatikano n Susirin- kų unijos, o tik vienuolių ordi-

kimas prisidėjo savo nutari- ną, padėjęs jo pagrindan visiš-
mais prie šios pagrindinės pro
blemos sprendimo. Palietus in
telektualines ir socialines pro
blemas, gavosi sąmyšis ir dau
gelis visai pasimetė,, nueidami 
į kraštutinumus. Būti geres
niais — to nepasieks jokia 
doktrina, jokia partija, jokia 
valstybė, nes tai yra tik Eva- 
gelijos gyvenimui pritaikymo 
uždavinys. Tik Evangelija gali 
duoti atsakymą' nerimui žmo
gaus, kuris nežino, kam jis gy
vena ant žemės ir kuris jaučia
si atskirtas nuo Tiesos.

Pažvelkime į didžiuosius žmo
nijos reformatorius. Toks, pvz., 
buvo šv. Pranciškus Asyžietis. 
Jis -neskelbė naujos socialinės 
programos, negalvojo sukelti 
baudžiauninkus, o tik mokė,

bile, todėl pasirinktina pagal L___ ___1 ’
savo supratimą* ir norą? Juo, pasimetimą/o^ tik iš gyveni- 
skaudžiaū, kad tie. kurie at
sisakė savo pašaukimo, ban
do sukurti savęs ir savo elgesio 
anologiią. kritikuodami tai. ką 
pirmiau laikė šventu nedisku
tuotinu dalyku.

Žmonių tikėjimui palaikyti 
ir stiprinti nėra 
nauias katekizmas, 
mino Olandijos 
šiandien reikia ne 
kurijų, ne naujų katekizmų, o 
skirtingo nuo laicistinio pasau
lio iš tikėjimo išplaukiančio 
gvvenimo pavyzdžio. Žmonių 
tikėjimui palaikyti ir stiprinti, 
kažin kas daugiau padarė: žaiz- 
duotom rankom ir kojom Tė
vas Pijus, ar kai kurie “mo
derniški” dvasiškiai? Katekiz
mų galima prirašyti kiekvie-

nioja žmonių protus ir veda į

llill

kokį paga- 
vyskupai. 

naujų dis-

mo pagal Evangeliją.
Krikščionybė buvo sukurtą 

nė inteMdualę svarstymais, nė 
jų sukurtųjų teorijų padaras. 
Įsiskaitykime į Evangelijas. Jo
se nėra racionalių mokslų. Ten 
nerasime nei gamtos mokslų, 
nei ekonominių, politinių spe
cialiųjų doktrinų. Kristus ne

Bažnyčia.
__  - Ten nerei

kia nei išmintingų teologų su 
naujomis teorijomis, nei ekspe
rimentus darančių liturgistų. 
Vien žmonių gyvas tikėjimas 
palaiko Bažnyčios gyvenimą. O 
kur tikėjimas silpnėja, ten ge
riausios pastangos neneša vai
sių. štai kodėl manome, kad 
daugelis bandymų reformuoti 
bažnytinį gyvenimą, nors ir Su
sirinkimo dvasios pretekstu, 
yra žingsniai šalia kelio, neve
dą į tikra atsinaujinimą.

J. Sav.

daugiau pinigo. O toki potvar- Tuo tarpu prašoma iš skaityto- 
kiai atėjo. jų tokio solidarumo bent pir-

Oficialiomis JAV pašto va- mo ženklo — prenumeratą lai- 
dovybės žiniomis, pereitais fis- ku užsimokėti ir skolą, jei dar 
kaliniais metais JAV paštas tu- tokia būtų likusi, išlyginti. Už 
rėjo 1^2. bilijoną dol. nuosto- aukas taip pat būsim labai dė
lių. Tai vistiek įvyko, nors per kingi.

JURGIS JANKUS

PEILIO 
AŠMENIMIS

TRUŲ VEIKSMŲ DRAMA

(23)

DAUGVYDAS
Ir Antanas? *

nimo, jis nesiūlė centurijonui 
mesti kariuomenę, nei vergus 
neragino sukilti prieš ponus. 
Jis tik patarė atsisakyti turto, 
nepririšti prie jo savo širdies, 
parduoti ką turi ir sekti Juo. 
Nesiūlė vergam sukilti ir pasi
savinti turtuolių gėrybes. E- 
vangelijose randame tik mora
lini momentą — reikalą atsi
naujinti iš vidaus, kas galima

ką neturtą. Ne dėl to, kad ne
turtas būtų savyje dorybė (daž
nai neturtėliai yra godesni už 
turtingus), bet dėl to, kad ne
turtas padaro žmogų laisvu. Ne- 
trokštant nei garbės, nei tur
tų žmogus atgauna vidinę lais
vę.

Vatikano n Susirinkimas sa
vo deklaracijoje apie laisvę, 
kalba daugiau apie žmogaus as
menybės kilnumą ir laisvę nuo 
bet kokios prievartos, smurto 
ir religinėje srityje. Kai kas 
šiame sprendime pasigenda pa
brėžimo laisvės nuo nuodėmės. 
Esą permažai kreipta dėmesio į 
gimtąją nuodėmę, į malonės 
reikalą ir jos veikimą žmoguje. 
Laisvės principas, savyje gra
žus ir teisingas, teisingai su
prastas yra didelė vertybė. Bet 
kai laisvė, suprantama-kalbėti 
ir rašyti ką tik nori (minties ir 
abejonės laisvė), privedė prie 
to, kad sąžinės laisvė neturi 
jokių varžtų ir ribų, tada jau 
gaunasi choasas. Juk tik klai
dingai suprastos laisvės pasė
koje imta skelbti, kad mišios 
esančios tik atminimo banke
tas, kad kunigo —-* žmogaus pil
natvei reikia vesti moterį (tar
si Kristus, neturėjęs žmonos, 
nebuvo pilnutinis žmogus) kad 
liturgija yra pasenęs, atgyve
nęs dalykas, kad tikėjimui pa
laikyt yra nereikalingi išoriniai 
ženklai ir simboliai, kai tuo tar
pu liberalizmas išugdė Nežino
mojo Kareivio kultą, o komu- . .. . . . 
mzmas sukure balzamuoto Le- H 
nino lavono garbinimą. Jie to 
pasimokė iš Bažnyčios...

Pažymėtinas faktas — kai mijos profesorius Jonas Kriš- 
laisvajame pasaulyje kunigų se- čiūnas (Kaune) sausio 5 sulau- 
minarijos ir vienuolynai tuštė-

(atkelta iš 2 psl.) 
prisiprašytą savo krašto lanky
toją ... O jei kas būtų pama
nęs, kad laisvėje esantieji ir ne- 
tylintieji išeiviai nieko nereiš
kia, tai tam čekistas Petkevi
čius irgi aiškiai atsakė:

— Vykdydami ideologines 
diversijas, — rašo jisai, — mū
sų priešai naudojasi įvairiomis 
priemonėmis. Ypatingas viltis 
jie deda į radijo propagandą, 
tarybinei liaudžiai priešišką li
teratūrą, kino filmą.

— Savo ardomajame darbe 
prieš mūsų respubliką imperia
listinės žvalgybos aktyviai nau
doja ir Lietuvos reakcinę emi
graciją. Užsienyje gyveną lie
tuviškieji nacionalistai ligšiol 

. puoselėja viltį, kad su imperia
listinių valstybių pagalba bus 
atkurta buržuazinė santvarka 
Lietuvoje. Todėl jie siekia pa
dėti imperialistams ir mėgina 
trukdyti mūsų žengimui ko
munizmo statybos keliu.

Prisimenant priežodį, kad a- 
kys didėja nuo baimės, yra aiš
ku, kad čekistai Lietuvoj, nors 
ir didelį užnugari turi, tebėra

(Elta)

nį in a rijos ir vienuolynai tuštė- kė 80 metų amžiaus. J. Kriš- 
ja, už geležinės uždangos pa- čiūnas yra vienas iš ankstyviau- 
šaukimai didėja, ypačiai ten, šių ir uoliausių Lietuvos žemės 
kur Bažnyčia gauna bent kiek ūkio kėlimą skatintojų ir mo- 
laisvės. Taip Jugoslavijoje vys- kytojų. Ypač daug yra pada- 
kupai šaukiasi pagalbos padi- ręs Lietuvos bitininkystės to- 
dinti ar naujas pastatyti semi- bulinimo srityje. Tuos darbus 
narijas, nes neturi vietos vi- uoliai tęsia ir bolševikų saviš- 
siem norintiem tapti kunigais, kai perverstame Lietuvos že- 
Ir Lenkijoje pašaukimų į dva- mės ūkyje, tad ir to režimo yra 
sinį luomą nestinga. Tas rodo, dėkingai vertinamas ir garsiai 
kad ten, kur reikia aukos, kur pagerbtas. (E)

DAUGVYDAS
Atrodo gerai

LAIMA
Beje. Mano galva pasidarė kaip vištos. Karpenko 

liepė nurinkti nuo langų' visą benziną ir išmesti lauk.

PRANAS
Greitai pakeitė nuomonę.

SVEDRE
(Užsimoja atgalia ranka).

Nutilk!

RUBUILIS

(Pašokęs į šalį).

Ir tau daug geriau neišeitų.

mo, nurinkti benziną nuo langų ir žiūrėti, kad nei 
Daugiui, nei vyram nieko netrūktų.

PRANAS
Velnias!

RUBUILIS
Ne juodas, bet raudonas. Su juodoju man neblo

gai sekdavosi sutarti.

LAIMA
Jis nežinojo. AŠ norėjau eiti namon dar su švie

sa, bet jis neleido. Sakė norįs Dogovydo nervais tru
putį pagroti, žinai, kiek jis tau rusų galvų priskaito.

RUBUILIS

LAIMA KAZYS
(Įsivaizdavusi tokį baudimo būdą, nusi- Aišku, norėtų tik gyvus, 

purto).

T ATM A Šimtinę aš pats galiu suskaityti.
Ne, Antanas nuo puskelės pasuko namo. Tik da- 

bar iš Algio sužinojau, kodėl .■ LAIMA
Du šimtu septyniasdešimt tris.

DAUGVYDAS
Ar Karpenko pasiliko namie? KAZYS

žinoma, ir eigulius ir Rasą, ir Aukse, ir Paba- 
LAIMA liūs ir ....

Ne, jie viri trys atvažiavo į Kietas. Ir mane pa
vežė ligikelučio, o paskum liepė skubėti namo. LAIMA

(Nutraukia) 
DAUGVYDAS

Ar Stribų štabe kas nors liko? Ne, jis teskaitė tik rusus. Nuverstą traukinį, sunk
vežimį ant tilto' ir visus kitus susirėmimus, kuriuose 

LAIMA Daugis visiškai nedalyvavo. Jis sakė, norįs ramiai su
Nieko. Karpenko pats duris užrakino tavim susėsti ir smulkiai viską apkalbėti.

Ir kai jau sutemo ir vis nenorėjo išleisti, aš pri
ėjau prie lango ir atitraukiau užuolaidas. Viri trys pa
šoko. Girdi, ar ką pamatei už lango. Aš pasakiau, jog 
noriu pamatyti, kada pradės kepti mano vyras su savo 
draugais. Jis, žinoma, išvertė akis, bet kai pasakiau, 
kaip Antanas apstatė langus benzinu, šoko kaip žvėris

ŠVENDRĖ
Kad galėtų po vieną gyslelę pešioti.

RUBUILIS
Ypač tave, Dogovydai. Už tuos visus du rimtus 

septyniasdešimt tris. Ar užteks gyslelių?

DAUGVYDAS KAZYS
O kaip vykdomajam komitete? žinome mes tokius pasikalbėjimus

LAIMA - RUBUILIS
p^abojus) 0 paskiau porą arklių už vienos kojos, kitą porą

Buvo visiškai tamsu. už kitos ir — ėėėh!

“Aš, sako, tą Antaną gyvą sukramtysiu ir šunims 
išspjausiu. Žiurkėms, nes joks šuo tokios prakeiktos 
mėsos neės. Aš norui juos visus gyvus turėti. Visus. 
Ligi paskutinio!” Paskum susigriebęs sušvelnėjo ir ėmė 
mane raminti. Girdi, nebijok, sakė. Kol aš čia esu, 
nė vienas ten nenueis. Kokia nors operacija tegalės 
būti atlikta tik mano įsakymu. Kol aš &a būsiu, ten 
niekam nė plaukas nuo galvos nenukris. O paskum ir 
vėl nuo pradžios ėmė keikti Antaną. Staiga priėjo prie 
manęs paėmė už abiejų pečių, kad net skausmas 
nusmelkė ir ėmė žiūrėti tiesiai į akis. Maniau, kad atė
jo galas ir mano gudravimui, bet jis mano nustebi
mui paklausė: “Kodėl ligi ridi Dogovydas neužmušė 
Antano? Kodėl?” — ir net supurtė. Tą akimirką tik
rai pasidarė panašus į žvėrį, kuris gali perkąsti gerk-

DAUGVYDAS
Pasistengsiu, kad paliktų tuščiomis. O jūs, vyrai, 

esate pasiryžę paskutinį sykį parizikuoti?

KAZYS
Paskutinį nenorėčiau, bet parizikuoti galima visada.

DAUGVYDAS
Kai dieną mačiau Antaną su benzinu nuo lango 

prie lango vaikščiojantį, man kilo mintis, bet tada 
atrodė sunkiai įvykdoma be pavojaus gyvybei, bet da
bar, patys girdėjot Laimos pranešimą. Stribų būsti
nę pats Karpenko užrakino, vykdomasis komitetas pa
tamsy. Milicija irgi greičiausia bus tuščia.

lę ir gerti kraują. Visiškai neparijutau, kai pasakiau:
“Bijojo”. Ir vėl šoko: “Bijojo! Ko?! Antano? Bijojo! JONAS
Ir’tu sakai man, kad Dogovydas bijojo!” “Ne Anta- Viri pasiruošę didžiulei medžioklei.
no”, pasakiau. “Bijojo jūsų, bijojo partijos, žinojo, 
kad partija keršys už Antaną! čia jis nusikvatojo, pa- 
riėmė paltą ir pasakė tik vieną žodį: ‘Važiuojam!” Ir 
visą kelią tylėjo. Tik prie Kielų kelufio liepė eiti na-

RUBUIUS
Suprantu. Vyrai, mes jiem kelią pašviesim. Bro

liuk to mano, kad šviesim. (Bus daugiau)



4 DARBININKAS 1963 m., sausio 26 d., nr. 7

MARGAL1S

Tėvynės meile nemari

Ranka sodintas Visagalio 
Kur, ąžuole, išplauki tu? 
Ar verkti tą apleisdams sali? 
Ar pyksti ant bangų šalty?

Nejunti Lietuvos, medeli!
Tu abejingas dėl šalies!
Beržų neverksi, nei eglelių 
Medinei širdžiai negailės.

O aš, apleisdamas tėvynę, 
Dar kartą trokščiau pamatyt, 
Nes liepia man širdis ugninė 
Tarp bočių kaulus paguldyt.

Savyjy daug giesmė saldesnė, 
Kurią girdėsiu ant lentos;
Ir duobė tėviškės meilesnė. 
Kur kūnas amžius išmiegos.

Ir nors atšals ugnis krūtinės, 
Nebeplastės jautri širdis, 
Bet žemė mylimos tėvynės 
Kaulelius mano tetirpdys.

Tegu ant kapo rūta, mėta 
Praeivio aki vis vilios, 
Aplaistyta ir apravėta 
Dukters tėvynės mylimos.

JAV LB TARYBOS GRUODŽIO MĖN. 
SESIJOS REZOLIUCIJOS

1. JAV Lietuvių Bendruome
nės taryba ragina visus JAV 
lietuvius 1968-tais Lietuvos 
Laisvės Kovos metais savo ap
linkoje skelbti rusiškojo impe
rializmo daromą skriaudą Lie
tuvai ir tarptautinio komuniz
mo pavojų visų pasaulio tautų 
laisvei. Žuvusiųjų kovose už 
Lietuvos laisvę prisiminimas ir 
pavergtųjų lietuvių į mus krei
piamas žvilgsnis tegul stiprina 
visų mūsų veiklą, siekiant ne
priklausomos Lietuvos atstaty
mo.

2. Trečiojo PLB seimo išva
karėse JAV LB taryba kviečia 
visas lietuvių organizacijas ir 
visus lietuvius įsijungti Į Lietu
vių Bendruomenės eiles. Vi
suomenininkus prašome suak
tyvinti Lietuvių Bendruomenės 
idėjos skleidimą bei jos po
puliarinimą per susirinkimus, 
spaudą ir radiją, kad 1968-tais 
Lietuvos Laisvės Kovos metais 
Bendruomenės organizaciniuo
se rėmuose susitelktų visas or-

- ganizuotas JAV lietuvių judė
jimas. Padarykime Lietuvių B- 
nę ir šiame krašte iš tiesų vi
suotiną ir efektingą. Stipri ir 
vieninga Pasaulio Lietuvių B- 
nė trečiojo seimo sesijos me
tu galės efektingai deklaruoti 
pasauliui okupuotos Lietuvos 
padėtį bei drauge su Vliku ir 
Diplomatine tarnyba sustiprin
ti Lietuvos išlaisvinimo darbą.

3. JAV LB taryba džiaugiasi 
Tautinių šokių šventės komite
to darbu, pritaria JAV LB 
Kultūros fondo planui suorga
nizuoti Teatro festivalį ir ragi
na visas LB apylinkes Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo su
kaktuvinius metus atžymėti ne
kasdieniniais kultūriniais užsi
mojimais.

Margalis buvo kunigo 
Juozo šnapščio (1877- 
1921) slapyvardis. N uo 
1918 gyveno Kaune, uo
liai bendradarbiavo įvai
rioje spaudoje, dirbo šv. 
Kazimiero draugijos val
dyboje ir redagavo tos 
draugijos leidžiamas kny
gas, laikraščius. Išleido 
šiuos poezijos rinkinius: 
Volungė ir vieversėlis, A- 
šarėlės. Jo poezijos liko 
ir rankraštyje nespaus
dintos. Poezijoje žymi 
Maironio, A. - Vienažin
džio, A. Baranausko įta
ka.

4. JAV LB taryba kviečia vi
sus lietuvius skaityti ir remti 
“Pasaulio Lietuvį”, lietuviškus 
laikraščius, žurnalus ir literatū
rą.

5. JAV LB taryba suprasda
ma, kad Lietuvių fondo finan
sinė parama yra reikalinga 
Bendruomenės kultūrinių dar
bų įgyvendinimui, kviečia visus 
lietuvius dar stipriau remti kuo 
greitesnį LF augimą.

6. JAV LB taryba pageidau
ja, kad Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė 1969-tuosius metus 
paskelbtų Lituanistinio švieti
mo metais.

JAV LB tarybos 1967 gruodžio 
mėn. sesijos rezoliucijų komi
sija

Smuikininkė Brigita Pumpolytė pirmajame pabaltiečių koncerte Philadel- 
phijoje, Pa. Nuotr. K. Cikoto

Šv. Pranciškaus ir Lenino pokalbiai
Šiandien pasauly yra madoj 

pokalbiai. Politiniai, religiniai 
ir dar kitokie. Jų būta ir vi
duramžiais. Jų esama ir šven
tojo Pranciškaus gyvenimo isto
rijoje.

Kartą šv. Pranciškaus san- 
brolis Masėjus teiravosi: 
“Pranciškau, pasakyk man, kas 
tu esi, kad visi žmonės seka 
paskui tave? Atrodo, jog kiek
vienas nori tave pamatyti, ta
vo žodžius išgirsti ir tavęs 
klausyti. Juk tu nesi puikios iš
vaizdos -vyras, nesi nė didis 
mokslininkas, nesi joks kil
mingasis. Ir kodėl gi visi žmo
nės seka paskui tave?”

Atsakymą į šį klausimą gali 
duoti tik pats šventojo gyveni
mas, jo sąlytis bei pokalbis su 
pasauliu, t.y., su žmonėmis— 
tikinčiais ir netikinčiais, ir ne 
vien su žmonėmis, bet ir su 
visa gyvūnija.

Šv. Pranciškus buvo ir pasi
lieka populiarus bei patrauk
lus tuo, kad jis mylėjo ne tik 
krikščionybę ir žmogiškumą, 
bet ir patį žmogų Kristuje.

Jau 760 metų praslinko nuo 
to laiko, kai jaunas riteris Ita
lijoje tėvo pinigus bei turtus 
išdalino vargšam ir už tai tėvo 
buvo apskųstas Asyžiaus vysku
pui.

Tas jaunuolis vadinosi Pran-

GRIŪVA VIENA SOVIETINĖ LEGENDA
Kroatij profesorius demaskavo 

Stalino-Hitlerio paktą
Vis kitaip perrašinėdami Di

džiosios sovietinės enciklopedi
jos straipsnius, rusų komunis
tai buvo betgi pastovūs, kalda
mi legendą apie Sovietų Sąjun
gos taikos meilę. Tačiau dėl to
kio tiesos falsifikavimo pačioj 
komunistų stovykloj kyla ne
pasitenkinimo. Antai, 1966 m. 
Zabrebo (Kroatijoj) universite
to profesorius S. N. Kostic 
paskelbė knygą apie “Tarptau - 
tinius santykius ir tautų tei
sę”, kur jis keliais atvejais mi
nėtą sovietinę legendą griau
na.

Pirmiausia Stalino-Hitlerio 
paktą, pagal kurį sovietai su 
naciais pasidalino Lenkiją ir 
Baltijos valstybes, Kostic nepa
jėgia laikyti taikos įnašu, kaip 
skelbia sovietų istorikai. Jis 
rašo: “Tokį taikos paktą, kuris 
atnešė Lenkijos sunaikinimą 
bei padalijimą ir dar buvo pri
tarimu Lenkijai užpulti, jokiu 
būdu negalima laikyti taikos į- 
rankiu tarptautiniuose santy
kiuose”.

Minėtas kroatų profesorius 
šitaip griežtai nedrįsta pasisa
kyti dėl Sov. S-gos užgrobtų 
Baltijos valstybių, bet -ir šiuo 
atveju jis stovi netoli tiesos, ra
šydamas: "Dar per kautynių 
žygi Prancūzijoj Stalinas pavar
tojo ūkinį spaudimą prieš Lie
tuvą, Estiją ir Latviją, kas su
darė gerą progą prosovieti- 

ciškus. Jis į tėvo skundą atsa
kė: “Ekscelencija, aš mielai 
grąžinu ne tik jam priklausan
čius pinigus* bet ir drabužius! 
Nūn esu pasiryžęs tarnauti 
Viešpačiui... ir dabar sakau 
ne tėve Pietro Bernardone, bet 
Tėve mūsų, kurs esi danguje!" 
(2 C. 12).

Pranciškus atsižadėjo visko 
ir Dievo įkvėptas iškeliavo at
naujinti begriūvančios Kris
taus bažnyčios. Savo dvasine 
religine revoliucija jis pakeitė 
anų laikų pasaulį. Jo vardą kar
toja ir juo žavisi milijonai žmo
nių. Jo statulos statomos gar
bingose vietose.

Nuo to įvykio (1207) praslin
kus 710 metų, kitas žmogus 
kitoje šalyje sukėlė kitokią re
voliuciją — perversmą Rusijo
je, 1917 lapkričio 7. Čia prie
šaky stovėjo Leninas.

Iš tikro Rusijos revoliucija 
prasidėjo 1917 kovo mėn., Ji 
nuvertė caro režimą, ir 8 mė
nesių laikotarpy kraštas tvar
kėsi laisvais demokratiškais 
principais.
"Kaip kokia maro bacila iš 

Šveicarijos į Rusiją ... Lenino 
kelionė užplombuotame trauki
ny." Tokia buvo straipsnio ant
raštė “N.Y.T. Magazine”, 1967. 
III.26. Čia Michigano universi
teto slavų kalbų ir literatūros

niams gaivalams pasigrobti val
džią tose valstybėse ... Stali
nas pasiuntė ultimatuęną Ru
munijai atiduoti Besarabiją ir 
Bukoviną .. . įdomu, kad Hit
lerio -Stalino pakto realizavi
mas Sov. S-gai davė 23 mili
jonus naujų gyventojų ir to
kias teritorines sienas, kurios 
beveik pasiekė Senosios Rusi
jos sienas iš 1914"

Kitoj vietoj Kostic nurodo, 
kad S. S-ga nebuvo draugė ma
žosiom tautom, kurias traiškė 
Hitlerio armijos. Dar 1941 ge
gužės mėn., kai Hitlerio pava
duotojas R. Hess išskrido į 
Angliją siūlyti taikos, Sov. S- 
ga įsakė išvažiuoti iš Maskvos 
Norvegijos, Belgijos ir Jugosla
vijos diplomatiniam atstovam, 
nes tos valstybės praradusios 
nepriklausomybę. Kitaip sa
kant, “Tai buvo pripažinimas 
hitlerinės “Naujosios Europos” 
iš Stalino pusės”, rašo Kostic.

Jam ypač klastinga Sov. S- 
gos politika atrodo Lenkijos at
žvilgiu 1944-45 metais, kai Rau
donosios armijos veiksmus 
Lenkijoj lėmė ne strategija, 
bet politika. Tada Stalinas ne
pripažino egzilinės Lenkų vy
riausybės, prieš kurią buvo su
daręs paktą su Hitleriu ir pa
kartotinai nutraukęs santykius 
dėl atrastų išžudytų lenkų ka
rininkų Katyne. Tada “Stalinas 
sudarė Liubline lenkų komite
tą ir jį pripažino vieninteliu 
lenkų tautos atstovu, nors tas 
komitetas (...) išvadavimo ko
vose Lenkijoj negalėjo turėti 
jokios įtakos”, rašo Kostic.

Nebecituojant kitų jo mini
mų faktų, kurie kalba prieš So
vietų Sąjungos tariamą meilę 
taikai ir pagarbą tautų teisėm, 
reikia pasakyti, kad sovieti
niai imperialistai dėl tos kny
gos “Tarptautinių santykių ir 
tautų teisės” labai užsirūs
tino: Sovietų Sąjunga pareiš
kė Jugoslavijai protestą. 
Tačiau Belgrado komunistinė 
valdžia tik po metų tą knygą 
teuždraudė, pareikšdama, kad 
jos autorius stovįs į dešinę 
nuo tiesos. Toks delsius Ju
goslavų komunistų atsiliepimas 
Maskvos nepatenkino. Nese
niai ten “Voprosy istorii” žur
nalas išspausdino N. Jakovle
vo recenziją, kurioj šis plūsta 
S. N. Kosticą, kam jis apšmei
žęs $>v. S-gą atseit, nepatikė
jęs jai naudinga legenda.

Eli 

prof. Horace W. Dewey aprašė 
caro vyriausybės žlugimą ir 
komunizmo įsigalėjimą Rusijo
je. ‘

Leninas iš Šveicarijos per 
Vokietiją užplombuotame trau
kiny, su gen. Ludendorffo ir 
kaizerio Wilhelmo sutikimu, 
1917 balandžio 16 pasiekė Pet
rogradą.

Amerikiečių ministeris Da- 
vid R. Francis Petrograde 1917 
gegužės mėn. Leniną charakte
rizavo kaip ultra socialistą, kal
bantį daug nesąmonių. Kada 
Lenino vaidmuo paaiškėjo Ru
sijos kariuomenės sukrikime, 
tada Winston Churchillis galė
jo vokiečius kaltinti, jog jie 
prieš Rusiją nukreipė baisiuo
sius ginklus. “Vokiečiai, —ra
šė Churchillis, — Vakarų fron
te pavartojo nuodingas dujas 
ir liepsnosvaidžius; Rytuose jie 
transportavo Leniną užplom
buotame traukinio vagone, 
kaip kokią maro bacilą, iš 
Šveicarijos į Rusiją.”

“Vienas iš didesnių istorijos 
istoriškų staigių posūkių — vy
lių buvo tas, kad Leninas, ma
terialistas ir ateistas, savo ke
lionę atliko kaip tik Velykų lai
kotarpy, primenančiame krikš
čionių taikos kunigaikščio — 
Išganytojo kėlimąsį iš numiru
sių. Leninas daugeliui rusų at
rodė kaip koks taikos kuni
gaikštis ir jų gelbėtojas. Jo su
grįžimas ištikimam bolševikui 
buvo ne iš mirties prisikėlimas, 
bet maždaug iš 10 metų užsie
nio tremties, o tai reiškė — 
partijos, kaip dinamiškos jė
gos, atgimimą rusų politikoje. 
Ir anie rusų darbininkai, kariai 
ir valstiečiai (Petrograde), ku
rie nuoširdžiai priėmė Lenino 
“taikos”, “duonos” ir “žemės” 
pažadus, buvo tikri, kad jo su
grįžimas jiem ir kraštui atneš 
naują ir geresnį gyvenimą ...”

“Svarbiausia, kad darbinin
kai ir valstiečiai labai norėjo 
ką nors išgirsti iš Lenino kal
bų. Kadangi karas atnešė jiem 
ir jų šeimom baisiausias kan
čias, Leninas jiem pažadėjo 
"taiką". Jie ir jų šeimos netu
rėjo užtektinai valgyti; Leninas 
jiem pažadėjo "duonos". Dau
gybė karių buvo kilę iš kaimo 
gilumos, ir jie gerai pažinojo 
rusų bežemių vargą; dauguma 
jų neturėjo jokios meilės žemė-

Kiek daug lietuviikų knygų? Kada jas perskaitysime?! Nuotr. V. Maželiu

su pasauliu
valdžiam dėl jų privataus tur
to. Jiem Leninas pažadėjo že
mę". Leninas kaip tik ir patai
kė į tuos “nuskriaustuosius”* o 
tai rusų liaudžiai sukėlė kan
čias, skurdą ir panieką ..

★

Šv. Pranciškus ir Leninas 
norėjo padėti varguomenei. 
Abu norėjo atstatyti teisingu
mą. Tačiau koks skirtingumas 
metoduose ir pasekmėse.

Šv. Pranciškus atsisakė net 
savo drabužių, kad galėtų la
biau atsiduoti Dievui ir arti
mui. Leninas atsisakė Dievo ir 
“seno pasaulio”. Tokiame vie
nišume Leninas buvo neturtin- 
gesnis už šv. Pranciškų. Mat, 
Leninas, atsisakydamas Dievo, 
atsisakė visko.

Šv. Pranciškus tikėjo į ne - 
marią sielą ir į pomirtinį gy
venimą. Leninas gi paneigė- 
abu. Dangus — “rojus” turi 
būti čia, dabar, žemėje. Tačiau 
tas “komunistinis rojus” pasi
darė pabaisa. Iš jo bėga net pa
tys komunistai. ..

Žmogus — individas buvo 
svarbus šv. Pranciškui. Leni
nui kiekvienas pilietis tėra tik 
paprastas padaras 'ar krump
liaratis — mašina bendruome
nėje.

Šv. Pranciškaus galvosenoje 
kiekvienas asmuo turi teises: 
teisę santuokai, nuosavybei, 
auklėjimui, santykiam su kai
mynais, laisvę kalbai, religijai, 
sąžinei. Visas šias teises atme
tė ir paneigė Leninas. Jos ir 
šiandien yra paneigtos, nors ir 
įrašytos į komunistinę konsti
tuciją.

Asyžiaus Beturtis turėjo ge
rą valią, gerą pavyzdį, uoliai 
rūpinosi įvairiausiais sociali
niais reikalais, visur remdama
sis krikščioniško teisingumo 
principais. Komunizmo įnagiai 
buvo kulkos, kraujo pralieji
mas, botagas, kalėjimai, kon
centracijos stovyklos, tremtis į 
nežinią.

Meilės dainius nešė tikrą tai
ką ir gėrį didžiajai žemės da
liai; neapykantos skleidėjas kė
lė baimę, nepasitenkinimą, 
skurdą ... Šv. Pranciškus savo 
sekėjams atnešė ramybės sai
ką, gi Leninas — mases sura
kino pančiais.

(nukelta j 6 psl.)

"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.

Nauja ilgo grojimo plokštelė 
"Sigutė" jau gaunama. Vaikam 
skirtas dainas ir pasakas 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 50<.

"Lietuviškos senos ir naujos 
dainos" — nauja ilgo grojimo 
plokštelė. Įdainuota: Užstalės 
daina, Prieš tolimą kelionę, Pa
vasario linksmybės, Bobutė ir 
Pilypėlis, Šią naktelę, Aš au
gau pas tėvelį, Tinginė boba, 
Oi tu Jieva, Jievuže, Oi lau
kiau laukiau, Stikliukėlis ir 
Mergužėlė brangi. Dainuoja: R. 
Marijošius, V. Noreika, L. Aba
rius, A. Mikalauskaitė, A. Staš- 
kevičiūtė, S. Petkevičius, V. 
Daunoras ir mišrūs chorai. Iš
leido Eurotone Co. Kaina: mo
no 4 dol., stereo 5 dol.

"Dainuoju jums, Aurelija". 
Mano gitara, Meilės ilgesys, 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos, Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltos rožės, Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos ste
reo plokštelė — kaina 5 dol. 
(Persiuntimui 50 c.).

"Lietuva Brangi" nauja ilgo 
grojimo plokštelė, kurioje cho
rų ir solistų įdainuota: Lietu
va brangi, Per šilelį jojau, Se
nas jūrininkas, Apynėli žalia- 
sai, Nemunas, žibuoklė, Tu pri
simink, O tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, Lietuviška polka 
ir Lietus lynojo. Išleista Kana
doje. Kaina 5 dol.

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas lietu
viškų dainų rinkinys “SU DAI
NA”. Iki šiol buvusios panašių 
rinkinių laidos išsibaigusios ar 
sunkiai berandamos. Naujas 
rinkinys kišeninio formato, 
351 psl., atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dainas surinko 
Gražina šimukonienė. Rinkiny
je yra 392 populiarios lietuviš
kos dainos. Platus stovyklose 
dainuojamų dainų skyrius. Rin
kinio kaina 2 dol.

"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.

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 iš
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 Rcadcr įor 
Selį-Instruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol.

Lietuvos general. konsulo J. 
Budrio atsiminimai "Kontržval
gyba Lietuvoje'’ ka tik išėjo 
iš spaudos. 224 psl. knygoje 
autorius vaizdžiai apžvelgia 
kontržvalgvbos veikla Lietuvo
je. netrukus po nepriklauso
mybės atgavimo. Šnipu ir ki
tų įtartinų asmenų sekimas ir 
jų kenksmingų siekimų atiden
gimas skaitytoją suįdomina ir 
pagauna. Kaina 2 50 dol. Šią ir 
kitas lietuviškas knygas bei 
plokšteles galima įsigyti Darbi
ninko administracijoje.
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perkainos šios lietuviškos kny-

kandidatuoti. Jis vieningai iš-
teinas. 11 vaL šv. mišios už mi-

liavomis. Giedos vietos Lietu
ko neturiu” Lietuvos laisvės

kaus būdo mokėjo sugyventi su 
visais ir jis niekados nežinojo

liūnas, vadovavęs ALT ir BA- salėje, 555 Hudson Avepue 
LF syriam apie 26 metus, dėl Minėjimo programoje: 9:30 v. 
žmonos sunkias ligos ir kitų lietuvių radijo valandėlės šven-

mų drama iš Lietuvos partiza
nų veikios “Peilio ašmenimis”, 
Renės Rasos romanas “Meilė 
trikampyje”, K. Almenio a-

Klimas, sekretorius Vitalis Lit-

Jono Adomaičio.
3 vaL p.p. šv. Jurgio liet. pa

rapijos salėje iškilmingas mi
nėjimas. Pagrindinis kalbėtojas 
Algirdas Kasiulaitis iš Clevelan- 
do. Meninę programą išpildys

eitą rudeni atšventė 71 me
tus. Ilgiausių ir sveikatingiau-

vyšnios”, Jono Budrio atsimi
nimai “Kontržvalgyba Lietu
voje”, A. Vaičiulaičio apysakos 
“Gluosnių daina”, dr. Juozo 
Girniaus “Idealas ir laikas” ir 
kt

Lietuvių spaudos kioske yra 
gautos tik išspausdintos kny
gos: “34 eilėraščiai”, dr. A. Ra
mūno “Iš sutemų į aušrą”, 
vaikam “Birutės rytas”, “Bal
tasis stumbras”, “Algiukas gau-

jam buvo ir paliko pirmoj vie
toj.

Naujasis ALT ir BALF sky
riaus pirmininkas Juozas Jur
kus yra vienas iš veikliausių
jaunesnios kartos lietuvių. Bu- choras, solistai: kun. L. Januš- 
vęs kelis metus vietos Lietu- ka, Birutė Cypienė ir Vlada 
vių Bendruomenės apylinkės Sabalienė. Minėjiman yra pa- . do vėją” ir kt. 
pirmininku, Rezoliucijom rem-. kviesti JAV kongreso atstovas Lietuviškos ilgo grojimo 
ti skyriaus pirmininku. Visur, Frank Horton, miesto majoras plokštelės: Senos ir naujos lie- 
kurtikšaukialaetuvoslaisvėsirkiti aukšti miesto pareigu- tuvių dainos, Lietuva brangi ,

Svajonių sūkury, O ramunėle ~ 
ir kt.

Visas šias ir kitas lietuvių 
kalba knygas ir plokšteles ga
lima pamatyti ir įsigyti liet, 
spaudos kioske, kuris veikia 
sekmadieniais , nuo 10 iki 
12:30 vai. p.p. šv. Jurgio liet, 
kat parapijos žemutinėje salė
je. - sb.

B i w I

nai. Chorui akomponuoja Kęs
tutis Saladžius, solistei Vladai 
Sabalienei — muz. Z. Nomei- 
ka. r

— Andrius CientMs rengia
si statyti Jurgio Jankaus 3-jų 
veiksmų dramą “Peilio ašmeni
mis”. šis veikalas tik neseniai 
yra pasirodęs.

— Aloyzas Jančys ir Anta-

kovos ir antibolševikinio vei
kimo reikalai, jis ten pirmas ir 
nepailstąs.

Antibolševikinis vakaras
Sausio 27, šeštadienį, 8 vai. 

vak. ukrainiečių salėje, _ 1492 
Clifford Avenue įvyks antibol
ševikinio fronto vakaras — 
koncertas, kuriame meninę 
programą išpildys solistas Leo
nas Baltrus, Lietuvių tautinių 
šokių grupė, vadovaujama J. 
Reginienės, ukrainiečių ir kitų 
pavergtų tautybių menininkai.

Atvyksta Jonas Aistis
Vasario 3, šeštadienį, 7:30 v.

v. šv. Jurgio parapijos salėje parapijos salėje

Waterbury, Conn., sausio 7 surengtas jvairiŲ tautybių ir religijų koncertas. Jo iniciatoriumi buvo prof. A. 
~ . Aieksis. Nuotr- iš k. j. d, pirmoje eilėje Dorothy Ferguson—American Guild of Organinis Waterburio skyriaus 

pirm^;konu>, Ą. J, Aleksiš, Marcelė Andrikytė — para pijos choru (rfrm., stovi kleb. kun. E. Gradeckas, Kazi- 
miera čampiene •—choro sekretorė. :’ ” ■ .rx-- - —E

Vasario 16-tosios gimna
zija Vokietijoje ir praėjusiųjų 
Kalėdų proga surengė Kalėdų 
eglutę su atitinkama progra
ma. Kaip paprastai,'turėjo vi
są eilę svečių iš vietos visuo
menininkų, pareigūnų ir laik
raštininkų. Kaimyninių miestų 
dienraščiai ir šį kartą, papasa
kodami apie eglutės programos 
turinį, šiltai paminėjo lietuvių 
gimnaziją ir Lietuvą. Atsiliepi
mų turinį pavaizduoja straips
nių antraštės.

“Weinheimer Nachrichten” 
— Tėvynės dalelė svetur, 
“Darmstaedter Echo” — Ren
gimasis laisvam kraštui, 
“Lampertheimer Zeitung” — 
Viltys ir draugingas sugyveni
mas.

Straipsniai pailiustruoti po
būvio nuotraukomis. Taip gim
nazija, šalia tiesioginių savo už
davinių, vykdo ir tautinę mi
siją. (E.)

— Lietuvių Foto Archyvas 
. Chicagoje, Jaunimo centre sau

sio 28 ruošia skaidrių ir pašne
kesio popietę. Programoje dail. 
Kazio Varnelio darbų skaidrės 
ir rašyt. Kazio Bradūno Įžangi
nis -žodis: “Kazio. Varnelio opti- 
n i s ir pirminių formų m er%* z 
nas”.

PHILADELPHIA. PA.
menės vakaras Lietuvą. Knygas galima trim 

savaitėm pasiskolinti.
Didžiausią šios parodos ren

gimo darbų naštos ir atsako
mybės dalį nešė komiteto kul
tūrinės sekcijos narė Snieguolė 
Jurskytė. Prie galutinio paro-

NEW HAVEN, CONN.
Daug čia gimusių trečios kar
tos, jau lietuviškai nebemokan
čių ir jaunimo. Prie gražiai Kū
čių patiekalais ir plotkelėm ant 
šieno apdėtų stalų, klebonas 
kun. A. Zanavičius sukalbėjo 
maldą ir pradėjo plotkelių lau
žymą. Akį traukė ir apetitą kė
lė Įvairios silkės, žuvys, grybai, 
mišrainės, šližikai, aguonų pie
nas, kisielius ir kiti skanėstai. 
Svečių pasitenkinimas labai di
delis, o nelietuviai stebėjosi

Matulaičio Namų statymui 
remti komitetas, gruodžio 10 
didžiojoj parapijos salėj suruo
šė kavutę — įkurtuves. Nors 
oras buvo labai gražus, ir jokių 
kitų lietuviškų pramogų nebu
vo, žmonių prisirinko labai ma
žai. Todėl buvo labai malonu 
matyti viešnių iš Bridgeporto. 
Mažas skaičius, bet didelėm ir 
gerom širdim susirinko...

Popietę trumpu įvadu pradė
jo komiteto pirm. Z. Merkevi-*
čius. Po jo ^trumpai kalbėjo maisto įvairumu, gausumu ir 
centro v-bos paryš A. Gruzdys, skanumu. Nelengva buvo viską 
Kiek ilgėliau, kalbėjo seselė

Sausio 27 d. 7 v.v. naujai 
atremontuotoje šv. Andriejaus 

_ s rengiamas 
yra rengiamas poeto Jono Ais- linksmas vakaras. Programą iš-,
čio poezijos vakaras, į kurį yra pūdys humoristas aktorius Vi-
p^ižadėjęs atvykti pats poetas talis Žukauskas ir New Jersey
— rašytojas Jonas Aistis iš moterų kvartetas — Dvi ma- ___-r-r____________ ____- ____
Washington, D.C. Tokio pobū- mytės ir dvi dukrytės Po pro- širdžia talka prisidėjo D. Dra- Paulė. Filmu tęs iš Matulaičio
džio literatūrinis vakaras Ro- gramus veiks puikus bufetas, gūnienė, E. Bendžiūtė, dr. J. -—.  «—--------------------------
chestery yra bene pirmas ir to- bus įdomi' loterija ir šokiam Puzinas, dr. A. Salys, skulpto- bartinių senelių namų (šv. Juo- pasireiškė Teresė Strimaitienė,
dėl vietos bei apylinkės lietu- gros geras orkestras, šį vakarą rius P. Vaškys, dail. R. Viešu- ““ ““ ’

- rengia LB Philadelphijos apy- ]
ŽINIOS Iš NASHUA, N.H. linkės valdyba. Daug darbo bu- Surdėnas, A. Gečys ir ypač O.

vo įdėta remontuojant salę ir Jurskienė. Padėka tenka ir de-
Pasiruušimas tautos šventei ruošiantis šiam parengimui. Vi
jau buvo rašyta, kad Lietu- suomenė kviečiama rengėjų

pastangas įvertinti ir kuo gau
siau šiame vakare dalyvauti, 
pasidžiaugti lietuviška progra
ma ir pavakaroti savoj jau
kioj tietavi^oj salėj.

gūnienė, E. Bendžiūtė, dr. J. Namų statybos, stovyklų ir da-

vos nepriklausomybės atgavi
mo 50-ties metų sukaktis bus 
iškilmingai paminėta. Komite-

sėjas Leonardas G. Velishka, la
bai nuoširdžiai darbuojas.

Kleb. kun. Juozas Bucevi- 
čius, M. S., parašė specialų laiš
ką parapiečiam ir bendrai vi
siem, kad gausiai dalyvautų rai
nėjime ir įsigytų bilietus.

Minėjimas Įvyks šeštadienį, 
vasario 10, Bishop Guerfin H. 
S. auditorijoje, Lund Road, 
Nashua. Susipažinimo valan-

dešimtį mėnesių atvažiavus iš 
Lietuvos, šiom dienom gavo ži
nią, kad ten miręs jos jau
niausias brolis. Pereitą vasarą 
palaidojo jauniausią sūnų, iš 
darbo grįžtantį, negro mirtinai 
primušta.

New Haveno liet, bendr. val
dyba ir kitų organizacijų at
stovai susirinko posėdžio gruo
džio 29 Vasario 16 minėjimui 
aptarti. Minėjimas daromas va
sario 26. Pradedamas pamaldo
mis 10:30 vai. ir tęsiamas pa
rapijos salėje 3 vai. popiet. 
Kalbės R. Kezys iš New Yorko.

,_ .. .... .. . , Bus ir trumpa meninė prtgra-padaryti. Ypatingai sunkiai te- . . .Jf .. *, y ,.. , . .. r,, ma bei vaisęs. Nutarta prasytiko dirbti komisijos narėm. Di- . . , . . \. .. .... . . ... miesto burmistrą vasario 16dehu sugebėjimu ir darbštumu . .... _T ‘ .& J paskelbti New Haveno lietuvių
diena ir iškelti Lietuvos vėlia
vą prie miesto valdybos. Dary
ti žygių vietiniam dienraštyje 
patalpinti straipsnį ta proga. 
Ruošiamasi minėjimą padaryti 
neeilinį ir prašoma moralinės 
ir medžiaginės paramos iš visų 
New Haveno geros valios lietu
vių. šie didžiosios sukakties me
tai mum nepaprastai svarbūs— 
atiduokime savo duoklę: Nelau
kime kvietimo, prašymo —pa
sisiūlykime patys, jei ką gali
me. Darbo daug visais šiais me
tais, nors dirbančių mažėja.

Albina Lipčienė

— Dr. Vytautas Vardys ir 
Gabrielius Gedvilą, LB centro 
valdybos paprašyti, Vasario 16 
proga paruošė anglų kalba apie 
Lietuvą straipsnius. Tie straips
niai yra multiplikuoti ir siunti
nėjami LB apygardų ir apylin
kių valdybom, kurios yra pra
šomos pasirūpinti jų patalpini
mu amerikiečių spaudoje.

— Anatolijus Kairys, JAV 
LB Kultūros Fondo pirminin
kas, sudarė planus ir rūpinasi 
dramos studijos steigimu. Dra
mos studiją Chicagoje numato
ma atidaryti vasario mėn. Ti
kimasi, kad teatrą ir vaidybą 
mėgstąs jaunimas studiją gau
siai lankys.

— Petras Petrulis, Margučio 
vedėjas, JAV LB Centro. Val
dybos pakviestas, rūpinasi ame
rikiečių radijui skirtos Vasa
rio 16 minėjimo juostelės pa
gaminimu.

________ _____________________ _____ į. zapo vilos) parodė sės. Viktori- jau nesykį gerai užsirekomen- 
las A. Vaškelis, K. čikotas, G. ja. Meninę programą išpildė se- davusi kaip prityrusi ir suma- 

sęlės, padainuodamos keletą ni šeimininkė. Nežiūrint sun- 
dainų -giesmių. kios slogos pačioj blogiausioj

stadijoj, neatsisakė jokio dar
bo ir ištvėrė iki pat galo, nors 
po to ir atsigulti teko. Daug rū
pesčių buvo pirm. M. Jokūbai- 
tei, kuri, savęs nesigailėdama 
ir nusižemindama, stengiasi vi
siem pataikyti. Komisijos kitos 
narės: V. Gruzdienė, M. Merke- 
vičienė ir A. Lipčienė. Labai 
daug padėjo Br. Strimaitis, su
rinkdamas ir suvėždamas salėn 
pagamintą maistą. Ačiū ir Z. 
Merkevičiui, G. Merkevičiūtei 
ir St. Lipčiui. M. Ramanauskie-' 
nė ir Rožė Kisielienė-už dauge
lio metų darbą kuopos Val
dyboje pagerbtos ir padėkos 
ženklan jom prisegtos gėlės.

šimtim lietuvių, noriai pasko
linusių parodai eksponatų, šios 
parodos* mecenatais yra dr. A. 
Šmulkštys (Riverside, N. J.) ir 
R. Brauklys (Reading, Pa.), sa
vo stambiom aukom parėmę 
parodos rengimo darbus ir įga
linę knygų užpirkimą bibliote-Knygę paroda kaf * -Sag.

Knygų anglų kalba apie Liė- . ______ ■
tavą paroda, paįvairinta lietu
vių tautinio meno dirbiniais, a- Apeigę kongregacija Romoj 
tidaryta sausio 22 Free Central šiuo metu turi 1132 bylas kan- 
Library of Philadelphia galeri- didatų į oficialius šventuosius. * 
joje, Logan Sųuare (N. 20 ir Vi- 
ne Sts.). Paroda tęsis iki kovo

dos — nuo 5 iki 7 vak.; nuo vitrinas. Parodą galima aplan- 
7 iki 9 vai. vak. vakarienė, kai- kyti darbo dienomis nuo 9 vai. 
bos ir meninė programa, o nuo ryto iki 9 vaL vakaro; šešta- 

dieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 
vai. vakaro; sekmadieniais nuo 
2 vaL iki 6 vaL p. p.

Ryšium su šia. paroda centri
nė biblioteka yra papildžiusi 
savo lentynas naujom anglų 
kalba išleistom knygom apie

Inocentas I, Inocentas XI, Gre- 
gorijus X, Benediktas XIII, Pi
jus IX, Pijus XH ir Jonas

9 vad. iki vidurnakčio šokiai.
Pasižadėjo dalyvauti daug |- 

žymių svečių ir pasakyti trum
pas kalbas apie pavergtą Lie
tuvą ir jos siekius atgauti ne
priklausomybę ir laisvę. Daly
vaus New Hampshire valsti
jos gubernatorius John W. 
King; senatorius Thomas Mc 
Intyre; prel. Olkovikas, Man- 
chesterio diecezijos kancleris; 
Nashua miesto majoras Dennis 
J. Sullivan; adv. Jonas J. Griga- 
lus iš Bostono; New Hampshi
re aukščiausiojo teismo teisė
jas Edward J. Lampron ir kiti. 
Meninę programą išpildys dai
nininkė Stasė Daugėlienė iš 
Bedford, N. H. Programos ve
dėju bus komiteto pirm, tei
sėjas Leonardas G. Velrška.

Bilietai jau platinami. Jų 
kaina tik 33.00. Prašoma bilie
tus įsigyti iš anksto. Jų galima 
gauti klebonijoje, 119 Temple 
Street; pas Kazį Kazlauską, 8 
E. Pearl SL, ir pas kitus platin
tojus.

Kviečiami ne tik vietiniai lie
tuviai, bet ir iš kitų kolonijų 
dalyvauti šiame iškilmingame 
parengime. ...A

Vakarę Vokietijoje leidžia
mi 22 savaitiniai katalikiški 
laikraščiai, kurie turi 6,400,000 
skaitytojų. Vienuolynai išlei
džia 3 milijonus egz. religinės 
spaudos. Religinio turinio žur
nalų spausdinama virš 2 milijo-

Po programos visi buvo pa
vaišinti kava ir pyragais nemo
kamai. Vėliau kai kurie šne
kučiavosi, o kiti, susėdę ratu, 
sės. Jurgitos vadovaujami, iš
dainavo dainų daineles ir Ka
lėdų giesmes. Didelė padėka 
klebonui už leidimą nemoka
mai pasinaudoti sale, skelbimą 
žodžiu bažnyčioje ir įrašymą Į 
biuletenį net du sekmadienius.

A. a. Elenos Ramanauskie
nės prisiminimui suruoštuose 
pietuose gruodžio 17 buvo pa
minėta ir A. Ramanausko se
serėno, tėv. Pijaus šarpnicko, 
O.F.M., penkiolikos metų kuni
gystės jubiliejus.

Vietinis amerikiečių dien
raštis gruodžio 22 įsidėjo pu
sės poslapio su nuotraukomis 
aprašymą apie lietuviškas Kū-

L.R.K. Mot. s-gos 33 kuopa 
suruošė bendras Kūčias parapi
jos salėje gruodžio 23 d. 6:30 
v. Dalyvavo per 90 asmenų.

per vidurnakčio bernelių mi- ' 
šias buvo giedamos lietuviškos j 
Kalėdų giesmės ir mišias mažod 
moterų choro, vadovaujamo J

A

Nuotr. V. Noreikos

tq mirusio "vargonininko dukre- 
lės, kolegijos studentės. VisJ 
kas daroma parapijai ir lietu-1 
vištom pamaldom išlaikyti.H

tuviai lanko savo pamaldas — 
tai per šilta, tai per šalta___
Yra ir tikrų pasišventėlių,'ku
rie gyvena toli, turi mažus vai-:

do.

ir Stasiais motina, mftė gruo- ] 
džio 23.

Juozas Pilvelis. Nevedęs, mi- ' 
rė gruodžio 25. Paskutinius 13 
metų išbuvo senelių poilsio na-j 
muose. Jo sesuo Pilvelytė -Vo-’l 
kietaitienė yra mūsų garsiojo 
Arnoldo Vokietaičio motina.

gruodžio 26. Paskutiniu laiku ■
gyveno Ansonijoj. Liko daug ■
giminių, tarp jų ir sesuo Rožė
Kisielienė, uoli mūsų parapijos pashsiM pirmojo lietuvių
ir org&DiZHCijlĮ veikėjd fcu-

... . _ buvo surengtas gruodžio 2 New
Paulina Žsmhsuskisnė, pneš Yorko. Nuotr. V. Motelio

Rhode Island

— JAV LB centro valdyba, 
PLB valdybos prašoma, sutiko, 
kad Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos pagamintas lie
tuvio ženkliukas Amerikos Lie
tuvių Bendruomenėje gali bū
ti platinamas. "Centro valdyba 
rekomenduoja kiekvienam lie
tuviui šį ženkliuką Įsigyti.

— JAV LB Hartfordo apy
linkės valdyba pirmoji atsilie
pė į centro valdybos anketą 
apylinkių valdybų pirmininkų 
suvažiavimo reikalu. Ji pritarė 
tokio suvažiavimo šaukimui, da
vė pozityvių ir naudingų pata
rimų dėl suvažiavime svarstyti
nų klausimų ir pažadėjo tokia
me suvažiavime dalyvauti.

— Dr. Balys Matulionis, Wal- 
lum Lake,
02884, renka medžiagą ir ren
giasi rašyti plačią visuomeni- 
ninkės bei spaudos darbuoto
jos Felicijos Bortkevičienės mo
nografiją. Dr. B. Matulionis 
jau yra parašęs dvi knygas— 
Fraternitas Lithuanica —1908- 
1958, kuri išleista 1958 ir Vla
das Nagius Nagevičius —1962. 
Monografijos autorius bus dė
kingas visiems, kurie teiksis 
prisiųsti jam aukščiau nurody
tuoju adresu savuosius atsimi
nimus. rašytinę medžiagą ir fo
tografijas iš Felicijos Bortkevi
čienės gyvenimo ir visuomeni
nės veiklos.

— Solistas V. Verikaitis pa
kviestas atlikti meninę progra
mą Montrealyje vasario 18 Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
ties minėjime. Solistas, šalia rc- 

Iguliarių pamokų Danforth Tech 
gimnazijoje, dalyvauja CBC ra
dijo programos (Continental Ca- 
rousel) ir sekmadieniais vado
vauja vaikų chorui šv. Jono Kr. 
bažnyčioje.
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Demonstravo' lietuviškas kūčias Ifooffliavene ; “'f.' ■.(’.t .. .
Ltetaviškų KOfių ir Kalėdų jėgų nebuvo galima panaudoti. Ne» Ycrko apygardos valdyba 

papročių bei tradicijų pristaty- pati programa nors ir trum- «”~*-"** 
mas amerikiečiams, šv. Luko pa, bet įvairi ir turininga. Tai 
evangelikų -liuteronų parapi- parodo, kad ir m tiek jan gali- 
jos salėje, Woodhavene grao- ma pristatyti liehrvins ir Lie- 

_xi : ±.- tuvos reikalą amerikiečiam. Pa
rodyti iš arčiau kas per žmo
nės tie lietuviai, gyveną jų kai
mynystėje, iš kokio krašto jie 
kilę, kokios jie kultūros, kokio
mis problemomis bei rūpesčiais 
jie gyvena šiame krašte.

Kai kas gal darys priekaištą, 
kad nedaug žmonių tą vis
ką stebėjo, kad mažai tepada
ryta propagandos politine pras
me, kad nesudaryta naujų, pa
žinčių su žymesniais politi
kais, laikraštininkais, radijo-te- 
levizijos. žmonėm, kurie vienu , 
ar kitu būdu mums būtų nau- . . ..
dingi, ypač Semet — laisvės Je!naiia .hetu'a?-. 
kovos metais. Žinoma, - tai bū
tų gerai. Bet nenorėkime viską 
atsiekti iš karto. Pirmieji ledai * 
jau pralaužti. Nors ir maži grū- LAWRENCE, MASS. 
daliai, pasėti j ^gana^ derlingą parapija ga- dirvą, laiku gali duoti gra- „

ų vaisių. {onį jjs gįtoj parapijoj jau
Būkime dėkingi ūž progą tai yra buvęs prieš 18 metų, drau- 

padaryti. O šią pirmą progą LB ge su dabartiniu klebonu kun.
""" • ~----  " Petru • Šakaliu. Kunr'Jonas yra

malonaus būdo, žmonių mėgia-

IŠ VENECUELOS LIETUVIŲ - ___ __Vienas parapietis šiai bazny- GYVENIMO čiai yra užsakęs naują, atitin
kantį liturginius reikalavimus 

lutę”. altorių — stalą, o Petras Gu-
Venezuelos Lietuvių Bend- mauskas jau nupirko 2 naujas, 

ruomenė ruošiasi iškilmingai 
paminėti dvejopą sukaktĮ: 50 
metų nuo Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo ir 20 metų 
nuo Venezuelos Lietuvių Bend
ruomenės įsikūrimo, šiai šven
tei yra numatyta kviesti min.
St. Lozoraiti, vysk. V. Brizgį, klebonas P. Juras parūpino. 
Vliko pirm. dr. J. K. Valiūną Dabar salė turi visai padorius - . . _ . . v
ir PLB pirm. J. Bachūna. Ta baldąs. Ruošiamasi dar prista- karo metu. Kai Leninas gyve- slėgtas žmonių mases islaisvm- 

savo roles attiko šie vaikučiai: proga yra manoma gauti audi- W papildomą virtuvę. • no Maskvoje, jis jį aplankė ti, bet mūsų metodai iššaukė 
Dainora Jaloveckaitė,. Dalytė ^as pas respubtikoš prezi- P°r? savaičil* čia’ Pa* 1923 k jam tąrė: ?r dl,des^ Pne?^ą ir ziau-

Slogeraitė fa- Joms Reples. 
Jiem kun. A. Perkuipas užpre
numeravo vaikų taikraštėlf^Eg- į

dfio 29 praėjo sėkmingai ir pa
darė jiem puikų įspūdį. Tai bu
vo tikra amerikiečių-susipažini
mo sųx lietuviškais papročiais, 
tradicijomis, kultūra bei dabar
tine Lietuvos politine padėtimi 
šventė.

Pradžioje prieškalėdinio va
karo rengėjai tikėjosi gal apie 
40 žmonių, geriausiu atveju— 
iki šimto. . Bet kai paskelbė, 
kad pasirodys lietuviai ir de
monstruos lietuviškas Kūčių ir 

2 Kalėdų tradicijas, tai norinčių 
dalyvauti atsirado apie pora 

; šimtų.

Programos metu ir jai pasi- 
■ baigus (truko tik apie valandą 

laiko) teko iš pačių rengėjų iš 
į girsti ir stebėti jiems sudarytą 

įspūdį, kad jie tokios šventės 
savo parapijoj anksčiau tikrai 
neturėję. Nedaug ką mes jiem 
teparodėm, nes dėl trumpo lai
ko ir ųepatogios salės bei ma- 

- žos scenos didesnių meno, pa-

ko apygardos valdybą. Lietu
vius pažinę iš arčiau, stebėjosi 
jų organizuotumu, ypač kad pa
jėgiama išlaikyti organizuotus 
lietuviško jaunimo vienetus, 
kaip tautinių šokių grupę, skau
tus ir pan.

Iškilmės prasidėjo oficialiais

išnaudoja.Reikia tikėtis,- kad 
panašią progų ateityje bus daū-

Nors Woodhaveno rajone 
lietuvnj gyvena gana daug, rei- 
kia stebėtis kaip mažai infor
muoti amerikiečiai (o gal ank&- ..........  .............. .
&u jie ir nesidomėjo) Lietu- pietum apatinėje salėje. Ten 
vos pokarine bei dabartine pa
dėtimi.

Dauguma Šv. Lako evangeli
kų-liuteronų parapijos narių 
tautiniu atžvilgiu yra vokiškos 
kilmės su Įvairiom priemaišom, 
kurių stipriausia — skandina
viška. Socialiniu požiūriu — 
prekybininkai, amatininkai, 
tarnautojąi bei Įvairūs profesio
nalai, kaip ir ten gyveną lietu
viai. Pajutę, kad jų apylinkėje

ryžo su jais susipažinti ir tuo 
reikalu kreipėsi į LB New Yor-

dalyvavusiem lietuviam teko 
nemažai nustebti, kai gautos 
prie švarko prisisegti vardų 
kortelės. Ten jau buvo lietuviš
kai Įrašyta “Linksmų Kalėdų” 
ar “Laimingų naujų metų”. To
kias korteles gavo visi vakaro 
dalyviai, o ne vien lietuviai. Sa
lė ir stalai buvo papuošti lietu
viškom trispalvėm dekoraci
jom.

Prieš pradedant lietuvišką * 
programą, LB New Yorko apy
gardos valdybos pirm. A. Vak- 
selis trumpai supažindino su 
dabartine Lietuvos valstybės 
politine padėtimi, jos istorija, 
lietuvių išeivių veikla ir sieki
mais, ypač šiais Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo sukak
tuviniais metais.

Birutė Barauskaitė 
kiekvieną lietuvių tautišką šo-

Maironio mokyklos patys mažiausi — vaikų darželis Nuotr. R Kisieliaus

Respublikos prezidentas dr. 
R. Leoni per kun. A. Perku- 
mą sezoninių švenčių proga at
siuntė Venezuelos Lietuvių 
Bendruomenei sveikinimus. Pir
mas toks atsitikimas.

1 Lietuvių Bendruomenės Ca- 
racas apylinkė suruošė lietuvių 
vaikučiam gražią Kalėdų eglu
tės šventę su atitinkama pro
gramėle,. kurią paruošė mok. 
Stasys Jankauskas. Geriausiai

gražias žvakides po 3 lizdus.
Parapijos salėj susidėvėję 

ilgi mediniai stalai su Įsuka
mom kojom pakeisti naujais, 
aliuniniaus su prilenkiamom 
kojom. Metalines . kėdes 
jau prieš keletą metų dar buv.

desnės grupės.
Po šių tautinių šokių buvo 

parodytas spalvotas filmas, pa
gamintas apygardos valdybos 
ižd. .V. Padvariečio. Filmas pa
vaizdavo Lietuvių dieną Pasau
linėje parodoje New Yorke. Da- 

kį trumpai paakino apie jo iyviai stebėjo net 800 tautinių 
prasmę. Pašokti keturi šokiai: 
“Ragučiai”, “Pas močiutę au
gau”, “Oželis” ir “Vakaruškos”. 
Šoko keturios poros arba aštuo- 
nios mergaitės. Gaila, kad dėl 
nepatogios salės vadovė J. Ma
tulaitienė negalėjo paruošti di-

prieš

šokių šokėjų ir kitus didingus 
tos dienos vaizdus. Kadangi fil
mas buvo negarsinis, tai ko
mentavo A. Vakselis.

Toliau Birutė Barauskaitė, 
viena iš tautinių šokių šokėjų, 

(nukelta į 8 psl.)

MATULAICIO NAMŲ statyba baigiama. Kad jų gyven
tojai jaustųsi savųjų tarpe, norime, kad ir dirbantieji 
daugumoj būtų lietuviai. Reikalingi darbininkai ir dar
bininkės įvairiem darbam:

slaugės (RN ir LPN), 
jų padėjėjos,

darbininkės; , 
vyrai —
namo ir sodybos priežiūrai

Kreiptis:

MATULAITIS NURSING HOME
Putnam, Conn. 06260

Šv. Pranciškaus ir Lenino pokalbiai
(atkelta iš 4 psl.)

Vengrę kat. kunigas dr. Bo
do buvo susipažinęs su Leninu 
Paryžiuje, pirmojo pasaulinio

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Play - Stereo r Hi-Fi - Lithuanian Records

Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių, Stereo $5.00 4.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo $5.00 4.00
Lietuva Brangi, 11 HeL dainų, chorų — soHstų įdainuota  5.00 
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir dūk. 15 HeL dainų.- Stereo $5 4.00 
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai---------  5.00
Ar žinai tų šalį, R- Mastienės, 13 Hetuviškų dainų solo ------ 5.00
A. tabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
Aurelia. PaukšteHenės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2.... .......   Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia PaukšteKenė, Nr. 3 5.00
Dainos it Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 dainų. SL $4 4.00
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 Bet dainų 3X0 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. VazneHo ------ -------- -------------- 5.00
Dainos, A. ftompužienės 24 HeL dainos-------— Stereo $7.00 6.00
Dainos, B Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos---------- 4.00
Dainuojame su Lione, 16 HeL dainų, įdainuotų L Juodytės 4.00 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 HeL dairai. Stereo $5 4.00 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 L dainų SL $5 4X0 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. SL $5 4.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos reHg. giesmės. Stereo $6X0 5-00
Kur banguoja Nemunėlis, AL Brazio 9 dainos, 9 giesmės------  4.00
Laužų aidai. 4 oktetų įdainuotų 16 skautiškų dainų - ----------- 4X0
Lietuvos prisiminimai, L. JuočKš, 14 HeL dainų akomp. gitara 4.00 
Lietuvių tautiniai tokiai, J. Stuko leid. 14 tautinių šokių 4.00
Lietuviški tokiai, K. Daubaro akordeonu 18 tokių (Nr. 1) 4X0
Lietuviški tokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo $5 . 4X0 
Lietuvos kanklės, 14 L kūrinių, vad. O. Mikulskienei. SL 5.00 4.00
Glaudžia Trimitai, Br. Jonušo įgrota ta L patriotinių maršų' 7.00 
Lietuviškų dainų, šoklų, polkų, Sukansko-VasOiansico juokai.. 4X0 
Liaudies gitsmė. Tėviškės choro 11 giesmių Ir dainų —------ -- 5X0

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

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

psl. $7.00. ‘
Lithuanian Reader for Self-instruction, by William R. Schmalstieg and An

tanas Klimas. Priedas prie Introduction to Modern Lithuanian. $1.00. 
--------r-------c —, r- - Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00.

rupijos salėj, Lietuvos vyčiai ka valstybė tik tada turės tvir- rias skerdynes. Ir žinai, kad Lithuania and Ljthuanians, compiied by j. Balys. BibHography. $5.00.
buvo suruošę parapiečiam, tu- tą pamatą, kai tamsta Rusijon mano pati baisiausia kančia The Bato, by Marija Gimbutas. Ancient Peopies and Piaces. 286 psl. kietais

Kun. A. Perkumas rintiem 65 ar daugiau metų, parsigabensi bent tuziną yra jaustis skęstant begaliniam uthuania undcr the Sovietą, by v. s. Vardys. Portrait of a Nation 1040-65,
pagerbimo vakarienę. Seniau- pranciškonu, kurie juk irgi yra nekaltų aukų kraujo klane. Is- 300 psl., kietais viršeliais. $7.00.

—I šieji net dovanų gavo. komunistai”. Leninas Šią pasiū- gelbėti mūsų Rusijai reikėjo Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. Kie-
Sausio 7 parapijos klebonas lą griežtai atmetė, ir dr. Bodo tuzino Pranciškų Asyžiečių! Tik Twentys Years, striSgie’for Freedom of Lithuania, by J. Audėnas. $2x0.

nebedrįso apie tai bekalbėti. 12 Pranciškų Asyžiečių, ir mes The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1^.

nes Lenino dienas. Švieses
niais ligos protarpiais Leninas 
kalbėjęs: “Aš suklydau!. .Rei
kėjo, bent taip aš manau, pri-

no Maskvoje, jis ji aplankė bet mūsų metodai iššaukė

savo bažnyčios kolektorius, 1 ,
lekcijų skaitytojus ir tarnauto- Metam praslinkus, 1924 sau- būtume išgelbėję Rusiją!” (D. 
jus su žmonom pavaišino pie- šio 21 Leninas mirė. Mirštan- Levack, Le Communisme at- 
tumis.
Prel. Pranciškus Juras po vę: “Dabar aš matau, aš su-

auto katastrofos Worcestery gy- klydau. Rusijai išgelbėti aš tu- aprašo Percival Philips: “žmo- 
dėsi tik apie savaitę. Po to jis rėjau parsigabenti bent tuzi- gus, kuris virš dviejų milijonų 
grįžo į Lawrence ir pagelbsti na Pranciškų Asyžiečių”. savo tautiečių šaltakraujiškai
h. Pranciškaus parapijos kle- Šio posakio autentiškumu su- pasiuntė mirtin, pamažu tapo 
bonui. sirūpino kun. M. D’Herbigny, suimtas skaudžios ligos. Dau-

Bažnyčioje daugiau naudoja- S. J., rimtas ir kritiškas moks- giau kaip metus Leninas at - 
mose vietose patiesti kilimai. lo vyras. Anas vengras kunigui kakliai gynėsi nuo mirties, bet

čiojo paskutinieji žodžiai bu- hse, Montreal, p. 99).

tais viršeliais $4.00, minkštais $3.00.
Twenty Years’ Struggle for Freedom of Lithuania, by J. Audėnas. $2J>0.

Guerrilla Warfare'on the Amber Coast, by K. V. Tauras, ta.00.
Leave Your Tears in Moscow, by B. Armonas. $4.00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50

Kaip Leninas mirė, vaizdžiai Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai $5.00. 
Lithuanian OuarteL Barono, Katiliškio, Landsbergio ir šeiniaus kūriniai.

$5.00.

Linksmieji broliai, 12 liaudies kūrinėlių,----------------------------- 5.00
LieL dainų ir operų rinkiniai, J. KarveHs, 10 plokštelių — po : 5.00 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pL Iz, Vyt. Vas&tOno------  5.00 '
Lione Jodis contratto, Town Bau 14 kūrinių reStaHo plokšL 4.00 
Lithuanian 2 speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 tod.)--------- 3.00
Lithuanian 2 speed record course _j----- -------------3.00'-
Lietuvitkos dainos Ir tokiai, Moidtor Coų 16 L dainų Ir tokių 4.00,
Lietuvių dainos ir tokiai: 5 poDtos, 4 valsai Ir dMnoa. St5 41)0 .
Lietuvitkų tokių muzika it 6 polkų, valsų ir dainų------------- " 4X0
Lietuvos Atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose____ ______ — 4.00
Mes padainuosim. CturUonio ansamblio 16 L dainų. SL $7X0 6X0
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 dainų. Stereo $5 4.00 -
Operų Arijos, Sol St. Baro__________ _______ Stereo $7.00 6.00
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, ta muzikos šokių 6.00 
Svajonių sūkuryje, B. Tamotiūnienės, 12 muzikos lokių------  6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 HeL dainų---------------- 3.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2, 12 HeL dainų-ioMų ------- 3.00
Pilėnai, UM. opera U pavergtos Lietuvos (3 ptokitelės) ----- - 10.00:
Poezija, A. Gustaitis Ir Stasys Santvaras------------------------ -— ' 5X0
Ar pameni, V. Stankus, 10 tokių muzika solo------Stereo $6 5X0

■ RoMa ta tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai 5X0
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $3X0 5.00

Suk, suk rateli, VUntaus choro 14 BetavfSkų dainų. Stertb $5 4b9
Težydi vėliai Lietuva, Vyčių choro įdainuota 17 Bet dainų ... 3.00 -
■vM'vnei aukotam. Dainavos ansamblio. 14 HeL dainų. St. $S 5.00 
Trijų metų tnrtfc fr. (BeOMės 8 MeL patriotinės vaikų dainos 3.00 
Tėvynės meitas nsmari, A. Dambriauskaitės 13 bet. dainų .... 4.00
Toks mūsų tikimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 
Worcesterta Mėgėjų ratelio, 14 ttetuvttkų dainų------ ---- 3.50
Vargas, Toronto choro 8 liet, dainos ir S HeL operos, st. $6.00 
7 Kristaus žodžiai, Sv. Kazimiero parapijos choras ......-----
40 liet, dainų muzika. Tautinio orkestro leid. Stereo $5.00 
Lietuvių Tautiniai tekiai, Štutgarto simfonija. Stereo $5.00 
Lietuvos - Latvijos - Estijos HhnnaI —-------------------- ------------
Lietuvos Himnas Ir ei^^ifo^vlJei ...i■ . 1i,......
Battfo Countrtas National Anthsma (33HRPM) ----------------
National Anthem of the UA (33% RPM) ..—--- -------------- -
žibuokles, L Stuko moterų seksteto 14 HeL dainos. Stereo $5 
New Yorko LieL Vyrų Choro 16 HeL dainos. .:.........Stereo$5 4j00

DARBININKO ADMINISTRACIJA

5.00

5.<xr 
4.00 
4.00 
4X0 
2.00 
2.09 
1.00 
1.00 
4X0

The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00. 
HOuse Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.

Sk. jėzuitui pasakojęs apie paskuti- paralyžius diena iŠ dienos nai- Bobby VVrshingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
Irinn in nrntn intrac Paclrntino The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių - Kino jo proto jėgas rasKuunę dWeHo formato ieidinys. Kietais viršeliais. $3X0.

emmo dieną galingasis ru- Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $2.00.
viešpats savo pato- Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $1.25.

dvarelvie Gorki orie Art Co,,ect’on the Lithuanian Frandscan Fathers, by P. Jurkus. Lietuvių 
’ . menininkų paveikslų albumas. Didelio formato. $6.00.

IT Kankinosi Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
ant Žemės . . . Sąžinės grauži- Dedication of the Chapel of Our Lady of Šiluva. 500. 
mas kankino ji. . /’ 2“r±ady *i»uv^by Rev John C. JuttjOjf.

Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 500.
* ★ Lithuania, short pamphlet about Lithuania. 500.

1067 Irnvn 17 W T Trlhnno tenglish-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $6X0. kovo 1/ w. j iriuune Lithuanian-EngK«h, by B. Piesafskas, B. Svesevičius (ca. 27,000 ž.) $5.00. 
vedamajame apie Stalino dūk- Lithuanian-English, V. Peteraitis, 602 psL Kietais viršeliais. $7.00.
teri Svetlaną priminė keista Lithuanian-Englieh & Englieh-Lrthuanain kitėninis ŽotBnėHs.. $2.00.
sutapimą: prieš 50 metų kitas 
rusas, Leninas, iš Šveicarijos 
buvo išleistas ir Vokietijos 
plombuotame traukiny nuga
bentas į Suomiją, o iš ten į 
Rusiją, kad ten padarytų revo
liuciją. Nuo jo įvestos siste
mos dabar pabėgo Svetlana, at- Sios ir 16108 knygos bei muzikos plokštelės gaunama:
sitiktinai Į tą pačią Šveicariją. DARBININKO ADMINISTRACIJA

Svetlana 1967 rugpiūčio 27 iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiniNiiii 
tarp kitko New Yorke žurna
listam pareiškė: "Aš tikiu, kad 
Rusijoje po 50 metę ideologi
ja, kuri žinoma kaip markriz-

vuci vyriaujanti ideologija tarp 
gyventoją"..

Photographs / Algimantas Kezys, S J. — meniskas albumas. $4.00 
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $5.00.
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenatton of Siegfried Immerselbe, a novel by Ig. Šeinius $5.00.
Noon ata Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Hėr Adventures. by V. Tamulatis. $4.00.
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3X0.
Amens in Amber, Leonardo Andrfekaus poezija anglų kalba Kaina 4 dol.

Mielas lietuvi, paremk lietuviu pranciš
konų pastangas pastatyti KULTŪROS 
ŽIDINĮ New Yorke. įsigytas žemes skly- 

“Kitados tikėta, kad tai kaž- 7
kas progresyvu ir kad tai su- pag Highland Blvd., Highland Parke, 
kels žmonėse entuziazmą ja pa- r ® 7 ® . 7

Brooklyu, N. Y. Baigiami ruošti pastatę 

“Aš kaip tik priklausau tam planai. Laukiam talkos! — Aukas prašom 
tikrai Rusijos gyventojų gene- .... .v. . - .
racijai, kuri nusivylė šia ideolo- Siųsti lietuvių pranciškonų Vienuolynui 
gija, kuri galų gale rado ją z
esant klaidingą ir negalinčią 680 Bushwick Avė.. Brooklvn, N.Y. 11221 

tentai t« mokyki, tete duoti žmonė™ to, ką ji žadė-
Nuotr: R. Kisieliau* jo pradžioje”. T.B.R. -----______ ________  - - - -■ ___



VAIDŲ STATISTIKA

SPORTAS
NAUJI ŠALFASS-c*

IN 2-1461

583 Van Houten Avė Clifton, N J.
Call (201) 777-0942

miai

Iš viso sausio 1-10 dienomis

SCHALLER&WEBER

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

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

PILFER-PROOF REFUND CARDS

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

tai 1 nebaigt* prieš dr. RochBn* 
; <8o>v.). kuri* tfiriri laimėti. taigi už- 
todgs su 14-2, be petaimėjtmo (4 
lygiomis).

Bostono tarpklubinėae, abi betu
riu komandos šiandien* rungiasi So. 
Bostono LP D-joj: Lietuvių I su 
Cambridge I ir Lietuvių B su Mas- 
sachusetto universitetu.

<• TURBfE ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS
RŪSIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA. Viršuje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-se.

Tto. CR»4*7» — CH 9-8535 
Atidaryta darbo dienota 8-6; M- 
tortteirisis 8-3. Liepos ir mgpMžfo 
■ta. ■nštartisntiia — uždaryta.

SEWING MACHINES repossessed, 
Portable Consoles, Deskmodels pay 
balance due. Singer. touch and _sew

Call Credit manager 
924-7930

Kai spragilais kuldavo
Spragilais imdavo kuliama 

naktimis, pradėjus po pirmųjų

Išdžiovinti javai, išleidus pė
dus ant pado , (laito), būdavo 
suguldomi cfviėm eilėmis, maž
daug 30 pėdų eilėje, varpo
mis i vidurį.

Kuliant spragilais, būtinai

We Supply CMtes and Barnis 
1215 PMcpeet Avė BreCK. N.Y. 

EI 2-17B5

JUUO GOOCHMAN 
GCNTRACTOR 

Evwythb< ta ta Cootatag »eld 
Cupūtry werk Erickvosk

BAY AUTO WASH — 212 Bay St. 
SI. Open 6 days a week Car Wash 
Mon thru Thurs. — $2.00 Fri & Sat 
$2.50. Simonizing small cars $25; 
Caddilacs & Lincolns $98 Ali work 
guaranteed — Call 442-9338

Lietuvos Ateįmintm* Radis Valanda 
NEW YORKE

17 kartų — dėl to, kad jis 
nėjo su ja pasivaikščioti;

68 kartus — dėl to, kad jis 
per daug rūkydavo;

F E M ALE 
OPERATORS - SINGER - Finisbes 
Fteor girls. Experience — Dresses 
Smeaters. LAVINE 1329 Willoughby 
Avė. Brooklyn, N.Y. — 497-6011

S2nd Street et Lenngton Avenve 
Ray Kerbefls, Dir. 

PL 3-5300

G. A. LOPCZ 
Forwarding A SMpping C®.

International Freight Forwarders 
Custom House Brokers 

Air Cargo Personalized Service 
19 Rector St. - NYC - WH 3-7372 
FMC 147 — Cable GALOPEZ, NY

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

TO MAC* 
YOUKAP 

UNCfit O* CHANGE 
. T<: 26M686

Lscal—Nationwide Movtag Storage 
Warehouse. We feature eocport & do- 
mestic erating. Agents for Americ
an Red Bali Transtt Co., Ine. We 
ship to Florida, California, Texas, 
Arizona. Charles D. Wood & Son — 
147-28 Archer Avė., Jamaica, N.Y. 
RE 9-3125, if no answ. 516IV 9-2661

51 kartą — dėl to, kad ji už
miršdavo jam prisiūti ištrūku
sią sagą;

28 kartus — dėl to, kad ji 
be priežasties imdavo kivirčy-

RADIJO PROGRAMOS S

_ __ __ _ šeštadieniais nuo 5 iki 6 valbWEVD 
Žurnalistas AustrahjOje kai- 1330 kh. 97.9 Mg.Fm. Direktorius 

biria SU Ūkininku. Dr. Jokūbas J. Stukas, 1916 9chlei-
fer Rd. HiUsMe, NJ. 07205; teL 201- 
289-6878.

3TEAM 8ATH*, MA88AGKS fcr 
Ladtas: Tussdtay and Tbmtaj; for 
Jfca: Moaday, Vfitaitay, Friday, 
Saturdny and Staby. Hours UAM 
to 11FM. Ltatad Baoktovd Ftotah 
Staam Bata 15» Mariana Avenue 
N.YjC. batam 124 and U5 taeets 

TeL LR 4-8086

MULLETROE (FISHEGGS) 
Fresh Frozen Comed Saite Dry. 

We ship all over the country 
and Mediterranean area 

any ųuantity S.M.B. 
914 NE 2-6545

Medicinas daMaras 
S. A. CHERNOV 

223 2nd Avė. (14 St kampas) 
New York City — Ofisas 14 
Tel. GR 7-7097 — GR 7-7810

Oi_.___ j.-. riestais 9-10 vaL ryto WHBZ 105,*kodėl verandoje Stovi FK banga. Vedėjai: Antanas Mašri- 
tavas? ka VI 5-6332 ir Romas Kesys TW
Jų draugiškumui sustiprin- 4-1288, 62-15 oath pl, įsame vn> 

tage, N.Y. 114/9.

ALEX KOMAR 
FUNERAL HOME

E4IT1
§ Universal šermeninėje
■ laidotuvės yra tikėjimo 
K paliudijimas.

214 kartą — dėl to, kad ne-, susipažinti su simpatiška, ne 
buvo pakankamai šiltas van- daugiau kaip 35 metų mote- 
duo vonioje; rimi, kuri turi traktorių. Kar-

Revizijos komisiją, kurios I^o »5 tartus - da t^ k»d jis ta su laišta prašau atmušti

būstinė bus Ciucagoje, sudaro »«> n“®®: traktoriaus foto nuotrauką”.
Vytautas Grybauskas, Algirdas For<to^rtal
Visockis ir Antanas Kmeiva. pir4Tet.
Kandidatais hko Zigmas Žiups- „ 
nys if Jonas Bagdonas.

Garbės termas dėkoja vi- 25,254 didieji Fordai;
šiem sporto klubam, aktyviai 7 716 3 044 Fajcons;
dalyvavusiem rinkimuose. MusUngs k 2>137

derbirds. (Praneš.)
ŠALFASS-os Garbės Teismo . .............................................. ..

8 kartus — dėl to, kad jis 
erzino ka$ę. ?

Iš viso jie pykosi 7700 kar
tų. Kadangi 40 metų turi 
14,600 dienų, tai Smitai valdy
davęs! kas antrą dieną.

Los Angeles komersantas 
Normanas Smitas, švęsdamas 
40 mėtų vedybinio gyvenimo 
sukaktį, padovanojo žmonai 
dailų albumą, kuriame stropiai 
buvo surašytos priežastys visų 
vaidų, įvykusių jų . šeimyninio 
gyvenimo metais. Todėl Smitą 
galima laikyti šeimyninės sta
tistikos pradininku...

O priežastys buvo tokios:

1879 vaidai kilo dėl to, kad 
pietūs buvo pagaminti arba ne
taiku arba bk^ai;

1457 kartus — -dėl to, kad 
nebuvo pakankamai šiltas van
duo barzdai skusti;

734 kartus — dėl to, kad jis

EGGERS COIN CARDS 
Carry all coins safely for mali order 
selling. Collections-Refunds Fund- 
Raising šuccessfully used by Busi- 
nėsses, putaishers; churches, hospi- 
tals, ėtc. 29O E. 38 SL Bklyn, N.Y. 
11203

CENTRINIAI 0RGANAI -

SALFASS-os • garbės teismas 
praneša, jog sausio 9 pasibai
gusiuose centrinių organų rin-

Adolf Schrager Furnitūra, Ine.
Yorkvilės didžiausia, gražiausia baldų krautuvė

DABAR: 336 East 86th Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C. 
TėL TR 94400

Atdara kasdien iki 9 v. vakaro, antradieniais ir šeštad. iki 6 v. vak.

Beaded flowers. We carry a full line 
of supplies: wires, rosary pliers, eut- 
ters, florai tapė ciay, moss, šilk floss, 
instruction books, etc., for making 
your own beaded flovvers. Narnės of 
teachers supplied upon requesL A. 
Gampel, 33 W. 37 St. NY, NY 10018

REKORDINIAI FORDO 
PARDAVIMAI

Bendras Ford bendrovės 
parduotų automobifių ir sunk
vežimių skaičius per pumas 10 
sausio mėnesio dienų siekė 
60,188. Tai aukščiausias šio lai
ko rekordas.

MJS. (Matt) McLaughlin, Ford 
bendrovės viceprezidentas ir

■kūnuose- dalyvavo 13 sporto generalinis reikalų vedėjas, <*au*» te?“10 vaikus;
klubų su 53 balsais, iš kurių pranešė, kad per 8 pardavimo 617 kartų — dėl to, kad ji reikėjo išlaikyti taktą, tai yra 
1 sporto klubas su4) balsais ne- dienas, pirmame 1968 raporto daug lepino vaikus; vienu momentu galėjo daužti
užskaityti, nes- pavėluotai at- periode, parduota 46,703 auto- 547 kartus dėl to, kad jis vienas kūlėjas, kad kitas 

^siuntė bąteavimi^dųemenis. mobiliai ir 13,485 sunkvežš tyriojosi & k|tų šeimos narių J*“ neužkirsi pęr spragilą.
Cft Cbičagoš vietovę pasisa- _ daugiau negu hel kada klaidų: Iškūlųs viepą pusę, pėdai bū-

kė 5 klubai su 14.. balsų, o už prieš metus per 7 pardavimo 479 kartus — dėl to, kad bu- davė apverčiąmi ir vėl kulia- 
Clevelandą ^balsavo 7 klubai dienas tame pačiame periode v© blogai apšildytas butas; nū, o po to iškratomi šakėmis 
su 30 " HOLLANDER 

CYPRESS CORPORATION 
800 JAMAICA AVENUE 

BROOKLYN, N. Y. 
AP 7-2332

New Yorke: 1664 2nd Avė. (85-86 8L) — TR 9-3047 FrOnMta S*<* L.I.: 881 Hemprtta Tpee. — 437-7677 
Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avenee 
Altarijoje: 28-28 •teimvay Street.

EX. OPERATORS on Sportsvrear 
Steady work also button hole oper- 
ator on Ressie machine — work 
near heme. Kathy Dee Sportsvvear 
1087 Broadway Brooklyn

GL 2-4868

Florai Park, L.I.: 269-17 Hittta Avė. — 348-6116
E. Northport, UI.: 250-A Lark FtaM Rd. 516-757-0801 | Pevghkeepele, N.Y.: 450 Mato 8L — 914-454-9070

PEERLESS MĘMORIALS
65-31 Grand Avė. Maspeth, N.Y. 

DA 6-2123

s —Helmut VoUmer 
206 Eaat 86th 8traet 

(tarp 2 ir 3 Ava) 
Ntor York, N. Y.

TeL RE 4-4428

DEXTERPAWC MM 
S PHARMACY m 

Wm. Anaatari. B-3-
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th 8tm0) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WB DELIVER 
MldėgM 2-4130

ĮeteĮgte 191T m.

KAiusoers Sįfr
FLOWER8, INC. SgV

Gėlės. Vaisių pintinės. 

84-11 Jamaica Avenuet
JSSį Woodhaven N.Y. 11421 

Tel. 849-4225

r--,—------------------------------—j

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

JlJhI / J

t A' įjĮ



(atkelta iš 6 psl.)

NAUJA KNYGA

tai Moterų Kultūros dr-jos, Lie-

NORBERTO PAKALNIO
ir klebono

Juozui Navickui

JAUNIMO ŠOKIAI

TOWNS MEN'JUOZUI NAVICKUI

Philadelphijos Moksleiviai Ateitininkai
Nuotr. V. Maželio

wro?«z 

NAUJIENOS^

nuo 8 iki 10 v.v., o Whist pa-

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBE 
1332 HAL8EY STREET 

BROOKLYNE

43rd. St, New York, N.Y.

Bostono skautą Birutės ir Kęstučio draugovės valgo Kūčias
Nuotr. C. Kiliulio

gimnazijai remti. Iš vieno niną Mathews “Curiey

Rengiantis PLB III seimui — spaudos konferencijos daijMv dalis: R. Kezys, A. Vakselis, J. Šlepetys, prel.
J. Balkūnas. > ’ Nuotr. R. Kisieliaus

GL 5-7068
GL 2-6916
GL 2-2923
GL 5-7281

susirinkimas įvyko sausio 19 
šv. Petro parapijos klebonijo
je. Išrinkta nauja valdyba šiem

mirus, Moniką Navickienę, jos dukrą, mūsų kolegę Rasą 
ir sūnų Vytautą nuoširdžiai^užjaučiame

lšnumnū|amas švarus 5 kam
barių butas 168 Hemlock St 
Brooklyn, N.Y., trečiam aukšte. 
Kaina 100 dol. Skambint Vin
cui Galaskui AP 7-8184.

Lietuvos... nepriklausomybės 
atstatymo ŠO-čiui paminėti ko
miteto pirmininkui P. Žičkui 
dėl sveikatos pasitraukus, nau
ju pirmininku išrinktas Lietu
vių Bendruomenės Tarybos 
pirmininkas ir Lietuvių Encik
lopedijos leidėjas Juozas Kapo
čius. Sausio 17 to komiteto at
stovai buvo priimti Bostono 
burmistro K. White, kuris pasi
rašė proklamaciją. Vasario 16 
bus iškelta Lietuvos vėliava 
miesto rotušėje. Jis buvo pa
kviestas dalyvauti tos šventės 
minėjime vasario 18 d. 2 vai. 
popiet John Hancock salėje 
Bostone.

Ona Rimydienė iš Wood- 
haveno N. Y. paaukojo 100 
doL pranciškonų statomiem 
Jaunimo namam New Yorke. 
Už auką nuoširdžiai dėkoja 
t. pranciškonai, ir ta pačia pro
ga kviečia geraširdžius lie
tuvius prisidėti aukomis prie 
židinio kūrimo, kad po ilgai už
trukusios teismų bylos kaip ga
lima greičiau būtų galima pra
dėti statybas. Aukas siųsti: 
Franciscan Fathers, 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

- L. B. kultūros klubo susirin- 
mas įvyks šį šeštadienį Tarp
tautinio Instituto patalpose, 
287 Commonwealth Avė. Bos
tone. Prelegentas muzikos pro
fesorius V. Marijąšius. <

tuvių Bendruomenės, skautų, 
vyčių, ir Maironio mokyklos,— 
kviečia ne tik parapiečius, bet 
ir tų organizacijų narius daly
vauti pagerbime. Salė pasiekia-

mirus, netekusius brangaus tėvelio* ir giliam liūdesy 
likusius mūsų idėjos draugus Rasą ir Vytautą ir jų 
mamytę p. M. Navickienę širdingiausiai užjaučiame.

Parapijos vyrai, kurie renka 
pažadus kardinolo Cushing fon
dui, vėl pradėjo lankyti para
piečius. Visi parapiečiai savo 

, Išnuomojamas kambarys vie- auka raginami prisidėti prie šio
čių, teL HI 1-5302 ir pas komi- nos jeimos name Richmond vajaus, nes parapijai dar reikia 
teto narę A. Radzivanienę, tel. HilI sekcijoje. Skambinti vaka- surinkti 39,000 dol. Parapijai 
HI 1-9720. rais: MI1-4120. nustatyta kvota yra 90,000 dol.

Sekmadienį 1968 m. vasario mėn. 4 d., 1 vai. popiet 
Polonaise Terrace, 144 Greenpoiht Avė., Brooklyn, 
N. Y. — Asmeniui $10.00. ■

PLB III seimas vyksta šiais 
metais New Yorke rugpiūčio 
30 — rugsėjo 2. Tikimasi, kad 
per 100 atstovų iš visų pasaulio 
kraštų dalyvaus šiame seime. 
Parengiamieji darbai vykdomi 
visu teinpu. Iškilmingam repre
zentaciniam koncertui gauta 
Filharmonijos salė UncnhKi 
Centre, Manhattane. Be to, bus 
sportinės varžybos, motorkada, 
jaunimo pasirodymas, banke
tas, į kurį bus pakviesti ameri
kiečiai svečiai. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdyba sei
mui surengti New Yorke suda
rė platų komitetą, šiam komi
tetui vadovauja prezidiumas: 
pirm. Jonas Šlepetys, vykdoma
sis vicėpirm. Aleksandras Vak- 
selis, sekretorė Irena Sanda- 
navįčiūtė, iždininkas — * Ignas 
Gasiliūnas, protokolų sekreto - 
rius — Juozas Vilpišauskas.

Sekcijų pirmininkai: finan
sų — Antanas Reventas, kon
certo — Vincė Leskaitienė — 
Januškaitė, parodų — dail. V. 
K. Jonynas, seimo technikinė 
— Genutė Nutautaitė, svečių 
priėmimo — Vytautas Radziva- 
nas, jaunimo — Algirdas Spe- 
rauskas, sporto — Vacys Stepo- 
nis, banketo — dr. Marija 
Kregždienė, šokių vakaro — 
Zigmas Dičpinigaitis. Informaci
jos sekcijos pirmininko dar ne
surasta. Visos sekcijos veikia 
pagal nustatytą ir priimtą sta
tutą. Komiteto garbės pirminin
ku pakviestas prel. J. Balkūnas.

šia dėmesio susilaukė audiniai 
ir rankdarbiai.

Užbaigiant programą, Carl 
Weber, vtenas g vyriausių ren
gėjų, padėkojo lietuviam už da
lyvavimą ir programą. Jis iš
reiškė pasitikėjimą, kad ateity
je irgi bus surėhgtos panašios 
bendros šventės, šią progą ren
gėjai žadėjo plačiau aprašyti 
Woodhaveno vietiniame laik
raštyje “Lėaderbbsėrver”.

Ta pačia LB New Yorko a- 
pygardos valdytai dėkoja vi
siem, prisidėjūšiem prie šios 
programos parengimo ir prave- 
dimo: J. Matulaitienei už šokė
jų parengimą, ją atstovavusiai 
vakate L. Šileik^Tėi, V. Leskai- 
tienei už liėtūriŠktį Kūčių ir 
Kalėdų papročių bei tradicijų 
aprašymą, B.' Barauskaitei1 ‘ už 
teksto ir paaiškinimų perdavi
mą, dr. M. Žukauskienei už to-

New Yorko vyresnieji 
moksleiviai ateitininkai

rengimai vyksta šeštadieniais 
Amens In Amber, Leonardo nu0 8 y v- visas Pelnas eina

1, vaL poĮnet Polonaise salė- Andriekaus anglų kalba poezi- parapijai.

Parduodamas 2 šeimų mū
rinis namas Cypress Hills apy
linkėj. Namas gražiame stovy
je, su dpšildimu. žemės plotas 
per. 100 pėdų. Teirautis po 5 
vai. vakarais AP 7-2165.

tetas, kuris sudarytas iš atstu- SeUįs, taina 4 doL Gaunama
vų parapijos ir tarpparapinių Darbunnko administracijoje. metam. Pirmininku išrinktas

Lietuvos .. nepriklausomybės 
atkūrimo 50-čio minėjime, ku- 

. ris įvyks vasario 18 d. 4 vaL 

. W. Irving mokyklos salėje rin- 
, kliavos, kaip būdavo iki šiol, 

nebus. Taip pat nebus, kaip pa- 
prastai, parduodami ir įėjimo 
bilietai. Vietoj to, minėjimo da
lyviai prieš įeidami į salę gaus 

^programas, už kurias aukoja: 
suaugę — 5 dol., o studentai ir 
moksleiviai — 2.50 dol. Vaikai 
ir uniformuoti kariai įleidžiami 

^veltui. Jei kas norės paaukoti 
■^daugiau, tai galės padaryti gau

damas programą, ir jo auka 
-bus įrašyta į aukų lapą. Rengė
jai tiki, kad ši tvarka, minėji- 
- mui vykstant Viešos miesto mo- 
'kyklos salėje, yra tinkamiau
sia ir kviečia visus New Yorko 

^apylinkės lietuvius šiame su
kaktuviniame, labai reikšminga- 
-me minėjime dalyvauti ir nepa
gailėti minimalios 5 dol. aukos, 
už kurią, be to, turės progos iš
girsti mūsų iškiliausius meni
ninkus atliekant specialiai pa- 
ruoštą programą.

Jungtinis Finansų Komitetas 
jau pradeda gauti aukų. Stam
besnes sumas aukojo šie asme
nys bei organizacijos: dr. K. 
Valiūnas — Vliko pirmininkas 
— 250 dol. ir pirko laimėjimų 
knygelių už 50 dol., Liet. Lais
vės Komiteto pirm. V. Sidzi
kauskas — 100 dol., dr. J. Pe- 
čiulionytė iš Šveicarijos —50 
dol. Tai pirmoji stambesnė

Klaipėdos krašto atvadavi
mo 45-rių metų sukakties mi
nėjimą Bostone rengė Vana
gaičio šaulių kuopa, vadovauja
ma Stašaičio. Sausio 14 d. 10 
vai. ryto šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje buvo mi
šios už žuvusius sukilimo daly
vius. Tą pačią dieną po pietų 
vyko minėjimas Lietuvių Pilie
čių D-jos salėje. Kleb. kun. A. 
Baltrušūnas sukalbėjo maldą, o 
rašytojas St. Santvaras, buvęs 
to atvadavimo'dalyvis, pasida
lino savo prisiminimais. Meni
nėje daly solistas Benediktas 
Povilavičius, akomponuojant 
muzikui J. Kačinskui, ir Šv. 
Petro parapijos choras padai
navo po keletą dainų. Vėliau 
dar buvo pasivaišinta ir pasi
šnekučiuota.

Antanas Saulaitis, S. J., Bos
tono kolegijos studentas, išvy
ko į Pietų Ameriką, kur sausio 
26 — vasario 6 dalyvaus jau
nimo studijų ^savaitėje Brazili
joje.

Lietuvių šachmatininkai nu
galėjo Northeastem universite
to komandą. Lietuvių klubas 
turi net dvi šachmatų koman
das. Šiais metais geriau sekasi 
I I-jai komandai. Lietuviam 
šachmatininkam vadovauja Ka
zys Merkis.

Lituanistinės mokyklos Kalė
dų eglutė, kuri dėl sniego pū
gos buvo atidėta, įvyko sausio 
13. Mokytojos Lidijos Jašins- 
kienės vadovaujami, mažesnie
ji mokiniai suvaidino “Kalėdų 
Žvaigždę”, o mokytojos Jani
nos Ambraziejienės paruoštas 
mokinių choras padainavo Ka
lėdų giesmes. Buvo atsilankęs 
Kalėdų senelis ir apdovanojo 
vaikučius.
Tėvų saleziečių vedama aukš

tesnioji technikos mokykla pra
neša, kad įstojamieji ir stipen
dijai gauti egzaminai bus va
sario 3 d. 9 vai. ryto. Mokes
tis už egzaminus 3 dol. Kan
didatai iš anksto neprivalo re
gistruotis, o tik nustatytą die
ną ateiti į egzaminus.

Aukos bažnyčiai. Konstanci
ja Barolienė savo sūnaus Jono 
prisiminimui šv. Petro parapi
jos bažnyčioje paaukojo naują 
altorių, kuris bažnyčioje Įreng
tas pagal naujus liturgijos reik 
lavimus. Taip pat Bernotų šei
ma Katarinos Bernotienės pri
siminimui parapijos bažnyčiai 
paaukojo drabužių mišiom ir 
naują taurę.

rusienei Įr V. ^tkienei. Taip 77“ . •-
_____i — šv. Apreiškimo parapijos klebe

nau jasis Atsimainymo parapi- mire ar- Justas retKevicius. Minėje rolėje: sausio 28, šį sek- Luko evangėlžlų —- liuteronų nų pagerbimas įvyks* vasario 4 
jos Maspethe vargonin- vieton ieškomi nauji nariai, madient 3 arba 7 val vak parapijai už lietuviam suteiktą 
kas, skambins savo kūrinius kurie kas mėnesį mokėtų po 1 J * aZe 7Mt Pasirodyti,

metmeje Balto vakarienėj.

Ridgewoode išnuomojamas agentas ją iš šio teatro atšau- Zigmas A. Dičpihigaitis, 
butas iš 5 šviesių kampinių vicepirmininkas
kambarių. Pageidaujama suau- . 
gę žmonės. Butas yra tik vie- siiniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiimiiHiiiiiiiHniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮ=  
nas blokas nuo požeminio trau
kinėlio stoties. Informacijai tel. 
366-3512

organizacijų - ateitininkų, Ka- u infom,^ia, Robert G«ndreau

kad gavo daug naujausių rašo- Bostono lietuvių skautų BaL 
mųjų mašinėlių lietuviškais *il°» ••* Žalgirio tuntų bendra 
ženklais ir gali patiekti tuč tuo- sueiga įvyks vasario 11 d. 2 v. 
jau. Taip pat parūpina spalvo- popiet Liet. Piliečių Draugijos 
tos Zenith televizijos apara- namų 3-jo aukšto salėje, 
tus. Rašykite: 10 Bany Dr., E. 
Northport, N. Y. 11731. Tele-

ma lengvai, laikas patogus. Bi- fonas: (2i2) 757-0055. 
lietų pietum galima įsigyti pas 
komiteto iždininką V. Minsavi-

je, 144 Greenpoint Avė. (kam- jos — eilėraščių knyga. Dail. Auk rinkėjų-Ushers Club 
LB New Yorko apygardos pas Manhattan gatvės). Erdvi T. Valiaus iliustracijos. D. Jo- 

Nuo sausio 31 Janinos teatro valdybos vardu — salė talpina daug svečių. Komi- naitienės vertimas. Kietais vir-

Savaitiniai parengimai, pra
ėjus Kalėdų šventėms, vėl vyks
ta parapijos salėje prie E. .7- 
tos gatvės. Blitz parengimai 
vyksta pirmadienių vakarais

pasipuošusi tautiniais rūbais,į- 
spūdingai paskaitė V. JLeskai-. 
tienės paruošta lietuviškų Kū
čių ir Kalėdų papročių bei tra
dicijų apibūdinimą ir reikšmę.

Ant scenos jau buvo paruoš
tas Kūčių stalas, kurį parengė 
LMK Federacijos New Yorko 
klubas, vadovaujamas dr. M. 
Kregždienės. Ant stalo žvakės, 
šienas po staltiese ir dvylika 
tradicinių valgių. Pirmiausia 
svečiai buvo pakviesti susipa
žinti su bendru stalo vaizdu, o 
paskui ir paragauti valgių. 
Nors prieš valandą buvo gana 
puiki vakarienė, lietuviškų kū
čių stalas visus domino ir visi 
ragavo bent keletą valgių. Ne
maža moterų teiravosi mūsiš- 

auka iš Europos. 100 dol. auko- KU PaKViesias Prei- oaiKunas. šeimininkių kaip pagamina- 
jo N. Y. Liet. Moterų klubas, Seimas vyksta Statler-Hil- nii ypatingesni valgiai. Žinoma, 
kuriam vadovauja dr. it. Kregž- ton viešbutyje Manhattane. Jau- jos susijaukė nuoširdaus ir ma- ida Mn«ia ir tnHninva naro,

dienė. Prelr J. Balkūnas, ne- “m® pasirodymas - Singer lonaus paminimo. ?a
Sūrint ę did^ darto parjos pa^e M žutausMfr
tete, pirko laimėjimo knygelių įsrunungos pamaldos sv. rat ne buvo parengi nuosavų in naniošma- iadovAT dr M
už 50 dol. Iš Įvairių vietovių ĮTSJ teutodailės k meno išdirbinių Rrfgždienei k'talkininkėm Y
komitetas gauna vis naujų už- ^m° darbam numatyta 35,000 parodėlę. Atrodo, kad daugiau- Ališauskienei, K. Budraitienei, 
sakymų, prašymų. Komiteto ad- aoL ---------------- ----- ------ ;--------— M Bulvičienei, p. Ivašauskie-
resas: United Lithuanian Finan- Baltrušaitienė vadovauja , nei, J. Laucevičienei, T. Peni-
ce Committee, 29 W. 57 Street, keliem būreliam Vasario 16 Paskutinė proga pamatyti Ja- kieriėi F. Sipmaškienei E; Si- 
New York, N.Y., 10019. -- -■ — - — - — - -- - - ’ • •


