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Vietname viskas gerai, nieko keistino nerasta...
Rusk gąsdino izoliaeionizniu, bet jo nelanktina. Greičiau lauktina daug atsargaus judrumo.

Prez. Nixono darbų eilė už
sienio politikoj laikinai lieka ta 
pati — pirmoj vietoj lieka Viet
namas ir Vid. Rytai. Dar niekur 
neužsiminta, kad derybos su 
Maskva dėl raketinių sistemų 
būtų labai aktualus dalykas. Ir 
tai suprantama, nes kitiems rei
kalams didesnis dėmesys gali 
būti skirtas tik tada, kada ga
lės būti sumažintas karinis biu
džetas. dabar suėdąs 43 centus 
iš kiekvieno dolerio.

Į Vietnamą buvo pasiųstas 
valstybės departamento pase- 
kretorius Johnson, tokių trum
pų misijų specialistas. Žinias 
surinkęs, Johnson grižo Įsitiki
nęs. kad ten dabar nieko ne
reikia keisti, nes suplanuota 
veikla pateisina siekiamus tiks
lus. Atsimintina. kad Vietname 
palikta senoji karinė ir diplo
matinė vadovybė.

Paryžiaus taikos derybose 
vairą jau paėmė H. C. Lodge. 
bet priešui nieko džiugaus ne
pažadėjo. Priešingai. žadėjo 
kantriai laukti tol, kol priešas 
bus pasirengęs rinitai ir garbin
gai derėtis. Bet derybos bū
siančios ilgos ir sunkios.

Vienas Įstrigo senato girnose
VVashingtone naujoji valdžia 

jau patvirtinta ir prisaikdinta, 
išskyrus vidaus reikalų sekreto
rių, kuris Įkliuvo i senato
rių girnas. Komiteto dauguma 
j-o paskyrimui pritarė, bet vė
liau iškasta medžiagos, dėl ku
rios ginčai persirito i senate 
plenumą.

Ginčo kaulas yra tam postui 
nominuotas Aliaskos gub. Riek
ei. ne laiku neigiamai prasižio
jęs dėl demokratų vestos gam

tos apsaugos politikos. Tuo rei
kalu jau buvo pasisekę išsiaiš
kinti ir abejojančius apraminti, 
bet per tą laiką iškasta žinių, 
kad jis turi didelius ryšius su 
naftos ir dujų pramone. Jeigu 
Įtarimai pavojingai pasitvirtin
tų. jis galėtų per senatą ir ne
pralįsti.

Kietojo izoliacionizmo 
nelauktina

Kai išryškės Paryžiaus de

rybų perspektyvos, senato už
sienio reikalų komitetas atnau
jins spaudimą peržiūrėti JAV 
Įsipareigojimus užsieniuose. 
Toks spaudimas buvo išvysty
tas pereitą žiemą i demokratų 
administraciją, kuri Vietnamo 
karui tebevykstant nesutiko to 
klausimo svarstyti.

Pasitraukdamas Dean Rusk 
Įspėjo, kad bus didelis spaudi
mas mažinti JAV įsipareigoji

mus užsieniuose — ir tai jis 
laiko didele klaida — bet var
giai tokios krypties galima ti
kėtis, nes ji begalima. Neabejo
tina, kad visos pozicijos bus 
perkratytos, kad bus pasimoky
ta iš nelaimingo Vietnamo eks
perimento kaip išsisukti iš ki
tos tokios bėdos. Jau yra susi
formavusi nuomonė, Vietnamo 
karą baigus, Azijoje remtis Į 
tris punktus: Japoniją, P. Ko

rėją ir Formozą. Čia turima 
galvoje tik kariškoji sritis.

Inauguracinėj prez. Nixono 
kalboj buvo aiški užuomina, 
kad užsienio politikos bare bus 
daug bandymų derėtis. Reiškia, 
kad reikia laukti daug judrumo. 
To jau labai seniai trūko JAV 
užsienio politikoj, nes tik tuš
čiu žodžiu buvo likęs pasaky
mas. kad JAV yra pasaulio va
das.

Naujoji JAV vyriausybė. Iš k. i d.: biudžeto direktorius R. P. Mayo, sveikatos, švietimo ir labdaros sekretorius R. H. Finch, pramatomas 
vidaus reikalų sekretorius W. J. Hickel, iždo sekretorius D. M. Kennedy, viceprezidentas S. Agnevv, generalinis prokuroras J. N. Mitchell, 
prekybos sekretorius M. H. Stans, transporto sekretorius J. A. Volpe, J.T. ambasadorius C. W. Yost, darbo sekretorius G. P. Schultz, vyr. 
pašto valdytojas W. M. Blount, valstybės sekretorius W. P. Rogers, prezidentas R. Nixonas, apsaugos sekretorius M. R. Laird, ūkio sek
retorius C. M. Hardin, statybos ir miestu sekretorius G. Romney.

Balinio delegatai pas ambasadorius
Baltų organizacija Batunas 

(Baltic Appeal to the United 
Nations) Įvairiomis progomis 
kelia Baltijos tautų klausimą 
Jungtinių Tautų atstovybėse. 
Atsitinka taip, kad formalūs 
vizitai virsta nuoširdžiais ir 
laisvais pašnekesiais.

Olandijos ambasadorius Du- 
co G. E. Middelburg, pamatęs 
knygą “Res Baltica". su pasi
tenkinimu sušuko: “O. tai Sijt- 
hoffo leidinys!" A. W. Sijthoff- 
Leyden yra olandų leidykla, 
gerai žinoma visame pasaulyje, 
leidžianti knygas teisės klausi
mais. Middelburgui teko būti 
diplomatu Lenkijoj (1959-62). 
Todėl jis yra gerai susipažinęs 
su Baltijos kraštų padėtimi. Ba- 
tuno delegatai Amaryllis Cor-

Kaarel R. Pusta. Jis pažadėjo 
perduoti delegacijos rezoliuci
jas ir knygas užsienio tarnybos 
įstaigai Norvegijoj.

Delegacijoj pas Pietų Afri
kos ambasadorių dalyvavo lietu
vaitė Salvinija Gedvilaitė ir dr. 
Roland D. Paegle. Padėtis bu
vo opi. nes Batuno nariai yra 
priėmę Jungtinių Tautų na
riam rezoliucija, kurioje pažy
mėta “vvith satisfaction of the 
establishment of the United 
Nations Council fpr Nami- 
bia". Dauguma Jungtinių Tau
tų narių Namibiją remia, bet 
Pietų Afrika jos nepalaiko. Vis 
dėlto ambasadorius Botha pasi
sakė suprantąs baltų padėtį. 
Jis prisiminė, kad prieš kele-

— JAV senate 9 senato
riai —7 respublikonai ir 2 de
mokratai pasiūlė kongresui pa
naikinti JAV privalomą karo 
tarnybą. Siūloma įvesti savano
rišką ir gerai apmokamą ka
riuomenę. Tai padidintų kariuo
menės išlaikymo išlaidas 3.7 mi
lijonais dolerių.

— Dar du jaunuoliai Čekijo
je bandę susideginti, bet tei
giama. kad tas atsitikimas nie
ko bendro neturi su demon
stracija prieš rusus. Vienas esąs 
psichinis ligonis, kitas ištrūkęs 
iš kalėjimo. Jų gyvybei pavo
jus negresia.

rius metus yra minėjęs Balti
jos valstybes kaip Sovietų ko
lonializmo pavyzdį.

Pueblo nebuvęs tinkamai parengtas
Pueblo laivo įgulos kapitoną 

apklausinėja penki admirolai: 
kodėl nesiginta, kas pateko Į 
priešo rankas, kodėl nesišaukta 
pagalbos ir šimtas kitų klausi
mų.

Iš atsakymų aiškėja, kad tas 
laivas buvo išleistas su dideliais 
trūkumais, kurie buvę nurody
ti laivą rengiant naujai misijai, 
bet į pastabas nebuvę atsi
žvelgta “dėl laiko ir pinigų sto
kos”.

Pueblo negalėjęs gintis, nes 
turėjęs tik du kulkosvaidžius, 
gi priešas, iš visų pusių apsu

pęs penkiais stipriai ginkluotais 
laivais, šaudęs be atvangos. Mė
ginimas priešintis būtų buvęs 
lygus visos Įgulos sunaikinimui. 
Aparatūrą reikėjo daužyti kir
viais ir geležinėmis štangomis, 
nes laivas neturėjęs kitokių 
priemonių. Nebuvo net aparato 
greitam dokumentų sunaikini
mui — reikėję deginti degtu
kais šiukšlių dėžėje. Signaliza
cija taipgi su dideliais trūku
mais. Vis dėlto sausio 22 po
pietėj admirolai pastebėjo, kad 
Pueblo vadovui Lloyd M. Buch- 
er gali tekti atsakyti ir prieš 
karo teismą.

Čilę kankina didžiule sausra
bett ir Reino Anso su juo pasi
kalbėjo apie ekonominę Baltų 
kraštų eksploataciją.

Norvegijos ambasadorius Ed- 
vard Hambro. atrodo, buvo pa
siruošęs priimti baltų dele
gaciją oficialiu būdu. Bet tuoj 
paaiškėjo, kad jis yra didesnis 
akademikas negu diplomatas. 
Jam darė neabejotiną Įspūdi lie
tuvės Aldonos Marijošienės 
pasisakymas, kad ji yra mokiu
si portorikiečius ir negrus vai
kus. Kiti delegacijos nariai. Ola- 
vi Arens ir Alvis Pauga, am
basadoriaus buvo padrąsinti 
mokslo srityje: pirmasis siekia 
filosofijos doktorato iš Rusijos 
istorijos, antrasis baigia ekono
mijos studijas. Ambasadorius 
Hambro yra autorius kelių kny
gų: Jungtiniu Tautų chartos, 
tarptautinės teisės ir kinų pa
bėgėlių klausimais. Ambasado
rius prisiminė estu diplomatą

Pietų Afrikos ambasadorius Jungtinėse Tautose M. I. Botha su Batuno 
atstove Salvinija Gedvilaite. Niintr. R. D. Paegle, M.P.

Jau 20-tas mėnuo Čilę kan
kina didžiulė sausra, kuriai 
dar galo nesimato. Sausra atėjo 
po trejus metus trukusių žemės 
drebėjimų, potvynių ir audrų. 
Išdžiūvo vandeningiausios upės, 
šuliniai, net patys didieji van
dens telkiniai. Paskelbtas ne
paprastas stovis, nes jau reikia 
nepaprastų priemonių žmonėm 
ir gyvuliam gelbėti.

Nuostoliai labai dideli, nes 
sausros paliestose srityse pa
prastai išauginama 52 proc. 
krašto kviečių ir 88 proc. pu
pų — pagrindinis čiliečiu mais
tas. Žuvo du trečdaliai bulvių 
derliaus, trečdalis ryžiu, pusė 
kukurūzų. 700.000 avių, apie 
300.000 galviju. Derliui ir gy
vuliams padaryti nuostoliai sie
kia jau 180 mil. dol.

Iždo pinigais dabar šelpiama 
60.000 asmenų, kita tiek neturi 
darbo. Nepaprastos išlaidos pa

didino infliaciją, baigiasi sveti
mos valiutos rezervai, nes daug 
išleista pirkimui naftos, kadan
gi vandeniui išdžiūvus sustojo 
veikusios vandeniu varomos 
elektrinės.

— JAV doleris pramatomas 
laikyti tvirtoje padėty krašte ir 
užsieny. Finansų sekretorius 
David M. Kennedy pareiškė, 
kad piniginė aukso uncijos kai
na lieka 35 dol.

— Eastern bendrovės jetas 
su 171 keleiviu, pakeliui iš 
New Yorko i Miami. sausio 19 
grasinimais susprogdinti vėl bu
vo nukreiptas i Kubą Taip pat 
ir Eųuadoro lėktuvas su 88 ke
leiviais. skrendąs iš Eųuadoro i 
Miami. buvo nukreiptas i Kuba. 
Antrojo lėktuvo keleiviu tarpe 
buvo ir Armando Espinel, 
Eųuadoro prezidento generali
nis sekretorius.

Prieš Kalėdas subruzdo Mas
kva tvarkyti arabų-žydų bylą. 
Spėliojami Maskvos iniciatyvos 
motyvai, bet tikros tiesos greit 
nesužinosi ten, kur košę mai
šo arabai ir Maskva, nes abudu 
mėgsta klaidinančią kalbą.

Su savo planu, kurio ne visi 
bruožai dar aiškūs — ir tai grei
čiausia tyčios darbas — Sovie
tų Gromyko gruodžio 19 atsku
bėjo i Kairą strategijos su Nas- 
seriu aptarti. Veik tuo pat lai
ku išsiųstos notos JAV, D. Bri
tanijai ir Prancūzijai, raginant 
jungtis prie Maskvos iniciaty
vos nieko nelaukiant, nes padė
tis pasidariusi labai pavojinga. 
Maskva tirštino spalvas ir sku
bėjo. Išsiaiškinta, kad tokią tak
tiką diktavo noras dar ką nors 
išgauti iš Washingtono prieš 
Nixono administracijos Įsikūri
mą.
Kalbintas ir Izraelis

Semionovas, vienas iš Gro
myko pavaduotojų, JT gen. 
sesijos metu New Yorke turė
jęs pasitarimų ir su Izraelio at
stovais. Šie savo patikimiems 
spaudos atstovams pranešė, 
kad Maskvos atstovas davęs Iz
raeliui pažadų padėti visus ara
bų-žydų ginčus sutvarkyti iki 
galo, jei Izraelis iš anksto pa
žadėtų pasitraukti iš okupuotų 
arabų žemių.

Izraelio pasitraukimas yra nu
matytas JT Saugumo Tarybos 
rezoliucijoj, kurioj yra gerai iš
balansuotas taikos planas, tik 
ten nėra pasakyta, kada pasi
traukimas turi Įvykti — taiką 
sutarus ar prieš pradedant de
rybas. Arabai pirma nori atgau
ti žemes, paskui derėtis, Izrae
lis nori pirma tartis ir tik ta
da pasitraukti, kai taika sutar
ta, nes tai yra garantija, kad 
arabai sutiktų dėl taikos derė
tis.
Maskvos planas

Platesni paaiškinimai viešai 
nežinomi, bet du stulpai, ku
riais ramstomas Maskvos pla
nas. yra šie:

1. Izraelis pasitraukia iš 1967 
m. karu užimtų arabų žemių be 
taikos sutarties ir be jokių ki
tų sąlygų.

2. Arabai deklaruoja JT Sau
gumo Tarybai, kad atsisako 
nuo karo padėties su Izraeliu.

Po to jau turėtų prasidėti de
rybos dėl laisvės Izraelio lai
vams plaukiot Suezo kanale ir

— Maskvos spaudoj skelbia
ma, kad Egiptas esąs prie ūki
nės katastrofos slenksčio.

— Paryžius ir Maskva suta
rė žymiai padidinti prekybą. De
rybos buvo seniai numatytos, 
bet atidėtos dėl Čekoslovakijos 
okupacijos. De Gaulle buvo ža
dėjęs jų nepradėti tol, kol ru
sai nebus išėję iš Čekoslovaki
jos, bet žodžio neišlaikė — su
sitarė be sąlygų. Prancūzai tu
rėtų statyti Rusijoj celiuliozės 
ir sunkvežimių fabrikus bei 
duoti moderniškų įrengimų vie
nai naftos valyklai. Rusai atsi
lygins tų fabrikų gaminiais, nes 
jų rubliai užsieniuose bever
čiai.

— De Gaulle pažadėjo Liba
nui visa pagalbą, jei Izraelis 
bandytų ji skriausti. Vakar jau 
sklido žinia, kad i Beirutą at
vyko prancūzų karininkai su pa
dėtim susipažinti. Tai vis reiš
kiniai šaltojo karo, kuri Mask
va ir Paryžius plečia Vid. Ry
tu erdvėje. Atsimintina. kad Li
banas yra buvęs kietoj pran
cūzų globoj, kuri vėl bandoma 
praktiKuoti moderniškoj for
moj.

— Derybos Vietnamo klau
simais Paryžiuje bus pradeda
mos ši šeštadieni, sausio 25.

— Tikėjimo kongregacija Va
tikane paskelbė dekretą, ku
riuo katalikų kunigam ir vie
nuoliam uždraudžiama dalyvau
ti kultūrinio centro kontrover
siniuose bandymuose (’uerna- 
vaca. Meksikoje.

praplaukti Į Aųabos Įlanką per 
Tirano sąsiaurį.

Jei abi šalys panorėtų, JAV, 
Rusija, Prancūzija ir Anglija 
turėtų sutikti kalbėtis dėl susi
tarime paliestų valstybių terito
rijų neliečiamumo garantijos.

Jeigu dar didesnio saugumo 
būtų reikalaujama, galėtų būti 
Įjungti ir J. Tautų daliniai, iš
dėstyti sutartose vietose tarp 
Izraelio ir prie jo sienų priei
nančių arabų valstybių.

Liktų dar pabėgėlių klausi
mas, apie kurį Maskva savo 
“plane” tyli, nes tuo tarpu tai 
yra labai karšta bulvė ir Mask
vai ir arabams. Maskvai tas 
klausimas yra tik piniginis, nes 
ši kartą negalėtų išsisukti ne
padariusi didesnės piniginės 
aukos pabėgėlių nuolatiniam į- 
kurdinimui paremti. Arabams 
tai yra karšta politika, nes dar 
neatėjo laikas pradėti kovą su 
arabais ekstremistais, kurių 
planas radikalus ir paprastas: 
taika Vid. Rytuose tik ant Izrae
lio griuvėsių. Jų dar bijo ir 
Egiptas, ir Jordanas, ir Liba
nas. Syrija yra karščiausia tos 
politikos rėmėja.
Primesta taika

Iš to, kas paskelbta, aišku, 
kad Maskvos planas siekia ne 
tarp šalių laisvai sutartos, bet 
keturių didžiųjų valstybių Įtai
gotos, gal net primestos taikos. 
Maskva, be abejo, tikisi visą 
reikalą pridengti ir JT Saugu
mo Tarybos autoritetu. Proga 
būtų tada, kada S. Taryba 
gautų arabų deklaraciją, jog at
sisakoma karo padėties su Iz
raeliu. Sovietų atstovas ateitų 
tada su rezoliucija, kuri Įteisin
tų naująją padėtį ir panaikintų 
senąją, kuri numato sutartą 
taiką J. Tautų specialiam tar
pininkui padedant.

Nuo sausio 1 pasikeitė S. 
Tarybos sudėtis. Rezoliucijai 
pravesti reikia dviejų trečdalių. 
S. Taryboj yra 15 narių, taigi 
Sovietų delegacijai prie savo 
balso reikia sugaudyti dar de
vynis. Manoma, kad už jų rezo
liuciją galėtų balsuoti šie na
riai: Alžyras, Anglija, Prancūzi
ja, Suomija, Vengrija, Nepalas, 
Pakistanas, Senegalas ir Zam
bija. Bet balsų žvejojimo klau
simas galėtų kilti tik tada, jei 
nebūtų 4 didžiųjų sutarimo. To
kia padėtis neįsivaizduojama, 
nes be visų keturių sutarimo 
nėra prasmės eiti su klausimu 
i S. Tarybą. Jei sutarimas būtų 
pasiektas, rezoliucija praeitų vi
sais balsais. Ir tai būtų Mask
vos triumfo valanda.
Ką kiti sako?

Maskvos planą tik Prancūzi
ja priėmė su entuziazmu ir pa
sirengusi aktyviai Įsikišti, kad 
taika Vid. Rytuose būtų iš ša
lies primesta, nes iš vidaus ji 
negalinti ateiti. Britai principe 
remia keturių didžiųjų pastan
gas padėti prieiti prie ginčo ša
lių sutartos taikos per JT tar
pininko Jaringo misijos aktyvui 
rėmimą. Dean Rusk atsakymas 
į Gromykoi notą šviesos nei- 
neša, bet prileistina. kad pnez. 
Nixono vyriausybė aktyviai ieš
kos vidurio kelio, besitardama 
su visais. Izraelis kovos visom 
priemonėm prieš primestą tai
ka. nes jo saugumui reikalinga 
normaliai sutarta taika. Jam 
keturių didžiųjų ir J. Tautų 
garantija yra tik desertas prie 
gero steiko pietų.
Ko siekia Maskva?

Sovietų pastangų pirmutinis 
tikslas yra bandymas Įteisinti 
savo buvimą Vid. Rytų erdvėje 
Likusių trijų tikslas turėtų bū
ti tos pavojingos ir imperializ 
m u kvepiančios padėties iš
vengti. surandant kitą formą 
taikai ten suorganizuoti Liba
no kraštutiniai dešinieji net tei 
gia. kad Maskva susirūpinusi 
tik Suezo kanalo atidarymu, nes 
tas kelias jai mirtinai reikalin 
gas susisiekimui su Indijos ir 
Pacifiko vandenynu erdve.
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Lalkrattj tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

JungL Amerikos V alstybių lietuviam

Jau šv. Augustinas stebėjosi, 
kad, kai visose gyvenimo srity
se tikima ir pasitikima specialis
tais, tikėjimo - reikaluose kiek
vienas jaučiasi esąs pajėgus 
reikšti savo nuomonę, spręsti 
ir mokyti ne tik save, bet ir 
kitus. Tendencija individuali
zuoti tikėjimą, nesiskaityti su 
mokančios Bažnyčios autorite
tu ypač reiškiasi nūdien, ei
nant į Vatikano n susirinkimo 
šešėlius. Visa šiandien bando
ma suvesti ir išvesti iš Vatika
no n Susirinkimo, nors tai daž-

šviesoje ir šešėliuose
PREL. LADAS TULABA

amica veritas”, šiandien ne vie
no yra nepaisoma, nūdien kai 
kam “amicus ėst įnagis quam 
veritas”.

1. Kalbama apie tariamą 
konfliktą tarp teolgijos ir fi
losofijos. Esą Bažnyčia, kuri 
anksčiau naudojosi filosofija, 
lyg ši būtų tarnaitė teologijai, 
dabar yra benusigręžianti nuo

ras | vadinamą sąžinės laisvę,
ty. į iškėlimą į aukščiausias ir 
neliečiamas vertybes individua
linės, objektyvių normų nepai
sančios. sąžinės, šitai yra ne
gera, neteisinga ir pavojinga. 
Negera, nes objektyvių normų 
nepaisanti sąžinė neišvengia
mai veda į anarchiją. Neteisin
ga, nes sąžinės balsas yra Die-

skelbtų skirtingą Evangeliją, ne
gu kad mes jums esame pa
skelbę, tebūna atskirtas... Kaip 
esu jums jau sakęs, ir dabar 
dar kartą sakau: Jei kas skel
bia skirtingą Evangeliją, negu 
kad esate priėmę, tebūna at
skirtas” (Gal. 1, 8s). Vatikano 
II Susirinkimas neatšaukė ir 
nepakeitė Pijaus XII enciklikos

viškąjį komunizmą. Lygiai taip 
pat Vatikano D Susirinkimas 
nieko neatšaukė ir nieko nepa
neigė, kas anksčiau Bažnyčios 
buvo pareikšta socialinio teisin
gumo klausimais. Kas buvo 
šiuose klausimuose anksčiau tie
sa, tas ir lieka tiesa; o kas klai
da, lieka klaida. Pavyzdžiui, ir 
nūdien Bažnyčia atmeta teigi
mą, kad nuosavybės turėjimas 
ar buto įsigijimas būtų smerk
tinas ar net nuodėmingas daly
kas. Vatikano II Susirinkimo 
nutarimai apie religinę laisvę

Brangūs broliai ir sesės,
Vėl stovime ties atmintina 

lietuvių tautai diena — Vasa
rio šešioliktąja. Sukanka 51 m. 
kaip lietuvių tauta pareiškė pa
sauliui — gana svetimos vergi
jos, norime būti laisvi.

Ilgų metų pavergtos lietuvių 
tautos troškimas buvo išsipil
dęs. Kuriant nepriklausomą Lie
tuvos gyvenimą, visomis savo 
jėgomis, moraliai ir materialiai, 
j jį buvo Įsijungę ir amerikie
čiai lietuviai. Tačiau neilgai te
ko džiaugtis laisve ir kūrybi
niais darbais.

1940 Sovietų Sąjunga paver
gė ramią ir taikingą Lietuvos 
šalį. Sunaikino viską, kas buvo 
kuriama, tūkstančius lietuvių 
patriotų suėmė, vieni žuvo ka
lėjimuose, kiti koncentracijos 
stovyklose arba Sibiro šalčiuo
se. Lietuvių tautos kančios 
vaizdingai nušviečiamos likusių 
mūsų brolių bei seserų pasako
jimais. Vienam kitam pavyksta 
čia atvykti ir gyvu žodžiu pa
vaizduoti barbariškus okupanto 
veiksmus. Kiti, nuvykę aplan- 
kyti giminių arba mirusiųjų ka
pų,atveža nemažiau skaudės-*' 
nių žinių ir pavergtųjų šauks
mą bei prašymą gelbėti.

Okupantas stengiasi Įvairio
mis priemonėmis — brukda
mas savo leidinius, naudoda
mas čia esamų savo šalininkų 
leidžiamą spaudą, organizuo- 

* damas menininkų ir kultūrinin
kų pasirodymus — brautis į pa
triotinės lietuvių visuomenės 
darbą ir skaldyti mūsų vienin
gą nusistatymą — atstatyti ne
priklausomą Lietuvą.

Būdami laisvame pasaulyje, 
mes, lietuvių kilmės amerikie
čiai, privalome eiti Į pagalbą 
pavergtiem savo tautiečiam. Tai 
yra mūsų šventa pareiga. To

dėl, minint Vasario šešiolik
tąją, Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 51 metų sukaktį, 
Amerikos Lietuvių Taryba kvie
čia visus patriotus lietuvius da
lyvauti savo vietovėse rengia
muose minėjimuose ir reikšti 
protestus prieš barbarišką oku
pantų elgesį pavergtoje Lietu
voje, prieš brukamą rusifikaci
ją, lietuvių turto nusavini
mus ir kitus nusikaltimus.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
kaip šios šalies lietuvių politi
nė atstovybė, eilę metų stovė
jo ir stovi už Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą. Tai ko
vai tęsti iki laimėjimo reikalin
ga ir lėšų. Patriotinė lietuvių 
visuomenė tai gerai supranta ir 
remia mūsų darbą.

Šiais metais prašomi visi lie
tuviai taip pat paremti finansiš-
kai Lietuvos laisvinimo darbus 
ir savo gyvenamose vietovėse 
aukoti tam tikslui pagal išga
les.

Amerikos Lietuvių Taryba 
Chicago, 1969 m. sausio mėn.

— Inž. Eugenijus Bartkus, 
perrinktas Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas, turėjo pa
sitarimus Įvairiais Lietuvos lais
vinimo darbo klausimais su mi- 
nisteriu J. Kajecku, Vliko pir
mininku dr. J. K. Valiūnu ir su 
eile amerikiečių naujosios val
džios pareigūnų.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba, kaip kiekvienais 
metais, Vasario 16 proga rašo 
raštus visiem senatoriam ir 
kongresmanam painformuojant 
apie Lietuvos padėtį ir prašant 
neužmiršti Lietuvos reikalų. 
Taip pat senatoriai ir kongres- 
manai prašomi prisiminti Lietu
vą Vasario 16 proga kongrese 
ir senate.

nai yra tik asmeninės, ir dargi 
klaidingos nuomonės. Bloga yra 
tai, kad daugelis argumentuoja 
Vatikano H Susirinkimu, neskai
tę ir nestudijavę jo dekretų bei 
nutarimų, šį tą nugirdo, šį tą 
iš periodinės spaudos sužinojo, 
ir to jau jiems pakanka, kad 
darytų savo sprendimus ir išva
das. Atsiduriame idėjų klampy
nėje. Randamės pavojuje nesu
sivokti net pagrindinėse tieso
se. Atsidaro durys į paklydi
mus ir iškrypimus.

Visa tai reiškiasi visoje Baž
nyčioje. Visa tai randa atgarsio 
ir pas mus, nors gal ir ne taip 
ryškiai, kaip kitur. Girdime po
leminių balsų. Atsiranda nenau
dingo trynimosi ir aiškaus ki
taip manančių nepakentimo. 
Senoji graikų taisyklė, kuri 
aukščiau visko statė tiesą — 
“Amicus Plato, įnagis tamen

filosofijos. Tai neteisingas tei
gimas. Nei Vatikano II Susirin
kimas, nei ordinarinis mokan
čios Bažnyčios autoritetas nėra 
pasisakęs prieš filosfiją, nei 
ją yra kokiu nors būdu atstū
męs. Priešingai Vatikano n Su
sirinkimas dar plačiau atvėrė 
duris filosofijai, nes šalia to 
mistinės filosofijos pripažino 
naudingumą atsikreipti ir į ki
tas filosofines sistemas. Jei at
siranda kiek baiminimosi ir su
sirūpinimo filosofijos atžvilgiu, 
tai vien todėl, kad nemaža teo
logų per daug ir neišmintingai 
atsigręžė i egzistencializmą, ku
ris teologijai daugiau žalos ne
gu naudos neša. Egzistencializ
mo Įtakos dėka plinta reliaty
vizmo idėjos. Objektyvios tie
sos vietą užima subjektyvus 
buvimas ir individualus išgyve
nimas. Iš čia kelias jau atvi-

vo balsas, kuris mus Įspėja, kas 
yra gera ir kas yra bloga. Tai
gi sąžinė privalo būti normuo
jama objektyvios ir amžinos tie
sos, kurią Dievas mums yra 
pareiškęs. Individų sąžinė to
kiu būdu turi būti nustatoma ir 
apsprendžiama tų, kurie atsto
vauja žemėje Dievo autoritetui, 
būtent mokančios Bažnyčios.

2. Mokančioji Bažnyčia! Bet 
koks jos autoritetas?

Ordinarinis mokančios Baž
nyčios autoritetas yra ir liks 
visada ir visiems Katalikų Baž
nyčios nariams galiojantis ir į- 
pareigojantis, kaip yra galio
jantys ir Įpareigojantys Kris
taus žodžiai: “Kas jūsų klauso, 
manęs klauso; kas jus niekina, 
mane niekina” (Lk. 10,16). Ga
lioja taip pat šv. Pauliaus Įspė
jimas: “Jei ar mes patys, ar 
net angelas iš dangaus jums

‘Humani Generis’, kuri moko- 
ir pabrėžia, jog ordinarinis 
mokančios Bažnyčios autorite
tas yra Įpareigojantis sąžinėje. 
(Plg. Atti e discorsi Pio XII, 
VoL XII, L79 s). Priešingai, po
piežius Paulius VI savo dažno
se kalbose yra pabrėžęs ir pa
tvirtinęs mokančios Bažnyčios 
autoritetą. Ir vyskupų sinodas 
nurodė reikalą pabrėžti ir kel
ti mokančios Bažnyčios autori
tetą. L’Osservatore Romano 
skiltyje visa eilė kardinolų iš
samiai ir pozityviai pasisakė dėl 
reikalo paklusti mokančios 
Bažnyčios autoritetui.

3. Vatikano II Susirinkimas 
nepakeitė nė vieno laipsnio 
kampu Bažnyčios mokslo jo es
mėje. Nėra pakeista nei at
šaukta nė viena tikėjimo tiesa.

nieku būdu nėra tapatintini su 
vadinama nepasaulėžiūrine po
litika. » Bažnyčia ir nūdien neį
sivaizduoja valstybės be pasau
lėžiūros, ir neatsisako matyti 
žemėje ‘civitatem christianam’, 
kaip apie ją kalbėjo šv. Augus
tinas. Bažnyčia reikalauja kitų 
pakentimo, ne kad tuo. pripa
žintų lygias teises tiesai ir klai
dai ir ne kad nesiektų tiesos 
viešpatavimo ant klaidos, bet 
kad respektuoja asmenį ir pasi
tiki tiesos ir malonės vidine ‘vi
sa perviršijančia galia’ (Plg. Eff. 
1, 19). Vatikano II mokslas 
apie religinę laisvę ne tik ne
prieštarauja, bet dargi pilnai 
derinasi su Leono XIII paskelb
tais principais enciklikoje “De 
libertate”.

(Bus daugiau)

Brooklyno Maironio teitadieninė mokykla sausio 19 pastatė “Miegančiąja gražuolę”. Nuotraukoje — dva 
rakiai.

Visi anksčiau paskelbtieji au
tentiškieji tikėjimo mokymo do
kumentai galioja, kaip galioję. 
Vatikano II Susirinkimo nuta
rimai remiasi, o tuo pačiu ir 
patvirtina visas garsiąsias po
piežių paskelbtąsias enciklikas: 
nuo “Rerum Novarum” iki 
“Quadragesimo Anno”, nuo 
“Mater et Magistrą” iki Prog- 
ressus Populorum”, nuo “Gra- 
ves de Communi” iki “Liber- 
tas”, nuo “Divini Redempto- 
ris” iki “Pacem in terris”, nuo- 
“Spiritus Paraclitus iki “Huma- 
ni Generis” ir t.t. Visi šie mo
kančios Bažnyčios autoriteto 
dokumentai, Įimant ir Vatika
no II Susirinkimo nutarimus, 
nieku būdu tarp savęs neprieš
tarauja, bet vienas kitą veikiau 
papildo ir paaiškina, šitai pri
mygtinai Įvairiomis progomis 
yra pabrėžęs ir Šv. Tėvas Pau
lius VI. L‘Osservatore Romano 
1968 gegužės 10 laidoje oficia

liame pareiškime teigia, kad 
Vatikano II Susirinkimas nieko 
neatšaukė ir nieko nepaneigė, 
ką prieš tai mokančioji Bažny
čia buvo pareiškusi apie bedie-

— Iš Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės gautomis žinio
mis, Paryžiuje “Les Amis de 
Milosz” draugija nutarė šiais 
metais minint Milašiaus 30-ties 
metų mirties sukaktį, padėti jc 
atminimui lentą prie namo, ku
riame jis paskutiniu laiku gy
veno ir mirė. Praėjusių metų 
gruodžio 3 d. Pr. Lietuvių B- 
nės vadovybė, kurios valdybos 
pirmininku yra kun. J. Pet
rošius, o tarybos pirmininku 
Ričardas Bačkis, paprašė “Les 
Amis de Milosz” draugijos val
dybą, kad toje lentoje būtinai 
būtų atžymėta Milašiaus kilmė. 
Dr-jos valdybai sutikus, Mila
šiaus atminimui skirtoje lento
je bus Įrašas: “Le poete fran- 
cais d’origine lithuanienne.”

— Dr. Vladas Šimaitis ir Teo
doras Blinstrubas, Alto valdy
bos nariai, paskirti komisijon 
aptarti Lietuvos laisvinimo dar
bui finansinės paramos klausi
mą su Vliko atstovais. Vliko at
stovais paskirti prof. Balys Vit
kus ir Valerijonas Šimkus.

JONAS JAŠKAUSKAS

LENTINGOS 
DIENOS

į APYSAKA

į—________...■_____  ________ .___
(18)

Palengva atsirakino duris, kad nepažadintų kaimy
nystėj gyvenančio Franco. Nedegdama šviesos, užkan
do duonos ir sūrio išgėrė stiklą pieno ir atsigulė.

Miegojo ramiai ir tvirtai, kaip gali miegoti žmo
gus, atlikęs didelį darbą, arba kūdikis, kurio dar jokios 
problemos nevargina. Rytą atsikėlė gerai pailsėjusi ir 
išskubėjo į bažnyčią, žmonių rado dar mažai, o presbite
rijoj klūpojo kunigas ir meldėsi. Stefai prisiartinus, ku
nigas tuoj pastebėjo ir netrukus įdavė komuniją. Po ko
munijos dar kiek pasimeldusi, išskubėjo iš bažnyčios, 
kad nepavėluotų į darbą.

Darbe su žmonėmis daug nekalbėjo. Kas kiek ko at
nešė, užrašė, nepaisydama pasireiškusių trūkumų.

Apie devintą valandą į pieninę įėjo Francas. Man
dagiai pasisveikinęs, paklausė, kur ji vakar buvusi. Han
sas net kelis kartus ieškojęs, bet neradęs.

— O jums nepasakė, kam aš buvau rekialinga?
— Ne.
— Tai gal mažas reikalas ir tebuvo.
Francas nujautė Stefos santykius su ūkvedžiu, ta

čiau seniai su tuo buvo apsipratęs ir nekreipė į tai dė
mesio. Jis buvo visai kitokio tipo žmogus negu Hansas. 
Dvare atsirado tik prieš pusę metų. Buvęs fronte, sužeis
tas į kairę koją, ją vilkdavo kiek iš paskos, raišiojo ir 
eidavo lazda pasiramsčiuodamas. Visada vilkėjo tuo pa
čių uniforminiu švarku, tik be jokių kariškų ženklų.

Amžiaus jis galėjo būti virš penkiasdešimt metų. Plikai 
nuskusta, neproporcingai didelė galva. Kadangi pats bu
vo mažas, padžiūvęs, labai priminė buožgalvį. Veidas iš
vagotas daugybe randų. Nežinia, ar tai kare, ar kuriuo 
nors būdu jaunystėj gautos žymės. Apie tuos randus 
Francas niekada neužsimindavo, nors šiaip apie save 
mėgo daug pasakoti Rodydavo šeimos nuotraukas: ge
rokai aptukusią ir jau pagyvenusią žmoną, dvi dukras ir 
sūnų leitenanto uniformoj. Su žmonėmis nesielgdavo 
žiauriai, nors ir mėgdavo savo plonu, kiek spiegiančiu 
balsu juos aprėkti.

Stefą jis gerbė. Nežinia, ar dėl jos artimų santy
kių su ūkvedžiu, ar šiaip kaip moterį.

Kiek pasisukinėjęs, vienur kitur kyštelėjęs savo 
smailią, su dideliu randu nosį, iš pieninės išėjo.

Stefa ne tik tą dieną, Bet ir visas kitas dirbdavo 
ramiai. Su niekuo nebesiginčijo. Kartą nugirdo eilėj sto
vinčias moteris kalbant

— Mūsų pieninnikę tartum kas būtų pakeitęs. Vi
sai kitas žmogus pasidarė. Ant nieko neberėkia.

— Kai tas velnias išvažiavo, tai ir pasikeitė, — 
pritarė kita.

— Ačiū Dievui, bet tik į gera, — pasidžiaugė pir
moji.

Pajutusias, kad jų kalbą Stefa gali nugirsti, nutilo.

SVEČIUOSE PAS "PUSSESERĘ"
Ketvirtadienį, kaip buvo sutarta, Jonas su Adomu 

rengės pas Liulytę į svečius. Jonas paprašė seserį iš
laidyti kelnes, užsivilko gražius baltinius, pasirišo nau
ją kaklaraištį, rūpestingai nusivalė batus ir išskubėjo 
pas Adomą. Atėjęs jį rado jau pasirengusį: švariai nu- 
siskutusį, apsivilkusį pačia gerąja pilka eilute, gražiai 
išblizgintais batais.

O! Jau ir tu čia! Tai tuoj galėsime ir pajudėti, — 
prašneko Adomas.

— Tai kurgi taip rengiatės? Ar į piršlius? — pa
klausė motina.

— Parvesiu mamai marčią! Tik laikykis! Ir už pe
čiaus neturėsi vietos, — juokavo Adomas.

— Man kitos nereikia. Parvesk tą, kurią žadėjai.

— Jei rasiu už Olę gražesnę, tai ir pervesiu. Kol 
nevedęs, dar galima keisti.

-— Kaip čigonui kumelės, —- pridėjo motina.
— Na, tai galime eiti, — žiūrėdamas į veidrodį, 

pasakė Adomas.
— Kada gi laukti sugnžtant? — išlydėdama pro 

duris, pasiteiravo motina.
— Nežinia... Jei lig rytojaus nepareitume, tai pie

tus atneškite kalėjiman, — pajuokavo Adomas.
Priėję Liulytės ūkį, kieme pamatė porą gerai nu

šertų arklių, pakinkytų į tą pačią karietą, kurią Jonas 
savo atvažiavimo dieną kelyje buvo matęs. Arkliai ra
miai kramsnojo šieną, o prie vežimo triūsė kareivis. Jau
nuoliai suprato, kad vokietis ką tik atvažiavęs.

Įėję Į prieangi, nieko nesutiko, tik už seklyčios du
rų girdėjos du besikalbančių balsai. Pasieldus į du
ris, pasigirdo Stasės “prašau”. Įėję vidun, rado Stasę 
ir vokietį. Pamačiusi jaunuolius, Stasė apsimetė labai 
nustebinta ir nežinanti, ką sakyti.

—Juk esi Stasė, bet manęs nebepažįsti. Aš esu Ado
mas Audrys.

— Adomas?! Stasė dėjosi amarkiai sujaudinta ir 
tuoj šoko sveikintis. Adomo už rankos patraukta, metė
si jam ant kaklo.

— Gerai vaidina, — pagalvojo Jonas.
Vokietis nerangiai atsistojo ir nepatenkintas ste

bėjo gal net kiek per ilgai užsitęsusią pasisveikinimo 
sceną. Stasė lyg atsipeikėjo nuo pirmo įspūdžio:

— Taip netikėtai!... Kada parvažiavai? Nors labai 
pasikeitęs, bet, kaip prakalbėjai, tuoj pažinau.

— Kai parvažiavau, rytoj jau bus savaitė. Bet ir tu 
smarkiai pasikeitusi — išaugusi. Išvažiuodamas pa
likau dar visai žalią.

— Jau darausi sena pana. Bet kodėl taip ilgai ne- 
pasirodei?

— Buvau labai užsiėmęs. Šiandien sutarėm jus ap
lankyti, bet, pasirodo, turite svečių. Mes gal labai ne
laiko pataikėm. Prašau susipažinti. Tai manodraugas 
Jonas Ramūnas.

Vokietis per tą laiką liko lyg visų pamirštas ir 
niekam nereikalingas. Kokia buvo jo savijauta, tai tik 
jam pačiam žinoti. Stasė, lyg jį prisiminusi, pratarė:

— Atsiprašau. Aš dar nė nesupažindinau. Tai ma
no artimiausias pusbrolis ir geriausias vaikystės žaidi
mų draugas. O čia Palomės galva. Lietuviškai kalba ne
blogai, tai vertėjo nereikės. Būkite pažįstami!

— Aš poną jau pažįstu, — pasakė vokietis, paduo
damas Adomui ranką.

— Jūs jau pažįstami? — lyg nustebo Stasė.

— Aš pas poną buvau, taip sakant, prisistatyti ir 
gauti jo leidimo valgyti lietuvišką duoną. O čia mano 
draugas Jonas Ramūnas. Tikiuosi, tamsta ir jį prisi
menate, nes tuo pačiu tikslu ir jis pas jus lankėsi.

Vokietis kiek susvyravo, duoti Jonui ranką ar ne, 
bet apsigalvojęs padavė, nieko netardamas.

— Prašau sėstis, — paprašė Stasė.
Susėdo: vokietis į savo seną vietą ant sofos, o Ado

mas su Jonu ant kėdžių.
— Atsiprašau, bet turiu valandėlei jus palikti ir 

bėgti pas mamą pranešti, kad yra atvažiavęs Adomas,— 
Stasė išėjo. Netrukus grįžo su motina.

— Kad tik neapsiriktų ir vietoj Adomo nepasvei
kintų manęs, — pagalvojo Jonas. Bet jo baimė buvo 
be pagrindo. Motina, matyt, Stasės gerai informuota, 
tuoj priėjo prie Adomo ir sveikinosi: pabučiavo į lū
pas, vėliau į kaktą. Adomas pabučiavo jai ranką.

— Kaip džiaugiuosi, Adomuk, kad tu parvažiavai! 
Ir Stasytė tokia laiminga! Juk augdami buvot neišski
riami draugai visada kartu žaisdavot, — motina atrodė 
labai susijaudinusi ir skarelės kampu šluostėsi ašaras.

— Neblogai vaidina ir ši, — vėl samprotavo Jonas. 
Tai Stasės režisūra. Abi tiktų teatre vaidinti. Gaila, 
kad turi tik vieną žiūrovą ir vieną statistą, o galėri bū
ti pilna auditorija.

Adomas supažindino motiną su Jonu, šis pasisvei
kinimas buvo trumpas, be sentimentų. Apsikeista kele
tu sakinių. Motina prisiminė pažinojusi Jono motiną 
ir apgailestavo, kad jauna mirė. Su vokiečiu sveikintis 
nereikėjo: jau buvo mačiusis anksčiau.

— S tašyt! Turime tiek malonių svečių. Pažiūrėk ko 
nors užkąsti, — paliepė Stasei motina.

(Bus daugiau)
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universitete

tai skiriami mūsų jaunimui^

bes ir taptg valinga, veikfiu ir

ros semestro meta jau 12 mėtų 
ruošia lituanistikos kursus. Per 
tą laiką per šiuos kursus per
ėjo apie 300 studentų. Atsi
žvelgiant | šių metą ypatingą 
paskirtį, lituanistikos'programa 
Fordhame praplečiama ir sustip 
rinama. Iki šių metų kursai bū 
davo tik kolegijos lygio, bet šią 
vasarą bus ir du aukštesnieji 
kursai (graduate).

Kolegijos kursai: 1) lietuvių 
kalba pradedantiem; 2) lietuvių 
kalba pažengusiem.

Aukštesnieji kursai (gradua
te): 1) lyginamoji baltų kalbo
tyra; 2) lietuvių kalbos fone
tika ir morfologija.

Šią vasarą Fordhamas sten
giasi sutelkti, kiek sąlygos 

Į leidžia, ■ stipresnes jėgas ir su
burti didesnį klausytojų skai
čių. Nuolatiniais dėstytojais 
kviečiami: profesoriai A. Sen

ius, A. Salys, V. Čižiūnas, A. 
Vasys ir asistentė R. Salytė. 
Svečiais lektoriais kviečiami: dr. 
J. Purinas, dr. SL Bačkis, dr. 
J. Kazickas, dr. A. šlepetytė— 
Janutienė, SL Barzdukas, dr. 
Ą. .Klimas ir dr. K Ostrauskas. 
Svečiai lektoriai kviečiami cik
lui paskaitų iš Lietuvos istori
jos, ardririogijos, literatūros 
ir tautosakos. Dr. St Bačkis 
kviečiamas paskaitai “Mūsų 
jaunimas ir Lietuva”.

Stipendijos
Šių metų lituanistikos pro

gramą Fordhame globoja ALB 
Švietimo Taryba. Ji paskyrė dvi 
pilnas stipendijas (iki 800 dol.) 
aukštesniųjų (graduate) kursų 
studentam. Kandidatai tom sti
pendijom turi būt lietuviai stu
dentai —kandidatai (graduate) 
arba kolegijos IV kurso studen
tai, studijuoją kalbas ir filolo
giją. Jie turi užpildyti anketą, 
pristatyti mokslo pažymėjimą ir 
dviejų savo profesorių reko
mendacijas, o taip pat rekomen
daciją vietos LB arba kurios 
nors jaunimo organizacijos. Vi
si dokumentai turi būti prista
tyti iki balandžio 1.

Kolegijos kalbos kursam taip 
pat yra kelios stipendijos po

200 dol., bet jų neužtenka Ti
kimasi,- kad visuomenė parems 
stipendijų fondą, kad nereikės 
atstumti nė vieno jaunuolio, 
norinčio studijuoti lituanistiką. 
Kandidatai šiom stipendijom tu
ri parašyti prašymą laiško for
ma ir užpildyti anketą.

Informacijų ir anketų reika
lu kreiptis: The Lithuanian Pro- 
gram, Fordham University, 
Box AA, Brome, N. Y. 10458.

Ruošiama lietuviij 
religines spaudos 
švente »
Visada, bet ypač šiais nera

miais ir sumaterialėjusiais lai
kais žmogui yra reikalinga jo 
gyvenimui prasmę duodanti 
mintis. Tokia mintis lengviau
siai prieinama religinėje spau
doje — knygose, laikraščiuose, 
žurnaluose.

Religinės spaudos svarbai lie
tuvių išeivijoj iškelti balandžio 
26-27 bus ruošiama šventė Chi- 
cagoje. Balandžio 26 vakarą 
Jaunimo centre bus atidaryta 
lietuvių religinės spaudos paro
da. Tuo pačiu metu planuoja
ma surengti ir religinio meno 
parodą, ribojantis lietuviais dai-

1969 m., sausio 24 nr. 6.

"Miegančios gražuolės’’ — dvaro damos. Pasaka buvo pastatyta Maironio 
šeštadieninės mokyklos sausio 19 Apreiškimo parapijos salėje Brooklyne.

NEW HAVEN, CONN.
partizanai antrojo pasaulinio 

. karo metu; Jonas K. Karys — 
Lietuvių pinigai senovės ir ne- 

į priklausomos Lietuvos laikais;
dr. V. Mantautas — Lietuvos 

. socialinė struktūra; Livija Bra
žėnaitė -Garsienė — Jaunimo 
organizacinė veikla; dail. L Ži- 
donytė — apie lietuvių ir bend- 

’ rai meną, pailiustruodama į- 
vairias technikas tapytais pa- 

Į veikslais ir skaidrėmis. Jauni
mas parašo savo įspūdžius iš 
paskaitų. J. Kairys už geriausią 
rašinį apie jo paskaitą paskyrė 
premiją: “Nepriklausomos Lie- 

gi dail. L. Zidonytė, išstatyto tuv“ ,s“Kau‘?
grafu laimėjo Vaiva Vėbraitė. 
Lapkričio 23 mokykloje buvo

Laisvės kovos metus baigiant
Pasibaigus laisvės kovų me

tam, norisi perbėgti per pasku
tiniųjų mėnesių lietuviškąją 
veiklą mūsų kolonijoj.

LM.K. Federacijos 
buvo nutaręs pasikviesti paskai
tai dail. V. Jonyną, bet, susidė
jus nenumatytom aplinkybėm, 
paskaita neįvyko. Federacijos 
suvažiavime New Yorke lapkr. 
30 — gruodžio 1 vietos klubui 
atstovavo pirm. dail. L židony- 
tė ir sekr. dr. G. Vėbrienė. Lie
tuvių moterų dailės parodoj su
važiavimo metu dalyvavo ir-

ma keturis kūrinius.

klubas

A.L.R.K. Moterų s-gos 33 kp. paminėta kraiuomenės šventė. 
Rugsėjo mėn. Eglutėje išspaus
dinta Liudos Gudelienės apy
saka “Netikėti svečiai” New 
Haveno mokyklos pripažinta 
geriausia. Balsavo visi — ma
ži, dideli ir jauni. Lietuviškam 
vaikų darželiui, veikiančiam 
prie mokyklos, gauta 100 doL 
parama iš švietimo vadybos.

Klebono kun. A. Zanavičiaus 
pastangomis, iš Hartfordo die
cezijos gautas leidimas vysku
pijai surinktus drabužius ir kt. 
Padėkos dienos proga pasiųsti 
Ralfui. Liet Bendruomenei pa
rūpinus sunkvežimį, siunta pri
statyta Balfui New Yorke.

LR. K.M. ruoštose Kūčiose 
daug kas negalėjo dalyvauti 
dėl tuo metu siautusio Hong 
Kongo gripo, bet susirinkusieji

susirinkime, lapkričio 3, smar
kiai lyjant lietui, dalyvavo 19 
narių ir viena viešnia. Padary
tas pranešimas iš apskrities 88 
suvažiavimo. Suvažiavimas kuo
pos atstovių įvertintas tik tei
giamai Pamačius tiek daug vy
resnio amžiaus atstovių suva
žiavus, pasijutau lyg šešiolika
metė,—pasakė viena iš jaunes
nių atstovių Apsvarsčius suva
žiavime iškeltus sumanymus 
— remti tylinčią Lietuvos Baž
nyčią ir įstoti nariu į Lietuvių 
fondą, nutarta kiekviename su
sirinkime ir kada patogu kiek
vienai narei dėti savo “įnašą” 
į tam reikalui esantį fondą, glo
bojamą T. Strimaitienės, kol 
susidarys reikiama suma kuo
pai įstoti fondan pilnu nariu, 
šiame susirinkime sudėta apie 
20 deri. Susirinkimas praėjo labai maloniai praleido vakarą.

Viešnios dr. G. Vebrienė ir 
dail. L Židonytė pasakė ilges
nes sveikinimo kalbas, kiti svei
kino trumpai. Kenčiančiai Lie
tuvos Bažnyčiai suaukota 30 
ekri.

Kalėdų vidurnaktį šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje miš-

sklandžiai pagal pirm. M. Jo- 
kūbaitės paruoštą turtingą dar
botvarkę. Po susirinkimo A. 
Jonynienė nares pavaišino pui
kia vakariene.

Moksleiviai ateitininkai — 
ypatingai veiklūs. Kuopa ma
žutė, vadovaujama G. Merkevi- 
čiūtės (pirm.), V. Vėbraites 
(sekt.) ir D. Jonynaitės (ižd.). 
Lanko apylinkių kuopas, pa
ti susirenka kas trečias sekma
dienis. Neseniai susirinkime dis
kutavo jaunuolio laišką Ninai 
Gailiūnienei “Laiškuose Lietu
viam”. Gruodžio 8 parapijos sa
lėje suruošė jaunimui studiją 
dieną ir pašventino vėliavą, 
pasivadindama Vytauto Valai
čio kuopa. Studijų savaitėj Dai
navoj gruodžio paskutinėmis 
dienomis dalyvavo G. Merkevi
čiūtė ir A. Rygelis. > .

Lietuviškos mokyklos jauni
mui paskaitas yra skaitę: A. 
Ramanauskas — Lietuviška mo
kykla prieš pirmąjį pasaulin) 
karą, rusų priespaudos lai
kais; J. Rygelis — Lietuviai

rus choras giedojo Br. Budriū- 
no mišias ir lietuviškas Kalėdų 
giesmes. Žmonių prisirinko 
daug, nors ir buvo labai šalta.

Naujuose metuose
1969-tie j i metai pradėti lietu

viškos mokyklos parengimu 
sausio 4 parapijos salėje. Vy
riausia mokyklos jaunuolių gru
pė paruošė vaizdelį “Kalėdos 
Lietuvos kaime”. Programoje 
dalyvavo visa mokykla ir mo
kytojos. Neapsieita be sunku
mų — vaikų sirgimai trukdė pa
siruošti, bet dideliu pasiryžimu 
kliūtys nuveiktos. Scenoje, pub
likai sekant, “nukirsta”, atneš
ta ir papuošta lietuviška eglutė. 
Nebuvo raudonšvarkio, balta
plaukio ir turtingo Kalėdų se
nio. Dovanas — lietuviškas 
knygas bei plokšteles — vai- 
vams dalino gerasis kaimo se
nelis. Vaizdelį scenai paruošė 
Vaiva Vėbraitė. Tėvų, senelių, 
dėdžių ir tetų vaidmenis atliko 
vyriausia grupė — Vaiva Vėb
raitė, Diana Merkevičiūtė, A. 
Bariutė, mokytoja Aldona Ry
gelytė, Raimis Barius, Antanas 
Rygelis, Linas Lipčius. Vaikų 
darželis, paruoštas mokyt. Ry- 
gelytės, pašoko ir padainavo. 
Mokyt Ginos Merkevičiūtės 
grupė inscenizavo Jonelį Tingi
nį, o mokyt Gintarė Ivaškienė 
savo grupę paruošė gyvuliukų 
ir medžių teatrui. Programą 
pravedė G. Merkevičiūtė, dai
nas paruošė A. Rygelytė.

Po programos mokiniai mo
kytojas apdovanojo knygomis, 
plokštelėmis, o vedėją — dail. 
L židonytės paveikslu. Gra
žias padėkos kalbas vedėjai pa
sakė Vaiva Vėbraitė ir Aldona 
Rygelytė. Tėvam ir svečiam pa
dėkojo G. Merkevičiūtė.

Gerosios mamytės — Jadvy
ga Kronkaitienė, Teresė Stri
maitienė ir Monika Merkevi- 
čienė — paruošė užkandžius ir 
maloniai svečius vaišino.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

AR TAS TESTAMENTAS 
YRA GERAS?

Klausimas
Prašau man duoti patarimą.
Esu 73 metų amžiaus. Prieš 

15 metų sudariau testamentą. 
Viską palieku savo žmonai: ir 
namus, ir pinigus. Ji yra 71 me
tų amžiaus. Turime penkis vai
kus, kurie yra visi vedę ir turi 
savo šeimas.

Prieš kiek laiko vienas sūnus 
staiga mirė. Aš jam buvau už
rašęs savo testamente 2000 dol. 
Bet kai jis mirė, išbraukiau tą 
sumą iš testamento, ištryniau 
ir parašiau, kad miręs.

Ar tas testamentas yra ge
ras ir ar reikės mokėti mokes
čius nuo palikimo, statė ir fe- 
deral, ir nuo kokios sumos? 
Kaip talima išvengti didelių 
teismo išlaidų, man mirus?

Dėl valstijos (statė) paveldėji
mo mokesčių: jų kiekis pri
klauso nuo to, ar Tamstos žmo
na uždirbo dalį pinigų, ar visos 
santaupos yra vien Tamstos už
dirbtos. Be to, žinoma, svarbu, 
kiek yra. Jei namai yra Tams
tų gyvenamieji namai ir už
rašyti abiejų vardu, paveldėji
mo mokesčių už namus nerei
kės mokėti.

Dėl federaiinių paveldėjimo 
mokesčių: jų nereikės mokėti, 
jei Tamstos palikimas neviršija 
120,000 dolerių. Paprastai fe- 
deraliniai “estate” mokesčiai 
mokami tada, kai palikimas vir
šija 60,000 dolerių. Tamstų at
veju, kur viskas paliekama žmo
nai, jų nereikia mokėti, jei 
palikimas yra mažesnis negu 
120,000 dolerių (mantai dedue- 
tion).

lininkais iš Chicagos apylinkės. 
Balandžio 27 bus specialios pa
maldos su religinės spaudos 
reikšmę iškeliančiais pamoks

lais. Tos dienos popietėj Jau
nimo centre įvyks akademija 
su paskaita ir menine progra
ma. Akademijos metu visuome
nė bus plačiau supažindinta su ką palikęs žmonai, o paskui sa- 
“Krikščionis Gyvenime” knygų 
serija.

Šventei ruošti komitetą suda
ro: J. Jasaitis (pirm.), M. Re
inienė (sekr.), dr. J. Meškauskie
nė, Pr. Petrulienė, A. Rūgytė, 
kun. P. Patlaba (ryšių reika-

Gyvenu Massachusetts 54 
metus, o Darbininką skaitau 
52 metus.

Skaitytojas, Massachusetts.

buvo malonu matyti senuo
sius lietuvius ir jų tarpe nie
kada nepailstančią ir visur su- 
spėjančią mūsų mielą ilgametę 
kolonijos veikėją M. Ramanaus
kienę.

Ačiū visiem atsilankiusiem, 
ačiū mūsų mielam klebonui ku
nigui A. Zanavičiui už leidimą 
visada nemokamai naudotis pa
rapijos pašildyta sale, už skelbi
mus biuleteny, už šiltus žo
džius mokyklai. Bridgeporto, 
Conn., lietuviai — puikus pa
vyzdys mum. Jie randa laiko at
vežti savo vaikus mūsų mokyk- lam), Ant.. Tumosa (ižd.), Vyt. . binti prie

Kasmūnas ir kun. K. Trimakas, riu, nuėjus pas advokatą, suda- 
S. J. (abu spaudai ir inforina*} ryti vadinamą “codicil” (priera- 
cijai). Spaudos parodą sutiko or
ganizuoti J. Vaidėlys, o religi
nio meno paroda rūpinsis Čiur
lionio galerijos vadovybė.

lon, iš jų turime dvi mokyto
jas, ir patys tėvai aktyviai da
lyvauja mokyklos ruošiamuose 
parengimuose.

Neseniai kolonijoje lankėsi 
tėvas Juvenalis Liauba, O. F. 
M., kultūros židinio New Yor
ke statymo reikalais. Norintie- ' 
ji paaukoti šiam reikalui smul
kesnių informacijų gali gauti 
pas Algirdą Naikų West Ha- 
ven, Conn. Jokia auka nėra per, 
maža ir priimama su dideliu dė
kingumu. PrašoiAi visi, į ku
riuos bus kreipiamasi, šį reika
lą paremti.

Albina Lipčienė

Kryžiuo j antis 
pažiūrom ir 
nuomonėm
Artėja “Laiškų Lietuviams“ 

straipsnio konkurso terminas

Mūsų visuomenėj dažnai su
sikryžiuoja pažiūros ir nuomo
nės. Ar mes turime “dėl šven
tos ramybės” savo pažiūrų at
sisakyti? Ar mes privalome ki
taip galvojantiems skelbti “di
dingą kryžiaus karą” žodžiais ir 
darbais? O gal laikytis savo 
pažiūrų bet ir kitų nuomones 
gerbti? Bet kaip ir kodėl?

“Laiškų Lietuviams” redakci
ja paskelbė straipsnio konkur
są tena “Tolerancija ir ištiki
mybė principam, kryžiuojantis 
pažiūrom ir nuomonėm”. Pre
mijos bus skiriamos suaugusiem 
ir atskirai jaunimui (iki 20 m. 
amžiaus). Rašinių vertinimo ko-

Atsakymas
Tamsta sakai, kad esi vis-

kai, kad buvai palikęs 2000 do
lerių sūnui, kuris mirė. Nesu
prantu.

Dėl testamento: jei buvo tin
kamai sudarytas, jis galioja. Jei 
miręs sūnus turi vaikų, jie, 
Tamstai mirus, galėtų prisika- 

‘išbraukimo”. Pata-

Dėl "probate" išlaidu išven
gimo: jei Tamstos palikimas bus 
palyginti kuklus (moderate), 
“probate” išlaidos bus nedide
lės, ir Tamstai nėra ko rūpintis 
dėl jų. Jei palikimas yra labai 
didelis, Tamsta tuo labiau ne
turėtum rūpntis dėl keleto šim
tų dolerių išlaidų.

Susirūpinusiai žmonai, N.Y. 
valstijoje

Tamstos vyras visai teisus 
Patarčiau jo klausyti ir nekreip
ti dėmesio į “plepalus”. Niekas 
iš Tamstos neatims “sunkiai už
dirbtos procios”.

šą). Tai Tamstai labai mažai 
atsieis, ir Tamsta būsi tikras, 
kad Tamstai mirus bus išveng
ta ginčų ir su tais ginčais susi- 

K.T. jusiu išlaidų.

' — Pranešama Darbininko skai
tytojam, kad JAV paštas lei
džia laikraštį siuntinėti tik 
tiem skaitytojam, kurie laiku 
apsimokėję prenumeratos mo
kestį. Administracija negali 
laikraščio siuntinėti skolon il
gesnį laiką. Maloniai kviečiam 
visus atsilyginti laiku, kad nesu-SKAUDŪS ĮVYKIAI IR GYVENIMO sitrukdytų laikraščio gavimas. 
Šių mery pradžioje acrnimsira-

1918-1920 metai
Gyvenimo pavyzdžiai rodo, 

kad pasiryžęs žmogus pasiekia 
savo tikslą. O ką besakyti apie 
pasiryžimo jungiamą tautą!

Skaudūs įvykiai daug mus pa
mokė, apie daug ką privertė pa
galvoti. Privertė prisiminti tai
syklę, kad svetimieji mum nie
ko, be nelaimių, nedavė ir ne
duos. Visa, ko pasiekė mūsų 
tauta, buvo pasiekta krauju, ko
va ir ryžtinga dvasios kūryba. 
Per 1918-1920 metų kovą lie
tuviai aiškiai parodė savo nepa
laužiamą ryžtą ginti laisvę.

Šiandien neturi būti nė vie
no lietuvio, kuris netikėtų Lie
tuvos prisikėlimu, neturėtų bū
ti nė vieno, kuris negeistų būti 
lemtingos kovos dalyviu.

Kumščio jėga
Istorija byloja, kad žmonija 

•per keletą tūkstančių metų yra 
išgyvenusi daugybę karų ir re
voliucijų Tų visų gyvenimo su
krėtimų pradžios ir pabaigos— 
vienodos. Didingas kurio nors 
užkariautojo žengimas Į prieki 
dažnai po kelių ar keliolikos 
metų palydimas nelaukto žlugi
mo. Taip buvo su senovės’ ga
liūnais, taip Įvyko su Hitleriu, 
Mussolini, toks pat likimas lau
kia Kremliaus despotų.

Neveltui sakoma, jog gėrio 
idėja yra amžina, o kumščio 
jėga — laikina. Pirmieji krikš
čionys šypsodamiesi mirdavo 
Romos cirko arenoje, liūtų 
draskomi. Jie tikėjo, kad per 
jų auką sustiprės krikščionybės 
idėja. Ar jie apsiriko? Ar apsi
riko mūsų pirmieji savanoriai, 
partizanai, šauliai, kurie, kovo
dami dėl Lietuvos laisvės žu
vo? Ar jie netikėjo, kad savo 
mirtim jie kuria tėvynei naują 
gyvenimą? Ar mes galim ne- 

_ ______________ _ ___ vykdyti jų testamento, krauju 
klišo terminas — vasario 1 parašyto Lietuvos laukuose ir 
(pašto antspaudo data).

misijon pakviesti: Anatolijus 
Kairys (pirm.), Dalia Tallat- 
Kelpšaitė (sekr.), kun. Povilas 
Dilys, Vytautas Germanas ir 
Regina Raslavičienė.

Iki sausio 14 dar nebuvo at
siųstas nė vienas rašinys. Kon-

miškuose?

Vieningas ryžtas
Kaip anais laikais Lietuvą 

jungė viena mintis, taip ir da- 
sunkios vergijos akivaizdo

je, turime pasauliui rodyti tą 
patį užsidegimą. Vienybėje jo
kie pavojai nebaisūs. Vienybė
je sunkiausi darbai nugalimi.

Kasmet pavasarį atgyjanti 
gamta mus tąrsi moko, jog kiek
vienas vargas turi savo pabai 
gą. Kiekviena diena šaukia mus 
į naujus darbus, o patriotinis 
dvasios pakilimas teskatina mus 
visus prie Lietuvos laisvinimo 
darbų! Jonės Miškinis

cija buvo priversta nutraukti 
laikraščio siuntimą apie 20C 
skaitytojų nes kai kurie buvo 
nesumokėję net už 1967. Be
veik kiekvienais metais tam tik
ras skaitytojų skaičius neatstly- 
gina už siunčiamą laikraštį ir 
tuo būdu laikraščio leidėjam su
daro didelius nuostolius. Skai
tytojų netekimas laikraščiui su
teikia sunkų finansinį smūgį, 
ypač kad paskutiniu metu ir 
apmokami skelbimai laikrašty 
yra labai sumažėję. Nuoširdi pa
dėka skaitytojam, kurie ne tik 
laiku apsimoka prenumeratą, 
bet taip pat prideda auką, kad 
laikraštis ir toliau galėtų gyvuo-

Lietūvių pranciškonu kul- <> 
tūrinei veiklai tęsti relka- o 
lingas jaunimas. !!
Pranciškonai nuoširdžiai " 
kviečia lietuvius jaunuo- o 
liūs tapti šv. Pranciškaus o 
Asyžiečio sekėjais. ■ 
Dvasinės veiklos dirva la- <• 
bai plati. o
Jaunuoliai priimami klic- -• 
rikais ir broliais. V’įsiems • • 
yra teikiama proga siekti « 
mokslo.
Norint informacijų, rašo- n 
ma šiuo adresu; , >•

Provincial Superior 
Franciscan Monasfery 
Kennebunkport. Maine ■ 
04046



DAratttIMKAS

Jūsų dukros laukia
Kas yra Neringa?—Labai gra

ži 92 akrų vieta. Prieš keletą 
metų ją įsigijo Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserys.
Neringa yra atsigaivinimas šil

tą vasaros dieną. Stovyklaujan
čios lietuvaitės ten vežamos 
maudytis, nes Neringoje yra ne
mažas ežerėlis.
Neringa yra smėlio pilys, ra

munių laukai, vakaro daina prie 
laužo. Jūsų dukrai ji yra visa 
tai ir dar daugiau.

Kur yra Neringa?—Visai ne
toli nuo Putnamo vienuolyno 
(maždaug 7,4 mylių atstumo), 
Woodstock, Conn. vietovėje.

Kodėl Neringa?—Nes tai pui
ki vieta stovyklavietei O nau
jos stovyklavietės Immaculata 
mergaičių vasaros stovyklom 
būtinai reikia. Reikia daugiau 
vietos miegamiesiem, prausy
klom ir valgyklai. Jei seselės 
negalės įrengti šios naujos sto
vyklavietės greitu laiku, daug 
lietuvaičių neturės kur vasarą 
stovyklauti

Taip yra todėl, kad jau dabar 
stovykla Immaculata neatitinka 
Connecticut valstijos sveikatin
gumo reikalavimų. Tiesa, ji ga
lėtų ir toliau veikti, jei apsi
ribotų maždaug puse to mergai
čių skaičiaus, kuris kas metai 
priimamas.

kas atsitiktų, jei visai nustotu
me šios vasaros stovyklos. Tai

nuo draugystės, darbelių, dai-

šeimos, kurių dukterys dėl per
pildyto stovyklautojų skaičiaus 
nebegalėjo patekti į kelmų pe
reitų metų stovyklas. Mergaitei 
tai yra tikra tragedija. Ypač to
kiai mergaitei, kuri neturi savo 
ramunių laukų ir lietuvaičių 
draugių.

Stovyklai dvidešimt

šia literatūros vakarus, laužų 
programas. Paskutiniu metu 
kviečiama daugiau ir daugiau

stovykla šventė savo 25 metų 
sukaktį. Užbaigimo šventėje, 
stebint tą šimtą su viršum mer
gaičių — šokant tautinius šo
kius, atsiimant pagyrimus ir pa
sižymėjimus ir dėkojant sese
lėms už meilę ir globą, prieš 
akis gyvai stojosi šimtai —gal 
ir tūkstančiai lietuvaičių, kurios 
per 25 metus toje pačioje aikš
tėje virpėjo šia užbaigimo nuo
taika. Tai didelis skaičius. Dau
gelis iš jų dabar jau šeimų mo
tinos. Savo dukterim jos dai
nuoja tas dainas, kurias išmoko 
Putname, moko tų rankdar
bių, kurių jas seselės išmokė, vimą.

Nemaža tokių jaunų šeimų 
savo dukreles jau siunčia į 
Immaculatos vasaros stovyklas. 
Jų motinos žino, ką reiškia mė-

Re&aHnga piniginė parama
Nekaltai Pradėtosios Marijos 

seserys jau tariasi su rango
vais. Jei lietuvių visuomenė pa
darys rangovų pasiūlytą kainą

sąrą jūsų dukrelės galės stovyk
lauti Neringoje.

Šiuo metu seserim būtina 
mūsų visų piniginė parama. 
Reikia sutelkti maždaug 250, 
000 doL Tai bus greičiausiai at
siekta, jei šeimos pasiryš per 
keletą metų išmokėti pasižadė
tą sumą. Tie pinigai bus nu
rašomi nuo pajamų mokesčių.

šeimos gyvai atsilieps, užtik- 
rindamos savo dukterim svei
ką, linksmą, lietuvišką stovykla-

Vasarą stovyklaujančios mergaitės turi valgyti 
kia naujos stovyklavietės. Jai pastatyti dabar rengiamas vajus.

Neringa bus mūsų rytinio pa
kraščio Dainava. Jei dar nesa
te girdėję apie Dainavą, pa
klauskite jaunimą.

Kitą sykį smulkiau aprašy
sime visas Neringos galimybes 
Tada ir jūsų sūnūs pradės lauk
ti Neringos.

Ginfarė Ivaškienė

KEARNEY, N. J
Nauja vadovybė

Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centro narių metinis su
sirinkimas buvo sukviestas šau
do 13.

Susirinkimas buvo gausus. 
Dalyvavo 80 narių. Valdybos 
pareigūnai pateikė pranešimus 
iš savo veiklos, finansų sekre
torius Ch. Alicks — 1968 pel
no ir nuostolio apyskaitą.

1968 draugijos apyvarta sie
kė 153,453.04, draugijos turto 
1968 gruodžio 31 vertė 107, 
351.37 dol.

Išrinkta nauja 1969 m. valdy
ba. Į ją Įėjo: Jack Salvest — 
pirm., Vincent Jasones — vice-

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Bostone sausio 12 posėdžia- Centro Valdybos posėdyje 

vo Lietuvos vyčių centro vaidy- taip pat dalyvavo buvusi Vy
ties redaktorė Phyllis Grendal 
iš Bostono. Buvo dar atstovų 
iš Bostono, Worcesterio ir 
Great Necko kuopų.

Buvo pranešta, kad jaunųjų 
vyčių kuopos organizuojamos 
Los Angeles ir Ciicinnati.

Centro valdyba išreiškia už
uojautą Kemėžių šeimai prel 
Mykolo Kemėžio mirties pro
ga. Prel. M. Kemėžis, Elizabe- 
tho lietuvių parapijos klebo
nas, daug pasidarbavo atgaivin
damas vyčių 52 kuopos veiklą.

Valdyba taip pat reiškia už
uojautą pirmininkui dr. J. Što
kui, jo broliui Liudui ir kitiem 
giminėm jų motinos mirties pro- 

‘ ga-
Šių eilučių autorius ir visi su

sirinkę dėkoja N. Anglijos vy
čių valdybai už nuoširdžią glo
bą ir vaišingumą.

Posėdis baigtas malda. Kitas 
posėdis bus kovo 16. Vieta bus 
paskelbta vėliau. —F.V.

pirm., Charles Alicks — fin. 
sekret., John McShulskis — iž
dininkas, Juozas Melynis —pro
tokolų sekretorius, Edward 
Adamczyk — tvarkdarys, ir 
Frank Gelenitis — teisių pata
rėjas.

Juozas Mėlynis ir vėl 
samdytas vedėju (Manager).

Sužeistas Vietname
Agotos Stupinkevičienės, 

gyv. Keamy, N. J., sūnus Si
gis sunkiai nukentėjo Vietna
mo kare. Po kariuomenės apmo
kymų pernai buvo nusiųstas Į 
Vietnamą ir ten kovose neteko 
vienos rankos trijų pirštų, o ki
tą ranką sunkiai sužalojo. Gy
domas Washingtone karo ligo
ninėje.

Skaudi nelaimė. Tačiau pa
guoda motinai, kad nuo sūnaus 
mirtis nusisuko.

Agota Stūpinkevičienė yra 
dosnios širdies lietuvė, balfi- 
ninkė. Reiškiama jai užuojauta.

pa-

Į IŠ VISUR I

Mirimai
Pereitų metų gruodžio 5 šv. 

Kryžiaus kapinės North Arling- 
ton, N. J. priglaudė Lietuvos 
kariuomenės savanorį ir Šiau
lių sąjungos narį Motiejų Zujų. 
Buvo kilęs iš Prienų, išgyveno 
69 metus. Priklausė parapijai, 
Šv. Vardo draugijai ir Lietuvių 
Katalikų Bendruomenės Cent
rui.

Paliko žmoną Teofiliją, sū
nų Raymondą, tarnaujantį J.V. 
V. kariuomenėje (povandeni
niuose laivuose eina atsakingas 
pareigas) ir 2 dukras — Laimu
tę ir Viktoriją, taip pat 12 anū
kų.

Ilsėkis ramybėje, Lietuvos sa
vanori, Motiejau!

J. Mėl

ba. Posėdį globojo vyčių Nau
josios Anglijos apskritis.

Mišios per televiziją ~
Pradžioje buvo išklausyta mi

šių, kurias laikė N. Anglijos vy
čių -dvasios vadas kun. A. Ja
niūnas. Mišios buvo perduoda
mos per spalvotą televiziją.

Kun. Albinas Janiūnas pasa
kė gražų pamokslą, prisiminda
mas Šiluvą ir kitas Lietuvos 
šventoves. Lietuviškai giedojo 
šv. Petro lietuvių parapijos cho-

Jeronimoras, vadovaujamas 
Kačinsko.

Visai programai 
Bostono vyskupijos 
direktorius kun. Walter Flaher- 
ty. Mišių transliacija visiem 
padarė labai gerą įspūdį. Apie 
Lietuvą išgirdo net ir tie, ku
riem šiaip būtų gana sunku iš-

vadovavo 
televizijos

Posėdžiai piliečių klube
Nors buvo numatyta posė

džiauti Sheratono viešbutyje, 
bet teko persikelti į Liet, pilie
čių klubą. Maldą sukalbėjo 
dvasios vadas kun. Albertas 
Kontautas. Nancy Kober per-

_ _ « __ _ _ M skaitė praeito susirinkimo pro-BROCKTON, MASS. tokoią.
“Jau Kalėdos”. Visi mokiniai Posėdyje dalyvavo: pirm. dr. 
sugieda: “Tyliąją naktį”, “Mes Jokūbas Stukas, Longinas Švel- 

’ *“ . nis iš Bostono; Edward Daniels
ir Rita Pinkus iš Worcesterio, 
Mass. Kun. J. Jutkevičius at- 

* siuntė rašto savo sugestijas, 
kad vyčiai aktyviai dalyvautų

Lietuviškos mokyklos 
eglutė — pobūvis

“Grįžkim bent 20 dienų at
gal ..prabilo St Eiva į susi
rinkusius Urbanavičiaus salėje 
sausio 12.

Sceną užpildo 25 mokiniai 
(iš 36). Ateina Kalėdų Senelis. 
Teisinasi pavėlavęs, nes turė
jęs ir daugiau kur sustoti ir 
nunešti geriem vaikam dovanų. 
Veltui ir čia nieko nenorįs duo
ti. Prašo, kad vaikai kaip nors 
užsidirbtų. Prašo lietuviškai pa
skaityti. Bijodamas, kad nebū
tų šališkas, kviečia į komisiją 
kun. M. Vembre, Father Bill 
VVolkovich (jis iš vietos: čia to
kio nėra, o yra Vincas V alka vi
dus; salė pradeda ploti). Kvie
čia seselių vyresniąją, 
lę Rūtą, S. Mantautienę, 
SKabeikienę.

Skaito; Cepkauskaitė,
Monkus, Plonytė, K. Stonkus, 
R. šukytė, Audr. Šukys, R. 
Svirskytė. Komisija nuspren- gramos parengėjom: * 
džia, kad geriausiai skaitė K. 
Stonkus (vėliau jam Kalėdų Se
nelis įteikia ypatingą dovaną).

N. Alksninis deklamuoja —

kas deklamuoja “Pas Jėzulį”, 
R. Svirskytė — “Kalėdos”, R. 
Dulskis — “Kalėdų eglutė”, J. 
Kazlauskas — “Sniego senis”. 
Mergaitės dainuoja “Kaipgi

sese-
V.

Eiva,

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo
500 dol.: Jurgis Baranauskas, Sunderland, Mass. (pažadėjęs 

1000 dol.)

250 dol.: Antanina Bobelienė su a.a. vyru Baliu Bobeliu, Brook-
lyn. N. Y. (pažadėta 500 dol.).

Po 100 dol.: Pranas Aleksandravičius, Cleveland, Ohio.
Nellie Garlausky, Brooklyn, N.Y. (pažadėta 300 dol.).
Juozas ir Janina Maurukai, Richmond Hill, N.Y.
N. N., Woodhaven, N.Y.
Mr. Mrs. Sirgedas, Richmond Hill, N.Y. įrašo Petronėlę 
ir Aleksą Grantauskus.

90 dol.: P. Aleksandravičius, Woodhūven, N.Y.

60 dol.: John Gobis, Brooklyn, N.Y.

Po 50 dol.: Antanas Garka, Cleveland, Ohio.
R. Krivickas, Richmond Hill, N.Y. 
Mr. Mrs. J. Kwiklis, Woodhaven, N.Y. 
Fdvardas Leleiva, Richmond Hill, N.Y.

— Prel. L. Mendelis, Balti- 
morės šv. Alfonso lietuvių pa
rapijos klebonas, paskutiniu 
laiku raupsuotųjų misijom 
vėl paaukojo jo parapijoj su
rinktus 25,000 dol. šią žinią 
pranešdamas, Baltimorės laik
raštis The Catholic Review pa
stebi, kad prel. L. Mendelis 
1960 buvo apdovanotas specia
liu Damien Dutton organizaci
jos medaliu už per paskutinį 
dešimtmetį surinktas aukas — 
virš 1 milijono dol. Nuo tos da
tos iki dabar prel. L Mendelis 
misijom yra vėl surinkęs 1,024, 
662.90 dol. Taigi, mažiau negu 
per 20 metų prelatas misijom 
yra surinkęs virš dviejų milio- 
nų dolerių.

— Dijakonas Tadas Jonas De
gutis, OFM, į kunigus bus į- 
šventintas birželio 7 Amerikos 
tautinėj Marijos šventovėje, 
Washingtone, D.C. Primicijas 
laikys šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje Chicagoje birželio 
15 d. 1 vai. popiet. Giedos 
Dainavos ansamblis.

— Kun. Romas Kasponis, 
teologijos mokslus baigęs Ro
moje ir 1964 įšventintas į kuni
gus, nuo Kalėdų paskirtas vi
karu šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijoj Los Angeles, Calif. Nau
jasis kunigas gimė 1939 Lietu
voje, o pradžios mokslus ėjo 
Alnerikoje, kur gyvena ir jo tė
veliai.

— Loyolos universiteto poli
tinių mokslų skyrius, bendra
darbiaudamas su Amerikos Lie
tuvių Taryba ir ukrainiečių pro
fesionalų organizacija, Chica
goje surengė simpoziumą tema 
“Another revoliution in Rus- 
sia”. Simpoziume buvo palies
tas lietuvių, ukrainiečių ir gudų 
tautinio susipratimo ir tauti
niam išnaikinimui Sovietinėje 
imperijoje grėsmės klausimai. 
Simpoziumą suorganizavo Loy- 
plos u-to prof. dr. Vasyl Mar
kus. Simpoziume paskaitas skai
tė prof. dr. Vytautas S. Var
dys— “The birth and growth 
of modem Lithuanian nation”, 
prof. dr. Ivan L Rudnycky— 
“Soviet Ukraine from fifty 
years perspective”, J a n 
Zaprudnik — “Belorussia’s 
road in shaping her political 
nationhood”. Komentatoriais 
buvo dr. Edvin H. Drane, dr. 
Robert S. Sulivant ir dr. Va
syl Markus. Atskirom simpozi
umo sesijom vadovavo dr. 
Francis Schwarzenberg, dr. Va
syl Markus ir dr. Vytautas Var
dys. Visose simpoziumo sesijo
se dalyvavo dr. Petras Daužvar- 
dis, Jonas Jasaitis ir dr. Jonas 
Valaitis. Taip pat į simpoziumą 
atsilankė kun. dr. J. Prunskis, 
kun. Vyt. Bagdanavičius, Balt- 
ramaitis su žmona, Stanley Bal- 
zekas, Jr., Jonas Montvila ir 
keli lietuviai studentai. Simpo
ziume dalyvavo 150 asmenų.

— Algirdas Landsbergis sau
sio 24-25 šv. Antano gimnazi
joje Kennebunkporte. Maine, 
mokiniam duos, eilę paskaitų iš 
lietuvių ir kitų Pabaltijo tautų 
literatūros. Lietuvių rašytojų ir 
menininkų kvietimas įeina Į 
gimnazijos lietuviško švietimo 
programą. A. Landsbergis New 
Yorko universitete dėsto litera
tūrą ir reiškiasi kaip rašytojas
— dramaturgas. šv. Antano 
gimnazijoje šių mokslo metų 
programoje pramatomi ir kitų 
lietuvių rašytojų vizitai su pa
skaitomis.

— Patikslinimas. Darbininko 
Š.m. 1 nr. 5 psl. nuotraukos pa
raše vietoj "Hartfordo apylin
kės valdyba” turėjo būti "Hart
fordo apygardos valdyba ir apy
linkių pirmininkai”.

30 dol.: Petras Palys, Richmond Kili, N.Y.PROF. A. RAMŪNAS LKDS 
CENTRO KOMITETE

Sausio 17-18 su LKDS centro 
komitetu pasitarti Į Clevelandą 
buvo atvykęs prof. dr. Antanas 
Paplauskas-Ramūnas, Ottawos 
universiteto pedagoginių moks
lų katedros vedėjas ir lygina
mosios pedagogikos centro di
rektorius. Komitetas svečiui su
ruošė priėmimą Holiday Inn— 
Westem Reserve restorane. Da
lyvaujant CK nariam su žmo
nomis, vietos KD skyriaus pir
mininkui ir kt.. pasikeista min
timis aktualiaisiais KD reika
lais, laisvinimo klausimais, 
bendradarbiavimo su paverg
tuoju kraštu ir kt. problemo
mis. Dr. Ramūnas supažindino 
dalyvius su neseniai pasirodžiu
siu naujuoju savo veikalu anglų 
kalba, liečiančiu fizini auklėji
mą ir jo pedagogiką. Tartasi 
ir dėl ateityje ruošiamos jo pa
skaitos Clevelando visuomenei. 
Tikslus laikas bus praneštas 
vėliau.

Prof. A. Ramūnas yra ilga
laikis Tėvynės Sargo bendra
darbis ir uolus krikščionis de
mokratas, pirmininkavęs vienai 
iš buvusių Vidurio ir Centro 
Europos krikščionių demokra
tų unijos konferencijų.'fKDI)

Po 25 do.l.: V. Birutis, Woodhaven, N.Y.
Algis Šilbajoris, Richmond Hill, NY.

Po 20 dol.: A. Budraitienė, Richmond Hill, N. Y. (pažadėta 100 
dol.).
John Galinis, Richmond Hill, N.Y.
Br. Zilvinskis, Richmond Hill, N.Y.

15 dol.: A. Kopivadienė, Cambridge, Mass.

Po 10 dol.: H. Banaitis, Richmond Hill, N. Y.
V. Gedvilas, Richmond Hill, N.Y.
Ona Kazlauskienė, Phila, Pa.
S. Milwid, Bayonne, N.J.
Stasys Jakštas, Brooklyn, N.Y.
E. Rossalino, Brooklyn, N.Y .(pažadėjo 100 dol.).
M. Tomasickas, Richmond Hill, N. Y.
A. E. Ostapas, Richmond Hill, N. Y. (pažadėjo 100 dol ). 
Ant. ir Zuzana Mažeikai, Ozone Park, N. Y.
M. 2wirblis, Jdmaica, N.Y.

5 dol. ir mažiau: K. Kriaučiūnas, L. Pauplis, P. Skikunas. 
Marius Kasniunas, Juozas Bertulis, A. M. Gowell, G. 
Liūgą, Elzė Silbajorienė, Alb. Grunskis, Bonaventūra 
Vyžas.

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!

Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 
Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

__ “Lietuvi, ar tau negaila”, Charles J. Grigaitis iš Worces- 
“Grįšim, grįšim”. Mergaičių terio. Marcelė Andrikytė, di- 
trio __ M. Bizinkauskaitė, A. rektorė kultūros reikalam, iš
Šukytė, R. Alksnytė — dai- tų pareigų pasitraukė. Jos vie

ton paskirta Mary Jankowski 
iš Worcesterio.

Daug laiko paskirta šių me
tų seimui, kuris bus rugpiūčio 
21-24 Newarke. Pasiūlyta pir
mąjį posėdį sukviesti rugpjūčio 
21. Posėdis gali būti skirtas 
sveikinimam. Taip būtų sutau- 

kaitė. A. Kulbis deklamuoja pyta laiko kitiem darbo posė
džiam. Seimui rengti komitetas 
jau pradėjo savo darbą. Komi
tetas padarys visa, kad seimas 
būtų kuo sėkmingiausias.

Konstantas Savickas, buvęs 
ilgus metus teisinis patarėjas 

vičiūtei (giesmių-dainų) ir Ro- vyčiam, iš tų pareigų pasitrau- 
mai Bielkevičiūtei (šokių). Vyčiai šią proga jam nuo

gų. Kas. širdžiai dėkoja už darbą.

nuoja “Vėjas pučia”. “Gegutę 
ir asilą” atlieka pirmo skyriaus 
mkiniai. Audėjėlę” šoka: A. 
Alksnytė, D. Alksnytė, N. Ber-

Dulskytė, G. Plonytė, R. Ska- 
beikaitė, A. Šukytė, R. Svirs-

“Sapną”. Scenarijus — R. šu
kytės.

St. Eiva padėkoja atsilankiu- 
siem (jų buvo virš 100) ir pro-

bokienei (montažo), Ir. Radze-

IEŠKOMAS
Petras Menkeliūnas, sūnus 

Jurgio, gyvenęs 6351 So. Wash- 
tenors. Chicago. III. Ieško pus
brolis Stasys Petraitis. Rašyti: 
Juozas Račkauskas. 448 West- 
morland Avė., Toronto 4, Ont. 
Canada.
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<•)
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(•) 
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(•)

Brooklyno Maironio vardo šeštadienine mokykla sausio 19 d.
•(•)

Apreiškimo parapijos salėje suvaidino 6 paveiksi y pasaką — :;

^Miegančioji gražuolė**. (Aprašymas8 psl.) :■

<•)

<•)

(•)
(•)
(•)

Nuotraukos—Romualdo Kisieliaus i
:•)
:•)
(t)

Pirmasis paveikslas — karaliaus rūmų salė. Karalius skelbia, kad dukters gimimo proga rengia puotą. Ketvirtas paveikslas — gerosios laumės atvyksta pas karalių.

Antras paveikslas — laumių šokis kalnuose.
Penktas paveikslas —į dvaro menę ateina tamsioji laumė su rateliu.

Trečias paveikslas — karaliaus dvaro virtuvė.
Karalius, karalienė, šaukliai, karaliūnes.
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LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ DARBININKUI PAREMTI AUKOJO ££
O. Saulius, Denver, Colo., M. 
Brown, Lake Worth, Fla., K Ka-

4
. s. ■L

Lietuvos Senos ir Naujos 
Damos: įdainuota solistų ir 
choro 11 liet dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybes, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naKteie, Prieš tolimą Kelionę, 
Užstalės daina Tinginė bobu
te, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve-

Lietuvos Kanklės: 0. Mi
kulskienei vadovaujant įgrota: ' 
Pas močiutę augau, Suminis, 
Supinsiu dainužę, Pas motulę, 
Rugučiai, Lenciūgėlis, Naujie
nos, bėjau rūtą, biuntė mane 
motinėle, Kepurinė, Per girią, 
girelę ir Šventas Jėzau.

_» Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palangėj, Laisves varpo dai-" 
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšaimukas ir 5 lie
tuviškos polkos.

don, Can., E. Davidonis, To
ronto, Can., Kun. P. Ragažins- 
kas, Pecos, Tx., Dr. P. Žemai
tis, Plymouth, Mich., A. Dagi
lis, V. Bublys, Detroit, Mich., 
E. Vilimaitis, Dayton, Ohio, A. 
Kavaliūnas, J. Šiaučiūnas, V. 
Degutis, P. Karalius, J. Kriš
tolaitis, G. Juškėnas, Cleveland, 
Ohio, A. Kindurys, Cicero, HL

Po 2 dol.: B. Ofrossimow, L. 
Eurkoos, Wash. D.C., S. Bačkai- 
tis, Grėat Falls, Va., B. Wilkin- 
son, Balt. Md., J. Žukas, Aber-

deen, Md., B. Mmiataitė, K.

aejūnas, Cgo., DL, F. Pūkas, N. 
£!go., DL, K. Krivickas, Claris

shua, N. H.

P. Petkelis, M. Velička, A. Plas- 
kus, P. Radzevičius, Brockton,

TO PLACE
YOUR AD

Jei "EGLUTĘ" užsakysi. 
Vaikui džiaugsmą padarysi — 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.

V. Dabrila, Woreester, Mass., J. 
Sabaliauskas, Lewiston, Me. 
A. Gillis, Manchester, N.. H. 
Kun. J. Makoys, Portsmouth, 
R.L, Arminas, D. Skrebutėnas, 
Waterbury, Conn., V. Romanas, 
Wilkes Barre, Pa., Kun. F. 
Mockus, Coaldale, Pa., A. Sarr, 
Longh^ne, Pa., J. Bernot, Ir- 
wing, Pa., Kun. P. Chesna, Ma- 
hanoy City, Pa., Sr. St. Casimir, 
Newtown, Pa., A. Norkus, A. 
Gražulis, A. Urban, A. Marmo- 
kas, Pgh., Pa., J. Puzinąs, K. 
Valaitis, O ..šeštokas, F. Želba, 
Phila, Pa., P. Dirkis, P., Bur-

Hys, Hamilton, Canada., J. Pet
kus, Balt Md.
L. Šimkus, Clark, NJ, F Wil- 
liams, Fair Lawn, NJ., A. Sku
čas, Plainfield, N. J., V. Lu
kas, Newark, N.J., A. Merecky, 
Pompton Lakęs, N.J., F. Vrub- 
Hauskas, Middlesex, N. J., E. 
Raudys, Linden, N.J., K. Arnas- 
taitė, Bayonne, N. J., H. Sa- 
tinskas, Cranbury, N.J., A. Že
maitis, Leonia, N.J.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

padengimo prisidėjusiems, nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir iš neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

HELP WANTED

SEV/ING MACHINE 
OPERATORS

Experienced on single needle and 
multiple machines. Steady work — 
nice working conditions.

SWITLIK PARACHUTE CO.

1325 E. State St. Trenton, N.J. 
609 - 587-3300 

Ask for
Mr. RICHARD SWITLIK, Jr.

H. W. FEAAALE

Sewing Machine Operatore experi- 
enced on Single Needle & Multiple 
Machines. Steady work—nice woric- 
ing conditions. Switlik Parachute 
Co. 1325 East State St. Trenton, 
N.J. (609)587-3300 — ask for Mr.

-■ Rielįard Switlik, Jr.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti ĮMcmimKatą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1969 metams.

Vardas ir pavardė

Adresas ____________________________ :---------------------
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių

Siunčiu už prenumeratą

Spaudai paremti

Siunčiu skolą už....... m. S-

U8Ua<!8li8ntlia:i>.ia>iai:r;in|ll|naiiaHBil*H9ii8illll8il8ii|ll8llOUOIl8itlM.liailOll8ll8itBlt<ii8U8li8tt«ntilAumi8iitHaii«uaHtiieURM»*4

Tėvynės Meilė Nemari, 
A. Dambrauskaitės įdainuota 
13 liet, dainų; Ramunės daina, 
O naktuže rami, Pradalgiuose, 
Liepė tėvelis, Dobilėlis, Na, 
tai kas? Tulpės, Tėvynės mei
lė nemari, Jau atėjo rudenė
lis, Kam šėrei žirgeli, Sėdžiu 
po langelio, Oi berneli vientu
rį ir Vakaras.

. Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 liet 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės “naktis,' Avietėlė,*- Man 
ne vistiek, Joninių daina, Daina 
apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų cho-
ras.

40 Lietuviškų Meliodiįų įgro- 
_ ta su simfonijos orkestru: Iš 

rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maišas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli. Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę.

Iš šio sąrašo išsirinkus tris il
go grojimo plokšteles, moka
ma tik penki doleriai. Atskira 
plokštelė kainuoja 2 dol. (anks
čiau buvo parduodamos po 4 
dol. -Nori Įsigyti papigintų 
plokštelių, prašomi rašyti: Dar
bininkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Persiuntimui pridedama 50 c.

NAUJAI IŠLEISTOS
KNYGOS

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD ■ 
1330 KiL 97.9 Mg. Fm. Direktorius
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- ^f*'**“^

SPORTAS
ŽIEMOS FUTBOLAS

Nežiūrint gero oro, New Yor- 
ke beveik žiemos futbolo pirme
nybių pertrauka. Pereitą sek
madienį vyko turnyras salėje, 
kur mūsiškiai nedalyvauja. Žai
dė tik jauniai, kurie savo aikš
tėje pralaimėjo N.Y. Kotai net 
0:7. LAK žaidė šios sudėties: 
Atkočius; Oniūnas, Norvilą, 
Landau; Beledds, Vainius IV, 
Riauba I; Paulis, Riauba II, Šil
bajoris, Mikalauskas. Vienetas 
dar be pergalės ir parodytu 
žaidimu jos greitai nesulauks. 
Nenuilstantis vadovas Jonas At
kočius šį sezoną turi vargo su 
sudėtimi. Pajėgūs žaidikai Bari- 
džiukas, Malinauskas !! ir Mar- 
ket žaidžia pirmoje komandoje. 
Netekome ir vartininko Bag; 
džiūno, kuriam pasirodė vokie
čiai artimesni už lietuvius, žai
džia dabar už Blau Weiss GotL 
schee.

Ateinantį sekmadieni pirma
jai komandai rungtynių nė-, 
ra, nes tęsiamas turnyras salė
je. Jauniai žaidžia pirmenybių 
rungtynes Greek-Americans 
aikštėje 11 vai.

Vietos amerikiečių spaudoje 
dažnai minimas Rimas Kliveč- 
ka, sėkmingai vadovaująs vie
nos kolegijos futbolo koman
dai. Tikėsimės, kad vieną die
ną ir lietuviškoje spaudoje apie 
jį turėsime progos parašyti.

Atletas

Laisvės žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjas: Romas Kezys, 
TW 4-1288, 62-15 69th Pk, Middle 
Village, N.Y. 11379.

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. M1NKUS 
WLYN — 1360 kilocydec 

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

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON,

-- -Vedėjas P. VISGINIS
3 Artfrur St.,- -Brockton 18,14 

Tek JU 6-7209
FM bangomis 105,7 MC

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
WHIL - 1430 kiL Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vML

DETROIT, MICH. 
Lietuviškų Melodijų Radio Valanda 

WJLB stotis — banga 1400 
šeštadieniais 3:00 iki 4:00 p.p. 
Patricia Bandža tel. 278-3265 

Algis Zaparackas tel. 549-1982 
Vedėjas — Ralph J. Valatka 

15756 Lesure Detroit, Mich. 48227 
telef. 273-2224

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄ VIČIUS 

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

TeL: 249 - 4502 
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 dj>.

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS

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

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 kilocycies 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green SL, Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
•eštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.pt

VVATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS

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

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO 
reikalais kreipkitės j gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

Mantel & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

Glendale, N.Y. 111227
Tel. 894-4188

»viifiioii*u6i<8naii iBniiiDi
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Vergijos kryžkeliuosc, S. Rū- 
kienė. kaina 5 dol., kietais virs. 
6 dol., Lietuvių literatūra sve
tur, redagavo K. Bradūnas, kie
tais viršeliais 10 dol., Ant. Vil
nelės tilto, P. Jurkus, kaina 
2.50 dol. Peilio ašmenimis, J. 
Jankus, premijuota, kaina 4 dol. 
Dangus debesyse, J. švaistas, 
premijuota, kaina 2.50 dol.

šios bei kitos knygos gauna
mos: Darbininkas, 910 Willou- 
ghby Avė., Brooklyn, N e.w 
York 11221.

CLERK TYPIST
Hosp. Nursing Office 

Sunday only
'Good Salary — plūs Lunch 

VVeekdays — PR 1-7700 
Nursing Office

’j. CLERK—MATURE 
Bood at Figures - Some Typin;

Business Office 
Monday - Friday — 9-5 
Good Salary. Plūs Lunch 

Pr 1-7700 Ext 2

ATTENTION!!

WALGREEN*S 
NEW 

LAFAYETTE PLAZA 
STORE

Applications being accepted for full 
time or part time positions. 

WALGREEN’S 
beautiful new "Grillroom”'
• HOSTESSES

' • VVAITRESSES
• COUNTER and

COUNTER CASHIER
• FRY COOKS

’ • BUS BOYS
Ęxcellent starting salary plūs many 
outstanding Company benefits. Ap- 
ply in person to

MR. J. MARCHESE 
9 AM - 4 PM 

La Fayette Plaza 
Bridgeport, Conn.

PAGERBKIME TUOS, KURIE GYVENO IR MIRĖ 
DIEVUI IR TĖVYNEI. “ -

Lietuvos Kankinių koplyčia Šv. Petro bazilikoje Romoje 
laukia kiekvieno lietuvio atsiliepiant savo auka. Laiko jau 
nedaug — atsiliepkite adresu:

Lithuanian Martyrs’ 
Chapel Fund

2701 W. 68th Street Chicago, Hl. 60629
'i Vysk. V. Brizgys, Komiteto vardu

EXP OPERATORS
on dress section work or complete 
garment stait ąt $2 an hour work 
near home ALEX DRESS CO. — 
3118 3rd Avenue Bronx, N.Y.

Call 993-4022

H. W. MALĖ

į. EXP CLIGKER , 
Salary open Fringe benefits 

MAJESTIC LOOSE LEAF INC. 
824 Bergen Street Brooklyn N.Y.

Call ST 9-0100

Trainee Wall St. become a reg’d rep 
ęxcellent opportunity for aggressive 
tiard working Lithuanian-speaking 
jjferson with individūal initiative who 
eSĮpects to develop a Lithuaniap div 
leading to mgrship. Minimum sala- 
ry, liberal commissions after train- 

įing period. Call 943-5826 for appt.

Brake Mechanic and Sėt up men ex- 
pe^enced salary open. Fringe bene- 

No phone calls apply in pėrabn 
CTjRTIS PARTITIONS CORP? — 
590 Belleville Tpke Kearny, N. J. 

jSbe Mrs. McQueen

Ė

jtLTQ Savininkas — Helmut Vollmer* J__ 206 East 86th Streetį (tarp 2 ir 3 Avė.)
New York, N.Y.

T*t re 4-4428
’ KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p. 

Užkandžiai tt nuosavos virtuvės
Puikiausia vokiika virtuve: pietūs-vakarienė s

fhuanion. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais

kūlimai anglų kalba. Nemo •

Negyvenkite nematydami, kas darosi lietuviškame pasaulyje!

Užsisakykite 
žurnalą

LIETUVIŲ DIENOS 

4364 Sunset Bouievaro 
Hot1ywood, Calif. 90029 

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS 
KAINA:

metams — 58.00

Atskiro nr. kaina 80< 

supažindina skaitytoja su lietuvių organizacijų veikla, visų Lietuvos 
laisvinimo veiksnių darbais ir žygiais. Beturiu kultūrininkais, veikėjais, 
menininkais, senosios ir naujosios imigracijos žymiaisiais asmenimis ir kt.

ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 
VISUOMENES GYVENIMO ŽURNALAS

Išleido lietuviai prancšRamai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vfr- 
Sriiari. Kaina 7 doL

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių

Self-lmtructton. Parengė W. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Ka 
1 dol.

DARBININKAS 
910 VriNoughby Avė. 

Brooklyn, N. Y. 11221

V/ALGREEN’S 
NEW 

LAFAYETTE PLAZA 
STORE

Applications being acccpted for full 
time or part time positions

• PHARMACISTS
• MERCHANDISE MEN 

STOCK MEN 
CAMERA SALES

• DRUG CLERK
• COSMETICIANS
• CASHIER
• BOOKKEEPER
• INVENTORY CONTROL 

Excellent starting salary plūs many 
outstanding Company benefits. Ap- 
ply in person to

MR. J. MARCHESE 
9 AM - 4 PM 

La Fayette Plaza 
Bridgeport, Conn.

SERVICE

MARVIN HOVVARD 
For the Finest of 

MENS FASHIONS
Open 6 days a week, old-fashioned 
courteous service — 14 High Street 
Mount Holly NJ. — 609 - 267-0904

Mtcroscopic Office Cleaning Co. w. 
25 yrs experience. Modern methods 
& equipment. Train our personnel 
in newest methods. Specialize ac- 
counting for Office cleaning. We 
save on paper work, time & money. 
10% discount. Call 372-5937 or write 
1818 Anthony Avė. Bronx, N.Y.

Once in a lifetime litter, gigantic 
from 2 of the world's largest Ger
man Shepherd’s. 10% discount to 
firemen and policemen. From $75 - 
$350. Aachen German Shepherd’s, 
Ine. 171-09 Northern Blvd. Flushing 
N.Y. — FL 9-4080.

DEE’S DOG TRAINING
We train obedience, housebreaking. 
special problems. We buy and sėli 
German Sheps and Dobermans.

Phone 871-4565

BRAMIGAN CONTRACTING 
CO.

630 E 14th Street New York City 
Painting carpentry all types custom 
work —• all work guaranteed. esti- 
mates furhished — Call CA 8-9841

MEISTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

Pilnas namų apstatymas arba pavienis pasirinkimas papuošimui bet 
kuris baldas. — šie ir- daug kitų iš Vokietijos importuotų baldų 
miegamųjų apstatymui.

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE
336 East 86th Street — Tel. TR 9-0400 

(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)
Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

AR UŽTEKO?

PAMATYKITE 
NAUJĄ FLORIDA
Modeliai Hicksville, LI.
Jerasalem Avė. ir Old Country Road kampas

Nauji privačiai statyti auksinio medalio
1, 2 ar 3 miegamųjų FLORIDOS NAMAI

muį įskaitant platų 
apsodinta 

plotanuo

. Fiesta modelis
Naujas gyvenimo būdas

Aplankykit mūsų normalaus 
dydžio modelius arba rašykit 
ar skambinkit dėl iliustruotų 

brošiūrų.

P. O. Box 38, Hicksville, L.I. N.Y. 11862 (212) 523-6160

PIRMAUJANTI DSBBŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New York e: 1654 2nd Avė. (85-66 St.) — TR 9-3047 
Ridgewo<xle: 56-54 Myrtfe Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 8teinway Street — AS 4-3216 
Florai Park, L.I.: 259-17 HiltsMe Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Fteld Rd. 516-757-0801

Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7877 

Flurtiinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 

Jackaoa Heightt: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsie. N.Y.: 450 Main St. — 914-454-9070
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Metinis Amer. Ka*. Mot. Sęjun* 
gos 29 kuopos susirinkimas 
Sausio 12 Apreiškimo para

pijos salėje įvyko katalikių mo
terų sąjungos 29 kuopos meti
nis susirinkimas. Kuopos dva
sios vadui kun. A. Račkauskui 
sukalbėjus maldą, susirinkimą 
pravedė pirm. O. Kubilienė, 
sekretoriavo E. Kezienė.

Įžanginiame žodyje kun. A. 
Račkauskas kalbėjo apie šeimos 
šventę ir lietuvišką šeimą. Ra
gino sąjungietes padėti auklėti 
savo vaikaičius, daugiau kalbė
ti su jais lietuviškai.

Perskaičius paskutinio susi
rinkimo protokolą, kuopos pir
mininkė ir iždininkė padarė 
pranešimus. Buvo susitarta dėl 
šeimininkavimo per lietuviškas 
užgavėnes, kurias kuopa rengia 
vasario 9, 1 vaL p. p., Apreiški
mo parapijos salėje.

Nutarta pasiųsti dovaną kuo
pos narei Adelei ir jos vyrui 
Antanui Kreivėnam jų 50 me
tų vedybinės sukakties proga. 
Čia pat buvo pasveikintos gim
tadienio proga trys narės — E. 
Kezienė, K. Mačienė ir O; Stra- 
maitienė (ji susirinkime nedaly
vavo).-

Susirinkimui vaišes surengė 
kuopos garbės narė J. Terebei- dovanom, o kitoje dalyje 
zienė, kuri su savo vyru An- °
tanu prieš Kalėdas atšventė sa
vo 45 metų vedybinę sukaktį. 
Dėl sveikatos šiame susirinki
me pati negalėjo dalyvauti. Pa
žymėtina, kad J. Terebeizienė 
yra šios kuopos garbės narė, 
viena iš pirmųjų (50 metų) tos 
kuopos pasišventusių darbuo
tojų, labai retai apleidusi bet 

__ Dail. R. Laniausko kūri- kokį kuopos susirinkimą bei pa-
nių paroda rengiama kovo 22- reągimą. Rašė, ir dabar rašo ži- 
23 Kolumbo vyčių salėje Wood- nutes iš kuopos gyvenimo Dar- 
havene. bininke ir Moterų Dirvoje. Lai-

Atitaisome. Praeitame Darbi- jai mėtų ir stiprios svei- 
ninko numeryje įsibrovė korek- katos!

Balfo centro valdyba posė-
- džiavo sausio 17, penktadienį. 

Svarstyti šalpos prašymai. Dau
giausia laiko skirta sukaktuvi
niam seimui, kuris šaukiamas 

-Chičagoje kovo 15-16 dienomis.
Posėdžiai bus Jaunimo centre, 
o koncertas — Marijos mokyk
loje. Koncerto programą išpil
do Čiurlionio ansamblis. Seimo 
proga rengiamasi išleisti du lei
dinius. Pirmas bus skirtas pa
čiam seimui ir jame Imis sudėti 
apyskaitiniai pranešimai, ant
ras — išleistas po seimo. Jame 
bus patalpinta seimo darbai ir 
veiklos apžvalga.

Balfo vajaus užbaigimo vaka
ras bus vasario 1 Maspetho lie- 
tuvių parapijos salėje. Bus me
ninė programa ir šokiai. Meni
nėje programoje bus muzikinė 
dalis ir tautiniai šokiai.

Kun. Liongino Jankaus mir
ties metinių prisiminimas bus 
vasario 9 Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj 5 v. popiet. Bus kon- 
celebruojamos iškilmingos mi
šios. po mišių tos pačios para
pijos salėje — akademinė da
lis, kur kalbas pasakys Lietu
vos konsulas, Balfo atstovas, 
velionies draugai ir mokiniai.

PLB III seimui rengti komi
tetas sausio 25 Atletų Klube 
šaukia paskutini savo posėdį. 
Bus padarytos galutinės apy
skaitos, bus parodytos filmo iš
traukos iš seimo, pademon
struotos garsinės juostos iš
traukos. Po posėdžio — vaišės. 
Dalyvauja visi komiteto nariai

* su visom sekcijom. J posėdį at
vyks ir PLB valdybos atstovas.

DARBININKAS

kūtės, peiliai, šaukštai “Miegančiosios gražuolės'* va idtnime, kuris buvo sausio 19 d. Apreižkimo parapijos 
salėje. Vaidinimą rengė Maironio šeštadieninė mokyk la. Daugiau nuotraukų: 3, 4 ir 6 psi.

Maironio mokykla pabudino miegančiąją gražuolę
Maironio šeštadieninė mo- sius tekstą, pridėjo jam ir de- 

kykla sausio 19 surengė gražų koracijas sukurti. Veikalas tu- 
vakarą, suvaidindama spalvin- rėjo tris visai skirtingas deko- 
gą pasaką “Miegančioji gražuo
lė”. Žmonių prisirinko tiek, 
kad vos vos tilpo Apreiškimo 
parapijos salėje.

Buvo įprasta, kad mokykla 
savo metinį pasirodymą jungė 
su Kalėdų eglute. Tokio paren
gimo viena dalis buvo skirta 
Kalėdų šventėm, Kalėdų sene-

mokykla savo jėgom pastatyda
vo kokį nors vaikišką vaidini
mą.

Šiemet 
vaidinimo 
programa 
Mėginimas visai geras, nes ir 
taip žmonės prisibuto tvankio
se ir karštose salėse. Visai pa
kako vieno vaidinimo, paskui 
surengtos loterijos, pasižmonė- 
jimo. -

“Miegančiosios gražuolės” 
pasaką parinko šokių mokytoja 
Jadvyga Matulaitienė. Ji ten 
įžiūrėjo galimybes išvystyti vi- 

tūros klaida. Albina Uknevičiū- Susirinkimas vyko gana iŠ™
tė priklauso Kappa Delta Pi triukšmingoj nuotaikoj. Gal per sutraukti daug mokinių. Prama-
sartės organizacijai. daug “moteriškas”: visos na- te net veikalo kai kūnas sce-

© n—JUninirA r^s turėjo ka pasakyti bei pa- nas, P72- Pagal i°s pageidavi-
— Pranešama Dorbimnko ------------ mus tav(> padarytas dvaro vir.

tuvės paveikslas, kur ji sukū
rė pačius spalvingiausius ir 
linksmiausius šokius: šoko pei
liai, šakutės, šaukštai, indai, 
lėkštė, virėjai ir tarnaitės.

Aptarus visą planą, pasakos 
eiliuotą tekstą parašė Paulius 
Jurkus, visą pasakos turinį iš
dėstydamas į šešis trumpus, 
žaismingus paveikslus. Para-

skaitytojam, kad nuo 1969 sau
sio 1 Darbininko prenumera
ta Amerikoje ir kituose kraš
tuose nuo 7 dol. pakeliama iki 
8 dol. Siunčiant prenumeratą

Susirinkimas vyko

siūlyti. Dėl laiko stokos nau
ja valdyba šiem metam nebuvo 
renkama.

NEVVARK, N. J.
Už a.a. Kazimierą Klimienę 

jos mirties metinių proga mi
šios bus sausio 26, sekmadieni, 
10:30 v. švč. Trejybės bažny
čioj. Mišias užprašė Šlepečiai— 
duktė su žentu.

Balfo vajus baigsis sausio . 
mėn. pabaigoje. Kas dar nieko I 
neaukojo lietuvių šalpos reika-1 
lam, neužmirškite tai padažyti. I

Kankinių koplyčiai šv. Petro ]

reiškiame padėką skaitytojam, 
kurie laiku apsimoka metinę 
prenumeratą. Atsitikusiu pra
šom irgi nedelsiant prisiųsti, 
nes laikraštis skolon daugiau 
nebus siunčiamas. Medžiagom 
ir spausdinimo išlaidom paki
lus, administracijai susidaro di
deli nuostoliai, kai didesnis 
skaitytoj^ skaičius lieka skolin- bazilikoje Ramoje aukos dar į 
gi. — Darbininko administra- renkamos. Koplyčia bus šventi-į 
ei ja. narna šią vasarą. Beveik kiek-
-------------------------------- ------ —‘ vienas turime kankinių tėvynė-1 

je, Sibire ar kur nors kitur, j 
Įamžinkime jų vardus kanki- J 
nių koplyčioje. j

Balfui ir kankinių koplyčiai 
skirtas aukas prašom įteikti ko- ] 
nigui P. Totoraičiui.

Kalėdų eglutė nuo 
buvo atjungta, kad 
nebūtų perkrauta.

ta Jadvyga Matulaitienė, kurį 
moka vaikam perduoti, juos pa
gauti. Prasidėjo su pirmo pa
veikslo dvaro šokiu, kur “da
mos” su krinolinais, princai su 
žibančiais kalavijais išeina tra
piu žingsniu ant žibančių pilies 
grindų.

Toliau kalnų aikštelėje šoka 
laumės, draikydamos vualius, o 
trečiame paveiksle su links
mumu pasirodo dvaro virtuvė, 
čia yra virėjų, tarnaičių šokis, 
peilių, šakučių šokis, puodų šo
kis. šokiai sudaro pagrindą vi
sam trečiam paveikslui.

Ketvirtam, penktam ir šeštam 
paveiksiu skubiai rutuliojamas 
turinys. Kai karalaitę užburia 
ir užmigdo, įvedamas rožių šo-

racijas, ketvirtam paveikslui 
buvo perstatyti pirmojo pa
veikslo įrengimai. Taip sudarė 
visai naują įspūdi.

Režisuoti į talką atėjo Tadas 
Alinskas, kuris jau bent kelinti 
metai iš eilės triūsia su vaikais, 
juos parengdamas kalėdiniam 
pasirodymui.

Spalvingi gotikos kostiumai
Visus stebino reto puošnu

mo kostiumai. Vaikai buvo ap
rengti kaip lėlės geriausios 
medžiagos, gero siuvimo gotiki
nės epochos kostiumais. Kos
tiumų eskizais rūpinosi Jadvy
ga Matulaitienė, juos nupiešda- 
ma, parinkdama spalvas, cha-, kis. Mergaitės rožės žiedais ap

kloja visus miegančius, apkloja 
šimtui metų. Pasaką baigiant ir 
visiem atsibudus, rožių šokiu 
užsklendžia veikalą.

Ir kaip jie vaidino
Vaikų vaidinimai visi yra pa- 1 

našūs, visi jie turi savo grožio. 
Vieni geriau pasireiškia ir išsi
skiria, kiti patraukia savo nai
vumu ir baime. Bet — tai vai
kų teatras, ir jie labiausiai tuo 
džiaugiasi.

Veikalą režisavo Tadas Alins
kas. Sunkus tai darbas tvarky
ti mases, tokius judrius vai
kus. Bet jie buvo išmokę sa
vo tekstą, savo “linijas”. Buvo 
paklusę ir jo režisūrai.

raktelius, ryškią siluetinę iš
raišką. Į talką atėjo mamytės, 
su kruopštumu ir meile tuos 
kostiumus pasiuvusios. Tikrai 
tai buvo bene pats gražiausias 
ir spalvingiausias, kartu ir bran
giausias spektaklis, kokį čia lie
tuviškos pajėgos yra pastatę.

Daug linksmumo teikė, kad 
tuose karaliūnų, princesių kos
tiumuose buvo vaikai. Ir jiem 
buvo smagu nusikelti kažkur į 
pasakos pasaulį, į tą pasaulį, 
kur svajonės virsta realybe.

Ar ne pasakiška, ar ne gra
žu, kad štai virtuvėje pasirodo 
šakutės, peiliai, šaukštai, kavos 
virduliai. Jie ten šoka ir ginčija
si. Ir jie turi savo gyvenimą ir 
nori pamatyti karalaitę.

Šokis ir judesys
Į pasakos linksmus kraštus 

nuvedė ir šokis, kurį taip mėgs-

Sis pastatymas bene buvo A/l/VF/ 
pats gražiausias mokyklos pasi- U Į ĮI f /, 
rodymas. Daug rimties ir iškil- fj 1/J / Įj 
mingumo suteikė didesnės ap- dFlĮNRAC 
imties dekoracijos, prabangūs 
kostiumai, masinės scenos.

Ir gaila, net labai gaila, kad 
toks vaidinimas suvaidinamas 
tik vieną kartą. Tegu mokyk
los vadovybė, tėvų komitetas 
bando pakartoti, pakviesti kai
myninių mokyklų vaikus. Tegu 
visi pamato, kiek čia įdėta dar
bo. Vargu ar kita kuri lietu
viška mokykla tokiame stiliuje 
išveda į sceną savo pasirinktus 
veikalus.

Prie pastatymo daug prisidė
jo visa eilė žmonių. Inž. A. Bo
belis tvarkė scenos apšvietimą, 
Vytautas Kidolis rūpinosi sce
nos įranga, praktišku apšvieti
mu, grimu, garsų technika — 
inž. Alg. Prekeris. O mokyklos 
vedėjui Alfonsui Samušiui teko 
daugiausia rūpintis; ko kam 
trūko, visi šaukėsi jo paslau
gos. Ir vaidinimo metu jo visur 
buvo pilna ir visiem padėjo.

Vaišės
Po vaidinimo tėvų komite

tas apačioje surengė įvairių lai
mėjimų ir vaišes visiem, žmo
nių prisirinko labai daug, kad 
sunku buvo pajudėti. — ~

Tėvų komitetas parodė daug 
rūpestingumo visa parengda
mas ir pravesdamas šį žaidimų 
vakarą. Gaila, kad visos salės 
buvo labai karštos, nepritaiky
tos tokiai žmonių masei. Karš
tis visus vargino ir visus ska
tino anksčiau važiuoti namo.

Vaidinimas užsitęsė apie 
pusantros valandos, apie tiek ir 
vaišės su žaidimais. Aštuntą va
landą vakare tėvų komitetas jau 
šlavė tuščios salės grindis ir 
kalbėjosi, kad mokyklos vaka
ras praėjo gerai: mokiniam tai 
buvo graži didaktinė pramoga 
pabudinti miegančią gražuolę, 
o tėvų komitetui susidarė ge
ros pajamos mokyklos reikalam.

Praz. A. Smetonos mirties 25 
metų sukakties minėjimą sau
sio 11 surengė Liet. Tautinės 
Sąjungos Bostono skyrius. Mi
nėjimą pradėjo skyriaus pir
mininkas Rentelis. Toliau vado
vavo Stasys Santvaras. Konsulo 
A. Shallnos vardu kalbėjo advo
katė Shallnienė. (Konsulas tuo 
metu sirgo). Ji papasakojo sa
vo prisiminimų. Teisininkas An
tanas Diržys iš New Yorko kal
bėjo apie Antaną Smetoną tei
sininką. Meninėje dalyje jau
nuolis Saulius Cibas paskambi
no Chopino polonezą, stud. Al
dona Dabrilaitė irgi skambino 
Chopiną. Solistas Benediktas 
Povilavičius, akomponuojant 
Juliui Gaideliui, padainavo iš 
“Pilėnų” operos ariją “Grįž
tant į namus”. Salė buvo pil
na žmonių. Už įėjimą surinkti 
pinigai paskirti Dirvos laikraš
čiui.

Bažnytinės muzikos koncer
tą Kančios sekmadienį, kovo 
23, rengia šv. Petro parapijos 
choras, kuriam vadovauja muzi
kas Jeronimas Kačinskas. Cho
ras atliks Faure “Reųuiem”.

Metinis choro parengimas 
rengiamas balandžio 13 liet, pi
liečių draugijos salėje. Progra
moje dalyvaus Naujosios. Ang
lijos studentų styginis kvarte
tas ir parapijos choras.

Jeronimo Kačinsko kvartetas 
saksofonam buvo atliktas sau
sio 7 Berklee muzikos mo
kyklos. Koncertui vadovavo pro
fesorius J. Viola, o pačioje mo
kykloje dėsto ir Jeronimas Ka- 

-činskaš.

PADĖKA

Prof. Vytauto Bacevičiaus, 
kosminės modernios muzikos 
plokštelė, kur pats autorius 
kompozitorius atlieka 11 savo 
kūrinių su pianinu. Mono, kai
na 5 dol.

s

A t A
JONUI DIČMONUI

mirus, jo brolį Antaną Dičmoną ir artimuosius užjaučia
me ir kartu liūdime.

Janina ir Antanas DAUNORAI

Gruodžio 25 netikėtai mirė Vokietijoje mūsų mylima* broli* ir dėdė

Jonas Andriušis
Palaidotas *.m. sausio 17 d. su visomis katalikiškomis apeigomis 
Kaižerslauterno kapinėse. - ■

Giliai nuliOds 
brolis, seserys ir seserėnas su Įmena

Parengta* New Yorke
Vasario 1, šeštadienį — Balfo va

jaus užbaigimo vakaras. Maspetho 
lietuvių parapijos salėje, 7:30 v. vak.

Vasario 8, šeštadienj — Užgavė
nių vakaras. Rengia New Yorko 
ateitininkai Maspetho lietuvių para
pijos salėje.

Vasario 9, sekmadienį — Užgavė
nių balius Apreiškimo parapijos sa
lėje. Rengia Kat. Moterų Sąjungos 
29 kuopa.

Kovo 2, sekmadienis — Kaziuko 
mugė Maspetho lietuvių parapijos 
salėje. Rengia New Yorko skautai.

Kovo 23, sekmadienį — Knygos 
UTHUANIA, Geručio suredaguo
to veikalo anglų kalba, pristatymas 
lietuvių visuomenei, 2 vai. p.p., Le 
Cordon Bleu salėje, 96-01 Jamaica 
Avė., Woodhaven; rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondas.

Balandžio 13, sekmadienį — Am. 
Lietuvių Katalikų Federacijos N.Y. 
ir N.J. apskrities seimelis Maspetho 
liet, parapijos salėje, 12 vai. Rengia 
apskrities valdyba.

Balandžio 13, sekmadienį — Ve
lykų stalas, Knights of Columbus 
salėje, 616 Jamaica Avė. Rengia 
New Yorko Liet. Moterų Klubas.

leSkomas jaunas vyras, kuris 
norėtų išmokti ir interesuojasi 
apie vandentiekio darbus (plum- 
bing). Geras atlyginimas. Pa
geidaujama, kad turėtų leidi
mą vairuoti automobilį. Infor
macijai skambinti tarp 8-9 vai. 
ryto. Tel. GL 3-5488.

Išnuomojamas naujai pertai
sytas ir išdažytas 6 kambarių 
butas, gazo apšildymas, geroj 
vietoj, prie Jamaica linijos, 
Cypress Kilis rajone, 34-32 Ful- 
ton St Brooklyn. Pageidauja
ma tvarkingi žmonės be mažu 
vaikų. Galima matyti iš ryto iki 
2 vai. ir vakare nuo 4 iki 6 v.

Labai nuoširdžiai dėkojame 
rengėjam^ programos atlikė
jam, dalyviam bei aukotojam už 
įdomų, jaukiai lietuvišką ir tik
rai grabai jaunimo pravestą va
karą Bostone, minint mūsų 
kongregacijos bei Immaculata 
stovyklos jubiliejus. Seselės at
stovės liko giliai sujaudintos, o 
visos kitos gėrėjosi jų pasakoji
mais apie jubiliejinio minėjimo 
pasisekimą.

Truputį nedrąsiai pradėjome 
naują stovyklos statymo pro
jektą, tačiau, susilaukusios to
kio nuoširdaus dėmesio, rūpes
čio bei konkrečios pagalbos, ga
lime ryžtis žengti pirmyn su di
dele viltimi.

To vakaro įspūdžiai ilgai mus 
gaivins, o Jūsų visų taip ryškiai 
juntama parama bus nuolatinis 
priminimas, jog, nors vienos 
esame mažos ir silpnos, kartu 
su Jumis galime ir kalnus nu
versti!

Kiekvienam nuoširdžiai pa- • 
spaudžiame ranką ir tariame 
ačiū. Mūsų maldos Jus lydės 
šiais, 1969, metais. Kartu žy
giuosime ten, kur Dievas ves.

Padėka
Netekusi savo brangaus vy

ro ir vaikų tėvo, buvusio Dar
bininko administratoriaus a. a. 
Antano Peldžiaus, nuoširdžiai 
dėkoju prel. Pranciškui Jurui 
už aukotas mišias, kun. Myko
lui Vembrei, kun. Vincui Val- 
kavičiui.

Dėkoju už dalyvavimą lai
dotuvėse: kun. kleb. Petrauskui, 
pranciškonų provincijolui Leo
nardui Andriekui, buvusiam 
provincijolui Justinui Vaškiui 
iš Greene, Maine, Gabrieliui 
Baltrušaičiui, iš Brooklyno bro
liui Jurgiui Petkevičiui, kun. 
Saulėnui iš Cambridge, Mass., 
kun. Abračinskui iš Nonvood, 
Mass.

Ypatingą padėką reiškiame 
Vandai Mačiulienei iš So. Bos
tono. Ji pirmoji padėjo mūsų 
sunkiose gyvenimo valandose. 
Nuoširdžiai dėkojame giminėm 
Petrui Peldžiui iš Buzzars Bay. 
Mass. Stefanijai Makauskienei 
iš N.J., Ilonai Giedrienei iš N. 
J., dūlinai Podelienei iš So. 
Bostono, Mass., Sofijai Savic
kienei iš So. Bostono, Mass. ir 
Marijonai Sharp iš Ohio.

Nekaltai Pradėtosios
Marijos Seserys

Woodhaveno sekcijoje i š • 
nuomojamas kambarys su vi- 

1 sais patogumais, galima naudo
tis virtuve. Teirautis vakarais 
po 6 vai. tel. 296-6860.

VVoodhaven išnuomojamas 
erdvus kambarys, galima nau- 

> dotis virtuve ir kitais patogu
mais. Skambinti HI 1-4032.

- Nesiduokite apgaunami ir ne
permokėkite! TV. radio. ad-

1 ding ir rašomas mašinas gausi
te pigiausiai ir sąžiningai per

1 SPARTĄ. Prekės tiesiai iš fir
mų sandėlių, taisymas fabriko 
paruoštų tos pat firmos mecha
nikų Jūsų bute. Pranešę kuo 
domitės, gausite autentiškus fir
mų katalogus. Kreiptis adresu: 

Ačiū už pareikštas užuojau- J- L. Giedraitis, 10 Barry Dr„ 
jautas, mišias, gėles, visiem ki- ~ “ 
tiem, kurie vienokiu ar kito
kiu būdu pareiškė pagarbą mi- 

________  t___  ___ ____ rūsiam a.a. Antanui Pddžiui ir 
lb n«w Yorko’Ti^^m** švietimo užuojauta likusiem jo artimie- 
lr informacijos vadovui V. Radilva šiem.

retės choras rengia savo sukakties 
50 metų jubiliejų St. Matthias saM-

Balandžio 27, sekmadienį —• Lie
tuviška šeima — dialogas. Rengia 
Liet. Kat. Moterų Organizacijų Pa
saulinė S-ga ir Liet. Kat. Moterų 
Kultūros Draugija.

Geguže* 3, šeštadienį — Pavasa- 
. rio Šokiai Maspetho piliečių klubo 

salėje. 69-63 Grand Avė., Maspeth, 
N.Y. Rengia Moterų Vienybė.

Gegužė* 17, šeštadienį — Skau
tam remti balius Maspetho liet, pa
rapijos salėje. Rengia skautų Tėvų 
komitetas.

Kll, N. Y. IMU, T«M. Hl 1-972B

E. Northport, N.Y. 11731 Tel. 
(516)757-0055.

Richmond Kili sekcijoj iš
nuomojamas vyrui atskiras 
kambarys be virtuvės. Butas 
prie gero susisiekimo. Kreiptis 
tel. 441-9720.


