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Jungtines Tautos priėjo liepto galą ir sustojo

SOVIETŲ DOVANA J. T. Nuo
trauka V. Valaičio.

Jungtiniy TautŲ organizacija su 1965 ėmė braškėti ir net irti: sausio 7 pasitraukė 
Indonezija; sausio 18 turi perkopti per skolas. Perkops ar suklups?

Jungt. Tautų sesija sausio 18 
atnaujina posėdžius. Jie buvo 
nutraukti ilgesniam laikui, kad 
Amerika ir Sovietai susitartų 
dėl skolų mokėjimo J. Tautom. 
Ginčas rodo tokią padėtį:

Sovietai atsisako mokėti 52.6

milijonus už Kongo ir viduri
nių rytų karines misijas.

J. Valstybės reikalauja taiky
ti Sovietų Sąjungai chartos 19 
straipsnį — atimti balso teisę 
dėl nemokamų skolų.

balsuoti, pagaliau sesiją per
traukti iki sausio 18 su viltim, 
kad bus surasta išeitis.

Azijos-Afrikos valstybių gru 
^ė su U Thaųt pritarimu gruo
džio 31 išeiti pasiūlė: organi

Kokios imigracijos 
nori Johnsonas

Prez. Johnsonas sausio 13 pa
teikė Kongresui imigracijos 
įstatymo projektą. Projektas nu
mato panaikinti imigraciją pa
gal tautines — rasines kvotas, 
kurios veikia nuo 1924 metų. 
Pagal tas kvotas labiausiai bu-

Sovietai grasina pasitrauk
sią iš JT, jei bus nutarta atim
ti jiem balsą.

U Thant, gen. sekr., sugalvo
jo posėdžiauti, bet nieko ne-

atstovas N. T. Fedorenko, gen. sekretorius UJT KONFLIKTO SVARBIAUSI VEIKĖJAI: Sovietu 
Thant, Amerikos atstovas A. Stevensonas.

zuoti savanoriškų aukų fondą J. 
Tautų išlaidom padengti, posė
džiauti normaliai toliau, derėtis 
ir, kol derybos eina, nevykdyti 
19 straipsnio reikalavimų.

J. Valst. sutiko su savanoriš
kų aukų idėja, jei Sovietų auka 
bus tokio dydžio, kokia yra jų 
skola; bet atmetė antra siūly
mo dalį: nevykdyti 19 paragra
fo. kol eina derybos.

Sovietai ėmėsi propagandos, 
kad J. Valstybės turi finansi
nės naudos iš JT; kad specialus 
fondas tarnauja daugiausia Va
karų imperialistinėm valstybėm 
o ne atsilikusiom. Propaganda 
varoma tam, kad Amerika bū
tų diskredituota akyse atsiliku
sių valstybių, kurių balsai bus 
svarbūs, jei reikės balsuoti.

Kompromiso nerasta. Jei jo 
nebus iki pirmadienio, tai kal
bama, kad sesija po bendrų de
batų posėdžius turės pertrauk
ti — minimas ir rugsėjo mėne
sio terminas.

Miništeriui Si. Girdvainiui 
25 m. tarnyboje Vatikane

Sausio 7 Lietuvos ministeris 
S. Girdvainis ir S. Lozoraitis. Jr. 
dalyvavo bendroje diplomatinio 
korpuso audiencijoje, kurios 
metu įvairių šalių atstovai per
davė Šv. Tėvui Naujųjų Metų 
sveikinimus, šv. Tėvas padėko
jo min. Girdvainiui už sveiki
nimus, perduotus Lietuvos var
du. ir už laišką, kuriuo Lietu
vos Pasiuntinybė prie Šv. Sos
to buvo išreiškusi visų lietuvių 
katalikų džiaugsmą bei pasiten
kinimą ryšium su kun. dr. Pr. 
Brazip, MIC. pakėlimu į titulia- 
rinius vyskupus. Audiencijos 
pabaigoje, šv. Tėvas suteikė vi
siem susirinkusiem diplomatam 
ir jų atstovaujamiem kraštam 
apaštališkąjį palaiminimą.

Prieš 25 metus min. S. Gird
vainis įteikė Lietuvos nepapras
to pasiuntinio ir įgaliotinio mi- 
nisterio kredencialus popiežiui 
Pijui XII. Šiai sukakčiai atžy
mėti Jo Šventenybė Paulius VI 
malonėjo dovanoti min. Gird- 

• vainiui savo nuotrauką su auto
grafu ir suteikė apaštališkąjį 
palaiminimą. Nuotrauką lydėju

siam rašte arkivyskupas Samc- 
re. Nepaprastųjų Bažnytinių 
Reikalų Kongregacijos sekreto
rius, pažymėjo, kad Šventasis 
Tėvas savo dovana norėjo iš
reikšti ministerio ilgo bei nau
dingo darbo įvertinimą. Arki
vyskupas Samore taip pat ir 
savo vardu išreiškė labai šiltus 
linkėjimus min. Girdvainiui ir 
Lietuvai.

JOHNSONAS GRIAUJA MITUS
Tai nėra jau priešinga konstitucijai, o ir ekstremizmas 
jau nustoja buvęs ekstremizmu

vo proteguojami imigrantai iš 
šiaurės kraštų — Skandinavijos, 
labiausiai sunkinama imigraci
ja iš Azijos, -Afrikos.ir taip pat 
pietų Europos, Graikijos, Itali
jos. To įstatymo lig šiol nu
statytas kvotas projektas numa
to panaikinti palaipsniui per 
5 metus, o jų vietoj pirmenybę 
duoti dviem kategorijom — A- 
merrkai reikalingų kvalifikuotų 
žmonių ir Amerikoje gyvenan
čių asmenų giminėm. Pagal nau 
ją įstatymą padidėtų italų, grai
kų, portugalų, lenkų imigracija.

N.Y. Times buvusį kvotų įs
tatymą vadino “rasistiniu” ir 
dėl to nepriimtinu.

JOHNSONO PROGRAMA: kovą su skurdu Ją,nedarbu laimėsim švietimu...
Prez. Johnsonas sausio 12 pa

prašė Kongresą švietimo reika
lam 4.1 bilijono. Ši suma yra 
1,665 bil. didesnė nei pernykš
tė. Didesnė suma skiriama švie
timui, nes bendras ir specialus 
apmokymas padės nugalėti skur 
dą ir nedarbą

Didžiausia papildoma suma— 
vienas bilijonas skiriamas švie
timui sustiprinti skurdo palies
tose sritvse, kur tėvu metinės 
pajamos nesiekia 2.000 dol. Ma
žesnės sumos jau stipendijom.

Laose nušovė du Amerikos lėktuvus
Laose sausio 13 komunistai 

nušovė du Amerikos sprausmi- 
nius kovos lėktuvus — F 100 
ir F 105. Pastarasis yra vienas 
iš greičiausių pasauly lėktuvų— 
1500 mylių valandai — ir vie
nas iš labiausiai ginkluotų. Lėk
tuvai buvo nušauti bombarduo
jant komunistų atsargų pristaty-

mą i šiaurės Vietnamo j pietų 
Vietnamą pagal Laoso sieną.

Nuo birželio mėn. Amerika 
čia neteko jau 6 lėktuvų.

— Vietname per trejus me
tus numušti 58 helikopteriai — 
daugiau kaip pusė visų čia at
gabentų.

bibliotekom, laboratorijom, va
dovėliam

Prezidentas įsakmiai minėjo, 
kad skurdo paliestų kraštų pro
grama taikoma tiek viešųjų, 
tiek privatinių mokyklų moki
niam.

Siekdamas parodyti, kaip 
svarbu eiti i pagalbą švietimui, 
prezidentas suminėjo eilę įdo
mių duomenų:

— Ketvirtadalis visų ameri
kiečių yra mokyklos suoluose.

— Ketvirtadalis viso pasau
lio aukštesniojo mokslo įstaigų 
ir trečdalis kolegijų studentų 
bei profesorių naudojasi Ameri
kos parama.

— Amerikoje vienas iš trijų 
mokinių pasitraukia iš High 
School jos nebaigęs.

— Vienas milijonas mokinių 
ir toliau pasitrauks, jei nebus 
paskatintas toliau mokytis.

— Per 100,000 šviesiausio 
jaunimo per metus nepatenka į 
kolegijas dėl lėšų stokos.

— Vienam mokiniui pradinė
je mokykloje išlaikyti išleidžia
ma 450 dol. metam; vienam jau
nuoliui pataisos namuose išlei
džiama 1800; vienai šeimai, ku
ri gyvena iš pašalpos. 2500 dol.; 
vienam kriminalistui kalėjime 
išlaikyti 3,500 dol.

— Jaunimo 18-24 metų, kuris 
tėra baigęs 8 metų mokyklą. 
20 proc. yra bedarbiai; tai 4 
kartus daugiau nei bedarbių 
vidurkis.

— Studento metinis mokes
tis vidutiniškai 2.400 dol. priva
tinėje kolegijoje ir 1.600 vals
tybinėje. :

— Viešosiom bibliotekom 
trūksta apie 100.0 0 0 paruoštų 
bibliotekininkų. Trūksta 140 , 
000 mokytojų vaikam su 
fektais.

de-

MASKVA: ką cenzūruoja kiny kalbose
Pravda sausio 12 paskelbė Ki

nijos min. pirmininko Chou En- 
lai kalbą parlamente, kuri kinų 
buvo paskelbta sausio 1. Tačiau 
Pravdoje buvo praleisti Chou 
En-lai pikti žodžiai prieš Ame
riką; praleistas įspėjimas apie 
grėsmę kapitalizmui įsigalėti 
socialistinėse valstybėse. Paliko 
Chou En-lai pareiškimą, kad 
“Niekas nesuardys vienybės 
tarp Rusijos ir Kinijos liau
dies”, bet praleido priminimą 
apie sienų ginčą tarp Rusijos ir 
Kinijos.

Spauda aiškina, kad nauji So
vietų vadai norėjo įsiteikti Ki
nijai jos min. pirmininko kal
bą skelbdami; bet norėjo savie
siem rodyti tik tai, kas yra ben
dra tarp Sovietų ir Kinijos ko
munistų. Norėjo parengti palan
kią opiniją kovo 1 dienos komu
nistinių partijų konferencijai. 
Tačiau lig šiol Kinijos komunis
tai tokiai konferencijai priešin
gi. Anglijos komunistai skelbia.

kad dėl to pati konferencija ga
li būti ir vėl atidėta.

— Lenkija įsakė išvažiuoti 
Amerikos aviacijos attache pul
kim George F. Carey Jr. Kal
tino, kad jis fotografavęs lenkų 
aviacijos bazę Bydgoszcz.

— Vietname vyriausybė sau
sio 13 paskelbė, kad įtrauks į 
vyriausybę kariuomenės atsto
vus ir kovo mėn. sušauks tau
tos kongresą.

— Vietnamo budistai politi
kai sausio 12 vėl surengė strei
kus, reikalaudami, kad vyriau
sybė pasitrauktų.

— Sovietai pademonstravo 
savo ryšį su šiaurės Vietnamu: 
įsteigė savo misiją š. Vietnamo 
sostinėje Hanoi.

— Lotynų Amerikoje, Brazi
lijoje, Peru, Ekvadore, pastebė
ta. kad komunistų sąjūdžiam va
dovybę perėmė kom. Kinijos 
šalininkai.

— Per artimuosius 5 metus 
padidės mokinių pradinėse ir 
antrinėse mokyklose 4 mil. Rei
kės 400.000 naujų klasių tam 
prieaugliui. O pusė milijono esą 
mųjų klasių jau 30 metų senu
mo.

— Pradinių mokyklų 70 proc. 
neturi bibliotekų.

— 1966 biudžetas numato su
mas stipendijom, kuriom pir^ 
mais metais bus aprūpinti 140, 
000 studentų.

KONGAS: Įtampa su Belgija
Kongo min. pirm. Tshombe 

sausio 13 atšaukė savo kelionę 
į Belgiją, kada ten buvo priim
tas jo buvęs pirmatakas Adou- 
la. reikalavęs Tshombės pasi
traukimo. Tshombe pareiškė 
protestą prieš Belgijos vyriau
sybės dviveidišką politiką. Bel
gija ir Amerika spaudžia Tshom 
bę. kad jis įsileistų Adoulą į sa
vo vyriausybę.

— Prezidento inauguracijos 
ateinančią savaitę išsiuntinėta 
pakvietimų 200.000. Biudžetas 
iškilmėm — 1.5 mil. 
liuje tegalės sutilpti

Tačiau ba
tik 25.000.

ALTAS IR VLIKAS CHICAGOJE. Konferencijos dalyviam sausio 8 “Rūtos" restorano savininkai J. 
Ir K. Baltramonai surengi pietus (apr. 2 psi.). Nuotr. V. Noreikos.

Prez. Johnsonas paprašė Kon
gresą pinigų švietimui. Pažymė
jo. kad pinigai skiriami švieti
mui. kuris bus vykdomas tiek 
per viešąsias, tiek per privati
nes mokyklas. Taigi pinigų da- 
dalis eis ir švietimo reikalam 
parapinėse, bažnytinėse, religi
nėse mokyklose. f-

Po prezidento pareiškimo 
spaudoje neteko pastebėti aliar
mo. kad valstybės pinigai eis 
religinei įstaigai remti ir tokiu 
būdu laužys Valstvbės ir Bažny
čios perskyrimo principą. Prie
šingai. James Reston (Times) gy
rė prezidento apdairumą, kad 
jis mokėjo paremti švietimą pa
rapinėse mokyklose ir neprasi
lenkti su konstitucija.

O taip neseniai kandidatas Į 
prezidentus ir paskui preziden
tas Kennedy buvo aiškinęs, kad 
parama švietimui parapinėse 
mokyklose būtų prasižengimas 
prieš konstituciją. Ir spaudos 
daugumas jo žodžiam tada pri
tarė.

Kas čia įvyko naujo? Nieko 
naujo iš esmės. Ir prezidento 
Kennedy laikais buvo remiamas 
švietimas privatinėse mokyklo
se. bet tik aukštosiose, kolegi
jose. universitetuose. Nebuvo 
sakoma, kad tai prieštarauja 
konstitucijai. Prieštaravimas — 
buvo matomas tik tada, kai kil
davo kalba apie švietimo rėmi
mą pradinėse privatinėse mo
kyklose ... Dėmesio, vertas fak
tas. kad aukštuoju švietimu la
biau rūpinosi protestantai, lai
kydami kolegijas, universitetus; 
pradiniu švietimu daugiau rū
pinosi katalikai, laikydami para
pines mokyklas.

Dabar dėmesio vertas naujas 
faktas naujame Kongrese 
katalikų skaičius iš 92 pakilo 
iki 107. Tai svarbus balsų kie-

Ką veikia Chruščiovas
UPI korespondentas Maskvo

je Henry Shapiro informavo, 
kad Chruščiovas gyvena Usovo 
viloje prie Maskvos upės už 25 
mylių į vakarus nuo miesto. 
Gauna pačią didžiausią pensiją 
333 dol., jo žmona gauna vidu
tinę pensiją 133 dol. Valdžia vi
lą jam davė iki gyvos galvos ne
mokamai, davė penkis tarnus 
(gal šnipus?) ir automobilį Cai- 
ką su šoferiu. Chruščiovas lei
džia laiką medžiodamas (kaip se 
nasis bajoras) ar prie vilos 
esančiame ūkyje augindamas 
kukurūzus ir kiaules.

kis norint pinigus švietimui 
Kongrese skirti ar norint juos 
blokuoti. Prezidentas pasirin
ko kelią, kuris yra lengvesnis 
gauti kreditam, išvengti bloka
vimo.

Jeigu bus čia pavartotas sen. 
Fulbrighto žodis, tai aiškinimas, 
kad -konstitucija:, yrarpriešinga 
paremti švietimui parapinėse 
mokyklose, pasirodė tesąs mi
tas. ir Johnsonas jo atsižadėjo.

•
Prez. Johnsonas yra episkopa- 

las. Inauguraciją pradės pamal
dom episkopalų bažnyčioje ne
toli Baltųjų Rūmų. Pamaldom 
pakvietė episkopalų. katalikų, 
žydų, baptistų dvasininkus. Ne
kilo protesto, kad tai nesude
rinama su konstitucija, kad val
stybės prezidento pareigos ne
gali būti jungiamos su šiokiu ar 
tokiu tikėjimu ar tikėjimais.
Prezidento inauguracijos prak

tika iš naujo suduoda smūgį 
praktikai mokyklose, kuriose iš
mesta malda, remiantis vyr. teis 
mo autoritetu. Taigi draudimas 
melstis dengiantis konstitucija 
aiškėja vėl kaip mitas, gyveni
mo praktikos demaskuojamas.

•
V

Ekstremizmas — per eilę pas
kutinių metų vartotas žodis, ku
riam priskirta magiškos galios. 
Juo pavadinimas reiškia asmens 
aštriausią diskvalifikavimą. To 
ekstremizmo vienas iš ženklų 
buvo pasisakymas prieš pilieti
nių teisių įstatymą, prieš medi
cininę globą senesnio amžiaus 
asmenim. Daugiausia šiuo žo 
džiu diskvalifikuotas ir sulikvi- 
duotas buvo Goldwateris. Bet 
po rinkimų kiti faktai—sen Ful- 
brightas minimas į valstybės 
sekretorius, nors jis balsavo ir 
prieš pilietinių teisių įstatymą; 
sen. Longas išrinktas demokra
tų vadu pavaduotoju, nors jis 
ir prieš pilietinių teisių įstaty
mą ir prieš medicininę globa ir 
prieš atominių draudimų sutar
tį...

Niekas nesakys, kad demok
ratai virto “ekstremistais”, pa
sirinkdami tokį asmenį savo 
priekin. Belieka sakyti, kad bal
savimas prieš tuos ar kitus pro
jektus nebeteko savo gąsdinan
čios galios; nebeteko s a vo 
“magijos”. Praktiškai tai reiš
kia: nereikia imti už tikrą pini
gą propagandinių vertinimų ir 
aiškinimų; reikia žiūrėti, kas 
už tų aiškinimų yra paslėpta, 
kas jais norima pridengti.
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Ar tarptautinis komunizmas suirs?
Kokios būtij pasekmes Lietuvai?

Ar tarptautinis komunizmas 
suirs? — Šia tema kalbėjo prof. 
J. Eretas sausio 9 New Yor- 
ko krikščionių demokratų su
rengtoje paskaitoje Apreiškimo 
parapijos patalpose.

—o—

Nuo jos ima atskilti tie, kurie 
kitaip revoliuciją supranta.

Baigiasi monocentrinio ko
munizmo sąjūdis, jis skyla ir 
ima suktis apie kelis centrus

Komunizmo kaip turtų bei 
gėrybių kolektyvinio valdymo 
idėja yra sena, šia idėja grin
dė ir anglų rašytojas Thomas 
More (1478-1535) savo veika
lą “Utopiją”, kuriame pasakoja
mas salos gyventojų komunisti
nis valdymasis. Idėja daros ak
tuali ir pasiūloma kaip vaistas 
tais laikais, kada visuomenė 
itin suserga socialine nelygybe.

Tačiau tas komunizmas, ku
rio vardu buvo įvykdyta revo
liucija Rusijoje, apima ne tik 
socialinę sritį. Jis vykdo ir po
litinę, kultūrinę, religinę revo
liuciją. Tą. revoliuciją vykdo 
jau 47 metai. Istorija betgi ro
do, kad revoliucija nueina ne 
būtinai tais keliais, kuriuos jai 
buvo numatę jos pradininkai.

Kiekviena revoliucija savo 
eigoje turi tris laikotarpius ... 
Kalbėtojas juos pažymėjo Pran
cūzijos revoliucijos vykdytojų 
vardais; Marato (žurnalisto, pro
pagandisto. kurstytojo), Robes- 
piero (vykdytojo, galvų kapoto
jo), Bonaparto (užbaigusio revo
liucini chaosą buržuazinės kla
sės Įtvirtinimu).

Rusijoje revoliucija jau atgy
veno pirmą laikotarpi ir yra pa
keliui iš antro i trečia.

Mesianistinės revoliucijos 
generacija išsibaigė: atėjo gene
racija. kuri nori “good time”. 
Chruščiovas Vengrijoje pasisa
kė už “guliašą”. ne už revoliu
cijos vykdymą. Tai guliašo lai

kotarpis Maskvos įvykdytos re
voliucijos eigoje.

Tokia revoliucija nustoja sa
vo dinamikos ir patrauklumo.

Kaip germanai vykdė Drang 
nach Osten, taip kinam yra sie
kimas reikštis su Drang nach 
Westen. Kad tas Drang jau da
bar vyksta, rodo tūkstančiai pa
sienio konfliktų; rodo taip pat 
kartografinis karas, Kinijai ne
pripažįstant tų sienų, kurias sa-

PADĖKA

Grįždamas i Šveicariją, noriu 
nuoširdžiausiai padėkoti visiem 
kurie man padėjo su paskaito
mis apkeliauti dali mūsų kolo
nijų ir rėmė medžiagos rinki
mą a.a. Kazio Pakšto mono
grafijai. Ypatingas dėkui atei
tininkų sendraugių valdybai ir 
jos geraširdžiams mecenatams.

Spaudžiu visiems prieteliškai 
dešinę.

Iki pasimatymo
Juozas Eretas

Šiuo tarpu du toki centrai do
minuoja — Maskvos ir Pekin- 
go. Kinijos revoliucija dar jau- * vo žemėlapiuose brėžia Sovietai, 
ną'ir su jaunystės karščiu. Bet 
skiria Maskvą ir Pekingą ne tik 
metų skaičius revoliucijos eigo
je. Skiria ir kiti veiksniai. Tarp 
jų pirmiausia tautinis presti
žas, kuris remiasi praeities tra
dicijom. Rusai pradėjo savo 
kultūrini dinamizmą skaičiuoti 
nuo Petro Didžiojo. Kinų kultū
ra mažiausia penkių tūkstančių 
metų. Ir tai paliko žymių kiek
vieno kino galvojime. Jo ramu
mas reiškia sykiu ir jo prana
šumo pajautimą. Savo Mao Tse- 
tungą, kuris yra ne tik politi
kas. stiategas. bet ir filosofas 
bei poetas, kinai turi pagrindo 
laikyti nepalyginama asmenybe 
su tokiais rusų revoliucijos vei
kėjais kaip agronomas Chruš
čiovas. kurio kultūrinio lygio ir 
net manierų stokos negalėjo 
pakęsti patys rusai. Mao Tse- 
tungas ir i revoliuciją žiūri ki
taip nei rusai: jam revoliucija 
nėra dėl revoliucijos;

revoliucija ir komunizmas 
jam yra tik priemonė, kuri 
bus atmesta, kada ji atliks savo 
rolę, kada bus atstatyta Kini
jos galybė po nusilpimo laiko
tarpio, dėl kurio Kinijos terito
rija buvo apkarpyta, kitu ap
grobta-

Kitas motyvas, kuris nelei
džia Kinijai eiti iš vien su 
Maskva, yra demografinis inte
resas. Kinai smarkiai auganti 
tauta. Jos prieauglis sprogdina 
valstybinės sienas, kurių jie da- 

^bar yra suspausti. Veržtis i 
šiaurę Vladivostoko link kinų 
netraukia — per šaltas jiem kli
matas. Veržtis i rytus — ten ja
ponai tirštai susėdę salose. Na
tūralu būtų veržtis i • Australi
ją. kurioje tebėra dar šimtam 
milijonų vietos. Bet pastoja ke
lią pietų Azijos ir jos salų 
gyventojai — filipiniečiai, indo
neziečiai ir kt.

Vienintelė kinam natūraliau
sia linkmė — veržtis i vaka
rus, pro Sinkiangą, pro penkių 
tūkstančių su viršum kilomet
rų bendrą - sieną su Rusija, i 
teritorijas, kurios nėra dar 
užpildytos.

Įtampą gali didinti ne tik 
natūralus veržimasis į tuščią 
erdvę, kuri galėtų patenkinti ki
nų gyvenimo reikalus, užtikrin
ti jiem gyvenimo galimybę..

Prie kiekvieno masinio sąjū* 
džio prisijungia dar ir imperia
lizmas, siekimas kitus valdyti.

To neišvengs nė Kinija.
Tokis yra skirtumas tarp 

dviejų dominuojančių komunis
tinių centrų. Jų įtampos atmos
feroje

sovietinio imperializmo eks
pansija Europoje netenka savo 
pirmykštės jėgos.

Pavergtieji kraštai atgauna 
dvasią siekti savų kelių. Pir
miausia tai reiškiasi pastango
mis turėti savus ūkinius kelius, 
ūkinę nepriklausomybę. Su ja 
ilgainiui ateina ir politinės lais
vės siekimas. Gal labiausiai tai 
pastebima dabar Rumunijos 
santykiuose su Maskva.

Tos sritys, kurias rusai yra 
pavertę vadinamom respubli
kom. turės pajusti taip pat sa
vo kintančią padėti. Rusijai su 
Kinija susidūrus taikinga ar ka
rine rivalizacija.

Kaip Rusijai susidūrus su Ja
ponija, nubangavo laisvės sąjū-

PROF DR. JUOZAS ERETAS. Nuotr. P. Ąžuolo

dis pačioje Rusijoje ir Baltijos 
kraštuose 1905, taip susidūri
mas su Kinija toki sąjūdi tu
rės vėl pakartoti.

Ar tai Įvyks mūsų generaci
jos laikais, ar mūsų vaikų, ar 
vaikaičių, kas žino. Bet politi
nės istorijos raida ta linkme ei
na.

Politinės emigracijos paskir-

tis toje eigoje — atlikti šiuo 
metu tai. ko negali pavergta 
tauta namie. Jei ji nesitenkins 
tik ‘‘good time”, jei vykdys re
zistencinius tautinius siekimus, 
ji prisidės prie savo tautos is
torijos kūrimo, nes istorija ku
ria emigracines bangas, bet kar
tais ir emigracijos kuria savo 
tautos istorijas. (b).

Kas naujo kovoje prieš Vatikaną, kunigus, tikėjimą
OKUPUOTOJE LIETUVOJEklausimu 

‘ N|unka.

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy
kite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Inc.
45 W. 45 Street, New York 36. N.Y. • Tel. Circle 5-7711

daugiausia rašo V. 
Gruodžio 16 jis rašė apie Kon
go min. pirm. Tshombės atsi
lankymą Vatikane ir savo sam
protavimą taip baigė: “Ciom- 
bės priėmimas Vatikane — tai 
dar viena katalikų bažnyčios 
paslauga kolonizatoriams”.

Sako, “dar viena”, vadinas, 
būta ir ankstesnės, tik ji nuty
lėta. Ta nutylėta paslauga ko
lonizatoriams ar tik nebus bu
vęs Chruščiovo žento priėmi
mas Vatikane?
Švento rašto skaitytojas nete
kęs tikėjimo

Tiesoje gruodžio 17 antireli
ginė propaganda tęsiama Milito- 
no Balsevičiaus raštu “Ne mal
da, o darbas padeda gyventi”. 
Balsevičius yra kolchozininkas 
iš Kartenos. Jis puola, ar tik
riau* jo vardu yra puolamas bu
vęs Kartenos 
kauskas, kaip 
Įdomesnis jau
kaip Balsevičiui, ėmusiam neti
kėti, betgi kildavusi mintis: “o 
jeigu yra visoko “pirmoji prie
žastis”? Jau ne pirmas kartas 
ateistinėje spaudoje iškyla “pir
mosios priežasties” klausimas 
— per jį vis nestengia perkop-

kada 
Šven- 
tokių 
jo ti-

ti materialistinė ateistinė pro
paganda. Dar Įdomiau, 
Balsevičius sakosi skaitęs 
tą Raštą ir •; jame radęs 
dalykų, kurie sunaikinę
kėjimą. Pvz. jis mini iš $v. 
Rašto pasakymą: “Kas tau už
gauna per vieną skruostą,- tam 
atsuk antrą, kas iš tavęs atima 
apsiaustą, tam negink ir švar
ko”. Tai esąs klusnumo, vergiš
kumo prieš skriaudėjus Įsaky
mas. “Taigi jei mane užpuola

plėšikas ir apiplėšia, aš ne tik 
•neturiu teisės pasipriešinti nu
sikaltėliui, šauktis pagalbos,bet 
privalau atiduoti jam paskutini 
rūbą”.

Prieš tokį ano pasakymo su
pratimą Balsevičius piestu sto
ja. Ir teisingai elgiasi, nes to
kiu būdu jis protestuoja prieš 
plėšiką, kuris Įsibrovė į Lietu
vą, apiplėšė, neleido šauktis pa
galbos ir dar pareikalavo, kad 
jam už apiplėšimą padėkotum. 
Balsevičius sakos netekęs tikė
jimo. bet. taip galvodamas, jis 
yra kelyje pavirsti rezistentu.

ALTO IR VLIKO POSĖDIS

klebonas Rut- 
“hitlerininkas”.

pasakojimas;

Siųskite j Lietuvą ir .SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą. medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Cor. DELANCEY, N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba 1ND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai ivertintrs!

r 1 . 1 ............................................. 1 ——

WEISS & KATZ, INC. !
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. OR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės '
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsieni
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St., New York, N.Y. 10002

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven, N. Y. 11421
Tel. Virginia 6-9519

SALĖ VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WINTER GARDEN TAVERN

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR.
’ Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 

Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATHOL. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ...................  CH
• BOSTON 18. Mass. — 271 Shawmut Avenue ............. LI
• BROOKLYN JI, N.Y. — 370 Union Avenue ............. EV
• BROOKLYN 7. N.Y. — 600 Sutter Avenue ...............
• BUFFALO 6. N.Y. — 332 Fillmore Avenue ............... TL
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue .......... BR

CHICAGO 8. III. — 3212 So. Halstead Street ...........  WA
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ...........  TO
• DETROIT. Mich. — 730 Michigan Avenue VI
• GRAND RAPIDS. Mich. — 636-38 Bridge St.. N W. GL
• HARTFORD 14, Conn
• HAMTRANCK. Mich.
• IRVINGTON 11. N.J. ____ ____
• LAKEWOOD. N.J. — 126 - 4th Street ....................... FO
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. AN
• NEWARK 3. N.J. — 428 Springfield Avenue ......... - Bl
• NEW HAVEN. Conn. — 509 Congress Ave....................  LO
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ............... . A«-
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street........................... GR
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ........... ........... MU
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave........ PO
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street .... ... HU
• SAN FRANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street ....... Fl
• SO. BOSTON 27. Mass. 327 West Broadway ....... *
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street —------ ------- PL
• WORCESTER. Mass. — 174 Millbury Street —......  fiW
• YONKERS. N.Y. — 555 Nepperhan Ave...................... GR
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ......... —

9-6245 
2-1767
4- 4952
5- 8808
6- 2674 
8-6966 
5-2737 
1-1068 
1-5355

____ ____ _ 8-2256 
-200 Franklin Av„ Tel. 233 8030. 246 O?15
— 11333 Jos. Campau
— 762 Springfield Ave.
126 - 4th Street ...........

TO 7-1575 
ES 2-4685 

3-8569
1- 2994
3- 1797
2- 1446
4- 5456
2- 6387
4- 4619
5- 5892 
1-2750
6- 1571 

Tel. 268-0068
6-6766 
8-2868 
6-2781
3- 0440

Amerikos Lietuviu Tarybos, 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto ir Lietuvos gene
ralinių konsulų Chicagoje ir 
Kanadoje (Toronte) konferenci
jos dalyviai sausio 8 Chicagoje. 
Sėdi iš kairės i dešinę: Dr. P. 
Grigaitis, Alto I-sis vicepirmi
ninkas. dr. J. žmuidzinas, Lie
tuvos generalinis konsulas Ka
nadoje, L. šimutis Alto pirmi
ninkas, V. Sidzikauskas, Vliko 
pirmininkas, dr. P. Daužvardis, 
Lietuvos generalinis konsulas

Chicagoje ir prel. J. Balkūnas 
— Tautos Fondo valdytojas. 
Stovi: T. Blinstrubas, Alto vice
pirmininkas, A. Rudis Alto vi
cepirmininkas, dr. VI. Šimaitis, 
Alto sekretorius. P. Dargis, Ai
to vicepirmininkas, dr. J. Va
laitis, Alto vicepirmininkas, J. 
Audėnas, Vliko generalinis sek
retorius, dr. K. Drangelis, Alto 
vicepirmininkas, inž. E. Bart
kus, Alto sekretorius ir J. Ta- 
lalas Alto finansų sekretorius. 
(Šio posėdžio bendras pareiški
mas įdėtas 3 p.)

BROOKLYN 27, N.Y.
(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

ANTANAS VAITKUS, vedėjas

asm - M»KhtrVlAk-?<5«K v“g

MAISTO tdF JR.

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N.Y..............  Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y.................. Tel. STagg 2-4329
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 441-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We Ūke all orders special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna

ALTO. Vliko posėdžio dalyviai. Nuotr. V. Noreikos.
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Lietuvos laisvę stiprinant
Sausio 8 ir 9 Chicagoje įvy

ko pasitarimai, dalyvaujant A- 
merikos Lietuvių Tarybos Cent
ro Valdybai, Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto Val
dybos atstovam, Tautos Fondo 
Valdybos pirmininkui, JAV LB 
Centro Valdybai ir Lietuvos ge
neraliniams konsulams Chicago
je ir Toronte, Kanadoje.

Turėdami galvoje sovietinės, 
agresijos tebetrukdomą Lietu
vos suverenumo vykdymą ir pa
vergtųjų lietuvių asmens teisių 
ir pagrindinių laisvių paneigi
mą;

žinodami Sovietų Sąjungos 
planingą bei sistematingą poli
tiką absorbuoti Lietuvą —ly
giai Estiją ir Latviją — politiš
kai, ūkiškai ir kultūriškai į mo
nolitinę sovietinę imperiją;

susirūpinę dabartinės tarp
tautinės padėties koegzistencine 
raida, bet drąsinami tautų apsi
sprendimo teisės praktiško vyk
dymo vis didesnio tautų skai
čiaus atžvilgiu, kolonializmo 
apraiškų visuotinio naikinimo 
bei antikolonialistinių jėgų sti
prėjimo, o taip pat Rusijos-Ki- 
nsjio interesų priešiškumo bei 
tarptautinio komunizmo suski
limo, 
...sutarėme visomis galiomis 
priemonėmis dar labiau sustip
rinti kovą dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir laisvės atstaty
mo ir i tą kovą dar veikliau į- 
jungti visus patriotiškai nusi
stačiusius lietuvius.

.Tam tikslui:
darnaus vieningumo dvasia 

buvo svarstoma ir derinama at
skirų institucijų bei organiza
cijų Lietuvos laisvinimo veik
los programa;

pasiskirstytas atskirų uždavi
nių vykdymas;

ryšium su okupanto 1965 m. 
suintensyvinta propaganda, ap
tarti laisvųjų lietuvių uždavi

Kapitalistų spąstuose
M. ZOŠČENKO

MANO vienas pažįstamas, 
jaunas vyras, galima pasakyti, 
dar ir poetas, šiais metais ke
liavo po užsienius. Jis lankėsi 
Italijoje ir Vokietijoje, kad su
sipažintų su buržuazine kultū
ra ir prisipirktų rūbų. Jis matė 
daug įdomių daiktų.

Savaime suprantama, visur 
buvo didelės krizės ir nedar
bas — prieštaravimai kiekvie
name žingsny. Maisto produk
tų gausybių gausybė, prekių vi
sokių rūšių, bet nėra pinigo. 
Taip, buvo be galo daug be
darbių ir pinigų labai maža. 
Tikrai, buvo pašėlusi krizė. 
Bet tarp kita ko jų gatvės bu
vo švarios, labai švarios.

Mano pažįstamasis, poetas, 
labai gyrė europinę švarą ir 
tai, ką mes vadiname kultūra. 
Ypatingai Vokietijoje — sakė 
jis — nors krizė didelė, buvo 
nuostabi, pasakiška švara ir 
tvarka.

Po velnių, savo gatves jie 
plauja su muilu, ir kiekvieną 
dieną šluoja laiptus. Ir katėms 
nevalia po laiptus bėgioti ar ant 
palangių tysoti, kaip pas mus. 

niai ir jų tautinio budrumo sti
prinimas;

ieškota būdų ir priemonių 
laisvųjų lietuvių balsui į pa
vergtąją Lietuvą pagyvinti bei 
suintensyvinti ir pavergtųjų lie
tuvių tikėjimui i Lietuvos ne
priklausomybės grįžimą su-, 
tvirtinti;

sutarti Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo — Vasario 16 
ir 47 metinių sukakties minėji
mo šūkiai.

Ypač šiais metais tie minė
jimai turi būti visų laisvųjų lie
tuvių vieningumo, kovingumo 
ir nepalaužiamo ryžto demonst
racija.

Akivaizdoje besikeičiančių 
tarptautinių santykių ir Sovie
tų Sąjungos galimų laisvės ir 
nepriklausomybės nuolaidų sa
telitams. aptarti būdai ir prie
monės Lietuvos laisvės kovos 
poveikiui padidinti ir laisvojo 
pasaulio antikolonialistinėmis 
jėgomis prieš sovietinį kolonia
lizmą pakreipti.

Turi būti suaktyvintas lėšų 
kovai dėl Lietuvos laisvės tel
kimas. Vasario 16 minėjimo va
jaus pinigai turi būti siunčiami 
Alto Tarybai. Susitarta dėl jų 
paskirstymo ir sunaudojimo.

Šių metų pavasarį sutarta su
kviesti Vliko, Alto. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės bei Lie
tuvos diplomatų konferencija, 
kuri sutartų ir paskelbtų Lie
tuvos laisvinimo uždavinių dek- 
liaraciją okupacijos 25 metų su
kakties propagandai neutrali
zuoti.

Laisvieji lietuviai kviečiami 
vieningai telktis apie Lietuvos 
laisvinimo veiksnius ir Lietu
vių Bendruomenės organus, pa
dvigubinti savo veiklumą ir 
dosnumą Lietuvos laisvės ir lie
tuvybės reikalams.

Amerikos Lietuvių Taryba 
Vyriausias Lietuvos 

Išlaisvinimo komitetas

Taip, kates moterys vedasi į 
gatvę ant virvelės. Po velnių, 
bet taip yra.

Jie tikrai švarūs. Nerasi nė 
lopelio, kur galėtum nusispiau- 
ti. Net tos pašalinės vietos, at
leiskite, tualetai blizga dangiš
ku Švarumu. Vienas malonumas 
jomis pasinaudoti — žmogaus 
vertė ten nepažeminama.

—o—
VIENA DIENĄ mano pažįsta

masis naudojosi viena iš tokių 
pašalinių vietų. Tik malonumo 
dėliai, kad pamatytų, ar tikrai 
skiriasi nuo mūsiškių tualetų.

Tikrai, skirias. Iš nustebimo 
taip ir lieki išsižiojęs, sakė jis. 
Pasakiškas tas švarumas. Sie
nos šviesiai melsvos, ant palan
gių gėlytės. Tiesiog taip ir no
rėtum ten pasilikti. -Jos daug 
gražesnės kaip mūsų kavinės.

Ir ten mano pažįstamasis 
mąstė: Po velnių, politiniu at
žvilgiu mūsų šalis pažangiausia 
visame pasaulyje, bet su Švaru
mu tai mes dar atsilikę. Kai 
aš vėl būsiu Maskvoje, apie tai 
parašysiu straipsnį ir Europą

Mano temos paskirtis ir for
mulavimas išplaukia iš pagrindi
nio ryšio tėvų su vaikais ir su 
juo susijusių pareigų bei užda
vinių.

a. Pagrindinis tėvų ryšys su 
vaikais yra jų kūno ir dvasios 
ryšys: tėvai nebe pagrindo juk 
yra vadinami gimdytojais, nes 
jie yra priežastimi naujoms kar
toms gimti, augti, lavėti ir to
bulėti jų pačių ateičiai ir lai
mei;

b. Naujų kartų fizinė ir dva
sinė pažanga įgauna pagrindi
nį impulsą iš tėvų kartų;

c. Bet kokia, net ir pati pir
mapradė, tėvų ir vaikų sąvei
ka vyksta regimomis ir girdi
momis susižinojimo priemonė
mis, kurių pagrindinė nuo pat 
pirmų kūdikio gyvenimo mėne
sių yra tėvų kalba;

d. Tėvų kalba, tapdama vai
kams augant šeimos kalba, 
yra pirmoji ir vyriausioji prie
monė jau ne tik susižinojimui 
ar abipusio tėvų-vaikų jausmų 
perteikimui, bet ir visam toli
mesniam vaikų dvasiniam ug
dymui;

e. Šiuo dėsniu priartėjame 
prie mum rūpimo didžiojo klau
simo: kaip išlaikyti jaunąsias 
kartas savosios tautinės kultū
ros orbitoje, kitaip dr. J. Gir
niaus žodžiais tariant, •'kaip 
svetur augantiems mūsų vai
kams lietuvių kultūrą padaryti 
savą?" Tuo pačiu, kas anksčiau 
pasakyta, savaime susidaro ir 
dėsnis, kad “šeima yra pirmoji 
kovos už lietuvybę arena, ku
rioje lemiama, ar jaunoji karta 
išauga tėvų tautoje, ar jos at
sisako” (J. Girnius “Tauta ir 
tautinė ištikimybė” 262). Deja, 
daugeliui šeimų aplinka išplė
šia jaunąją karta, kai “patys tė
vai ją parduoda” (J. Girnius 
ten pat. 265).

f. Tačiau šeima dėl mums 
visiems suprantamų aplinkybių 
neįstengia suteikti vaikams rei
kiamo! lituanistinio švietimo.
Tam reikalui organizuojamos 
savaitgalio lituanistinės mokyk
los. įprastiniu terminu — šeš
tadieninės mokyklos. Tačiau jų 
darbo efektingumas ' labai • žy
miai nulemiamas tėvų domėji
mosi ir dalyvavųno.

Šiuo pasakymu prieiname 
prie rūpimo ir temoje keliamo 
klausimo: kuo tėvai gali padėti 
bendrose šeimos ir mokyklos 
lituanistinio švietimo pastango
se?

nurodysiu pavyzdžiu . . . Parašy
siu tiesiog eilėraštį:

“Draugai, gana mums mėšlo 
—šalin jį!”.

Kaip tik šia tema. Mes da
bar esam kaip tik pačiame va
lymo įkarštyje, ir šiuo eilėraš
čiu aš atiduosiu savo duoklę so
cialistinei statybai.

Mano pažįstamasis, poetas, 
vis dar buvo anapus uždarytų 
durų. Susižavėjęs jis pažvelgė į 
gėlytę — ir susimąstė. Jis sva
jojo apie eilėraštį, kurį jis no
rėjo išspausti. Galūnių derinys 
jam bėgo maždaug toks:

Ach, puiki gi ši vietelė.
Prie palangės žydi čia gėlelė.
O pas mus tik mėšlas, ir nuo 

. mėšlo kupsto
Antiliaudiškus kvapus tik 
vėjas pusto.

Pagaliau jis. niūniuodamas 
melodiją “Sudiev, madam,” no
rėjo šią patalpą palikti. Norė
jo atidaryti duris, bet jos nesi- 
darė. Jis pakratė durų ranke
ną — niekas nesidaro. Paspau
dė pečiais — nieko. Durys ne- 
sidarė ir tiek.

Pirmu akimirksniu jis buvo 
kaip per galvą tvotas. Dabar aš 
sėdžiu pinklėse, pagalvojo jis. 
Staiga jam šovė mintis:

“Ot, aš kvailys, visai užmir
šau, kad aš esu kapitalistinia
me pasauly. Už kiekvieną žings
nį aš gi čia turiu pinigus mo
kėti. Gerai, paaukosiu dar ska
tiką ... Reikia tik paprasčiau-

V. Čižiuno paskaita mokytoja konferencijoje New Yorke

TAUTINIAI šokiai jaunųjų talentų vakare Newarke sausio 9. šokius parengė ir jiem vadovavo J. Vaičiū
naitė. Nuotr. V. Maželio.

L Išeivijos šeima svetimoje kul
tūrinėje aplinkoje

Kokia lietuviškos išeivijos 
šeima, kurios pagalbos tikimės 
ir ieškome mes. mokytojai ir 
vad. kultūrininkai? Gilindamie
si į tokį klausimą, išeitume į la
bai plačias lankas. Atasakymą 
galėtume gauti tik netiesioginį, 
skaitydami J. v Girniaus veikalą 
“Tauta ir tautinė ištikimybė” 
ir dar kelių autorių darbus — 
darbelius mūsų periodikoje.

Galima priskaityti visą eilę 
sunkumų, tenkančių mūsų li
tuanistinėm mokyklom ir daž
nai kylančių iš pačių šeimų. 
Mokyklų organizatoriai ir mo
kytojai susiduria su lietuvių 
tėvų abejingumu pačiam reika
lui, su nerangumu jai padedant, 
su nenoru, nemokėjimu ar ne
galėjimu stoti į talką mokyto
jam jų pastangose, šimtai veiks
nių ir priežasčių sunkina ar 
lengvina šeimos ir mokyklos 
bendradarbiavimą ir dvasinę 
sąveiką. Kiekvienu atveju susi
duriame su reiškiniais, sudaran
čiais visos tautinės bendruome
nės problemą., ne vien tik lo
kalinį tos ar kitos apylinkės ir 
jos mokyklos reikalą. Ypač abe
jingumas ir nerangumas, kai 
šie du reiškiniai nenyksta, ne
mažėja ar net plinta mūsų vi
suomenėje, yra visos bendruo
menės skauduliai, kurie patiem 
vieniem mokytojam ir kultūros 
veikėjam neįmanomi paveikti ir 
gydyti. Jų todėl čia ir nenagri
nėsime. apsiribodami lengves- 
niais nemokėjimo ir negalėjimo 
bendradarbiauti su mokykla 
reiškiniais.

šiai pinigą įkišti, ir durys atsi
darys. Oh. šitie mechanizmai! 
Šitie velniai. Šitie kraugeriai! 
Jie nuplėš dar odą nuo kūno. 
Po velnių, dar turiu porą skati
kų. bet jeigu aš neturėčiau?”..

Jis iškrapštė porą skatikų iš 
kišenės. Dabar tai jau išsipirk- 
siu, galvojo:

“O šitie kapitalistiniai ryk
liai! Jiems į gerkles dar turiu 
vieną ar du skatiku įmesti”.

Apžiūrėjo, bet nebuvo ma
tyt jokio plyšio pinigui, jokios 
dėželės. Tik iškaba, bet jokio 
skaičiaus joje. Jis nežinojo, 
kur kišti pinigą ir kiek turi 
mokėti.

Staiga jis pradėjo baimintis. 
Jis pasibeldė į duris. Niekas ne
sirodė. Jis ėmė trankyti koja į 
duris ir išgirdo, kaip žmonės 
sustojo. Vokiečiai — jie kalbė
jo savo kalba. Mano pažįsta
mas, poetas, ėmė juos prašyti:

“Išleiskite mane į laisvę. Pa
sigailėkit manęs”.

Jis girdėjo, kaip vokiečiai 
ėmė tarp savęs kalbėtis; jie ne
suprato jo beviltiškos padėties.

Mano pažįstamasis, poetas, 
vėl ėmė maldauti:

“Draugai, draugai, durys ne
atsidaro. Compris?”

Mėgino jis kaip ir vokiškai 
pasakyti. O paskui varė rusiš
kai:

“Prašau, išleiskite mane į 
laisvę; jau porą valandų čia iš
sėdėjau”.

Bet vokiečiai tik sakė jam:

Lietuvių Charta aptaria šei
mą kaip tautos gyvybės židinį. 
Įvairicmis rimties ir ryžto pro
gomis tas dėsnis skelbiamas 
viešai gyvu žodžiu ir raštu. No
rime pačius save paveikti, kad 
būtume savo atsakomybės są
moningi ir tvirti pasiryžimuose. 
Tačiau žinome' ir tai. kad išeivi
jos šeima tos pačios sąmonės 
dėka verčiama jaustis nuolati
nėje apsiausties padėtyje. Ta 
apsiaustį sudaro svetima kultū
rinė aplinka, kuri jaunajai iš
eivijos kartai palaipsniui daro
si sava, nebe svetima. Tauti
nės sąmonės ‘ ‘nevarginama’ ’ 

- šeima lengvai leidžiasi pavande
niui. ir jos vaikai, jokio "vidi
nio skilimo” nejausdami, pa
lengva nuskęsta nelietuviškoje 
aplinkoje ir nutausta.

Kitaip jaučiasi bent kiek są
moningesnė šeima. Ji nevisada 
išgali suprasti ir įvertinti aplin
kos pavojus savai tautybei, ne
visada įstengia užbėgti už akių 
tiem pavojam, labai dažnai ir 
nemoka panaudoti net ir turi
mų žinių ar galių savo vaikų 
lietuviškam auklėjimui. Dar 
sunkesnėje padėtyje atsiduria 
šeima, kurioje ir žinių bei ga
lių tokiam auklėjimui stinga, 
nors dar norų šiam reikalui ir 
būtų, šitokiom šeimom gali pa
dėti tik savoji idealistinė švie
suomenė ir organizuota vietos 
lietuviškos bendruomenės pa
garba. apie kurią ir tektų čia 
plačiau pakalbėti.

“Kalbėkite vokiškai”. O ma
no pažįstamasis, poetas, malda
vo toliau:

“Atidarykite duris, atidary
kite, tetraukia jus velniai”.

Staiga jis išgirdo rusiškai:
“Kas gi nutiko? Ar negalite 

atidaryti durų?”
“Ne, ne, jau dvi valandas čia 

kankinuosi”.
Rusiškas balsas kalbėjo to- 

< liau:
"Taip, čia yra automatinės 

durys. Greičiausia jūs nepa
traukėte rankenos vandeniui 
nuleisti. Patraukite, ir durys at

2. Kas daroma šeimos ir mo
kyklos talkos srityje

Kai perskaičiau L. Vaičiūnie
nės straipsnį (“Ko susirenka 
mokytojai”) apie Chicagoje į- 
vykusią lapkričio 28 ir 29 d.d. 
mokytojų konferenciją (Drau
go 1964.XII.10.II ir 12 nr-se). 
supratau, kad tėvų aktyvaus 
dalyvavimo lit. mokyklos ugdo
majame darbe klausimas joje 
nebuvo tiesiogine tema kelia
mas. Juk ir be to konferenci
jos programa buvo plati ir tu
rininga. Tačiau konferencijos 
eigos aprašytoja baigia savo įs
pūdžius kun. Borevičiaus pa
mokslo žodžiais: “Jaunąsias gė
les. jų žiedus ir šaknis, kad ne- 
išdžiūtų. turi gausiai laistyti lie
tuviška atgaja pirmiausia tėvai: 
be tėvų joks mokytojas nieko 
nepadarys”.

Su šiuo teigimu visi sutinka
me. Tačiau kas yra tėvai? Jei
gu jie visi tėra tik paskiri as
menys su savo įsitikinimais, nu
sistatymais ir nuomonėmis, prie 
kurių mokytojam tenka eiti in
dividualiai. santykiavimo ir 
bendradarbiavimo proble m a 
mūsų gyvenamose sąlygose /bū
tų (ir yra!) neišsprendžiama. 
Gerai žinome, kad nei mokyto
jai nei tėvai negali visu pilnu
mu išnaudoti savo laiko ir ener
gijos rūpimiem klausimam ap
tarti ir spręsti. Tradiciniame 
“tėvų, vaiko ir mokyklos” tri
kampyje. kurį švietimo teoreti
kai aptardavo Lietuvoje, atsi
rado plyšiai ir nauji kampai.

sidarys. Taip jau čia įtaisyta — 
užuomaršom žmonėm”.

Tada mano pažįstamas pada
rė, kaip jam sakė. Durys atsi
darė — kaip pasakoje. Mano 
pažįstamasis išmovė pro jas. ly
dimas skambaus juoko susirin
kusių apie duris.

O rusas kalbėjo:
“Aš esu nors emigrantas, bet 

šitos vokiškos idėjos ir prasi
manymai mane taip pat nervi
na; gali sakyt, tai' jau be
veik įžeidžia žmogaus verty
bę”...

Bet mano pažįstamasis, žino

Lietuviškajai mokyklai tenk a 
ketvirtas ir dar labai skurdus
kampelis šeimos, vaiko ir mo
kyklos sąveikoje. Kai šeima sa
vo uždavinius vaiko, savos tau
tinės bendruomenes ir gyvena
mos aplinkos atžvilgiu labai 
miglotai teįžiūri, li-va.iistinės 
mokyklos mokytojam t-rska pa 
tiem vieniem beveik beviltiškai 
plaktis kas kartą sunkėja įčių 
užJatiaiu krūvoje

Su džiaugsmu skaitome stam
besnių ir geriau organizuotų li
tuanistinių mokyklų veiklos ap
rašymus. tos veiklos rezulta
tų paskelbimus. Suprantame, 
kad toji veikla ir jos pasieki
mai nebūtų galimi be tėvų ar
timo dalyvavimo ir medžiaginės 
paramos. Tačiau šiuo mano pas
kaitos atveju esu linkęs nu
krypti į šalį nuo meažiaginio
rūpinimo. Lituanistinis švieti
mas gali šlubuoti ir prie ge
riausio medžiaginio rūpinimo, 
jei nebus kuriama pakankamai 
stipri ir gaji tautinės dvasios 
atmosfera šeimoje, betarpiškoje 
jos aplinkoje (jei tokia galima) 
ir gyvoje, judrioje tautinėje 
bendruomenėje. Tad ir tėvų 

' vaidmenį noriu čia panagrinėti 
daugiau tautinio auklėjimo 
plotmėje.

Ar daug pasiekiama šitaip su: 
prantamo tėvų ir mokyklos 
bendradarbiavimo srityje., at
garsių spaudoje kiek mažoka. 
O jų reikia ne mažiau kaip 
koncertų, spektaklių, parodų ir 
šiaip pobūvių aprašymu ar apy
skaitų. (B.d.)

— Armonu šeima iš Cleve
land© parinkta pavyzdžiui, ko
kis skirtumas yra tarp vergijos 
Sovietijoje ir laisvės Ameriko
je. Kaip žinoma, Jonas Armo- 
nas su dukterimi Dana; bolše
vikam 1940 m. okupavus Lie
tuvą. išvyko Amerikon, o Bar
bora Armonienė su sūnumi Jo
nu buvo ištremti Sibiran. Tik
tai prieš penkerius metus šei
ma susijungė, leidus motinai ir 
sūnui atvykti Amerikon. Visi 
dabar yra laimingi ir turi ge
rus darbus. Valstybės departa
mentas šios šeimos pavyzdį da- 

• bar panaudoja propagandai už
sieny. Apie fai plačiai buvo ra
šyta “The Cleveland Press” sau
sio 2. Barboros Armonienės 
išgyvenimai Sibire atpasakoti 
knygoj “Palik ašaras Maskvoj.”

ma, nesileido su emigrantu į 
kalbas. Jis pastatė savo švarko 
apikaklę ir išskubėjo. Bet dar 
prieš išeinant jį sučiupo tuale
to patarnautojas, porą kartų pa
traukė šešečiu per pečius, pa
ėmė smulkmenas ir tada pa
leido.

Tik gatvėje jis aprimo ir gal
vojo: su šita išgarbinta švara ir 
Čia ne viskas gerai. Vokiečius 
jėga priverčia. būti švariais ir 
išgalvoja visokius būdus, kad 
kultūra nežūtų ... Reiktų ir 
mums ką nors panašaus išgal
voti.
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KUN. STASYS YLA prie statomos Mindaugo pilies.

Įspūdžiai kun. Stasio Ylos knygą perskaičius 
PR. NAUJOKAITISBeveik keturis šimtus pusla

pių turinčią knygą perskaičiau 
vienu įsibėgėjimu, lyg kokį in- 
tryguojantį romaną. Taip leng
vai skaitoma, nenuobodi, kiek
vienam puslapyje vis nauja. Pa
ti antraštė sako, kad knyga re
liginė. Bet ji ne tokia, kaip 
daugelis kitų: ne teologinė, ne 
dogmatinė, ne pamokslinę. Ją 
galime pavadinti psichologine. 
Autorius nemoralizuoja, o tik 
vaizduoja, atskleidžia, paša - 
koja, subtiliai pažvelgia į žmo
gaus vidų ir ten randa nerimą 
ir antgamtinio gyvenimo ilgesį. 
Nedaug puslapių rasime, kur ti
kėjimą ir netikėjimą analizuo
ja atitrauktu būdu. Daugiausia 
kalba realiais gyvenimo pavyz
džiais. “Visa ši medžiaga — tik
ri gyvenimo faktai, nors nevi- 
sur buvo galima minėti vardus 
ir pavardes”, — sako autorius. 
“Nevardinė medžiaga, manau, 
tiek pat reikšminga suvokti 
mūsų tautos, ypač mūsų švie
suomenės religinei psichologi
jai, kaip ir vardinė. Kai kurie 
pavyzdžiai apie žymiuosius kul
tūrininkus gal patarnaus ir mū
sų kultūros istorijai” (11-12).

Autorius klausia: "Kodėl mū
sų liaudies tikėjimas išsiskleidė 
tekiu žaviu gilumu, o inteligen
tijos — sunyko arba susvyra
vo?” Ir čia pat atsako: “Atvi
rumas malonei padarė juos pra
našesniais už šviesuolius, kurie 
didžiavosi savo rasta tiesa. Rau
dona gija išsiskyrė mūsų tau
tos kamieno tikėjimas nuo jos 
rinktinių vaikų vadinamo “ne
tikėjimo” 411). Dalies mūsų in
teligentijos ‘ ‘subedievėjimo ’ ’ 
randa dvi pagrindines priežas
tis Pirmoji — ideologiškai po
litinė: “Mūsų tauta nebūtų taip 
išgyvenusi religiniu lūžių, jei 
ne politinės srovės, kurios,
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tautai bundant, iškilo visu savo 
revoliuciniu aštrumu. Daugelio 
srovių pagrinde buvo ne tik 
laisvė nuo religijos, bet ir ko
va religijai” (46). Antroji prie
žastis — lietuviškasis individua
lizmas ir su juo susijęs išdidu
mas, nenoras lenktis autorite
tui. Tačiau visai teisingai auto
rius pastebi, kad “Religinio ne
tikėjimo apraiškos dažnai per
tempiamos” (10). Ir dėlto auto
rius teisingai žodį bedievis ra
šo kabutėse, nes tikrų bedie
vių neatsiranda, tik yra daugiau 
ar mažiau nutolusių nuo Bažny
čios ir religinės praktikos.

Knyga suskirstyta į dešimtį 
skyrių. Pirmasis — Pažintis su 
netikinčiaisiais. Čia autorius 
nukelia mus į savo tėviškės 
apylinkes ir parodo tariamuo
sius bedievius, iš tikrųjų dau
giau religinius individualistus 
ir madai pasidavusius pirmei
vius. Atsiduriame kartu su au
toriumi ir Ukmergės gimnazijo
je, kur būta apstu vadinamų 
pažangiųjų mokytojų, kur bren
do nemažas būrys komunistuo
jančio elito, bet kartu prasi
verždavo ir idealistinė dvasia 
iš kitos pusės. Vydūno švie
sus paveikslas mokinių pamal
dose. knygų ir spaudos įtaka, 
kryžių ir šventovių niekintojai, 
laisvamanybė ant komunizmo 
meškerės.

Antras skyrius — Netikintie
ji atranda kunigą. Pradedant J. 
Tumu ir baigiant bevardžiais 
gimnazijų kapelionais, pamoks
lininkais. parapijų kunigais, au
torius parodo, kokius stebuk
lus žmogaus sieloje daro kuni
go nuoširdumas, atvirumas, tak
tiškumas, paprastumas, doru
mas.

Trečias kyrius — Tikintieji 
tolsta nuo kunigo. Tai priešin
gybė antrojo skyriaus pavyz
džiams. Religinė sielos kerte
lė ypatingai jautri, ypač vai
kuose, jaunuoliuose. Kieta ku
nigo ranka giliai atstumianti— 
sako autorius. Net ir Dr. J. 
Šliupas į bedievybę pasukęs 
dėl klebonijoje patirto neteisin
gumo.

Ketvirtas skyrius — Nusivy
limas žmonėm ir Dievu. Čia au
torius atskleidžia eilę per jaut
rių žmonių paveikslų ir paro
do, kaip klaidingai padarytos 
išvados religinėje srityje veda 
į nusivylimą ir užsispyrimą ne
vykdyti religijos uždedamų pa
reigų. Egoizmas — kliūtis nuo
širdžiai tikėti.

Penktas skyrius — Vyro ir 
žmonos Djeyas. Čia autorius su 
nepaprastu rūpestingumu at-

mo-
pa-

skleidžia skirtingą vyro ir 
terš psichologinį tikėjimo 
grindą. Gyvi pavyzdžiai rodo, 
kaip vienas kitą šeimoje papil
do ir turtina, arba, kaip netin
kamu. keliu eidami, griauna re
liginę nuotaiką, išmuša iš dar
numo ir atgraso. Atrodo, kad 
šiuo atžvilgiu autorius daugiau 
reikšmės skiria teigiamam ir 
neigiamam moters vaidmeniui.

Šeštas skyrius — Dievo ilge

Elizabeth, NJ. 8 Kūčių die
na palaidotas stalius, meninin
kas, muzikas Antanas Fidleris, 
tesulaukęs 59 metų. Mirė gruo
džio 21 širdies priepuoliu.dar
be. Velionis buvo gimęs Esse- 
ne. Vokietijoje. Ten lankė pro
gimnaziją ir pas tėvą pradėjo 
mokytis staliaus amato. Tobuli
nosi Dusseldorfe. Paskui įvai
riom mašinom specializavosi 
Klaipėdoje ir Kopenhagoje. Ga
vęs specialybės diplomą, dirbo 
Kaune.

Muzikos pradėjo mokytis Es- 
sene. Lankydamas Vištyčio pro
gimnaziją paskui gyvendamas

GINTAS KLIUČNIKAS, laimėjęs pianistų varžybose pirmą vietą.

Čia duodama 
V. Čepinskio, 
Gravrogko, J. 
gyvenimo, jų

sys, abejonės ir kančia. Čia au
torius parodo nuo Dievo nuto
lusio ar tolstančio žmogaus ne
rimą, kančią, ieškojimą pasitei
sinimo, sąžinės nuraminimo. O 
vis dėlto tariamo petikinčio vi
duje slypi Dievo ilgesys ir bai
mė tuštumos, atmetus Dievą.

Septintas skyrius — Pagony
bės nostalgija ar iliuzija? Jei 
krikščionybė netinkanti nau
jiem laikam, tai reikia kitur 
ieškoti dvasinės pusiausvyros. 
Autorius vykusiai parodo pago
nybės nostalgijos beprasmišku
mą. Šiame skyriuje pakalbama . 
ir apie tuos, kurie tautą, tėvy
nę mėgino statyti vietoje Die
vo.

Aštuntas skyrius ,— Mokslo 
žmoniy Dievas, 
ryškių bruožų iš 
M. Biržiškos. J. 
Čiurlio religinio
ieškojimų ir išvadų.

Devintas skyrius — Viešoji 
kova ir asmens įsitikinimas. 
Tai aštunto skyriaus tęsinys, te- 
siskiriąs nuo ano tik tuo, kad 
čia rodomi aktyvūs kovotojai, 
veikėjai, turėję savo politinėse 
ar idėjinėse programose ir ko- 

- vos prieš religiją uždavinių. 
Čia mes susitinkame su dve
jopu dr. J. Bagdonu — pana
šiu kovotoju kaip dr. J. šliu
pas, o vėliau religingu seneliu. 
Čia ir buvęs “Laisvės” redak
torius K. Vidikas miršta kata
liku. Prie religinio gyvenimo 
grįžta V. Putvys. Panašus į Put- 
vį yra ir M. Sieževičius.

Dešimtajam skyriuje — Me
nininkų sielos vingiai — sutelk
ti meno žmonės: J. Biliūnas, V. 
Krėvė. I. Nauragis, 0. Naura- 
gienė, J. Baltrušaitis. Gražiau
siai atskleistas J. Biliūnas, pa
kankamai V. Krėvė, silpnesni 
paveikslai yra Nauragių, o J. 
Baltrušaitis čia nesiderina, nes 
jo religiniame pasaulyje mato
me vientisumą, be jokių lūžių.

Iš viso patys įdomiausi epizo-

A. A. ANTANU FIDLERĮ PRISIMINUS
Klaipėdoje ir Kaune, mokėsi 
daugiau pats per save. Vokie
čiam užėmus Klaipėdą ir pasi
traukus lietuvių parapijos var
gonininkui į Lietuvą, velionis 
kuri laiką vargoninikavo, vėliau 
pats persikėlęs Kaunan groda
vo šv. Antano bažnyčioje ir 
Kauno karo ligoninės koplyčio
je sekmadieniais. Pasitraukęs 
su šeima nuo antrosios bolševi
kų okupacijos. 1950 atvyko Į 
JAV ir apsigyveno Bayonne, 
N.J. Vėliau persikėlė i Eliza- 
betą ir, kai komp. J. Žilevičius 
pasitraukė, po jo porą metų 
vargoninkavo.

sti- 
ir 

pa-

UŽSISAKYKITE LIETUVIŠKŲ 
PAPIGINTŲ KNYGŲ

RELIGIJA, FILOSOFIJA

dai yra tie, kur atskleidžiami 
gyvieji žmonės, visuomenei ži
nomi vardai. Jų sutelkta dau
giau paskutiniuose skyriuose, 
bet ir ankstesniuose skyriuose 
jų pasitaiko. Be čia ką tik mi
nėtų dar randame A. Smetoną, 
dr. V. Kuzmą, dail. A. Žmuidzi
navičių, Venclauskus ir kt.

Knyga parašyta lengvu 
liumi. Jos turinys įdomus 
prasmingas. Galėtume gal 
geidauti kai kurių liečiamų žmo
nių portretų pilnumo. Tačiau 
turime atsiminti, kad autorius 
lietė labai jautrius dalykus ir 
turėjo būti atsargus: geriau 
mažiau pasakyti, negu ką nors 
užgauti, nemaloniai nuteikti. 
Gal būtų buvę geriau, jei var
dais minimi žmonės būtų su
telkti labiau vienoje vietoje 
(pav. Venclauskai, Smetona), ne
gu įkaišioti kituose skyriuose, 
kur veikia bevardžiai pavyz
džiai.

Pabaigai išrašome kelis saki
nius iš knygos aplanko: “Lietu
vių raštijoj tokio pobūdžio lei
dinys yra bene pirmas. Jis to
li gražu nėra pilnas, tačiau lai
kytinas vertinga prasklaida 
dvasinio lietuvių gyvenimo, ku
ris daugeliu savo bruožų ski
riasi nuo kitų tautų. Šis leidi
nys bus nepamainoma paslau
ga ne tiktai tiems, kurie domi
si dvasiniu žmonių virpesiu, 
bet ir tiem praktinio gyveni
mo žmonėm, kurie ieško tikrų 
pavyzdžių: paskaitininkam, pa
mokslininkam, kalbėtojam, ra
šytojam, veikėjam, tėvam, auk
lėtojam, kunigam, vienuoliam 
ir kitiem. Jis bus ypač naudin
gas tiem, kurie savo gyvenime 
yra patyrę sutemų arba jose 
dar tebeieško prošvaisčių”.

(Stasys Yla, DIEVAS SUTE
MOSE, religiniai lūžiai lietuvių 
gyvenime. Išleido Tėviškės Ži
buriai, Kanadoje 1964 m.. Ap
lankas dail. Telesforo Valiaus. 
392 psl., kaina 3.00 dol.

Buvo didelis mėgėjas lietu
viškos giesmės ir dainos. Pra
dėjęs Vištyčio progimnazijos ir 
bažnyčios choruose dalyvauti, 
tik paskutiniais metais, sveika
tai pablogėjus, pasišalino iš 
choro. Klaipėdoje dalyvavo baž
nytiniame ir Darbininkų Susi
vienijimo choruose, Kaune — 
šv. Antano parapijos, “Maisto”, 
Kauno operetės choruose; vie
nur kitur tremtyje Vokietijoje 
ir JAV — Bayonnės ir Eliza
betho parapijų choruose. Kaip 
choristas, buvo vertinamas, nes 
gerai pažino gaidas ir turėjo 
stiprų aukštą dramatinį tenorą. 
Choruose dalyvaudamas daina
vo ir giedojo vadovybėje žymių

fnukelta į 7 psl.)

Newarko arkivyskupijos ta
lentų konkurse L. ir G. Kliuč- 
nikų sūnus Gintas, gimęs 1950. 
laimėjo pirmą vietą. Jau ne pir
mas kartas, kada šis jaunuolis 
laimi pirmąsiąs vietas pana
šiuose konkursuose. Tai neabe
jotinai talentą turįs pianistas. 
Nevieną kartą elizabietiškiam 
teko gėrėtis jo puikiu skambi
nimu per įvairius parengimus. 
Jo mokytoja yra žinoma pianis
tė virtuoze Julija Rajauskaitė- 
Sušienė.

Gintas yra baigęs Elizabetho 
Sv. Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijinę mokyklą, priklauso Eli
zabetho jaunesniųjų • vyčių bū
reliui ir šiuo metu mokosi 
aukštesnėje Seton Hall mokyk
loje S. Orange, N.J. Ginto ma
inytė yra mokytoja, į šį kraštą 
atvažiavusi prieš penkiilika me
tų, tačiau tėvelis čia gimęs ir 
augęs. Be Ginto, Kliučnikai au
gina dar tris dukras. Visa Kliuč- 
nikų šeima yra grynai lietuviš
ka ir visi reiškiasi lietuvių kul
tūrinėj veikloj; sūnus ir duk
ros priklauso lietuvių skautų 
organizacijai, o abu tėvai gie 
dą lietuvių parapijos chore.

Jaunajam Gintui linkime išt 
vėrinės ir nuolatinio tobulėjime 
pasirinktoje muzikos šakoje.

Mž. D-<

Mano katekizmas, vaikučiam, spalvotas 1-00
šv. Pranciškaus pėdomis, III ordino vadovėlis 1-00
Tikybos vadovėlis, katekizmas paaugusiem 1-00
Katalikų katekizmas, suaugusiem platus religijos aiškinimas 3.00 
Lekcijos ir Evangelijos sekmad., šventad. 2.00
Sv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskio 2.00
Gegužės mėnuo, Tėv. K. Bučmio, O. P. M. 1.50
Sv. Pijus X, kun. J. Petrėno 1.00
šv. Pranciškaus regula ir konstitucija 1.00
Kova prieš Dievą Lietuvoje, dr. J. Savojo 1.00
Katalikai, pasaulėžiūra ir politika 1.00.
Saulės giesmė, dr. A. Maceinos 2.00
Marijos apsireiškimas Liurde, vysk. P. Bučio 2.00
Pranašystės apie pasaulio pabaigą 1-00
Eisiu pas Tėvą, kun. J. Burkaus 0.50
šv. -Antanas Paduvietis, Nello Vien 1.00
Negesinkime aukurų, vysk. V. Brizgio 2.00
Milžinas, didvyris, šventasis, kun. Pr. Gaidos 2.00
Prie vilties kryžiaus, dr. J. Prunskio 1.00
Jaunuolio būdas, kovos, mokslas, religija, Tilhamer Thoto

(keturios knygutės) 2.00
Tautinis auklėjimas šeimoje, V. čižiūno 1.00
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, I tomas 10.00
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, II tomas ‘ 12.00
Ateitininkų vadovas, kun. S. Ylos 3.00
Didžioji padėjėja, dr. A. Maceinos 2.00
šv. Pranciškus Asižietis, T. D. Daveau, O. F. M. 2.00
Serafiškuoju keliu, Mąstymai, T. Hasenoehrl 8.00
Ateitininkų ideologija, St. Šalkauskio 2.00
Gyvenimo šaltiniai, apie sakramentus, kun. S. žilio 3.00
Niekšybės paslaptis, A. Maceinos 4.00
Lietuviškas auklėjimas šeimoje, L. Dambriūno 0.50
Mokslas ir religija, dr. J. Prunskio 2.00

ISTORIJA, GEOGRAFIJA

.Vysk. M. Valančiaus biografija, V. Biržiškos 1.00
Maironis ir jo gyvenimo bruožai, Aidų leidinys 1.50
Mistiniame sode, kan. M. Vaitkaus 2.00
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičiaus 1.00
Lietuviškoji išeivija, prel. Myk. Krupavičiaus 2.00
Lietuvių archyvas, bolševizmo metai 1.00
Argentinos lietuviai 2.00
Lietuvos vaizdeliai, A. žemaičio 1.00
Trys ultimatumai, dr. P. Mačiulio 1-50
Aleksandrynas, V. Biržiškos, I ir II tomas 12.00
Tėvynėje ir pasaulyje, kan. A. Steponaičio 3.00
VI. Nagius - Nagevičius, dr. B. Matulionio 6.00
Senasis Vilnius, dr. A. Šapokos 5.00
Teroro ir vergijos imperija Rusijoje, K. Bielinio 2.00
Su Minija Į Baltiją, kan. M. Vaitkaus 1.50
Negęstanti šviesa (marijonai), kun. Pr. Garšvos 3.50
Lietuvos vyčiai Amerikoje, Ig. Sakalo 5.00
Lietuvos spalvotas žemėlapis 2.50

BELETRISTIKA

Valentina, A. Vaičiulaičio 1-00
Susitikimas, J. Gailiaus 1.00
Gundymai, J. Gailiaus 1.00
Pabučiavimas, J. Grušo 1.00
Kryžiuočiai, H. Sienkevičiaus (trys tomai) . 5.00
Kalvos ir lankos, A. Baranausko 2.00
Uždraustas stebuklas, S. Būdavo - 1.50
Saulės grįžimas, A. Barono 1-50
Kaimietiškoji psalmė, F. Timmermano 1.50
Grožvydės meilė, P. Orintaitės 2.00
Purienos po vandeniu, Ruigio Andriušio 1.50
Dažytas vualis, W. S. Maughamo 3.00
Gyvenimas yra dailus, V. Volerto 2.50
Sveiki, gyvi, J. Parojaus 2.00
Vytis ir Erelis, J. Kmito . 1.00
žvaigždė viršum girios, Alės Rūtos 2.00

POEZIJA

Atviros marios, L. Andriekaus 2.00
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus 2.00
Naktigonė, L. Andriekaus 200
Marijos žemė, A. Tyruolio „ 1.00
žemės pakopos, J. Blatrušaičio 1.00
Alfa ir Omega, M. Vaitkaus 1.50
Relikvijos, Nerimos Narutės 2.0
Beržų pasakos, O. B. Audronės 1.50
Sacra Via, A. Tyruolio 1.00
Aukos taurė, S. Santvaro 2.50
Veidrodis jūros dugne, V. Bogutaitės 1.00
Vidurdienio sodai, B. Brazdžionio 4.00
Poezija, J. Aisčio 6.00
Respublika, S. Lauciaus 1.00
Anykščių šilelis, A. Baranausko 5.00
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės 2.50
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio 1.00
Sidabrinės kamanos, K. Bradūno 2.00

* t

MENAS, MUZIKA 
Art Collection, pranciškonų meno galerija 6.00
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustino 5.00
Mūsų šokiai, II tautinių šokių šventės repertuaras 3.00
Lietuviška muzika, C .Sasnausko 2.00
Kalėdų balsai, mišriam chorui 1.00
Liaudies dainos, K. Banaičio 1.00
Garbė Dievui, kun. K. Senkaus, giesmynėlis su gaidomis 3.00

VADOVĖLIAI, KNYGOS JAUNIMUI
Elementorius E., Ig. Malėno 2.00
Kregždutė, A. Rimkūno, pirmoji dalis 2.50
Kregždutė, A. Rimkūno, antroji dalis 3.00
Kregždutė, A. Rimkūno, trečioji dalis 3.25
Svirplio muzikanto kelionės, V. Tamulaičio 2.00
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienės 2.00
Kas gražu, vaikams piešinėliai 0.75
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka 1.25
Dvylika brolių juodvarniais lakstančių, angliškai- 1.00
Jaunojo galiūno keliu, kun. P. Gavėno 2.00
Lietuvos laukai, S. Jonynienės 3.00
Ten, kur Nemunas banguoja, A. Tyruolio 3.50
Gintaras, J. Plačo 4.00
Tėvų šalis, S. Jonynienės 3.50

MALDAKNYGĖS 
Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro 3.00
Būk mums malonus, kan. F. Bartkaus mažas lietuviškas

sekmadienio mišiolas 3.00
Marija, gelbėki mus, Sibiro lietuvaičių maldaknygė 1.25
Didžioji savaitč 1.00

(VAIRIOS
Lietuvių Moksl. Akad. Suvažiavimo Darbai IV 6.00
Lietuvių Moksl. Akad. Suvažiavimo Darbai V 10.00
Padangių keliai, astronomija, kun. P. Vaverio ..1.50
Lietuva — Europos nugalėtoja 2.00

Darbininko administracijoje veikia spaudos kioskas, gaunami 
naujausi lietuviški leidiniai, maldaknygės, kryžiai, gintaro ir odos 
darbiniai, ilgo grojimo plokštelės, atvirukai iš pasaulinės parodos.

Rašyti ar kreiptis:
DARBININKO ADMINISTRACIJA 

910 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N. Y. 11221 

Telefonas — GLenmore 2-2923
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BENDROJI LIETUVIŲ ŠALPA 1964 METAIS
Dvidešimt mėty veikia Bal

tas, tačiau jo darbas dar nėra 
nusistojęs. Keičiasi Balfo šel
piamieji, keičiasi Balfo ištekliai 
ir jo organizacijos žmonės. Rei
kia džiaugtis, kad 1964 metų 
daviniai rodo, jog Balfas dar 
nesmunka ir nesirengia eiti į 
archyvą ar istorijos puslapius. 
Balfas tebėra gyvas ir nuolat 
stiprėja.
Balfo šaltiniai ir šuliniai

Šalpos darbe Balfas visad tu
rėjo ir tebeturi be dugno šu
linį, į kucf galima pilti tiek, 
kiek nori, bet kurio nebus ga
lima pripildyti, kol Lietuva bus 
pavergta.

1964 metais Balfas turėjo 
106,333 dol. pajamų ir dar prie
du gavo daug įvairių dovanų 
rūbais, knygomis, vaistais ir ki
tom gėrybėm. Viską daiktan 
sudėjus, Balfas per 1964 metus 
sukaupė per 200,000 dolerių 
išteklių bendrajai lietuvių šal
pai. Viskas buvo gauta tik iš 
lietuvių. Taigi Balfo šaltinis yra 
lietuviai.

Gerą dalį skirtų aukų Balfas 
negalėjo tvarkyt taip, kaip no
rėjo, nes turėjo vykdyti auko
tojų valią, pvz. persiuntė net 
40,058 dolerių Vasario 16 gim
nazijai Vokietijoj, tik 4.838 do
lerius Saleziečių gimnazijai Ita
lijoje arba pagal aukotojų pa
geidavimus ir prisiųstus pini
gus išsiuntė gėrybių siuntas į 
užsienius (1963 metais Balfas 
turėjo 77,652 dol. pajamų pini
gais, o 1962 metais — 78,421). 
Žymiai didesnės pajamos 1964 
metais buvo dėl to. kad į JAV 
Vasario 16 gimnazijos direkto
rius atvyko asmeniškai ir pra
vedė sėkminga vajų gimnazijos 
statybai ir kad geriau susiorga
nizavo Chicagos Balfo rėmėjai, 
surinkdami žymiai didesnes 
symas bendrajai lietuvių šalpai.
Balfo šalpa 1964 metais

Balfas pasiuntė Vokietijos 
lietuviams 1964 metais beveik 
46.000 dolerių, kurių didžioji 
dalis atiteko Vasario 16 gimna
zijai — tokia buvo aukotojų 
valia, nes ir'pinigus daugumo
je surinko pati mokyklos vado
vybė. Atskiriem asmenim ar 
šeimom Vokietijoj sušelpti Bal
fas išleido 5,725 dolerius. Be 
to_ Vokietijoj esantiem tremti
niam buvo iš Centro išsiųsta 60 
rūbų siuntinių, prenumeruota 
spauda bei siuntinėtos knygos.

Paver.gton Lietuvon ir Sibi
ro lietuviam buvo išsiųsta 248 
naujų medžiagų siuntiniai 15, 
317 dolerių vertės. Į Lietuvą 
vis dar negalima pasiųsti spau
dos, vaistų nei religinių dalykų. 

čia galima pažymėti, kad Balfo 
Centras pajėgė teigiamai iš
spręsti visus pagristus prašy
mus šalpai į pavergtą tėvynę.

Lenkijos lietuviai 1964 me
tais gavo iš Balfo 670 siunti
nių, kurių dauguma buvo su 
rūbais, kiti su vaistais. Labai 
daug prašymų iš Lenkijos teko 
atidėti ateičiai, nes negalima 
buvo nustatyti, ar tai lietuvių 
prašymai ir ar pagalba - tikrai 
reikalinga. Taip pat kartais bu
vo neįmanoma gauti prašomų 
vaistų. Už siuntas Lenkijon su
mokėta paštui 5.000 dolerių, o 
pačios gėrybės (vartoti rūbai) 
buvo vertos per 20,000 dolerių.

Balfas siuntė pinigus ar gė
rybes į įvairias pasaulio šalis, 
kur tik atsirado vargstančių 
tautiečių. Taip 1964 metais bu
vo paremti lietuviai: Austrijoj, 
Australijoj, Argentinoj, Belgi
joj, Kanadoj, Kolumbijoj, Pran
cūzijoj, Italijoj, Švedijoj, Vene- 
zueloj, Kuboj. Izraelyje, Afriko
je ir net JAV; čia šalpai išleis
ta 4.134 doleriai.

1964 metais tiesioginei šal
pai Balfas išleido vien pinigais 
77,074 dolerius, net 15,000 dol. 
daugiau kaip 1963 metais.

Siuntiniu statistika 1964:
Pavergton Lietuvon ir Sibi

ran — 248 siunt. už 15,317 dol. 
(naujos medžiagos, maistas). 
Lenkijos lietuviam — 670 siun- 
tin. — 19,493 dol. vertės (var
toti rūbai, vaistai, retais atve
jais knygos). Vokietijos lietu
viams — 60 siunt. — 1,870 dol. 
vertės (rūbai, knygos. Spauda 
neįskaitoma). Kitų kraštų lie
tuviam — 9 siunt. — 660 dol. 
•vertės (rūbai, knygos). Įvairių 
kraštų lietuviam Balfas dar 
siuntinėjo periodinę spaudą, lai
kraščius, skolino kelionpinigių.

Balfo pagalba norintiem atvyk
ti Į JAV ~

Be tiesioginės šalpos. Balfo 
Centras visais galimais būdais 
padėjo lietuviam atvykti į JAV. 
1964 metais Balfas sudarė per 
300 afidevitų. su kuriais ga
lėjo atvykti daugelis lietuvių i 
Ameriką.

Balfo Centras vedė platų su
sirašinėjimą (retai pačias by
las) dėl lietuvių atvykimo iš pa
vergtos tėvynės. Sibiro ir Len
kijos. Balfui talkinant, iš ten į 
Amerika atvvko keliasdešimt 
šeimų, kai kurių atvykimas bu
vo plačiai išreklamuotas spau
doj, tačiau Balfo talka dėl su
prantamų priežasčių buvo nu
tylėta.

Visai viešai ir intensyviai 

Balfas padėjo lietuviam atvyk
ti iš laisvų kraštų, kaip iš Vo
kietijos, Prancūzijos, Anglijos, 
Pietų Amerikos, net iš Kana
dos. Balfo stalčiuose dar vis 
tebėra per 300 imigracinių by
lų, kurių vienos išsisprendžia, 
bet tuoj pat naujos atsiranda.-
Balfo problemos.

1964 metais Balfo Centras 
atliko daug kitų darbų, kuriuos 
išvardinti užimtų gana daug 
vietos. Pažymėtinas 1964. XII 
Balfo seimas, įvykęs New Yor
ke, kuris buvo gausus ir paro
dė daug gyvybės, svarstydamas 
Balfo ateitį. Seimas išrinko be
veik pusę visai naujų direkto
rių, bet Centro Valdyba žy
miai nepasikeitė.

Baigiant šį rašinį tenka pa
žymėti, kad dosnių lietuvių au
kojančių Balfui, yra gana daug 
(vien Brooklyne suaukota per 
7,000 dolerių Balfui). Deja, no
rinčių surinkti tas aukas skai
čius nuolat mažėja. Tai bus pa
ti didžioji šio meto Balfo prob
lema.

Antroji Balfo problema yra 
ta, kad gavusieji Amerikos lie
tuvių (Balfo) šalpą retai kada 
gali viešai už ją aukotojam pa
dėkoti. nes dažnai jie yra ligo
niai, invalidai, seneliai, beraš
čiai. Negali už gautus iš Ameri
kos lietuvių siuntinius padėko
ti ir pavergtieji lietuviai. Jų 
vardu perduoda visiem nuošir
džią padėką Balfo reikalų vedė
jas. Kun. L. Jankus

LOS ANGELES, CALIF.
Sv. Kazimiero parapija 1964m. 
skaičiais

Parapijos žinioje dabar yra 
apie 1000 šeimų. Parapijoje 
dirba 3 kunigai, 6 seserys ka- 
zimierietės ir 9 pasauliečiai tar
nautojai. Parap. mokyklą lan
ko 360 vaikų, šeštadieninę li
tuanistinę — 70. Praėjusiais 
metais į parapiją įsirašė 78 šei
mos. Pakrikštyta 42 kūdikiai, 
pirmąją komuniją priėmė 61. 
Jungtuvių buvo 19. Sutvirtini
mo Sakramentą priėmė 101. Ko
munijų išdalinta 48,000.

1964 m. parapija turėjo 72, 
125.65 dol. pajamų ir 71,710. 
01 dol. išlaidų. Praplėstas vie
nuolyno namas kainavo 6,0 0 0 
dol. Išmokėtų dar lieka parapi
jos 18.000, dar lieka 122,000 
dol.

1964 m. parapijos salėje bū
ta apie 220 susirinkimų ir apie 
36 didesni parengimai. Sekma
dieniais bažnyčioje būna 5 mi
šios, kurias aplanko apie 2000 
žmonių. (L.Ž.)

ČIURLIONIO ANSAMBLIO SUKAKTIS
1940 sausio 15 Lietuvos sosti- šaulyje skambėjusi lietuviškoji velande atžymimas šiomis iškil- 

nėje Vilniuje buvo įkur- daina ketvirtį šimtmečio budi- mėmis:
tas LTM Čiurlionio ansamblis. 
Jo meninė ir tautinė veikla pa
liko gilius pėdsakus pavergtoje 
tėvynėje ir laisvojo pasaulio lie
tuvių išeivijoje.
. Ansamblio įsteigėjo muziko 
Alfonso Mikulskio ir visų čiur- 
lioniečių pastangomis plačiai pa-

BALTIMORES ŽINIOS
Ištikimybės dovanos buvo iš

dalintos tiem šv. Vardo Drau
gijos vyram, kurie sąžiningai 
išpildė savo pareigas ištisus pra
ėjusius metus. Gausus būrys vy
rų ir jaunuolių laimėjo tas do
vanas; 117 vyrų ir 19 jaunuo
lių. Jie kiekvieną antrą mėne
sio sekmadienį bendrai per 
8:30 mišias priėmė komuniją. 
Klebonas prel. L. Mendelis sek- 
mad., sausio 10. pamaldų me
tų išdalino ištikimybės dovanas 
ir pasveikino draugijos dvasios 
vadą kun. J. Antoszewski ir 
tuos, kurie laimėjo dovanas.

Trisdešimt metu sukanka nuo 
tos dienos, kai 150 maldininkų 
dalyvavo pirmoje Stebuklingo 
Medalikėlio novenoje 1935 šv. 
Alfonso bažnyčioje. Nuo tos 
pirmos dienos virš 19,000 No- 
venos pamaldų buvo laikyta ir 
15 milijonų maldininkų dalyva
vo Novenos' pamaldose. Pirma
dieniais ir antradieniais, kada 
Novenos pamaldos laikomos, di
delis skaičius maldininkų tebe
dalyvauja tose pamaldose.

Lietuviu legibninkų postas 
(154) pagerbė savo ka
pelioną kun. A. Dranginį už jo 
triūsą posto naudai. Kapelionas 
yra pasižymėjęs veikėjas įvai
riuose Amerikos legioninkų or
ganizacijose. Lietuvių posto na

no mūsų tautinius jausmus ir 
glaudė mūsų gretas prieš kraš
to pavergėją, kėlė mūsų liau
dies meno grožį ir skleidė lais
vės kovos idėją svetimųjų tar
pe.

Čiurlionio ansamblio sidabri
nis jubiliejus šiais metais Cle- 

riai, įvertindami jo darbus, pas
kutiniame susirinkime suteikė 
jam garbės žymenį (medalikėlį).

Lietuvių radijo valandėlės 
vedėjai A. Juškus ir K. Las- 
kauskas kviečia visus į metinį 
pasilinksminimo vakarą šešta
dienį sausio 16. lietuvių svetai
nės salėj. Vakarui paruošta 
įdomi programa: bus dainų, mu
zikos ir šokių. Bus proga pasi
džiaugti savųjų talentais sceno
je. Be to, bus galima laimėti 
gražios ir geros premijos. Šo
kiams gros populiarus Jono Le- 
kevičiaus orkestras. Prie bufe
to pardavinės skanias bulvi
nes dešras. Savo dalyvavimu pa- 
remsite kilnų darbą, kurį radi
jo valandėlės vedėjai gražiai at
lieka lietuvių kolonijoje Balti- 
morėje. Taip pat bus proga pa
simatyti su seniai matytais pa
žįstamais ir maloniai praleisti 
laiką lietuviškoje atmosferoje.

Ona Žakienė, senos kartos 
lietuvė, ilgai gyvenus Baltimo- 
rėje. po. ilgos ir sunkios ligos 
mirė sausio 3. Paliko ligonį vy
rą Vincentą. sGedulingos mišios 
už jos sielą buvo šv. Antano 
bažnyčioje sausio 7. Palaidota 
Holy Redeemer kapinėse. Liko 
nuliūdęs vyras Vincentas, nu
liūdusi dukra Marija ir sūnus 
Juozas.

Sausio 15 akademija Čiurlio
nio ansamblio namuose,

Gegužės 9 jubilėjiniu koncer
tu Muzikos Instituto salėje ir 
banketu.

Kviečime laisvojo pasaulio 
lietuvių spaudą radijo valandė
les ir organizacijas ansamblio 
dvidešimt penkerių metų veik
lą prisiminti straipsniais, spe
cialiomis radijo programomis, 
koncertais bei akademijomis.

Tegul skamba pakili čiurlio- 
niečių daina, mus gaivindama ir 
lydėdama į jų gimtinę — Lietu
vos sostinę Vilnių ir ten įsilie- 
dama į laisvės pergalės himną.

Čiurlionio Ansamblio
Sidabrinio Jubil. Komitetas 

10908 Magnolia Driven
Cleveland, Ohio 44108

Liudvikas Kašinskas, senos 
kartos lietuvis, staiga mirė sa
vo namuose Leeds gatvėje, sau
sio 5. Velionis prižiūrėdavo sa
vo sergančią žmoną, kuri pa- 
ralyžuota, ji liko nuliūdusi ne
tekus savo vyro. Mišios už 
Liudviko sielą buvo šv. Alfon
so bažnyčioje sausio 8. Palaido
tas Holy Redeemer kapinėse. 
Liko nuliūdę dukros Konstan
cija, Viktorija ir Petronė, sū
nus ir eilė anūkų.

Stanislovas Jankūnas (Jim - 
mie Young) gimęs ir augęs Bal- 
timorėje, staiga mirė sausio 7. 
Velionis dirbo įvairiuose siu
vyklose Baltimorėje. Gedulin
gos mišios už jo sielą buvo šv. 
Alfonso bažnyčioje sausio II. 
Palaidotas Holy Redeemer ka
pinėse. Paliko nuliūdusią moti
ną Ameliją, žmoną Eleanorą. 
dukra Elaine, seseris Antanina 
ir Benediktiną, brolį Jurgį.

Jenas Obelinis

— Inž.. Pranas Urbutis, nuo
latinis Pedagoginio Lituanisti
kos Instituto rėmėjas,, taip pat 
ir šiais metais atsiuntė 40 dol. 
čeki, skirtą nuo mokslo mokes
čio atleidžiamam studentui me
tiniam mokslo mokesčiui apmo
kėti. Pr. ’Urbutis savo laiške 
pastebi’’daugelis šiandien mė
gina kalbėti ir sielotis lietuvy
bės ir jaunimo problemomis. 
Tai labai gražu. Tačiau vienais 
žodžiais problemos nesispren- 
džia! Lietuviškosios mokslo in
stitucijos turi pajusti visų pri
sidėjimą prie bendro darbo.
Tai turi tapti realybe. Darbai, 
pinigai bei pozityvus asmeninis 
dalyvavimas lietuviškųjų bei 
jaunimo problemų sprendime 
yra tikrasis laidas į laimėjimą. 
Tai jausdamas, ir skiriu P. L.
Instituto studentui pilną metinę 
stipendiją”.

— Ateitininkų Federacijos 
Vyriausioji Rinkimų Komisija 
primena, kad kandidatų į Fede
racijos Tarybą siūlymo termi
nas yra vasario 1. Kandidatus 
siūlyti gali ne mažiau kaip 5 
balsuotojai. Pasiūlyti galima 
tiek kandidatų kiek yra renka
mųjų t.y. 15 kandidatų į Tary
bos narius. Siūlytojai turi nu
rodyti kandidatų ^vardus ir pa
vardes, amžių, adresą ir pridėti 
raštu sutikimą kandidatuoti. 
Siūlytojai turi pasirašyti, nuro
dydami savo adresus ir kurios 
ateitininkų sąjungos kuriam 
padaliniui priklauso.

— Dr. Feliksas ir Saulė Pa
lubinskai iš Pacatello, Idaho ir 
Domas ir Ona Vaičiai iš Hud
son. N.Y. pirmieji iš atskirai 
gyvenančių ateitininkų užsire
gistravo Ateitininkų Federaci
jos Tarybos rinkimam. Laukia
ma, kad ir visi kiti ateitinin
kai, šiuo metu nepriklausą jo
kiom vienetui, tiesioginiai re- 
gistruotusi rašydami ir praneš
dami savo adresą Vyriausiai 
Rinkimų Komisijai, 9382 Hoff 
St., Philadelphia, Pa., 19115.

— Muz. Algis Šimkus sukū
rė kompoziciją Maironio bala
dei “Čičinskas”. Maironis yra 
buvęs šio jaunojo mūsų kom
pozitoriaus krikšto tėvas. Da
bar ši muzikinė baladė bus pir
mą kartą išpildyta Dainavos 
ansamblio koncerte Chicagoje 
sausio 17.

— Dr. Elena Tumėnienė, 
Los Angeles, pakviesta profe
soriauti valstybinėje kolegijo
je Fullerton, California; ji ne
seniai įsigijo filosofijos dokto
ratą iš pasaulinės literatūros.

JŪRATĖ VEBLAITYTė skambina Chopiną jaunųjų talentų 
vakare sausio 9 Newarke. B. BAICIŪNAITĖ deklamuoja. N. JARMAS skambina pianinu.

DANGUOLĖ MASIONYTĖ skaito V. Krėvės Arą. Nuotraukos 
V. Maželio.
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O KO KO?
VOKIEČIU SPAUDOJE APIE 

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Ci art d v lakūnas Eindhoveno 

aviacijos bazės valgykloje, sė
dęs užkandžiui, pasiskundė, — 
kaJ “net ir kiaulės neėstu to
kio maisto!”

Viskas būtų baigęsi ramiai, 
bet tą pastaba išgirdo karinin
kas. Sugriebęs lakūna, vienoj 
rankoj dar laikanti sumuštini, 
iiupdė i savo automobili ir pa
sileido pas artimiausią ūkinin- 

. ką.
Karininko nuomone, buvo tik 

vienas būdas panaikinti proble
mą: jei kiaulės suės sumuštini, 
istorija liūdnai baigsis lakūnui.

Sumuštinis buvo numestas
* kiaulėm. Trys kiaulės ji apuos-
• tė, sukriuksėjo ir greitai pasi

šalino ...
Paskutiniai pranešimai skel- i 

bia. kad maisto kokybė Eind
hoveno bazėje pagerėjo.

—o—
Statybos firma Birmingham 

Alabamos laikraštyje patalpi
no skelbimą: ieškanti 40 stalių 
— 20 kairiarankių ir 20 deši
niarankių. Tas pats atlygini
mas abiem grupėm. 

—o—
Clevelando autostradoje bu

vo pastebėtas iVolkswagenas. 
puikiai ir greitai riedąs be kai
rio rato.

Vairuotojas lengvai išspren
dė keblią padėti. Jis pasirinko 
du keleivius, atrodo, dėl atitin
kamo svorio o ne dėl kompa
nijos. Abu susėdo Į dešinę au- • 
tomobilio pusę: vienas prieky, 
antras užpakaly. Ir automobilis 
puikiai važiavo — kairys ratas 
nesiekė kelio. ,—°—

Įrodyti, kad amerikiečiai daž
nai tiki i didžiausias nesąmo
nes. vienas Kalifornijos ban
kas savo lange išstatė tokį skel
bimą:

“Galima greitai ir daug už
dirbti! Mes Kalifornijoje orga
nizuojame kačių ūki su 100.000 
kačių. Kiekviena kate kiekvie
nais metais atsives apie 12 ka
čiukų. Kačių kailiai bus par
duodami po 30 centų, šimtas 
vyrų kasdien gali nulupti 5000 
kates. Todėl kasdien pajėgsime 
uždirbti virš 10.000 dol.

Kuo šersim kates?
šalia kačių ūkio taip pat or

ganizuojame žiurkių ūki su 
1.000.000 žirkių. Žiurkės dau
ginsis dvylika kartu greičiau 
kaip katės. Todėl kasdien turė
sime katėms užtektinai žiurkių.

O kuo šersim žiurkes? Nulup- 
tom katėmis ...

Ar dabar jau aišku? Mes šer
sim žiurkes katėmis, kates žiur
kėmis ir gausim veltui kačių 
kailius. Bendrovės akcijos par
duodamos tik už penkis centus. 
Platesnės informacijos gauna
mos banke”.

Skelbimas pritraukė būrius 
smalsuoliu, iš kurių neįtikėtinas 
skaičius banke teiravosi tų pla
tesnių informacijų ...

Telesforas Vėsulis

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

Kai tik Vasario 16 gimnazi
joje Vokietijoje, Huettenfel- 
de, surengiamos kokios iškil
mės, koncertai, minėjimas, tai 
aplinkinių miestų vokiečių dien
raščiuose tuoj pasirodo straips
nių su nuotraukom. Vokiečiam 
ypač patinka kalėdiniai vaidini
mai. eglutės. Be to, jie tiesiog 
žavisi lietuvių tautiniais šokiais 
ir rūbais. Pagaliau, kad gimna
zija turi itin gerus ryšius su 
vokiečių spauda., čia didelis 
nuopelnas mokytojo Fr. Skėrio.

Vokiečių laikraščiuose ir šie
met pasirodė platūs Eglutės 
programos aprašymi su pui
kiom nuotraukom. Pasirodė ir 
šiaip informacijų apie šį lietu
vių kultūros židinį, gimnazijos 
atsiradimą, lietuvius išeivius 
Vakaruose, lietuvių tremtinių 
skaičių Europoje, JAV, Aus
tralijoje. Vokiečių spauda pažy-

ROCHESTER, N.Y.
Senųjų lietuvių eilės vis re

tėja. Praeitais metais mirė 37 
žmonės. Kaip liūdna darosi, 
kad asmenys, su kuriais teko 
daug dirbti per metų metus, 
staiga išsiskiria iš mūsų tarpo.

Štai sąrašas lietuvių, kurie 
mirė praeitais metais: Vladas 
Saunorius 78 metų, Konstantas 
Kairis 75 metų. Sofija Patašins- 
kienė. Monika Saunorienė, 
Ona Zygeronienė. Ona Belskie- 
nė 93 metų, Mrs. Kalinauskie
nė. Pranas Jodauskas 64 metų. 
Juozas Ambrasas 71, Juozas 
Vilemaitis, Ignas Margelis 73. 
Juozas Kulis 74. Valter Gur- 
ka 69. Marcelija Rimkus, Dovy
das Bulsis 39. Bernardas Mika
lauskas. Venorika Manelis 69, 
Mrs. Tamašauskas 83. Adolfas 
Orlauskas 78. Mrs. R. Skarabo- 
gotas 53. Jonas Brunetas. Mar
tinas Budris 77. Juozas Petke
vičius 61. Monika Kommet 47, 
D. Naujelienė, Anatanas Kava
liūnas 69. Veronika Palšiūnie- 
nė 73. sesuo Marija Jaskūnas 
51. Boleslovas Mičelevsky. A. 
Duobienė 80, Mrs. Kazymiera 
Kreivaitienė 80. Longinas Ba
ronas 68. Juozas Bartash 81. 
Mykolas Mockevičius 68.... Rai- 
mond Kulis 42.

Senosios kartos lietuviai jau 
baigia atgyventi savo dienas. 
Per pastaruosius trejus metus 
mirė 89 asmenys. K.Z.

— Muzikos Žinių reikalu 
Pranas Ambrazas, Vargoninin
kų Sąjungos iždininkas, rašo: 
“Per spaudą kviečiau ir dabar 
dar pakartotinai kvįęčiu visus 
mylinčius muziką užsiprenume
ruoti vienintelį lietuvių kalba 
leidžiamą muzikos žurnalą — 
“Muzikos Žinias”. Pasikeitus 
mano gyvenamai vietai, prašau 
čekius ir laiškus -siųsti nauju 
adresu: Pranas Ambrazas. 
27471 Markbarry Dr.. Euclid. 
Ohio. 44132. Kadangi žurnalo 
redaktoriai ir valdybos nariai 
ir administratorius dirba be at
lyginimo. laisvu nuo savo tie
sioginių pareigų laiku, tad mie
lus prenumeratorius atsiprašo
me. jeigu žurnalo numeris po 
numerio ir vėliau pasirodys.

mėjo, kad jau šių metų pava
sarį Vasario 16 gimnazija per- 
sikelsianti į naująjį statomą pa
statą.

“Frankfurter Neue Presse” 
nriminė gimnazijom nastato — 
Rennhof pilies —istoriją. Prieš 
100 metų ioie gyveno Frank
furto bankininkas von Rotšil
das. miręs 1886. Paskutinis kil
mingasis pilies gyventojas 
buvo baronas von Heyl su žmo
na. Šiam 1952 mirus, pilies pa
statas buvo parduotas pirkliui 
Rhein, o šis pilį su visu par
ku pardavės anuometinei lietu
vių bendruomenės valdybai. 
Šis. kaip ir kiti vokiečiu dien
raščiai. nurodė, kad Kalėdų eg
lutės iškilmės buvusios “ypa
tingai įspūdingos”.

“Mannheimer Mfirgen” dien
raštis. paskelbęs iškilmių apra- 
švmą. įsidėjo ir ypač pavyku
sias nuotraukas — kai kurios 
ju paskelbtos “Darbininke” ir 
kt. lietuvių spaudoje JAV. 
Anuot to dienraščio, puikia va
karo dovana buvo solistės A. 
Stempužienės pasirodymas su 
kalėdinėmis giesmėmis. Nuro
dyta. kad 1964 pabaigoje Va
sario 16 gimnazijoje buvo 96 
mokiniai.

Heidelberge 1 e i džiamas , 
“Rhein-Neckar Zeitung” atkrei
pė dėmėsi į JAV svečius — ka
rius. kurie atvykę helikopteriu. 
Dienraštis pateikė duomenis ir 
apie lietuvių išeivių skaičių Eu
ropoje.

Kiti dienraščiai, kaip “Wein
heimer Nachrichten”, nurodė, 
kad kalėdiniame kun. Br. Liu- 
bino parašytam vaidinime 
buvę nuotrupų, perpintų šių 
dienų aktualijomis.

Karlsruhės mieste leidžiamas 
“Badische Volkszeitung” pažy
mėjo, kad Badeno-Wuert tem- 
bergo krašto vyriausybė nauja
jam pastatui paskyrusi 500.000 
DM. sumą (arba 125.000 dol.).

Dar kiti dienraščiai. kaip 
“Lampertheimer Zeitung”. iškė
lė lietuvių gimnazijos palaiko
mas lietuvių tradicijas, nurodė, 
kad lietuviai yra keliavę “ilgą 
kančios kelią”.

Apie Kalėdų eglutę, gimnazi
ja rašė ir kiti aplinkinių mies
tų vokiečių laikraščiai. “Worm- 
ser Zeitung” pastebėjo, kad 
lietuviai, esą, gerai jaučiasi 
Rennhofo pilyje, o vaikai čia 
suradę antrąją tėviškę.

V. Alseika

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia- w
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininkę. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Rosiindale, Boston, Mass. 02131.

AR NENUSTOSIU PENSIJOS
Esu 73 metų amžiaus. Gaunu 

“retirement pension” (senat - 
vės pensiją). Sveikata mano ge
ra. esu dar gerokai stiprus ir 
pernai vėl vedžiau. Žmona yra 
67 metų. Ji taip pat gauna se
natvės pertsiją. Prieš išeida
mas į pensiją, aš buvau mėsi
ninkas (bučeris). Nors ir neno
riu pats save girti, bet turiu pa
sakyti. kad aš buvau geras ir 
gerai dirbau.

Dabar man tas žydas, pas 
kurį ilgus metus išdirbau, sa
ko: grįšk į darbą, bent trim 
dienom į. savaitę; dabar gauni 
pensijos, dar gausi algos ir kai
po senam žmogui nereiks mo
kesčių (taksų) mokėti valdžiai. 
Taigi bus geras gyvenimas ir 
pinigų prisitaupysi.

Aš netikiu, kad viskas gali 
jau taip gerai būti. Bijau ir pen
sijos nustoti. Prašau man pa
aiškinti kaip, čia yra. 
Pensininkas, Woodhaven, N.Y.

Jei Tamsta esi vyresnis negu 
72 metų, tai pensijos nenusto
si nė vieno cento, nors ir kažin 
kiek uždirbtum. Iki 72 metų 
pensininkai gali uždirbti iki 
1200 dolerių į metus, nenusto
dami jokios dalies savo pensi
jos. Jei uždirba daugiau, negu 
1200 į metus, bet mažiau negu 
1700 į metus, jie nustoja 1 
dolerio savo pensijos už kiek
vienus 2 dolerius, kuriuos jie 
uždirba. Jei tokie pensininkai 
uždirba virš 1700 į metus, jie 
nustoja 1 dolerio pensijos už 
kiekvieną virš 4700 į metus už
dirbtą dolerį. Tačiau, sulaukęs 
72 metų pensininkas nenustoja 
nė vieno dolerio savo pensijos, 
nežiūrint to. kiek jis uždirba. 
Taigi jums baimės dėl pensi
jos nustojimo nėra.

Vienu atžvilgiu Tamsta bu
vai netiksliai painformuotas. Ir 
pensininkai ir nepensininkai 
privalo mokėti darbo pajamų 
mokesčius. (Income Tax) nuo už
darbio. Nuo tų pinigų, kuriuos 
gauni kaip senatvės pensiją,

mokesčių mokėti, žinoma, ne
reikia.

KAIP GALIU PRIVERSTI 
VYRĄ MOKĖTI?

Aš ištekėjau prieš 8 metus. 
Turiu du vaikučius. Vienas ber
niukas yra 6 metų amžiaus, ki
tas — 3 metų.

Prieš metus mano vyras, ku
ris visą laiką gėrė, mus paliko 
ir dingo. Mes susisiekėm su gi
minėm ir pažįstamais, bet nie
kas nebuvo apie jį girdėjęs. 
Mums buvo labai sunku gyven
ti, nors aš turiu motiną ir tė
vą; bet ir jiems patiems sunku 
gyventi, mažai uždirba.

Kreipiausi į miestą. "Miestas 
dabar man moka šiek tiek vai
kų išlaikymui, bet labai mažai. 
Be to. man gėda, kad mes pri
klausome nuo labdaringos įstai
gos.

Prieš mėnesį mūsų giminės 
New Yorke mums pranešė, kad 
jie susitiko mano vyrą; kad jis 
turi gerą darbą ir uždirba apie 
175 dolerius į savaitę prie.sta
tybos. Aš neturiu pinigų va
žiuoti į New Yorką jo ieškoti ir 
negaliu vaikų palikti.

Kaip galiu priversti vyrą mo
kėti už mūsų (mano ir vaikų) 
išlaikymą, kad mums nebereikė
tų gyventi iš miesto malonės?

Palikta žmona
Massachusetts 

—o—
Patarčiau pranešti miestui 

(Welfare Department), kuris ir 
vaikus šelpia, kad Tamstos vy
ras gyvena ir dirba New Yor- 
ko mieste. Jie rūpinsis Tamstos 
vyrą surasti. Jiems bus leng
viau tai padaryti, negu Tams
tai. Suradus vyrą, bus galima 
jį priversti, jei jis savo noru 
atsisakys, išlaikyti Tamstą ir 
vaikus. Tamstai nereikės šiuo 
reikalu važiuoti į New Yorką. 
Yra toks įstatymas, kuris vadi
nasi “Uniform Reciprocal Sup
port Act”. Remiantis šiuo įsta
tymu. galima priversti kitur gy
venantį tėvą išlaikyti jo palik
tą šeimą.

PADĖKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI

LIETUVIU KULTŪROS CENTRU 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIA. SPAUSTUVE. PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Aukos siunčiamos adresu:

BUILDING FUND 
FRANCISCAN MONASTERY 
680 BUSHWICK AVE 
BROOKLYN, N.Y. 11221

Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais 
500 — amžinais nariais 
100 — fundatoriais 

* 
aukojusieji mažiau — rėmėjais.
Galima jr-aSyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

Siunčiu auką statybų fondui S..................

Pažadu auką statybų fondui S.... '.............

Įrašau mirusį .......................................................... .............

Siuntėjas ...................,........................................................

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

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

I
 Norite geros meniškos fotografijos —

PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvitj ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografijų? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Tel. HYacint 7-4677
______________

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokyklą. 
Jums už prieinamiausią kainą atliks visokius 
fotografinius darbus.

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

Adolfo SCHRAGERIO

gamybos baldų. Mūsų specialybė — 
importuoti tik geros kokybės baldus iš 
V. Vokietijos ir kitų Europos valstybių.

336 East 86th St., N. Y. C.
Tarp 1st ir 2nd Avenue • TR 9-0400

B 
A 
L 
D
A 
I

Atidaryta kasdien nuo 9 v.v.; antradieniais ir šeštadieniais 9-6 v.v.

r

VASARIO 16 GIMNAZIJOS Kalėdų eglutės programa.

- HAVEN REALTY -
Real Estate- • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas. apdraudos. Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. ’• Tel. VI 7-4477

r

r-rr________  .. _ .

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
i

AUGSČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausios dešros 

Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai. įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540 
Flushinge -41-06 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heights — 82-10-37th Avenue

— DE 5-1154

New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 
<Tarp 85 - 86 g-vių)

Ridgewoode - 56 54 Myrtle Ave. - YA 1-7068
Astorijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia-verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi )
Skolintis automašinoms, namu remontui.'akciją. pirkimui

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS. 100-21 89th Ave.. Richmond Hill N. Y.: HI 1-6799
A. VEDECKAS. 83 Morgan St.. Stamford. Conn. — Tel. 325-0997

•
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

CRANE SAVINGS & Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres. 
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 

Nemokamai vieta automobiliams
ON 

INVESTMENT 
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai Jdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesj. 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. Ir ketvirt. 9:00 ryto - 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

('
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@ SPORTAS
Futbolas

, Ateinantį sekmadienį LAK 
trejos futbolo komandos žai
džia taurės varžybų rungtynes. 
Pirmoji komanda dėl Dr. Man
ning© taurės susitinka su ar
mėnais '2 vai. Van Cortland 
parke^Nr. 3, Bronx N.Y. Re
zervinė Association taurės var
žybom keliauja į Dix Hill par
ką, Caledonia Rd. ir Wolfs Hill 
Rd., Huntington L.I., kur žai
džia, 12:30 <val. Abejos rungty
nės jau buvo du kart atšauk
tos ir dabar galės įvykti tik 
orui leidžiant. Jauniąį pereitą 
sekmadienį dėl sniego nežaidė. 
Sį sekmadienį jauniai žaidžia 
National Cup varžybose U vai. 
Lwvittown, L.I. Atletas

Pabaltiečių ir kartu lietuvių 
slidinėjimo pirmenybės numa
tomos kovo 6-7 Kanadoje, To
ronto apylinkėse. Varžybas 
rengia estai. Tiksli data ir vie
ta bus paskelbta vėliau.

ĖV-jų sportinių žaidynių sta
lo teniso ir plaukymo varžybos 
bus balandžio 3-4 'Detroite, Mi-

WALTER SCOTT paminklas New Yorko Centriniame parke. Skulptorius J.A. Vard. Nuotr. V. Maželio.

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

New York Times, sausio 3, aprašo 
North Central p-bes, kurias laimėjo 
Miro Radoicič, didmestris Rob. Byrne, 
Al Sandrin Ir Ed Formanek, surinkę 
po 6 tš.; Illinois čempionas Povilas 
Tautvaišas, V. Kostič ir R. Verber po 
5% tš. Rašiny pabrėžta, kad Taut
vaišas iki paskutinės partijos buvo 
turnyro lyderiu, vienok susitikęs su 
Radocičiu praleido laimėtiną padėtį, 
vėliau lygiąsias. Įdėta toji partija, 
vaizdžiai rodanti, kad išvargę žaidi- 
kai nebeišvengia klaidų.

Šiose p-bėse dalyvavo 108 varžovai. 
Edmar Mednis 8-tas su 5 tš., C. Bras- 
ket 19-tas, Dr. E. Marchand 30-tas. 
Stasys Makutėnas iš Indianapolio 
baigė grupėje su 4 taškais. Jis sužai
dė lygiomis su ekspertais: Dedinskiu 
(Milwaukee) ir M. Rogan (Illinois).

Bostono tarpklubinėse, sausio 8, So. 
Bostono lietuvių pil. draugijos šach
matininkai turėjo sunkų uždavinį 
rungtynėse su Brandeis universitetu, 
nes neturėjo savo eilėse Ged. Švei
kausko, Bostono čmepiono. Algis Ma- 
kaitis puikiai sukovojo su meistru 
Robin Ault, kelerių metų Amerikos 
jaunių čempionu, užbaigęs partiją 
lygiomis. Kazys Merkis ir Juris Ozols 
laimėjo po tašką. Algirdas Leonavi
čius padarė lygias su McLavyhlia. 
Išdavoj 3-2 mūsų vyrų naudai. Boyl- 
stono klubas suklupo prieš Sylvania. 
Pirmenybių lentelėj:

1 v. Lietuviai 5-1 19-11
2 v. Boylston 4-2 17-13

Seka MIT, kurie užbaigę partijas 
taipogi turės 4 tš. Sausio 15 d. MIT 
rungiasi su Lietuviais, So. Bostono 
LPD-joj.

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867*3680

SCHOOLS

ST. SAVIOUR 
HIGH SCHOOL 

588 Sixth St., Brooklyn 15, N. Y.
SO 8-4406 

School Sisters of Notre Dame 
Sister M. Felician S.S.N.D. 

Principal, Academic

BENEDICTINE ACADEMY 
Sisters of St. Benedict

Sister Theophane O.S.B. Superior
High School Grades 9-12 

869 Broadway 
PATERSON, N. J.

POWER MEMORIAL 
ACADEMY

161 West 61st Street 
New York City 

JU 6-7353 
Christian Brothers of Ireland 

Rev. Brother Robert C. McMullen
Principal: 

HIGH SCHOOL — DAYS

“VENTA”
Home Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BANDŽIUKAS
84-12 102nd Street

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS
- J U V E L Y R A S

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI

chigan. Varžybas vykdo Detroi
to Kovas.

Pabaltiečių stalo teniso pir
menybės numatomos gegužės 
1-2 Clevelande. Vykdo Cleve
land© žaibas.

Pabaltiečių krepšinio ir tink
linio pirmenybės gegužės 15-16 
Chicagoje. Varžybas vykdo lie
tuviai.

Pabaltiečių lengvosios atleti
kos ir plaukymo pirmenybės 
numatomos liepos 10-11. Var
žybas vykdo estai.

XV-jų sportinių žaidynių sta- 
gvosios atletikos ir lauko teni
so varžybos numatomos rugsė
jo 11-12 Clevelande.

Daromi pasitarimai surengti
pirmąsias lietuvių šaudymo - 
varžybas. * )

Visuotinis metinis Š. Ameri
kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjungos suvažiavi
mas šaukiamas vasario 6-7 Cle
velande, Čiurlionio namuose. 
Suvažiavime bus Fasko Įvesdi
nimas į pareigas ir Š. Ameri
kos lietuvių krepšinio rinktinės 
išvykos į Australiją apžvalga.

DARBININKO 
nauji skaitytojai
P. Yocas, Roxbury, Mass., I. 

■Kapočius. Richmond Hill, N.Y. 
A. Bendzius, Verdun, Que, Ca
nada; E. čepelevičius, Chicago 
Hl., J. Bliznikas, Kearny, N. J.;
J. Narukynas, Chicago, Ill, A. 
čypienė, T. Gružas, Labor Ser
vice Co., A. Leiber, A. Mika
lauskas, A. Palavinskas, A. 
Paškauskas, J. Petkelis, S. Šim
kus, A. žolynas, Vakarų Vokie
tija; A. Senikas. Great Neck, 
N.Y.; V. Gratkauskas, Voketi- 
ja; P. Jakulevičius, Elmhurst, 
N.Y.; V. Grajauskas, Vokietija, 
M. Radzevičiūtė. Chicago, Ill.;
K. Balandis, Elizabeth, N.J.; D. 
Kiudulas, Union City, Conn.

J. Masaitis. Great Neck, N.Y. 
užsakė V. Eidukevičiui, Brook-

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS LIETUVIŲ 
KULTŪROS CENTRO STATYBAI AUKOJO:

Po 100 dol. Butkys, Vacį. Great Neck, Li.n.y.
Bobinas K. Cicero, III.
Dumbrienė, Albina ir dukros Nijolė ir Vida įrašo mirusį tėvelį 
dr. Aleksandrą Dumbrį, Richmond Hill, N.Y.

50 dol. J. Šimkus įrašo mirusią Jadvygą, Brooklyn, N.Y.

Po 20 dol. M. ir R. Jauniškis, Northport, L.I. N.Y.
P. Stujus, Forestville, Conn.

Po 10 dol. Agota Kalinauskienė, Kingston, Pa.
Ona Kokučionis, Pittsburgh, Pa.
Vyt. Grajauskas, Čliffiside Park, N.J.
P. Paliukonis, So. Boston, Mass.
Pov. Šlapelis, Rochester, N.Y.
Mae čižauskas, Richmond Hill
N.Y-: ’ ‘ ?

.......... .... .................... rut:. J >-• t’-
6 dol. J.S. Kriaučiūnas, M.D. Toledo Ohio.

Po 5 dol. A. Tautkus, Chicago, Ill.
Dr. P. Jucaitis, Toledo, Ohio.
Barbara Bart, New Britain, Conn.
V. Bernardisus, Westfield, Mass.
Pranas Dailydė, Syracuse, N.Y.
P. Kurzėnas, Chicago, Ill.
Vincas Kamaitis, Millbury, Mass.
J. Kavaliauskas, Hartford, Conn.
E. Verba, Brooklyn, N.Y.
K. Bakanskas, Dorchester, Mass.
Jean Fox, Cambria Heights, N.Y.
P. Ličkus, Chicago, Ill. įrašo mirusį J. Talubą.

3 dol. M. Liutkus, Chicago, Ill.
BkPo 2 dol. M. Raukus, Scranton, Pa.
Adelė, Henrikas Bajalis, Los Angeles, Calif.
Ant. Silico, Danielsville, Pa.

Po 1 dol. E. Gerulaitienė, Detroit, Mich.
A.J. Juška, Chicago, Ill.

Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems. Kad greičiau galėtume įgy
vendinti užsimotus planus, maloniai prašome paskubinti aukas: 
Building Fund, Franciscan Monastery, 680 Bushwick Ave., Broo
klyn, N.Y., 11221.

Elizabeth, N.J.
(atkeltas iš 4 ps.)

mūsų muzikų — J. Gaidelio, J.
Kačinsko, A. Makačino, St. So-
deikos, J. Žilevičiaus ir kt.

Velionis buvo giliai pamal
dus katalikas, blaivus, pavyz
dingas. Daug skaitė lietuviškos 
spaudos ir ją rėmė, priklausė 
Šv. Vardo draugijai, rėmė Bal- 
fą ir kitas lietuviškas kultūri
nes organizacijas. Išauklėjo pa
vyzdingą lietuviškai susipratu
sią šeimą. Sūnus Vilius, geolo
gijos mokslų daktaras, dirba 
Anglijos valdžios tarnyboje Ka
nadoje. Žmona Danutė Zubric- 
kaitė, pianistė, veikli skautuo
se.. 1955. dalyvavo ..Kanadoje 
VIII skautų jambore atstovavo 
lietuviam. Karalienei Elžbietai 
lankantis, teko kalbėtis su ja 
ir suteikti apie Lietuvą infor
macijų, kuriomis karalienė do
mėjosi. Duktė Gražina lanko 
šv. Benedikto akademiją ir pa
sižymi matematikoje, pavasarį 
baigia akademiją. Didžiame nu
liūdime paliko žmoną Oną ir 
sūnų su šeima ir dukterį.

Viešpatie, suteik Antano sie
lai amžiną ramybę ir šeimai pa
guodą. J. ž-čius

Hastingso turnyre pirmavo jugo
slavas Gligorič ir estas Paul Keres. 
Pasaulio čempionė Gaprindašvili su
žaidė lygiomis su Keresu.

Sovietu p-bėse, Kijeve, kuriose vyr. 
teisėju yra vilnietis Vladas Mikėnas, 
pirmauja didmestris Korčnojus, ve
jasi Bronštein ir kiti.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas Ridgewoodo rajone. Su 
apšildymu. Tinkamas šeimai 
su vaikais. Nori lietuvių. Skam
binti GL 3-8426.

Išnomuojamas butas gražia
me Woodhaveno rajone, šeši 
kambariai pirmame aukšte. Dėl 
papildomų informacijų skam
binti VI 94)775.

Parduodamas gerame stovyje 
mažai vartotas automobilis 1951 
m. modelio Plymouth. Skam
binti TA 7-6355.

Išnuomojamas rūsyje (base
ment) 2 kambarių su vonia bu
tas East New Yorke. Teirautis 
telefonu: AP 7-6127.

J. Rasčius, — F. Betuliui, 
Richmond Hill., N.Y.

A.P. Bagdonas, HELENA, Ala 
— A Novak, Chicago, Ill.

Maloni padėka visiems užsa-

FOR SALE

1962 Chevrolet, 2 door, Bis- 
cayne, like new, 6 cylinders, 
Standard shift Turquoise 1,100 
dol. VI 3-6545.

Pakeitus šildymo sistemą, yra 
likę apie 7 tonai kūrenamų an
glių (bockwet rūšis),'kuriuos ga
lima pirkti už labai prieinamą 
kainą. Vieta yra East New Yor
ke, iš kur galima juos pasiimti. 
Skambinti VT 7-3563.

Išnuomojamas butas Rich
mond Hill sekcijoj iš 5 erdv;ų 
kambarių sų centraiiniu apšil
dymu ir prie gero susisiekimo. 
Skambintųvakarais po 6 vai. 
arba šeštadienį visą diena. Te- 
lef. 849-1410.

Ridgewoode, prie gero susi
siekimo ir parko, išnuomoja
mas butas iš 5 šviesių kam
barių. Kreiptis EV 6-5888.

lyn, N.Y. Rytojams ir sveikinimai nau-
V.J. Jakštas, Miami Fla. — jierh skaitytojam. Darbininkas 

V. Katauskui, So. Boston, Mass, ypač šiais jubiliejiniais metais 
prašo visų skaitytojų surasti 
bent vieną naują skaitytoją, 
kad būtų galima atsverti miru
sių eiles. Naujiem skaitytojam 
pirmaisiais metais metinė pre
numerata tik 5 dol. Rašyti: Dar-

J.G. Fellows — P. Levickui bininkas, 910 Willoughby Ave. 
abu iš Van Nuys, Calif. Brooklyn, N.Y. 11221.

J. Matusaitis, Worcester, 
Mass. — V. Morris, Sewanee, 
Tenn.

T. Banys. Cambridge, Mass, 
—sūnui Banest Littleton, Mass.

JONUI LELEŠIUI

mirus, žmonai Gertrūdai, broliui Jurgiui ir kitiem velio 
nies artimiesiem reiškiame -gilią užuojautą ir kartu-siun- 
čiame vietoje gėlių Lietuviškam Centrui auką mirusiojo 
prisiminimui.

VAIČIŪNŲ Seimą 
ir B. K. KULAI

S)

Lietuviškos muzikos plokšteles
(45 arba 33«/3 RPM)

R. Butrimo: Dzūkų polka, Auksiniai lapai. Lietuvių 
valsas. Jau šią naktį ..........................................................
B. Budriūno: Tėviškėlė. Lietuva brangi. Jau pravertos 
dvaro stonios. Lygioj lankelėj. Jūreivių maršas ..........

B. Budriūno: Vabalas ir gėlė. Ant marių. Apynėlis, 
Mano protėvių žemė .... ......................................................

Lietuviška džiazo muzika: Kas bernelio susvajota. 
Anoj pusėj Nemunėlio .............................. —------- ---------
Liet, džiazo muzika: Kelk, mergele, pramigai. Beauš
tant! aušrelė   ....................................... —...—............

Liet, džiazo muzika: Kbuoklės, Mano lėlė ....................

V. Stankus: Kam gi liūdėti; valsas ir tango —..........

Lionė Juodis: Shepher Boy, Sleeping Child ...... ........

Lietuvių dainų šventės Australijoj chorų dainos: Linelį 
raunu ne viena. Nudavė dukrelę. Už jūrių marių. Šė
riau žirgelį, šią naktelę, Stikliukėlis. Motin, motušė. 
Laisvės daina. Pasisėjau žalią rūtą. Tu berželi. Šiltas 
gražus rudenėlis. Kur giria žaliuoja. Jaunimo giesmė.

(Pašto išlaidom pridedama 25c)
DARBININKO ADMINISTRACIJA

910 WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y. 11221
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OUR LADY OF THE 
ANGELS ACADEMY

1335 Enfield Street
ENFIELD, CONN.

Felician Sisters
Sister Mary Angelis C.S.S.F.

Principal
250 Students Grades 9-12

Day Only — Tuition $200

Stephen Bredes, Ir.
ADVOKATAS

37 Sheridan' Avenue 
Brooklyn 8, N.Y.

Telef. — APplegate 7-7083

RESTAURANTS

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

For Better Weddings 
and Weekend Dancing

TUXEDO BALLROOM
210 E. 86th St. and 3rd Ave.

New York City
RE 4-7335

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS

NEW BONAPARTE
1613 AVENUE M 

(Next to Elm Theatre)
DEwey 6-6880

Have you tried

RALPH SORENTTNO’Š’ ’
Famous Italian Cuisine? 
“Where the Stars Meet”

A La Carte Dinners - Cocktails 
Parties Accommodated

(ARMAKAUSKAS)
Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVE. 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A.J. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Pubh’c

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

STORES

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius. kailininius apsiaustus, šalikus 
(stols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio, Aliaskos ruonio, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

150 WEST 28th STREET 
NEW YORK, N. Y.

Room 402

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kielbassy”. 1927 Washington Ave., 
Bronx 57, N.Y. TRemant 8-8193

, EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

REAL ESTATE

Massapequa, $20.990. giant split lev
el, 4 bedrms, 2 baths. Owner reduces 
price on this tremendous yet graci
ous home, featuring carpeted living 
rm. & dining rm., mod. fully equip
ped eat in kit., 4 bedrms., 2 lovely 
baths, large panelled family room, 
full bsmt., gar., covered patio, rich
ly landscaped grounds, extras ga
lore, choice neighborhood in school 
district #23, similar houses are sel
ling for $l,000's more.

— Better Buy Brennan — 
BRENNAN 

CA 1-5500
3900 Sunrise Highway Seaford

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE.

(prie Forest Parkway Station) 
WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

PAINTING
DISPLAY

THEODORF WOLINNIH
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

Complete Offset Printing Service 
Camera-Copy Printing 

Color Lithography
Special consideration to Religious 
Groups. Member of Knights of Co
lumbus. MERCURY ADVERTISING 
PRINTERS, 914 Bedford Avenue^ 
Brooklyn, N.Y. — UL 5-2521.

JOSEPH RUTKOSKI 
Wines & Liquors

2484 Merrick Road. Bellmore, L.I. 
We Cater to Religious Groups 

We also deliver. For fast service
Call 516 - SU 5-2644 

Ask for Joe Rutkoski

REPUBLIC Liquor Store, Inc.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y. 

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Virginia 3-3544

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME-

Inc.

PETRAS KARALIUS, sav

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotoias 

74 PROVIDENCE ST. 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1185

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVE.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-8434
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WW YOm&č
NAUJIENOS, Al

Prof. J. Eretas sausio 13 iš
skrido atgal i Šveicariją, Ame
rikoje išbuvęs apie porą mėne
sių. Aerodrome ji palydėjo duk
tė su savo vyru ir būrelis lie
tuvių. Iš Šveicarijos taip pat 
buvo atskridusi kita jo duktė 
Birutė, kuri tarnauja šveicarų 
oro linijoje.

Vaidinimas, rengiamas Balfo 
vajaus užbaigimo proga, bus šį 
šeštadieni, sausio 16, Apreiš
kimo parapijos salėje. Pradžia 
6 v.v. Iš Chicagos atvyksta ka
merinis teatras ir suvaidins tris 
trumpus veikalus (plačiau žiūr. 
skelbimą šiame puslapyje).

ALBERTAS SLEIDERIS - AL 
SLEDER

Albertas Slederis (Al. Sleder) 
kurio seneliai, Darbininko skai
tytojai, gyvena New Yorke, 
Forest Hills, praėjusią vasarą 
buvo priimtas i aukštąją Wfest 
Pointo karininkų mokyklą, ku
rioje jis dabar labai gerai mo
kosi; yra tarp 10 procentų ge
riausių kariūnų. Aukštesnę mo
kyklą baigė Omahoje, Nebras- 
koje, kur gyvena jo tėvai, abu 
lietuviai. Buvo labai veiklus ir 
gabus, geras sportininkas, ga
vęs stipendiją mokytis Nebras- 
kos universitete, bet pasirinko 
West Point karininkų akademi
ją, Į kurią priimtas tarpininkau
jant kongresmanui Glen Cun
ningham. Linkime geriausios 
sėkmės! (Jd)

WAGNER THEATER
Kasa atidarai Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmos pabaigos; 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienj, sausio 15 d. — iki
Trečiadienio, gausio 20, 1965 

Linksma spalvota filmą — 
“DAS SOSSE LEBEN

DES GRAFEN BOBBY” 
Vaidina:

P. Alexander. I. Schoner, G. Philipp 
Priedinė filmą: 

“Petersburger NSchte”
Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

1 Literatūrinis Z
Z atsisveikinimas Z

su A. A. poetu Į

! ALGIMANTU Į
: MACKUM |
Z Programoje: Z
Z A. LANSBERGIO Į
Z žodis apie A. Mackaus ■
r kūrybą: j

A. Mackaus poezijos 
deklamavimas. 

• •
: sausio 15 į
Z penktadienį, 8:30 v. vak. Z• ' - •
Z dail. Kaz. Žoromskio "
Z studijoj Z
Z 257 West 14th Street

Manhattan# f

f Visi maloniai kviečiami. *
? . -
2 L. J. O. F.
» Diskusijų Ratelis!
• •• •

Redakcija .......... ..... ....... GL 5-7281
Administracija ....... ....... GL 2-2923
Spaustuvė ......... ...... GL 2-6916
Vienuolynai ........... ....... GL 5-7068

Kun. L. Jankus, Balfo reikalų 
vedėjas lankėsi Washingtone, 
norėdamas gauti pašalpos lietu
viam tremtiniam iš armijos tur
to, kuris yra likviduojamas.

Stamford, Conn., sausio 17 d. 
3:30 v. popiet šaukiamas Lito 
Investing Co. metinis akcinin
kų susirinkimas viceprezidento 
Algio Vedecko bute, 83 Morgan 
St. Stamford. Conn. Kviečiami 
akcininkai ir, tie, kurie norėtų 
į bendrovę įstoti.

Kongresm. John J. Rooney 
iš Brooklyn© Balfo reikalų ve
dėjas dovanojo Sibiro malda
knygių rinkinį. Kongresmanas 
yra Balfo bičiulis, kalbėjęs Bal
fo sukaktuviniame seime New 
Yorke.

Vienų vieni, spausdinta Dar
bininko atkarpoje, jau išėjo at
skira knyga. Aprašoma visa 
mūsų rezistencija 25 metų lai
kotarpyje. - Knygą išleido Į 
Laisvę Fondas. Knygos auto
rius N.E. Sūduvis.

Dail. J. Bagdonas įsikūrė gy
venti Woodhavene. Sausio 9 iš 
Washington© persikėlė ir jo 
žmona. Dabar jų adresas yra: 
85-59 88 St., Woodhaven, N.Y., 
11421, tęl. 441-2374.

L.M.A. New Yorko Klubo 
pirmas šių metų visuotinis na
riu susirinkimas ivvko sausio 
6 M. Bortkevičienės namuose 
Woodhavene. Klubo pirmininkė 
M. Kregždienė pasveikino vi
sas nares Naujų Metų proga, 
dėkodama už malonų bendra
darbiavimą praėjusiais metais 
ir taip pat linkėdama gražių 
1965 metų.

Be einamųjų reikalų. 1964 
Šekspyro metų proga, klubo 
narė E. Rastonienė apibūdino 
Šekspyrą ir paskaitė ištraukas 
iš naujai išleisto “Hamleto” ver
timo lietuvių kalbon. “Hamle
tą” vertė A. Nyka-Nyliūnas; 
išleido Šviesos-Santaros organi
zacija.

Gražiai išleista knyga, taip 
pat geras jos vertimas lietuvių 
kalba, sukėlė didelį klubo na
rių susidomėjimą. Turimi eg
zemplioriai vietoje buvo išpla
tinti. Klubo narėms buvo dide
lis malonumas išgirsti gražia 
lietuvių kalba ir įspūdingai per
duotą “Hamletą” ir taip pat pa
sivaišinti M. Bortkevičienės 
gražiai paruoštomis vaišėmis.

(B. Kidolienė) Stamforde, Conn., kuris Algio

PROF. J. ERETAS sausio 10 ateitininkų ieimos šventėje įteikia dovanėlę 
jaunučiui Tomui Vainiui. Nuotr. P. Ąžuolo.

LAIVAI New Yorko uoste. Nuotr. R. Kisieliaus.

PASIKALBĖJIMAS APIE LITO BENDROVĘ
Litas Investing Co. ateinan

tį sekmadienį, sausio 17, šau
kia metinį akcininkų susirinki
mą viceprezidento Algio Vedec
ko bute, Stamforde (83 Mor
gan St.), Conn. Ryšium su tuo 
susirinkimu, tikiuosi, Darbinin
ko skaitytojam pravers kelios 
informacijos apie lietuvišką fi
nansinę įstaigą. Informaciją ma
loniai suteikė Litas Investing 
Co. prezidentas Vytautas Vebe- 
liūnas.

— Kaip pavyko kelionė? — 
pirmiausia paklausiau.

— O, kelionė buvo labai pui
ki. Man ypač malonu aplankyti 
kitų kolonijų lietuvius. Pernai 
teko progos būti Europoje ir 
Brazilijoje, neseniai — Kalifor
nijoje ir Chicagoje.

— Turėjot, turbūt, progos 
ten Lito bendrovę praplėsti?

— Tai tiesa. Dairiausi patiki
mų mokslo draugų, pažįstamų. 
Sutinką ne tik operacijas vyk
dyti, bet ir savo kapitalą inves
tuoti. Lito įstaigų atidarymas 
kituose miestuose taip pat Įga
lins tų vietovių lietuvius inves
tuoti savo kapitalą, taupyti, im
ti paskolas rimtam reikalui. 
Los Angeles mieste Lito atsto
vu yra inž. Stasys Kungys 
(1581 Dell Dr. M. Pk., Los 
Angeles, Calif, tel. AN 9-8767).

Chicagoje pramatomoš" dvi 
raštinės: viena Marquette Par
ke. kita Brighton Parke. Čia 
dar laukiame paskutinio sutar
čių pasirašymo. Žinoma, nerei
kia užmiršti iž mūsų skyriaus 

Vedecko globoje jau veikia nuo 
pat pradžios. -

— Ar sena ta pradžia?
— Litas Investing Co. Inc. 

gimė prieš porą metų. Tai jokiu 
būdu ne mano vieno iniciatyva. 
Penki asmenys, kurie dabar 
yra bendrovės direktoriai, su
tarėm tverti šį ekonominį vie
netą. Nei vienam iš mūsų ne
reikėjo tai daryti dėl staigaus 
pelno, nes visi turėjome ir tu
rime gerus darbus arba profesi
jas. Matom, kad atėjo laikas 
lietuviams plėstis į prekybines 
bei finasines sritis. Jos. kol 
kas, yra dar labai mažai paju
dintos. Finansinis ekonominis 
pagrindas Vakarų pasaulyje la
bai dažnai apsprendžia grupės 
ar bendruomenės svarbumą ir 
padeda konsoliduotis.

Tiesa, akcininkų pelnas yra 
pagrindinis mūsų bendrovės 
motyvas, tačiau be pelno nebū
tų galima net prašyti plačio
sios bendruomenės prisidėti. 
Tai būtų lyg aukojimas savų 
pinigų, o aukomis mes, lietuviai 
esame jau pakankamai apsikro
vę.

— O kaip jūs dabar tvarko
tės?

— Kalbant visai trumpai, 
reiktų į du klausimus atsakyti: 
iš kur gauname pinigus ir ką 
su jais veikiame? Kapitalas at
eina iš investuotojų — taupy
tojų ir gaunamo pelno iš ope
racijų. Pinigai investuojami į 
duodamas paskolas, nekilnoja
mą turtą, akcijų biržą (tik 20 
proc.) ir prekybą, kaip antai, 
alkoholinių gėrimų krautuvėm, 
dėl kurių dabar yra įsteigtas 
prašymas. Jau dabar gana plati 
yra veikimo dirva, o planai dar 
platesni.

— Ar esate užtikrinti organi
zacijos augimu?

Būdamas konsėrvatyvus eko
nomas ir realistas, tikėjausi 
lėtesnio Lito bendrovės augi
mo. Aktyvus prisidėjimas viso
kio luomo ir profesijų žmonių 
mane maloniai nustebino. Taip 
pat ir skolininkų kokybė yra 
nuostabiai aukšta. Iš visų pa
darytų paskolų dar nė vieno 
cento neteko nurašyti į nųosto-

Angelų Karalienės Maldos 
Apaštalavimo Draugija, kuriai 
ilgus metus vadovauja Ona Pa- 
natauskienė, Darbininko 50 
metų jubiliejaus proga, lietu
viškos spaudos paramai paau
kojo 10 dol. Nuoširdus ačiū.

Moderniojo meno galerijoje 
nuo sausio 19 iki vasario 21 
bus piešinių paroda, kurioje 
bus išstatyta New Yorke gyve
nančių dabarties dailininkų pie
šiniai. Tuo pačiu metu visos A- 
merikos šešiuose muziejuose 
vyks panašios parodos. Rudenį. 
New Yorke įvyks visos Ameri
kos piešinių paroda. Modernio
jo meno galerija kartu su da
barties dailininkų piešiniais at
skirose salėse išstatys 19 ir 20 
amžiaus garsiųjų dailininkų 
piešinius.

liūs. Žinoma, gavome prašymų 
ir tokių, kad nuostolių būtų bu
vę, bet tie prašymai nebuvo pa
tenkinti.

—Ar galima kas nors rimto 
finansiniame pasaulyje padary
ti, sakysime, tik su šimtu 
tūkstančių dolerių?

VYTAUTAS VEBELIŪNAS, Litas 
Investing Co. prezidentas

Man pačiam esant Pangros 
oro linijos revizoriumi, kur ope
ruojame per metus milijonais 
dolerių. Lito turtelis atrodo la
bai kuklus — vos 150,000 dol.

— PO PROGRAMOS ŠOKIAI GROJANT ”4 AIDŲ” ORKESTRUI —

Sausio 16, šeštadienį 
Pradžia 6 vai. vak.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
259 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.

BALFO VAJAUS UŽBAIGIMO

Oktavos pamaldos. Sausio
A 18-25 yra Bažnyčios vienumo 

oktava. Šv. Petro parapijos baž
nyčioje oktavos pamaldos bus 
šiokiadieniais 8 vai. ryto, bet 
sausio 17 ir 24 — oktavos pa
maldos, šv. Mišios ir anglų kal
ba pamokslai bus 4 vai. popiet.

Šv. Petro parapijos choro pa
rengimas bus sausio 16 d. 7 v. 
v. Liet. Piliečių Draugijos sa
lėje. Programą išpildys parapi
jos choras ir sol. Stasys Liepas.

Skiltininkų kursai. N. Angli
jos lietuvių skautų skiltininkų 
kursai įvyks sausio 15-17 pas 
Tėvus Pranciškonus Kenne- 
bunkporte. Iš Bostono vyksta 
A. Valančiūnas, A. Bakšys. V. 
Adomkaitis ir G. Subatkevičius.

Tretininkų susirinkimas bus 
sausio 17 d. 3 vai. popiet pa
rapijos salėje po bažnyčia. Po 
šio susirinkimo brolijos nariai 
dalyvaus šv. Mišiose 4 vai. po
piet. Mišios bus aukojamos už 
mirusius brolijos narius ir gy
vųjų intencija.

Vadovų sueiga. Sausio 17 d. 
2 vai. popiet šaukiama Bostono 
skautų Žalgirio tunto vadovų 
sueiga, tuntininko Č. Kiliulio 
bute.

Bronė Kapočienė, grįžusi sau
sio 4 d. prieš 12 nakties au
tomobiliu su savo vyru, vos iš
lipus iš mašinos, prie savo na
mų So. Bostone buvo plėšiko 
partrenkta žemėn ir atimta pi
niginė. Užpuolikas paspruko.

Bet jau yra pagrindas finan
suoti ir steigti prekybos šakas. 
Jau dabar Litas yra finansavęs 
keletą prekybų. Tik atsiminki
me, kad dabartinė didžioji Ge
neral Dynamics bendrovė prieš 
antrą pasaulinį karą pradėjo 
savo operacijas, rodos, su 20, 
000 dol.

— Būtų dar įdomu sužinoti, 
kaip prie šios organizacijos ga
lima prisijungti?

— O, tai geriausias klausi
mas. Yra du būdai: akcijų pir
kimu, kurios dabar yra po 11 
dol. (prieš kurį laiką buvo 10 
dol.). ir taupymu šioje organi
zacijoje. Akcijas turi garantuo
ta metini dividendą 50 et. ir 
jos taip pat dalyvauja likusia
me operaciniame pelne. Tau
pant gauname nuo 414 ligi 6 
procentų pagal sąskaitos sutar
tį. Mūsų bendrovės adresus, jei 
reikia, rasite -Darbininko skel
bime — Litas Investing Co. 
Inc. V. Rb.

PROGRAMOJE:

Nijole Martinaityte
Jonas Kelerius
Rimvydas Cinką
suvaidins:

Kosto Ostrausko — GYVENO KARTĄ SENUKAS IR SENUTE
Tennessee Williams — KALBĖK MAN KAIP LIETUS
Brolių Quintero — SAULĖTĄ RYTĄ

Veiks bufetas su valgiais ir gėrimais 
Bilietai: auka $2.50 suaugusiems 

$1.00 vaikams
Ateidami paremsite šalpos darbą ir pasigėrėsite puikia programa.

Balfo Vajaus Komitetas 
100 New Yorko Skyrius

Žalgirio ir Baltijos skautu 
tuntai savo ramovėje, Lietuvių 
Piliečių Draugijos namuose, 
sausio 22 d. 6 vai. vak. atidaro 
lietuviškos spaudos knygynėli. 
Knygynėlyje bus stengiamasi 
sutelkti lietuvišką spaudą, kad 
ja galėtų naudotis lietuviš
kas skautiškas jaunimas. Kny
gynėliui vadovauti paskirtas 
Algis Adomkaitis. Šiuo metu 
knygynėlis dar nėra knygpmis 
gausus, todėl Bostono lietu
viai prašomi knygynėliui pado
vanoti lietuviškų knygų, žurna
lų ar užprenumeruoti kurį nors 
lietuvišką laikraštį, šia proga 
skautai prašo jų būklui pado
vanoti seną, bet vartojimui tin
kamą pianiną, kuris skautams 
yra labai reikalingas besimo
kant lietuviškų dainų ar tauti
nių šokių. Norintieji padaryti 
šią auką prašomi pranešti skau
tų tuntininkui Česlovui Kiliu
liu!, 51 Torrey St., Dorchester, 
Mass. Tel. 282-8797 arba skau
tų kapelionui kun. Jonui Kli
mui. Pianino pervežimui pasi
rūpins patys, skautai.

CAMBRIDGE, MASS.

Moterų Sąjungos 4 kuopa, ku
riai vadovauja Ambrozaitienė, 
sausio 23 d. 3 vai. popiet lietu
vių katalikų klube rengia pasi
linksminimą. Kalbės parapijos 
klebonas kun. A. Baltrašūnas. 
Menine programa rūpinasi vika
ras kun. V. Valkavičius. Gudas 
iš Norwoodo rodys spalvotus 
filmus iš lietuvių dienos New 
Yorko pasaulin, parodoje. Bus 
užkandžiai ir šokiai. Pelnas 
skiriamas parapijai. Parapie- 
čiai ir svečiai prašomi kuo gau
siai atsilankyti (a)

NASHUA, N.H.

Mūsų kolonijoje praeitais me
tais daug senesnio amžiaus žmo
nių paliko šį pasaulį. Pašaipū
nė šv. Kazimiero draugija nete
ko 10 narių.

Vincas ir Viktorija Tamulio- 
niai praeitais metais minėjo 73 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Jie jau baigia šimtą me
tų, yra silpnos sveikatos. Zig
mas ir Agota Baubliai, Vaitie
kus ir Julija česnuliai minėjo 
50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Ilgiausių metų jiems!

LDS 65 kuopa šaukia metinį 
susirinkimą sausio 24 po 8:30 
vai. mišių bažnyčios svetainėje. 
Nariai prašomi dalyvauti. Bus 
proga susimokėti už Darbininko 
laikraštį. Jei kas norės laikraš
tį užsirašyti, taip pat mielai pa
tarnausime. K. J. N.




