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žodžių 

ir jo

Mes tikime teisingumu, laisve, vienybe ir savimi
Prezidento L.B. John šono in

auguracija sausio 20 praėjo pa
gal visą numatytą programą. 
Prasidėjo pamaldom ir baigėsi 
baliais. Centre buvo preziden
to priesaika “ginti konstituci
ją” ir jo kalba, kurioje pakar
tojo "didžiosios bendruomenės" 
kūrimo principus.

Prezidentas skelbė:
Pasaulis keičiasi, ir mūsų vai

kam jis bus visai kitoks nei 
mums. Šioje kaitoje betgi “mū
sų paskirtis išlaikyti nepakitu
si mūsų tautos charakterį irjos 
tikėjimą". Išlaikytini tie princi
pai, kuriais buvo ir turi būti 
kuriamas Amerikos gyvenimas: 
teisingumas, laisvė, vienybė.

“Teisingumas reikalauja pri
siminti —- kada pilietis panei-

Sausio 20 prisiekė prez. Johnsonas, vicepr. Humphrey, Atstovų Rūmų pirm. Mc 
Cormackas. Prezidento žodžiai vertinami kaip išreiškę Amerikos idealus

gia savo bendrapilietį, tarda
mas: “Ši spalva nėra manoji”, 
arba “Jo Įsitikinimai yra sveti
mi ir kitokį” — tuo pat metu 
jis išduoda Ameriką”.

"Mes nieko nesiekiame, kas 
priklauso kitiem. Mes nesiekia
me dominuoti savo bendrake
leiviui žmogui, bet s iekiame, 
kad žmogus dominuotų tironi
jai ir skurdui".

“Nėra reikalo toliau kovoti 
tarp savęs kapitalistui ir darbi
ninkui, ūkininkui ir tarnauto
jui dėl gėrybių pasidalinimo. 
Dirbdami petys Į petį, mes ga-

lime gėrybių kiekį padidinti 
"Atmeskime tuos, kurie 

kia atverti senas žaizdas ir 
uždegti senas neapykantas".

‘‘Mes neturime pažado 
Dievo, kad mūsų didybė 
tvers. Mes esam Jo leisti

sie- 
vėl

iš
pa- 

siek-

ti didybės savo rankų prakai
tu ir savo dvasios jėga”.

“Jei mes ištesėsim.
dėl to. ką 
dėl to. kas 
to, ką mes
to, kuo mes

tai 
mes turime, 

mes esame; ne 
gauname, bet 

tikime”.
I

ne 
bet 
dėl 
dėl

"Nes mes esame tikinčiųjų 
tauta ... Mes tikime teisingu
mu, laisve, vienybe ir savo pa
čių Sąjunga. Mes tikime, kad 
kiekvienas žmogus turi 
kada nors laisvas. Ir mes 
me pačiais savim'.

būti 
tiki-

AMERIKA - MASKVA: sutartis lūžta?
Valstybės sekretorius Dean 

Rusk sausio 19 išsikvietė Sovie
tų atstovą Dobrynina aiškintis 
dėl Sovietų atominių sprogdini
mų požemiuose. Sausio 15 So
vietai sprogdino Semipalatins- 
ko srity, prie Kinijos ir Mongo
lijos sienų. Sprogimas buvo 
200.000 tonų jėgos. Rytojaus 
dieną vėjas atnešė per Kiniją 
ir Japoniją radioaktyvines dul
kes Į Pacifiką. Atominės ener
gijos komisija, tai aliarmavo, 
kaip, -prasilenkimą su atomine 
1963 sutartimi. Pagal sutartį po
žeminiai sprogdinimai neturi iš
leisti Į žemės paviršių ir orą ra- 
dioaktyvinių dulkių, šia prasme 
sovietinis sprogdinimas gali bū
ti laikomas sutarties laužymu. 
Amerikoje’ linkę aiškintis, kad 
tai vyko dėl technikinių trūku
mų. Tačiau tai yra politinė kor
ta Amerikos rankose, kuri stu
mia Sovietus Į aiškinimosi pozi
ciją. Tai lyg atsikirtimas Į So
vietų notą dėl tariamos atomi-

nių minų juostos aplink Vokie
tiją.

Popiežius įspėjo
— Popiežius Paulius VI Įspė

jo, kad bažnyčių vienybės sie
kimas neturi reikšti išsižadėji
mo tikėjimo tiesų, kurios ski
ria.

— Pasaulio Bažnyčių Taryba 
sausio 19 sudarė 8 asmenų gru
pę nuolatiniam ryšiam su Kata
likų Bažnyčia palaikyti ir kur 
galima bendradarbiauti. Vatika
ne toks nutarimas sutiktas kaip 
pirmas žingsnis i bendradarbia- 

. 'vimą.
— De 

sausio 20 
vos, kad
klausimas būtų keliamas; suta
rė siekti politinės vienybės Eu
ropos ūkinės bendruomenės rė
muose.

Gaulle ir Erhardas 
sutarė siekti iniciaty- 
Vokietijos sujungimo

— Italijos min. pirm. Moro 
pakviestas į Baltuosius Rūmus 
vasario mėn. Jo atvykimas su
darys sąlygas pavasarį Italijoje 
lankytis prez. Johnsonui.

— Vietname vyriausybės kri
zė tebesitęsia. Džiaugsmas, kad 
į vyriausybę įėjo 4 generolai, 
per ankstyvas. Vienas iš kvies
tųjų, aviacijos maršalas, atsisa
kė.

— Amerikoje stiprėja nuo
taikos, kad Amerika nepasiry- buvęs ČIA analizės ir tyrimų še

fas Herman Kimsey specialiai sovietinius Šnipus Amerikos 
tyrinėjęs Goleniewskio reikalą.
Jis liudijo, kad visi tyrimo duo
menys patvirtina Goleniewskio 
pareiškimus, kad jis caro sū
nus. Buvę tiriami pirštų nuo- Bet nevyko jo išgaut išCIA ži-

RUSIJOS caro 
sūnūs gyvas?

Ilgą laiką buvo sensacija apie 
Rusijos caro dukterį Anastazi
ją. kuri gyvenusi Vokietijos 
Švarcvaldo kalnuose kaip An
derson ir vedė ilgas bylas Vo
kietijos teismuose dėl caro duk
ters teisių pripažinimo, o -1963 
buvo parašyta knyga “Anasta
sia”. Dabar UPI agentūra pa
skelbė sensaciją, kad gyvas ir 

^caro sūnus Aleksiejus, kuris 
esąs ne kas kitas kaip iš Len
kijos perbėgęs Į Vakarus ir da
bar Long Island incognito gy
venas Michael Goleniewski, bu
vęs Lenkijos saugumo pulki
ninkas.

Pagal agentūros pranešimą 
pulk. Goleniewski kreipsis i 
Amerikos teismą, kad jam pri
pažintų kunigaikščio Aleksie
jaus teises ir priverstų Ameri
kos ČIA pateikti duomenis apie 
jį, kurie yra tos Įstaigos bylo
se.

LigŠiol buvo žinia, kad kuni
gaikštis Aleksiejus su tėvais ir 
4 seserim bolševikų buvo nužu
dyti 1918 liepos 18 Ekaterin- 
burge. 'PagaF Goleniewskio in
formaciją, visą caro šeima iš
trūkusi iš bolševikų kalėjimo 
padedant Japonijos imperato
riaus intervencijai ir Leninui; 
motina ir tėvas gyvenę baltųjų 
rusų pogrindžio globojami 
Lenkijoje iki pat mirties — 
vienas 1924, antras 1952. Jo 
seserys kunigaikštytės Olga, 
Tatjana, Marija ir Anastazija 
tebesančios gyvos. Su Anastazi
ja (Eugenia Anderson) Gole- 
niewskis susitikęs New Yorke 
pernai. Apie kitas seseris Go- 
leniewskis dar negalįs skelbti 
saugumo stfmetimais.

Pats Goleniewskis buvo Len
kijos slaptosios policijos parei
gūnas, pabėgo į vakarus 1960, 
dar prieš tai 33 mėnesius Len
kijoje dirbęs ČIA naudai. Atsi
dūręs Vakaruose po 10 dienų 
jis pasisakė esąs kunigaikštis 
Aleksiejus. Bet ČIA apie tai 
niekam neskelbė.

Apie tai dabar prašneko bu
vęs ČIA pareigūnas Frederick 
M. Winship. Jis pareiškė, kad

PREZIDENTO PRIESAIKĄ. Priesaiką priėmė vyr. teismo pirmininkas Warren, Bibliją palaikė Mrs. 
Johnson. Prie konstitucijos skirtų priesaikos žodžių Johnsonas dar pridėjo: “Taip tepadeda man Die
vas”.

PARTIJOSE: kova del valdžios tarp respublikonu baigta
Respublikonai jau baigė ko

vą dėl vadovybės. Atpirkimo 
ožiu paskelbtas Dean Burch. 
W. Milleris Įtikino Goldwateri.

kad nusileistų dėl Burch ir leis
tų jam pačiam pasitraukti iš 
tautinio komiteto pirmininkų; 
tada jo vietoj sutiko būti Ohio

komiteto pirmininkas Ray Bliss. 
Taip sutarta, ir. atrodo, taip 
bus ramiai patvirtinta sausio 
22-23 komiteto susirinkime.

Tarp New Yorko demokratu tebeina
Demokratuose visos Ameri

kos plotu ramu. Tik New Yor
ko valstijoje eina visu brutalu
mu kova, kuriai vadovauja Wag
neris. norėdamas pašalinti da
bartini komiteto pirmininką W. 
H. McKeoną apkaltinąs ji vie
šai ir pakartotinai kyšininkavi
mu, davęs jo bylai eigą. Sen. 
Kennedy paskelbė esąs toje ko
voje netutralus. Tačiau sutiko, 
kad buvo sutaręs su Wagneriu 
išspręsti vadovybės klausimą

be triukšmo savo tarpe balsavi
mo keliu. Dabar pareiškė apgai
lestavimą. kad Wagneris pasi
rinko kitą kelią. Tačiau būdin
ga. kad prieš Wagneri pasisako 
kaip tik tie asmens, kurie bu
vo rinkimuose buvo rėmę R. 
Kennedy, rodo tylią kovą dėl 
Įtakos tarp seno majoro ir nau
jo senatoriaus. Ta Įtaka turės 
reikšmės, kai bus renkamas gu
bernatorius.

Respublikonų kongresmanų 
pirmininku senasis Haleckas pa
keistas jaunesniu ir liberales
niu Gerald Fordu. Bet kai For
das pasirinko pavaduotoju Pe
ter Frelinghuysen iš N.J., tai 
sulaukė nepasisekimo: balsavi
mas paliko didele persvara se
nąjį pavaduotoją, išbuvusi tose 
pareigose 21 metus Illinois Les
lie Arends, kuris daugiau .re
miamas “konservatorių”.

Inauguracijos proga 
nepagailėjo nuoširdžių 
prezidentui Johnsonui 
gimtajam Texas. Tarp tų žodžių
pastebimas prezidento Johnso- 
no sugretinimas su jo pirmata- 
ku.

Pats Johnsonas lig šiol save 
laikė Kennedy šešėly. Ir spau
da kurstė velionies kultą. John
sonas rodėsi tesąs ne daugiau 
kaip Kennedy, testamento ’vyk
dytojas. Dabar atrodo, kad L. 
Johnsonas išeina iš Kennedy 
šešėlio. Newsweek pastebėjo: 
prieš inauguraciją Johnsonas 
paskelbė apie Kennedy paskir
tų keturių pareigūnų pasitrau
kimą iš Baltųjų Rūmų. Tai lyg 
ir simbolis, kad pasitraukia iš 
ten ir Kennedy dvasia. John
sonas dabar pastatomas šalia 
Kennedy, ir jam leidžiama švies 
ti sava šviesa. Net pabrėžiama, 
kad ta šviesa skiriasi nuo Ken
nedy.
Šalia visuomenės ar iš 
visuomenės?

Būdingus bruožus kelia Ja
mes Restonas (Times Magazi
ne). Jis žiūri i Kennedy kaip i 
asmenį, buvusį šalia Amerikos 
visuomenės, matanti jos nege
roves ir dramatiškai siekianti 
tą visuomenę reformuoti. John
sonas rodosi ne šalia visuome
nės. bet esąs joje pačioje. John
sonas “turi visus tautos popu
liariuosius idealus, palikimą, il
iuzijas. Kennedy jaudinosi dėl 
to. ką jis vadino Amerikos pra
eities “mitais”, Johnsonas juos 
myli. Kennedy atėjo į Baltuosius 
Rūmus, garsiai keldamas klau
simą, ar kraštas taip .valdo
mas, kaip mūsiškis, gali išsilai
kyti. Johnsonas .. tiki, Anįeri- 
kos

savo kalvuoto Texas orą: trupu
ti erzindamasis ir net rūstau
damas, bet kaip neišvengiamą 
dalyką”.
Idėjos iš prezidento ar 
suomenės?

Prezidento išaugimą iš
menės ir visuomenės

iš vi-

visuo- 
valios 

reiškimą prezidento lūpom, o 
ne prezidento valios itaigojimą 
visuomenei Restonas dar labiau 
pabrėžia šiais žodžiais: Johnso
nas “laikosi senojo tikėjimo, 
kad visa bendruomenė suras 
atsakymus Į savo problemas — 
ne vienas prezidentas”. Primi
nė paties Johnsono žodžius: 
“Prezidentas nekuria naujos as
meninės vizijos Amerikai ... 
Jis sudėlioja ją iš Amerikos 
praeity išbarstytų lūkesčių”.

Skirtingai save suvokdami, 
skirtingus ir kelius sau skiria. 
“Kennedy siekimas buvo pa
veikti žmones, kad jie galvotų. 
Johnsono siekimas — kad jie 
veiktų. Abudu yra reformuoto
jai. bet skirtingais būdais. Ken
nedy reikalavo reformų, mesda
mas iššūkius konformistam. 
Johnsonas vykdo Kennedy re
formas. dėdamasis pats esąs 
konformistas”.
Veikimas, vengiant klaidos:

Kennedy buvo žinomas inte
lektualas. kurie sprendimus 
kartais paraližuodavo svarsty
mas. Restonas mato Johnsoną 
kitokį: “Moderniojo pasaulio 
pesimizmas ir kompleksai jo ne
kankina. Priešingai nei dauge
lis jo kritikų intelektualų —jis 
nėra paraližiuojamas kontemp
liacijos ir abejonių”.

Tačiau Johnsonas nesiskubi
na veikti ten, kur ji nuo sku
bėjimo sulaiko baimė padary- 

_ . _____ _ 4 ti -klaida. “Prezidento Kennedy
sistema. Ją prisiima kaip -fiašįo p»ie Kiaulių Įlankos 

jam (Johnsonui) tebėra slogu
tis”. Johnsonas iš to darėsi iš
vadą: “Negabenk niekad savo 
artilerijos, kol nenugabenai sa
vo amunicijos”. Johnsonas ne
lengvai imasi sprendimo, “kol 
nėra pakankamai tikras laimė
jimu”. Kaip tik dėl to jis nesi- 
imąs taip greit atsakyti i komu
nistų spaudimą Vietname; taip 
pat dėl to jis nuolat esąs at
akuojamas tų. kurie mano, pre
zidentas kartais turįs veikti ir 
nebūdamas tikras laimėjimu ar 
visuotiniu pritarimu.
Veikimas vengiant kovos:

St. Alsop (S.E. Post) paste
bi tą pati atsargumą, nors ki
tais žodžiais. Nors pasitikėjimą 
iš tautos Johnsonas gavęs di
dėli, jis betgi jaučiąs savo ga
lios ribas ir baiminąs jas per
žengti. Tai žymu užsienio poli
tikoje — Nato konferencijo
je susidūrė Johnsono ir de 
Gaulle planai, ir Johnsonas 
“atsisakė stoti i abejotinų re
zultatų kovą su de Gaulle”, nes 
jis jaučia savo galybės ribotu
mą; jaučia, kad nej jis nei kas 
kitas negalės pąkęisti de Gaul
le nuomonės.

“Ir vidaus fronte preziden
tas lygiai pasiryžęs vengti abe
jotinos kovos, kur kova gali 
būti išvengta”. Nurodo tai para
mos mokyklom pavyzdžiu. Kal
bėtis. o kur susikalbėti nebus 
galima, geriau atidėti nei lauž
ti.

Atidėjimo priežastis gali bū
ti dar ir kita, kuri plaukia iš 
D. Lawrence (U.S. News ....) 
primintų prezidento žodžių o 
sausio 4. “Prezidentui sunkiau
sias uždavinys ne daryti, kas 
teisinga, bet žinoti, kas yra tei
singa” . .

Ar prezidentas “žigo” atsaky
mus į konkrečius klausimus? 
Ar “žino”, koki yra visuome
nės lūkesčiai tuo klausimu? Ar 
tai, ką jis “sužino” ir ką imasi 
vykdyti, jis pats prieina, ar jį 
veikia kiti autoritetai? Atsaky
mus ryškins pati prezidento 
veikla.

RAY BLISS, būsimas respubliko
nu pirmininkas.

LESLIE ARENDS, resp. kongres manų pirmininko pavaduotojas.MAJ. R. WAGNERISSEN. R. KENNEDy

spaudai, dantys, kraujas. Vis
kas sutampa su tais duomenim, 
kurie buvo žinomi apie kuni
gaikštį Aleksiejų.

Lig šiol spaudoje apie Go- 
leniewski buvo skelbiama, kad 
jis atnešė sensacingų žinių apie

žūsi tvirtai laikytis Vietname. 
Sen. Morse net ėmė kaltinti vy
riausybę, kad ji laužanti Žene
vos susitarimą dėl Laoso, bom
barduodama Laose komunistų 
paramos kelius į Vietnamą.

įstaigose — pateikęs jų sąrašą 
su 18, pavardžių. Kongresmanas 
Feighanas norėjo jį apklausi- 
nėti kongresinėje komisijoje.

nios. UPI informacija dabar iš 
naujo atkreipia dėmesį į Gole- 
niewski iš kitos pusės. Skeptiš
kai nuteikia du toje sensacijo
je dalykai: laisvajame pasauly
je tebėra caro šeimos paliki
mas, kuris vertinamas 400 mi
lijonų dol. Gauti pripažinimą, 
kad esi iš caro šeimos, reiškia 
paveldėti aną kapitalą. Jį pa
veldėti labai norėtų ir Sovietų 
KGB net ir caro išgelbėjimą 
paremiant Lenino autoritetu.

Uostų streikas dar nesibaigė
Uostų darbininkų streikas 

nuo sausio, 11 tebeina, unijų 
vadam atmetus atlyginimo są
lygas. O tos sąlygos buvo to
kios:

1,600 darbo* valandų metuose 
arba 5.800 dol.; 36 centai prie
do kiekvienai valandai tiem, ku
rie yra išdirbę per 4 metus, ir 
pensijoš pakėlimas iš 100 iki 
175. mėnesiui; ėjimas į pensi-

ją 62 metų su garantija, kad 
darbininko našlei bus mokama 
pusė jo pensijos; ketvirta atos
togų savaitė ir dar trys kitos 
nedarbo dienos per metus.

Darbininkai labiausiai siekia 
didesnių pensijų.

— Varšuvos pakto konferen
cija sausio 20 baigėsi. Susitari
mai laikomi tyloje.
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Ar riebus komunistai yra taikingesni
Anglijoje, Amerikoje ir kitur 

Vakaruose garsinama teorija, 
kad “riebūs” komunistai, t.y. 
gerai įsigyvenę, gerai viskuo 
aprūpinti netenka agresyvumo, 
nustoja buvę pavojingi — taip 
kaip žvėris, kuris nėra alkanas. 

•Tad norint komunistus padaryti 
nepavojingus, taikingus, reikia 
padėt jiem prasigyvent, pratur
tėti, reikia juos pašerti, kad ne
būtų alkani ir liesi.

Dėl šios teorijos kritiškai atsi
liepė žinomas užsienio 'klausi
mais publicistas Henry C. Wol
fe “Christian Economics” laik
rašty 1964.XI.17.
Ko nori patys komunistai?

Abidvi, Sovietų Sąjunga ir 
raudonoji Kinija — rašo auto
rius — imasi didesnių žygių nu
griauti Vakarų barjeram, ku
rie kliudo ūkinę paramą komu
nistiniam- diktatorium. Abi
dvi raudonosios imperijos yra 
reikalingos Vakarų pramonės 
gaminių ir ilgalaikių kreditų. 
Anksčiau jie pirkdavo naftos

Teorija, kodėl reikia prekiauti su komunistais

LIETUVOJE

vamzdžius ar kviečius bet kur, 
kviečius net ir Amerikoje. To
kia sistema dabar per lėta val
džios įštroškusiai Maskvai ir 
Pekingui.
Taigi dabar:

Dabar perka ištisus fabrikus. 
Nėra reikalo daugiau pirktis iš 
Vakarų mašinų, rūpestingai ko
pijuoti jų kiekvieną dalį ir pas
kui tokias dalis gaminti savo se
nuose fabrikuose. Dabar papras
čiausiai nusiperka visą fabriką 
iš Vakarų ir imasi varyti biznį. 
Bet tam reikia pinigų, o komu
nistam jų visados trūksta.

Šiai kliūčiai apeiti perkasi iš 
Vakarų kreditan — išsimokėti
nai penkeriem metam. Praėjus 
penkerieiū metam., būkite tikri, 
Sovietai galės lenktyniauti pa
saulio rinkose su tom firmom, 
kurios suteikė jiem kreditus. 
Raudonieji visada pasinaudoja 
-gobšumu ir • kvailumu tų, 
kuriuos jie siekia sunaikinti.

Ką daro Vakarai?
Raudoniesiem daros lengviau 

ir lengviau, kai Vakarų kapi
talistai ima veikti vienas prieš 
kitą. A valstybės fabrikas gali 
būti geresni už B valstybės fab
rikus. Dėl to pastaroji imasi pa
traukti Maskvos ir Pekingo pir
klius lengvesnėm kredito sąly
gom.

Kas iš Vakarę pirmasis?
Pereitų metų birželio mėn. 

Britai pardavė Čekoslovakijai 
amonijos fabriką 12 metų kre
ditui. Kai dėl to pardavimo Na- 
to valstybės nepareiškė griežto 
protesto. Britai įsidrąsino duoti 
kreditus Sovietam 15 metų.

, Autorius priminė N.Y. Times 
įspėjimą dėl tokio ilgalaikio kre
dito: kreditas penkiolikai metų 
tai -daugiau ūkinė parama, o ne 
normali prekybinė transakcija, 
rašė New Yorko laikraštis.

Bet jeigu Anglija, gali, tai ko
dėl ne kitos. Ir Vakarų valsty
bės ėmė lenktyniauti. Japonija

pardavė Sovietam trąšų fabri
ką 8 m. kredito terminui; Ita
lijos, vakarų Vokietijos, Švedi
jos, Prancūzijos ir kitų ksaštų 
kapitalistai ėmė reikalauti iš sa
vo vyriausybių, kad padėtų jiem 
konkuruoti su Britais dėl rau
donosios rinkos.
Kapitalistai privačiai ir viešai

“Beveik kiekvienas, net kapi
talistai, kurie parduoda virvę 
jiem patiem pakarti, privačiai 
sutinka, kad Vakarų kreditai
raudoniesiem augina varžovus 
pasaulio rinkose.

Bet gobšumas tiek didelis, 
kad jam pateisinti griebiasi so
fistikos. Anot Wolfe, britai 
mojuoja vėliavom su keistais 
šūkiais: "Riebūs komunistai yra 
taikingi komunistai". Ir priešin
gai, jei komunistai nėra riebūs, 
tai jie pavojingi. Mūsų intere
sas pagal šią sofistiką padaryti 
viską, kas tik galima, finansuo
ti raudonosiom imperijom ir 
jom stiprinti >..

Iš darbininko pavagiamas sekmadienis
Tiesoje gruodžio 17 V. Rep

šienė str. “Kodėl “pavagiami” 
sekmadieniai” aiškina, kad Įsta
tymas garantuoja darbininkui 
poilsi. Nurodo betgi faktus, 
kaip atskilos Įmonės tą Įstaty
mą laužo ir verčia “kolektyvus 
dirbti ir poilsio dienomis”. Taip 
padarė Vilniaus bandomojo 
pluošto dirbinių gamyklos bal
dų Įmonių susivienijimas “Vil
nius”, televizijos mazgų gamyk
los.

Suminėto bandomojo pluošto 
gamyklos administracija (direk
torius N. Numerovas. partinės 
organizacijos sekretorė R. Kar- 
galskaja. vietos komiteto pir
mininkas A. Lazko!) aiškinasi, 
kad taip prašę patys darbihin-’ 
kai.

Apie sekmadienio poilsio lau
žymą tuojau pat atsiliepė iš Vil
kaviškio. iš Mažeikių. Vilkaviš
kio profsąjungos pirmininkas 
patvirtino, kad konservų fabri
ke “trečios pamainos darbinin
kai liepos mėnesi dirbo be po
ilsio dienų tris savaites ...”

“Ir dar vienas dalykas: per
žvelgus dokumentus buhalteri
joje. galima pastebėti, kad dar
bininkai šiame fabrike už virš
valandžius ne visada gauna tei
singą atlyginimą”.

“Profsąjungos komitetas šių 
klausimų neliečia savo susirin
kimuose. Veltui komiteto po
sėdžių protokoluose ieškome 
klausimo dėl darbo sekmadie
niais. Būna net taip: Įsakymas 
iškabinamas be numerio. Jo ne
rasime ir direktoriaus Įsakymų 
knygoje. Žinoma, tai patogu 
norint' nuslėpti Įstatymų pažei
dimą”.

Skelbia apie "tautu draugystę"
“Tiesos” vyr. redaktorius G. 

Zimanas parašė “Komuniste” 
(1964 gruodžio mėn.) apie tau
tybių suartėjimą Lietuvoje. 
“Tautų draugystės idėjos yra 
ne naujos lietuvių literatūroje. 
Jos reiškėsi jau XIX a. pabai
goje. plečiantis demokratiniam 
valstiečių judėjimui. To laiko
tarpio lietuvių rašytojai J. Anu
sevičius. F. Gužutis jau kėlė 
tautų draugystės idėjas”.

Zimano informaciją apie Ju
liaus Anusevičiaus, sukilėlio ir 
tremtinio Sibiran, “tautų drau
gystė minti” galima pratęsti pa-' 
ties poeto Anusevičiaus žo
džiais:

Nebeskuskit, vyrai, ūsų.
Eisim tojos mušti rusu.
Nors jie miestuos užsidaro, 
Duosme aniems, duosme

Garo!
G. Sniečka (ELI)

—o—

— Sovietu Sąjungos statybos 
komitetas buvo paskelbęs kon
kursą “Vilniaus centrui supro
jektuoti”. Konkurse dalyvavo 
Leningrado, Minsko, Rygos ir 
Vilniaus architektai. Vertinimo 
komisijai vadovavo Sovietų Są
jungos architektų sąjungos pir
mininkas G. Orlovas. Jis pa
skelbė konkurso rezultatus: lai
mėjo Leningrado kolektyvas 
(G. Lavšteinas, V. Iljinas, I. 
Sitnikova. Z. Mironova, V. Smir
novas, G. Subtina ir A. Taran- 
tilas). antrašTaimėtojas— Lietu
vos architektų grupė (V. Brėdi
kis. E. Čekanauskas. A. Nas vy
tis).

Prekybos pirmas vaisius:
Tikrasis prekybos rezultatas 

betgi esąs kitoks, nei sofistika 
skelbia. Ekonominės Vakarų 
paramos dėka Sovietai galėjo 
duoti ūkinės paramos ir ginklų 
Sukarnui, duot ūkinės paramos 
ir ginklų Castrui, žvejoti visur 
sudrumstuose pasaulio politi
niuose vandenyse.
Prekybos antras vaisius:

Jau dabar Italijos, Švedijos, 
Vokietijos, Anglijos naftos 
vamzdžių pardavimas Sovietam 
-vis labiau ima rodyti rezulta
tus: Sovietų nafta ima konku
ruoti laisvojo pasaulio gamin
tojų naftą. Sovietų nafta daros 
galingas veiksnys Italijos ūki
niam ir politiniam gyvenimui 
Šiandien tai nafta; rytoj kitu 
eksportu bus užverstos pasaulio 
rinkos.

“Vakarų ūkinė pagalba gre
sia padaryti komunistus rie
bius ir kapitalistus liesus ... 
Trumparegiai kapitalistai par
duoda virvę, kuria komunistai 
numato juos pakarti”.

DR. CARLSON, amerHtietis gydytojas misionierius, nužudytas komunistų Stanleyville. Kova Afriko-

DEL VASARIO ŠEŠIOLIKTOS MINĖJIMŲ
Margučio gruodžio nr. Jonas 

Valaitis pasisako dėl Vasario 
šešioliktosios minėjimų dėme
sio vertom kritikos ir siūlymų 
pastabom:

“Vasario 16 minėjimai tiek 
Chicagoje, tiek kitose vietovė
se pavirto į formalius lietuvių 
susirinkimus, su nuobodžiai pa
sikartojančiom verkšlenančio 
pobūdžio kalbomis, su nuolati
niais vienas kito įtikinėjimais, 
jog Lietuvos “laisvinimo” reika
lai yra ne tokioje blogoje pa
dėtyje ... Programai paįvairin
ti ir liūdnai nuotaikai pra
skaidrinti lietuvių muzikiniai 
ansambliai padainuoja virtinę 
liaudies dainų, pratęsdami ir 
taip paprastai iki begalybės iš
tęstą minėjimo programą. Įvyk
sta tai, ko tokiais atvejais ir 
lauktina: kai norima paminėti

spiu D A

viską nepaminima nieko, 
kai norima leisti kalbėti visiem 
— nė vienas neturi progos pa
kalbėti išsamiąi ir turiningai.

“Tokiais Vasario 16 minė
jimais pagrindinio minėjimo 
tikslo — sugrąžinti Lietuvai 
abejingus lietuvius, kurių, deja, 
mūsų tarpe daugėja — nepasie
kiame”.

Po šio kritiško vertinimo au
torius siūlo:

“Ar nebūtų laikas šermeni

SiŲskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei.
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas į 
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 i
* IVažiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 

viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintrs!

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST.. N. Y. C. Tel. GR 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 užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

i

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 į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. I
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St., New York. N.Y. 10002
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WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

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

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

W***:

¥ "Z* ■:

BAKU miestas. Aserbeidžano sostinė, savo didumu ketvirtas Sovietų Sąjungos miestas. Jo horizonte matosi 
alyvos vamzdžiai.

mis virtusius Vasario 16 minė
jimus pakeisti turininga ir kul
tūringa Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo sukakties 
švente, kurios programa būtų 
trumpa ir aiški: nepriklausomy
bės paskelbimo aktas ir nepri
klausoma Lietuva. Tokio minė
jimo programa turėtų tekti ge
rai profesiškai pasiruošusiam 
programos vedėjui, Alto sky
riaus valdybos pakviestam ne 
tik programai pravesti, bet ir 
jai sudaryti. Toks žmogus bū
tų pilnai atsakingas už viso mi
nėjimo programos apipavidali
nimą. Programos vedėjas, iš-

^.skyręs kurį nors vieną reikš
mingą, bet ne visus minėtinus 
faktus, pakviestų pagrindiniu 
kalbėtoju asmenį, kuris sugebė-. 
tų prabilti ir i jaunesnę išeivių 
kartą ir kuris savo mintimis bū
tų Įdomus 'visiems lietuviams, 
nevengiąs net ir kontroversi
nių minčių ... Politinė minėji
mo programa neturėtų perženg
ti vienos valandos.

“Antroji, kultūrinė, progra
mos dalis turėtų būti irgi ne 
atsitiktinai ir ne atkištinai pa
ruošta. Po pusantros ar dviejų 
valandų programos minėjime 
dalyvavusiems turėtų^ būti su
daryta proga pasidalinti minėji
mo mintimis. Tam reikalinga 
tinkama patalpa ...

“Nereikalingi ir dideli minėji
mo prezidiumai. Išskyrimo rei
kalingi asmenys gali būti prog
ramos vedėjo pagerbti ir pri
statyti daug Įdomiau ir origina
liau.

“Į profesiškai paruoštą mi
nėjimo programą įėjimas tu
rėtų būti apmokamas individua- I 
lia minėjimo dalyvio auka, ski- ; 
riama Altui. Aukos minimumas : 
nustatomas Alto skyriaus pa
gal vietos sąlygas”.

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
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

ŽYDAI APIE SAVE IR KITUS
Jewish Press sausio 1 plačiai 

rašo apie Zvi Kolitz. kuris bu
vo vienas iš ‘ ‘The Deputy’ ’ 
‘ ‘producerių’ Jo pareiškimu, 
tas “Deputy” turėjęs didelės 
reikšmės Vatikano susirinki - 
mui ir prisidėjęs prie to, kad 
susirinkimas paskelbė deklara
ciją apie žydus. >

“Mes žydai — sakė Kolitz 
laikraščio korespondentui — tu
rime pasimokyti iš katalikų Baž
nyčios neišlaikyto egzamino 
antro pasaulinio karo metu ... 
Mūsų reikalas pabrėžti, kad 
krikščionybė nestengė pasiro
dyti kaip dvasinė ir moralinė 
jėga. Judaizmas ne taip! Mes 
galime siūlyti pagalbą negaluo

jančiai žmonijai. Mūsų teisė ir 
pareiga duoti galingą judaizmo 
sąjūdį ir imtis didelės morali
nės ir dvasinės ofenzyvos”.

Zvi Kolitz esąs gimęs Lietu
voje rabino šeimoje, daug ra
šęs Lietuvos žydų spaudoje, 
paskiau rašęs apie Varšuvos su
kilimą, dabar gyvenąs New Yor
ke. Bet jis nieko neminėjo lai
kraščiui, ar jo keliamas judaiz
mo sąjūdis ėmėsi ofenzyvos 
prieš visų tikėjimų persekioji
mą Sovietuose ar tenkinasi tik 
laisvės reikalavimu žydam, 
tų tikėjimų atstovai gausiai 
josi ir dedasi prie laisvės 
kalavimo žydam.

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

*•«*»* . _ ,
bBSM * V«A{.‘ MUK
E**"^ »1-I8
MAIST# OAIITOI.

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
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VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties
Home-Made Bologna*
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Kalba Madrido radijas . . .
Madrido, Ispanijos sostinės, 

radijas lietuviškai prabilo prieš 
dešimtį metų — 1955 sausio 2. 
Ligi tų metų Ispanija buvo lai
koma .pasmerktu, diktatūriniu, 
fašistiniu kraštu, kurį norėta 
uždusinti politiškai ir ekonomiš
kai. Smarkiausią akciją varė so
vietai, negalėdami pamiršti ir 
atleisti už tai, kad gen. Franco 
1936 likvidavo komunistų są
mokslą. Sovietam pritarė kitos 
‘demokratinės’ valstybės, kurios 
tuo pačiu metu labai gerai pa
kentė diktatūrą pačios Sovietų 
Rusijos, Jugoslavijos, Egipto ir 
k. Mat šios diktatūros ■— ateis
tinės arba nekrikščioniškos, o 
Ispanija — ištisai katalikiškas 
kraštas. Tuo nesakoma, kad dik
tatūra būtų pateisinama šiokia 
ar kitokia, bet nurodomas ne
vienodai taikomas matas. Kai 
gen. Franco spaudimui vis dėl
to atsilaikė, Jungtinės Tautos 
buvo priverstos nusileisti: Is
panija priimta į narius (1955). 
Sieną pralaužė Amerika, dve
jais metais anksčiau (1953) pa
sirašydama ekonominės ir kari
nės pagalbos sutarti.

★

Lietuviam kitados Ispanija 
rodėsi tolimas ir mažai žinomas 
kraštas, su kuriuo nebuvo net 
tvirtesnių diplomatinių ryšių. 
Lietuvos Įgaliotas ministeris Pa
ryžiuje drauge atstovavo Lietu
vai ir Madride, kur dar buvo 
Lietuvos garbės konsulatas; 
antrasis buvo Barcelonoje. Lie
tuvių tebuvo koks 30, daugiau
sia Barcelonoje, tačiau papras
tų darbininkų. Niekas iš nepri
klausomos Lietuvos nevyko Is
panijon studijuoti senos ir tur
tingos kultūros bei meno. Tik
tai praėjusio karo metu Madri
de mokėsi du saleziečių klieri
kai. Su ispanų kultūra lietu
viai daugiau susiduria tiktai P. 
Amerikos emigracijoje.

Vlikas dar 1952 metais buvo 
pradėjęs rūpintis Madride pra
bilti į komunistų pavergtą Lie
tuvą. Ispanijos vyriausybė ge
rai reikalą suprato ir leidimą 
davė, bet kol viskas techniškai 
susitvarkė, praėjo dar apie po
ra metų. Laisvas lietuviškas žo
dis pasigirdo 1955 sausio 2 iš 
tautinio ispanų radijo (Radio 
Nacional de Espagna). Pradžio
je transliacijos truko 10 minu
čių, paskui buvo pailgingos iki 
15, o dabar lietuviška progra
ma kasdien vakarais duodama 
20 min. ir dar kitą dieną ryte 
kartojama.

Programa pradedama buvu
sia Karo muziejaus Kaune var
pų muzika. Trumpai primena
mi pasauliniai dienos Įvykiai, 
duodamos svarbesnės žinios iš 
laisvojo pasaulio lietuvių spau
dos ir veiklos, informacija apie 
lietuvių vedamą laisvinimo ko
vą, šventėse — religinė prog
rama, o svarbiausia — atsilie
piama Į Maskvos ir Lietuvos 
bolševikų melą, prievartą, ne
teisybę, žmonių slėgimą. Trans
liacijos gerai girdimos Lietuvo
je ir net Sibire, jei oro sąly
gos būna palankios. Bolševikai 
šias transliacijas trukdo, ir tai 
rodo, kad jos Lietuvos oku
pantam nemalonios.

★

Madrido radijas bent dalimi 
atstoja Amerikos Balsą, kuri 
palietė koegzistencinis * ‘nusi
ginklavimas oro bangomis” (ž. 
Darb. sausio 5), dėl to pasida
rė bolševikam nebepavojingas 
ir netrukdomas. Užtat mums 
reikia Madrido radiją stipriau 
paremti ir išlaikyti. Kiekvienas, 
kovojąs už laisvą Lietuvą, tai 
gali padaryti savo auka Tautos 
Fondui, kuriam vadovauja prel. 
J. Balkūnas. Madrido radiją iš
laiko Tautos Fondo remiamas 
Vlikas.

Žvelgiant į mūsų tautos praei
tį, pirmiausia prieš akis atsisto
ja begalės istorinių laikotar
pių, kurie byloja, kad mūsų tau
tos kelias yra daugiau klotas 
tragingais skaudžiais išgyveni
mais, pro kuriuos tik retkar
čiais ilgų amžių grandinėje 
švystelėdavo giedresni laikotar
piai. Gi kai imi gilintis į Vy
tauto Didžiojo siekimus, tai 
ryškiai atsispindi lietuvių tau
tos sunkusis kovos kelias.

Vytauto Didžiojo laikais Lie
tuva buvo garsi ir stipri vals
tybė. Jos ribos siekė nuo Bal
tijos iki Juodųjų marių. Vytau
tas savo kariniais ir politiniais 
sugebėjimais buvo žymiausias 
Europos vyras.

Vytautui vadovaujant, vokie-x 
čių kryžiuočiam ties Žalgiriu bu
vo suduotas lemiamas smūgis. 
Totoriai, pabūgę Vytauto galy
bės. penkiem šimtam metų at
sisakė savo grobuoniškos politi
kos.

Vytautui mirus ir Lietuvos 
bajoram nusigręžus nuo lietu
viškų reikalų bei susibičiulia
vus su Lenkijos bajorija, Lie
tuvos reikalai ėmė silpnėti, ir 
tas silpnėjimas baigėsi Lietu
vos padalinimu ir caristine oku
pacija.

Senieji romėnai sakydavo, 
kad Istorija esanti gyvenimo 
mokykla. Mūsų tautos atgimi
mo veikėjas dr. V. Kudirka ta
ria:. “Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia” ...

Nepakanka žmogui savo jė
goms tikėti, nepakanka pareiga 
jausti, reikia dar norėti bei pa
siryžti savo asmenini, visuome
nini ir kultūrini darbą atlie
kant. Stiprus noras yra labai

PAX ROMANA egzilų komisijos posėdis, dalyvaujant <omisijos valdybai ir priklausančių organizacijų atsto
vams. Iš k. j d. — Ernest Mortuzans — latvis, lrenae,s Isajiw — ukrainietis, Eugenio Hurtado — kubietis, 
Nastutė Umbrazaitė — egzilų komisijos pirmininkė, Jorge Barinaga — kubietis, Maria Baczynskys — 
ukrainietė, Antanas Vainius, jr. studentų ateitininkų atstovas, Kristina Juškaitė, ateitininkų atstovė. Nuotr. 
Ged. Naujokaičio.

Kelias
geras akstinas. Todėl kai kurie 
amerikiečiai ir sako: “Gerai no
rėti — beveik pusę atlikti”. Va
dinasi, tik gilaus nenuilstamo 
noro bei pasiryžimo vedami 
žmonės diddelius darbus atlie
ka.

—o—
Anais laikais mūsų tauta ne

teko gyvos tautinės sąmonės ir 
buvo bemirštanti. Apvaizda at
siuntė mums atgimimo veikėjų. 
Lietuvių tauta išugdė didelių 
asmenybių, kurios ryžtingai sie
kė savo užbriežto tikslo. Minė- 
kim bent tuos, kuriuos jau 
smiltys yra užbėrusios: Daukan
te?- Valančių, Basanavičių, Ku
dirką, Baranauską, Maironį, Vai- 
čiatį, Tumą, Smetoną, Jankų, 
Vydūną ir daug kitų. Jie bu
vo entuziastai ligi pat paskuti
nės akimirkos. Jie kartų karto
mis švietė geru pavyzdžiu, kaip 
reikia Lietuvai dirbti ir ją my
lėti.

Energija, pasitikėjimas savi
mi ir savo tauta, platūs, bet 
drauge glaudžiais susitarimais 
susieti užsimojimai yra tai tik- 

_ri mūsų praeities ir dabarties 
pažymiai. Tik doras, šviesus, va 
lingas, ryžtingas lietuvis, eida
mas išvien su savo tautiečiais, 
sugebės iškovot savo tautai 
laisvę. Juo mažesnė tauta, tuo 
savarankesnių, veiklesnių asme
nų turi turėti. •

Anot Šaulių Sąjungos Įkūrė
jo Putvio; “Tauta, kuri nori bū
ti laisva, turi nuolat kilti, aug
ti, stiprėti. Niekuomet nenusi
minti, niekuomet nenustoti ti-

siekiant
JONAS MIŠKINIS

kėjimo, niekad nenustoti vil
ties ir niekad vališkai nesusilp
nėti.”

Kas galėjo lietuvio dvasios 
gajumą ir veržlumą užgniaužti 
anais vergijos laikais? Niekas, 
Lietuvis kovojo, veržėsi Į švie
sesnius rytojus. Vergiško tylė
jimo, vergiškos kančios, beva
lio pasidavimo likimui jis nie
kad nepažino. Jo dvasia nie
kada nepripažino nenugalimų 
kliūčių.

Sunkus spausdinto lietuviš
ko žodžio kelias ir, pagaliau, 
nepriklausomybės kovos davė 
mūsų tautai visą eilę taurios 
dvasios didvyrių, kurie savo 
krūtinėmis iškovojo senąją tei
sę nepriklausomai gyventi. Sa-’ 
vo krauju ir kaulais jie pasta
tė lietuvių tautai Laisvės auku
rą, kuris Lietuvai švietė 22 me
tus nepriklausomo gyvenimo.-'

Lietuvos nepriklausomą gy-

EGZILAI PASAULIO KATALIKŲ STUDENTŲ TARPE
Kai du stos, visados dau

giau padarys, tvirtino anais lai
kais Adomas Jakštas. Tuo ir 
šiandien dar vadovaujamasi. 
Nenuostabu tad, kad ateitinin
kai ši šūki pritaikė gyvenimui 
savo tarptautinėje veikloje, ap
jungdami visus pabėgėlius ben
drinei veiklai.

Kai pasibaigė II pasaulinis 
karas, tremtinių stovyklose gy

laisves
venimą nutraukė bolševikinio 
okupanto jėga ir žiaurus tero
ras, kuris dabar graso viso pa
saulio laisvei. Gaila, kad ne vi
si dar tai supranta. Lietuva ne
galėjo tai bolševikų jėgai pasi
priešinti ginklu. Bet lietuvių 
tautai paliko kitas ginklas — 
dvasinis pasipriešinimas. Tasai 
pasipriešinimas vyksta be per
traukos.

Pasitraukdami nuo bolševi
kų iš tėvynės, pasirinkome be- 
namiškumą ir išsiskirstėme po 
platųjų pasauli. Daugelis tikė
jomės , kad po karo galėsime 
grįžti į savo mielą tėvynę Lie
tuvą. Tačiau praslinko tų lū
kesčių ir vilčių 20 metų, ir jo
kios giedresnės prošvaitės ne
besimato.

Begyvenant svetur atsiranda 
pavojų, kad nenuskęstume sve
timoje jūroje. Savo gimtosios 
kalbos mokėjimas tampa pirma
eilės reikšmės klausimu, ypač 
priaugančiai kartai. Drąsiai ga

venąs akademinis jaunimas, ska
tinamas tų pačių interesų, jun
giasi i bendrinę veiklą nušvies
ti vakarams savo padėti. Taip 
tokiam Muenchene veikė Cath. 
Unitas; panašių bendros akci
jos pavyždžių buvo ir kitur. 
Tačiau Įsisiūbavus emigracijai, 
nustojo veikti šie visi židiniai. 
Gavosi Įspūdis, kad su emigra
cija pasibaigė ir studentų kata
likų egzilinė veikla.’ Bent to
kios nuomonės buvo katalikų 
studentų tarptautinės veiklos 
koordinatoriai. Ryškiausiai ' tai 
buvo galima pastebėti San Sal
vadore, Centrinėje Amerikoje, 
Įvykusiame Pax Romanos pa
sauliniame suvažiavime 1957 
metais. Ukrainiečių ir lietuvių 
atstovams tai buvo tvirtinta, ir 
ne be pagrindo, nes išeivijos 
kat. studentų veiklos tarptau
tinėje arenoje nebuvo jausti.

Su tokiomis nuotaikomis grį
žę Į JAV, ateitininkų iniciaty
va, rytų Europos katalikai stu
dentai išeiviai dar tų pačių me
tų kalėdinių atostogų metų 
New Yorke susirinko pasitarti. 
Čia. tais 1957 m. ir gimė Pax 
Romanos egzilų komisija (Com
mission for federations in ex
ile), apjungusi kroatus, slovė
nus, slovakus, čekus, vengrus, 
rumunus, ukrainiečius, lenkus, 
Dunojaus švabus, latvius ir lie- 

lima sakyti: jaunime lietuvybė 
tiek bus stipri, kiek stiprus bus 
savo tėvų gimtos kalbos mokė
jimas.
Savo kalba nekalbąs jaunuo

lis jau nėra pilnutinis lietuvis. 
Žinoma, yra ir iššimčių. Nors 
jis kurį laiką gali save vadin
ti lietuviu, bet be savo tėvų 
gimtosios kalbos mokėjimo tas 
lietuvybės jausmas iš jo vis 
daugiau blėstelės. Nekalbąs lie
tuviškai nepajėgs lietuvių kal
bos meilės bei grožio perduoti 
ir būsimoms kartoms. Čia 
daug aiškinti nereikia. Tik pa- 
sidairykim aplink save.

Rūpintis sava kalba nėra jau 
taip sunku. Reikia tik noro 
ir. pasiryžimo. Amerikoje nie
kas nepersekioja lietuvių kal
bos ir nedraudžia jos mokytis. 
Svarbiausia, kad vaikai namie 
ir tarp savęs kalbėtų lietuviš
kai, o bažnyčioj melstųsi iš lie
tuviškos maldaknygės. Nepa- 
slaptis, kad jau daug kur šei
mose lietuvių kalba tampa naš
laite. Yra net tokių tėvų, kurie 
didžiuojasi, kad jų vaikai mo-
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tuvius. Sutarta, kad. bendrinė 
veikla bus vaisingesnė, ir tokia 
komisija Įsteigta (a) tarpusavio 
ryšiams palaikyti; (b) informaci
jai apie padėtį tėvynėje skleis
ti ir (c) tinkamai išeivijoje vei
kiančių katalikų studentų repre
zentacijai išvystyti. Pirmuoju 
komisijos pirmininku buvo iš
rinktas lietuvis, nes sutarta, 
kad i Pax Romanos centro val
dybą kandidatuojančios sąjun-
gos skiriamas atstovas turėtų 
vadovauti ir komisijai.

Per tuos 8 veiklos metus ko
misija nemažai darbų atliko ir 
tuo savo egzistenciją pateisino. 
Pats svarbiausias tai faktas, 
kad iki šiol Pax Romanos rė
muose išeivijoje veikiančios są
jungos dalyvauja kaip lygiatei
siai nariai tame plataus masto 
tarptautiniame, akademiniame 
sąjūdyje. Tremtinių Įnašas toks, 
kad jie savaime laikomi inte
gralia tos organizącijos dalim, 
kai tuo tarpu regis visi kiti tarp
tautiniai jaunimo sąjūdžiai ly
giateisiškumo tremtiniams nie
kad nepripažino ar teises su- 

. siaurino. Būtų nerealu tvirtin
ti, kad tokių nuotaikų nėra ka
talikų studentų tarpe, tačiau 
pačių tremtinių studentų veikla 
šį klausimą vis teigiamai iš
sprendžia.
s (nukelta j 4 psl.)

PEDRO DE ALARCON

Dvejopa garbė
(LAS DOS GLORIAS)

Kartą , didysis dailininkas 
Petras Povilas Rubens lankė 
Madrido šventoves. Savo moki
nių lydimas, įžengė į vieną ku
klaus vienuolyno bažnyčią.

Mažai ką galėjo rasti žymu
sis menininkas šioje vargingo
je bažnytėlėje. Jau buvo beiš
einąs, kai viename kampe pas
tebėjo keistą paveikslą. Prisiar- 
Ąinęs net šūktelėjo iš nustebi
mo. Mokiniai, apsupę iš visų 
pusių, klausė:

— Ką radai, maestro?
— Žiūrėkit! — tarė Rubėns, 

rodydamas į paveikslą.
Jaunieji dailininkai buvo nu

stebinti, kaip ir pats maest
ro. Paveikslas vaizdavo vienuo
lio mirtį. Jauno ir dailaus, gu
linčio ant grindų, viena ranka 
ant kaukolės, kita, ant krūti
nės tvirtai spaudžiant kryžių 
prie širdies.

Gilumoje buvo matyti kitas 
vaizdas, pakibęs- viršum lovos, 
iš kurios tas vienuolis buvo iš
lipęs, kad mirtų ant žemės di
džiausiam nusižeminime. Antra
sis vaizdas rodė mirusią mote
rį, jauną ir gražią, gulinčią 
karste.

Niekas negalėjo stebėti šių 
dviejų scenų, Įkurtų vienos ant
roje, nesuprasdamas, kad šie- 
dvi aiškino ir papildė kita kitą. 
Nelaiminga meilė, dingusi vil
tis, nusivylimas gyvenimu .... 
Visa tai, be abejo, buvo tų 
dviejų dramų paslaptis, Įamžin
ta tame kūrinyje. Spalva, kom
pozicija, visa kalbėjo apie 
aukšto rango menininką.

— Maestro, kieno galėtų bū
ti šis didingas kūrinys? — klau
sė Rubens mokiniai.

— Čia — tarė Rubens, rody
damas su pirštu — turėjo būti 
parašas, kuris, kaip matyti, 
prieš keletą mėnesių ištrintas 
Paveikslui negali būti daugiau 
kaip 30 metų ir nemažiau kaip 
20 metų.

— O autorius? ...
— Autorius, lyginant su kū

rinio verte, galėjo būti Velaz
quez, Zurbaran, Ribera ar jau
nasis Murillo, kurio kūrybą aš 
taip labai vertinu. Tačiau Ve
lasquez nepriklauso šiai katego
rijai, Zurbaran skiriasi savo 
spalva, Mutillo — švelnesnis, 
Ribera — šešėlių mėgėjas; jo 
stilius nepriklauso nė vienai 

mokyklai. Tiesą pasakius, aš nė 
nežinau.-kas yra šio kūrinio au
torius ir nesu matęs jo darbo. 
Be to, tikiu, kad autorius gal 
jau bus miręs ir atsiskyręs su 
šiuo pasauliu, nebepriklausąs 
jokiai mokyklai, gal be šio 
nėra sukūręs kito paveikslo. 
Kaip ten bebūtų, tai tikrovės ir 
tikro Įkvėpimo darbas, jo pa
ties dalykas, gyvenimo dalelė .. 
Tačiau — kokia idėja! Norėtu
mėt žinoti, kas sukūrė šį pa
veikslą? Savaime aišku — tas 
pats mirusysis, kurį matome 
šiame kūriny.

— Ar tai įmanoma, maestro?
— žinoma. Kodėl ne?
— Bet kaip gali miręs atvaiz

duoti savo paties mirtį?
— Tur būt dar gyvas būda

mas, įsivaizdavo ir pavaizdavo 
savo paties mirtį. Be to, žinote, 
kad stoti į kurį vienuolių ordi
ną — reiškia mirti?

— Tiesa. O ta mirusioji?
— Manau, kad ta moteris, 

kurią matome paveikslo gilu - 
moję, buvo to vienuolio gyve
nimas. Manau, kad kada ji mi
rė, jis pats save laike mirusiu, 
nors jis temirė šiam pasauliui. 
Pagaliau tikiu, kad šis kūrinys 
yra daugiau negu šio didvyrio 
ar autoriaus (savaime, vieno ir 
to paties asmens) paskutinis 
gyvenimo akimirksnis, vaizduo
ją^ žlugusią viltį, nusivylimą gy
venimu ...

— Tad šio kūrinio autorius 
galėtų tebegyventi.

— Žinoma, galėtų. Kadangi 
tiek jau laiko pragyvenęs, šis 
nepažįstamasis menininkas da
bar galėtų būti gerokai sens
telėjęs, gal aptukęs ir, žinoma, 
pilnas sąmojų. Aišku, turime ji 
surasti! Be to, būtų pravartu 
žinoti, ar jis yra ką daugiau su
kūręs.

Rubens atsisuko į vienuolį, 
klūpantį prie altoriaus ir jo pa
klausė:

— Ar galėtumėte pranešti 
vienuolyno viršininkui, kad no
riu kalbėti karaliaus vardu?

Vienuolis, jau senyvo am
žiaus žmogus, sunkiai pakilo ir 
nuolankiai paklausė:
— Ko norite? Aš esu vienuo
lyno viršininkas.

— Atsiprašau, tėve. Atleiski
te už sutrukdymą, — kalbėjo 
Rubens. — Galėtumėte man pa
sakyti, kas yra šio kūrinio au
torius? x

— Šio kūrinio? O ką pagal
vosite apie mane, jei aš nesu
tiksiu atsakyti į klausimą?

— Kodėl? žinojote ir užmir
šote, tėve?

— Taip, mano sūnau. Visai 
užmiršąu.

— Tėve, — juokėsi Rubens,
— kaip blogai atsimenate ..

Vienuolis nusisuko ir, ne^ 
kreipdamas dėmesio, vėl atsi
klaupė prie altoriaus.

— Atvykstu karaliaus vardu!
— pabrėžė Rubens.

— Ko dar, mano sūnau, no
ri? — pakeldamąs galvą pa
klausė vienuolis.

' — Pirkti šį paveikslą.
— Neparduodamas.
— Tad bent pasakykite, kur 

galėčiau surasti autorių. Jo di
denybė norėtų ji pažinti, o aš 
— jį apkabinti ir pasveikinti, 
jam išreikšti savo pagarbos ir 
meilės.
— Tai neįmanoma. Autoriaus 

nebėra šiame pasaulyje.
— Miręs? — klausė nusivy

lęs Rubens.
— Maestro pasakė tiesą, — 

prabilo vienas jo mokinių. — 
Šis darbas sukurtas mirusiojo.

— Miręs! — pakartojo Ru
bens. — Niekas jo nepažino ir 
nežinojo jo vardo. Gi jo var
das turėjo būti nemirtingas! Jo 
vardas turėjo būti garsesnis už 
mano. Taip, garsesnis už mano, 
tėve, — tęsė dailininkas su pa
sididžiavimu. — Juk aš esu Pet
ras Povilas Rubens!

Išgirdęs šį vardą, žinomą vi
same pasaulyje ir įrašytą dau
gybėje religinių kūrinių, tikrų 
meno šedevrų, vienuolis stai
giai ir entuziastingai pakilo.

— Aha! mane pažįstate! — 
sušuko Rubens, kūdikiškai pasi
tenkinęs. — Džiaugiuosi! Pui
ku! Parduosite šį paveikslą?

— Neįmanoma.
— Gal žinote kitą šio didelio 

menininko kūrinį? Kaip jis va
dinasi? Negalite atsiminti? Gal 
pasakytumėt, kada jis miręs?

— Jūs mane klaidingai su
pratote, — tarė vienuolis. — 

Jau esu pasakęs, kad šio dar
bo autorius nebepriklauso šiam 
pasauliui. Tačiau tai dar ne
reiškia, kad jis būtų miręs.

— Aha, gyvas, gyvas, gyvas! 
— šaukė visi jaunieji dailinin
kai. — Norėtume jį pažinti.

— Kuriam galui? Nelaimin
gasis paliko pasaulį ir nieko 
bendro nebenori turėti su žmo 
nėmis. Nieko! Leiskit jam ra
miai numirti!

— O! — sušuko Rubens. — 
Tai negali būti, tėve. Kuriame 
vienuolyne užsidaręs didysis 
dailininkas? Eičiau jo ieškoti ir 
sugrąžinti ► į pasaulį. Tokia gar
bė jo laukia!

— O jeigu jis tos garbės 
netrokšta?

— Jei jis nebenori grįžti į 
pasaulį, aš eisiu pas šv. Tėvą. 
Jis įsakys jam grįžti.

— Pas šv. Tėvą! — nustebo 
vienuolis.

— Taip, tėve. Aš pažįstu šv. 
Tėvą, — tęsė Rubens.

— Nesakyčiau jo vardo, kad 
ir atsiminčiau. Nesakyčiau, nei 
kuriame vienuolyne užsidaręs.

— Pasakytumėte! Karaliui ir 
šv. Tėvui! — at^kė nusiminęs 
Rubens. — Aš kalbėsiu su jais!

— Geriau ne. Būtų dar blo
giau, ponas Rubens. Imkite šį 
pateiksią, jei norite, bet atsi
traukite nuo dailininko. Taip, 
aš pažinau jį, jį mylėjau, tą dai
lininką, tą didelį žmogų, kaip 
jūs jį vadinate, tą nelaimingąjį, 
kaip aš jį vadinu. Bet šiandie 
jis be galo laimingas! Garbė?! 

Jūs manote, kad tas žmogus, pa
likdamas pasaulį, išsižadėdamas 
garso, meilės, jaunatvės galios 
ir turtų, neturėjo sunkiai ko
voti su savo širdimi? Nusivyli
mas pasauliu ji supažindino su 
gyvenimo klasta. Ir šiandie jūs 
dar norite jį grąžinti į tą pa
čią kovą? Atsitraukite nuo jo, 
ponas Rubens.

— Tad reikštų išsižadėti ne
mirtingojo garso? — sušuko 
Rubens.

— Ne! — tai reikštų ieško
ti nemirtingumo kitu keliu.

— Ir kokia teisę turite kal
bėti apie dailininką?

— Kalbu vyresniojo brolio 
maestro, tėvo teise. Juk visa 
širdimi esu su juo! Kalbu Dievo 
vardu!

Tai pasakęs, vienuolis apsi
gaubė galvą ir pradėjo žings
niuoti palei pasienį.

— Eikime, — tarė Rubens.— 
Žinau, ką turiu daryti.

— ^faestro, — prablio vie
nas jaunuolis, kuris pasikalbėji
mo metu dairėsi į paveikslą ir 
į vienuolį. — Ar jums neatro
do (kaip ir man), kad šis vie
nuolyno viršininkas yra be ga
lo panašus į tą jaunuolį, mirusį 
šiame paveiksle?

— Tiesa, — pritarė, kiti.
Maestro kalbėjo teisingai 

kai mums sakė, kad kūrinio mi- 
rusis vienuolis buvo tuo pačiu 
metu paveikslas ir tebegyve
nančio vienuolio darbas.
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ka anglų kalbos, o gimtąją bai
gią suamerikoninti.

Jaunuoliai turi turėti savi
garbos jausmo. Žmogus be sa
vigarbos — niekis, o jaunuo
lis be savigarbos — ‘tuščias lyg 
muilo burbulas’, sako Goethe.

Tautos meilė mumyse turi 
reikštis ne vien jausmais ar 
Žodžiais, bet ir realiais veiks
mais. Kas yra tikras savo tau
tos mylėtojas ir kam tautos 
laisvė yra brangi, tas svetur 

-'gyvendamas turi jausti būtinų 
pareigų, kurias turi atlikti ne 
kaip primesta prievolę, bet Su 
pilna meile ir pilnu kūrybišku
mo nusiteikimu. Auksčiausias 
tautos idealas — laisvė. Lietu
vos laisvę atgaudami, geriausie
ji tautos sūnūs paaukojo bran
giausią savo turtą — gyvybę.

Pokarinė Europos drama dau
geliui tautu kelia įvairiu klau
simu ir sudaro Įvykiu, nuo ku
rių vienokio ar kitokio išspren
dimo priklauso ir mūsų ateitis. 

.Todėl labai svarbu, kad mūsų 
•medžiaginis ir moralinis bei tau
tinis apsiginklavimas būtų kuo 
tobuliausias.

Kiekvienas lietuvis, kur jis 
begyventų, turi savyje ugdyti 

' tautinę dvasią, palaikyti ryžtin
gą lietuvišką nuotaiką. Visur ir 
visada turime skiepyti tautini 
sąmoningumą, degti nepalaužia
mų troškimų ir vilties dėl skai
dresnės mūsų tautos ateities 

ugnimi. Turėkime visada prieš 
akis:

1. Lietuvių tauta turi būti 
gaivinama savo neišsekamų kū
rybingų versmių, kurios yra 
davusios pasauliui ir pasaulį 
veikusios. Siekti, gyventi ir 
veikti aukščiausiu kultūros ly
giu.

2. Lietuva yra visų lietuvių 
tėvynė. Lietuvių tautos sūnu
mis bei dukterimis laikomi vi
si lietuviai ir tie. kurie dėl sve
timųjų smūgių ir įtakos yra 
praradę savo tėvų gimtąją kal
bą, ir tie. kurių širdyje ir są
monėje prigesusi lietuviškumo 
ugnelė vėl ima atgyti.

3. Lietuviai, gerbdami vienas 
kito įsitikinimus, ieško. kas 
juo? tautiniame, kultūriniame 
veikime jungia.

4. Lietuvis ugdo ir saugo lie
tuvišką sąmonę. Visi lietuviai, 
kur jie begyventų, sudaro vie
na bendra kūrvbinės dvasios 
šeimą, tampa aktyviais Lietuvių 
Bendruomenės nariais ir vie
ningai siekia Lietuvos neprik
lausomybės atstatymo.

— Raudonosios jūros dugne 
anglų tyrinėtojas rado mylios 
pločio juostą, kurioje vanduo 
karštas ir sūrus iki Iii Fahren- 
heito ir 8 kartus sūresnis už 
normalų. Aiškinama, kad tai ga
li būti nuo plyšių iš žemės vi
daus.

PUBLIKA Balto vakare Apreiškimo parapijos salėje sausio 16. Nuotr. V. Maželio.

Balfo
Jau virto tradicija, kad New 

Yorko Balfas, baigdamas savo 
rudens vajų, surengia vakarą 
su gera programa, šiem metam 
šimtojo Balfo skyriaus pirmi
ninkas aktorius Vitalis Žukaus
kas ir vajaus komiteto pirmi
ninkas dr. K. Valiūnas pabaigai 
pakvietė iš Chicagos kamerinį 
teatrą, čia nematytą ir negirdė
tą.

Artistai atvyko net porą 
dienų anksčiau. Viskas buvo 
tvarkoje, buvo išgarsinta per 
radiją, spaudą, pakviesta net. 
laiškais. Laukta suplaukiant di- 

delios minios į Balfo vakarą
Bet štai — pūga.

Praeitą savaitgalį, sausio 15- 
16 ir 17, New Yorke siautė di
delė sniego audra. Per radiją 
įspėjo, kad niekas nevažiuotų 
iš namų, jei nėra būtino reika
lo. Taip Balfo vakaras pakibo 
ore. bet rengėjai apsisprendė: 
Sibiro lietuviai tokį orą turi 
kęsti kasdien, kaip mes vieną 
vakarą nepakentėsim. Vaidini
mo neatšaukė.

Taip sausio 16, šeštadienio 
vakare, su pasivėlinimu į Ap
reiškimo parapijos salę susirin
ko atkakliausių Balfo rėmėjų 
kokia 200,1 vėliau atsirado dar 
kokia šimtinė.

Vaidinimas
Prieš vaidinimą trumpą žo

delį tarė Balto šimtojo skyriaus 
pirmininkas V. Žukauskas.

Svečiai iš Chicagos suvaidino 
tris vienveiksmius veikalus — 
Kosto Ostrausko — Gyveno 
kartą senukas ir senutė, Ten
nessee Williams — Kalbėk man 
kaip lietus, broliu Quintero — 
Saulėta rvta.

Vaidino Nijolė Martinaitytė 
Jonas Kelečius; pirmame vei
kale dar buvo Rimantas Cinką 
studento rolėje. Režisūra — 
Nijolės Martinaitytės, scenos 
apipavidalinimas Jono Kele- 
čiaus. garsų efektai — Liudo

Dvejopa garbe
(atkelta iš 3 psl )

— Tiesa. — patvirtino Ru
bens, dabar stebėdamas seną 
žmogų, jau bedingstantį kitame 
bažnyčios gale. Eikime! šis 
žmogus sako tiesą. Jo garbė di
desnė už mano. Palikime jį ra
mybėje.

Dar kartą pažvelgęs į pa
veikslą. Rubens išėjo į lauką ir 
atvyko į karališkuosius rūmus, 
kur karalius jo laukė pietų.

Po trijų dienų Rubens vienui 
vienas grįžo į vienuolyną, kad 
dar kartą pamatytų nuostabų 
kūrinį ir, jei galima, pasikal
bėtų su jo autoriumi. Tačiau 
paveikslo tenai nebebuvo. To
je vietoje, viduY aslos, stovėjo 

- karstas, apsuptas giedančių vie
nuolių.

Rubens prisiartino, kad pa
matytų mirusiojo veidą. Miru- 
sis buvo vienuolyno viršinin
kas ...

— Buvo didelis dailininkas!
— vėliau pasakė Rubens, kai 
nuostaba ir skausmas leido jam 
kalbėti. — Dabar jis dar pana
šesnis į savo kūrinį.

K ispanų kl. vertė
Juozas Paškevičius

vakaras
Šleinio. Jie buvo parašyti tik 
programoje, tikrumoje neveikė 
jokie garsų efektai.

Pirmasis veikaliukas — Kos
to Ostrausko — Gyveno kartą 
senukas ir senutė — nieko ne
turi bendro su lietuviškom pa
sakom. čia tik pavadinimas pa
siimtas. Veikaliukas kriminali
nio pobūdžio. Senukas ir senutė 
turi pomėgį užmušinėti žmones. 
Priima gyventi jaunus studen
tus. juos paskui užmuša ir sie
noje įrašo brūkšnį. Veikaliukas 
parašytas moderniai, absurdinio 
teatro nuotaikoje? Ypatingai 
gražiai skamba ištraukos iš lie
tuvišku laikraščių. Jos vra au
tentiškos. veikale panaudotos 
kaip kontrastai abiejų senelių 
pergyvenimui.

Šiame veikale žiūrovas neno
ri patikėti, kad senukas skaity
tų be akinių ir supdamasis kė
dėje. Tuo sudaro įspūdį, kad 
kartoja išmoktą tekstą. Reikė
tų labiau pateisinti ir studento 
užmušimą.

Tennessee Williams veikaliu
kas parodytas jau kitame stiliu
je, atvaidintas prie uždangos su 
vakariniais drabužiais. Veikalas 
subtylus,. kalba apie nelaimin
gus žmones; i|r r vienatvę. Čia 
pasigesta daugiau paprastumo, 
nes patosu nedaug ką įtikinsi 
ir pagausi.

Įdomus perėjimas iš antro į 
trečią veikalą. Veikalui pasibai
gus, atsitraukė uždanga, akto
riai scenoje persirengė naujam 
vaidinimui ir tuoj jį pradėjo.

NIJOLĖ MARTINAIAYTĖ vaidina Tennessee Williams — Kalbėk kaip 
lietus.

JONAS KELEČIUS — vaidina Tennessee Williams — Kalbėk kaip lietus.
Nuotraukos V. Maželio

Sibiro sąlygose
Tai buvo brolių Quintero — 
Saulėtą rytą.

Parke ant suoliuko susitinka 
senukas ir senutė. Pradžioje 
apsibara, o paskui paaiškėja, 
kad tai buvę mylimieji.

Šis veikaliukas praėjo geriau
siai: savo paprastumu, vidine 
šiluma labiausiai patraukė žiū
rovą. nes aktoriam pasisekė ge-

KEARNEY, N. J.
Nauįa Valdyba

Sausio 11 buvo gausingas 
Švento Vardo ir Lietuvių Kata
likų Bendruomenės Centro na
rių metinis susirinkimas. Šios 
dvi tampriai surištos draugijos 
išsirinko 1965 metam naują 
valdybą, patvirtino 1964 metų 
apyskaitą ir aptarė būsimus at
eities planus.

Į naująją valdybą pirminin
ku įėjo anksčiau 7 metus šiai 
draugijai vadovavęs — Vincas 
Grinevičius, vicepirmininku Jo
nas Nekrošius, bendrų reikalų 
vedėju ir finansų sekretorium 
Kazys Alicks. iždininku — Jo
nas Mačiulskis ir tvarkdariu 
— Juozas Matuscsak..

Juozas Mėlynis Jiko vedėju 
ir protokolų* sekretorilAni.

Draugija turi modernią sa
lę įvairiems parengimams. Sa
le naudojasi ne tik lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai, čia vyks
ta vestuvės, sukaktuvės, pami
nėjimai ir t.t. Šis lietuvių kam
pas, esąs prie West Hudson, par- 

riausia apipavidalinti.
Toks mažas kamerinis — 

dviejų asmenų teatras turi sa
vo privalumų, — lengva keliau
ti, bet turi ir didelių trūkumų 
bei sunkumų. Visus tris veika
lus ištisai atvaidino tik du ak
toriai. Žiūrovus, stebėdamas 
tik du, turi laiko į juos įsigilin- 

(nukelta į 8 psl.) 

ko Dukes ir Davis gatvių san
kryžoje. yra žinomas ne tik 
Kearny, bet ir tolimesnėse apy
linkėse.

Naujoji valdyba. V. Grinevi
čiui vadovaujant, yra nusista
čiusi dėti visas pastangas drau
gijos gerbūviui kelti: didinti 
prekybą, verbuoti daugiau na
rių, plėsti ir gražinti pastatus 
ir padaryti šį kampą gražiausiu 
ir moderniausiu visoje apylin
kėje.

Draugija turi savo konstitu
ciją, įregistruotą 1939 New 
Jersey valstybėje. Joje numaty
ti ir kultūriniai dalykai. Iš jų 
pažymėtini: platinimas katali
kiškos spaudos, supažindinimas 
visuomenės su Lietuva, josios 
kultūra, istorija ir tradicijomis 
ir t.t.

Šv. Vardo Draugija ir Lietu
vių Katalikų Bendruomenės Ct. 
neužilgo minės savo penkasde- 
šimt metų gyvavimo sukaktį. 
Tada, manau, išryškės plačiau 
ir šių draugijų veikla per pen- 

Sūašdešimt metų. J. Mėl.

Egzilai ? . .
f

(atkelta iš 3 psl.)
O tuos sprendimus vykdyti 

padeda daugelis pasireiškimo 
formų. Dalyvauja jie rinkimuo
se vieningi; kiekvieną kartą ro
taciniu būdu vis nauja sąjun
ga (skirtinga tauta) pristato sa
vo kandidatą ir tai vienintelis 
egzilų kandidatas. Tokiu būdu 
į Pax Romanos centro valdy
bą išrinkti tapo ukrainietis, lat
vis, slovakas, lietuvis. Nebuvo 
nė vienos kadencijos, kurioje 
nebūtu tremtinio centro valdy
boje. Vieningumas egzilų tarpe 
jiems tokį laimėjimą užtikrino.

Skleidžia jie ir informaciją. 
Štai New Yorke jau tradiciniu 
tapęs metinis egzilų komisijos 
seminaras liečia visą eilę mums 
opių klausimų; jis suveda ame
rikiečius su egzilais, ir taip 
vyksta pasikeitimas mintimis. 
Vasario mėn. pirmąjį savaitga
lį bus pravestas, šį kartą atei
tininkų iniciatyva ruošiamas, 
1965 metų seminaras. Proga įsi
tikinti. kad egzilų problemos 
daug kuo panašios ir kad mum 
visiem rūpi apšviesti, informuo
ti kitus katalikus, seminaruose 
puiki.

Svarbu kitataučiam įrodyti, 
kad ir išeivijoje gyvenąs aka
deminis jaunimas gyvas kūry
bingumu. Štai pernai įvykęs 
Pax Romanos pasaulinis suva
žiavimas Washington© George
town universitete egzilams su
teikė auksinę progą parodyti 
savo meninius palinkimus. Ir 
kai pasibaigė tremtinių vaka
ras, spontaniškai suėję lotynų 
Amerikos atstovai lietuviams 
ir ukrainiečiams sušuko valio, 
buvo aišku,, kad išeivių pasiro
dymai ne vien tik protui, bet 
ir širdžiai kalbėjo. O egzilų ko
misijos surengta paroda apie 
pačius egzilus 1958 metais Ma
niloje buvo lankoma daugelio 
žmonių; mažiausiai keli tūks
tančiai susipažino su tremtinių 
kilme, išgyventa tragiką ir da
bartine padėtimi.

Šiuo metu egzilų komisijai 
vadovauja kol. N. Umbrazaitė, 
kurios dėka visi jau minėto 
Washington© suvažiavimo daly
viai gavo Sibiro maldaknygę su 
labai vykusiu įrašu. Jos uolu
mas ir patirtis, be abejonės, 
ir toliau įgalins komisijos sėk
mingą veiklą; to jai ir nuošir
džiai linkime. V.

Adolfo SCHRAGERIO

« Mes turime
visokiausių vietos 

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

Tarp 1st ir 2nd Avenue • TR 9-0400
Atidaryta kasdien nuo 9 v.v.; antradieniais ir šeštadieniais 9-6 v.v.
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Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas
V. Čižiūno paskaita mokytojų konferencijoje (3)

KUN. J. KARALIUS IŠLEIDŽIA 
LIETUVIU KALBOS GRAMATIKĄ

Tenka pagaliau pereiti prie 
paties paskutinio klausimo: kas 
gali būti aktualiausia šių laikų 
tėvų ir lietuviškosios mokyklos 
bendradarbiavimo srityje?

Mokslo metų pradžios ir pa
baigos iškilmės, vaikų eglučių 
vakarėliai ir kitos mokyklinės 
pramogos, kur jos daugiau ar 
mažiau sėkmingai surengiamos, 
yra jau gerai išmėginta tėvų 
talkos sritis, čia netenka ties 
ja ilgiau sustoti. Tačiau yra 
pats pagrindinis lietuviškos mo
kyklos reikalas: jos tikslas ir 
uždaviniai. Jis gali būti kiek 
moduliuojamas, plečiamas ar 
siaurinamas, bet savo esmėje 
turi būti tas pats visur ir vi
som šeimom bei mokyklom.

Jei šeima ir mokykla rengia 
jaunąją kartą tam, kad ji jaus
tųsi esanti dalimi lietuvių tauti
nės bendruomenės laisvame pa
saulyje ir tautos branduolio po 
tėvynės dangumi, tai kiekvie
nas tos kartos jaunuolis turi 
būti parengtas kaip tautinės 
kultūros atstovas, jos vaisių 
naudotojas ir, pagal išgales, jos 
kūrėjas. Tokiuo atveju vaikas 
turi būti išmokytas pakankamai 
gerai kalbėti, skaityti ir rašyti 
lietuviškai, tuo pačiu dar įpra
tintas pamėgti ir vartoti lietu
višką spausdintą žodį periodi
nėje spaudoje ir knygoje. Kas 
galima šioje srityje atlikti tal- 
kinėjant tėvams?

Jei tėvai ieškotų mokyklos 
patarimo ir pagalbos, klausimas 
būtų lengvai sprendžiamas. Jei

Visi į jumoro 
vakarą

Philadelphijos lietuvių ko
mitetas Bendruomenės balsui 
remti rengia lietuviško jumoro 
vakarą, kuriame rašytojai An
tanas Gustaitis iš Bostono ir 
Leonardas Žitkevičius bei Jo
nas Rūtenis iš New Yorko skai
tys ir deklamuos linksmus, ju
moristinius kūrinius. Visi trys 
svečiai yra geri, pagarsėję rašy
tojai ir savo jumoristiniais, sa- 
tiriniais sugebėjimais tikrai su
teiks klausytojams džiaugsmo. 
L. Žitkevičius ir J. Rūtenis Phi- 
ladelphijoje dar nematyti, tad 
jų pasirodymas mums yra ma
loni naujiena.

Šitokio pobūdžio vakaro Phi- 
ladelphijoje dar nėra buvę. Phi
ladelphijos lietuvių visuomenė, 
atsilankydama į šį vakarą, tu
rės gražų, dar ligi vakarą neturė
tą malonumą, o be to, parems 
Bendruomenės balsą, kuris gra
žiai ir ištikimai tarnauja lietu
viams jau eilė metų ir kuris 
reikalingas paramos. Tad visi, 
kas tik galite, atkeliaukite į lie
tuviško jumoro vakarą, kuris 
įvyks sausio mėn. 30 d. šešta
dienį, 7:30 vai. vakaro. Lietu
vių Muzikos salėje, 2715 East 
Allegheny Avenue. Laimėjimam 
bus leidžiamas dail. J. Paukš
tienės paaukotas paveikslas. Šo
kiam gros geras orkestras. Bi
lietai tik po 3, 2 dol. ir moks
leiviam po 1. J.S. 

mokykla eitų į tėvus su šios 
rūšies “evangelija” (ji ir eina, 
tik toli gražu ne visai sėkmin
gai), tai klausimas būtų žymiai 
sunkesnis. Išeivijos šeima, net 
ir leisdama vaikus į šeštadieni
nę mokyklą, toliau to fakto re
tai temėgina žengt. Nevisi tė
vai parūpina vaikams vieninte
lį mėnesinį žurnalėlį “Eglutę”, 
o ir patys ne visada prenume
ruoja vieną ar kitą lietuvišką 
laikraštį. Čia susiduriame su 
reikiamos kultūrinės aplinkos 
lietuviškam auklėjimui klausi
mu. Išjudinti tėvus ir paragin
ti juos rūpintis reikiama kultū
rine aplinka šeimoje gali 
anksčiau minėtieji viešojo žo
džio veiksniai ir gal dar geras 
kaimyniškas patarimas ir pa
vyzdys

Jei mokykla rengia jaunus 
skaitytojus ir kito kultūrinio 
peno naudotojus, tai lietuviškų 
knygų biblioteka prie jos yra 
būtinybė. Čia kaip tik ir būtų 
tėvų pagalba ir talka reikalin
ga ir reikšminga. Iš tokio tal- 
kinėjimo mokyklos bibliotekai 
gali rastis noras Įsigyti ir šei
mai nors nedidelę knygų len
tynėlę su lietuviškomis knygo
mis. Jei mokykla stinga pate
fono su kasmet gausėjančiu 
rimtu lietuviškos muzikos ir dai
nos repertuaru, su gyvojo me
niško žodžio pavyzdžiais ir net 
lietuvių kalbos mokslo plokš
telėmis, tai čia tėvų ir moky
tojų bendradarbiavimui taip pat 
nemenka sritis.

Neturi būti pamiršta ir pa
čių tėvų švietimo sritis. Neskai
tant prieš dešimtį su viršum 
metų išleistos knygos šeimai pa
gelbėti jos tautinio auklėjimo 
pastangose praėjusiais metais 
susilaukėme mažytės ir pigios 
savo kaina, bet brangios ir sva
rios turiniu knygelės ' Lietuviš
kas auklėjimas šeimoje". Jos 
autorius L. Dambriūnas labai 
planingai ir glaustai teikia 
daugybę patarimų šeimai tauti
nio auklėjimo srityje. Mums be
liktų tik palinkėti, kad ši kny
gelė atrastų sau skaitytojų vi
sose lietuvių išeivijos šeimose, 
kad jos teikiamais patarimais 
tos šeimos naudotųsi ar bent 
diskutuotų tuos patarimus. Ir 
čia gali daug padėti mano anks
čiau minėtieji -veiksniai: L. fi
nes apylinkės, kitos, ypač kul
tūrinės, organizacijos, spauda 
ir viešo gyvojo žodžio skelbė
jai. pareklamuodami šį svarbų 
mūsų švietimo darbui leidinį.

Labai daug reikštų šeimose 
praktikuojamos 1 i teratūrinio 
skaitymo valandėlės, bent kartą 
į savaitę atimtos iš televizijos 
žiūrėjimo valandų. Skaitymas- 
klausymas jungtų tėvus ir vai
kus dar glaudžiau kartu. Supa
žindinimas su parinktos lietu
vių literatūros klasikų ir dabar
ties rašytojų kūrybos pavyz
džiais.

Baigiant šias kiek palaidokai 
pateiktas mintis tėvų ir moky
klos talkos klausimu, tenka pa
minėti dar vieną galimybę. Ge
rai žinome Amerikos mokyklų 

praktikuojamą PTA — "tėvų- 
mokytojų draugiją". Tų drau
gijų veikla ne visada efektinga 
ir reikšminga, tačiau ji gal ne
mažai lengvina mokytojų darbą 
su didelėmis vaikų masėmis. 
Mūsų lietuviškosios “PTA”, jei 
tokios-'Gektųsi organizuoti, tu
rėtą kiek skirtingą tikslą: jos 
bendromis tėvų . ir mokytojų 
pastangomis ieškotų lengves
nių būdų veikti mokyklinį jau
nimą jungiant į tėvų puoselėja
mos tautinės kultūros židinius 
ir tuo pačiu išlaikyti jį tos kul
tūros orbitoje visiškai nepažei
džiant to paties jaunimo daly
vavimo viso gyvenamojo krašto 
kultūriniame ir politiniame gy
venime.

KUN. J. A. KARALIUS

Stipriai įstatytas į tėvų tau
tinės kultūros vėžes jaunimas 
savo paties gabumais mokės 
suderinti dvilypį dalyvavimą 
skirtingose kultūrose be ypa
tingų dvasinio skilimo jausmų.
Suprantama, toks dvilypis da
lyvavimas bus (ir yra!) lengves
nis jaunimui, sudarančiam nau
jas lietuviškas šeimas ir su stip
riu tautiniu savitumu išeinan
čiam į “plačiuosius vandenis”, 
kokio pooūdžio jie bebūtų pla
čiame Amerikos žemyne. Kad 
tokio išėjimo pavyzdžių mums 
nestinga, nugirstame atsitikti
nai spaudos skiltyse. O reikė
tų juos registruoti atvirai, be

viešumos baimės ar vengimo!
Teveikia tie pavyzdžiai kitus, 
jaunus ir senus, bet ypač pir
muosius! ..

Pati lietuviškoji mokykla 
taip pat turi konsoliduotis sa
vyje ir nerodyti skilimo pavyz
džių — "mums taip geriau at
rodo". Reikia, kad Bendruome
nės autoritetas turėtų savo le
miamą, bet ir demokratišku bū- 

f-du įgyjamą, žodi visais abejo
nių ir ginčų atvejais. Tikėki
me, kad ir čia paviršium aptar
tieji sunkumai tėvų ir mokyto-
jų bendradarbiavimo srityj bū
tų geros valios, ryžto ir sude
rintų. pastangų dėka tinkamai 
išspręsti.

LITO bendrovės direktorių tarybą: iš k. į d. A. Vede^kas, V. Vebeliūnas- — pirm., dr. A. Skėrys, E. Ra- 
deckiš. Nuotr. V. Maželio.

METINIS LITO AKCININKU SUSIRINKIMAS
Nežiūrint nepalankaus oro. 

Lito akcininkų susirinkimas 
įvyko sausio 17 Stamforde, 
Conn. Susirinkime dalyvavo as
meniškai arba per įgaliojimus 
83 procentai akcininkų.

Pranešimą apie Lito planus 
nekilnojamo turto srityje pa
darė direktorių tarybos narys 
dr. A. Skėrys, pastebėdamas, 
kad kitais metais ši sritis bus 
labiau išplėsta.

Praeitų metų veiklos apžval
gą padarė Lito vadovas Vytau
tas Vebeliūnas. Jis pasidžiaugė,

Shenandcah, Pa. — Viena iš 
seniausių šiame krašte lietuvių 
parapijų šv. Jurgio par. She
nandoah, šiemet mini deiman
tini 75 metų jubiliejų. Parapi
jos, klebonas kun. Juozapas A. 
Karalius ta pačia proga taip pat 
švenčia jubiliejų — jau 35 me
tai, kaip jisai šioje parapijoje 
klebonauja. Yra įsteigęs mo
kyklą ir baigęs ilgai trukusią 
kovą teisme dėl parapijos turto 
valdymo, panaikinus įstatymą, 
kad tą turtą valdo pasauliečiai 
patikėtiniai. Anksčiau klebono 
pareigas ėjo Philadelphijoje, 

' Coaldalėje, Minersvillėie.
Kun. Juozapas A. Karalius, 

dzūkas; gimęs Lazdijų apylinkė
je r4889, mokslus išėjo Ameri
koje ir čia 1919 įšventintas ku
nigu. Yra vienas iš žymiųjų ir 
aktyviųjų Amerikos lietuvių ku
nigų, daug rūpinęsis organizuo
jant Moksleivių Susivienijimą, 
Tautos Fondą. Laisvės pasko
los lakštus Lietuvai remti, Bal- 
fą; buvo LRKSA dvasios vadas. 
Kultūros Instituto pirmininkas. 
Motinėlės Draugijos pirminin
kas. Lietuvos reikalus ginda
mas yra suredagavęs daug re
zoliucijų, kurių nemaža atspaus
dinta JAV Kongreso darbuose.

Anksčiau daug rašė spaudo
je religiniais, pedagoginiais, so
cialiniais ir tautiniais klausi
mais. bendradarbiaudamas Gar
se, Darbininke. Drauge ir k. 
laikraščiuose. Lietuvos reikalais 

kad yra maloniai nustebintas 
visuomenės parodytu susidomė
jimu. Vienerių metų bėgyje 
Litas stipriai padidino akcinin
kų skaičių ir investuotą kapita
lą. Taip pat akcininkam išmo
kėjo dividendus. Pirmininkas 
trumpai pranešė apie ateities 
planus ir pastangas Lito veiklą 
plėsti.

Susirinkimo metu buvo iškel
tos trys galimybės lietuviškai 
visuomenei prisidėti prie Lito 
bendrovės plėtimosi. Jos yra 
šios: L Galima tapti Lito akci- 
ninku-savininku, perkant akci-

jas. 2. Galima Litui patikėti 
santaupas, už kurias bus moka
ma aukštesnės palūkanos negu 
bankuose. 3.‘ Galima skolintis 
iš Lito trumpalaikes paskolas 
įvairiems tikslams, pradedant 
smulkiems asmeniškiems reika
lams, baigiant automobilio pir
kimu, namų taisymu.

A. Ivaška ir dr. S. Šimoliū- 
nas buvo išrinkti susirinkimo 
balsų tikrinimo komisijon. Į šių 
metų Lito vadovybų įeina: A. 
Kudirka, E. Radeckis, dr. A. 
Skėrys, V. Vebeliūnas, A. Ve- 
deckas. T.

daug rašė amerikiečių spaudoje. 
Premijom yra skatinęs religi
nio turinio knygų vertimą į lie
tuvių k. Pats parašė ir išleido 
Jaunuomenės auklėjimą (1954), 
jo lėšomis išleistas vertimas 
vysk. F. J. Sheeno “Sūnus par 
laidūnas” (1952), J. Ereto pa
rašytoji Stasio Šalkauskio mo
nografija (1960).

Minėdamas garbingą par. jos 
ir savo jubiliejų, be parapijos is
torijos, kun. J. Karalius suti
ko dar išleisti dr. A. Klimo 
ir bendradarbių mokslinę lietu
vių gramatiką, pritaikytą angliš
kai kalbantiem ir norintiem 
lietuviškai pramokti. Veikalas 
gana stambus, pareikalavęs 
penkerių metų darbo.-Iškeliama 
lietuvių kalbos kilmė, grožis, 
duodama gramatika su praty
bom, lietuvių rašytojų rašto pa
vyzdžiai. žodynas ir daug kitų 
priedų. Spausdins Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne.

Pranciškonai ir lietuvių vi
suomenė yra didžiai dėkingi me
cenatui kun. J. Karaliui, kuris 
dar vienu savo ryžtu ir auka 
padės geriau pažinti lietuvių 
tautą, jos kalbą, dvasinę kultū
rą ir tuo pačiu primins pasau
liui, kokia nelemtis dabar yra 
Lietuvą prislėgusi ir koks tai 
nuostolis kultūringam pašau - 
liui. (t.g.)

STAMFORD, CONN.
Stamfordo ir apylinkės mo

terų ratelis ir šiais metais su
rengė mažiesiems Kalėdų eglu
tę gruodžio 27.'Mokyklėlės mo
kytojai p. Ogdenienei susirgus, 
programėlę parengė p. Žemai
tienė, Onutei Budrevičiūtei tal
kininkaujant.

Programą pradėjo Antanina 
Deikienė, pasveikindama tėve
lius ir svečius su šventėmis ir 
primindama reikalą, — švęsti 
Kalėdas pagal lietuviškas tradi
cijas ir jaunuosiuose puoselėti 
lietuvišką dvasią. Viki Stepona
vičiūtė ir Regina Lopaitė akor-. 
deonu pagrojo kelias Kelėdų 
giesmeles ir pasakė gražius eilė
raščius.

Tarp pačių mažiausiųjų Regi
na ir Viktoras Vaitužiai gražiai 
padeklamavo duetu. Toliau su 
eilėraščiais pasirodė Aldutė. 
Algis ir Vilija Vaikužiai. Vita 
ir Valius Lietuvininkas. Lelija 
Aukštuolytė ir Danutė Ogden. 
Užbaigai visi drauge sudainavo 
“Vai tu eglele”.

Vaikučiai buvo apdovanoti 
dovanėlėmis, o prie p. Stepona
vičienės gražiai papuoštų stalų 
dideli ir maži pasivaišino kavu
te ir pyragaičiais.

Stamfordo moterys, kiekvie
nais metais surengdamos Kalė
dų eglutę savo vaikams, atlieka 
labai gražų lietuviško auklėji
mo darbą. Tai patraukia jauni
mą ir jį lietuviškai nuteikia.

A.D.

Nidos knygų klubas Londo
ne paminėjo 10 metų veikimo 
sukaktį. Per tuos 10 metų klu
bas išleido 50 lietuviškų kny
gų. Knygos platinamos ne tik 
D. Britanijos lietuvių tarpe, bet 
ir kituose laisvuose pasaulio 
kraštuose, kur gyvena lietuviai.

— Arkivysk. Antonio Samo- 
re, Lietuvos nepriklausomybės 
laikais Kaune 1932-38 buvęs 
apaštališkos nunciatūros sekre
torium, dabar nepaprastų baž
nytinių reikalų kongregacijos 
vadovas Vatikane, sausio 29 
Chicagoje lankysis Jaunimo 
centre, kur jam rengiamas pri
ėmimas. Amerikoje buvo 1947- 
1950 apaštališkos delegatūros 
patarėju. Supranta ir paskaito 
lietuviškai.

— Pranas Pusdešris yra Aus
tralijos krašto rinkiminės komi
sijos pirmininkas Ateitininkų 
Federacijos Tarybos rinkimam 
pravesti. Kiti komisijos nariai 
yra Jonas Rupinskas ir Augus
tinas Kubilius. Pirmininko ad
resas: 14 Midera Avė’., Ed- 
wardstown, S.A., Australia.

— Juozas Laukaitis, Sofija 
Pauliukevičienė ir Julija Vyš
niauskaitė rūpinasi Ateitinin
kų Federacijos Tarybos rinki
mais Vokietijoje. Mokytojas J. 
Laukaitis yra Vokietijos krašto 
rinkiminės komisijos pirminin
kas. Jo adresas: 8 Muenchen 
54, Onyxplatz 3, Germany.

— Clevelande Klaipėdos 
krašto prijungimo prie Lietu
vos minėjimas rengiamas sau
sio 24 12 v. lietuvių salėje, 
6835 Super Ave. Rengia ramo- 
vėnų Cleveland© skyrius. Kal
bą pasakys Jonas Daugėla. Tuo
jau po minėjimo įvyks ramovė- 
nų susirinkimas.

— Detroite moterų sąjungos 
54 kuopa sausio 24 d. 3 vai. 
popiet Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje rengia kortavimo ir 
žaidimų vakarą. Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimą 
rengia organizacijų centras va
sario 14. Rūpinamasi iš mies
to mero ir iš valstybės guber
natoriaus išgauti proklamacijas. 
Prie miesto rotušės tą dieną 
bus pakabinta Lietuvos vėliava.

— Tėvų Pranciškonų vado
vaujama penkioliktoji berniukų 
vasaros stovykla Kennebunk- 
porte šiemet prasidės liepos 2 
ir užsitęs keturias savaites.

Pranciškonų vasarvietė suau
gusiom ir svečiam pradės vasa
ros sezoną 2 liepos ir veiks iki 
29 rugpjūčio.

Šių metų Kennebunkporto 
pranciškonų metinis piknikas 
su parciunkulės atlaidais bus 1 
rugpjūčio. Registracijai ir infor
macijoms reikia rašyti: Francis
can Monastery, Kennebunk
port, Maine.

— Kun. Emilijonas Paukš
tis. iš Chester, Pa., siųsdamas 
Ateitininkų Federacijai 10 0 
auką rašo: “Tautos viltis sudė
ta jaunime. Padėk jum Aukš- 
čiausis jam vadovauti”.

Kun. E. Paukštis buvo pir
masis ateitininkų kapelionas 
Maskvoje ir artimiausias Pr. 
Dovydaičiui dvasinis patarėjas, 
ateitininkus organizuojant. Nuo 
1951 metų kun. Em. Paukštis 
Ateitininkų Federacijai kasmet 
atsiunčia su kalėdiniais sveiki
nimais 100 dol. auką. Ateitinin
kų Federacijos Valdyba labai 
nuoširdžiai dėkoja.

Kun. V. Dabušis 
Reikalų vedėjas
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Lietuviškos muzikos plokštelės
(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! auSrclė ....................   100
Liet, džiazo muzika: žibuoklės. Mano lėlė ................... 100
V. Stankus: Kam gi liūdėti; valsas ir tango ............... 1.00
Lionė Juodis: Shcpher Boy, Sleeping Child ............... 1.00
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. 4.00

(Pašto išlaidom pridedama 25ę)
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LITO BENDROVĖS akcininkų suvažiavimas sausio 17 StanrJorrde, Conn. Pirmoje eilėje antras iš dešinės — bendrovės 
pirmininkas V. Vebeliūnas. Nuotr. V. Maželio. ______
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NEW YORKO dangoraižiai vakare. Nuctr. R. Kisieliaus

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS KULTŪROS CENTRO 
STATYBAI AUKOJO:

200 dol. Simonas Aleliūnas, Pittsburgh, Pa. įrašo mirusius 
Joną Kamarauską ir Anastaziją Baltrūnienę.
Po 100 dolerių:

Jo Mal. Prelatas L. Mendelis, Baltimore, Md.
Marija Bernotienė, Jamaica, L.I., įrašo mirusi vyrą Antaną.
Krist. Juozas Budraitis, Woodhaven, L.I.

X

Po 25 dol.:
Zuz. Tamošaitis, Southbury, Conn.
Salomėj Palionis, Brooklyn, N. Y.
20 doleriu: •
A. Bagdonas, Brooklyn, N.Y.

Po 10 doleriu
,A. Grigaitis. Brooklyn, N.Y.
Ere. Mamertas. Richmond Hill, N.Y.
A. Rugys. Paterson, N.J.
E. Pūrelis. Woodhaven. N. Y.
Vilavičiutė — Willworth. Brooklyn, N.Y.
K. Kupetis. Detroit, Michigan.
Roz. Kurmauskienė, Detroit, Michigan.
7 dolerius:
Zmij Helen. Kew Gardens, N. Y.
Po 5 dol.
Cirtautienė Sofija, Detroit, Michigan.
J. Skersys. Lawrence, Mass.
E. Borowski, So Boston, Mass.
St. Obrikis. Millinocket, Maine. .

New JewIpy Lietuviu Tarybos 
rūpinasi kuo geriau atžymėti 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 47 metų sukakti. Mi
nėjimas Įvyks šeštadienio va
kare. vasario 13, šv. Jurgio ri
jos salėje 180 New York Ave
nue. Newark. N.J.

Programa salėje prasidės 
7:30 vai. vak. Dr. S.A. Bačkis. 
iš Lietuvos Atstovybės Wash- 
iugtone pasakys pagrindinę 
kalbą. Dar pakviesta kalbėti 
senatorius Harison A. William.

Jr., Newarko miesto ir New 
Jersey valstybės atstovai.

Newarko lietuviai veteranai 
ir jų pagelbininkės Įneš ir pa
gerbs vėliavas.

Meninę programą išpildys 
Rūtos ansamblis, jaunieji Lie
tuvos vyčiai ir Newarko Auš
ros Vartų šeštadieninė mokyk
la.

Nuo 9 vai. vakaro gros Gu
tausko orkestras. Jaunimas ga
lės pasišokti.

Vasario 14. sekmadienio ry

NORWOOD, MASS.

tą. 1'0:30 lietuvių parapijos 
bažnyčioje pamaldos už -žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. Da
lyvaus Newarko lietuviu vete
ranų posto nariai ir jų pagel
bininkės su vėliavomis. New 
Jersey Lietuvių Tarybos nariai 
ir svečiai. Yra prašoma vietos 
ir apylinkės lietuvių kiek gali
ma daugiau dalyvauti.

Newarko miesto majoras ir 
New Jersey valstybės guberna
torius yra pažadėję paskelbti 
proklamacijas — Lithuanian’s 
Independence Day. Prie New
arko miesto namų (City Hali) 
bus didelė iškaba su užrašu:

Ant. Šalčiūnas, Phila, Pa.
Bronius Kovas, Norwood, Mass.
4 dol.
Ad. Tamulevičius, Waltham, Mass.
PO 2 dol.
M. Yekulis, Detroit, Michigan
St.bukas, Chicago, Ill.
I. 50 del.
Elz. Ratkelis, Santa Monica, Calif.
Po 1 dol.
J. Palubinskas. Chicago, Ill.
I2n. Grigaliūnas. Kenosha. Wise.

Teatlygina Visagalis aukojusiems. Pagreitinti planų realizavimą 
malonėkite paskubinti aukas: Building Fund, Franciscan Mo
nastery, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y., 11221.

Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos ir šv. Vincento Paulo drau
gijos vardu klebonas kun. A. 
Abračinskas prieš Kalėdas ap
lankė senelius h- seneles bei li
gonius namuose ir prieglaudo
se. Jiem buvo Įteikta dovanų— 
saldainių, vaisių, sūrių ir kitų 
gardumynų. Taip pat aplankė 
ir Brocktono seserų vienuoly
no prieglaudos senelius ir sene
les ir juos apdovanojo.

Seneliai labai džiaugiasi, kad 
jų neužmiršta. Kitiem net aša
ros nusirito per skruostus.

Šv. Jurgio parapija visuomet 
prieš Kalėdas aplanko senelius 
ir ligonius. Taip buvo ir klebo
no kun. F.E. Norbuto laikais.

Šeimos šventėje sausio 10 
pas 8:30 v. mišias šv. Jurgio pa
rapijos šv. Vardo draugijos na
riai. sodalietės. parapiečiai su 
šeimomis bendrai ėjo prie ko
munijos. Po mišių salėje buvo 
komunijos pusryčiai. Klebonas 
kun. A. Abračinskas atkalbė
jo maldą ir tarė trumpą žodi. 
Gražią kalbą pasakė misionie
riui pasionistas kun. Kačinskas 
C.P.. IŠ Brighton, Mass.

Į šv. Vardo draugiją Įsirašė 
keturi nauji nariai — S. Paz- 
niokas. F. Nevins. C. Trečio
kas ir Stonis. Sodalietės ir jau
nos mergaitės patarnavo prie 
stalų. Žvalgas

47th Anniversary of Lithua
nian Independence — 1918 - 
1965. Taip pat prie miesto 
namų (City Hali) bus iškelta 
Lietuvos vėliava.

New Jersey Lietuvių Taryba 
prašo kiek galima daugiau lie
tuvių dalyvauti.

A. S. Trečiokas,
Valdybos sekretorius 

----------------1—--------------------

Cambridge, Mass.
Moterų Sąjungos parengimas

Moterų Sąjungos 4-tos kuo
pos ruošiamas “Šurum-Burum” 
Įvyks sausio 31 dieną, sekma
dieni. (ne 23 dieną, kaip buvo

skelbta anksčiau). - Programa 
bus Įvairi ir Įdomi; kalbės Nek. 
Prasidėjimo parapijos klebonas 
kun. A. Baltrašiūnas, ponas 
Gudas iš Norwoodo parodys 
spalvotąją filmą iš New Yor- 
ko Lietuvių dienos ir parapijos 
vikaras kun. Valkavičius pa
dainuos gražių lietuviškų dai
nų. Parengimo laikas — 3 vai. 
po pietų; parengimo vieta — 
Lietuvių Katalikų Klubas, Har
vard St. No. 163. Cambridge. 
Mass. Po programos svečiai bus 
pavaišinti skaniais valgiais ir 
gėrimais. Bilietų kaina 2 dol. 
ir 50 centų.

Miami, Fla/
Miami dabar svečiuojasi: pul

kininkas Kazimieras Vildžius iš 
Washingtono, inž. Kęstutis ir 
Gunda Kodačiai iš Detroito, in- 
žin. Petras ir Kunigunda Va
riai, inž. Algirdas ir Stasė Di
džiuliai taip pat iš Detroito, 
Agron. Daugėla su žmona (so
listė Krištolaitytė) Clevelando, 
inž. Alfonsas ir Stasė Petravi
čiai iš Lansingo, Rožė Pupkie- 
nė iš N. Jersey, Julius ir Vero
nika Liūlevičiai iš Chicagos. An
tanas Dičmonas, buv. Drobės 
Bvės direktorius Kaune dabar 
iš New Yorko, Jonas Lukas su

PADĖKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRU 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ. 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 įrašyti 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 $...................

Įrašau mirusi ..................... ...................................................

Siuntėjas ............................................ ..................................

Adresas

....................__ ________ ...........A... ............. ...................... ..

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų: norite atnaujinti seną fotografiją? 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

ST. JOHN’S CLOISTER
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NEW YORK'S NEWEST CATHOLIC MAUSOLEUM

Erected Under the Auspices of the Roman Catholic Diocese of Brooklyn

IN ST. JOHN'S CEMETERY, QUEENS

Space Now Available in A New Unit Under Construction

For Pictures. Plans. Details, Write

ST. JOHN’S CLOISTER
BROOKLYN I, N. Y. TR 5-2527 7 DE KALB AVENUE

žmona iš Chicagos.
Pabaigę žiemos atostogas Mi- 

amije, išvyko: architektas Au- 
gustinavičius su žmona, kole- 
legijos profesorė, iš Cleva- 
lando, Dominikas Klinga iš 
New Yorko, inž. Pačiūra su 
žmona Jūrate ir dviem dukte
rim iš Detroito, Ona Vildžie- 
nė iš Washingtono. stud. Jonas 
Paskųs iš Detroito, ir dr. Krau- 
čeliūnas su žmona ir dviem 
dukrelėm iš Chicagos.

Janina Salnienė, lietuviams 
žinoma solistė, atvyksta į Mia
mi kovo mėn. drauge su savo 
vyru, dr. Jonu Šalna. Janina 
Šalnienė maloniai sutiko daly
vauti BALFo ruošiamame kon
certe kovo 13 d. Lietuvių Pi
liečių Klube.

WORCESTER, MASS.

Metinis Bendruomdenės 
susirinkimas

Sausio 24 d.. 2 v. popiet šv.. 
Kazimiero parapijos mokyklos 
salėje šaukiamas metinis Lietu
vių Bendruomenės vietos apy
linkės susirinkimas, kuriame 
bus pateikta valdybos veikimo 
apyskaita ir renkama ateinan- 
tiem metam nauja valdyba. Vi
si vietos lietuviai, kurie yra 
bendruomenės aktyvūs nariai 
ir tie. kurie domisi lietuviška 
veikla, kviečiami atvykti ir sa
vo kaimynus paraginti.

Solistė Aldona Stempužienė, 
išvykusi Vokietijon, kur įdai
nuos savo plokštelę, sėkmingai 
koncertuoja lietuvių kolonijo
se.

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5’72%)
Skolintis automašinoms, namit remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELlūNAS, 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.

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių. baldu ir k. Narni; 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
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0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

I C C Federation organas “Fern- 
schach’’ 12/64, pirmam puslapy žy
mi. jog IV pasaulio koresp. pirme
nybių baigmėje pirmuoju eina Za- 
garovskij (Sov.), antruoju Arlaus
kas (Austrai.), žurnale telpa Roma
no Arlausko laimėta partija iš M. 
C. Salm su didmeistrio L. Rellstabo 
komentarais. ,

JAV kolegijų varžybose, Los An
geles mieste prieš pat N. Metus, 1-3 
vietas pasidalino Kalifornijos šv. 
Juozapo kolegija. Texas universite
tas ir Bostono MIT, surinkę po 6 tš. 
iš 7 galimų. Cornell 5, Long Beach, 
Puerto Rico, Columbia po 4 tš.

MIT pr. penktadienį rungėsi So. 
Bostono Lietuvių Pil. draugijoj ir 
įveikė draugijos šachmatininkus — 
3:2. Gana nelauktai šiuokart krito 
mūsų pirmosios trys lentos. Po taš
ką laimėjo Leopoldas Šveikauskas 
ir Juris Ozols. Bostono tarpklubinės 
varžybos jau įpusėtos. Sausio 22 d. 
prasideda antrasis ratas. P-bių len
telėj sužymėti taškai iš rungtynių 
ir partijų. Skliausteliuose — nesu- 
žaistos rungtynės.

Lithuanian 5-2 21-14
M. I. T. 4-2 (1) 17-13
Boylston 4-3 19-16 .
Cambridge 3 (2) 14
Sylvania 3-4 13 *2
Harvard 2*2 (1) 13*/2
Cambridge 2 2 (2) 13
Brandeis (D 8*/2

Lietuviai, kaip matome, p-bes įpu
sėjo labai garbingai, ar pajėgs iš
silaikyti? Įpusėta su 4 laimėjimais, 
2 lygiom (Harvardu ir Boylstonu), 
1 pralaimėjimu (MIT). Komandai 
taškų pelnė: Bostono čempionas G. 
Šveikauskas 4, Alg. Makaitis 4. K. 
Merkis 4H>, J. Ozols 4*z£, L. Švei
kauskas 1%, A. Leonavičius 1%, V. 
Ezerins 1. Sausio 22 d. atvyksta 
Harvardas ir sausio 29 d. Boylstono 
klubas į So. Bostono LPD-ją, ant
rojo rato rungtynėm.

Chess Review žurnalas sausio nr. 
atžymi puikų Povilo Tautvaišo pasi

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy
ki te/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

Cosmos Parcels Express Corp.
Patį -žineTftiausia 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 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue —-------  LI 2-1767
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ..............  EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue -------------- Di 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ..............   TL 6-2874
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ............ BR 8-696S
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............ TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................... VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av., Tel. 233 8030, 246 0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............ TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave............... ES 2-4685
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street .......................  PO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ............ Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave. .—........................  LO 2-1446
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ........ Al 4-5456
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street.......... .............  GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ......................... MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave......... PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street........ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ------  Fl 6-1571
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ....I... Tel. 268-0068
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ....................... PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street .....-..... 6W 8-2868
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave..................................... GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ..............  Rl 3-0440
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206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Ave.) 

New York, N. Y.
Tel. RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p.

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarlenė

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New Yorke — 1654 2nd, Avenue — TR 9-3047 

(Tarp 85 - 86 g-vių)
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Ave. VA 1-7068
Astorijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210

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

— DE 5-1154

rodymą North Central p-bėse ir Ig
no žalio laimėjimą Quebeco provin
cijos titulo.

Hastingso turnyrą laimėjo estas 
P. Keres su 8 taškais iš 9 galimų. 
Jugoslavas Gligorič ir rumunas Ge- 
orgiu po 6*į, vokietis Pfleger 6, N- 
Gaprindašvih. moterų pasaulio čem
pionė — 5 ir kt. mažiau.

Mūsų šachmatų skyriui 15 metų! 
Pradėtas 1950 m. sausio mėn. Ačiū 
visiems talkinusiems žiniomis ir 
partijomis!

Lietuviu Fondo nariai papil
dę įnašus naujais įmokėjimais: 
Razma, Dr. Antanas ir Elena, 
Wilmington, Ill., iki 3000 dol., 
Kisielius, Dr. Petras ir Stefa, 
Cicero, III., iki 2,000 dol., Vai
neikis Juozas, Chicago, Ill., iki 
600 dol., LB Cleveland© 2-ji 
Apylinkė iki 500 dol., Ambro- 
žaitis, Dr. Kazys ir Marytė, Du
ne Acres, Chesterton, Ind., iki 
1,000 dol., LB Cicero apylin
kė iki 700 dol., Liškus Bronius, 
Chicago, Ill., iki 200 dol., Šau
lys, Dr. Vaclovas, Chicago, m., 
iki 800 dol., Jablonskis, Dr. Kos
tas, Melrose Park, Ill., iki 700 
dol. Tauras, Dr. Vytautas ir Al
dona, Chicago, Ill., iki 500 dol. 
Povilaitis Petras, Great Neck, 
N.Y. iki 200 dol., Plikaitis, Dr. 
Juozas ir Barbara Chicago, Ill., 
iki 1,000 dol. Manomaitis, Eu
genijus, Roxbury, Mass., iki 
200 dol., Šepetys, Dr. P., Dear
born, Mich., iki 500 dol., Bart
kus, Dr. Juozas ir Eugenija Chi
cago, Ill., iki 500 dol., LB 
East St. Louis Apylinkė iki 
1,000 dol., Baranauskas Jurgis, 
Sunderland, Mass., iki 1,000 
dol., Liet. Veterinarijos Gydy
tojų Draugija iki 1,000 dol.

DISPLAY

MARY H VIDERS
N. S. I. D

I N T E R I O R S *
6801 Bay Parkwy Bklyn 4. N.Y.

Call BE 6-7127

VOCATIONS

Franciscan Capuchin Sisters 
of the Infant Jesus

Under the inspiration of the gentle 
Saint of Assisi, we welcome young 
ladies to our community as suitable 
candidates; High School Graduates, 
ages 16 to 30 years of age.
Our Apostolate includes Teaching 
in Parochial Schools, Day Nurseries, 
Orphans and Settlement Work.

For detailed information, 
Vocation Directress

MOUNT SAINT FRANCIS
RINGWOOD, NEW JERSEY

TOURS

Honeymooners - Vacations - Tours - 
Cruises Caribbean, West Indies — 
Reservations, Airlines. Steamship 
Ticket Office. Personal escorted 
tours to Europe. “Go now pay later 
plan welcomed” — MERCORELLA 
TRAVEL Ag. 187 Court St.. Bklym, 
N.Y. TRiangle 5-2805.

STORES

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

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
.. - < — 

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

Richmond Hill sekcijoj iš- 
nuomuojamas butas iš 5 kam
barių, prie pat parko. Skam
binti VI 6-1056.

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

Išnomuojamas butas gražia
me Woodhaveno rajone, šeši 
kambariai pirmame aukšte. Dėl 
papildomų informacijų skam
binti VI 9-0775.

Išnuomojamas didelis kamba
rys su virtuve Woodhavene. Pa
geidaujama moteris. Teirautis 
vakare nuo 6 v. iki 8 v., šeš
tadieniais visą dieną. Tel. VI 
6-1119.

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 VI 7-3563.

Kas norėtu skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2*2923

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

SCHOOLS

ST. CYRIL ACADEMY 
FOR GIRLS 

DANVILLE, PENNSYLVANIA

Offers 4 Year High School Courses 
College Preparatory 

The Best for Soul 
Mind and Body 
Conducted by

Sisters of
S.S. CYRIL & METHODIOUS

IONA PREP SCHOOL
An Outstanding Westchester 

Country Day School For Boys 
Excellent scholastic standing

Thorough preparation for College

715 North Avenue
NEW ROCHELLE, N. Y.

• Christian Brothers of Ireland 
Brother P. L. NAGLE — Principal

SISTERS OF ST. JOSEPH 
SACRED HEART ACADEMY A

47 Cathedral Avenue
Hempstead, L. I.

Academic High School
For GIRLS Only

HOLY FAMILY 
HIGH SCHOOL

545 35th Street, Union City. N.J. 
Conducted by Franciscan Sisters 

of Peekskill. N. Y.
Principal:

Sister MARIA DAVID O.S.F.

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

OUR LADY OF THE 
ANGELS ACADEMY

1335,Ejjfield Street 
ENFIELD, CONN.

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

Principal
250 Students Grades 9-12

Day Only — Tuition $200

ST. VINCENT ACADEMY 
228 West Market St.

Newark N.J. — MA 2-1613 
High School for Girls only—grades 
9-12 Elementary School Boys and 
Girls Grades 1-8

Sisters of Charity
Sister Agatha Maria — Principai

RESTAURANTS

For Better Weddings 
and Weekend Dancing

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

New York City 
RE 4-7335

NEW BONAPARTE
1613 AVENUE M

(Next to Elm Theatre)
DEwcy 6-6880

Have you tried

RALPH SORENTINO'S
Famous Italian Cuisine?
“Where the Stars Meet” 

A La Carte Dinners - Cocktails 
Parties Accommodated

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 $1.000’s more.

— Better Buy Brennan — 
BRENNAN 

CA 1-5500
3900 Sunrise Highway Seaford

INSURANCE

DANIEL D. CHAPMAN 
Insurance—All Forms

Our aim is to establish the finest 
reputation for honesty, integrity & 
diligence May we serve you (North
east cor. Rose St & Bayview Ave) 
Freeport 211 South Bayview Ave.

Call 516 FR 8-0999

PRINTING

INTERNATIONAL
PRINTING

EVERYTHING FOR THE 
PRINTING LINE

197 E. Fourth Street
New York City, N. Y.

Call OR 3-1830

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.

VACATIONS

PRAY—PONDER
Win the Pearl of Great Price

The Daughters of Divine Charity— 
an International Congregation of 
Sisters — dedicated to God and 
Youth, welcome you to join them 
in their apostolate of teaching 'and 
service of the poor in schools, do
mestic work and nursing homes — 
Write — stating your age schooling 
and other qualifications to —

VOCATION DIRECTRESS
850 Hylan Boulevard 
Staten Island, N. Y.

VAKARŲ PENNSYLVANIJOS 

vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburghe ir apylinkėje, 
transliuojama iš galingos stoties,

RADIJO VALANDA

WEDO
Mckeesport, Pennsylvania

kas sekmadienį z
nuo 1:35 iki 2:00 vai. popiet.

BANGA 810
Visais reikalais kreipkitės adresu:

LITHUANIAN CATHOLIC HOUR 
WEDO 

MCKEESPORT, PA.

loicj

Ilgo grojimo lietuviškos plokštelės |
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Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st. 6.00 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių...... Stereo 6.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų.
Lietuvos prisiminimai, L. Juodis, 14 liet, dainų akomp. gitara 
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai, 2 pi., 24 1. šokių ir dainų 
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 tautinių šokių .......
Težydi vėliai Lietuva, Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų .... 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet, šokių 
Dainos Lietuvai/B. čerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų .... 
Lietuvos kanklės, 14 liet, kūrinių, vad. O Mikulskinei. Ster. $5 
Mylėsi Lietuvą iš tolo, II dainų šventės 15 rinktinių dainų .... 
Worcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų .........................
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno Ansamblio 11 kalėd. giesmių 
Tėvynei aukojam, Dainavos Ansamblio, 14 1. dainų. Ster. $6 
Mes padainuosim, Čiurlionio Ansamblio 16 1. dainų. Ster. $7.50 
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrijot. maršų 
Ar žinai tą šalį, R. Mastienės, 13 liet, dainos solo ................
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X ir XI albumai po $5.00 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 1. dainų ir šokių 
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lengvos mūz. šokiai 
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo........... Ster. $6
Milžino paunksmė, Montrealio 1. dramos teatro 3 pi. albumas 
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 liet, dainų .................... .........
Pilėnai, Liet, opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) ........
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaik. dainos 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, žukausko-Vasiliausko juokai 
Dainuojame su Lione,. 16 liet, dainų, įdainuotų L. Juodytės 
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 dainų .... 
Liaudies giesmė, Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų plokšt. 
Linksmieji broliai, 12 liaudies kūrinėlių .....................................
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių .... po 
Clevelando Vyrų oktetas, 12 muzikos šokių rink. Stereo $6.00 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno .......
Dainuojame su Rūta, J. Stukas, Rūtos ans. 17 liet. d.
Lione Jodis Contralto, Town Hall 14 kūrinių rečitalio pl..........
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ................
žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasakos ............
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leidinys  .........—.
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 
Dainų ir Arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio .....................................
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras ........................... —
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) --------
Lithuanian 2-speed record course .......................... ------ ---------

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN, N.Y. 11221 

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 500)

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 •

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

WHIL - 1430 kll. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vicL

BOSTON. MASS
Vedėjas 

STEP. M1NKUS
WLYN — 1360 kilocycles 

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

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton 18, Mass.
Tel. JU 6-7209

AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7
meg. iš WK OX, Framingham, Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banga 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadway’3-2224 
šeštadieniais 8:45 iki 9:45 v.v

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVICIUS

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

Tel.: 249 - 4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 p.p.

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 banga

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa.

HOward 7-4176
šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

WATERBURY, CONN. 
WWCO — banga 1240-1000 klc.

Ved. ANT. PALIULIS 
321 Robinwood Road 

pran. E d v. Melninkas 
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.x>

CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — šeimos radijo 
programos. Radijo stotis WOPA — 
Oak Park, Ill. AM 1490 klc.; FM 
102.7 megac. kasdien 10-11'vai. r.; 
šešt. - sekm. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vai. v.

DISPLAY

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

loiololololoioioįūioioiololololoioioioj ®®®®®«®®®

$5.00 
$5.00 

4.00 
5.00 
8.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
6.50 
7.00 
5.00 

10.00
4.50 
5.00 
5.00 
5.00 

15.00 
4.00 

11.00 
3.00 
4.00 
5.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
4.00 
6.00 
5.00 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00
3.00 
3.00

“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. BAND2IUKAS
84-12 102nd Street

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

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(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 PubBc

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

I B SEALING
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVE. 

one Forest FarKwas static’ 
WOODHAVEN. N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija 

Tel. Virginia 7-4499

IHEODORF WOLINNIP
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARIŪNAS
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 4-1165

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 6-6434
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DARBININKAS
NAUJIENOS-Al^?

1964 m. New Yorko Balfo 
vajaus metu buvo suaukota 
Baltui virš 7,000 doleriu.

Gaila, kad dėl vietos stokos 
negalima visų aukotojų išvar
dinti laikraštyje, čia skelbiame 
tik stambesnius aukotoju:.

2000 dol. X.Y.Z. (prašė pa
vardės neskelbti). 500 — Liet. 
Prekybos B-vė “Neris” (Dr. K. 
Valiūnas), 300 dol. Prel. J. 
Balkūnas ir parapija, 200 — 
Kleb. N. Pakalnis ir parapija, 
150 — V. Žukauskas ir vaidin
tojai, 125 — Dr. T. Savickas, 
120 — Dr. V. Avižonis, 70— 
D. ir A. Anoniai, 60 — J. ir 
J. Ciplickai. 50 — Dr. K. ir J. 
Simaičiai, Yonkers Lietuvių Pi
liečių Klubas ir New Yorko Lie
tuvių Prekybos Rūmai. 45 — 
A. Kaunas, 35 — Dr. S. Dimie- 
nė ir V. Kalytis.

30 dol. — K. Bielinis, K. ir 
S. Brazauskai, O. ir V. Dovydai
čiai, M. ir O. Jankevičiūtės, dr. 
O. Labanauskaitė ir X.Y.Z. 25 
— V. Abromaitis, V. Alksni
nis, F.T. Aleksis, K. Bačaus- 
kas, J. Budzeika, Dr. J. P. Dič- 
pinigaitis, Dr. A. Goeldnerienė, 
Maspetho Liet. Piliečių Klubas, 
S. Lukauskas, A. Matulionis, 
M. Molynas, Dr. V. Paprockas, 
Dr. L. Plechavičius. Dr. R. Sal- 
daitienė, Marytė Šalinskienė, J. 
Shukis, N.Y. Skautų Tuntas, Dr. 
V. Slavinskas. Dr. A. ir J. Suie
škos. Dr. A. Starkus, Dr. J. ir 
V. Urbanavičiūtės, V. Vebeliū- 
nas, Moterų Vienybė.

Visiem aukotojam Balfas ir 
jo šelpiamieji yra nuoširdžiai 
dėkingi.

Metinės mišios už Juozo Kun
droto vėlę bus laikomos sau
sio 23. t.y., ši šeštadieni, pran
ciškonų vienuolyne 8 vai. ryte. 
Giminės ir artimieji prašomi 
dalyvauti. Rožė Kundrotienė

Redakcija ........................ GL 5-7281
Administracija ............... GL 2-2923
Spaustuvė ..................... GL 2-6916
Vienuolyną* ................... GL 5-7068
-----------------ę---------------------------

Apreiškimo parapijos L.K. 
Moterų Sąjungos 29 kuopa ren
gia lietuviškas užgavėnes vasario 
21 d. 4 v. p.p. Apreiškimo pa- 
rap. salėje. Parengimo šeimi
ninkės yra A. Garliauskienė. E. 
Kezienė. O. Kubilienė. A. Šmi
tienė ir V. Tumkienė. Bus ska
nios lietuviškos vaišės ir links
ma programa. Kadangi visas pa
rengimo pelnas skiriamas Liet. 
Namų statybai, visos lietuviš
kos organizacijos ir pavieniai 
asmenys prašomi tą dieną kitų 
parengimų nedaryti, bet visi 
nuoširdžiai kviečiami atsilanky
ti į užgavėnes.

Kun. N. Pakalnis, Apreiški
mo parapijos klebonas, skaitys 
invokaciją Vasario 16 minėji
me, kuris Įvyks vasario 14 
Webster salėje, Manhattane. 
M. Žukauskienė dekoruos sce
ną. Kalbės Vliko vicepirm. dr. 
Br. Nemickas. Meninę progra
mą atliks solistė I. Stankūnai
tė, akomponuojant J. Stankū
nui, kanklininkės ir tautinių 
šokių šokėjai. Minėjimą rengia 
New Yorko A.L. Taryba.

Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas, šį sa
vaitgalį atvyko iš Bostono, tvar
kydamas Enciklopedijos reika
lus. Jis taip pat lankėsi Darbi
ninko redakcijoje.

Dr. Kęstutis J. Valiūnas, Ne 
ries prekybinės bendrovės di
rektorius. sausio 24 išvyksta 
šešiom savaitėm i Europą, kur 
tvarkys Įvairius prekybinius 
reikalus.

Henry Vincevicius-Woncent, 
49 metų, mirė sausio 20. Gy
veno Massapeaqua. L.I. Pašar
votas William Law laidojimo 
Įstaigoje. Hicksville Road ir Je
rusalem Ave. Massapequa. Lai
dojamas ši šeštadienį iš Ap
reiškimo parapijos bažnyčios 
šv. Karolio kapinėse. Paliko 
nuliūdime žmoną Angelę. 3 duk
teris ir 3 anūkus.

DR. K. VALIŪNAS, Balfo vajaus pirmininkas, kalba Balfo vakare sausio 
16 Apreiškimo parapijos salėje. Nuotr. V. Maželio.

BALFO VAKARAS
(atkeltas iš 4 ps.)

ti. pastebėti daugiau trūkumų 
ir daugiau pareikalauti. O ište
sėti ir išsilaikyti aukštoje for
moje per visus veikalus — ar
ti dviejų valandų — jau reikia 
aktoriaus su nepaprasta techni
ka. dideliu išradingumu. Išra
dingumo ypač pasigesta režisū
roje. Visi trys veikalai sureži
suoti labai statiškai, pvz. per

SCENA iš brolių Qiuntero — Saulėtą rytą, N. Martinaitytė ir J. Kelečius. Nuotr. V. Maželio.

SIBIRO SĄLYGOSE 
visus veikalus, žiūrint i sceną, 
moteris stovi ar sėdi kairėje pu
sėje. vyras dešinėje. Ir ne ne
pajuda. Pirmame ir trečiam vei
kale jie sėdi, trečiam — stovi.

Suvaidinta be pertraukos. 
Saulėto ryto veikaliukas tiko 
pabaigai, nes visiem paliko kuo 
geriausius Įspūdžius. Po vaidini
mo padėkota. Įteikta gėlių. Bal
fo vajaus pirmininkas dr. K. 
Valiūnas taip pat padėkojo vi
siem aukotojam. atsilankiu- 
siem. Jis pranešė, kad < aukų 
iki sausio 15 surinkta 7.015.70 
dol. Vakare aukų gauta 100 
dol.

Turėjo atvykti orkestras, bet 
ji užpustė sniego audros pakely
je. Šokta prie patefono muzi
kos. Buvo Įvairių laimėjimų, pa
sivaišinta prie stalų. Vaišes su
rengė vajaus komiteto šeimi
ninkės. kuriom vadovavo M. 
Virbickienė. Til.

Ieva Trečiokienė iš Orange. 
N.J., ausio 18 paguldyta Pres- 
bvtarian ligoninėn Newarke. 
Viena jos koja yra suimta ar- 
tričio. Nors daktarai nesitiki vi
siškai išgydyt, bet gal suteiks 
pagalba nuo skausmo.

1INI0S—
Parapijos choro parengimas, 

kuris pereitą savaitę dėl pūgos 
negalėjo Įvykti, nukeliamas i 
sausio 24 d. 6 v. popiet. Pa
rengimas bus Lietuvių Piliečių 
draugijos salėje. Programą iš
pildys sol. Stasys Liepas ir pa
rapijos choras, kuriam vadovau
ja komp. Jeronimas Kačins
kas.

Šv. Kazimiero minėjimą Lie
tuvos vyčių Bostone rengia ko
vo 7. Vyčiai 10 v. ryto daly
vaus mišiose ir bendrai priims 
komuniją. Tuoj po mišių salė
je po bažnyčia Įvyks jų rengia
mi pusryčiai ir meninė progra
ma. Pusryčiams bilietas — 1.25 
dol. Juos platina kuopos na
riai.

Plėšikavimas nesiliauja. Sau
sio 16 Bostoną užklupo dideli 
šalčiai ir sniego pūga. Šiuo oru 
pasinaudodami. Bostono krimi
nalistai apiplėšė keletą krautu
vių, Į kurių skaičių pateko ir 
Povilo Liko vyriškų rūbų krau
tuvė, W. Broadway, So. Bos
ton.

Prel. P. Virmauskis pereitą 
savaitę persišaldė ir jau visa 
savaitė yra kankinamas gilaus 
kosulio, kuris kliudo šiokiadie
niais aukoti mišias.

Pamokos jaunimui. Kiekvie
ną trečiadieni 7 v.v. šv. Petro 
parapinėje mokykloje prie pa
rapijos bažnyčios vyksta tiky
bos pamokos parapijos jauni
mui ir tiems, kurie nori pagilin
ti religijos žinias. Pamokos ve
damos tikėjimo aiškinimosi ir 
atskirų klausimų nagrinėjimo 
būdu. Šiom pamokom vadovau
ja kun. Juozas Svirskas.

Bostono arkivyskupijos sa
vaitraštis Pilot ragina visus 
skaitytojus sausio mėnesį pra
tęsti prenumeratas. Šv. Petro 
parapijos šio laikraščio skaity
tojai gali pratęsti per kun. J. 
Svirską. Lietuviškų katalikiškų 
laikraščių ir žurnalų prenume
ratas pratęsti ar naujai užsisa
kyti galima per kun. J. Klimą. 
Taip pat, jeigu kas nori užsi
sakyti kokią lietuvišką knygą 
ar maldaknygę, tam bus mielai 
patarnaujama.

Dr. Stasys Jasaitis perkėlė 
savo gydytojo kabinetą Į 187 
Ashmont st. (visai netoli Ash- 
mont st. požeminės stoties). 
Dorchestery. Telefonas yra tas 
pats, kuris buvo ir seniau.

WAGNER THEATER
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

š-’Stadieniais iki fllmos pabaidos; 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienj, sausio 22 — iki 
Trečiadienio, sausio 27, 1965

Spalvota, linksma filmą —
“MUSS I DENN ZUM 

STAEDTELE HINAUS’ 
Vaidina:

V. Torriani. B. Frey. E. Schumanr 
Briedinė filmą:

“Geliebte Bestie”
Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga

Amerikos Lietuviii Inžinierių ir Architektų Sąjungos 
New Yorko skyriaus

BALIUS
įvyks sausio 30 d. 9 v.v. SHERATON MOTOR INN, 12th 
Avenue prie 42nd Street. New York. N. Y.

UŽSISAKYKITE LIETUVIŠKŲ 
PAPIGINTŲ KNYGŲ

religija, filosofija

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
šv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskio 2.00
Gegužės mėnuo, Tėv. K. Bučmio, O. F. M. 1.50
šv. 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. Cižiūno 1.00
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, I tomac 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 2.0ū
Su Minija i 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
Uždraustai 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, Pulgio 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 2.00
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

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, č .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

Pax Roinana Egzilyt Komisijos

SEMINARAS
PROGRAMOJE: “The Silent Church” žiūrint iš įvairių aspektų. 
PRELEGENTAI: 4 mokslininkai (lietuvis, amerikietis ir 2 svetimtaučiai). 
VIETA: Ukrainian Institute of America — 2 E. 79th Street, Manhattan. 
DATA: Pradžia — vasario 6, 10:30 ryto; pabaiga — vasario 7 popiet. 
DALYVAUJA: Lietuvos likimu susirūpinusi jaunuomenė.

Įėjimas $12.50 asmeniui įskaitant valgius ir dešim
čiai asmenų. Scotch bonką ant stalo.

Baliaus reikalu kreipti: E. Verbą CL 1-5058 ir S. 
Remėza, MI 7-6189. Pinigus siųsti: A. Mačionis, 8603 76th 
Street, Woodhaven, N. Y. 11421, iki 1965 m. sausio 23 d.

ALIAS New York Skyrius

Ir ta proga
“NOKTURN'AS”

Žavi muzikalinė prgorama ir šokiai
KUR: German Cultural Found. Liederkranz, 6 E. 87th Street, Manhattan.
KADA: Vasario 6, šeštadienį 8 v.v.
KIEK: Suaugusiem $4 00; studentam ir moksleiviam $3.00; šokiam $2.00.
INFO: Ant. Vainius Jr. — HI 1-9761; Salvinija Gedvilaitė — VI 8-1023.

Studentų Ateitininkų Sąjunga J. 07205
STUKAS

1016 Schieifer Rd. Hillside, 
Tel. (201) 289-6878

Lietuvos Atsiminimu 

Radio Valanda 

ŠĘŠĮĄDĮĘNĮAĮS-ĮL 6~. |

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 savaitė 1.00

ĮVAIRIOS 
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




