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cinis komitetas.

Sovietai sausio 27 pranešė 
Amerikos atstovybei Maskvoje, 
kad amerikietis Newcomb Moti,

Iš dalyvių patirta, kad pasi- 
informavimas ir išsiaiškinimas

kija, Čekoslovakija, Bulgarija, 
Rumunija, Jugoslavija ėmė kon
kuruoti Vakarų prekybininkus 
ir technikus Libijoje.

Vaikščiojau senomis Vilniaus 
priemiesčibgatvelėmis, ir aša
ras spaudė vaizdas kitados į- 
prastų, dabar apgriuvusių, ąp-

dėl santykių su žmonėm Lie
tuvoje, dėl santykių su sovieti
nėm įstaigom Lietuvoje, su so
vietiniais atsiųstais pareigūnais 
buvo labai naudingas. Jame bu
vo prieitas ii* sutartas bendras 
nusistatymas, kuris bus paskelb
tas atskiru komunikatu.

KAS PRIEŠ LBJ POLITIKĄ 
VIETNAME

Ntprlfu išvarė ’ Associa- 
tėd-Press korespondentų anglų 
DennisNeeid.

atstovų, daugiausia Fanfani ša
lininkų, neparėmė min. pirmi
ninko Moro projekto. Buvę koa
licijoje socialistai ir kitos gru
pės rodo noro, kad vyriausybę 
sudarytų tas pats Moro. Jei ne 
— kita galimybė paleisti parla
menta.

saūfio lietuviam bent svarbiau- 
sja,ką jie norėtų pasakyti.... 
Bet prieš tai tebus paberti kai

—'Šen. R. Kunnudy paskelbė 
pramatąs New Yorke negrų re- 
vohuciją tokią kaip Watts, Los 
Angeles, dėl oficialaus abejin
gumo negrų švietimo reikalam, 
dėl skyrimo jiem menkesnių 
darbų ir Lt.

Antanas Petrauskas (Anton ta. Taip ir dingo turistas Anta- 
Petrovski) gimęs 1929 birželio nas ’ Petrauskas Sovietų Sajun- 
10 Klaipėdoje, atvyko į Vokie- goj. Vokietijoje liko žmona, ke- 
tiją kaip vokiečių kilmės 1960 turi jnaži vaikai, sena motina, 
metais ir apsigyveno mažame 
miestelyje prie Hanau. Sunkiai 
dirbdamas, susitaupė pinigų, 
nusipirko automobilį ir <1965 
rugpiūčio 28 nuvyko su savo 
ųąotina ir teta 
ten galėtų sus

jums — jūs patys geriau 
padaryti išvadas savo skaityto-

Keistas įspūdis, kada matai 
vieną tikėjimą persekioja
mą, kitų tikėjimą laisvą, palai-

Viza galiojo nuo

■ -— Indijos lėktuvas Boeing 
707 sausio 24 atsitrenkė į Mont- 
Manką Šveicarijoje. Žuvo visi 
117.

Tokių 8vadų pašSė ĘL: Tri
būne: ESą Amerikos turistai ga
lėtų apsigalvoti, prieš vykstami mas asmens, ilgesnį laiką galė- 
į Sovietų Sąjungą tokrū metu, josio stebėti ir kalbėtis su žmo- 
kada jos vyriausybė jaučiasi ret- nėm, kuriem jis buvo pažįsta- 
katinga aukoti amerikieJSas ant mąs, kurie galėjo su juo kalbė- 
aukuro antiainerikinei ( propa- tšš be kaukės ir kuriem jis- įsi- 
gandai ir politiniam tikslingų- “ ’ r—
mui šaltajame kare su Pęktogu. 
O Amerikos visuomenė,': iš ki
tos pusės, galėtų būti mažiau 
entuziastinga, daugiau suabejo
ti prezidento Johųsono paskelb
tu siekimu statyti “tiltus” į So
vietų Sąjungą, didinant kultūri
niuos ir prekybinius ryšius.

čių civilinės valdžios ūkinę po
litiką Lietuvoje ir 1943 drauge 
su kitais intelektualais išvežtas 
į koncentracijos lagerį Stuttho-

DĖL BEN BARKOS
Prancūzijos ir Maroko santy

kiai sugedo dėl Ben Barkos nu
žudymo Paryžiuje. De Gaulle į- 
sakė - surasti kaltininkus. Teis
mas paskelbė reikalavimą iš
duoti Maroko vidaus reikalų 
ministerį,. jei jis pasirodytų to
se valstybėse, su kurtom Pran
cūzija turi išdavimo susitarimą. 
Marokas tą reikalavimą igno
ravo. Prancūzija atšaukė savo 
atstovą. Maroko ministeris bu
vo Paiyžtoje ir organizavo Ben 
Bartos pagrobimą.

— Vatai. sokr. Rusk sausio — Dsmintokonę perversmi-
23 pareiškė vfltį, kad Europos ninku tortas pirik. Caamano iš- 
sąjunginiųkai paštui tarinius vyko į Londoną, kaip Domi- 
dąlinius į Vietnamą. ninkętių vyriausybės atstovas.

— Voktotijaja suimti 9 So- Karfameate vadas paskirtas
vietų prekybinės delegacijos atstovu į WasMngtoną. Bjudin- 
nariai dėl šnipinėjimo Ketino- ti iš suw tostų 34 aukštesnie- 
Achenrf srity. ji kartotekai

Amorikos atstovas paprašė 
Sovietų vyriausybę paaiškinimo 
apie mirtį. N.Y. Tanas pasiten
kino, skelbdamas informacijas, 
lig šiol .susilaikydamas nuo ko
mentarų. H. Tribūno vedamaja
me aiškino, kad Moti buvo nu
baustas ne teisiniais, bet politi
niais sumetimais. Esą Mott per
ėjo sięną tokto mętu,Jfcada ,ko- 
mun. Kinija labiausiai kaltino 
Sovietus bendradarbiaujant su 
Amerika. Aštri bausmė ameri
kiečiui turėjusi , aną kaltinimą 
sugriauti. ‘

Kiek Sovietai suinteresuoti 
demonstruoti ' antiamerikinius 
veiksmus, tiek£ Amerika suinte-- 
resuota nekelti aliarmo dėl jų, -

KOMUNISTAI AFRIKOJE: ūki: 
nes paramos komunistiniam re
žimam pirmas ūkinis rezultatas

Vakaruose susirūpinta dėl ko
munistinių, valstybių augančios 
prekybos su Libija. Lig šiol Va
karai paimdavo visą Libijos naf
tą už 750 mfl. dol. ir ją aprū
pindavo importu. Bet per pas
kutinius 5 metus komunistinė 

ko ūkimą. Raudonasis Kryžius prekyba su T ibi ja padidėjo de- 
irgi lig šiol nieko negalėjo pa- §įmt kartų. Ypačiai kom. Kini- 
tirti. B giminių Lietuvoje irgi jos. Paskutiniais mėnesiais Len- 
negaunama jokios žinutės, nors 
buvo iš čia daug kartų prašy-

Vis labiau aiškėja vardai tų, 
kurie stoja prieš LBJ politiką 
Vietname. Sauso 24 prieš oro 
atakų atnaujinimą pasisakė šen. 
Fulbrigbtas ir šen. Mansfieldas. 
Šen Fulbrightas nuėjo taip to
li, kad reikalavo derybų su ko
munistų “Išlaisvinimo frontu”— 
Vietkongu. Vyriausybės politi
ka lig šiol — nepripažinti Viet- 
kongo ir nesileisti su juo į de
rybas dėl Vietnamo likimo.

Pasaulio ■ Lietuvių Bendruo
menės iniciatyva, Clevelande 
sausio 22 buvo konferencija, 
kurioje dalyvavo per 40 asme- 
nų-Bendruomenės centro valdy
ba, Jungtinių Valstybių bend
ruomenės valdyba, Kanados 
bendruomenės valdyba, Altas, 
Vlikas, L. Laisvės Komitetas, 
Lietuvos diplomatijos atstovas 
ir jaunimo kongreso organiza-

' Išvados visuomenei: i-3 ■ kui^ yra su juo ar su jo paša- ten pasirodžius didžiu kontras-
‘ ijiĮnu susiję tenai, Lietuvoje. ’ tu iškyla prieš akis šv. Dvasios 

Laikraštį pasiekė, pasakoji - . bažnyčia — rusų cerkvė. Ji yi- 
sa blizga, naujai dažyta. Užė
jau vidun. Taip pat viskas at
remontuota. Žmonių daug. Mel
džiasi, ^eda. Dvarininkų -vei
dai nėra iškankintų žmonių vei
dai; Dar nuostabiau čia matyti 
— rusų vienuoles, unifbrmuo- 
tas. Daugelis eina į rūsį, kurin 
laiptai viduje bažnyčios. Rūsis 

kurie Vilniaus vaizdai, kokių ne- išpuoštas. Viduje didelis stikli- 
buvom girdėję iš kitų atvykusių nis karstas-ne-karstas, ir jame 
ar atsiųstų pasakotojų. po stiklu trys lavonai, aprengti

kaip pravoslavų dvasininkai. 
Žmonės prieina, bučiuoja žemę 
ir stiklą. Paklausiau, kas čia 
yra. Man įžiebė lentą, kurioje 
rusiškai ir lietuviškai įrašyta, 
kad Algirdo laikais nukankinti“ 
rusai — kažkokis Joanatanas ir 
du kiti, kurių pavardžių neatsi
menu. Nežinojau tos jų nukan
kinimo istorijos. Kada paskiau 
ėmiau klausinėti lietuvius, man 
sakė, kad juos, tuos kankinius 
neperseniausiai atvežė iš. Rusi
jos. kokiam tikslui? Vieni sakė 
tai padaryta rusam padrąsinti 
ir įtikinti: va, čia ir anksčiau ru- < 
sų būta, čia jie kankiniais virto 
(jie buvę nukankinti Naugardu-

Vietname paliaubos baig
tos sausio 23. Paliaubos buvo 
nutrauktos komunistų 82 kar
tus. Tuo metu amerikiečių žuvo
5, sužeistų 16, korėjiečių žuvo
6, sužeistų 16, vietnamiečių žu
vo 3, sužeistų 15, komunistų 
žuvo 56.

Valstybė* sekr. Rusk sausio 
21 pareiškė, kad derybų ofen
zyva daugumą pasauly įtikino, 
kad Amerika nori taikos. Ta-

jimam su Vietkongu, mano lai
kraštis.
. Tartis su komunistais per P. 
Vietnamo vyriausybės galvą yra 
panaši sugestija, kaip valsty- 
bės departamento pareigūnas 
R. Hilsman buvo pakišęs dėl 
prezidento Diem nušalinimo. J. 
Chamberlain (Journal Ameri
can), paskelbė Vietnamo piliečio 
Huyuh Sanh Tong, kuris profe
soriauja Yale universitete, pa
reiškimą, kad vykdant "libera
linę liniją" esą pasiūlyta P. 
'Vietnamo min. pirmininkui 
Nguyen Cao Ky ir dar dviem 
karininkam išvykti iš Vietnamo. 
Už tai jiem pažadėta 1 mil. dol. 
Kas tie, kurie buvb pasiūlę, lai
kraštis pavardžių nesuminėjo.

H .— Kom. Khtiįa sausio 23 pa- 
- - ■ ifantė kovos lėktuvų š. Vietna-

mui’

me sausio 24 su 47 kariais nu- 
atak« ataeejtaimo. krito į džiungles.

“Visą laiką turėjo didžiausią s- 
kademinio jaunimo auditoriją, 
įkvėpdavo akademiniam jauni
mui mokslo meilę ir drauge pri- 
sirišiiną prie profesoriaus”.

Tarp kitų V. Jurgučto darbų: 
akademijoje daVė mintį organi
zuoti lietuvių katalikų mokslus 
einantį jaunimą ir drauge su 
M. Vaitkum, 'Kuraičiu, M. 
Reiniu davė pradžią ateitininkų 
sąjūdžiui; nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo organizatorius ir 
valdytojas Lietuvos banko, lė
musio valstybės finansinę poli* 
tikąf nno 1941 moterių akade
mijos pirmfaįnkas, tais pat me- praleido Vilniuje, beveik visai 
tais tarėjas, ūkto reikalam,* me* apakęs. Palaidotas gimtosios Pa- 
morandumais kritikavęs vokie- langosjtapuoėe šalia tėvų.

gabenamas į priverčiamojo dar- mesį, kad tai nėpaprastai fiau- vis tikėdama; ^ad Sovietai bus 
bo stovyklą, Kirove, 400 mylių ri bausmė. Dabar mbtmS griež- Amerikos ~ Jįins, sąjungininkas 

prieš Jūtogos ^agresiją. 
Spėjama, kari dėt -štos politikos 
tylėta buvo nuleistas ir J. Tau
tų pareigūno Isakovo mėgini
mas išgauti Amerikos raketinius 
reikmenis, tylom buvo palydė
tas ir jo tingimas iš Ameri
kos, nesiima^ jo kaltinti" dėl 
šnipinėjimo.lAmerika elgiasi 
priešingai (Sovietai.

ženklai, kad jie savo veikla sti
prina. Tą pat pareiškė ir Av. 
Harrimanas po visų savo gau
sių kelionių. ;

Jungtinio .štabo vn*Šu^ jnkas 
gen. Karle Wheeler Kongrese 
pareiškė, kad oro atakų sustab
dymas padėjo komunistam infil
truoti savo jėgas, namie atsta
tyti kelius ir tiltus. Jei oro ata- 
kos tebebus stabdomos, sakė ge
nerolas, bus sunkiau prieiti prie 

čiau iš antrosios pusės tėra derybų.

K . Prszictantas oro atakų neat- 
Į naujino, nors karas vėl eina.

VLADAS JURGUTIS. Portretas 
tfaiL J. VtenotlMkto.

persipjovė sau geridę. > sūųųs būtų pasipjovęs. Ji įsitr*
Nevrcomb Mott, 27 metų, iš kinusi, kad' Sovietų pareigūnai

Sheffield, Mass., knygų pardavė- jį nužudė, 
jas, atostogų metu pereitą va- _ .. .» M ~ - -X Bs aliarmo tr — kodėl?sąrą lankėsi Norvegijoje ir iš ..........
ten perėjo šieną į Sovietų pu
sę, 80 mylių nuo Murmansko. 
Suimtas aiškinosi, kad ieškojęs 
artimiausio sovietinio punkto, 
kad gautų sienos perėjimo leidi
mą, bet paklydęs ir įėjęs į sovie
tinę teritoriją. Už nelegalų sie
nos perėjimą buvo nuteistas 18 
mėnesių priverčiamiesiem dar- 
bąm prie Murmansko, -k

Tada amerikiečiai kreipė dė-

vtepodL SkirteKi dėl to, kad ne stitajpfc žolė inapHįgę.' Vienos 
visi gauna pamatyti >os pačius bažnyėtos bokštas nugriuvęs, ^8- 
gyfenime važądus Skiriasi ir ležimai virbri kyšo.
dėl to, kad pasakotoją apribėja Kurios bažnyčios atdaros, 
atsižvelgimas, kcdos bus jo pa- meldžiasi sesp žmonės. Kmp

rugpiūčio 
28 iki rugsėjo 4. Turistai Mins
ką laimingai pasiekė. Ten atvy
ko brolis ir su juo pasisvečia
vo trejetą dienų Grįžtant na
mo, Brastoje ant sienos sulai
kė rusų policija ir visus tris su
ėmė. Po trijų dienų tardymo 
moteris paleido grįžti į Vokieti
ją traukiniu, o Antaną Petraus
ką suėmė ir mašiną konfiska
vo. Nuo to laiko apie Petraus
ko likimą negauta jokia žine
lė. Taipgi suimtas ir jo brolis 
Pranas iš Klaipėdos.

Antanas Petrauskas yra Vo
kietijos pilietis. Apie įvykį bu
vo tuojau pranešta Vokietijos 
užsienių reikalų ministerijai. 
B jos gauta' pranešimas, kad 
reikalas bus tiriamas. 1966 sau
sio 2 kreiptasi į' užsienių mi
nisteriją, prašant praneši
mo, kas yra padaryta ir numa
toma daryti, kati Petrausko li
kimas būti} ištirtas. Sausio 6 pra
nešė,kad raštinė nota ir žodi
nis Vokietijos pasiuntinybės 
Maskvoje kreipimasis likę be 
atsakymo. Pažada ir toliau visa 
daryti, kad išaiškintų Petraus-

Vjlniuje sausio 9 mirė prof. 
Vladas'Jurgutis, perkopęs 80 
motu*.

'Gausios informacijos apie V. 
Jurgutį yra paskelbęs jo moki
nys ir universiteto kolega J. 
Pažemėnas L. Enciklopedijoje. 
Pagal juos V. Jurgutis gimė 
1885.X.24 (naujuoju stilium XI. 
5) Joskaudų k. Palangos v. Ku
nigų seminariją baigė Kaune 
1906. Petrapilio dvasinėje aka
demijoje pamėgo prof. J. Ma
tulevičiaus dėstomą sociologiją 
ir ją toliau gilino Miunchene 
1910-13. Nuo 1919 įsitraukė | 
politiką — buvo Steigiamojo 
seimo narys, užsienių reikalų 
ministeris 1922 E. Galvanausko 
vyriausybėje, šiuo metu nusto
jo ėjęs kunigo pareigas. Nuo 
1925 veik išimtinai universitete 
dėstė ekonominius mofcrtuc.'

jam.
(Bus daugiau)

SĄMOKSLAS — išduoti Vietnamą? |
Aiškėja siekiryiai propagan- tų balsavimais, o tam reikia laH, 

kad dos, kuriu paskutinių laiku kinės, vyriausybės bendros sftį 
irolį komuniįajsL;Jei ain. pirmumu

Krizės Italijoje, Prancūzijoje, Maroke
Italijos vyriausybė sausio 21 

pasitraukė, kai parlamentas ne
priėmė jos projekto dėl slaugių 
mokyklų paskirtymo. Apie 50

zos į Lietuvą, o tik į Minską, mai pėr du — tai P.
Vietnamo išdavimas komunis
tam, siūlant įtraukti juos į koa
liciją. Būdas tas pats, kuris 
buvę pavartotas Kinijai per
duoti į komunistų rankas, taip 
pat Laosui. Jį dabar atskleidė 
J. Tautų gen. sekr. U Thant 
sausio 20 pareikšdamas, kad P. 
Vietnamo vyriausybėje turi bū
ti atstovaujamas ir “Išlaisvini
mo frontas”. Tokia sąlyga, ma
no U Thant, komunistai sutiktų 
kalbėtis dėl taikos.

N. Y. Times sausio 23 veda
majame tai idėjai- pritarė. Esą 
P: Vietnamo likimą turės nu
spręsti .gyventojai balsavimu, 
bet tokiam balsavimui įvykdyti 
reikia, kad komunistai pasitikę-

v
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(nukelta į 5 psl.)ŽIEMA KALNUOSE. Nuotr. V. Maželio

pan. . _ ? ....
'^tbur^^Danfo savo išlygo

je sako, kad Nietzsche šūkiai te
beturi nemaža įtakos ir mūsų 
dienų kai kuriem filosofuojan- 
tiem Amerikoje.

Fhilosopher”. 
Knygps autorius bando sudėlio
ti į bendresnę visumą. Nie- 
tzsehes išbarstytas mintis, ku
riom jis kaip šūkiais intrigavo, 
stebino savo laikų žmones: “Nie- 
ko nėra tikra, viskas yra lei
džiama”, “Stebėti kenčiantį — 
malonu, bet dar maloniau, kai 
kitam toks kentėjimas užmeta
mas”, “Dievas yra miręs” ir

Nietzsche šūkį “Dievas yra 
miręs” dabar skleidžia smulkus, 
bet stambiai išreklamuotas pro
testantų teologų sąjūdis. Perei
tų metų spalio mėn. mirė Paul 
Tillich, profesoriavęs Harvardo, 
Chicagos ir kt universitetuose. 
Nors jis laikė save krikščioniu 
teologu, pats buvo persiėmęs ir 
kitiems skelbė “Dievas yra mi
ręs” mintis.

šiuo metu svarbiausias šio są-

Manifestuojama tikėjimo vie- Dievas “miręs”, o Kristus ne- 
nybė, kurios pagrindas to pa- miręs — tokia antra garsinama

) ties Dievo, to paties Kristaus mintis... Hugh J. Sehonfield,
išpažinimas. Bet tuo pat metu gimęs Londone žydų šėmoje,reiškiasi ir kitos pastangos nu- savoknygoje “The Passover *“S tokstan^U^^J®te^Mta^ 
neigti Dievą ir Kristų. plot” įrodinėja, kad - Kristaus .-"I Juo grėfiau didės

1 1 ★ mirtis ir prisikėlimas iš numi- pagrindinis kapitalas, juo dau-
Ka fifc-knygymiose pasirodė fe.**“

n^ Artbm• C DantoKhyga Kai bos vienas mili-
“Metadbe As Hiilosopher”. . “fe fe"?*8

svaigintas, paskiau savo* moki
nių išvogtas... Tas mintis dar 
toliau plečiaČalifornijos univer
siteto antropologistas Michael 
J. Hamer. šio paskutinio pro
fesoriaus tvirtinimus “National 
Review” žurnalo redaktorius su 
ironija įvertina: ko gero Kris
tus ir dabar tebegyvena ir slaps
tosi Argentinoje...

bet jos npriSįriia tžtjoti Kritika Ton didžiam reikalui' reikia linkėję atsiranda žmonių, kurie 
kaip tik padės išaiškinti, kurie skirti daugiau pinigų. Jeigu jų sėkmingai dirba Fondui. Kurie 
klausimai svarbesni. Kartu per neužteks iš šių .metų, galima dar Fondui neaukojo, kreipia- 
spaudą bus informuojama lie- skirti iš kitų—■ iš 1966 ar net mės su prašymu: atlikti tai tuo- 
tuviška visuomenė. Nauji lietu- 1967? čia mokytojai turėtų iš- jau. Fondo adresas: Lithuaman 
viški projektai pasidarys dąn- kelti spaudoje, kurios priemo- Foundation, 6643 So. Maple- 
giau žinomi lietuviškai visuo- nės jiems skubiai reikalingos. wood Avė., Chicago, III., 60629.

Pasisako dėl šio sąjūdžio ir 
vysk. Fulton J. Sheen “Journal 
American”. Jis primena, kad 
knygose apie Dievo “palaidoji
mą” atsispindi paskiro individo 
dvasinio gyvenimo stoka. Kaip 
vagim yra mirę teisingumas, 
svetimoteriam lengvai palaido
jama meilė, taip ir paviršutiniš
kiem teologam nesunku' palai
doti Dievą neaiškios kalbos pin
klėse.

Prieš Dievo marinimo propa
gandą pakilo -protestantų “Na
cionalinė bažnyčių taryba”, pa
ruošdama Columbus, Ohio, eilę 
televizijos šūkių, kurie paskatin
tų žmones lankyti bažnyčia ir 

jūdžio^gai^intojįas^ — dr. Tho- stiprinti tikėjuną.^ Tarp šūkių 
irias ĄItizer>^vefitraščiu^ Te- pagriridinisr^Sfiėfi^ūžžžl; kad 
ligijos profesorius Emory uni- Dievas tebėra gyvas”. Ohio ka- 
versitete Atlanta, Ga. Tiek Al- - talikų atstovai prisideda prie 
tizer, tiek jo sekėjai painiojasi šio šūkių akcijos ekumeninės 
paradoksų grandinėje, tvirtinda- vienybės vardan.
mi, kad jie esą krikščioniški Iš tikrųjų yra mirę tokie teo- 
ateistai, kaip tik dėl to ateistai, logijos profesoriai, kurie aplink 
kadangi krikščionys. Apkaitui- save mato tik žmonių sūnus, ūž
dami modernųjį pasaulį ir re- miršdami, kad jie turi taip pat 
ligiją, kaip neišbrendančįus iš ir Tėvą. Mirę, deja, yra ir tokie, 
lemiamos. krizės, šie modernūs save religingais laiką, asmenys, 
nihilistai patys nardo tuščiažo- kurie mato Dievą vien abstrak- 
džiayimuose ir sąvokose, atitrū- čiai, nepajėgdami jo įžvelgti ša
kumose nuo tikrovės. vo artime.

Paruošiamiesiems Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso dar
bams finansuoti PLB Valdy
ba davė Kongreso rengėjams 
300 doL, o JAV LB Centro Val
dyba 500 dol.

Stilizuoto Vyties ženkliuko, 
lipinamo priėautomobiliųian-. 
gų, pusę spausdinimo išlaidų 
apmokėjo JAV LB Clevėlando 
II-ji Apylinkė (pirm. P. Mikšys, 
ižd. D. Staniškis), skirdama 165 
doL ’

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija, kuri visuomet remia 
daugelį svarbių lietuviško gy
venimo pasireiškimų, per savo 
1965 metų Valdybą (pirm. dr. 
A. Martus, ižd. J. Skrinska) at
siuntė 100 dol. auką.

Lietuvių Krikščionių Demok
ratų Sąjunga ir Lietuvių Kon- 
seryatoęįų Klubas Clevelande 
paaukojo po 25 doL

Pirmasis asmuo, didesne au
ka atsiliepęs į PLJK rengėjų 
'prašymą, yra Lietuvių Fondo 
Pirmininkas ir PLJK Garbės 
Komiteto narys dr. Antanas 
Razma, nuoširdžiai remiąs dar
bu ir aukomis lietuvišką veik
lą. Jis atsiuntė 100 doL auką.

Pirmieji šiais Jaunimo metais 
aukas atsiuntė Lietuvos Laisvės 
Komiteto nariai ir bendradar
biai: pirm. V. Sidzikauskas (jis 
taip pat yra PLJK Garbės Ko
miteto narys), J. Audėnas, V.

jonas, kasmet lietuviškiem rei
kalam atiteks apie 50-76 tūks
tančius.

Kas turi teisę pasisakyti dėt 
pelno skirstymo? ’ ' •

Kiekvienas, kuris 'nuoširdžiai 
nori pagelbėti lietuviškam rei-

BUDRIO 
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Iš tos “bylos” susidarė nekoks įspūdis, ir aš re

feravau <M. Upčiui. Išdėsčiau, kad “byla” būtų labai 
įdomi, jei tai būtų to “įgulos komiteto” organizavimo 
pradžioje. Dabar, iŠ vienos pusės džiugu, kad atsirado 
bent trys kariai, kurie pranešė, bet reftėjo juos* tin
kamai instruktuoti, -nesuvesti į savotišką ‘kuopelę”, 
o dirbti su kiekvienu atskirai. Jau praėjo 5 ar 6 mė
nesiai, o nesame išaiškinę ne tik pačio instruktoriaus, 
liekančio mums X-su, bet nežinome nė vieno iš kitų 
karių, ateinančių į susirinkimus, nežinome tikrai ir, 
kaip toli išsišakojo toji organizacija. Gavau atsakymą, 
kad buvęs centro contržvrigyboe viršintekas, pulk. Pi- 
voravičius (rasas) jau daugiau kaip popa mėnesių ka
lėjime ir kad dabartinis, lietuvis V. čėpla taip pat 
ruošiasi pasitraukti, nes pats sako, kad negali pripras
ti prie, sistemingo darbo, jo nervai Šlubuoja.

— Ką gi pasiūlytum? — užbaigė M. Lipčius.
— Manau, kad kariuomenė jauna ir turint galvo

je dar netolimoje praeityje rimtą pavyzdį Panemunė
je, būtų geriau, nelaukus, likviduoti tą užuomazgą, 
tekią, kokia ji yra. Tai kiek pagąsdins komunistų cent
rą, jie ieškos tarp savęs “išdavikų”, bet kiekviena lik
vidacija duoda te žvalgybai informatorių. Manau, kad 
taip bus sveikiau. ' •

— Turi laisvas rankas, — atsiliepė M. Lipčius.

• Taip ir padariau. Po antro ar trečio pasimatymo 
su tais kariais — informatoriais, sužinojau, jog arti
miausią sekmadienį paskirtas “centro komiteto” susi- 

? rinkimas Napoleono kaine, vidudienį, 12-tą valandą. Iri- 
formatoriai, fyg nujausdami, prašė “nieko nedaryti”. 
Aš išsisakau nuo atsakymo. Evakarėse, paėmęs porą

viešu fceijn Š-Banūiunės, loti vtftettoto persikėlę per 
Nemuną B Aleksoto pusės, driračiu, važtovo jaunaš 
civilKkas. Pėr žmonas buvo matyti, kad jis neskubą 
žvalgosi Nesunku būna atspėti, jog tai te bus tas 
“instruktorius7*.' Neturėjau tiksle areštuoti kareivių: 
areštas, tardymai te “byla” padarytų daug Šates. Ge
riau, jei kariuomenėje ramu te nfrkam į galvą aeatei- 
ną kad jįofe gali būti koks ^pogrindis”. “Inntrukle- 
rių” mietai suim&au, bet tada turtfisą tatiaot bylą 

iių vafetyfcių sienas, kol pasiekė Kauną 0 vietos cent
ro loondtetas turėjo aprūpinti jį vidaus pesu, kitais

ame kalną te surašėme visus ten šviesus kaudtasyk te«ėdtes mažas. OidM^me stovi šva- Teko. įstebėti^, su kokia kantrybe, atsargumu ir
Visi buvo nesqgadtati ūkkrinkai-> risi užtiesta mstotibė leve. 'Aut sienos kabo Kristaus laikrodžio mechanizmo tikslumu dhbo tiwijitinlj
nkamai iteigandę Jų tapė tavo paretini ■■ Kitoj pUsėj atovi vulritatatata su keliom pogrindis. Kuopelės poktiirvo, teSeu tai nebuvo- jiems

- . didelis nuostolis. Kitą sykį tai btidavo net Mnuttuga

prieš kratą ir tikrinimą Jis nesitikėjo, kad pasiliks 
•lašvas, todėl net n&grįbo į savo butą Aleksote. Su 
pirmu traukiniu, nežinodamas, kad yra lydimas mūsų 
seklių, pabėgo į Žemaitiją Jo paleidimas ir sekimas 
davė mums daug daugiau naudos vėliau.

Kai dėl karių, tai jų vadus buvau paprašęs slaptai 
juos stebėti, bet nėprasūarti, kad yra sekami. Dau
giau bandymų kurti naują organizaciją nebuvo, bet ki
tais kanalais buvo sužinota, jog komunistai pirmiausia 
įtarė įšdavhnu tą neatėjusį į susirmkimą. Tačiau jam 
pasisekė įrodyti, kad jisLnekaltas. Bijodami, kad beaiš
kindami neįkiampintų savo žmonių, komunistai į visą 
reftalą numojo ranka. .

SiJITFA SFAUSTŪVeLČ
Kętias dienas po tos mano ptodabs “operacijos”, 

apie 5 vM. ryto, buvąu prikeltos' telefono. M. Up
ėms pražė skabiai atvykti j -kažkokį senamiestyje' na
mą (tiksliai dabar neprisanenuK Noyykęs antrame 
atoešte radau M. Lipčių, kontržvalgybos centro vkši-

MB HlIDnO kUUK MBOnSp . «MKJT4 {NtftųflL SpOCMDOS UmjFOOB TTBMUanMHVJlfttl OQ»
tau, poėyullngo pMtoštopalrtteb, kukoF Kambariai ne- vo gerai apmokyti pogrindžio darbut Tik vienas kitas 
seniai nusųuon popaernus. net ucm tmne psKtame <am- tmojo apte voms asm ms ar smįkus senus, senusn-
baryje tigteuste stora gama i>ollu0te etalšteinė viela ir gam darbui saugumo organai turėjo savo pareigūnus
ant jos muki an vatų lenpa. tos jm neskienM su aucMKumai wura n* mtaraioasotL 
tuo buto. VMą visi pavarto, bet neranda, kam ji tin- (tas dMftatij

ka. Man krito į akis kitas keistumas: didžiojo kamba
rio sienos nevienodos. Lauko siena,, pradedant nuo lan
go, kuris buvo ne per vidurį, o kambario šoąje, eina 
kiek įstryžm. Atsidaręs langą iškišau galvą pasitikrin
ti, kaip atrodo iš oro, ar tai tik “naminio architefcto” 
planavimas ar kas kRa. B oro viskas atrodė norma
liai, nebuvo matyti jokio pagrindo tokiai sieoai vidu
je. Palangė tačiau buvo kiek per žema, ir bijodamas 
iškristi stipriai atsirėmiau, štai, palangės tente neati
tinka visur priimtą standartą per plona ir sienoje ne
silaiko. Pajudinau — neįstiprinta, išsitraukė. ;Pb ja pil
na naujų, nevmtotų virtuvės indų. Juos išėmus, atsi
darė įėjimas į slėptuvę, padarytą tarp tikros ir tos spe
cialiai pastatytos sienos. Ten ir buvo rasta spaastuvė 
“bostorfka”, kaip* ją pavatbno ekspertai, ir daug šrifto. . 4 
Viso Kauno' spaustuvių savintokai skųsdavosi, jog pas 
juos tiesiog “Mganiodavo” šriftas. Komunistai, dirbu- 
rieji spaustuvėse, turėjo uždavinį pristatyti šrifto, ku
ris iš komiteto buvo perduodamas spedatiani ryšfriin- 
kui, o pastarasis pristatydavo slaptai spaustuvei.. Tai 
buvo Vinco čėplos didelis teunėjirnas. ?

*yriradome atgabentą svartndusią 
kažtimnką redaktorių Rosenfeidą čėpla dirbo penkis 
mėnesius Šiai spaustuvei gaftutnud tikviduoti. Rooeafei* 
das su Lietuva ir su kariais, kuriems jis redagavo 
“Kareivių Tiesą”, nieko benckb netikėja Ja Aleksos- 
Angariečio buvo parinktas ir atsiųstas tau daiteti į 
Lietuvą iš Vitebsko. Komunistei pravedė jį* per te-



DARBININKAS 1966 m.. sausio 15 d., *nr. 5.

SADUTĖ Dainavo ansamblio sukaktuviniame “Nemunas žydi” spektaklyje. Nuotr. V. Noreikos

PAUKŠTELIS IŠGELBĖJO BALIĮ NUO GAISRO

Humoras ir Dainavos "Nemunas žydi”
Po Kalėdų ir Naujųjų metų 

švenčių gyvenimas Chicagoje 
vėl Įbėgo Į normalias vėžes. Jei 
Naujųjų metų sutikimuose vi
sur buvo perpildytos salės, 
nenuostabu..Bet kad jos perpil
dytos ir po naujametiniuose pa
rengimuose, kada žmonės ir pi
nigus išsileidę ir pavargę, tai 
ženklai, pranašaujantieji giedrą 
lietuvių kultūrinio gyvenimo pa
dangėje, kurio centras buvo ir 
tebėra Chicagoje.

Sausio 9 Baleto teatro salė
je LB Chicagos apyg. v-ba, pir
mininkaujant inž. Br. Nainiui, 
surengė seniai lauktą humoro 
vakarą. Salėje per 200 sėdimų 
vietų. Bet jos buvo bematant 
užpildytos ir matėsi net stovin
čių žiūrovų. Susidomėjimas hu
moro vakaru pasirodė nelauk
tai entuziastingas. Programą at
liko plunksnos atstovai A. Ba
ronas, D. Brazytė, V. Būtė
nas, N. Jankutė, J. Minelga, A. 
Valentinas ir R. Vėžys, o sceni
nius numerius — vakaro vedė
jas V. Vijeikis su V. Namiku ir 
R. Vedegiu.

Anksčiau toje pat salėje pub
lika yra mačiusi eilę “Antrojo

Reportažas iš Chicagos

kaimo” spektaklių. Bet šio hu
moro vakaro kolektyvą žmonės 
pavadino “Pirmuoju kaimu”, 
nes jis, žaisdamas gyvomis ir 
degančiomis šių dienų aktualijo
mis, publiką pagavo, pririšo ir 
neatleido iki paskutinės scenos 
uždangos. Tokį programos atli
kėjų ryši su publika retai kada 
galima pajusti. Tiesa, kalbant 
apie meninius, išliekančius kū
rinius, jų čia gal ir nebuvo. 
Bet, kaip pasirodė, lietuvių vi
suomenei atgaivai labai mielos 
yra šių dienų aktualijos, kurių 
ji pasiilgusi išgirsti nuo scenos.

Sausio 15 ir 16 per šaltį ir 
sniegą Chicagos lietuviai rin
kosi prie žydinčio Nemuno, ku
ris buvo atkurtas Marijos 
kyklos salėje “Dainavos' 
samblio 20 m. sukakties
ga. Žmonių antplūdis per abi 
dienas buvo milžiniškas, vienam 
ir antram spektakliui salės sa
vininkės seselės kazimierietės 
leido pristatyti po 80 papildo
mų kėdžių, bet vistiek sekma
dieni dalis žmonių, nebegavus

Lietuva, mano šiaurės 
pašvaiste

Ir gėlė sidabrinių rytų,
Kas krauju tavo veidą

nulaistė
ir ko raudi prie Kryžkelės tu, 

buvo tokios tyro meninio gro
žio, nostalgijos ir kartu pasidi
džiavimo akimirkos, kad, ne vie
nam ašaroms akysę..blizgant, tos 
dainos norėjosi klausytis, klau
sytis ir klausytis. Bet nusilei
do uždanga ir didžiulė aplodis
mentų banga užliejo salę. Jokių 
prakalbų scenoje, jokių sveiki
nimų. Juk geriausias sveikini
mas ir buvo puikus ansamblio 
pasirodymas, žiūrovų širdyse 
palikęs šilčiausius Įspūdžius.

Dar Lietuvoje girdėjau pasa
kojimą, kad Amerikoje viena
me muziejuje esanti peteliškė, 
įdėta į auksinius rėmus. Prie 
jos parašyta: ji išgelbėjo šimtus 
gyvybių.

O buvo taip.
Greitasis traukinys naktį 

pūškavo į laukinius Vakarus. 
Mašinistas pamatė šešėlį ant 
bėgių. Kažkas šoko, lyg skarom 
mojavo, žiūrėjo ir šiaip ir taip 
— šešėlis tikrai plakėsi ant 
bėgių. *

Mašinistas sustabdė traukinį 
ir štai ką rado: garvežio žibin- 
tan, kuris apšviečia Telią, bu
vo įskridęs naktinis drugelis. 
Jis plakėsi, daužėsi į stiklą, ir 
jo sparnų šešėliai krito ant bė
gių, sudarydami fantastinius 
keistus vaizdus. Mašinistas tik
rai būtų rūstavęs ir drugelį čia 
pat nuteisęs, bet išgirdo keis
tus garsus — kažkas neįpras
tai šniokštė. Nuėjo pasižiūrėti 
ir pamatė baisų reginį. Prie
šais buvo išsiliejusi upė. Jos 
vanduo buvo nunešęs trauki
nio bėgius, išdraskęs pylimą. 
Jei ne drugelio šešėlis, tikrai jis 
nebūtų sustabdęs traukinio ...

Panašiai atsitiko ir Balfo 
centrui. Jei ne paukštukas, jis

būtų sudegęs su visais doku
mentais, drabužiais ir visom pe
lėm. Tai 
tadienį.

atsitiko sausio 15 šeš

mo-
an-

pro-

bilietų, turėjo grįžti namo. Iš 
viso abu -Dainavos” spektak
lius matė apie 2,700 žmonių. Jei 
dar būtų trečias spektaklis, ir 
jis būtų pripildytas.

Šį kartą Nemunas sužydėjo 
be tradicinės armonikos, bet 
dainas, tautinius šokius ir išraiš
kos šokį palydėjo simfoninis or
kestras. šalia to į abu veiksmus 
buvo orkestro atliekamos uver- 
tūros. Tai davė naują spalvą 
muzikinei pjesei. Masinės dai
nos nuskambėjo tokiu grožiu , 
kokio ansamblis dar niekad nė
ra parodęs. Tai ųuopelnas. diri
gento P. Armono ir chormeiste
rio P. Vacbergo. Įspūdingi bu
vo šokiai, tikrai žavi, nors gal 
vietom per mažai pritildyta sim- 
foninė munka...Visa tai ypač "į
jaunajai žiūrovų kartai teike - ' -
nemeluotą lietuvišką grožį ir en
tuziazmą. Bet vyresnioji karta 
pasigedo armonikos . .Šalia lie
tuviškos klėtės ir lietuviškų 
beržų simfonija jiems pasirodė 
svetima, žinoma, simfonija bu
vo didelis kontrastas gan senti
mentaliai ir banaliai pjesės žo
dinei daliai. Bet be jos nebūtų 
ir muzikinės pjesės, ir ji, nors 
ir gerokai apkarpyta, buvo bū
tina dainoms, šokiams, pasako
tojo žodžiams ir uvertūroms su
rišti į bendrą visumą.

Kai veikalui baigiantis pra
nešėjo balsas žiūrovus sugrąži
no iš XIX amžiaus Lietuvos į 
šių dienų padėtį, kai priekyje 
scenos persirikiavęs choras, įs
pūdingai žaidžiant šviesų efek
tams. užtraukė paskutiniąją pje
sės dainą — Stepo Sodeikos - 
VI. Jakubėno (žodžiai B. Braz
džionio”) “Šiaurės pašvaistę”:

Tikimasi, kad “Dainava” su 
“Nemunas ' žydi” spektakliais 
kvies daugelis, lietuvių kolonijų. 
Viešint New Yorke, rašančiam 
šiuos žodžius tokią užuominą 
padarė ir veiklusis LB New 
Yorko ap. v-bos kultūros reika
lų vadovas inž. K. Miklas. Bet 
kvietėjai viena turėtų atminti, 
kad šiam spektakliui, Į kuri Į- 
jungta apie 110 žmonių, reikia 
didelės scenos. Orkestras galė
tų būti ir mažesnis (Chicago
je buvo 29).

PATERSON, N.J,
Vasario 16 minėjimui ruošti 

LB Apylinkės valdyba sudarė

mininkauti sutiko Alg. šaulys, 
sekret. V. Tallat-Kelpšaitė, iž- 
din. G. Klimas, narys A. Ru
gys. Minėjimas ruošiamas vasa
rio 13, sekmadienį, Lietuvių Pi
liečių Klubo, .salėje, 3:00 vai. 
popiet. Džiugu, kad jaunieji 
akademikai šiemet ėmėsi Va
sario 16 minėjimą ruošti, o vy
resnieji pažadėjo savo pagalbą. 
Sėkmės jiems.

Nauji parapiečiai. Iš Chicagos 
perkėlus ITT (International Te- 
lephone and Telegraph Co.) fir
mos skyrių, su kitais tarnauto
jais atvyko keturios lietuvių in
žinierių šeimos: Ignas Budrys, 
Pranas Cinkus, Mečys Šilkaitis 
ir B. Jonicas. Džiaugiamės ir 
linkimės sėkmingai Įsikurti.

Fabijonas Saranka, labai po
puliarus Patersono lietuvių tar
pe ir uolus šv. Kazimiero para
pijos parapietis, sausio 20 at
šventė savo 74 gimtadienį.

VI. Ramojus

nė žodžio. Likusieji manė, kad 
su paukščiu atsitiko kokia vel
niava. šoko ir jie aukštyn ir 
pradėjo šaukti: degame!

Degė elektros laidai. Vienoje 
vietoje buvo taip paraudę, 
kad aplink liepsnojo voratink-. 
liai. Dar valandėlę, ugnis būtųA 
išsiplėtus, ir tada ...

Kuo skubiausiai išjungė elekt
rą, užgesė ugnelę ir pradėjo 
ieškoti elektrikų. Kol tokius su
rado, kol sutaisė ir aptvarkė, 
praėjo gerų porą valandų. To
kiam sumišime ir išgąstyje vi
sai pamiršo paukštuką. Kai pa
vojus buvo visai pašalintas, vie
nas ji atsiminė. Vėl pradėjo 
ieškoti.

Tada išgirdo lyg cypsėjimą 
netoli šaldytuvo. Apėjo, apžiū
rėjo, net šaldytuvą atidarė. Gal 
ten bus netyčia Įskridęs. Ne. 
Nėra> Bet balsas vistiek sklido 
iš sunkiai atspėjamos vietos.

Reikėjo geros moters ausies. 
Tokia moteris Į Balfą įėjo. Ji 
gieda net dviejuose choruose, 
visada veikia Balfe, nes iš to
liausiai girdi vargstančių aima
navimus. Ji pirmoji išgirdo Į 
vargo patekusio paukštuko bal
są ir pasakė, kur jis. Po šaldy
tuvu cypsi!

Vyriškų rankų buvo daug, tai 
beregint pakėlė šaldytuvą ir 
paukštuką išvadavo. Nustatė; 
kaip jis ten pakliuvo. Beskrai- 
dydamas ir betyrinėdamas Bal
fo daiktus, , jis susidomėjo šal
dytuvu ir už jo esančia skyle. 
Į ją Įkrito. Ten pamatė šviese
lę. Tai buvo pro šaldytuvo apa
čią besiskverbia kambario 
šviesuliai. Ten ir atsidūrė pauk 
tukas. Viršum jo ūžė šaldytuvo 
motoras.

darbus.
Pernai

linkęs į gerus 
ir gyvulėlius.

etą lo ir

ateidavo 
siuntiniai

Balfas 
Globoja 
buvo

išmintingas katinas, kuris sė
dėjo ant vyriausiojo 
laukė paštininko.

To katino vardu 
laiškai ir išeidavo
vargstantiem lietuviam. Bet ka
tinas šiandien nurašytas Į nuos
tolius ir išbrauktas iš invento
riaus. Katinas išėjo 9 į mokslus” 
ir nebegrįžo.

Kun. L. Jankus, Balfo reika
lų vedėjas, sekmadieniais kaž
kur laiko mišias. Klebonijos 
šeimininkė ar kokia kita lady iš 
personalo pradėjo aiškinti, kad 
rašanti mokslinį darbą apie gy
vulių psichologiją. Kun. L. Jan
kus tik pakėlė pirštą ir pasakė: 
jei nematei mūsų katino, tai 
jūsų mokslas nieko nevertas. 
Na, ir surietė istoriją apie kati
ną. Po tokios kalbos teko kati
ną paskolinti porai savaičių ste
bėjimui. Ten gi duonelės būta 
gardesnės, nei Balfe. Kai atvy
ko kun. L. Jankus katino atsi
imti, jis gatvėje išsprūdo iš jo 
rankų ir dingo. Padėjo net po
licija ieškoti, bet kas gi suvai
ko šio meto “studentus”.

Užgavėnių tradicinis blynų 
balius ruošiamas Ęatersono a- 
teitininkų š v. .-.Kazimiero para
pijos salėje vasario 20, Užgavė
nių sekmadieni, 4:00 vai. po
piet. Pelnas skiriamas parapijos 
skoloms sumažinti.

Jonas Krukonis, vienas iš 
turtingesniųjų Patersono lietu
vių, suprasdamas gerai visus lie
tuviškus reikalus, šeštadieninės 
mokyklos reikalams paaukojo 
25 dol., Šv. Kazimiero-lietuvių 
parapijai 180 dol. Jis nepamirš 
ta ir kitų lietuviškų labdaringų 
reikalų. Savo palikimą ruošiasi 
patvarkyti taip, kad juo galėtų 
pasinaudoti lietuviai studentai.

Šv. Kazimiero parapija 1965 
metais turėjo pajamų 43,520.38 
išlaidų 40,391.64 dol. 1966 me
tus pradėjo su 3,128.74 dole
riais kasoje.

Pereitais metais šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje pa
krikštyta 9. sutuokta 7 poros, 
palaidota 16. Parapijoje regist
ruotų parapijos kartotekoje 
šeimų yra 384. -kvd-

B alfas Įsitaisė paukštuką — 
papūgėlę parakitą. Pavadino Jo
nuku. Ir laisvę davė visišką — 
gali skraidyti, kur tik nori.

šeštadieniais Balfas dirba. 
Daug kas užeina, atneša dra
bužių, pinigų, ūmai ten esan
tieji pasigedo paukščio. Čia 
pat lekiojo ir dingo, šaukia var
du, o jis neatsišaukia. Žiūri šen 
ir ten. Nėra.

Yra aukštai toks užkampis į 
kuri niekas paprastai nė nepa
žiūri. Liepė ten vienam užlipti 
kopėtaitėm ir dirstelti. Tas už
lipo ir .pasižiūrėjęs nebeištarė

Dabar paukštis laikomas di
delėje pagarboje. Ant vyriau
sio stalo jam Įtaisys auksini vir
balą, kad galėtų nutūpti. Ten 
bus parašas: Parakeet nobilis— 
Balfo geradaris, išgelbėjęs Bal- 
fą nuo gaisro! (p.)

LB CHICAGOS apygardos valdybos rengto humoro vakaro dalyviai. Iš k. 
j d. sėdi: inž. Br. Nainys — BL apylinkės pirm., S. Kašelionis — “Spyg
lių ir dyglių” premijų mecenatas, J. Minelga. Antroje eilėje: A. Valenti
nas, A. Baronas, D. Razytė, VI. Vijeikis, N. Jankutė, R. Vėžys ir VI. Bu
tėnas. Nuotr. V. Noreikos.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

Kultūros židinio idėja 
(arch. A. Kulpavičius)

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K.į PASIRYŽOME — ĮVYKDYSIME!

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbinihkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1966 metams.

Vardas ir pavardė .................................................................

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

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00.
Siunčiu už prenumeratą $.............. , aukų $............... Viso $............ _.

(Data) (Paradas) BATSIUVėLIO SOKIS "Nemunas žydi” spektaklyje. Priekyje baletmeisteris J. Puodžiūnas. Nuotr. V. No-
_____________________________________reikos. ....

DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 
ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

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

S

Siunčiu auką statybų fondui ir prašau įrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius j:

Q Garbės fundatorius ($1000) □ Amžinuosius narius ($500)
□ Fundatorius ($100) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų' fondui................

ADRESAS ..................................... ’........... .....„........ .

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)



Jaunimo metai
fotteltaiž3psU

šiais mokslo metais gimnazi- 
ja beveik jau pripildyta. Atei- 
nantiem mokslo metam nuo 
ankstyvo rudens eina prašymai 
priimti mokinius. Tuo labai

•Martusevičiui, Juzei Augaity- 
tei, Kazimierui" čeladinui, Poyi-

Studijų dienos pagrindinė te
ma — “Moksleiviai ateitininkai

jų moksleivių ateitininkų kuo
pa rengia studijų dieną vasario 
5, Maironio Parke, 52 Ouinsig-

minėji-

ėmęsšs konkrečių žygių paves* 
tam darbui. Jam linkime sėk
mės pasiimtose pareigose. Pr.

tai 7 pirmenybės kategorijai. 
Jiems, tur būt, reikės teikti. 
Kaip ilgai, priklausys nuo jų 
krašto kvotų dydžio ir ant kiek 
kvotos yra perkrautos. Tokios

Atsakymas: Taip, jei pūs už
dirbo* mažyliai 50 iŠ 
vieno darbdavio per kiekvienus 
tris kalendorinius ketvirčius ar
ba jei uždirbotdaugiau negu

cesterto skautų tunto tautinin
ką .Petrą Medį suorganizuoti 
Worcfesteryje iš vietos jaunimo 
orgamzadjų . atstovų Jaunimo

Makarauskiaei, Juozui Petro
niu!, Antanina Bigenienei, Kęs
tučiui PJiuštafaą Petrui Dide
liu!, " VirgHjti Z Majausfcenei, 
Vytautui Kaahuž, dr. Kariui

vilaitė — "Moksleivis ateitinin
kas žvelgia į save iš inteligen
tiškumo pusės”. Po paskaitų ir 
simporijumo seks diskusijos ir 
būrelių pranešamu. Po vakarie
nės šokiai Registracijos mokes
tis 3 dol. JJ». Ypatingai tenka pasigesti per ■ 

lietuviškas, pamaldas lietuviškoj 
jaunimo, kurio Worcesteryji| 
yra gražus skaičius. čia turftfj 
mintyje organizuotą jaunimą 
ateitininkus ir skautas, — kdį| 
rie | savo organizacijos šokam 
yra įsirašę “tautiškumą”'ir 
vynui”. Lietuviškos pamaldos flrj

Cečetienė, P. Vainauskas, V. 
Vaitiekūnas ir dr. B. Nemickas, 
atsiųsdami 56 dol. Kiti rėmėjai 
yra J.-ir O. Rinkai iš Clevelan- 
do su 20 doL, St Vidmantas

šioi dar lanko anglų kalba Jai- Parapijos apyskaita. Sausio 9 
kdmas pamaldas 8:30 ir 11:30 sekmadienį šv. Kazimiero pora
vai. Tenka apgailestauti reiki- pijos klebonas kun. J. Jutkevi- 
lo nesupratimą, nes jfelankyda- čius pranešė 1965 metinę para- 
mi angliškas pamaldas, kaip pijos apyskaitą. Per metus" pa
tik didina *tų pamaldų lankyto- rapija turėjo. $95,530,73 paja- 

ir iš praeitų meta likučių

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radto-con- 
joles, cotor ir kt. TV, Tapė 
recorderiai. patefonai, fonogra
fai, įv. skaičiavimo mašinos, \ 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gaminiai 
Telefunken, Grundig, Zenith, 
Burroughs, Olympia, RoyaH etc. 
Katalogus ir informacijas gau
site tik pranešę savo7 adresą: 
J.L Giedraitis, 10 Bany Dr., 
E Northport, N.Y., Į173L

nųjųalžvilgiu?

Ne, seni pnšy- Bėra prožesa, Kmno > 
mai vis dar galioja. Jie automa- h spedates Ar
tiškai bus pritaikyti naujoms naujas imigracuos statymas >a- kategorijoms, kurioms jūsų gi- darė pSųta^togr^

nigas Jonas Jutkevičtas primi- tuo pieta tolsta nuo savo 
nė lietuviams pareigą lankyti tos. Juk senieji miršta, n 
lietuviškas pamaldas ir jose ak- kad jaunimas juos pavad 
tyviai dalyvauti. Lietuviškų pa- suoluose ir prie altoriaus.

Lietuviuos pamaMos ir ję 
lankytojai. Praeitų metų liepos 
28 šv. Kazimiero bažnyčioje 
pradėtos pirmosios lietuviškos 
pamaldos pagal naują liturgiją 

s Balso radio sekmadieniais 10 vai. Aušros 
įvyks ne va- (Vartų bažnyčioje nuo rugpjūčio

kvotos tęsis ligi 1968 birželio
Rėl ateinančių mokslo metų

8:30 vai. yra mokinių angliš-

Worcmter, Mass. Worceste-

grindą matyti, kad lietuviškos JH450.27, iš viso $106,999.00.

Street, Cleveland, Ohio 44117.

Turint prieš akis ateinančius 
mokslo metus,.jau iš anksto rei
kia žinoti, kiek bus mokinių,

tūrėtų pasinaudoti jiems duotu 
leidimu, 'o ne sekti iš paskos 
savo vaikus į angliškas pamal
das.

Mūsų tėvai ir seneliai dėl lie
tuviškos maldos nepabūgo caro

Rev. Father Rector
St Anthony’s High School
Kennebunkport, Maine

ga mirė sausio 6. 
Green St

400 dolerių per bet kurį kalen
dorinį metą taip 1962 ir 1965. 
Pirmuoju atveju, jūs galit gau
ti mėnesinę 35 dol. pensiją ir 
antruoju atveju, turbūt, dau
giau — priklauso nuo uždarbio 
dydžioir laikotarpio, per kurį 
jūs dirbot Jeigu bet kuris yra 
jūsų atvejis, parašykit Ameri-

gę leidžia Londone veikianti 
lenkų-lietuvių A. Mickevičiaus

vų pageidavimu klebonas yra 
sutikęs, kad lietuviai tėvai savo 
vaikus, parapijos mokyklos mo
kinius, gali Vestis į lietuviškas gams, seselėms ir bažnyčios tar- 
pamaldas 10 vai. Tad tėvai ir nams $30,892.75, Cath. Free

Press, apdraudos fondas,, vysku
pijos mokestis $8,383.71, pa
rapijos mokyklos išlaikymas— 
$7,350.00, mokesčiai, socialinis 
draudimas ir turto apdrauda — 
$6,029.82, vyskupijos rinklia - 
vos $7,076.43.

Parapijos statybos fonde yra 
$9,666.05, banke buvo įdėta —

WORCESTEB. MASS.
maldų išlikimas priklausys nuo 
pačių lietuvių jomis susidomė
jimo.

Tenka pastebėti, kad ne vi
si lietuviai rodo pakankamo dė
mesio lietuviškoms pamaldoms. 
Dalis lietuvių, kurie save laiko; 
tikrais lietuviais, vis tik iki 
šioš dar lanko anglų kalba Rai
komas pamaldas 8:30 ir 11:30 
vai. Tenka apgailestauti reika-

linčių,' nbrihfiį bralifikuotų ir 
laisvų, tuo metu kai jis paduos 
prašymą atvykimui į JAV-es ir 
kad jo įtakoę į
JAV dafWffi^«iBnčių. pa
našų darbą, algos ir darbo* sąly
gas. ,Ka4 gauti tofcį pažymėji
mą, jūsų draugas ar kas nors 
už jį turės surasti darbdavį, su
tinkant paduoti prašymą gauti 
pažymėjimui iš Darbo Departa
mento.
Ar aš galiu gaoti AAudicare?

Klausimas: Aš esu virš 65 
m. amžiaus ir negaunu sociali
nės apsaugos ar gelžkelio tar
nautojo pensijos. Neseniai skai
čiau, kad 4,000.000 žmonių šioje 
kategorijoje galės gauti valdžios 
ligoninį ir medicinišką draudi
mą. Kaip aš galiu gauti infor- imigraciją, natūralizaciją ar so-

— dalinę apsaugą ar norį gauti ko
piją veltui apie “Socialinės Ap
saugos Pakeitimus 1965—Trum
pą Paąiškinimą” (Sodai Secu-

_ rity Amendments, 1965 —‘A" kiekvienas, doras lietuvis jau- tų įvesta prancūzų kalba. 7" • į“"““.
B Brief Erplanation), ar “Naują nuolis, pasiryžęs siekti auižtų- Mokinių priėmimo ir kitais metams likutis $4687.65.
■ _____t-l-.____________ •_________in efektini OimDariinc tiodv. _______________<_______________________ x_____ ~_____ . ;

puotoje Lietuvoje dar didesniu 
žiaurumu persekiojama malda. $10,400.00. Iš viso parapija

ROėiNTOJkCrS ėk meno galerijoje. V.Kašubo* »kulp-
tūra. . { ■ . '■ ■'*'■'■

New Immigratkm Law, A sum- 
mary of Its Principal Pro- 
visions”) gali parašyti Ameri-

; kos Tarybos -Tautų Tarnybai
i (American Council for Nationa-

lities Service) ar narėms agen- tojais, bCTidrabučio reikmenim, 
tūroms, vadinamoms Tarptauti- Nemalonus būtų staigus užklu- 
niais Institutais (International - ,pimas nepasiruošus. Pranciško- 
Institutes). Brošiūras galima

| gauti veltui anglų, lietuvių ir
21 kitų kalbų.. Adresas yra se
kantis: American Council for 
Nationalities Service, 20 West 
40th St, New York, N. Y. 
10018. -

eivijųje yra viena iš ctaKl 
___ __________r____________ ______________ priemonių .stiprinti savo taa 
Šiais pinigais apmokėti'įvai- skelbta, bet šeštadienį vasario kos pamaldos 7^0 ir 11.-00 vai kūmą Šiuo klausimu./tari

5. Programoje — Vitalis 2u- Nuo šių metų sausio 9 šv. Ka- daugiau tasirūphiti organta 
kauskas, Kazys Daubaras ir kiti, zimiero bažnyčioje įvestos ir jų vadovai ir patys tėvai ! 
Vieta — L Muzikinio Klubo antros lietuviškos pamaldos 7v. kia įsidėmėti, kad kas jau j 
salė, 2715 E AHegheny Avė.
Pradžia 7 vai. vakaro.

lui Baubliui, Broniui Buiniui, 
Adolfui Gaigalui, Algiui Gečiui, 
Antanui Impolėnui, Edmundui kun. J. Duoba — “Moks- 
Binkhii, Sofijai Salienei, Snie- _x‘* 1
gai Jurskytei — Gamble, Povi
lui Uchutinui, Genovaitei Ma
čiūnienei, Putinui Mašalaičiui, 
Vytautui Munškai, Sofijai Ro- 
manauskienei, Vincui Saudziui, 
23gmui Jankauskui, Antanui 
Tarvidui, BuMfiii Paulaičiui, 
Onai. Puodžiūnienei, Valerijai

šv. Juozapo šventės progomis 
už gyvus ir mirusius narius. Po 
Mišių pramatoma turėti susirin
kimus ir bendrus- pusryčius. 
Valdyba pasiliko ta pati: dva- 

' stos vadas — kun. Adolfas Vai
nauskas, pirm. Jonas Tamulio- 
nis, vicepirm. Ona Wallent, pro- 
tok. rašt. Albinas Rutkauskas, 
fįn. rašt. Teklė Mitchellienė, iž-

industrijos rajoną bet galės pa
silikti toj pačioj vietoj. Ateity
je pramatoma arčiau bažnyčios 
pasistatyti parapijos namus.

— Adolfas Mekas, anksčiau 
sukūręs filmus “Hallelujah the 
Kilis’’, “The Brig” ir kt, pas
kutiniuoju metu išleido naują 
filmą “The Double - Barrelled 
Detective Story”. Adolfas Me

nai jaustų gilią širdgėlą, dėl ri
botų patalpų negalėdami priim
ti į gimnaziją nors ir vieno mo
kinto.

Tokiose aplinkybėse _ tenka 
prašyti, kad tie lietuviai tėvai, 

A.C.N.S kurte šį rudenį mano leisti sa-

uucumrc uduįuju vcituju ucząvt* ____.___ . .
Oroamwo|«mM Jaunimo me-

yra paprašiusi ir Įgaliojusi Wor-

draugija. ;
— Smuikininkas Izidorius Va- 

syliūnas ir jo sūnus Vytenis 
rengiasi smuiko ir piano kon
certui Kovo 15 Bostone jie iš- - 
pildys kompozitorių Julijaus 
Gaidelio, Mozarto ir Brahmso ..... 
kūrinius. z

Vienas iš dideliy Jaunimo 
metų darbų •-*- tai surinkimas 
parašų peticijos, prašančios Lie
tuvai laisvės. Parašai busfcren- 
kami visuose laisvojo pasaulio 
kraštuose, pradedant Vasario* 
1B. ši peticija Jungtinėms 
Tautoms bus įteikta jaunimo - . 
kongreso metu. Visi prašomi 
iš anksto tam parašų- rinkimui 
ruoštis. -

rūs PLJK leidinėliai, stilizuoto 
Vyties ženkliukai, jsusirašinėji- 
mas ir Lt Daugelį išlaidų ren
gėjai patys apsimoka.

dina, o taip pat paruošė ir fil
mo tekstą pagal Mark Twain 
apysaką.

— Sibiro lietuviu tremtinių 
mergaičių maldaknygę lenkų 
kalbon išvertė lenkų poetė So
fija Bohdanoviczoyva, dabar gy
venanti Anglijoje, šią maldakny-

lėmimų 25 
te^r^a^-sRcialų g 
šty^Wf^b^b4ietuviai**, į 
kurį rinks visa tai, kas nors iš | 
dalies atvaizduotų tų tremtinių 
kančios kelią: fotografijas (gy- f 
venviečių, kapų, asmenų ir- kt j, 
laiškus, iš ten gautus daykus ir 
kit. • : /•

Reta šeima neturi Sibire sa
vo artimųjų, su kuriais palai- Ą 
kė ar dar ir palaiko ryšius. Kas , 
norėtų palikti istorikams me
džiagos apie Sibirt) kankinius, 

'labai prašomi siųsti į organizuo- r 
jamą “Sibiro lietuviai“ skyrių 
minėtus ar panašius dalykus 
šiuo adresu: Pasaulio .Lietuvių 
Archyvas, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, Dl. 60636. - —

— "Aukso žąsis", pirmas lie
tuviškas spalvotas filmas sau
sio 29 ir 30 bus rodomas Los 
Angeles lietuviams šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Po Vakarų 
-Amerikos premjeros, sausio 29 
toje pačioje salėje pramatomos ’ 
vaišės ir šokiai /;

— Londono lietuviu • parapi- .
jos bažnyčioje 1965 buvo pa- 
krikštyti 9 kūdikiai, vedė 1 po- 

. ra, palaidoti 4 parsųrijiečiat Paę -/.^/ 
■ rapija'tarėjo l«064* skaras paj£ < 

mų. Pertvarkant miesto raj<£ 1
liažs barnia $6^213.61, per frap: 
rius parengimus ir auku $13.169 9eTuž žvakes, vyskupijoj °“f’ Įažnyčia pateko j 

laikraštį Cath. Free Press, mi- ~ " 
šių knygas ir k. $7,057.76, per 
vyskupijos rinkliavas $7,076.43, 
mokyklos pajamos $2,459.00, 
kitos mažesnės pajamos.

Svarbiausios išlaidos: įvairūs 
pataisymai, vokeliai ir spaudos 
darbai* $20,329.29, algos kuni-

džia naudoti kvotos numerius, 
neišnaudotas kitų^kraštų su di
delėmis kvotomis. To rezulta
te daugetejjiminių pirmenybės 
kategorijose galės atvykti grei
čiau negu anksčiau buvo tiki
masi. Bendrai, pašymo datos 
aprobavimas nustatys visos iš
davimo tvarką. Kaip aukščiau 
minėta, prašymai, kuriuos įtei
kėte dėl savo brolio ir sesers, ir 
toliau galioja.

PHIL4DELPHU0S ŽINIOS
mui pasiruošimai vyksta sėk- į 

_ rmingaL Minėjimai rengti ko- | 
mitetas buvo susirinkęs antru I 
kart ir peržvelgė atliktus pasi- | 
ruošimo darbus. Meninėje daly- I 
je, be L. Tautinio Ansamblį© ir 
Žilvino šokėjų, dalyvaus ir.Šeš- I 
tadieninė mokykla.

Jau pirmajame minėjimo ko
miteto posėdyje buvo nutarta I 
daryti žygių, kad L, Tautinis ] 
Ansamblis minėjimo dieną iš
kilmingų pamaldų metu giedo
tų bažnyčioje, šiuo reikalu rū
pintis ėmėsi minėjimo komiteto 
ir Philadelphijos L. Bėndruome- I 
nės pirm. Juozas Ardys. Jis 
pranešė, jog tikimasi, kad an-J 
samblis minėjimo dieną galės , 
giedoti šv. Andriejaus bažny
čioje.

Minėjimo proga aukų rinki
mas Lietuvos laisvinimo reika
lams' jau prasidėjo. Aukų lapai 
jau išsiuntinėti rinkėjams ir vi
suomenė kviečiama nelaukti 
kol rinkėjai pasibels į duris, bet 
savo auką iš anksto įteikti. Mū
sų uždaviniai, tėvynės laisvini
mo siekiant, nėra sumažėję. Pa

remkime laisvės kovą gausesne 
pinigine auka. Aukas galima į-

MaciūnienS, ietMieninis mokyk
los vedSja, kaftHnio vakaro metu 
skelbia, kad idtadieninės mokyk-' 
los tautinių šokių grupei duoda
mas Šarūno vardas. Nuctr. J. Ci- 
kotaitės.

r*-

L

Šv. Antano gimnazijoj žy- vo sūnus į šv. Antano gimnazi- 
miai daugėjant mokiniams, ky- ją, galimai anksčiau (geriausia 

...... lar rūpestis dėl ateinančių moks-
kos Tarybos Tautų Tarnybai fo metų, 
(žiūr. adresą gale) dėl tolimes
nės informacijos.

Pastaba skaitytojams: Skaity
tojai, turį kitų klausimų apie

Darbininko prenumeratas ga
lima atnaujinti pas Kazį Nadzei- 
ką, 7 South Street arba Teklę 
Mitchellienę, 36 E, Pearl St 
Jie mielai sutinka visiem pa
tarpininkauti. A.

tuojau)* kreiptųsi į rektorių. 
Jiem mielai bus suteiktos vi
sos informacijos ir .duota laiko 
galutinai apsispręsti.

Be to, žinant, kiek mokinių —•' Smuikininkė Efona Kupra-
atvyks iš Kanados, lengviau bus yičiūfė paskutiniu lai^u vėl daž- 
galima tvarkytis su prancūzų 

džiaugiasi gimnazijas vadovybė, kalba. Jau dabar laikas patirti, 
Pranciškenai nmi šį auklėjimo kiek kanadiškių tėvų leistų sa-

niau pasirodo su koncertais. 
Vasario 5 ji dalyvaus Clevelan- 
de Ateities klubo, rengiamame



Nuotr. R. Kisieliaus

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S Lięi OR STORE

— Montrsalie pasaulinės pa
rodos lietuvių komitetas suda
rytas sausio 16. Jo priešakyje 
bus seimelio prezidiumo pirmi
ninkas Romas Verbyla. Komite
tas sudarytas iš dviejų sekcijų: 
santykiams su pasaulinės paro
dos vadovybe ir kitos — rengti 
Lietuvių Dieną.

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

ivan, N.Y. II42I

co vadovavimo metais daug kas 
nuveikta, bet dar tų visų pastan
gų neužtenka. Jie apgailestau
ja ispanų ūkininkų kultūrini ir 
techniška atsilikimą, užtat nuo-

dock, 
kun.
62.66.

St. Anthony's parapija, Brid 
geville, Pa., vadovaujant T. A. 
Žiobriui, O.F.M., dviejose rink-

Pagaliau ispanų ganytojai sa
vo laišku konkrečiai pasisako 
už teisingą žmogiškąją vertę, 
kurią gerbiant, taip turi būti 
padalinti žemės turtai krašte, 
kad visi piliečiai, pagal savo su
gebėjimus, reikalingumą ir pri
sidėjimą prie bendros kitų gy
ventojų gerovės, galėtų siekti 
tokios dvasinės ir medžiaginės 
laimės, kuri yra kiekvieno ge
rai tvarkomo krašto gyventojų 
tikslas. Teisingų medžiaginių 
gėrybių padalinimu turinčios 
susirūpinti įmonės, socialinės 
institucijos ir ypač vyriausybė 
paskolomis, uždarbių ir pelno 
sutvarkymu, padovanojimu ne
turtingiems būtiniausių daly
kų: butų, žemės, aprūpinimu 
darbu ir panašiai.

Ispanijos ganytojai šaukte 
šaukia ir pirmon vieton stato 
reikalą kelti žemės ūkį, be ku
rio visa kįĮa krašte , žūtųll Gany
to jai skatėta ir ragmaroavo 
to vyriausybę sujus# ir susirū
pinti žemės ūkio pažanga ir pa
kėlimu kol dar nepervėlu. Tie- 

Ispanijos vyskupai savo minė- sa, ganytojai- pripažįsta kad 
toje konferencijoje ir savo raš- ’ šioje srityje Generalisimo Fran
te griežtai smerkia tas darbo
vietes ir tuos darbdavius, ku
rie žiūri tik savo pelno, sumin
džiodami Dievo ir darbininkų 
teises, kurių turi būti visuomet 
žiūrima darbe ir pelne. Darbda- širdžiai kviečia susisieloti socia- 
viai kviečiami susirūpinti tech
niškomis, moralinėmis ir žmo
giškomis darboviečių sąlygomis, 
pažanga ir tvarka. Taip pat 
kreipiama daug dėmesio Į dar
bininko, tarnautojo ir valdiniu-, 
ko moralinę ir dvasinę vertę. 
Kviečiama krašto vyriausybė 
pirmoje vietoje prisidėti prie 
visuomeniškosios gerovės z pa
kėlimo ir klestėjimo, į kurią 
turi teisę visų socialinių ir po
litinių luomų krašto piliečiai, 
šios piliečių bendrosios gero
vės liepianti siekti pati žmo
gaus ir visuomenės prigimtis ir 
Bažnyčios mokslas.

Ispanijos vyskupai, pakartoti
nai cituoja “Motinos ir Mokyto
jos”, Jono XXIH žodžius: “Vyku
si visuomenės gerovės sąvoka 
apima socialinio gyvenimo sąly
gų junginį, kuris leidžia žmo
nėms greičiau ir pilniau pasiek
ti tobulybės”. Kalbamos pilie
čių gerovės sąlygas pirmiausia 
puoselėta valstybė ir antroj vie
toje piliečiai ir Bažnyčia. Vals
tybė neturinti nustelbti nei pa
laužti individualios piliečių ir 
krašto organiracijų iniciatyvos 
ir veikimo. Priešingu atveju

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . .. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

liniu, technišku, kultūriniu ir 
religiniu Ispanijos žemės ūkio 
darbininkų pažangumu.

gyvenusią, jog jis pilnąi įr pla- 
čiai patenkintų ne tik gyvento
jų medžiaginę, bet ir dvasinę ge- 
rovę. Tuo pirmiausiai turinti su
sirūpinti valstybė, pavieniai pi
liečiai ir dvasiškija, ant kurių 
pečių gula didelė atsakomybė. 
Bažnyčiai irgi tenka milžiniška1 
atsakomybė šioje^srityje: for
muoti žmonių sąžines, ypač jei 
jie yra katalikai ir klausą po
piežių mokslo. “Užtat, — tęsia
ma ispanų vyskupų kreipimesi į. 
tikinčiuosius, — kalbame kuni
gams, vienuoliams, apaštalau- 
jantiem pasauliečiams,. auklėto
jams ir tėvams’ bei motinoms, 
prašydami visur ir visada duo
ti gerą pavyzdį šioje srityje, pri
tariant šiam mūsų kvietimui ir 
nedviprasmiškai piliečiams iš
dėstant jų pareigas šiame bū- 
tiniausiame ir pagrindiniausia- 
me reikale.”

Po to, kreipiamasi į savinin
kus, įmonininkus, pramoni
ninkus, prekybininkus ir ūki
ninkus bei darbininkus su pra
šymu sąžiningai priimti ir lai
kytis Bažnyčios mokslo ir teisė
tų valstybės parėdymų ekono
minėje srityje. Pramonės, pre
kybos, žemės ūkio vadai kvie
čiami steigti ir įgyvendinti sa
vo valdomoje ąpįinkoje ir vie-

Bažny- 
čios santvarkos principus ir bu
dėti, kad visur Įr visada būtų 
siekiama piliečių gerovės.

RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

Salė' vestuvėm* ir HtoMoma pra
mogoms. Be to, duodami polaMo- 
tuviniai pietos, pirmos rtUbes B0- 
tuvttkas nuristas prieinama kalas.

1883 MAOISON STREET
BROOKLYN 27,' N. Y. 

(Rkigenrood)

TėL EVergreen 2-6440

St. Peter and Paul's para- 
rapija, Homestead, Pa., kur kle
bonauja kun. Pr. Plantes au-

■ Dovanos Liet. Kat. Religinei Šalpai
Švenčių proga dovanų gavo Kš direktorius ir įgaliotinis ku- 

artimieji čia, Tėvynėje ir trem- nigas VI. Karaveckas, suaukojo 
tyje. Nepamiršti ir tie, kurie ne- 313.75. 
turi giminių ar artimųjų. Juos 
visus sušelpia gailestingieji lie
tuviai ir jų draugai. Prieš Ka
lėdas LKR šalpa gavo dovanų kojo 231.30 dol.
jų paramai:

Moly Cross parapija, Sche- 
nectady, N.Y., su savo LKRŠ 
direktoriumi kun. A. Petraičiu 
sutelkė 82^20 dol.

Prisikėlimo parapija, Toron- 
to, ~Kanadoje Tėvams Pranciš
konams vadovaujant, atskubėjo 
sų 328.82 dovana.

St. Jcssph's parapija, St.

Tu gali pramatyti savo širdies priepuolį ir jo išvengti. 
Tokio vardo knyga iau atspausta. Joje sudėtos naujausios 
mokslo žinios apie širdies priepuolių išsivystymą ir apsi
saugojimą nuo

-----  Knygos kaina $3.75------
Užsakymus siųskite DARBININKO admi
nistracijų; ,910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221.

St. Andrevr's paraptja, Phila- 
delphia, Pa., klebonaujant vie
nam pirmųjų LKRŠ organizato- 

LKRŠ vicepirmininkas rių kun. J. Cepukaičiui, sutelkė 
204.66.

St. Casimir's parapija, Pa-

322 Union Avėnue, BrooHyn II, N. Y.
Telefonas EV 7-2089 j 

JUOZAS.BRUŽINSKAS. vedėjas
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421
Tel. Vlrginia 8-9519

SAL2 VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių _

St. Andrvw's parapija, New 
Britam, Conn., dosniai sudėjo 
547.31. '1 
kun. B. Gauronskas kasmet taip 
pat gausiai paremia Religinę 
Šalpą. .

St. Joseph's parapija, Scran- 
ton. Pa., vadovaujant prel. J. 
Miliauskui paaukojo 651.00 dol.

Toliau Ispanijos ganytojai at
virai pasisako, kokios svarbios 
priežastys juos verčia susirūpin
ti ūkine krašto ir jo gyventojų, 
labiausiai paprastų darbininkų 
ir neturtingųjų padėtimi, geres- 
ne fr tėismgeshe šbcialine ir ūki netuose 
ne ispanų žmonių santvarka. Is
panai ganytojai savo tėviškame 
laiške pripažįsta, kad kylant 
ūkiniam krašto gerbūviui ir vys
tymuisi, yra būtina juos parem
ti katalikų Bažnyčios normo
mis ir dėsniais. Ispanijos vys
kupai yra susirūpinę, kad, kles- 
tėjant medžiaginiam šalies gy
venimui, nebūtu užmirštas dva
sinis ir moralinis piliečių pe
nas. Sielojamasi, jog darbo 
žmonių sluogsniai nepamirštų 
Evangelijos mokslo ir nenutol
tų nuo Dievo bei nuo dvasinio 
ir moralinio gyvenimo.

St. Casimir's parapija, Pitts-
ton, Pa., kur klebonauja vete- ISO 
ranas kun. J. Kasakaitis, auko- ||||||| 1
jo 261.71 dol.

St. Ann's parapija, Luzeme,
Pa., klebonaujant kun. V. IMF
Shimkoniui, aukojo 226.12.

St. Mary*s parapija, Kingston, ; z
Pa., kun. klebonui V. Nanortai 
vadovaujant, surinko 205.00.

St. Francis parapija, Miners 
Mills. Pa., kur -klebonauja jubi- 
lijatas kun. A. Ežerskis, sudėjo 
167.00 dol.

St. Anthony's parapija, Fo- 
ręst City. Pa., klebonaujant - 
kun. B. Paukščiui, surinko — 
120.00 dol.

St. Joseph's parapija, Dury- i"''. J. '"'i
ea, Pa., klebonaujant kun. M. »’J.‘ 'S ’’ 4 »> '■ i/f’-'
Ožalui, aukojo 110.00 dol.

St. Pate r and Paul's parapi-
ja, Šuva r Note h. Pa., klebonau- a

jant kun. J. Kazlauskui davė 1 '■ -J• - r \'r' '"'i/r1'-'
95 oo d< i. 4 ?

St. Casimir's parapija, Ply- 
moiilh Pa., klebonaujant kun. K 
J. Sinkevičiui dovanojo 92,00.

St. MatYs parapija, Wana- 
mie. Pa. ir St. Joseph's para- 
Pila, klebonau-
jant kun. P. Ališauskui aukojo * '**',•''i/?2-'‘' *'* : Y- '
1! 9.00 dol ®

St. Mar/s parapija, Eynon, hg- -1, ‘ ;,•- 2’y’-s’ '
Pa . klebonaujant kun L. Giliui, ■ , \ >, r:*'^ '- ,<

St. Casimir's parapi ja, Pitts- KAZVt LAKACIAU8KA8, Prkncteno iratvaeuittte tyrMPmo ekyHaaa tfar- 
burgh, Pa., kur klebonauja LR- Mninkas, prie savo metalo tekinimo staklių. Nuotr. R. KMeHaua.

terson, N.J., kur klebonauja 
LKRŠ direktorius kun. J. Kin
ta, aukų atsiuntė 88.30 dol.

Visiems aukojusiems ir taip 
gražių Kalėdinių dovanų teikė
jams — organizatoriams kuni
gams klebonams, LKRŠ su sa
vo pirmininku vysk. V. Brizgiu

St. Michaelis parapija, Scran- nuoširdžiai dėkoja.
ton, Pa., klebonaujant prel. J. LKRŠ Valdyba
Boll atskubėjo su 300.00 dol. :

dai ^TO ganytojiškame laiške 
pabrėžia,kad, nežiūrint trūku
mų, klaidų ir atsilikimo, ispanų 
darbminkų šeimos iki šiol dide
le dangmna ^saugojo savo ži
diniuose krikščioniškąsias ver
tybes. Iš kitos pusės ganytojai 
džiaugiasi, kad 'Ispanijoje deda
mos milžiniškos pastangos kata
likų Bažnyčios socialinio mokslo 
platinime, ypač per auklėjimo 
oficialias ir privačias instituci
jas bei pasauliečių apaštalavimo 
organizacijas.

čia pat pastebima, kad socia
linio apaštalavimo plano tiks
lams atsiekti neužtenka gausių 
ir tikslių iniciatyvų, vykdomų 
pavienių asmenų arba specialių 
institucijų. Yra būtina suderin
ti bendras visų pastangas, pir
moje vietoje kunigų, vienuolių 
ir abiejų lyčių - pasauliečių. 
“Mes norime, — rašo ispanai 
vyskupai, — pabrėžti tą svarbą, 
kurią teikiame socialiniam a- 
paštalavimui, ypač sielų va
dams, kuriems skiriame specia
lius nurodymus bei orientaci-

St. Peter and Paul's parapija, 
Hazleton, Pa., su savo klebonu 
kun. V. Kupstu parėmė 307.06 
auka.

WHITE HORSE TAVERN 
" baras - restoranas

PRANAS BRUČAS, savininkas

praktiškai sutraukia i šiuos taš-

kBSfcl) padėti visų rošių krašto 
Orybių gamybai pasiekti pačio 
aukščiausio laipsnio te 2) pa- 
remri socialinį kpišto gyvenimo 
teisingumą lygybe visoms ša
lies šeimoms ir piliečiams, kad 
jie visi „atsiektų autentiškos 
žmogiškosios gerovės, nes prie 
to eina katalikų Bažnyčia, ypač 
paskutiniųjų popiežių encikli-

St. Vincent parapija, Pitts- 
burgh, Pa., klebonaujant kun. 
J. Girdžiui, aukojo 138.00 dol.

Izidore parapija, Brad- 
Pa., klebonaujant kun.

Alf. Sušinskui, atsiuntė

LITAS Investing Co. Ine.
*•' "':.V
Pičfctt fū garantuot dividendu ir .augančia verte
Tatų^ a^Brąat
SkoHnžis 8iddNį4^įnoms; namu rėmdmhk*' akcijų pirldmui 

Dtį prospekto ir Kitais r
V. VEBELI0NA8. 100-21 89U Ave„ Rfchmond HiH N.Y.; HI1-6799 
Darbo valaniloa: MpkiadienUiis 6-9 vah vak.; 5t9tarMfninin 9-< vaL

CTOSęAGO; ILU: 6775 So. Weatem Avė., teL GR 6-2242 
perto valandos — trečiadienį ir penktadieni vakarais, 

. •ettadfezųnao lOiki 3 vaL popiet. "

•i ~ i „j. į■■.Tb. —.. ■ i.

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo-pagei- 
advhnus ant mūsų arba 
pirkėjo žmnės. Statybų 
atiįekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri- 
•einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną

TeL 51« AN 1-2864

DAIROSI savo būrio.

1 V * *
f

-• ... ... ■
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i sensti

STagg 2-5043

Joseph GarszvaBELETRISTIKA
DISPLAY

Pet-

NURS. HOME

150

VENTA’

240
140

350 
540 
2iė

RH 4-5011 
,-PĮĮįį2-at

laukaitis, Torrtngton, Conn, J. Pa
liulis. OakviUe, Conn, L. Ludelis, 
Westport, Conn., S. Bujanauskas, 
Ansimia, Coun, P. Lanreekis, Broo
klyn, Conn., Z. Švitra, New Bri-

340
£50
240

£00 
140 
440

ALFREDO SALMAGGI 
NY’s famous vocal instruc-j

naa, E. Meadow, N.Y, J. Jakaitis, 
J. Petrauskas, L. Tiškus, Fhishing, 
N.Y4 J. Kiveris, A Baranauskas, S. 
Maita, S. Ztapka, MaspetK N, Y,

kaL Aptteimj^ i«nįbrič|ge ir 
Bostone kelonijakMtoiauaioniis 
kainomis. Kainos tos pašos ir i 
kitus miestus. — TeL TR 4-6434

E. A. Dow, Realtor 280 Broadway, 
S_L, N.Y, Interested in living on 
Staten Island? If you want to build, 
buy or rent, come see us, we will 
help you. We have 4and to build on. 
Just tell us what you wanL We 
btnM komės close to schools and 
shopping areaė to your specifica- 
tions. Call Ben Harris YU 1-1404.

GRABOR1US/ 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ. ' , 
,"'Z Brocklyn,hL Y.

ir baiZEuriuotojas 
74 Providence S t. . 

WORCE8TKR* MNMl 
PLATI65

A Home Away From Home 
DALEVIEW NURSING HOME

Completely Eguipped. TV, Lounge, 
Dining room. Spedal dieta, Chapei, 
lovely gtoundš, 24 hour Service by 
Nurses, PhySicians and Dėntet. — 
530 Fuiton St. Farmingdale,. L. L 

516 - 694-0242

TAM IGNHTON 
MERCURY OUTBOARD 

• MOTORS : 
437 E. 72 St. N.Y.21,. N.Y.

HOUSE8 FOR SALE 
Rooming Houses Apartment Houses 

3 A 2 Family Houses 
Manhattan Brooklyn Westchester 
and Bronx Low DownPayments 

CallAŲ 6-6880 Mr. Murray 
740 St. Nicholas Avė N.Y.C. _

ing Piano rvdTnlahtng our aim to 
naake your oki piano Mke new. Ali 
vrork stripped to bare wood 
702 B 212 -st Brome N.Y. — Call 
OL 5-0819

COVENTRY 
MOVING A STORAGE INC-

SpeciaUaing in petsonaliaed Service 
for the ezpert boodng of housefiold 
and commercial items for interna- 
tional personel world wide.
230 East 63 St NYC TE 8-5430

ANTON MORRIS * ASSOC 
INCOME TAX KETURIS 
Federal Income Tax Returos 

prepared all form. ..
' For fast prompt service call 

201 - 694-7555 / 835-1221

640 
540 
340 
£00 
140 

______________ ,___________ _______ _ 140 
Garbė Dievui, tai. K. MM** fRMkyiMB «• ROMOtas 340

MENAS* MUZIKA
Art CoUectMn, prataikon? menė baterija
Lietuve* vatai? MMMta* V. ARstta
MOe? lokiai, 11 lėk? UlMiB iBpeitkarUi
LietuvHka muzika, e .SaanautkB
Kaieo? baisai, murtam dhoėM 
Liaudies daūeoa, K. bMMMMl

£50 
140 
£00

kulski. M., .Stučius, A. Vainius, 
Woodhaven, N.Y., B. Budris, Free- 
hold, NJ<K. Kubaitis, Rahway, N. 
J., J. Kevett, Irvington, J, Ka
vai! Dover, N J., A. Cernauskas, 
Jersey City. NJT., S. Birbilas, De- 
lair, N Ja J. žvirblis, Vineland, N. 
J„ Dr. A, SmuBcStys, Riverside, N.
J. , M. Tankus, New Mitford^ NJ.
K. Matonis, Asbury Pk., N. J., F. 
Vaškas, S. Kangys^ Newark. NJ. 
M. Zojus, A. Daunoras, V. Keme- 
žis; Kearny, NJ^ P. Toleikis, M. 
Šaulienė, A. Rugys, Paterson, NJ, 
K. Kaspariūnas, A. Pocius, J. Si- 
sienė, J. Grigaliūnas, V. Radze-vi- 
čius, J.: ^rtaiaitis, EHizabeth, NJ. 
D. Kaaiauskas, Hartford, Conn., V. 
Mylimas, Woodstock VaBey, CL M. 
lakstys, Waierford, Conm, A. Sta- 
stūkėvlCiūs, ltew Britain, Conn., S.

Mass., E. Putytė, Nekart, R. ?M.
L, Z. Kaita, Oūcago, HL, A Fta., L MMitiMė, - K Sn

Orite, NJ., M. Fe- Miiljfmi, Mm M 
čtatienė, Downsvfew, QoL C*- 
eada, Ktriitaafrb Pstersoc, 1M« r
NJ., J. AttaraMs, Loe Aa-

JivPIICn ArOHKKK 
(ARMAKAUSKAS) f

Grbbtatts • Btditaoaoto^ui 
MCHJERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyr^.N.Y.,

NENtari, Wtt«a, A. 24M

KMomo MKfc < Btaevi- 
ass* Dofdmtar, ifoMK — 't. 
F.C.G. BfciiDetičtaL Ft OnLj

Matthew P. Hadas
FlINERAL hčme 

Moderni koplyčia -> AĮranktttŠoned 
A J. BALTON-BALTROMAS

Licensed Manager 
& Notary PuMc 

660 Grand St, Brooktyn 11, N-Y.

Po 2 dbL — K. RstpHŽaas, Ridi- tain, Cąnm, A Gniodia, E^Haven, 
mend H4L N.Y., J. Rapsis, Ams- Conit, A Vokietaitis, New Haven, 
ttatatn, ir.Y, ii. Meris, Valley Ccm., A KBamOtis, ▼. Barius, Brid- 
BtttUln, N-Y^ A Mintavsky, Ėtan- gefroit, Conn, Kusmtekss, A. 
kurst, NY, M. Franeeae®jH. Mik- Brazdttcmis. A. Šmotas, E. Setais, 
S^eat Meck, & pT vygantas, A. PaAdgjs,Jt. MnnUm«kas, M. 
P Kerdock, X ĄulHs P. Jasevi- Braamekas, W«t«1>uty, Conn., A 
eta, BUyn. N.Y, OL Vatamaa, S. SHfcas, M. peminauskas, J. Vens- "Stat--BiftctaMĮr, 

Boantaoskas, D. 'Ražųlėvičiusj Nor- 
wood, Mass^~ J; Stačiokas, Athol, 
Mtasų it Giaudtaė, Nešrark, N. 
J4 S. Bukauskas, C. Loda^ Anstmia, 
ėcknou, P. Rertman, OuappeBė, Ca- 
tada, A. Majauskas, Metico, Me.,

, Et Uita, P. Nantas CMcago, m. <
Po 1 ddl. — A Juodvalkis, E. 

Chicago, Ši, E. Uepa, M. Pobrin- 
kiš, Rochestėr, N.Y^ J. Sakfis, V.

Anykieių fctėlR, A. Baranausko 
Karatai ir tventiejt E Tumtata
Auftroa A TytuoBO
Sidabrines kamanos* K. Bradtao

tor and Grand Opera Im-
prešario. Voice Leseons*
Coa^lng and preparation 
fot* DebuL *- Residence Studios: 1 * 
Quentin Road, Cor. StillweH Ave^ 
Brooklyn 23 CL 6-8002

£50 
140 

.440 
640 
140 
540

DON CLARKE 
REAL ESTATE 

WE BUY HOMES 
AU Cadi Waiting 

744 Franklin Avenue 
' MA 2-3776

1 •AAĖttUKM 
S4-1* MM SM • 

Rlekmend MM* N. Y.1MSE 
TBL VI 7-E7R

delta, j. Andrijaotaas, Brauc, N.Y. 
EL BieckevičienA N.Y„ A Vikrt- 
kaš, St James, N.Y., jf, Alytė, Ehn- 
hunt, N.Y^ M. Kober, Port WaA- 
fagtėto, N.Y^ J. Psnza, Hudson, N. 
Y^ A Kirkilą, Nesconset, N.t„ F.

nkr, BU, O. Srapieka, HbHywood, 
. Ffa, A Atttanalta, Manckester, N.
H., P. Sbvfckaa, Nashua, NB. A 
Lestakas, Šo. Salem, NU., K. Dau
gėla, Bedford, NJH^ thr. k Da- 
ntais, .V. Bagdonas, Detrott, Mich. 
M. DamijcnaitytS, J. Kavaliauskas, 
Omaha Nebr., Zeidat A Pa
brėža, W Makarchuk, Los Ange
les, <>«-, j. fcekas, Toronto, Can., 
J. Deineras, - St. Catharines Can., J. 
Lukoševičius, Montreal Can., T. 
Vainauskas, Hamilton, Canada, A. 
Petrutis, V. Jackūnas, Ę. Ofrossi- 
movv, A Vaičiulaitis Washington, 
D.C. z '
J. Kralikauskas, V. Lukas, New- 
ark, NJ., A. Vitkus, Harrison, N. 

J., J. Spranaitis, Paterson, N. j. 
Jtamanauskas, A. Stanišauskas, 
Hartford, Conn., L. Vitėnas, P. Am-

New Britain, Cosm., W. Skelte, 
Bėthtehem, Ccsbl, I. Simonaitis, E. 

r Hartford, Ccm., L*. Vitams, P. Am
brose, A. Giedraitis, 'T. Bahas, A 

Žitkus, . L. Mikėnas, Hartford, 
Cobl, J. Norvilas, F. Povilaitis, V. 

Urbonas, P. Laurinaitienė, . M. Be- 
_______________ Kuo. £ CTm., Vateiaky. A. Gwa»-

toa, Mass.,'XI TainasauAas, M. So- Viatams, prie kalendoriaus išlaidų 
koS, T. Taėqtavi0L K... Cesna, M. padengimo prisėdėjusiems, nuoširdžiai 
SckoL R. X rtaidfat, Wori- dŠcdjarOe. Uadtfamė spa&dai para-
sesferl’ Jfeį- O. ViiiSattierf, A Tl- aa fa-iš nrtdšffleprirrių j .

vadovėliai, kRytam jaunukui 
felMtaiMMdaiaM B S&

KrefMut«* AL 0Mi Mt
I cyi tlRWy • VEvKMtaVRVf dinų VJV ^Mnw

KregMutf* A. RMltano* tMMRJI dORb . 
Svirtnė msolkaMb AltallM, V. tMMiMNMl 

tM* O. RMOMktaB „

ėsta karaliaus KMRb ptaota 
0vyWlcG
Jaensjb gaM*** btaik kML P. KRNOta

ten, «ar Metantis IMiįsiM A. TyrtaKb 
dintaraš, J. Ptačb ? -A"‘ ■’" i*
tM »• ^MišrMMta

L Mahanoy City, Pa., 
Drexei Hinf Pa. kun. 

, Braddock, Psl, K.
Pottšrtovm, Pa. A. Skur- 

kis, Wflkes Barre, Pa., Kur. A Ba
lionas, A Rudaitis, New Phila, Pa., 
E Kruzikas, Waukegan, HL. K. 
Gimžauskas, Cicero, III., A. But- 
kūhas, St. Charles. BĮ., PreL A 
Deksnys, Ė. St. Louis, UI., G. šilin
gaitė, Berwyn, VL, J. Vosylius, 
Claredon Hffis, Kun. J. Skirtais, 
Spring VaUey, HL, L Stanislivaitis, 
V. Buski, Kevranne, HL, P. Mig
liu, Springfield, D1-, P. Daužvardis, 
P. Ps^ta, A Mariha, K. Bružas, 
V. MtavlĖfiA M. Raman, E. Pet-

Atvirtfb marios, U AMriėfcauS 
Saulė Avyžiuose, U Andriekaus 
Naktigonė,Zu •Andriekaus - 
Marijos žemė, A TyraMlb 
žemes ftataoš, J. Blatrušaičio 
Alfa ir Omega* M. Yšitkaus 
Relikvijos, Nertais Narutės 
Beržų pasakos, 6. B. Audronės 
sąera Via, A. TfroMfe 
Aukos taurė, S. Santvaro 
VeMradts Jdraa <wgn?t V. Sartaites 
Vidurdienio sodai, B. Brazdžionio 
Poezijai J. Aisčio

S. Jankausku M. KermOev, M. Pe- 
ters, A . Kaupu* S. Bredes, Jr. V. 
Sadauskas, P. Pusnacas, G. Juškai
te, T. Kantfė M/ Putinas, J. Ado
maitis, E. Senkau Btaklyn, N. Y^ 
E. Viltiakis, Oakvffie, Conn, V. Kei- 
ba, Rochester, 'N.Y, L. Jodaitis, 
Miiton, Massų V.- Kubilius, Hyde 
Pk. Mass,, d. Steponavičienė, Lo- 
wri! Mass, B. Jurkevičius, Haver- 
hffl, Mass, P.. Akunsyteh, Halifax, 
Maas, O. Pfeįlnė, Westwood, Mass, 

. A KMx*»* ;X3an^*^e, Mass., S.
Jbwali, Methdun, Mus, M. Kazemė- 
kas, GiliiertviBe, Mass, G. Valat- 

N T;’ c Randolp^ Masė, K Sebeika, F. 
Ny” T Davainis. Hudįjto, Maas, A Palių- 

K Gas-.


