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jos, ne Kinijos.

ginklais tam atvejui, jei komu*

Amerikos komunistai nutarę

snMcmpM DAUiyimoi ionir 
nistractįo* vietas atėjo pašau* 
(iečiai, atėjo moterys.

— Savo kalbom audiencijose 
popiežius aiškina Vatikano SU

KAS BAŽNYČIAS LANKO, 
KAS NĖ

Kiekvienam krašte reformų 
dvasia gauna ypatingas formas. 
Dėmesys labiausiai nukreipia
mas į Ameriką ir Olandiją.

— Sovietai iš savo 220,000 
armijos rytų Vokietijoje per
keistą 50,000 į Kinijos pasienį. 
Tuo reikalu lankėsi Berlyne

Bažnyčios atsinaujinimas

pro
testantų, žydų, bendros pamal-

Amerikos tvirtovei — 50 metų

ma paralelė su Hitlerio laikais, 
kada buvo daromos klaidos de
dantis su Sovietais į sąjungas.

Rezultatai:
Tarp protestantų opinija pa

liko beveik ta pati: po 56 proc.

Kp..nori (frazMentas LBJ? — 
Prie to klausimo grįžta Carl T. 
Rowan (WJT) sausio 16, Karto
damas kongresmano Fordo pa
reiškimą, kad Vietname susidu
ria Amerika bei laisvasis pasau
lis iš vienos pusė* ir Sovietą* 
bei komunistinis blokas ii ant
ros. To susidūrimo, sako Ro- 
wan, LBJ kaip tik kuo labiau
siai nori išvengti. Dėl to jis pa
siuntė Thompsoną su užtikri
nimu, kad jo, prezidento, sva- 

būti prezidentu, kuris 
sudarytų "taiką" su Sovietų Są
junga. Kelias tam — kultūri
niai, prekybiniai mainai tarp 
Amerikos ir Sovietų bei rytų 
Europos.

Prezidento norui tiko ketu
rių kongresmanų kelionė į kitą 
uždangos pusę. Du demokratai 
ir du respublikonai buvo nu
vykę ištirti galimybių inves- 

Importo-Eksporto 
banko pažadėtai 50 milijonų 
paskolai mašinų įrankiam ga
minti. Keturi priėjo išvadą, kad 
tais pinigais paremtina Sovie
tų naujo automobilių fabriko 
statyba. Tai visai nesipriešin
sią mašinų įrankių gaminimo 
planui. Tokią išvadą keturi kon- 
gresmanai surašė savo kelio
nės raporte. Bet dar nespėjo 
pasirašyti, kai respublikonų va
dai pakėlė-priešingą balsą, bal
są prieš LBJ tiltus, prieš pre
kybos su Sovietais ir komunis
tiniais režimais lengvinimą.

mycios 
inimą

.. — P. Vietnamo min. pirm. 
Ky lankosi Australijoje — ofi
cialiai padėkoti už pagalbų.

Etiopijos imperatorius va-
— Thailando amerikiečių yra sario 14-15 lankysis Washing- 

35,000. Jie saugoja komunistų tone.
prasiveržimą iš š. Vietnamo 
pro Thailandą.

šalinimą iš švietimo bei darbo 
komisijos pirmininkų, dabar 
balso atėmimą, iki komisija rei
kalą ištirs, negrai laiko rasine 
diskriminacija ir žada persvars
tyti negrų santykius su baltai
siais.

. — Preridentas LBJ apsaugos 
reikalam biudžete numatė 73 
bilijonus, 5 daugiau nei dabar- panaikinti filibusterį. 
tiniame.

— P. Vietnamas sausio 17 
pasiūlė š. Vietnamui derėtis dėl 
paliaubų mėnulio metų šven
tei. Siūlė 96 valandų pertrau
ką — vasario 7-11. Vietkongas 
buvo anksčiau pasisakęs už 7 
dienų pertrauką — iki vasario

sityčiojimu iš Amerikos visuo
menės".

R. Evans ir R. Novak (WJT) 
sausio 18 informavo, kad 
“Kongresas, be abejonės, blo
kuos Eksporto-Importo paskolą 
mašinų įrankiam. Daugelis su
tinka, sako korespondentai, 
kad prekybos kanalam prada
ryti dabar nėra tinkamas mo
mentas, kada rytų Europa ro
mia komunistų agresiją Viet
name".

Tai vienos puses nusistaty
mas. '

Tie, kurie remia biznį, aiš
kina: jei mašinų įrankių biz
nis nebus daromas Amerikos, 
jį padarys vakarų Europa. Re
miasi ir tikru ar tariamu ČIA 
Agentūros pranešimu kongresi
nei komisijai, kad naujasis So
vietų fabrikas pagamins per 
metus, 80 0,000 automobilių. 
Tiem automobiliam reiksią nau
jų padangų, gazolino stočių, ir 
tai nustums į šalį karinę pra
monę ...

Tai antros pusės galvojimas.
Katras katrą gali nusverti? 

Minėti korespondentai tvirti
na, kad respublikonų partijos 
vadovybė čia esanti kieta "kaip 
granitas".

Scfenidt pateiks rezoliuciją Bal
tijos valstybių reikalu kaip tik 
Vasario 16 proga. Tokią pat re- 

— Senele sausio 18 liberalai zoliuciją pasižadėjo pateikti ir 
pralaimėjo balsavimus, siekda- senatorius Sknon J. Libuvritz,

J. Edgar Hooyer šjn. liepos FBI turi didelės įtakos vie- 
mėu. bus išbuvęs KBlrdirek- šajam 'gyvenimui savo sukurta 

policijos akademija. Pernai ją 
baigė 5,000. Tarp visų polici
jos viršininkų yra penktadalis, 
kurie yra baigę šią akademiją.

šalia Vietnamo, Kinijos, de — Sausio 1 pakeitė atlaidų Rosemary Goldie iš Australijos. Amerikoje stiprus ekument- 
Gaulle, Amerikos santykių su suteikimo taisykles. Jose panai- Komisijoje taikos bei teisingu- nts sąjūdis—bendros teologinės 
Maskva spaudos dėmesys labai kino atlaidų kiekio matavimą mo reikalui yra paskirti eilė diskusijos tarp katalikų, 
kreipiamasšį Bažnyčioje ar Bąž- “ 
nyčiose vykstančius reiškinius.

Popiežiaus Pauliaus veiksmai 
ir kalbos audiencijose vykdo ar 
plečia Vatikano n susirinkimo

^nutarimus. Jaušiais metais:

Šen. Everett McKinley Dirk- 
senas, iš Illinois, ir kongresm. 
Melvin Laird, iš Wisconsin, pe
reitą savaitgalį televizijoje pra
dėjo “bombarduoti” preziden
to LBJ “tiltus”. . Sausio 16 
“bombardavimą” t ę s ė kdn - 
gresman. Glen Lipscomb, iš 
Kalifornijos. Biznį dėl mašinų 
įrankių Vadino “pavojingu pa-

dienom; panaikino, atlaidų pri- amerikiečių pasauliečių. Taigi 
klausymą nuo skaičiaus, kiek 
sykių bažnyčia aplankoma. Bet 
aiškiau išreiškė atlaidų tikrąją 
prasmę, seidamas atlaidų ga
vimą su asmens pasiryžimais, 
pastangom,' nuosava tobulėjimo sirinkimo nutarimus, įspėja dėl 
auka. - * ?
—“Moderniojo gyvenimo” rei

kalam tenkinti Bažnyčios ad
ministracijom patelkti ne tik 
vyskupus, bet ir pasauliečius 
įsteigė pasauliečių apaštalavimo 
tarybą ir pontifHcalinę Studiji
nę komisiją teisingumo ir tai 
kos reikalui. Abiem šiom insti
tucijom vadovauja kard. Mau- 
rice Roy (Quebec). Tačiau abie
jų vadovaujamuos organuos 
yra paskirti ir pasauliečiai. Pa
sauliečių apaštalavimo tarybo
je vienas sekretoriaus pavaduo
tojas yra Miechyslaw de Ha- 
bucht, katalikų organizacijų 
konferencijos nuolatinis sekre
torius, kitas pavaduotojas yra

Sovietų prezidento Podgorny 
nizitas Vatikane skatina žmo
nes svarstyti: gerai tai ar ne?

Praktinė išvada politikai? 
Lig šiol Sovietai nenorėjo san
tykių su Amerika, kol ji nepasi
traukė iš Vietnamo; dabar ir 
Vietnamo karui einant jau pa
geidauja paskolų ir prekybos 
mainų. Jei respublikonai kie
tai laikysis prieš prekybą, kol 
rytų. Europos komunistiniai re
žimai remia Vietnamo agresi
ją, tai Amerikos politiką gali 
perkelti į ofenzyvos plotmę: So
vietu* ir satelito*/ norinčius 
gauti Amerikos dolerių, gun
dys į kompromisu* dėl Vietna
mo.

nistai mėgintų įvykdyti Ameri- buotojai sausio 18 streiką bai- 
koje perversmą. Jie rasti kalti, gė. Pagal susitarimą pradedan- 
kad vartojo ginklus, kuriem ne- tys turėtų gauti metam 6,100, 
turėjo leidimo. po metų 6,800.

“Neabejotinai šio vizito rė
mėjai turi geras intencijas — 
palengvinti bent kiek katalikų 

Vtetnaman šį mėnesį iš- likimą rytų Europoje. Betgi jie 
teologinį 

tai, ir kaltinimas jam neikei- kušių (tojų kamuolys, daros ris Libowitz (New York State Ca- rikiečių. Bus 405,000. Metų ga- principą, kad moralinis blogis 
biamas.

pasinaudojo Sovietai: gavo vi
są Lenkiją, Vengriją, Čekoslo
vakiją ir pusę Vokietijos. Da
bar prezidentas Johnsonas ga
lėtų padaryti tą pačią klaidą — 
iš jos pasipelnytų Sovietai: ga
lėtų gauti visą Vokietiją ar gal 
ir visą Europą,

reikštis kaip kovotojai už “pi
lietines teises”, už Vietnamo 
taiką; infiltruotis unijose ir ypa
tingai jaunime. Jaunimui su
rengė “forumą” Wingdale, N. 
Y. Pagal suvažiavimo nusistaty
mą rūpintis, kad partijos kan
didatai būtų išrinkti viešosiom 
pareigom, Dorothy Haaley Los 
Angeles surinko 86,000. Ji ne
buvo išrinkta, tačiau balsų skai
čius buvęs didesnis nei bet ka
da per 16 metų. Amerikos ko
munistai laikosi Maskvos lini-

į kurį tuo reikalu buvo kreipę
si Genoričiai. Jų iniciatyva nu
matoma, kad ir Pennsylvanijos 
legislatoriai gali tokią rezoliuci
ją priimti. Tuo rūpinasi ten šie-

— Skraidančią lėkštę sausio met išrinktas legislatorius U-
9 du jaunuoliai nufotografavo, riti*.

— Vengrijoje nuteisti du ku- nusileidusią iki Michigano eže- Padėkos laiškai New Yorko
nigai. Vienas 8 mėnesiam už ro paviršiaus. Oficialus aiškini- asamblėjos pirmininkui Anfho-
“agitaciją prieš valstybę”. Ki- mas, kad tos lėkštės tai regė- ny J. Travia, iniciatoriui atsto
tas nuteistas ilgam laikui,įlap- jimo apsigavimas, kad susite!- vui Fr. Schmidt ir šen. S. J. vyksta papildomai 10,000 ame- galėtų prisiminti

AR VALDŽIA TURI REMTI 
PRIVATINES MOKYKLAS?

pat padarė klaidą, reikaiauda- ISPANIJA—kodėl nėra lietuviško radi jo? 
mas iš Vokietijos besąlyginės Ispanijos vyriausybė nu-. Nors be diplomatinių santy- 
kapituliacijos iš tos klaidos lietuviškos valandėlės kių prekybos ryšiai jau keletas

— Ševiotų min. pirm. Kosy
ginas lankysis Londone ir pa
kvies karalienę Elzbietą ir prin
cą Pilypą oficialiai atvykti į 
Maskvą. Anglijos karaliai sovie
tinėje Rusijoje dar niekad nėra 
buvę-

torium 50 metų. Jis buvo 22 
metų, kai ėmėsi to darbo. J)a- 
bar J. Edgar Hoover ir jo įstai
ga yra Amerikos tvirtybės ir 
vidaus saugumo simbolis.

Pereitais metais jo biuras su
sekė 15,000 bėglių, surado 22, 
000 pavogtų automobilių. Ypa
tingai jis nemėgstamas komu
nistų, kurių partijoje jo agen
tai yra insifiltravę. Turi žinias 
ir apie pernykšti komunistų su
važiavimą New Yorke. Pagal 
FBI * žinias tame suvažiavime

Gallupas rado, kad bažny
čias lankančių skaičius suma
žėjo. Didžiausias procentas bu
vo 1958 — 49 proc., dabar tik 
44. Tarp jaunimo 21-29 metų 
nelankančių skaičius dvigubai 
didesnis nei tarp vyresnio am
žiaus.

Lankančių bažnyčias 49 pro
centai pasisakė už Vietnamo 
karo tęsimą, 33 už pasitrauki
mą iš Vietnamo. Tarp bažny- 
sios nelankančių tas santykis 
truputį kitoks: 48:36.

Bažnyčias lankančių 42 proc.
pasisako už mirties bausmę nu- prieš paramą. Žydų pasiprieši- 
sikaltėliam, prieš mirties baus- nimas paramai padidėjo iš 49 
mę 46. Bažnyčios nelankančių P™*- flti_ 74. Katalikų pritari- 
tas santykis mažai kuo skiria- mas paramai nukrito iš 63 prc. 
si: 43:47. iki 55 procentų.

Kongresm. Powril pagal _
Newsweek žinias teiravęsis, ar Ta tas Vasario 16 
respublikonai priimtų jį į savo cunnfnc
partiją. Fordas atsakęs “griež- STCIlrcS
tai ne”. z Teko patirti, kad New Yorko

asamblėjoje atstovas F r * d

Organizacijos, vadinamos 
Minutemen, vadas R. Bolivar 
De Pugh sausio 17 nuteistas 4 
metus kalėti, lygtinai nuo baus
mės atleistas. Jo padėjėjai nu
bausti lygtinai 3 metais. Minu-

The Tablet sausio 12 atsilie
pė dėl klausimo, ar Vietnamo 
byloje Amerikos didžiausias 
priešas yra Kinija ar Rusija. Pa
sisakoma, kad Sovietai, ir rodo-

RESPUBLIKONAI IR LBJ TILTAI 
'r • - '

Pirmos respublikonu "bombos" j l
rioos turi riedėti doleriai ir rubliai

maršalas Grefto, Varšuvos Yį!“
pakto parinių jėgų viršinin- fm,nė t

n silankymą Romoje 1936. Tada,
sako, popiežius Pijus XI pasi
rūpino nebūti Romoje. Jei da
bar kitaip daroma, kodėl? Ir au
torius pasako argumentus už ir

Anglija nori būti Europoje
Anglijos min. pirm. Wilsonas lig šiol buvo de Gaulle nepa- 

ir u.r. ministeris Brownas sau- tankumas. Spaudos konferenci- 
sio 17 baigė dviejų dienų kon- joje Wilsonas pasisakė prieš A- 
ferenciją su Italijos vyriausy- merikos “dominavimą” Euro- 
be. Italijos min. pirm. Moro pa- pos pramonėje ir technologijo* 
sisakė už Anglijos dalyvavimą je. Gal tai būta noro iš anks- 
Europos ūkinėje bendruomenė- to sudaryti gerą įspūdį Pary- 
je. Tas klausimas iškils Pary- žiui. 
žiuje, kur Wilsonas lankysis šį 
mėn. ir kur didžiausia kliūtis

Sako: Hitleris, kai pasijuto 
prieš Prancūziją ir Angliją, pa
darė klaidą, dėdamasis su Ru
sija — iš tos klaidos "buvo nau
da Rusijai: gavo dalis Suomi
jos, Lenkijos, Rumunijos ir iš
tisas Estiją, Latviją ir Lietuvą. 
Prezidentas Rooseveltas taip

neteisingų aiškinimų. Jau šie
met įspėjo dėl liturginių daly
kų — kad liturginiai eksperi
mentai neatitruktų nuo tradi
cijų; kad mišių auka nebūtų au
kojama privačiuose namuose 
(kaip imta kai kur praktikuo
ti Olandijoje); kad liturgijoje 
nebūtų vartojama tokia muzika 
kaip džazas ar' bitnikų choreo
grafija. Įspėjo dėl dogminių da
lykų — kad Bažnyčios autori
tetas tebėra Romos vyskupas.

Sausio 14 buvo ypatingas j- 
spėjimas — dėl "plintančio ma
terialumo: ir "Dievo panotgi- 
mo", kuri* gresia subversija Ro
mos katalikę tikėjimui ir Baž
nyčiai ne* iš vidaus... Tik iš 
kitų žodžių galima suprasti, kad 
materializmo ir Dievo panei
gimo žodžiais popiežius išreiš
kė kai kurių Bažnyčios narių 
etinį nbaterializmų — materia
linių gėryttoi^ “patogaus, neį
pareigojančio gyvenimo sieki
mą ir filosofinį materializ
mą — realia būtimi išpažini
mą ir pripažinimą to, kas ma
terialu.

Negrę vadai sausio 25 tu
rės Washingtone konferenciją 

'MINUTEMEN" NUBAUSTI dėl kongresmano Powell. Jo pa-

dos tikėjimo vienybei vykdyti. 
Kita kryptis — kunigų, vie
nuolių, vyrų ir moterų, ėjimas 
į "modernųjį pasaulį" su apaš
talavimo misija — dalyvavimas jone 
sąjūdžiuose už “pilietines tei
ses”, dalyvavimas manifestaci
jose dėl Vietnamo politikos 
(jau ekstremizmo reiškinys — 
katalikų ir keturių kunigų vie
nuolių piketai prieš kardinolą 
Spellmaną!). Ėjimas į modernų
jį pasaulį paskatino kai ku
rias vienuoles trauktis iš vie
nuolyno (Jacųueline Grennan 
pavyzdys daugiausia dėmesio tuoti J.V. 
susilaukė). Naujausia idėja — 
vyskupų laikomus universitetu* 
supasaulinti (kalbama apie Not
re Dame, Fordhamo universi
tetus).

Tekančiame gyvenime ne
lengva iš karto atskirti, kur yra 

- .. atsinaujinimas, kur sprogdini- •orto iMMroraia .v . -
mas iš. vidaus.

Catholic Digest organizavo 
Gallupo apklausinėjimą apie o- 
piniją dėl valdžios paramos pri
vatinėm, bažnyčios taikomom 
mokyklom. Tokis apklausinėji
mas buvo 1952 ir dabar 1966.

transliacijas, buvo teiraujama- metų mezgami su Lenkija, Če- 
si, kokia to priežastis ir kas koslovakija ir kt. Ispanija pa- 
mūsų daroma valandėlei atgau- siuntė misijas ir į Sovietus 
ti. Pasiteiravimas buvo apeitas kultūrinių mainų bei ūkinių 
tylom. Dabar netiesiogiai kai santykių reikalu. Ir čia laikraš- 
ką tenka patirti iš Chr. Sc. Mo- tis primeną, kad prieš porą 
nitor. Sausio 19 jis praneša, metę Ispanija nutraukė radijo 
kad Franco siekia išplėsti dip- laidas ramunę, rasę, bulgarę, 
lomatinius santykius su rytų taip pat lietovię, latvię ir es- 
Europa. Sausio 6 pasirašyta su- tę kalbom, 
tartis su Rumunija atnaujinti 
diplomatinius santykius. Eilė 
je toliau Lenkija ir Vengrija.
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Siuskite į Lietuvą ir SSSR
LIETUVOJE DOVANŲ SIUNTINIUS

ma nėra

S. BECKENSTEIN, Ine.

DARBO NORMA IR

tentus.

(Elta)

REPUBLIC LiSavo valstybei Lietuvos ūki
ninkai mokėdavo mokesčius pa
gal turimos žemė? kiekį ir rūšį, 
žemės mokesčių būdavo suren
kama apie 18 mil. litų per me-

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pagirypinlritp medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai ženJOhT vrmo komom atraižųvilnonės me*

liečiu* Public ralatjom*' pro* 
Mfonakis pasitarimui Jie nu
tartų, kuriais būdais pasiekia
ma mums norimų rezultatų a- 
merikiečių vadų ir visuomenės diena už persekiojamus balti*-

BEDARBIAI
Dar 1960

Gruodžio 20 Tiesa paskuti
niojo puslapio “užkulnyje” įdė
jo tokią žmią: “Skaudi nelai
mė. Gruodžio 18 dieną 13 v. 
30 minučių Telšių ATK pri
klausantis autobusas KAG-3 Nr.

J. Paleckis liko ir toliau sė
dėti ant dviejų kėdžių, vienos 
Maskvoj, kitos Vilniuj. Respub
likinis sovietas susirinko Vii-

c**®® |M^WFess
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOV ANAS-SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėja* nieko nemoka,. TūkštenHai klijentų 'patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Via siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
lūšies prekių pasirinkimas primnamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.*

to biudžeto pajamas. Imperiji- 
nis iždas, kitiems reikalams, iš 
Lietuvoj surinktų apyvartos mo
kesčių pasiliks apie 120 milijo
nų rublių, tai yra, maždaug 
tiek, kiek litų Lietuvos gyven
tojai iš viso netiesioginių mo
kesčiu sumokėdavo savos vals-

KIEK REIKIA PRISTATYTI 
VALDŽIAI

S4-09 Jamaka Av»m Woodhav«n 21, N. Y. ........... . T»L VI 9^6077 
340 Grand Sfreet, Brodtiyn II, N. Y............— Tat STagg 2-4329

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

dirbo kas ketvirtas suaugęs gy
ventojas, — sakė ekonominių 
mokslų daktaras K. Meškaus
kas,, deputatas respublikiniame 
soviete, Vilniuje. Dabar, esą, 
reikia didinti dirbančiųjų dar
bo našumą.

Išvertus vėl iš. valdinio žar
gonai pėpfastą kaĮbą^laiįjreiš- 
kia,: kad; 1960 metais 25 proc. 
darbingi^. Lietuvos gyventojų 
buvo bedarbiai, neturėjo apmo
kamo darbe ir vertėsi maždaug 
namų ruošos darbais. Dabar be
darbių skaičius esąs sumažė
ję?, tačiau- neišnykę^.' Bet so
cialistinis liaudies ūkis nęsiren- 
gia jiehi parūpinti, darbo: pla
nuotojai mano išsiversti su tais 
pačiais darbininkais, reikalau - 
darni didėsiflp darbo atašumo.

AN 8-006L 
E V 4-4952 

. OI 5-8800 
TL 6-2674

Tiesiog neatleistina, kad iki 
šiol dar nesame sudarę jokio 
centrinio komiteto, kuris rū
pintųsi nepriklausomybės atsta
tymo jubiliejumi. Gi belikę 
maždaug tik. metai! Ar besuspė- tarpe. Gal net iš karto reikėtų čius. . - ■ ’ k/ <;
sime atitinkamai pasiruošti? pasisamdyti patarėju kurį ame- Baltiečiai studentai lanko-

Kadangi visos trys Baltijos rikietį, tos srities ekspertą. Tai muose un-tuose surengtų kuo 
valstybės švęs 50-dešimtmetį, 
reikėtų daugelį sukakties punk
tu ruošti drauge su latviais ir praregėti tuos kelius ir takelius, 
estais.

Diplomatinei arenai neturiu 
j o kj ų konkrečių pasiūlymų. 
Šalia įprastinių žygių, reikėtų 
sustiprinti akciją Jungtinėse 
Tautose. Gi jose kada nors at
sidurs mūsų klausimas. Tad ju-

Tiesa, laikūtattuoSe L yra r eilė 
skelbimų, ieškančių statybos 
darbininkų specialistų. Nenuo
stabu, nes keli šimtai tokių spe
cialistų iš Lietuvos aistatinėja 
Taškentą. (Elta)
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— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apmainrtam, suknelėm ir kt. 
e Audiniai anglfflrne ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai ienos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Praiome užeiti ir patižiūrėti.

■ milijonų eglučių. Pusė jų eks- 
L portuota į Karibų jūros salas, 

Meksiką, Pietinę Ameriką ir 
* Pietų Vietnamą. Eglutes Viet

name kariaujantiem amerikieti * čiam užsakė JAV karo laivy- 
. nas. New Yorko Rockefellerio 

centre buvo pastatyta 65 pėdų 
aukščio kanadiška eglė, atga- 
benta iš Petawawa miškų. Jos K - pagrindinis uždavinys — pasau-K Parodos Montrealyje rek-
lama. Kalėdinių eglučių rinko- 
je didelę paklausą turėjo ško-

Z”?*1**, tiška pušaitė, nes jos spygliai

Še.--pasemta ... - -___
viešojo dėmesio atkreipimą -į gramose bent keletą kartų pa- kaktuvines tramtiadjas Esti* 
Baltijos tautas. . diskutuotų Baltijos tautų klau- įon, Latvijon, Lietuvon. Toji,

Kaip pirmą konkretų žings- simais. čta ' pasitarnautų nors trumpalaikė, fizinė taisvų- 
nį staiyčiaa sukri* rii visus bd- junginis iritojmlinjosbfatas Į * jų brolių artuma, labai sustip

rintų pavergtųjų viltį. (Neži
nau, ar tokį, dalyką reikėtų vie
šai skelbti. Tačiau iš kitos 
pusės Sūrint, gal kaip tik rei
kėtų viso pasaulio spaudoje iš
reklamuoti, kad sovietai varžy
tųsi imtis represijų ar sunirto.) 
Gal laivas, galėtų gauti privačių 
europiečių jachtų palydą?

Viens* . iš ryškiausią* budę 
jaunimo tautinei savigarbai su* 
stiprinti ir būtę kurio nors kiek 
i mi>rings*nio žygžo jįa’# • * 
sekimas ir > atgarsiai. Ryšio 
su tėvyne pajutimas sustiprėtų, 
pradėjus plačią koresponden
ciją su krašto jaunuoliais.

valstybė pasisavino, 
jai pagrindo rinkti žemės mo
kesčius iš žmonių, kurie tos že
mės nebeturi. Tačiau renka, 
truputį kitaip tuos mokesčius 
pavadinusi. Renka dviem var
dais. Iš kolchozų žemės mokes
tį renka, kaip pajamų mokes
ti. Iš sklypininkų ?•— mokestį 
už naudojimąsi valstybės duota

KIEK SUMOKA 
SKLYPININKAI

nesukomercintų mūšų pastan- rimtesniu? nepriklausomybės 
gų. Anaiptol padėtų mums atgavimo paminėjimus. Tam 

tikslui turėtų būti paruoštos 
kurių lig šiol nežinojome. “ . kilnoįtanmieę ..ipfcniirtaif pa-

Totiau reikėtų luęipti* į 
mum žinomu* (iš tapkr. 13 žy
gio) palankius sindikuotus žur
nalistus, kad paminėtų Baltijos 
tautų sukaktis ir bendrai — 
keltų nepriklausomybės mintį.

šiai-kolūkis “Vienybė” (Medin- 
gėnų-Zalepūgų apyl. E.) Auto
busas įvažiavo į griovį suvir
to ir užsidegė. Gaisro meta žu
vo 19 keleivių, 6 sužeisti, įvy
kis tiriamas”.

Daugiau kaip 20 metų Lietu
voj nematytas atsitikimas, kad 
žinia tune tokios rūšies nelai
mę pasirodytų laikrašty ne po 
keleto mėnesių (jei iš viso pa
sirodo), o maždaug po pusant-

D. Vertėtų Fordhamo litua
nistinius vasaros kursus dau
giau išreklamuoti, duodant 
praktiškos informacijos apie 
mokestį, pragyvenimą, ir kre
ditus ...

kultūrinį aktyvumą, ryšio su 
praeitim pajautimu valstybinės 
idėjos samcmę?

A. Pirmiausia sustokime prie 
lituanistinių mokyklų. Mano 
nuomone, nuo penkto skyriaus 
reikia mokiniams duoti dau
giau nei gramatiką ir istoriją 
Papasakckima jiems apie Ka- 
tuvip kalbos mumą, jtrau* penktadienį prieš Naujus 
kiant ir sanskritu ir graikę kak Metus’ pasėdėjo tik tą vieną 
bą. Rarodykkns turtionio pa* pakilnojo pagal reika-
vrikslus ir paMkykmo, ką mo- rankas, vienu pakėlimu išrin

ko visą aukščiausį teismą (33 
teisėjus ir 744 tarėjus!), o apie 
Paleckio “kitą darbą” niekas 
nė neužsiminė. Netrukus iš 
spaustuvių išėjo šeštadienio ry
to laikraščiai' su visais naujais žemę (iš jų pačių atimtos že-

SUPERIOR PJECE &0ODS CORP.
H AL 44319 • 300 Ordurd SU Nott YoA N.Y. 10002

Ruošknna daugiau koncertu ir numato šiemet surinkti Lietu- 
parodu, panaudojant jaunus ta- voj g08 mil. rublių apyvartos 

mokesčių. Beveik 85 tos sumos 
C. įtraukime visus j veiklą, nuošimčiai “grąžinami”, tai 

Duokime jiem motyvą būti lie- yra, Įrašomi i Lietuvai nustaty- 
tuviais.

3. Koktaus žyjiait’ laimėtume 
gyvenamo krašto nnlfetuviškai tybės iždan: 
kalbančiu asmsnv •<* anafHuci- 
ju dėmesį bei paramą Lietuvos 
aisvės idealui?

A IIL — *212 8a. Hatotead ttrae* —-------
MO 13, Ohio <— 904 Uterary R«M--------
Mietu — 7*0 MieMgan. Avseus --Z------
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INDRE DAMUŠYTt, studentė, 
aAtyvi jaunimo vilfcidj*, Do*
A.—   ~ A At t FOtTM/ IniCII.

1. Kokiais žygiais sustiprintame 
dipiocnatinf fcoų dnl l*ė*vė*, ? 
padėtumo tėvynijt . likusiam ' 
tautas Irsmismii SdleUcyti, U>* 
siUUcyti savyje laisvės Ilgesį ir 
pasitikėjimą?

A. Dabar, po visų kongresų, 
žygių, ir suvažiavimų reikia 
mums susitelkti, ir pagalvoti 
kas toliau... Gavome dvasinį 
įkvėpimą, užmezgėm ryšius tar
pusavy Lietuvos išlaisvinimo 
reikalams. Laikas dabar per
žengti į kitą plotmę. .. būtent, 
taiklią veikią. Yra keli būdai 
tam. Pernai, PUK komitetai, 
karta su L.S.S. parama, suruo
šė rytuose seriją stadijų dienų 
jaunimo metų reikalais. Kodėl 
nepanaudoti tą pačią formą Lie-' 
tavos išlaisvinimo naudai? Ver
tėtu turėti konferencijas, kurio
se dalyvautu tie asmenys, kurio' 
nori aktyviai kovoti už Lietu
vą. Per šias konferencijas da
lyviai išmoktų efektingiausius 
būdus prieiti prie valdžios sta
lo ir pristatyti savo reikalą.

Kitas būdas, brangesnis, ži
noma, būtų įsigyti ‘"lobbyist" 
kurio vienintelis tikslas būtų 
triukšmą kelti Washingtone dėl 
Lietuvos ir rytą Eur*opos lais
vės. Tam įvykdyti neikia daug 
darbo ir pinigų... bet vertas 
bandymas. ‘ - x-

B. Pavergtoji Lietuva laukė 
Vakarų dešimt metą ir nesulau
kė... Dabar ji laukia mūsų 
balso ir jėgų... Geriausias bū
das pasiekti mūsų brolius yra 
per radijo bangas. Reikia įsigy
ti savo programą ir per ją duo
ti vilties ir žinių Lietuvai.

C. Yra sakoma, kad reikia 
savo priešą pažint.. . Jei mes 
tikrai suprasime, ką komuniz
mas padaro asmenybei, ką jis 
kultūrai padaro, tai tada mes 
kovosime už žmogaus laisvę, ne
tik Lietuvoje bet ir visame pa-į 
šaulyje.
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ninku žemės mokesčio visiškai 
neimdavo, o dabar visiškai 
smulkūs sklypininkai sumoka 
daugiau kaip trečdalį visų su
renkamų žemės mokesčių.

(Elta)

Nausia, rakta ^aęą^dioti ki- bHžejaiį 
tataučius su nelaisve rytų Eu- BalMjčs; 
rcųMjje, nes yre ifeniaiMąckių, ruoštu* 
kurie niekados tagteužūiė ai mą, sujt 
nelaisve. • • ' - nHolw

A. Stiprinkime Lituanus.
B. Pasireiškime savo srityse, 

moksle... per mokslinius suva
žiavimus, per studentų (tarp
tautinių) konferencijas iškeiki
me Lietuvos laisvės reikalą. Čia
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nas, kurias mažai kas girdi ir 
paaiškinkime, kodėl į jas moks
lo žmonės kreipia dėmesio. 
Vienu žoctiiu, dvokėme' jiems 
ne tik Lietuva, bot ir našauti . nutarimais ir įsakais, pasirašy- mes trupiniais), lai jie mato Lietuvą kitomis* a- Paleckio. Iš to supranta- 

kujris. Taip galime išauklėti . ^ad deputatam dar rankąs 
tautinę savigarba ir praeities teltekilnojant, jų “nutarimai” ir 
pajautimą. prakalbėlės jau turėjo būti

B. Jaunimo tarpe yra daug spaustuvės mašinose. (Elta)

Lietuvos žemės ūkiui Mask
vos valdžia yra nustačiusi to
kius uždaviniui: kasmet patiek
ti į valdinius supirkimo punk
tus 75,000 tonų grūdų, 125, 

tonų bulvių^ £20,000 temų cu
krinių runkelių, 12,000 tonų li- 

Iš kolchozų šiemet paskirta nų pluošto, 240,000 tonų mė- 
surinkti 13 mil. rublių. Iš skly- sos, 950,000 tonų pieno.
pininkų, kurie naudoja mažiau Nėra viešų duomenų, kokią paros, nors ir nukišta į pa- 
kaip 5 proc. visos dirbamos že- dalį tų žemės fikin gaminių vai- nematomiausią vietą.
mės, surinks apie 7 nriL rub- dfia pardunda Lratavoje (mins- savo turiniu ši “Tiesos in- 

nedrąsių menininkų, poetų, ir jęjgję paims MASKVAI, KIEK Taip bolševikine valdžia, tų gyventojams) ir kokią dalį, fonnacija” (taip pranešimas pa- 
rašytojų. Duokime jiem drąsos PALIKS LIETUVAI n€t Pasisavinusi žemę, mo- “eksportuoja”. (Elta) simšyta®) yra būdingas ,liudiji-
ir paramos... soraskime juos. ... . . .. ,v, ka išspausti iš jos mokesčių ne mas: pateikia šoferio vardą pa-

J mažiau, kaip iš ūkininkų nuo- DARBO NORMA IR vardę ir laipsnį autobuso mar-
savybėj buvusios žemės. Skir- BEDARBIAI kę ir net numerį, bet nė vieno
tarnas tik toks, kad Lietuvos Dar 1960 mętais namų ir as- žodžio, kas tie žuvę bei sužeis- 
valstybė iš mažažemių sklypi- meniniame pagatfiuntame ūkyje ti žmonės: tik skaičiai — 19 ir

*■ -■ ■■■ H*'*?5
į. ■ -į-
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Vienybės savaitė

Mokytojai, mokiniai, darbo sąlygos

Katalikų Bažnyčioje per eilę 
metų sausio 18-25 savaitė bu
vo skirta melstis už Kristaus 
pasekėjų vienybę. Ši savaitė bu
vo pažįstama Vienybės oktavos 
vardu. Paskutiniu laiku ji va
dinama maldos už krikščioniš
ką vienybę savaitė.

Konferencija, kurioje 1920 
Ženevoje dalyvavo protestantų 
ir ortodoksų bendruomenių at
stovai, nutarė įvesti maldų už 
vienybę savaitę Sekminių lai
kotarpyje. 1941 tokia pati kon
ferencija, kartu su Pasaulio 
Bažnyčių Sąjunga, nutarė ją 
perkelti į sausio mėnesį, kad su
taptų su Romos katalikų vieny
bės oktava.

Katalikų Bažnyčioje vieny.- 
bės oktavos tradicija buvo pra
dėta 1908. Katalikai sausio mė
nesio oktavoje melsdavosi už 
kitus krikščionis, bet ne kartu 
su kitais krikščionimis. Vieny
bė, kaip ir kiekvienos idealas, 
siektinas, nors visiškai ir nepa
siekiamas. Bet galima į jį dau
giau ar mažiau priartėti. Po Va
tikano antrame susirinkime iš
leisto dekreto apie ekumeniz
mą pastangos artėti prie vie
nybės sustiprintos. Sustiprintos 
pastangos: “Kad visi būtų vie
na ...”

Tarp pereitų ir šių metų vie
nybės maldos savaičių pastebi
ma eilė naujų mėginimų.

1966 sausio mėnesį, maldų 
už vienybę savaitėje, Baltimo- 
rės kardinolas Sheahan ir vys
kupas T.A. Murphy -dalyvavo 
bendrose ekumeninėse apeigose 
su protestantais. Popiežius Pau
lius VI, pernai, taip pat sausio 
mėnesyje, įsteigė nuolatinį 
Krikščionių vienybės sekretori- 
jatą. ' -

Tarp svarbiųjų pereitų metų 
ekumeninio sąjūdžio įvykių lai
kytinas ir Canterbury arkivys
kupo Arthur Michael Ramsey, 
įtakingo anglikonų Bažnyčios 
šulo, vizitas pas popiežių Pau
lių VI kovo 23-24. Tolygus vizi

tas buvo pirmas 400 metų is
torijoje.

Popiežius Paulius ir arkivy
skupas Ramsey Sikstinos kop
lyčioje, Michaelangelo “Paskuti
nio teismo” akivaizdoje, pasi - 
bučiavo ir nutarė siekti abie
jų Bažnyčių bendradarbiavimo 
vienybės kryptimi. New York 
Times, 1966 kovo 27 vedamąjį 
pavadinęs “Ecclesiastical Em - 
brace”, komentaruose priminė 
ir šv. Pranciškaus žodžius: — 
“Viešpatie, padaryk mane savo 
taikos įrankiu. Kur neapykan
ta — leisk skleisti meilę; kur 
skriauda — atleidimą; kur abe
jonė — tikėjimą; kur tamsy
bė — šviesą: kur liūdesys — 
džiaugsmą.”

Šių metų sausio mėn. maldų 
savaitės proga už vienybę ypač 
ryškiai pasisakė New Yorko ir 
Baltimorės katalikų vyskupai. 
Abiejose arkivyskupijose gany
tojai kreipėsi į tikinčiuosius, 
prašydami ne tik melstis už ti
kėjimo vienybę, bet taip pat 
jungtis į bendrą maldą su kai
myninėmis kito tikėjimo bend
ruomenėmis. New Yorko ko
adjutorius arkivysk. J. Maguire 
ir Baltimorės kardinolas Shea
han ragino suorganizuoti bent 
dvejas bendras pamaldas: vie
nas — katalikų parapijoje, ki
tas — kaimyninėj protestantų 
bažnyčioje.

★
Pittsburgh vyskupas John J. 

Wright šalia tradicinių vieny
bės savaitės intencijų, prijun
gė ir naują. Būtent, kad būtų 
meldžiamasi už aiškią, nuošir - 
džią ir tikrą vienybę pačioje 
katalikų Bažnyčioje. Akivaizdo
je įtampos ir skirtumų viduje, 
vysk. Wright ragino melstis, 
kad visi pajėgtų išsilaikyti so
lidariais Petro laivo bendrake
leiviais — ar jie būtų įgulos na
riai ar tik eiliniai keleiviai. Mei
lė juk prasideda namie. Var
giai bus įmanoma sugyvenama 
vienybė su kitaip tikinčiais, jei 
savo tarpe aštrūs skirtumai 
kels nesantaiką.

Dabar reikėtų pasvarstyti mo
kytojo ir mokinio santykius ir 
darbo sąlygas pačioje mokyklo
je.

Kada čia šeštadieninę mo
kyklą pradėjome, buvo visai ki
tokios darbo sąlygos, negu da
bar, nes visai kitokie buvo mo
kiniai. Didelė jų dalis buvo lan
kiusi lietuviškas vargo mokyk
las Vokietijoje. Kai kurie mo
kiniai buvo gimę Lietuvoje ir 
net atsiminė Lietuvą. Dabarti
nė gi mokinių generacija yra 
jau gimusi čia, Lietuvos nėra 
visai mačiusi. Ją pažįsta tik iš 
tėvų pasakojimų, jei jie dar ką 
nors papasakoja. Visi jie lanko 
amerikoniškas mokyklas ir vi
sų pirmoji ir pagrindinė kalba, 
t.y. daugiausiai vartojama, yra 
anglų kalba.

Mokytojai tada buvo išėję 
mokslus Lietuvoje, daugumas 
net mokytojavę savoje tėvynė
je. Kiti, kad ir kitų profesijų 
žmonės, bet su Lietuvoje eitu 
mokslu talkininkavo šeštadie - 
ninėje mokvkloje. šiandien tu
rime mokvtojų eilėse jau ir jau
nosios kartos mokvtojų. iš eilių 
tu. kurie čia vra išėję šeštadie
ninę mokykla. Jie dažniausiai 
nėję nei nedagoginiu mokslų, 
nėra studijavę lietuviu kalbos 
jokioj kolegijoj ar universite
te. Taifū ir mokytoju ir moki
niu sudėtis dabar yra labai žy
miai pasikeitusi.

Kalėdų senis Maironio šeštadieninės mokyklos vakare sausio 15 Apreiškimo parapijos salėje.
Nuotr. R. Kisieliaus

Lrt. kunigu ’r
Šventojon liturgijon įvedus 

gyvąsias kalbas, atsiras ir rei
kalo ir įkvėpimo naujiem reli
ginių giesmių ir instrumenti
nės muzikos kūriniam.

Bažnyčios drausmė reikalavo 
anksčiau, reikalauja ir dabar, 
kad naujų kūrinių ne tik žo
džiai, o ir muzikinės korppozi- 
cijos būtų patikrintos di^cezi - 
nių ar tarpdiecezinių atitain- 
kamų instancijų ar tie kūriniai 
yra tinkami giedoti ar groti 
bažnyčiose.

Kad paraginus lietuvius kom
pozitorius naujai kūrybai ir kar
tu apsaugojus lietuvių bažny
čias nuo netinkamų kūrinių, 
prie Lietuvių liturginės komisi
jos laisvame pasaulyje yra į- 
steigta Lietuvių religinės muzi
kos komisija. Jos nariais šiuo 
metu yra tėv. Bruno Markai- 
tis, S.J., kun. Vladas Budrec -

Kadangi čia matau nemažą 
procentą tokių jaunų mokyto
jų, nenorėčiau, kad būčiau jų 
blogai suprastas. Jokiu būdu 
nenoriu tuomi pasakyti, kad 
jaunieji mokytojai yra blogesni 
už vyresniuosius. Priešingai, 
jie gali kai kuriais atvejais būti 
net geresni. Ir štai, dėl ko: mes 
senesniosios kartos mokytojai, 
dažnai nepažįstame amerikoniš
kos mokyklos, nors mūsų pačių 
vaikai ją lanko. Nepažįstame 
dėl to, kad daugelis mūsų — 
nelanko tėvų susirinkimų, var
žydamiesi, kad dar nemoka ge
rai angliškai išsireikšti ir ne
gali dalyvauti pokalbiuose ar 
diskusijose, nenorėdami, kad 
neužkrautų kokių pareigų, kaip 
platinti kokius bilietus, parda
vinėti pyragus ir kitką.

Jaunieji mokytojai, kurie jau 
čia vra ėję mokslus, pradedant 
pradžios mokykla ir baigiant u- 
niversitetu, yra visai kitokioje 
padėtyje. Senieji yra geriau pa
siruošę profesiniu atžvilgiu, bet 
mažai .pažįstą amerikonišką 
mokvkla, jos mokinį, su kuriuo 
jie kiekviena šeštadienį turi 
reikalu. Jaunieji mokytojai nė
ra gal tinkamai pasiruošė mo
kytojo darbui, nežino taip ge
rai, kaio senieji, paties dėsto
mo dalyko, bet jie pažįsta mo-

Šių dieną mokyklines problemos (3)

ANTANAS MASIONIS

Paskaita, skaityta mokytojų su
važiavime gruodžio 17 New 
Yorke.

kinį ir visą tą aplinką, kurioje 
jis savaitės bėgyje yra moko
mas ir auklėjimas, nes jie pa
tys visa tai gyvenę ir tose pa
čiose sąlygose yra mokęsi. To
dėl jie gali geriau šių dienų mo
kinį pažinti, jį suprasti ir ge
riau prie jo prieiti. Taigi ir vie
ni ir kiti turi šiokių tokių trū
kumų, bet taip pat ir daug pliu
sų. Kartu dirbdami, arčiau ben
draudami, posėdžiaudami ir pa
sidalindami savo mintimis ir 
patyrimu, jie galės kur kas ge
riau prieiti prie pačios didžiau
sios problemos: šių dienų vai
ko ir jaunuolio.

Mokinys ir jo aplinka
Taigi pasvarstykime dabar tą 

didžiąją problemą — mokinį ir 
aplinką, kurioje jis gyvena ir 
mokosi. Jį suprasti ir tą aplin
ką pažinti yra labai svarbu.

Jei ir neturime savo vaikų 
amerikoniškoje mokykloje, tai 
gal kuriomis progomis esame 
buvę amerikoniškos mokyklos 
pastatuose.

Daugelis jų, ypač naujai pa
statyti, panašūs į milžiniškus 

rūmus, kur pilna gražių salių, 
įvairiausių patogumų, įrengimų.

To, žinoma, geram moky
mui ir auklėjimui nebūtinai rei
kia. Admirolas Rickoveris, kri
tikuodamas Amerikos mokyklą 
ir auklėjimą, yra pasakęs, kad 
ne tiek rūmų Amerikai reikia, 
kiek gerų mokytojų, nes geras 
mokytojas gali ir daržinėje ge
riau išmokyti, negu prastas a- 
nuose rūmuose.

Toks mokinys, išbuvęs anuo
se rūmuose penkias dienas, 
šeštadienį dažnai atsiduria dar
žinėje arba rūsyje, nes ne pa
slaptis, kad daugelis šeštadieni
nių mokyklų neturi mokyklinių 
patalpų. Tas nepaprastas skir
tumas neigiamai veikia mokinį.

Pridėkime dar ir tai, kad jis 
į šeštadieninę mokyklą eina ne 
su noru, bet dažnai tėvų ragi
namas, net verčiamas. Pati lie
tuvių kalba jam sunki ir nemė
giama.

Visa tai neigiamai veikia mo
kinį ir atgraso nuo lietuviškos 
mokyklos.

Pastebėsime, žinoma, ir dau
gybę kitų aplinkos ir auklėjimo 
ar mokyklinės tvarkos skirtu
mų, pav.:

1. Ten, įėjus mokytojui į 
klasę, niekas neatsistoja. čia 

RELIGINĖS MUZIKOS REIKALU

gi, mūsų mokykloje, daug kur 
reikalaujama atsistoti.

2. Ten paklaustas atsakyti pa
moką mokinys, taip pat neturi 
atsistoti, čia to dar reikalauja
ma.

3. Ten mokinys, sutikęs mo
kytoją mokykloje, dažnai nepa
sisveikins. Sutikęs mokytoją 
prie durų, pirmas smuks pro 
jas vidun arba laukan. Papra
šytas ką nors pakelti, kartais 
atšaus, kad jis ne šlavikas ar 
ne mokyklos sargas ir pan. Mū
sų mokyklose reikalaujama pa
slaugumo, mandagumo, tvar 
kos. Visa tai gražu ir gera, bet 
mokinys, pripratęs ten prie 
laisvės, prie kitokios tvarkos, 
jaučiasi čia varžomas, spaudžia
mas. Mažesnieji to gal nejaus, 
bet vyresniųjų skyrių ar klasių 
mokiniai dažnai sudarys šešta- 
ninės mokyklos mokytojui, ku
ris prie to nepripratęs ir tų są
lygų nepažįsta, nemažai sunku
mų.

4. Lietuvoj mokinys pagirtas 
stengdavosi dar uoliau dirbti, 
nes tai buvo jam paskatinimas, 
jo darbo įvertinimas, čia yra 
toks prisitaikymas prie minios, 
prie kitų, kad yra atsitikimų, 
kur mokinys yra ne kartą pra
šęs mokytoją jo viešai klasėje 
negirti, nes kiti į jį kreivai žiū
rės ir jam net keršys.

(Bus daugiau)

muziku kiniai
kas. M.M., prof. Juozas Žilevi
čius, prof. Juozas Bertulis ir 
prof. dr. Leonardas Šimutis, Jr.

Visos naujos kompozicijos, 
kad galėtų būti giedamos ar 
grojamos bažnyčiose pamaldų 
metu, privalo būti šios Komisi
jos patikrintos ir patiektos 
kompetentingos instancijos pa
tvirtinimui. Be tokio patvirti
nimo kompozicijos negali būti 
giedamos ar grojamos pamaldų 
metu.

Senesnės kompozicijos, jau 
anksčiau patvirtintos, pritaiky
tos lietuviškam giedojimui iš 
kitų kalbų ar pačių lietuvių 
anksčiau sukurtos, naujo pa
tvirtinimo nereikalingos.

Lietuvių liturginės muzikos 
komisijos adresas: 2345 W. 56 
Street, Chicago, III. 60636.

Vyskupas Vincentas Brizgys,
Lietuvių reikalams už Europos

VISBUTAS

MASKVA

Maskva, Maskva!...
Tą vardą tūkstančiai yra su meile tarę, 

0 milijonai — keikdami.
Kadaise švietė ji baltom spalvom, 
bet amžiams slenkant nusidažė raudonai.

Ją kūrė ir dabino 
didysis kunigaikštis 
Ivanas Kalita.
Rūpėjo jam žmonių gerovė 
ir miesto iškilimas.
Jo vardas šviesiai pagerbtas.

Po dviejų vingiais išrašytų amžių 
ją paveldėjo 
Ivanas ketvirtasis, 
Žiaurusis — Groznyj. 
Tai tas, 
kuris dar vaikas būdamas 
gyvulėlius kankino 
ir savo mokytojus bei globėjus eidino. 
Caru pasigarsinęs — 
jau iš visos valdoviškos galybės ėmė siautėti. 
Drebėjo jo bajorai, kunigaikščiai, 
seni silpni, jauni ir stiprūs. 
Įniršęs savo tikra sūnų užmušė, 
šėtonišku narsu jis degė.

Istorjios pageltę lapai sako, 
kad jis ir mano tautai 

iš tolo buvo giminingas.
Iš gilumos širdies apgailime tą motiną, 
kurios lašelis kraujo liko despotui. 
Ak, Viešpatie!
Ar ji kalta!
Išauklėjo jį tokį, 
kas laukė jo baisingo ... 
Gerasis Dieve!
Neužskaityk to lašo kraujo mano tautai!

Po dviejų amžių 
iškilo Petras.
Jis Maskvoje ir pamaskvy užaugo.
Dar vaikas mažoje upelėje Jaūzoje laivynu žaidė. 
Užaugęs didelį laivyną kūrė.
Caru patapęs, 
paliko baltakmenę Maskvą.
Jis užsimojo Rusijai iškirsti langą į Europą.
Pabaltijy
pastatė niaurų miestą pelkėtoje Suomių žemėje, 
iškimšęs ją ne vien akmenimis ....
Sankt-Peterburg — iškilo naujo miesto vardas, 
iš svetimos kalbos sužabaruotas.
Nesavo žemėje — 
nesavo vardas!
Po šimto metų Dostojevskis aptarė:
“Tai pats niauriausias miestas, 
koks gali būt pasaulyje.” 
O Gercenas pridūrė:
“Gyvybės sulčių jis iš kaimynystės 
nepasisėmė,
ir ties savim gyvenimo šviesos 
nepaskteidė.”

Bet Petras pagarsėjo
ir Didžiojo įgijo vardą.

Ir vėl po dviejų šimtų metų
Sankt-Peterburge, o naujai — Petrograde, 
Uljanovas pradėjo negirdėtą neregėtą smurtą 
ir pagarsėjo.
Tik nepatiko jam tas pakraštys —
į Maskvą grįžo.
Iš čia plačiau matyti,
iš čia arčiau visi Sovietijos kampai ir užkampiai, 
kur dar galėjo būti pasišiaušėlių.
Tik jis neilgai Markso “Kapitalą” įsikandęs siautėjo: 
pakriko ir pranyko iš gyvųjų, 
palikęs juodą savo vardą 
ir dar juodesni įpėdinį Džiugašvilį.

Dabar Maskva,
jau stipriai nusitvėrus pjautuvą ir kūjį, 
spindėdama aukštai iškelta rėkiančia žvaigžde, 
visų taigos lokių balsu subliuvo.
Pasiglemžė ramias kaimynines tautas, 
prismaugė ir plieniniais pančiais surakino. 
Ir ant visos sugrobstytos imperijos 
užleido juodą marą.
Tuštėjo miestai ir sodybos.
Ir štai dabar
ne tik bekraštis speiguotasis Sibiras 
gausingais milijonais badmirių ir kankinių, 
ne tik visa prismaugta ir sukaustyta imperija 
Dangaus pagalbos šaukiasi, — 
jau krūpčioja ir kitos Žemės šalys.
Maskva didžiuojas.
Maskva patenkinta.
šakalas, liūtas, tigras, pantera
sumirkčioja,
kai į akis žmogus pažvelgia.
Ta bestija nemirkčioja.

(bus daugiau) Apšalę akmenys prie Niagaros krioklio Nuotr. V. Manelio
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Krosnos v. MarimpM* ėp-

negali suspėti. Tenka pasirink
ti. Žmonės sutinka ankstų ry
tą, vakarais. Dažniausiai vaka
rais būna mišios.

Prie žmonių prieiti, ir suar- 
tėt randa visokių būdų. Ke
liaudami. paprašo vandens, pa
siklausiakebo, paskui pradeda 
kalbas, kurios dažnai baigiasi 
bičiulystė., ,

Darboj y-misijose yra/ labai 
daug, nes trūksta kunigų. Ten
ka visur skubėti, šiuo metu jis

metras rodo 85,' žmonės sako— § 
vėsoka. Oras sausas, tai karštis ■ 
lengviau pakeliamas.

Vyčiai — kaip dabar rodos 
A. Aleksiui —-su kun. Keme
šiu tada “subudavojo katalikų 
veikėjus” — pasauliečius ir ku- Ta pačia proga jis dėkoja vi

siem geradariam, rėmėjam, ku
rie prisiminė jį misijose. Misi
jose jo adresas yra: Rev. Do
natus Slapsys, SJ., St. John’s 
Church, Ahmednagar, India; 
Chicagoje — 2345 West 56 
St., Chicago, m., 60636.

dvi seserys; du iš jų mirė anks
ti. Anksti mirė ir tėvai —kai 
Aleksandras, jauniausias, buvo 
8 metų. Paėmė našlaūį pas sa- • 
ve sesuo. Netrukus perėmė vy-^ 
riausias brolis kunigas Vincte* 
Aleksandravičius, klebonavus; 
palei Lomžą Lenkijoje. Tai bu
vo susipratęs ir aktyvus lietu
vis, baigęs Petrapilio dvasinę a- 
kademiją, taip pat muzikas, nu
kentėjęs dėl lietuvybės Veive
rių mokytojų seminarijoje — 
kada maldą mokyti rusiškai at
sisakė, buvo valdžios atleistas 
iš mokytojų. Tada Seinų vys
kupas A. Baranauskas jį pas
kyrė klebonu, kaip minėta, prie 
Lomžos (mirė 1952).

Pas kunigą brolį atsidūręs A- 
leksandras pasijuto lietuviška
me šiltadaržyje. Uetuviška dva
sia gyveno ne tik brolis. Pas 
jį lankėsi ir rašytojas Ksaveras 
Vanagėlis Sakalauskas. Čia ma
tydavo ir elegantišką tada mo
kytoją Mykolą Krupavičių, ku
ris paskiau nuėjo į kunigus. 
Mokykloje teko prasilaužti len
kiškai. Nebuvo tai lengva — 
ypač ištarti žodžius, kurių tik 
truputį kitokis ištarimas duoda
vo visai kitą prasmę, dėl ku
rios kiti vaikai trūkdavo juo
kais.

Kyla atsiminimuose paskes
nis vaizdas — iš Varšuvos, ku
rioje išbuvo 1907-13 metų lai
kotarpį. Konservatorijoje bai
gė piano kompoziciją, orkestra- 
ciją, vargonus. Gavo muzikos 
mokytojo teises. Bet Varšuva 
tada buvo ne tik muzikos cen-

Ąmerika daug padeda Indi
jai,- ją še^ia, bet vis dėl to 
krašte populiariausi yra anglai. 
Jie ilgai valdė kraštą, mokėjo 
jį sutvarkyti, palikti jiem įsta
tymus. Ir dabar gyvena anglų 
kur kas daugiau nei kai Indija 
buvo Britanijos dominija. At
vyksta anglai su įvairiom bend
rovėm kaip specialistai.

Pats tėv. Donatas Slapšys, 
S.J., mokslus pradėjo Lietuvo
je, vienuolynan įstojo 1937, ku
nigu įšventintas'1947,' teologi
jos ir filosofijos mokslus baigė 
1948 Miunchene, Vokietijoje. 
Tais pačiais metais atvyko į 
Ameriką ir Fordhamo , univer
sitete studijavo pedagogiką. 
1950 išvyko į misijas Indijon.

Nūnai Amerikoje išbus iki 
liepos vidurio. Paskui vėl grįš 
į misijų darbą. Iš New Yorko 

.išskrido sausio 13 įChšcagą, 
kur turi savo brolį. Sustojęs 
yra Chicagoje, jėzuitų vienuoly-

Visam krašte yra 12 milijo
nų krikščionių, iš jų 8 — ka
talikų, musulmonų — 50 mili
jonų. Visi kiti priklauso taip 
vadinamai indų religijai.

Toje religijoje yra gerbia
mos karvės. ne visos kar
vės yra šventos. Tik tos, ku
rios skiriamos Dievo garbei ir 
kurias paleidžia laisvai keliauti 
mieste. Jos laisvai visur vaikš-

gal ne tiek tas skirtumas, kiek 
brolio kunigo paskata: važiuok, 
sako, nepatiks — sugrįši.

^^ dSdel^ sansros arba potvy
niai, Ėai staiga palyta, upės iš
silieja ir nupteteMftdetius plo
tus. Pudrai atoma sausta ir bu

mas. Išgirdo apie muzikų gyve
nimo Sąlygas krašte — Mikui 
Petrauskui, vadovavusiam cho

re, choro vedėjo pareigos teko 
A. Aleksiui Galvoja dabar, 
kad tada buvo parinktas jis, o 
ne kitas kuris, dėl lenkų kal
bos. Chore vyrai buvo daugu
mas lietimai, moterys arba sti
priai aplenkėjusios lietuvės ar
ba už lietuvių ištekėjusios len
kės. Reikėjo, kad choro vedė
jas gerai mokėtų lenkiškai.

Kyla pasakotojui prieš akis 
naujas epizodas jo gyvenimo 
kelyje... Bene 1912 iš Ameri
kos, kaip tik iš Waterbury, at
vyko į Lenkiją Ksavero Vanagė
lio žmonos brolis. Jis ėmė gun
dyti konservatoriją baigusį A-

L. Kri^ ptaktan pū^to, 1914 mttab tena Vyčkųztet- 
vykimas į Chicagos Dtovė Ap- nfc tetoMtenrlte. 
vaizdos parapiją ttebonu (mi- Ktau Kenėšte w*v«v& A. A- 
ręs lb59k J» parikriėtė Aleks
andrą vargomnkauti nuo 1914' 
sausio 1. Ir dar vienas impul
sas: tais pačiais metais iš Ško
tijos buvo iškviestas į Chicagą 
Draugo redaguoti kun. Fabijo
nas Kemėšis. (miręs Sibire). Sy
kiu jis buvo paskirtas ir Die
vo Apvaizdos parapijoje vika- tas, pradėjo čtepet dėkoti žo

džius, braute tentis ėr ri-' 
mus rinkdamas: “Gabrys —Lie
tuvai laisvę įgysi Vyčiai gy
vena Bažnyčiai”. Taip ir išėjo, 
kad Gustaitis parašė tetitas, 
o A. Aleksiai buvo pavesta pa
rašyti muziką. 1916 imamas pir
mą kartą buvo sugiedotas. Jis 
pasiliko nekeistas ir iki šioL 
Tada if kun. F. Kemėšis ir A. 
Aleksis buvo pakelti į Vyčių 
garbės narius.

Atvažiavo į Ameriką 1913 
rugsėjo 1. Tiesiai į Chicagą, 
pas giminaitį kun. Antaną Sta- 
niukyną, rimtą, švento gyve- 

kunigą ir didelį patriotą, 
kuris įsteigė Chicagoje lietuvių 
kazimieriečių kongregaciją.

Su atvykimu pirmas ntuivyli-

viškas ratelis. Tarp mokslo 
draugų buvo tie, kurie paskui 
Lietuvoje įsigijo didelį garsą— 
St. Šimkus, J. Benderius, J.
Starką. Buvo net trys lietuvių 
draugijos — darbininkų, profe
sionalų, studentų. Veikė studen
tų choras, M. K. Čiurlionio va
dovaujamas. Studentus rėmė, 
lietuviškai, kaitino mokytojas 
Vincas Palukaitis, kurio vardą

Lietuvių knygai dažnai užei- Fundamentalnaja biblioteka naujų klausimų, įnešdamos švie- 
davo sunkios dienos. Senieji lie- Vilneskoi Duchovnoi Semina- sos į XVIII a* viduryje Vilniaus 
tuvių spaudiniai, kurie buvo rii; pranciškonų lietuviškuosius
saugomi įvairiose Vilniaus bib- Visos trys mūsų bibliogra- spaudos darbus.

fam nežinomos knygos yra iš- Labai jdomus turėj0 į. 
spausdintos Vilniaus prmeiško-^ atrodo
nų spaustuvėje, kurios leidimų Juozapas Dauba-
XVin a. nemaža pasirodė- kuris dar tebebuw įtaikęs

nesubajorintą pavardę. Jį mes 
žinome dar ir iš kitos knygos, 
kuriai taip pat 1759„davė lėšų 
spausdinti, tai Žentas Poną yr 
Diewa musu Jezusa Christusa.

nigus. Lųp tol tyg buvo gėda buvo pirmas Chicagos vyčių 
rodytis katteitaiv-.Vyčių choro dirigentas.
panaši ndė Amerikoje kaip a- Chicagoje išbuvo iki 1916.
tmtininkų Lietuvoje. Nors tą šimtą dolerių ir užsi-

Ir kaip, dirigentas A. Aleksis dirbo, bet apie grįžimą į Euro-
pradėjo reikštis per Vyčius — p< nebekalbėjo. (b.d.).

rui, buvo mokama po tris do
lerius už repeticiją; savaitėj po
ra repeticijų. ?. Birutės chorui 
tada vadovavo Antanas Pocius 
(miręs 1953). Ir jis laimės ieš
koti atvykusiam Aleksandrui 
kalbėjo: jei tenkinčiausi cho
ru — numirčiau badu. O kun. 
Staniukynas tiesiai pasakė: — 
“Neik tenai... eik vargonin- 
kauti. Tada gyvensi. O jei norė
si šalia vargoninkavimo — vi
sada galėsi”.

Pas kun.. Staniukyną išbuvo 
apie ketvertą mėnesių — kaip 
svečias. Ir kankinosi. Net pra
šėsi: “Duok šimtą dolerių, va
žiuosiu atgal”. O tas atsakė:

nė kalba buvo anglų, dabar į- 
vesta sanskrito viena kalba 
hindi, bet ji dar nėra prigijus, 
net patys inteligentai jos ne
moka. Šiaip visi inteligentai 
kalba angliškai^ universitetuose 
dėstomoji kalba — anglų. Ir jų 
misijose kalba angliškai.

Normali temperatūra yra 90,

ru. Kemėšis ėmėsi plačios 
veiklos. A Aleksu kalba ąde 
jį su didelių susižavėjimu ypa
čiai kaip apie tikrąjį tėvą pla
čios vyčių organizacijos, kuriai 
prieš metus davė pradžią Nor
kūnas. Kemėšis tada įsuko ir 
Aleksandrą Aleksį į vyčių veik
lą šalia tiesioginio darbo var- 
goninkautt “Tu būsi vyčių pir
mininkas”, kalbėjo jis A. A- 
leksiul “Tu būsi sekretorius”, 
kalbėjo -Leonardui šimučiuL 
Prisuko dar kažkurias pareigas 
ir K. Pakštui.

Kai buvo paskelbtas vyčių 
steigiamasis susirinkimas Chi
cagoje, prigužėjo 300 jaunimo. 
“Pradėk susirinkimą” koman
davo . Kemėšis. “Pasinaudojau 
tada tuo, ką buvau išmokęs iš 
Vinco Paukaičio”, pasakoja 
Aleksandras, “ratelių, lietuviš
kų žaidimų... Per vyčius įpra
tau į visuomeninį darbą, nes 

‘Palauk, kai užsidirbsi, _ galėsi nebuvo kas vadovauja. Tada New Yorkc svečiavosi toli
mas svečias — lietuvis misijo- 
nierius Donatas Slapšys, S;J., 
atvykęs Amerikon praeitų me
tų lapkričio mėfl. aplankyti sa
vo giminių, drangų, taip pat 
pasirinkti aukų : misijų darbut 
Jis užsuko ir Darbininko redak
cijom čia papasakojo apie gy
venimą Indijoje^ir misijų dar-

dėkingumu.
Kai M. K Čiurlionis 1911 mi-

chorui reikalingas vedėjas; bus 
mėnesiui 60 dot šį gundymą 
Aleksandras pradėjo lyginti 
su ankstesniu gundymu — grįž
ti į Lomžą ir būti karo kapel
meisteriu, kuriam mokės mė
nesiui 50 rublių. Amerikoje 60 
dolerių — tai ^rie 120 rublių 
Skirtumas nemažas. Nulėmė

Indijoje gyvena apie 180 my
lių į rytus nuo Bombėjaus. Ten 
iš viso yra 10 misijų stočių su yra .vienintelis lietuvis misijo 
60,000 katalikų Jų stotyje, kur nierius, nes Indijoje ilgą laiką Visur trūksta vandens. Jei 
dirba du kunigai, katalikų yra buvęs J. Svirnelis, salezietis, su- būtų vandens, būtų galima už- 
4,500. Misijų koplytėlės toli sirgo ir išvyko į Italiją. auginti tris derlius. Valdžia vyk-
viena nuo kitos. Tenka kėliau- Indija yra milžiniškas kraš- do milžiniškus drėkinimo pro- 
ti motociklu arba džipu. tas, gyventojų turi 500 miii- jektus, stato užtvankas ir tel-

Jėzuitų Indijoje yra 9 provin- J0111!- & kebom skirtin’ vandenb kuris apdrėkins 
cijos su 2000 vienuolių Dau- gom kalbom. Dti šiol valstybi- šimtų šimtus akerių žemės, 

giau kaip pusė yra vietinių Jų 
pačių provincijos seminarijoje 
yra 100 klierikų ir naujokyne 
30 vietinių Provincija išlaiko 
8 aukštesnes mokyklas, kuriose 
yra labai daug mokinių Valdžia 
sumoka mokytojų algas, o pas
tatus reikia patiem pasistatyti.

____________ _______ šiuos tris nežinomuosius lie- 
labai rūpestingai reikalauja su- “_____________ “_______________tuvių pranciškonų leidinius su
gražinti B. pas. karo metu kur ALTORIUS DUCHAUNAS rado ir aprašė 1965 J. Tumė
no* išvežtus kultūros turtus, ALBA AFIERAWONE KWE- lis (Bibliotekininkystės ir Bib- 
tai Uetuvai neperduoda nieko PENC1OS ALTORIAUS... tra- liografi jos Klausimai V 1966). 
iš UeteVbs- išgrobtųjų kultūros 3a karta šwieta ISZEYNA. Per A.MŽ-
ir meno tetų Viste nesenai te* storone ir kaszta MOTIEJAUS —--------- —-------------—-
paaiškėję kad Maskvoje, vad. JUZAPA DAUBARA WILNIUY 
valstybinėje Lenino bibiioteko- Drukarnioj Kunigu Franciszko- ' _ Scenos darteoteiu saiun- je, yra dar ištikusių penų ų Vfl- nu Nuog Užgimimo 1759, chicagoje 75 Mato 

514 psL. su 2 pav. ir dvi vienaveiksmes Algirdo
Stovių M)iwgtufas nežinojo. Ziegnoimas Su judintoms De- Landsbergio komedijas: “ S u-

Tačiau didžiausios šių ne
laimių kelis kartus nusiaulm- 
sios Vihtiaus bibliotekas, bu- 
V0 jLžUiUO1U€IK£S IT
okupacijos. Kiekvienas okupan- WIESZPATI DIEWA, PANNA 
tas vis stengėsi Vilniuje plėši- SZWęCIAUSIA MARIA, ir jo *. T
kauti ir išsivežti visokio pri- SZWęTUS DANGUY KARA- miiūSTmlT
grobto turto. Plėšė Vilnių LAUjęčIUS SZAUKANCIOS Y.“?“
XVn a. Maskva, švedai, XIX a PER GIESMES ISZDUOTAS, £ VTT; yT

— . t. prancūzai, bet daugiausia seno- Metuose nuog Užgimimo bal- 7®
kunos turi savininkus. bjtffotekos nukentėjo* nuo singo Žodžio Amžino 1757 Wil- dar

Dėl tų karvių yra buvę daug Rusij« toettjou, tari B VB- Trtuy Drukamioy Kunigi Frau- X v"
neramumų ir kivirčų. Jei mu- niauair vfaa Lietame Bvebė j. ošdama, 334 psl. Tii viena, r.
sulmonai (Mahometo pasekė- vairius mėno, ardiyvų ir tab- penktoji P. Srubauskk, jėzuito
jri)ima lrwmBn» karvę, tuoj į tartum tai, nė dabar ir^rsaus pamokslo, pa- X^a, ben ua
prasideda didžiausios peštynes. Lietuvai negrąžina. ruošta vadinamojo Balselio lai- <&oronv gawa.
Gresia net karas. ' da, iki šiol niekieno nematyta v ;

Buvęs Indijos ir Pakistano ir nė iš šaltinių nežinoma,
karas kilo ne dėl karvės, nors 
Pakistanas yra musulmoniškas 
kraštas. Susipešė jie dėl Kašmi- 
ro. Vieni ir kiti norėjo šią že
mę pasitaikyti.

Atvykęs į misijas, Savo 6 mė
nesius taiko išmokti marati kal
bai, kuria kalba apie 30 mili
jonų žmonių. Kalba giminin
ga sanskrite, tai turi panašių 
žodžių kaip ir lietuvių kalboje. 
Po šešių mėnesių jau teko sa
kyti pamokslus vietine kalba.

Jis dirba tprp pagonių skleis
damas Evangelijų Patys žmo
nės nori pasikalbėti su misijo- 
nieriais, bet negali visų apeiti,
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Eglute Vasario 16 gimnazijoje IS VISUR
Jau dvyliktą kartą mokslei

viai ateitininkai ir evangelikų 
jaunimo ratelis drauge rengia 
Kalėdų eglutę, į kurią atsilan
ko ne tik lietuviai, bet ir ame
rikiečiai bei vokiečiai, šiemet 
svečių buvo pilna gimnazijos 
salė.

Pradžioje pasveikinimo žodį 
tarė ateitininkų kuopos dvasios 
vadas kun. J. Riaubūnas. Vokiš
kai kalbėjo evangelikų jauni
mo ratelio vadovas 
Fr. Skėrys. Eglutės 
uždegė: gimnazijos 
katalikų kunigas, 
kunigas ir amerikiečių kariuo
menės kapelionas. Sveikinimo 
žodį tarė: evangelikų dekanas

mokytojas 
žvakutes 

direktorius 
evangelikų

New Britain, Conn
Neto Britain lietuviai nieka

da nepamiršta Vasario 16., ka
da lietuvių tauta išsilaisvino iš 
ilgamečio okupacijos jungo. Šie
met New Britaino lietuviai šią 
garbingą šventę minės vasario 
19 d. 2 vai. popiet, lietuvių tau
tiškame name, 354 Park gatvė
je. Kviečiami dalyvauti visi vie
tos ir apylinkės lietuviai. Bus 
geras kalbėtojas, kuris trumpo
je kalboje padarys Lietuvos rei
kalų apžvalgą. Meninę progra
mą rūpestingai ruošia vargo
ninkas muz. Jonas Beinoris. 
Minėjimo metu bus proga iš
girsti pranešimą apie Lietuvą, 
pasigėrėti programa, dainom, 
deklamacijom ir kt. Vietos A. 
L. Tarybos skyrius visus kvie
čia gausiai atsilankyti.

GIMNAZIJOS KALĖDINIS VA
KARAS VOKIEČIŲ SPAUDOJ
Vasario 16 gimnazijos kalė-

HH

Solistė Laimutė Stepaitienė. dainavusi Vasario 16 gimnazijos eglutėje.

Kun. J. Riaubunas, gimnazijos kapelionas, kalba Vasario 16 gimnazijos Kalėdų eglutės atidaryme.

dinis vakaras buvo plačiai apra
šytas penkių aplinkinių Vokie
tijos miestų laikraščiuose. 
Weinheimo, Mannheimo, - Hei
delbergo, Darmstadto ir Lam- 
pertheimo. Mannheimo ir Wein- 
heimo laikraščiai prie aprašy
mų pridėjo ir po dvi-tris nuo-

Trautmann, katalikų kunigas 
Maday. PLB krašto vaidybos 
pirmininkas kapitonas inž. Juo
zas Valiūnas įteikė kuopos vy
rų piniginę dovaną. Amerikie
čių inžinerijos kuopų kapelio - 
nas majoras di Benedetto įtei
kė amerikiečių kareivių vardu
piniginę dovaną gimnazijai, traukas iš to vakaro. 
Lietuvių dalinių ir amerikiečių 
dalinių dovanos skiriamos gim
nazijos išlaikymui.

Meninė programa šiemet bu
vo trumpesnė, nes nebuvo lai
ko pasirengti. Mokiniai padek
lamavo lietuviškų ir vokiškų 
šventei pritaikytų eilių, gimna
zijos choras, vadovaujamas K. 
Motgabio pagiedojo 6 giesmes. 
Solistė L. Stepaitienė, chicagie- 
tė, dabar gyvenanti Frankfur
te, pagiedojo lietuviškai, angliš
kai ir vokiškai kalėdinių gies
mių. Akomponavo pianistė Kae- 
the Buettner. Prieš Kalėdų se
nio pasirodymą padėkos žodį 
tarė gimnazijos direktorius ku
nigas dr. P. Bačinskas.

Kalėdų senelis apdovanojo 
visus dovanom. Aukas tom do
vanom sudėjo užjūrio ir Vokie
tijos lietuviai. Po to buvo visų 
bendra vakarienė.

Kitą dieną Kalėdų eglutės ap
rašymai tilpo bent 8 vokiečių 
dienraščiuose. Tai Fr. Skėrio 
nuopelnas. Jis palaiko glau
džius santykius su vokiečių 
spauda. į lietuviškas šventes pa
kviečia vokiečiu žurnalistus ir 
fotografus. An. Šm.

Šventavakary — končerte bu
vo svečių, vokiečių ir amerikie
čių. Tad ir straipsnių antraštės 
pabrėžė, kad: “Kalėdinei žiniai 
nekliūva kalbinės sienos”, “Ty
lioji Naktis suvienijo susirinku
sius”, “Įvairių tautybių svečiai 
uždegė eglutės žvakeles”, “Ti
kisi grįžti Tėvynėn” ir — “A- 
teis diena”.

Gimnazija savo parengimais 
jau ne pirmą kartą sudaro pro
gos plačios apylinkės vokiečių 
spaudai palankiai atsiliepti apie 
lietuvius ir Lietuvą. (Elta)

ROCHESTER
nepriklausomybės 
minėjimas įvyks 

sekmadienį, 3 vai.

Lietuvos 
paskelbimo 
vasario 19, 
p.p. šv. Jurgio lietuvių parapi
jos salėje, 545 Hudson Avė. Mi
nėjimo metu Lietuvos laisvės 
kovos klausimu pranešimą pa
darys dr. Antanas Sužiedėlis, 
Washington, D.C., katalikų uni
versiteto profesorius, veiklus 
jaunosios lietuvių kartos atsto
vas. Meninę programą attiks Jo
no Adomaičio vadovaujamas 
choras ir kt. Dalyvaus JAV 
kongreso atstovas Fr. Horton 
ir miesto aukštieji pareigūnai 
bei tautybių atstovai. Rocheste- 
rio ir apylinkės lietuviai malo
niai kviečiami vasario 19 skir
ti Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimui ir jos programoje 
kuo gausiau dalyvauti. Rengia 
vietos ALT skyrius.

Užgavėnių blynu balius yra 
rengiamas vietos lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto ir ben
druomenės valdybos vasario 4 
šv. Jurgio lietuvių parapijos sa
lėse. Programoje: šokiai, Užga
vėnių blynai, kaukės ir kitos į- 
vairenybės.

Vietos bendruomenės cho
ras 1966-67 metam išsirinko 
valdybą: pirm. Jonas Pupinin- 
kas, nariai: Birutė Apanavičie- 
nė, Vaidevutis Draugelis, Sta
sys Ilgūnas ir stud. Jonas Ši- 
paila. Choras, vadovaujamas Jo
no Adomaičio, su atsidėjimu 
pradėjo ruoštis pavasario kon
certui ir Vasario 16 minėjimo 
meninei programai. Džiugu, kad 
choristų eilės vis pasipildo nau
jais jaunais veidais. Praeitą sa
vaitę į choristų eiles Įstojo Ar
vydas Cieminis, nesenai grįžęs 
iš Dėdės Šamo kariuomenės, at
likęs karinę prievolę. Dabar 
mokyt. Andr. Cieminis (prieš 3 
metus pakeitęs darbininko pro
fesiją į vidurinės mokyklos mo
kytojo profesiją) į choro repe
ticijas atvyksta su dviem sū
num: .Arvydu ir Kornelijum.

DARBININKAS

rZZAXM0«

Kun. St. Yla konselebruoja mišias su

N. Y.
Taip pat choran įstojo Kęst.
Saladžius.

Muzikai Janina ir Zenonas 
Nome'kai gruodžio 26 artimų
jų tarpe pakiliai atšventė vedy
binio gyvenimo sukaktuves. Au
gina dukrą Kristiną, kuri kole
gijoj studijuoja visuomeninius 
mokslus ir muziką.

Nauju Metu sutikimas, reng
tas vietos L. B. apyl. vadybos, 
praėjo pakiliai. Nauji Metai bu
vo sutikti su Lietuvos himnu 
ir pirm. Al. Jančio sveikinimo 
žodžiu. Gausiai dalyvavo jauni
mas. Svečių tarpe matėsi tėv. 
dr. T. Žiūraitis ir kun. L. Ja
nuška.

Klb. kun. Pr. Valiukevičius 
po dešinės rankos operacijos 
gydytojų priežiūroje gydosi kle
bonijoj. Kalėdų metu jį pavada
vo- tėv. dr. T. žiūraitis.

Labiausiai perkamos knygos: 
Al. Barono “Trečioji moteris”, 
premijuotas romanas, Alės Rū
tos apysaka “žemės šauks - 
mas”, pulk. Ve. Šliogerio atsi
minimai “Antanas Smetona” , 
J. šoliūno redaguota “Krepšį - 
ninku išvyka Australijon”, tik 
pasirodęs lietuvių kalbai moky
tis, anglų kalba lietuvių kalbos 
vadovas “Introduction to Mo- 
dern Lithuanian”, kurį paren
gė L. Dambriūnas, dr. A. Kli
mas ir dr. Schmalstieg. Be to, 
verta visų buv. DP dėmesio 
knyga, tai kan. J. Končiaus 
“Atsiminimai iš Balfo veiklos”. 
Šias ir visas kitas lietuvių kal
ba knygas galima gauti pirkti 
šv. Jurgio lietuvių parapijos 
spaudos kioske, kuris atidaras 
sekmadieniais šv. Jurgio para
pijos žemutinėje parapijos sa
lėje nuo 10 iki 12:30 vai. p.p.

BALTLMORES ŽINIOS
Lietuviu Melodijos radijo va

landėlės vakaras įvyks sausio 
21, šeštadienį, Lietuvių svetai
nės didžiojoj salėj. Tikimės,
kad, kaip kiekvienais metais 
taip ir šiemet, šios valandėlės 
vedėjai A. Juškus ir K. Las- 
kauskas suruoš įdomią progra
mą. Siu Vyrų kilnaus ir pasto
vaus pasišventimo dėka Balti
morės lietuviai turi progos iš
girsti vėliausias žinias iš lietu
vių gyvenimo ir veiklos, o 
taip «pat pasigrožėti lietuviško
mis dainomis ir muzika. Savo 
dalyvavimu įgalinsite vedėjus ir 
toliau tęsti valandėlės progra
mas. Veiks bufetas. Šokiam 
gros populiarus Jono Lekevi- 
čiaus orkestras.

Kun. A. Dranginis, šv. Al
fonso parapijos vikaras, sausio 
15 išvyko trumpų atostogų. Pra
mato aplankyti savo brolius 
Pennsylvanijoje. Kun. A. Dran
ginis į Baltimorę sugrįžta sau
sio 21. Kun. J. Antoszevvski a- 
tostogų išvyks sausio 22.

rytu apeigų jėzuitu Fr. Denis Como (d.) ir Fr. Walter Ciszek, S.J.
J ~ 3 * J NTn/Atv Vniiin
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Sesuo Jurgita (Saulaitytė) sausio 6 Putnamo seserų vienuolyne davė am
žinuosius įžadus, kuriuos priėmė kun. St. Yla. Nuotr. G. Naujokaičio

Ten pat priimama Draugo, Dar- 
binink, Aidų, Eglutės, L. Die
nų ir kt.' liet, laikraščių prenu
merata.

Stud. Nijolė Šlapelytė iš
vyksta į P. Amerikos lietuvių 
kongresą. Tai veikli liet, skau
tų, Liet. Bendruomenės choro 
ir Liet. stud. s-gos skyriaus na
rė bei pr. metais buv. pirmi
ninkė.

ProR dr. Antanas Klimas 
sausio 11 lietuvių radio valan
dėlės metu skaitė paskaitą apie 
baltų ir slavų kalbų skirtumus.

Jaunimo organizacija CYO 
ekskursiją Į New Yorką ruošia 
vasario 3-5. Ekskursijos daly
viai iš Baltimorės autobusais iš
vyks vasario 3 popiet, o sugrįš 
vasario 5 vakarą.

Sodalietės, energingos para
pijos moterys ir merginos, va
sario 5 dalyvaus 8:30 vai. mi
šiose. Po mišių svarbus susi
rinkimas šv. Alfonso mokyklos 
salėje. Pusryčius pagamins šv. 
Vardo Dr-jos vyrai. Susirinki
me bus renkama nauja valdy
ba. Taip pat tą dieną bus ap
dovanojamos ištikimiausios so
dalietės.

Vaclovas Senkevičius, anks
tesnės kartos lietuvis, ilgai gy
venęs Baltimorėje, sausio 10 
mirė savo namuose Barre St. 
Prieš išeidamas į pensiją velio
nis dirbo prie Baltimorę ir O- 
hio geležinkelio. Sausio 13 jis 
buvo palaidotas Holy Cross ka
pinėse. Nuliūdime liko dukros 
Anelė ir Marija, sūnus Vaclo
vas ir anūkai.

Jonas Obelinis

Feliksas Poluikis, ankstesnės 
kartos veiklus lietuvis, sule.u - 
kęs 71 m., mirė sausio 10.

Marija Baltrušaitienė, 60 m. 
amžiaus, Amerikon atvykusi 
po antrojo karo, mirė sausio 
14. Giliam liūdesy paliko du 
sūnus, dukrą bei vyrą.. s’_>. 

Tėvų pranciškonu kultūros židiniui 
JAUNIMO CENTRUI AUKOJO

Po 100 dol.: O. Jankevičiūtė, New York, N. Y., 
P. Luzeckas, Cambridge, Mass.

Po 25 dol.: St. Karvelis, E. Chicago, Ind.,
V. Minsavitch, Richmcnd Hill, N.Y.

Po 10 dol.: M. Simonaitis, Richmond Hill, N.Y.,
A. Warkala, L. I. City, N.Y., 
G. Pajonas, Brooklyn, N.Y.

Po 5 dol.: S. M. Steckis, Brooklyn, N.Y.
L. Fiore, Richmond Hill, N.Y. 
E. Sprindis, Brooklyn, N.Y.
R. Masiulionis, Buffalo, N.Y., 
J. Sirutis, Brooklyn, N.Y.,
A. Konce, Brooklyn, N.Y., 
J. Juodis, Brooklyn, N.Y., 
P. Žukas, Garden City, N.Y. 
J. J. Bayer, Brooklyn. N.Y. 
P. Genis, Brooklyn. N.Y.
P. Balandienė, Detroit, Mich.,
A. Prunskytė, Chicago. m.,

Po 1 dol.: P. Adamonis, Brooklyn, N.Y.
B. VVhite, So. Boston, Mass., 
J. Rapsis, Kearney. N.J.
M. Lisankie. Brooklyn. NA’..
V. česnavičius. Brooklyn. N.Y..
S. Makauskienė. Sommerset. N.J. 
J. M. Jagminas. Chicago. III.
G. Russet. Kingston. Pa. 
J. Slabsinskas. Chicago. 111. 
P. Balčiūnas. Cleveland. Ohio.

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis! Mūsų padėka ir mal
dos. Malonėkite prisidėti kad ir nedidele auka Dievo garbei. Tė
vynės labui. Aukas siųsti: Building Fund. Franciscan Monastery. 
680 Bushvvick. Avė.. Brooklyn. NA’.. 11221.

Grafiko Pauliaus Au- 
giaus monografiją, paruoštą A. 
Kurausko ir Vyt. Sauliaus, pla
nuojama išleisti šių metų pra
džioje. Monografijoje bus su
telkti prieš šešerius metus mi
rusio grafiko geriausi darbai. 
Joje taip pat bus T. Valiaus ir 
A. Kurausko išsamūs straips
niai lietuvių ir anglų kalbomis.

— Lietuvos istoriją vokiečių 
kalba “Grudzeuge der Geschich- 
te Litauens’’, paruoštą Manfre
do Hellmanno, išleido Wissen- 
schaftliche Buchgesellschaft lei
dykla Darmstadte, Vak. Vokie
tijoj. Knyga turi 179 psl., 2 že
mėlapius. PLB Vokietijos kraš
to valdyba knygą platina ir pa
taria įsigyti tom šeimom, ku
rių jaunimas jau nebekalba lie
tuviškai. Knyga taip pat tinka 
vokiškai kalbantiem asmenim 
supažindinti su Lietuva ir jos 
kančios keliu.

— Kultūros Fondas sausio 22 
Chicagoje, B. Pakšto svetainė
je ruošia tautinių šokių plokš
telės pristatymą visuomenei. 
Pokštelę įgrojo Stuttgarto sim
foninis orkestras, vadovauja
mas komp. D. Lapinsko. Šokius 
orkestrui aranžiravo muz. J. 
Zdanius. Įgrojimą finansavo 
I-as Tautinių šokių šventės ren
gimo komitetas, vadovaujamas 
B. Shoto. Taip pat bus pristaty
mui skirta apysaka, parašyta 
debiutuojančios rašytojos G. 
Ivaškienės, “Baltasis Stumb
ras”. Knygą iliustravo dailinin
kė J. Monkutė — Marks. Šia 
proga įvyks dovanų paskirsty
mas skelbtas ir vykdytas visose 
JAV-ėse. Dovanų paskirstymą 
praves Kultūros Fondo Chica- 
gos apygardos vajaus komite
tas, kuriam pirmininkauja JV 
LB Tarybos narys dr. L. Kriau- 
čeliūnas.

— Moterim susitelkimo sa
vaitgalis bus vasario 24, 25, 
26 Nekaltai Pradėtosio Marijos 
Seserų sodyboje, Putnam, Con- 
necticut. Susitelkimą praves ku
nigas St. Yla. Informacijos rei
kalais kreiptis: Sister M. Palmi
ra, Immaculate Conception Con- 
vent, Putnam, Conn. 06260 Te- 
lef. Code 203 928-5828.

— Ona Cypienė, gyv. Vak. 
Vokietijoje — 7713 Huefingen, 
Nep Schelblestr. 9, W. Germa
ny, kreipiasi i JAV lietuvius su 
prašymu — gal kas galėtų jai 
paaukoti ir pasiųsti lietuviškų 
dainų ir giesmių plokštelių.
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KAIP ORGANIZUOJAMAS J. DAUBENO 
TEATRAS MANHATTANE?

Praeitų metų lapkričio mėn. 
Darbininke buvo rašyta, kad 
New Yurke akt. Juozas Dau- 
bėnas organizuoja naują teatrą 
Au iros Vartų parapijos salėje. 
Salė yra visai netoli Greemvich 
Village, kur susibūrė visa eilė 
teatrų teatrėlių. šioj salėj ir

sumanė Įkurti naują teatrą, ku
riame būtų vaidinama lietuvių 
ir amerikiečių veikalai. Akto
rius J. Daubėnas suorganizavo 
net specialią dramos studiją, 
kuri jau veikia tos parapijos 
patalpose.

Pačią salę reikia atremontuo-

AUKOS FILMUI Į
Vis daugiau žmonių Įsijun

gia Į Darbininko vajų — pa
siųsti lietuvišką filmą Į Pietų 
Amerikos lietuvių kongresą. 
Kaip žinia, kongresas vyksta 
sausio gale ir vasario pradžio
je. Patys P. Amerikos lietuviai 
prašė atsiųsti kiek galima dau
giau propagandinės medžiagos, 
prašė ir filmų. Buvo nurodyta 
ir šis filmas apie lietuvių die
na pasaulinėje parodoje New 
Yorke. Filmą pagamino K. Ma- 
tuzas. Jo kopijai užbaigti rei
kia surinkti 150 dol.

Darbininko redakcija užsimo
jo padėti nugabenti filmą. Į 
paskelbtus laikraštyje atsišau
kimus jau atsiliepė visa eilė 
žmonių. Tęsiame aukojusių są
rašą:

Po 10 dol.: M. Damijonaitytė 
iš Boys Town. Nebraska, Jonas 
Krištolaitis iš Clevelando.

Po 5 dol.: M. Jankevičiūtė iš

PIETŲ AMERIKĄ
New Yorko, Domas Vaičys iš 
Chicagos (Jis savo laiške rašo: 
“Gaila, kad negaliu daug, nes 
esu pensininkas, todėl truputi 
sumažinsiu maisto sąskaitą ši 
mėnesi”).

2 dol. — Antanas Kareiva 
iš Chicagcs.

1 dol. — Vaclovas Kasakai- 
tis iš Clevelando. (Savo laiške 
jis rašo: “Esu pensininkas, tad 
didesnės aukos siųsti nepajė
giu. Priimkite mano gera nuo
širdžia valia siunčiamą “našlės 
skatiką” šilam svarbiam reika- 
liu”.)

Mūsų padėka visiem, kurie 
atskubėjo su savo auka. Tų au
kų laukiame ir daimi^u. Jas 
prašom siųsti: Darbininko re
dakcija, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y., 11221.

Jūsų dosnumą prisiminsime 
spaudoje. Redakcija.

ti ir pritaikyti teatrui. Buvo 
kreiptasi Į atskirus asmenis ir 
organizacijas, kad sutiktų teat
rą globoti. Globoti apsiėmė 
New Yorko LB apylinkė. Grei
tu laiku su Liet. Bendruome
ne bus apsvarstyta visa eilė 
darbų. Pagrindiniai salės per
tvarkymai jau suprojektuoti. 
Dabar ieškoma lietuvio architek
to, kuris lietuviškais motyvais 
papuoštų salę.

Aktorius Juozas Daubėnas 
lankėsi aktorių profesinėje są
jungoje. Atrodo, kad profesinė 
sąjunga nedarys jokių sunku
mų. Priešingai, sąjungą su-

domnio tai, kad teatre bus vai
dinami nauji dramos veikalai. 
Sąjunga irgi rūpinasi, kad aug
tų amerikiečių drama, kad kuo 
daugiau naujų veikalų būtų su
vaidinta.

J. Daubėnui talkina ir Algir
das Landsbergis. Šiuo metu jis 
renka lietuvių veikalus, kuriuos 
būtų galima išversti ir suvaidin
ti anglų kalba. Be savo vei
kalų į repertuarą dar numato i- 
traukti K. Ostrausko, A. Škė
mos veikalus. Pirmiausia tie vei
kalai bus suvaidinti angliškai, o 
paskui ir lietuviškai.

NEW HAV
LKMS 33 kuopos bendros 

Kūčios buvo gruodžio 17 Eleo
noros ir Romo Samulių namuo
se. Be narių buvo pakviesta 
viešnia ir keletas svečių. Ta pa
čia proga paminėta Jadvygos 
ir Juozo Šilkų 50 metų vedy
binio gyvenimo sukaktis, Elo - 
nos Marijošiūtės-Vaišnienės ap
vainikavimas mokslo daktaro 
laipsniu, E. ir R. Samulių Įsi
kūrimas naujame name. Svei
kinimai palydėti Ilgiausiais me
tais.

Dr. E. Vaišnienė, viešnia, pa
sakė gražią kalbą apie Kūčias. 
Trumpą sveikinimo žodi tarė 
Samulienės brolis kun. dr. V. 
Bitinas.

Kūčicm ruošti komisiją su
darė: M. Jokubaitė, A. Plečkai-

E N, C O N N.
tienė, T. Strimaitienė, E. Sa- 
mulienė, V. Gruzdienė ir A. 
Lipčienė. Dėl tėvelio ligos ir 
sunkios operacijos T. Strimai
tienei negalint dalyvauti, ją pa
vadavo M. Markevičienė.

Sausio 15 susirinkime M. Jo
kubaitė padarė pranešimus ei
namais reikalais, padėkota vi
siem, kurie prisidėjo prie Kū
čių rengimo. Ypatinga padėka 
prkilauso T. Strimaitienei ir M. 
Kronkaitienei už paruoštus ir 
pristatytus Kūčių patiekalus ir 
piniginę auką. Jos pačios Kū- 
čiose nedalyvavo dėl ligos šei
moje.

Nutarta Vasario 16 proga au
ką skirti Tautos Fondui, pini
gini likuti iš Kūčių pasiųsti Put- 
namo seselėm.

Kuopos valdyba perrinkta ta

Buenos Aires 19"0 rodomi lietuvišk- filmai, kuriuos pagamino K. Motuzas. Tuo buvo prisimintas Lietuvos 
okupacijos dešimtmetis.

pati. Vieton mirusios vieepirm. 
Stasės Tamulienės jos pareigas 
perėmė G. Židonienė. J. šil - 
kienė kuopai paaukojo 5 dol. 
Kitas susirinkimas bus vasario 
26 tuoj po 10:30 v. pamaldų 
mažojoj parapijos salėje. Po su
sirinkimo parodytos nuotrau - 
kos ir filmutės iš Kūčių.

Vasario 16 minėjimas bus 
vasario 12. Pradedamas pamal
domis 10:30 šv. Kazimiero baž
nyčioje. Po pietų parapijos sa
lėje bus oficialioji ir meninė 
dalis. Po programos — vaka
rienė. Rengėjai tikisi, kad tą 
dieną atsilankys visi lietuviai.

Dail. Dalios Ramanauskaitės 
ir jos vyro Leo Jensen meno 
kūrimu paroda tebesitęsia New 
Britain meno muziejuje. Paro
da tęsis iki sausio 29. Verta ją 
aplankvti. New Britain Herald 
rašė, kad ji mato “amžinybę 
smėlio grūdelyje”.

Albina Lipčienė

Moterų Vienybės pamaldos Maspetho liet, parapijos b ažnyčioje. Abi nuotraukos A. Binkins

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintoj

CURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR
ĮVAIRIOS RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA 
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur 

JAV-se
A D O L F S C H R AG E R F U R N IT U R E. Ine 

Voikviies Didžiausia. Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 East 86+h St. Ha—> 1 ir 2 Avenue) N.Y.C 

Tel. TR 9-0400
Adara kasdien iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad 

iki 6 v. vak

DARBININKO SKAITYTO.)AV
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti nrenumerafa 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1967 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 S Viso 5

(Data) (Parašas)

BRlDGEPORT, CONN.
Šv. Jurgio parapijos klebono 

kun. P. Pranckaus pranešimu 
pereitais metais parapija turė
ję virš 80,000 dol. pajamų. Ap
mokėjus visas išlaidas, parapi
jos ižde liko virš 700 dol. Pa
rapijai šiuo metu pr i k 1 a u s o 
virš 700 šeimų. Parapija turi 
ne tik savo bažnyčią, bet taip 
pat mokyklą ir vienuolyną, dvi 
svetaines ir kleboniją. Parapi
joj darbuojasi trys kunigai: kle
bonas kun. P. Pranokus, kun. 
J. Kazlauskas ir vienas kita
tautis kunigas.
Klebonas ypatingai ragino vi
sus parapiečius lankytis sekma
dienio lietuviškose mišiose ir 
bendrai giedoti lietuviškas gies
mes. Taip pat Į lietuviškas pa
maldas kvietė ypač lietuvišką 
jaummą. Dabar gražiausios pa
maldos vra lietuviškos

Paskutiniu metu palaidoti J. 
Rimkus ir J. P. Skubąs.

Alto susirinkimas buvo gau
sus dalvviais. —O.

NAUJI DARBININKO 
SKAITYTOJAI

P. Dzimidas, Toledo, Ohio, 
J. Sutkaitis, W. Germany, K. 
Greičius, W. Germany, L. Dran- 
gauskas, Woodhaven, N.Y., D. 
Šaltis, Woodhaven, N.Y., B. 
Baltušis, Midland, Mich., R. H. 
Carty, Old Greenvvich, Conn., 
J. Dilys, St. Catharines, Ont., 
Canada, J. Pakalnis, Grand Ra- 
pids, Mich., M. Bagdon, Chica- 
go, III., B. Oniūnas, Maspeth, 
N.Y., J. Getschas, W. Germany, 
Labor Service Co. W. Germa
ny, V. Balčiūnas, W. Roxbury, 
Mass., J. Navulis, Gulfport, 
Fla., A. Kasparait, W. Germa
ny. B. Vaškelis, Easton, Pa., A. 
Gečys, Bronx, N.Y., F. Gabalis, 
Edinboro, Pa., Kun. A. Rubi- 
kas, W. Germany, VI. Selėnis, 
Fraser, Mich., V. Katinas, Rich- 
mond Hill, N.Y., P. S. Shim- 
kus. Scranton, Pa., A. Lukas. 
Oakville, Ont. Canada, V. Ano- 
nis, Forest Hills, N.Y., J. Dau-

TRADICINĖ MOTERŲ 
VIENYBĖS ŠVENTĖ

Gruodžio pradžioje New Yor
ko Moterų Vienybės narės or
ganizuotai. dalyvavo tradicinėse 
mišiose už organizacijos miru
sias nares ir priėmė šv. Ko
muniją. Pamaldos vyko Viešpa
ties Atsimainymo parapijos 
bažnyčioje, Maspethe, N. Y. 
Pamaldas atlaikė ir pritaikytą 
pamokslą pasakė prel. J. Bal
konas. Pagirdamas organizaci
jos tradiciją prisiminti ir mi
rusias nares, prelatas pabrėžė, 
kad tai kaip tik parodo tarpu
savio meilę, kurios pasaulyje 
turėtų būti daug daugiau. My
lint Dievą ir tėvynę, turim ne
užmiršti ir labdaros darbų, pa
dedant Balfui, Matulaičio namų 
statybai ir pan. Po pamaldų 
bendri pusryčiai buvo V. Balec- 
ko “Winter Garden” restorane.

bėnas, New York, N.Y., L. Venc 
kus, Chicago, III., Br. Leščins
kas, Chicago, III., J. Prapuole
nis, Hoboken, N.J., A. Revukas, 
Cranford, N.J.

Kitiem užsakė:
R. Ayre, N.Y.C. J. Siniui, 

Verdun, Que., Canada; M. Vis
girdą, Brooklyn, N.Y., J. Deres- 
kevich, Barnesville, Pa.; B. Žu
kas, No. Halėdon, N.J., D. Ros- 
si, Jersey City, N.J.; M. Grauži- 
nytė Vytautui Graužiniui abudu 
Chicago, III.; K. Januška, Chi
cago, III. VI. Dambrauskui, W. 
Germany ir D. Galkiutei, Bel- 
gium.

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

Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ........... 5.00
Ar žinai tą šalj, R. Mastienės. 13 lietuviškų dainų solo ....... 5.00
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po S5.00 10.00 
Aureiia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Clevelando vyrų oktetas, 12 muzikos šokių ........ Stereo $6.00 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 dainų. St. $4 3.50

■ Dainos Lietuvai, S. Čerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų 3.50
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio .................................... 5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos ....... :....... Stereo $7.00 6.00
Dainos, B. Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos ....... 3.50
Dainuojame su Lione, 16 liet, dainų, įdainuotų L. Juodytės 4.00 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 liet, dainų. Stereo $4 3.50
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. dainų. St. $4 3.50
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. St. $4 3.50
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Kur banguoja Nemunėlis, Al. Brazio 9 dainos, 9 giesmės ....... 3.50
Laužų aidai, 4 oktetų įdainuotų 16 skautiškų dainų ............... 4.00
Lietuvos prisiminimai, L. Juodis, 14 liet, dainų akomp. gitara 4.00
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 tautinių šokių .... 3.50

etuviški šokiai, K. Daubaro akordeonu 18 šokių (Nr. 1) .... 3.00
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo $4 3.50
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. $4.00 3.50
Lietuviški maršai. Br. Jonušo įgrota 12 1. patrijotinių maršų 7.00 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co., 16 1. dainų ir šokių 3.50 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, žukausko-Vasiliausko juokai 3.50 
Liaudies giesmė, Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų .........  5.00
Linksmieji broliai, 12 liaudies kūrinėlių ..................................... 5.00
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių .... po 5.00 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno .... . 5.00
Lione Jodis contralto, Town Hali 14 kūrinių rečitalio plokšt. 4.00
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) .......— 3.00
Lithuanian 2-speed record course ................................................. 3.00
Lietuvių dainos ir šokiai: 5 polkos, 4 valsai ir dainos. St. $4 3.50
Lietuviškų šokių muzika iš 6 polkų, valsų ir dainų ............. 3 50
Lietuvos Atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose ............................. 4.00
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 1. dainų. St,$7.50 6.50
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 dainų. Stereo $4 3.50
Operų Arijos, Sol. St. Baro .................................... Stereo $7.00 6.00
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, daintj .................... 3.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2, 12 liet, dainų-šokių ............ 3.00
Pilėnai, Liet, opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) ....... 8.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras..................................... 5.00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo ........ Stereo $6 5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai 5.00
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų 4.00 
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų dainų. Stereo $4 3.50
Težydi vėliai Lietuva, Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų . .. 3.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio. 14 liet, dainų. St. $6 5.00
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaikų dainos 3.00 
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų .... 3.50
Worcesterio Mėgėjų ratelio. 14 lietuviškų dainų .................... 3.50
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st. $6.00 5.00
7 Kristaus žodžiai, Šv. Kazimiero parapijos choras .............. 4.00
40 liet, dainų muzika. Tautinio orkestro leid. Stereo $4.00 3.50

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 VVilloughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50č: į Kanadą. $1.50)

L. K. M. Federacijos New Haveno klubas. Iš k. j d. I eilėje: dr. Vėbrienė, 
A. K.-’ickirnė (v’ecnia), G. Matulaitytė-Rannitienė, V. JonuSkaitė (vieš- 
n a), C. -k’onietr , K. Kasperavičienė; ll-je eilėje A. Lipčienė, Z. žemliaus- 
kienė. V. Gruodienė. St. Leikienė. V. Gruzdienė, S. Valiukienė, A. Goldu- 
pienė, A. Vaišnienė, L. Židonytė ir D. Sčiukienė.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBfiS

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New Yorke: 1654 2nd Avenue — TR 

(Tarp 85 - 86 gatvių)
Ridrewoode: 56-54 Myrtle Avė. — VA
Astorijoje: 28-28 Steinway St. — AS

9-3047

1-7068 
4-3210

Franklin Sęuare, L. I.: 981 Hempstead Tpke. — 
437-7677 

H1 5-2552Flushinge: 41-06 Main Street

Jackson Heights: 82-10 37th Avė. — DE 5-1154

I
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JUOZO MISIŪNO

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

grAndA hotel

UL 8-2000

HOTEL CECIL

Joseph Garszva

FLOOR WAXING

NURSING KOMES WHITE WASHING

DISPLAY DISPLAY

FEMME FASHIONS

1330 KM: 
9*9

NURSES—ILN.LPK

NUOJiKf

gnfoi, jy. skaiaaviiao matinos, cash registeriai, rašomo® 
mažinėto* visomis kalbomis. Visi gaminiai Telefunken, 
Grundig, Zenith, Burroughs, Olympia, Royal, etc. Kata
logus ir informacijas gausite tik pranešę savo adresą —- 
J. L GIEDRAITIS. 10 8my Dr.. E. NorthpoH. N.Y. 11731

Learn bosrto learn la^ab or 
SpantaS cerraetiy nuirtai evan- 
ing daases lįtOj from 4 PM to 
10 PM. —. 432? Bergen Um 
▲ve Uoloti Ctty NJ. For «p- 
pointment 7711

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS 

2312BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Slėptai AramsMs 
(ARMAKAUSKA8) 

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.

Bato * Ctoset Interiore ©f Brooklyn, 
Ine. — Custom designed baths and 
elosets, dorigners of vmdties, medi
cina cabineta Hglittag Cfattures, de-

AR0 Rentai Ccrp. •‘One of the Cl- 
ty*« largest Tnller Rantais” Lease • 
daUy, Kent - Morthiy, Sale* - Yeariy 
TitDera for evety psirpose Vokime 
Vana, Open Topt, FlsUbeds City de- 
Hvery trailera Storame booces. Reas 
rate*, prompt ervfce. Tbomas and 
Gardner Avė, BUyn, NT HT 2-7400

Ihuiian Puikus teturiu kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu,7 skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psL, kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL Galima už
sisakyti:

DARBININKAS
910 Willoughby Avė. 
Brookfyn, N. Y. 11221

Per vienus metus ji buvo ap
dovanota 15 mėlynų (Ribbons) 
kaspinų — pirma premija, 16

RAYS LIQIJOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD., RICHMOND HILU N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Praeitą vasarą, viešint New 
Yorke grupei Argentinos jauni
mo, dalyvavusio jaunimo kong
rese, pakvietė juos į savo gra
žią rezidenciją, praleisti dieną, 
besivaišinant, besimaudant ir 
besiklausant puikios plokšte
lių muzikos. J.B.

Mąriė Totoraitytė — r Cohn, 
Amerikoje gimusi ir augusi lie
tuvaitė, dabar gyvenanti Rye, 
N.Y., yra žinoma visoje apylin
kėje kaipo geriausia gėlių au
gintoja. Ji priklauso Mamaro- 
neck ir Larchmont Garden gė
lių augintojų' klubam ir daly
vauja visose rengiamose gėlių 
parodose.: ,

* A Notary Public
660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

raudonų kaspinų — antra pre
mija ir 9 geltonų kaspinų — 
trečia premija. Taip pat ir pi
niginėm dovanom ir sidabrine 
vaza.

Aukščiausią premiją (Nation
al Award) ir 100 tulpių bulve- 
lių-svogūnų ji gavo už vieną 
tulpę, kuri buvo trijų spalvų, 
didžiausia ir gražiausia visoje 

Klubas per gėlių žydėjimo se- Amerikoje. Be to, ji yra gavu- 
zoną turi 7 parodas. Ji, kaip ir si pirmą premiją už Abstract 
kiti nariai augina visokias gė- Arrangement — meniškai pada- 
, ' ' i-_ a i-tįL..'-:-: _  ž'ii—- rvtD ramkčto -etoliii na.

MONTHLY 
DAILY & 
VfrEEKLY

davimus aut. ittfiaų arta 
pirkėjo sėmes. Butcyuą 
Attekati «S|Mahign< pagal 
utilillmt vt MM prt> 
einamą kam*. vžaaia 
kaltis kreiptis pas stoty-

Matthevr P. Balas 
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditfoned 
A. J. BALTON-BALTRCNAS

Openttysa week 
Custom madeBridals and Formato 

Ladies Sportą Wear 
1115 Summlt Are Union City N.J. 

Dlal 2(1-885-8136

Woodhaven, N.Y. 11421 
ToL 840-7240 —

----- MANORMAVEN 
RĘST HOME

24 bocr care tf OouvaJeacent and 
Aging R. N. supervidon —- modern 
ciean. Reasonabte rites. 222 Colum- 
bta St WMntfngfan Station. CaU: 
HA 3-9638.

Kopiyčioe nemokamai vtooee 
miesto dalyse; veikia ventifiacija.

TeL Vlrginia 7-44S0

VYT. MAŽELIS
T«l. KVarint’7.U77

Banquets Onr flįpKttRy 
Prtvate Parties 

Weddihgs ▲ bther Sodai Functions 
in an OM Worid atmoaptiere 
LuncheoMand Dtaaneta Daily 

Open Daily and Sunday

Lietuviška ir europietiška duona ir pyngai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBKEtTAS RADŽIŪNAS, aav.
26-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11200

Tetefonaa OTaM 2-5038 .

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue
PRANAS VAITKUS < 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge. Mass 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir naktį. Mo
demiška koplyčia Šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiaasiomto 
kainomis.-Kainos tos pačios ir i 
frĮfr/’T*“* ~ IR M434, ..

įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apetinukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms Ir dydžiui.
9S4M JAMAICA AVĖ Woodhaven. N.Y. 11421

./.• FvrąoL^^ . š -
Visame - New Ynto futbolo 

gyvenime naujktų nedaug. 
White Plains - conmamty cent- 
ro salėį vyksta JjirByras, kuris 
baramas ateinanti sekmadienį. 
Aikštėse matomos tik žemes
nių klasių, daugiausiai taurės 
varžybų, rungtynės. Pereitą sa
vaitgalį iš mūsiškių težaidė jau
niai National Jūnior Cup var
žybose mūsiškiai pralaimėjo 
stipriem Bronx Tigars 0:1 (0: 
0) tik po geros kovos. Lietu
vių ^Atletų u Klubo' jaunių ko
manda žaidė šios sudėties: At- 
kočius; Jurkuvėnas, Betagnia; 
Bandžiukas, Jonio D, Bileckis ; 
Meilus, Milukas, Malinauskas, 
Adomavičius, Jonk L

Atemantį sekmadienį vėl žai- 
džia tik jauniai Rungtynės 1 v. 
prieš St. Bridget priešininko 
aikštėje. Atlotas.

Mabrtenance Mechinic ųualKted ap- 
plicant who aust have mini mum 5 
yean ptont ežyrience. ▲ National 
dmnical Corporation located in So. 
Kearny. EzceUent wages and fringe 
benefits. Immedtote openlng. CaU 
Mr. Knobbe 642-0350. — An Equal 
Opportunity Employer.

HOSPfTAL ADMITTIN6 CLERK
Nightwork, heavy phone work, mušt 
be able to type 45 w.p. m. We*re 
looking for a reOable and energetic 
person. — Only experienced need 
apply. Please call for interviėw 
Tues. Mr. Murineriyn.

“SALARY OPEN”
AU 1-4100

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos i? visais reikalais kreipkitės j 

Insurance - Real Estate 
JOHN ORMAN ACENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimaL-— TeL Vlrginia 6-1800. ;
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N Y

Tel. Vlrginia 6-1800 .

SPANISH LANGUAGE RECORDS

Caiaioga fteeonreąuest from the 
Spanish IMc Center

319 West 48th Street, Nevr York, 
N.Y. 10036. Wrtte today or pbone 
(212) JU 2-4280 for your FREE 
CATŠLOG.

210 W. 118 Street

Ali rooms with bath 
or running water, 

RatfioorTV
New Low Ra+es
For reservatiaiBS call

Druda, NSID Heleai ttatrir — 2712 
Noctrand Avė, BkfrS CL 8-5775 / 
Woodmere, LL FR 44900

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kaibomia 

sekmadieniais, 9-10 vaL ryto 
WHBI 105.9 FM banga 

išlaikoma lietuvių .radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69to PL, Middie Village, N.Y. 11379 
Vedėjai:

no čempionų A!ex Keyes. partijoj, 
žaistoj 1966 m. patolgoJe-' Baltieji: 

;<)ao*K'jmMl —
* L e* e< 2- ėk d5 3-teS RM 4. e5 

Že7 5. a3 R^ 6.' bdt 7. a4 2c6 
8. Žf3 Rd7 '9. Re2 V«5 Ift. VdS c:d 
1L cxi Y:V 32. R:V tū 13. Č3 2a5 
14. 0-0 041IL B«4B«c8 16. Rd3 
b6 17: ŽK5tt4 18. Bet« 19. g:f 
2(1 R:ffi KgS 21 RMBfT 22. g3 e5 
23, Rg2 e4 24. Ra el2. f :Č3 Brfl+ 
26. K:B 1:83+ 27. Kgl Rf5 28. Bb5 
3ta3 29. R42 R:B » a:R 31. 
R:g5 Ža5z 32. Bei B:c3 33. Be8+ 
Kg7 34. Rdž JBd3 3i bH 36. 
Be7+ Kg6 37. B:a7B:a* 38. B:a5 
Kf5 39. b6 Ke4 40. Bb5 Bal-+- 41. 
Kg2 Bti2+ 42. Kh3 ir juodieji pa
sidavė.

Bctrimdk «.’4:2^ ĮU,W. Uhlman. 
Bįrtų/Veldėti ja 51“ 

Keres. E 
laimėjo M0 metų 
hotoon SMtaudų Jdtaitarpt. turny
rų sU 8U:įį ?t^ BmSjoe meistras 
Johanaon AtWto?3lį ti. -

3urto -<itaW Boshn> lietuvių ko-

Full or part time. Assistant Direc- 
tor. Degree and Supervisory know- 
ledge reųuired. Head & Staff Nurses 

Call all week.
Contact 

MRS. LIEBERMAN 
Director of Nursįpg

(21^ AU 1-4100 

Knickerbodcer Hospital
70 Convent Ave* New York City

Mes esame maži, tad ir erdvės plėstis yra daug! Galimybių taip pat 
netrūksta. Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnio kapitalo.

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 8& >ve., Rkbmofal H3I,M.Y,; Hi 1-6799

- m,""
LITAS duoda paskolas lengvomis išsimokėjimo sųlygomiSL Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — gante 
LITUI paskolinti. Mokame aukštus procentus; .Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimas nariams, ypač jau
niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja šiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai inforpiaci- 
jos reikalais prašom kreiptis į New York o arba Chicagos įstaigas.

su jurginais. Savo gėlių darže , puošti.
ji turi 40 skirtingų rūšių jurgi- Turėdama gražų balsą, jau
nų. Jos jurginais buvo toks di- nystėje dalyvavo lietuviškuose 
delis steidomėjimas, kad ji tu- choruose ir dabar nepraleidžia 
rėjo papasakoti klubo susirinki- uė vieno lietuviško parengimo 
muose apie jų auginimą ir pri- ar koncerto, 
žiūrėjimą, išmoktą iš savo ma
mos lietuvės (abu tėvai buvo 
lietuviai). Klubo narėm savo 
namuose ji aiškino ir demonst
ravo kaip reikia jurginus pri
žiūrėti nuo pasodinimo pava
sarį iki iškasimo šaknų-bulvių 
rudeni. Jos jurgino žiedo skers
muo buvo 12 inčių.

- HAVEN REALTY -
RedEsfafe • JOSEPH ANDRUSIS • Insuranea
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baidų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — P> 
togų tavestacijos. v '

Kasdien nuo 9 iki 8 vai., šeštadšeidais Ori 6 vai popiet 
87-09 Jamaica Ave^ WoodhaveB 21, N. Y. TeL VI 7-4477



Cibas.

tualūs reikalai.

Woodhavene išnuomojami 3

Mykolo Vilties poezijos knyga

gų leidykla. L.I., N.Y. 11024.

TEKTŲ SĄJUNGOS

(ėjimas |13.50 asmeniui

FILATBUSTAII

VI. Baltrušaitis, buvęs Ap
reiškimo parapijos vargoninin
kas ir N.Y. liet vyrų choro di
rigentas, | Chicagą išvyko sau
sio 19. Ten jis bus vargoni
ninku lietuvių parapijos bažny
čioje Marųuette Parke. Prieš 
išvykdamas buvo užėjęs į Dar- 
binininko redakciją atsisveikin-

Skautam ir jų artimiesiem 
susėdus prie tradiciniais patie-

lietavių lydinį — dar kartą vi
si g^ėjo pagyventi kalėdiniais 
atspindžiais. '/J K. čk.

Saudo 28-29 — Atlanto pakraščio 
Liet. Bendruomenės jaunimo suva
žiavimas Liederkranz salėje, S East 
87th Street, Manhattane.

L B. New Jersey apygardos 
Lituanistinė mokykla, globoja
ma Elizabetho parapijos klebo
no preL M. Kemėšio, jau be
veik įpusėjo mokslo metus. 
Kiekvieną šeštadienio rytą į pa
inokas tėvai suvežą virš 70 mor 
kinių. Juos moko energingi, 
mokslus baigę Amerikoje, bet 
suprantą lietuvybės išlaikymo 
svarbą jaunoje kartoje, moky
tojai. Ypatingai dabar mokslas 
eina su įkarščiu, neš rengiama
si mokinių pasirodymui — va-

Pirmų karto New Yorke — 
"81N G, ABER 8FIEL NICHT

MIT MIR”

ASS Bostono Skyriaus ' tnf- 
rfakloias įvyks sausio 29, sek
madienį, 4 vaL p.p., pas pu Su- 
žiedėlius, 30 Upton, Brocktone. 
Programoje bus. kun. prof. S. 
Ylos paskaita, naujosios valdy
bos pristatymas bei metinės 
veiklos pranešimas. Naujoji val
dyba yra numačiusi kovo 12, 
sekmadienį, surengti prof. S. 
Šalkauskio minėjimą. Paskaitą 
skaityti sutiko Federacijos va
das dr. J. Girnius. Smulkesnė 
programa bus paskelbta vėliau.

Kalėdų tarpsnyje didžiojo 
New Yorko atžalynas turėjo

Prf*dln» flltna: 
ICH UNO MEINE FRAU1

labiau senesnio amžiaus

Pavaišino darbuotoju*. Sau
sio 15 šv. Petro parapijos kle
bonas kun. A Baltrušūnas su
kvietė į Vicliffs restoraną vi
sus parapijai dirbančius ir juos 
pavaišino pietumis, kuriuos 
kiekvienas galėjo pasirinkti pa
gal savo Skonį. Į vaišes buvo

j ant, sukalbėjo maldelę.
Abiejų tuntų ^ Vardu Tauro 

tuntininkas sktų. A. Samusis 
padėkojo klebonui už salę ir

d. 4 vai. p. p. Liberty salėje 
Elizabeth, atsilankys mokinių 
tėvai ir visuomenė, kuriem nė
ra svetimi šeštadieninės mokyk
los reikalai. Tuo pačiu parody 
sime mokyklą lankantiem jau
nuoliam, kad Lietuvos pažini
me jų daroma pažanga mums 
yra svarbi. VA

kalais nusagstyti^ stalų, į salę 
įžengė tautiniais? drabužiais lie
tuvaitė (E. Garuhkštytė) su di
doka degančia žvake. Prisiarti
no po vieną skautą, skautę, 
paukštytę, vilkiuką, ir jie Įdegė 
žvakes ant stalų. Skautės pra
džiugino montažu, sktn. Vyt 
Kidolis pakalbėjo apie Kūčių 
papročius, paukštytės bei vil
kiukai pasirodė vaizdeliu Kris
taus gimimas, protarpiais skam
bėjo kalėdinės giesmės.

Klebonui kun. J. Gurinskui 
sukalbėjus maldą, pradėta vai
šintis. Baigmei skautų kapelio
nas kun. J. Pakalniškis pakvie
tė aplankyti bažnyčią, kurion 
daugis užsuko bene pirmąjį kar
tą. Bažnyčioje klebonas trum
pai papasakojo šios šventovės 
istoriją — jos vardas siejamas 
su Aušros Vartais Vilniuj. Visi 
kun. J. Pakalniškiui vadovau-

Maryte ir Onutė Povilaitytė*, 
_ _ ., Brooklyne,
sausio 15 išskrido į Argentiną, 

Rožan- kur dalyvaus jaunimo stovyklo-

žmonės, kadangi reikia mokėti 
lošti kortomis vadinamą Whist. 
šiuose parengimuose dalyvau
jančiųjų skaičius kiekvieną sa
vaitę daugėja.

šv. Petro parapijos choro

Darbininko spaudos kioskas 
šiais metais Vasario 16 minėji
mų proga veiks šiose vietose: 
vasario 12, sekmadieni, 3 vai. 
popiet Bayonne, N.J.; vasario 
19, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Kearny, N. J., ir Webster Hali, 
New York. Kioske bus galima 
įsigyti naujausias lietuviškas 
knygas, lietuviškos muzikos 
plokštelės ir medžio drožinius. 
Darbininko skaitytojai galės at-

Newark, NJ. Lietuvos vyčių 
centro valdybos posėdis įvyks 
sausio 28, šeštadienį, 3:30 vai. 
popiet Robert Treat Hotel pa
talpose, Park Place, Newark,

LIETUVOS VYČIŲ 
VEIKLOJE

vyr. skaučių židiniui (vajtoyau- 
ja Aid. Genilaitįenė) už Kū
čias. Vidury salės švitėjusi eg
lutė buvo papuošta pačių skau
čių bei paukštyčių darytais šiau
dinukais.

Kita* perengimas buvo Mai
ronio šeštadieninė* mokyklos 
tracMcinis eglutės vakaras sau
sio 15 Apreiškimo parapijos 
patalpose.

Pradinį žodį tarus mokyk
los vedėjai E. Ruzgienei, sce
noje nušvito gyvasis paveiks
las Kalėdų tema (paruošė mkt 
J. Kregždienė, talkino mkt. 
E. Urbelienė ir mkt. R. Kisie
lius). Lietuviškų kryžių pavėsy
je baltavo trys tuzinai angelų kanu. Tikimės, kad sausio 22 
(mergaitės ir berniukai). Atski
rą grupę sudarė vm klasės au
klėtiniai, apsirengę tautiniais 
drabužiais. Aštuntokai padekla
mavo eilėraščių, kuriais skver
bėsi lietuviškieji motyvai, iš už 
scenos sklido mėtykles choro 
(vadovas mkt. R. Kisielius) gies
mės.

racijos valdybos narės Irenos 
Banaitienės vyrui inž. Broniui

šiem rūpimi klausimai. Prašo- Draugijom bei organizacijom 
me visus tėvelius dalyvauti.— atskiri kvietimai nebus siunti

nėjami, todėl prašom šią žinu- 
Lietuvių Motery Klubų Fede- tę priimti kaip kvietimą.

B- ys* » Oueena paieškoma 
moteris, kuri galėtų pabuvoti 
su kita senyvo amžiaus mote
rim kelias dienas savaitėj. Ten 
galėtų nakvoti arba ateit iš na
mų. Informacijai skambinti va
karais po 7 vai. Tel. BA 4-01

Ieškoma šeimininkė lietuvių 
šeimai Forest Hills, N. Y. At
skiras kambarys, geras atlygi
nimas. Skambinti vakarais po 
6 vai. Tel. 793-1645.

Inžinierių ir Architektų S-gos New 
Yorko skyriaus tradicinis Imlius The 
Summit of York viešbutyje. E.

“Neparašyti laiškai”, atspaus- N.J. Valdybos nariai, kurie po- -
ta prieš šventes pranciškonų sėdyje negalės dalyvauti asme- Prenumeratoriai, pakeisdami 
spaustuvėje, platinama labai niškai, prašomi savo praneši- savo adresą, prašomi administ- 
sėkmingai. Poezijoje liečiama mus atsiųsti pirmininkui Alek- racijai pranešti ne tik naują, 
partizanų tema ir trėmimai į Sandrui Wesey šiuo adresu: 72 bet ir seną adresą. Taip pat 
Sibirą. Išleido “Į Laisvę” kny- Steamboat Road, Great Neck, neužmirškite pridėti pašto zip

Center patalpose 345 B. 48 Street, 
Manhattane. Rengia D. K. Birutės 
Kartų Seimų D-jos New Yorko sky
rius.

Kovo 12 — Literatūros vakaras 
Apretėkimo parapijos salėje Brook- 
lyne. Rengia Liet. Katalikių Moterų 
KuMkros Draugija. Pradžia 4 vaL

koncertas įvyks sausio 22 d. 4 
vaL po pietų. So. Boston Liet. 
Piliečių Draugijos namų 3-jo 
aukšto salėje. Koncerto progra
mą išpildys sol. Stasys Baras ir 
parapijos choras, kuriam vado
vauja komp. Jeronimas Ka

rtės Apreiikimo parapijos salėje, 
Brooklyne. Rengia Liet. Katalikių 
Moterų S-gos 29 kuopa. Pradžia 1 
vai. p.p.

Kovo 5 — New Yorko lietuvių 
moterų dailininkių paroda ir vaišės 
Carnegie Internationa] EUdomnent

Veikalėlį “Naujoji žvaigždė’*, 
feipl Andersono pasaką 

«a degtukais) parašėmkt. 
’J. Gerdvįlienė. Ji ir režisavo. 
ITeip nematomas paeaimtnja*» 
-net gardairalhi reiškėsi T. A- 

šokiais rūpinęsi St 
AriiaiBckast- Veikalėlyje dau- 
giau ar mažiau pasirodė visas 
spiečius mokinių. Švelniai nu
bangavo snaigių šokis, patremp- 
Sėjo būrelis žvėrių, gyvulių, 
paukščių, buvo įsiritusi ir di
džiulė ruda meška...

Po vaidinimo žodį tarė JAV 
LB pirmininkas J.; Jasaitis, tuo 
laiku viešėjęs New Yorke. At
silankė Kalėdų senelis (S. Bo
belis), kaip įprasta, įžiebęs ma
žųjų akis ir, su pipirais pasikal
bėjęs, išdalino dovanėles. 
/ žemutinėj salėj smarkiai ju- 
dėta prie loterijos stalo (tuščių 
bilietų nebuvo), prie užkandžių 
ir atgaivos. Vakaro didžiąją 
naštą tempė mokyklos tėvų ko
mitetais, kuriam Vadovauja L. 
Milukienė. Dažnokai trys kar- 
tos, nes, be tėvų, buvo atsilan
kę ir seneių, sudarė taypprų pakviesti visi parapijos choro 
lietuvių tyčinį — dar kartą vi- nariai, aukų rinkėjai .bažnyčio

je, CCD mokytojai ir parapi
jos CYO bei orkestro vadovai. 
Vaišėse taip pat dalyvavo visi 
parapijos kunigai.

Pyragų išpardavimą ruošia 
CYO orkestro nariai sausio 22 
šv. Petro parapijos salėje prie 
E. 7-tos gatvės ir taip pat sa
lėje po bažnyčia. Išpardavimas 
vyks po kiekvienų šv. Mišių. 
Pelnas eis orkestro išlaikymui.

Vadinami Blitz parengimai 
šv. Petro parapijos salėje prie 
E. 7-tos gatvės pradėti sausio 
9. Pirmasis parengimas buvo 
labai sėkmingas ir į jį atsilan
kė 115 bostoniečių, šie paren
gimai vyks kiekvieną pirmadie
nio vakarą nuo 8 iki 10 v.v. 
Pelnas eis parapijos remontam. 
Parapijos klebonas salei gavo 
naujas kėdes, ir jau pakviesti 
kontraktoriai įdėti salei oro vė- 
dintuvus, kad atėjusiem nerei
kėtų kvėpuoti tabako dūmais 
persunktu oru.

šv. Petro parapijos moterys 
kiekvieną šeštadienį 7:30 vaL 
vak. parapijos salėje prie E. 7 
gatvės rengia vadinamus Whist 
Party. šiuos parengimus mėgs-
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valdyba vietoje gėlių paskyrė 
20 dol. auką vysk. Matulaičio 
vardo senelių namų statybos 
fondui

Religinio meno parodą ren
gia Liet Moterų Klubų Federa
cija vasario 25-26 Maspetho 
parapijos salėje, šia paroda 
pradedama Klubų Federacijos 
20 metų sukakties minėjimas. 
Federacija mano minėjimą iš
plėsti ir surengti dar įvairių 
kultūrinių parengimų. Parodon 
kviečiami dalyvauti visi rytinio 
pakraščio lietuviai dailininkai.

Aušros Vertų parapijoje bly
nų balius bus vasario 5 tuoj^ gyv. Marcy, Str. 
po sumos parapijos salėje. Ren-

Užgavėnių blynų balius visada kongrese. Argentinoje išbus vi- 
sutraukia daug žmonių. Rengė
jai kviečia ir dabar visus ap
silankyti.

Balto centro valdybos posė
dis buvo sausio 17. Svarstyta 
einamieji šalpos reikalai.

Kun- V. Martinkus, Balfo pir
mininkas ir Providence lietu
vių parapijos klebonas, vyksta 
į Pietų Amerikos lietuvių kon
gresą, kuris bus sausio gale ir 
vasario pradžioje.

Redakcijoje lankėsi kun. dr. 
Valdemaras Cukuras, šv. To
mo par klebonas Voluntown, 
Conn., ir Putnamo kolegijos 
profesorius, ir kun. Vytautas 
Zakaras, Putnamo vienuolyno 
senelių prieglaudos kapelionas.

Operetės choro metinis kon
certas bus balandžio 15. Prog
ramoje dalyvaus ir choras iš 
Hartfordo, diriguojamas J. Pet- 
kaičio, taip pat ir Operetės cho
ras, kuriam vadovauja Mykolas

Help wanfed. derk trainee. 
High School gyaduate. Mid- 
town one giri Office, Write, 
li^it typing, gobd handvnriting. 
Pleasant personality. Call PE 
6-6330.

są mėnesį.
New Yorko Vyrų oktetas, 

vadovaujamas muziko ^A, Mro- 
zinsko, ir tautinių šokių šokė
jai, vadovaujami J. Matulaitie- porą švenčių nuotaika dvelku

sių parengimų. Pradžią padarė 
Neringos (skaučių) ir (Tauro) 
skautų tuntai, gruodžio 20 su
rengę bendrąsias Kūčias. Kaip 
įprasta praeitais metais, skau
tai, keliavę iš vienos parapijos 
Į kitą, Kūčiom susitelkė ma
žiau lankomoj Aušros Vartų pa
rapijoj žemutiniam Manhatta-

lėje. Bus padaryti pranešimai Yorko ir New Jersey apskrities ' Williamsburge Išnuomoja- 
iš moksleivių ateitininkų kur- , valdyba sausio 22 d. 12 vai. mas butas iš 4 kambarių ant- 
sų Dainavoje ir aptarti kiti ak- (tuoj po mišių) Apreiškimo pa- rame aukšte. Pigi nuoma —ge- 

rapijcs mokyklos patalpose šau- ras susisiekimas. Kreiptis: Mr.
Maironio šeštadieninės mo- įja katalikiškų organizacijų ir Guris, 36 Scholes St., Brook- 

kyklos visuotinas tėvų susirin- draugijų atstovų susirinkimą, lyn, N.Y. 11206.
kimas įvyks sausio 21, šešta- Organizacijos bei draugijos pra- 
dienį, 12 vai. mokyklos apati- somos atsiųsti savo atstovus; at- 
nėję salėje. Bus svarstomi vi- stovam įgaliojimai nereikalingi, kambariai privačiame name, po 

valdžios kontrole. Arti krautu
vės ir Jamaica linijos, stotis. 
Pageidautina: du vyrai ar dvi 
moterys arba vedusių pora be 
vaikų. Kreiptis 6:30 vai. vak. 
telef. AX 6-8652.

nės, atliks meninę programą 
Vasario 16 minėjime, įvyksian
čiame vasario 19 Websterio sa
lėje, Manhattane.

Jūratė Kazkkaitė sausio 29, 
sekmadienį, dalyvauja televizi
jos “Password” programoje ku
ri bus matoma 5 vai. 2 kanale.

ir KaROraa vadovui KfotuMuI MHc-
M, 71 Farmer* Avo* PlateMovr,
N. Y. imt; M. BM WE 8 toS*.

Balandžio 15 — Neu Yorfco Ope
retės choro metinis koncertas Uetu- 
vių Piliečių klubo salėje Maspethe. 
Pradžia 7 vai. vak.

.— ALSS Literatūros Fondas 
užsilikusius savo spatidos leidi
nius išparduoda šiomis kaino
mis: K. Bielinio, “Dienojant” 
ir “Penktieji metai” — po 2 
dol., “Teroro ir vergijos impe
rija Sovietų Rusija” — 75 et., 

-------  .. .. . ~ S. Kairio “Lietuva budo” ir 
Vyresniųjų moksleivių atei- naujinti savo prenumeratą. Dar <<Taū Lįetuva,» _ po 2 dol. 

tininkų Marijos Pečkauskaitės nukaitą Darbininko galės už- knygų piatfo.
kuopos susirinkimas įvyks sau- sisakyti pirmiem metam uz 5 arf)a «Keleivio» adminis- 
sio 21, šeštadienį, 2 vai. po- do1- tracija.
piet Apreiškimo parapijos sa- AL.R.K. Federacijos New ‘ -------------


