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Kodėl taip vyriausybė pasi
sakė už prekybos išplėtimą su 
Sovietais bei jų satelitais? Aiš
kina tai H. Schwartz, N. Y. T. 
sausio 22. Esą viena iš “se -

šio 20. To laikraščio viename 
laiške rašoma, kad prezidentas 
Johnsonas kvietė tautą leistis į 
išdavimą. Kaip gi kitaip — sa
koma laiške — galima tai pa-

Tiltų statyboje - pirmiausia sutartis dėl konsulatų
niausiu klišių” broliavimuisi su 
Kremlium yra Įsitikinimas, kad 
"riebus komunistas bus ta'kin- 
gesnis, ypačiai jei jis turės te-

Kodėl pradeda nuo konsulatų. — Jei konsulatai nepraeis, tai grius visa tiltų poli
tika — baiminasi N. Y. T. Šen. Mundtas ir Hooveris prieš sutartį.

v i e t a i s. Konsulatų sutarties 
patvirtinimas būtų taip pat vie
nas iš tų gestų, kuriais tikisi lai
mėti Sovietų palankumą.

leviziją, kurią galės žiūrėti va
karais, ir automobili, kuriuo ga- 
galės važinėtis savaitgaliais". 
Esą tokios rūšies galvojimu re
miasi ir prezidento Johnsono

Vyriausybės pageidavimu, 
šen. Fulbrightas atidėjo užsie
nių komisijoje apklausinėjimus 
dėl bombardavimo Vietname ir 
pirmoj eilėj ėmėsi pasikeitimo 
su Sovietais konsulatais. Tuo

reikalu apklausinėjimus pradė
jo sausio 23 — nuo valstybės 
sekretoriaus Rusk ir jo pava
duotojo Katzenbach.

Sutartis dėl konsulatų pasi
rašyta 1964, bet senatas lig

šiol atsisakė ją tvirtinti. Le
miamos Įtakos senato nusistaty
mui, turėjo protesto laiškų ant
plūdis ir ypačiai FBI direkto
riaus J. Edgar Hooverio liudi
jimas. Senate 1965 kovo mėn.

VIETNAME — priešo oazės neliečiamos, kaip Korėjos kare
Išaiškėjo, kad š. Vietname 4 

aerodromai, iš kurių pakyla ko
munistų Migai, yra neliečiami: 
vyriausybės Įsakyta jų nebom
barduoti. Tai panašu kaip Ko
rėjos kare buvo įsakyta priešo 
lėktuvų nepersekioti kitoj Yalu 
upės pusėj. Tai. kelia nepasiten
kinimą aviacijoje. Aviacijos vir
šininkas gen. William Momyer 
išvyko Į Washingtoną aiškintis.

Senatorius John Stennis, Missis- 
sippi dem., Įtakingas ginkluotų 
jėgų komisijoje, sausio 19 pa
sisakė prieš rodomą globą 
aniem keturiem komunistų ae
rodromam, prieš nusileidimą 
propagandai dėl Hanoi bombar
davimo; pasisakė už ginkluotų 
jėgų sustiprinimą, jeigu reikia, 
net skelbiant dalinę mobilizaci
ją. Priminė, kad gen. Westmo-

reland prašė 550,000 kariuo
menės, bet apsaugos sekr. Mc- 
Namara tepažadėjo iki metų ga
lo tik 475,000.

jis pareiškė, kad sovietinių kon
sulatų įsteigimas Amerikoje pa
sunkins FBI darbą —'bus nau
ji šnipinėjimo lizdai.

Konsulatų sutartis neturi es
minės reikšmės prezidento L. 
Johnsono paskelbtai politikai— 
plėsti prekybinius ir kultūri
nius santykius su Sovietais bei 
kitais komunistiniais režimais. 
Tačiau prezidentas ir tais ūki
niais .santykiai siekia ne tiek 
ūkinės naudos Amerikai, kiek 
politinės — susipratimo su So-

Dvasininkai parvežė taiką ar patyčias?
Š. Vietname buvuję Įvairių 

tikėjimų aukštieji dvasininkai 
ir kalbėjęsi su Ho Chi Minh 
parvežė Ho Chi Minh kvietimą 
... .prezidentui Johnsonui — 
tegul jis atvyksta derėtis Į Ha
noi.

ko-

Amerikos ir Sovietų 
pinigai Vietname
Pagrindinis š. Vietnamo

munistų rėmėjas yra ne Kinija 
bet Sovietai. Sovietai inves
tavo Į š. Vietnamo ginklavimą 
vieną bilijoną dolerių. Sovie
tam tai naudinga, nes jie pri
vertė Ameriką į pasipriešinimą 
š. Vietnamo agresijai investuo
ti 30 bilijonų.

Sovietai galėjo daugiau bili
jonų investuoti į savo priešra- 
ketinę apsaugą. Amerikos spe
cialistų samprotavimu, Sovietai 
čia esą pralenkę Ameriką 2-3 
n;etais. Amerika, norėdama bi
lijonus sutaupyti, prezidento L. 
Johnsono laišku siūlė Sovie
tam priešraketinei apsaugai 
skelbti moratoriumą. Sovietai 
betgi prezidento siūlymą suti
ko šaltai.

— P. Vietname per 20 mylių 
nuo Saigono į šiaurę 13 dienų 
valymo laikotarpy žuvo 628 ko
munistai. Pagal gen. Momyer, 
aviacijos viršininko prenašimą, 
Amerikos lėktuvai kovose nu
mušė viso 46 Migus, neteko sa
vo 10 lėktuvų. Tačiau vietoj nu
muštų komunistam buvo tuoj 
pristatyti kiti.

— Vietnamo kare jau varto
jamas lėktuvas A6A Intruder, 
kuris automatiškai gali susekti 
taikinį dieną ir naktį bet ko
kiu oru. Tokių lėktuvų jau pri
statyta 200, užsakyta dar per 
šimtą. Kas mėnuo jų pagamina 
6, kaina vieno 3 mil.
— Vietnamo kare amerikiečių 

aukos sausio antrą savaitę pa
siekė rekordą — 1,118 žuvu
sių ar sužeistų.

— Amerikiečių žvalgybos ži
niom, Vietname yra apie 2,000 
sovietų technikų priešlėktuvi
nių raketų bazėse. Per pas
kutinius T8 mėnesių Sovietai 
pristatė Į Haiphongo uostą kuro 
mašinom 300,000 tonų. Tik per 
paskutinį mėnesį pristatė 25, 
000 tonų gazolino ir alyvos. 
Čia neskaičiuojama to, ką pri
statė geležinkeliu per Kiniją.

Šen. Fulbrightas paskelbė 
8 punktų derybų programą. 
Tarp jų derybose dalyvauja A- 
merikos, š. Vietnamo, P. Viet
namo ir “Išlaisvinimo fronto” 
atstovai; P. Vietnamas neutra
lizuojamas; P. Vietnamui pripa
žįstama apsisprendimo teisė; 
Amerikos kariuomenė pasitrau
kia. Jeigu susitarti nepasisektų, 
Amerika pasilieka tam tikruo
se punktuose. Derybų metui su
stabdomas bombardavimas. W. 
Fulbrighto projektas aiškiai la
biau priimtinas š. Vietnamui, 
bet ne P. Vietnamui, nes jis 
kalba apie P. Vietnamo neutra
lizavimą, bet apie š. Vietnamo 
— ne.

PODGORNY Ii VYSKUPAS 
LABUKAS ;

Sovietu aukščiausio sovieto 
prezidiumo pirmininkas Pod- 
gorny sausio 29 lankysis Vati
kane. Patvarkė, kad tam metui 
atvyktų Į Vatikaną ir Kauno 
arkivyskupijos bei Vilkaviškio 
vyskupijos vyskupas J. Labu - 
kas.
KUNIGAI IŠ LIETUVOS Į 
MERIKĄ

Nepatikrintom žiniom, į 
meriką atvyksta iš Lietuvos
kunigai: žemaitis, prieš kiek 
laiko jau lankęsis Romoje, ir E. 
Sabaliauskas, Pagirio klebonas. 
Formalus jų kelionės tikslas 
esąs — giminių aplankyti.

1

Prieš prekybinius santykius 
stoja Kongrese respublikonai, 
kurie ypačiai sustiprėjo Atsto
vų Rūmuose. Senate padėtis ne
daug pasikeitė, tai yra daugiau 
vilties, kad konsulatų tvirtini
mas senate gali būti priimtas. 
Padarius tokią pradžia jau leng
viau būtų eiti ir su kitais Įsta
tymais. Dėl- to N.Y. Times sau
sio 23 ir Įspėjo: jei konsulari- 
nė sutartis nebus patvirtinta , 
tai rytų-vakarų prekybos Įsta
tymas bus numarintas. Esą vi
sam Amerikos politikos posū
kiui Sovietų Sąjungos link yra 
nepaprastai kritiškas momen
tas.

pastangos pašalinti kliūtis pre
kybai su Sovietų Sąjunga bei 
rytų Europa . . . Vyriausybė ne
slepia, kad ji nori padėti Rusi
jai pagaliau Įeiti “į automobi- 
liaus amžių”. Dėl to preziden
tas parėmė Rockefellerių bei 
Seatono pastangas išplėsti pre
kybą su Sovietais bei satelitais.

Tąip aiškina tie, kurie supla
navo vyriausybei jos politiką su 
Sovietais. Ne visi su tuo su - 
tinka.

Viešojoj opinijoje būdinga ki
ta pažiūra, kurią iliustruoja po
ra pavyzdžių iš Daily News sau-

A-

A- 
du

Hooveris savo nuomonę pakartojo
Senato užsienių komisijoje 

valstybės sekretorius Rusk ir 
jo pavaduotojas Katzenbach 
sausio 23 prašė komisiją patvir
tinti konsulatų sutartį. Ji pa
dėsianti apsaugoti Amerikos tu
ristų po Sovietų Sąjungą rei
kalus. Bet abu pripažino, kad 
sustiprins Sovietam šnipinėji
mo galimybes. Po jų pareiški
mo S. Dakotos šen. Kari Mundt 
paskaitė FBI direktoriaus J. E. 
Hooverio laišką, kuriuo jis pa-

tvirtino savo 1965 pareiškimą, 
kad sutartis apsunkins FBI ko
vą prieš sovietinį šnipinėjimą.

Kad Sovietam šnipinėjimas 
svarbus, komisijos nariai susi
darė įspūdį ir iš valstybės sekr. 
Rusk informacijos, jog Sovie
tai pasiūlė diplomatinę nelie
čiamybę pripažinti ir konsula
tų tarnautojam. Ir Amerikos 
valdžia su tuo sutiko — abiem 
pusėm būsią naudos.

— Pašto deficitas pernai bu
vo 1.2 bilijonai. Vyriausybė nu
mato didinti pašto tarifą: pa
prastiem laiškam iš 5 centų kel
ti iki 6, oro paštui iš 8 iki 9

— Kinijos komunistai pasi
garsino kai kurias sovietų rake
tas, gabenamas į šiaurės Viet
namą per Kinijos teritoriją,— 
pavogę, savų raketų gamybai.

Detroito majoras Jerome Cavanah Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga pasirašo deklaraciją ir skelbia Detroito mieste Va
sario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Diena. Deklaraciją pasirašant dalyvavo (iš k.): VI. Selenis, E. Paurazienė, Detroito org. 
centro pirm. dr. K. Karvelis, meras J. Cavanah, Raimundas Sukauskas, Rita Garliauskartė, LB apyl. pirm. J. Urbonas ir kun. Br. 
Dagilis. Detroite Nepriklausomybės šventė bus paminėta vasario 19 d. 2:30 vai. Cobo Hali patalpose. Kalbės JAV senatorius Ro- 
bert Griffin ir Clevelando visuomenininkas Algirdas Kasulaitis.

Maskva ir Kinijos 
įvykiai
Suirutė Kinijoje tebeina. Iš 

abejotinos vertės gausių prane
šimų atrodo, kad Mao Tsetun- 
gas ir jo apsaugos ministeris 
Lin Pao ima persvarą.

Jei suirutė duoda Maskvai 
džiaugsmo, tai Mao persvara 
džiaugsmą turi mažinti. W. J- 
Tribūne korespondentas iš Ju
goslavijos pranešė, kad sąmoks
las prieš Mao Tsetungą buvo 
Maskvos, jei ne sugalvotas, tai 
bent pritariamas.

— Kom. Kinija pagal japonų 
žinias atominių bombų turi 100.

— Čekoslovakijos valdžia pra
nešė, kad santykiai tarp Čekos
lovakijos ir Jungtinių Valsty
bių pasiekė įtampos viršūnę dėl 
Amerikos piliečio Vladimir Ka- 
zan-Komarek suėmimo Praho
je. Amerika atsisakė dėl to duo
ti šimtui čekoslovakų vizas, at
sisakė taikyti didžiausio palan
kumo principą Čekoslovakijos 
importui į Ameriką.

— Vengrijos valdžia pasi
skelbė atnaujinanti bylas buvu
siom naciam už nusikaltimus 
karo metu, vadinas, prieš 23 
metus. Kodėl dabar? Aiškina
ma, kad nori nukreipti dėmesį 
Į tariamus nacius, kad nebūtų

VYRIAUSIAME TEISME: ar ištikimybe valstybei reikalinga?
Vyriausiame teisme sausio 

23 naujas didelis laimėjimas 
komunistam. Vyriausias teis
mas 5:4 balsais nutarė, kad trys 
įstatymai priešingi konstituci
jai. Vienas — iš 1917 metų, 
kuris numato pašalinti iš mo
kyklų asmenis už išdavikiškas 
ar perversmą kurstančias kal
bas bei veiksmus. Antras —iš

veršinių organizacijų sąrašą. Po 
trejų metų nuo paskutinio įsta
tymo imta reikalauti, kad kan
didatai į mokytojus ar aukštų
jų mokyklų dėstytojus pasira
šytų pareiškimą nepriklausą ko
munistų partijai. Buffalo uni
versitete 5 dėstytojai atsisakė 
pasirašyti.

Tokiu būdu susidarė byla, ir 
dabar vyriausias teismas nuta
rė, kad anie Įstatymai priešin
gi konstitucijai. Tokio nutari
mo praktinis vaisius — ko
munistai gali būti mokyklose; 
jie negali būti atleisti už per
versmą kurstančias kalbas.

AMERIKA NEDARO KAIP 
ANGLIJA

Anglija nepaiso Amerikos 
skatinimo, neprekiauti su Ku
ba ir šiaurės Vietnamu. Sekda
ma Anglijos pavyzdžiu, Ame
rika turėtų nepaisyti Anglijos 
intereso neprekiauti su Rode- 
zija. Tačiau Amerika ėmėsi Ro- 
dezijos prekes boikotuoti. Ko
dėl skirtingas matas? U. S 
News . . . aiškina, kad Amerika

vadinti? Esą jis sakė, kad ko
vojame prieš komunistinę agre
siją ir kad jis nori statyti tiltus 
ir didinti prekybą su komunisti
niais kraštais. Mes parūpiname 
priešui ginklus, kad jais mus 
pačius sunaikintų. Konstitucija 
aptaria išdavimą kaip para
mos ir galimybių sudarymą 
priešui. Ar komunizmas nėra 
mūsų priešas? Jei ne, tai kodėl 
mes kariaujame Vietname? ...

Ne tokios aštrios formos, bet 
tokio pat turinio tame pat laik
raščio nr. yra ir A. Sniečkaus 
laiškas. Ir jame kalbama, kad 
J. V. teikiamom ūkinėm gėry
bėm stiprins komunistinį pa
saulį, kuris žudo mūsų karius 
Vietname.

Tai didžiosios dalies nuotai
kos. Ir N.Y. Times mato, kad 
ši sovietinė politika Vietname 
yra didžioji kliūtis ir prekybai 
ir konsulatų sutarčiai palankiai 
priimti Amerikos visuomenėje 
bei Kongrese.

Galima aišk’nti, kad antrųjų 
argumentas yra stiprioje senti
mento įtakoje. Bet pirmųjų ar
gumentas yra nemažesnėje iliu
zijų Įtakoje. įtakoje iliuzijos, 
kuria gyvena sotus ir persisoti
nęs žmogus, siekdamas taikos, 
ramybės, netrukdymo. Dvejopi 
būdai yra tokiai taikai bei ra
mybei pasiekti: penimių ir 
žiemkenčių.

Čia minėtas amerikinis būdas 
siekia nupenėti, nutukinti ko
munistus, kad jie nejaustų a- 
gresijos noro. Kitas būdas yra 
sovietinis: jie siekė nuskurdin
ti, suliesint! žmones, priterori- 
zuoti, deportuoti, apkrauti dar
bais ir mitingais, kad jiem be
liktų tik 'šiokios tokios egzisten
cijos noras, ne noras maištauti, 
revoliuciją kelti.

Penimių kelias nebūtinai pa
tikimas. Viena, Sovietuose ma
ses gali tukinti — penėti, ap
krauti televizijom ir automobi
liais, betgi ne nuo masių pri
klauso politikos eiga. Ją nusta
to ne demokratija, bet partijos 
bosai. Tie partijos bosai ir da
bar yra užtenkamai aprūpinti 
ir televizijom ir automobiliais. 
Tačiau jie ir dabar agresijos 
neatsisako. Jei ne tiesiogiai, ta: 
kurstymais ir tos agresijos rė
mimu.

Antra, penimių teorija pra
mato eigos pradžią, bet nepra
mato eigos galo. Teorija, pa - 
ima iš zoologijos pasaulio, rodo 
gražią pradžią — kaip šliužas 
boa, prarijęs jautį, aprimsta. 
Tačiau kaip ilgam? Iki jautį su
virškins. Paskui jo apetitas no
rės kito jaučio. Graikų legenda 
tą pačią teisybę išreiškė žmo
giškuoju vaizdu: Polifemas ra
miai ilsėjosi, surijęs Odisėjaus 
draugus ir pavaišintas Odisė
jaus vynu, iki išsiblaivęs ir su
valgęs kitus draugus, pažadėjo 
Odisėjui malonę — suvalgyti jį 
paskutini.

Dar šiemet turės ir raketas 
jom gabenti.

— Sovietu min. pirm. Kosy
ginas Anglijoje lankysis vasa
rio 6-13.

— Amerikiečiai Vietname ne
teko 610 kovos lėktuvų. Iki sau
sio vidurio žuvo 6,855.

matomas vėliau komunistų įvyk
dytas ar vykdomas genocidas.

1930 metų, kuris draudžia duo
ti viešąsias tarnybas asmenim,

— Kongresmano Powell by
lai tirti Atstovų Rūmų pirmi
ninkas McCormack paskyrė pir
mininku kongresmaną Celler ir 
kitus keturis demokratus, ku
rie nebuvo balsavę prieš Po
vėli. Kiti 4 komisijas nariai 
yra respublikonai.

kurstantiem jėga nuversti val
džią, skelbiantiem tokią medžia
gą ar dalyvaujantiem to sie
kiančiose grupėse. Trečias — 
iš 1949 vadinamas Feinbergo į- 
statymas, kuris įpareigojo glo
bos tarybas vykdyti ankstes
nius įstatymus ir sudaryti sub-

Jėzui ty universitetu likimas
nori laimėti Afrikos valstybių 
palankumą ir nepadaryti vienų

Jėzuitų laikomas St. Louis 
universitetas “susipasaulina” 
nuo birželio pradžios. Globos 
taryba bus sudaryta iš 10 jė
zuitų ir 18 pasauliečių, kurie 
gali būti katalikai, protestantai 
ar žydai. Teisiniu atžvilgiu unV 
versitetas priklausys naujai kor

poracijai, kuriai vadovauja glo
bos taryba. Jėzuitų ordinas ne
turės į universitetą nei teisių 
nei atsakomybės. Ta pat kryp
timi numato eiti Notre Dame 
ir kt. jėzuitų universitetai. Aiš
kina. kad ta reforma išplaukia 
iš ekumeninio sąjūdžio dvasios.

Sovietų Afrikos šalininkais.

— Sovietu cįidieji — Pod- 
gorny, Brežnevas ir Kosyginas 
— sausio 17-18 lankėsi Var
šuvoje Slaptame pasitarime, 
teigiama, tarėsi dėl veiklos 
prieš kom. Kiniją.

NIXONAS POPULIARĖJA

Tarp respublikonų atgyja no
ras 1968 rinkimuose grįžti prie 
Nixono. Labiausiai pabrėžiamas 
dabar jo pasitarnavimas praėju
sių rinkimų kovoje. Iš 133 res
publikonų tautinio komiteto 
nariu 33 pasisakė už Nixoną, 
21 už Romney. 4 už Percy. kiti 
atsisakė balsuoti. Taigi Nixo- 
nas lenkia Romney.

— Tarp demokratų kairieji 
liberalai reiškia nepasitenkini
mą Johnsonu dėl jo Vietnamo 
politikos ir siūlo siųsti delega
ciją pas respublikonus Romney, 
Percy, Hatfield dėl bendros ak
cijos.
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“Vienybės” archyve.

esamas galimybes: privalome 
brautis į amerikiečių mtelektua- 
Rį/Visuomenininkų bei politikų 
sfrtoksniuS, lygiai išnešti į ame
rikiečių spaudą, radijo ir TV 
Lietavos pavergimą ir lietuvių 
kultūrinius laimėjimus praeity-

mųTatžvilgiu pažangi,. privalo 
užmiršti ir palikti grupinius pa- 
SKkaostynms ir pereiti į bend
rą veiklos talką, kur ir jauni- čias 
nimas būtų lygūs, gerbdami vie
nas kitą ir dirbdami bendrai 
Lietuvai ir lietuvy bet

Otiaftuofife sfedmė ir tekste Jirtetafrteta. Vist riuntiniai 
apdrabsto. Visuodb mūsų ^byriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų a namotaūteų taMgų gausite M vtal mūsų skyrių.

įtaisytų 
ą sąra-

ISVADOS:
T. Žiburių pastaba dėl elge

sio su spauda pasirodė teisin
ga ir Šioje konferencijoje^

Kuo efektingiausiai panaudo
ti radijo bangų transliaciją į 
Lietuvą per dabar veikiančias 
radijo stotis laisvame pasauly
je. Jeigu Imtų įmanoma kultū
rinis ir sportinis bendradar
biavimas tarp tautos išeivijos— 
tai būtų' ideali priemonė tautai 
moraliai stiprinti ir mums iš
eivijoje stiprėti. Bet šiuo metu 
tai beveik neįmanoma.
Į antrą klausimą:

Pirmiausia mes patys išeivi
joje turime sueiti vienybėm 
Esame paskendę multiplikaeijo- 
se ....: 1. "“Perdaug politinių 
veiksnių — turėtų būti vienas 
politinis junginys su savo sky
riais kiekviename krašte. Tame 
bendrame politiniame forume 
turėtų dalyvauti visi norintieji

■■ryti vaiz- 
WĮrulii itija 
MFgyvento- 

(Elta)

— gerą atraižą medžiagos paltai, kostiumui ar suknelei. 
Pūsirųpinkite medžiagos išsiuntimų tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me-

Store, Ine 
r u, n. r.

Sausio 18 nr. Naujienos pa
pildomai: “toje konferencijo- tokiose bendrose konferėnčijo- joje džrbantiejf nesugeba api- 
je Amerikos Lietuvių Tarybos se; reiktų, kad tokios konfe- budinti, ką jų “ministerija” da-

nnsijai.
Į trečią klausimą:

Kai dirbama su entuziazmu, 
pasišventimu ir kantrybe šioje 
srityje pasiekiami dideli dar
bai: Lapkričio 13 žygininkai, 
Jaunimo peticija, Alto pristato
mi Lietuvos laisvės reikalai JV 
Kongrese kiekvieną Vasario 16 bei dabartyje. > ' ■ ' 
— tai konkretūs, keli darbai. -■ >968 tari būti mūsų didelių

Z_j—betavių kuJtūriniam ir tam reikabti panaudoti riirimni- 
betavybės Rūkalam. C ftordaug' TesoiinruiP*-
fio*uyi&ų faMuralŠų — jų re- vertė rtaSyffe ir labai didelis 
daktoriai turi pusvelčiui dirbti, 
o mes nespėjame jų visų net 
pervaryti. Turėtų būti tik keli 
pagrindiniai laikraščiai su ge
rais finansiniai* ir kūrybiniais 
pagrindais, kur kiekvienas ras
tų vietą savo sričiai. čia mufa 
reikalinga-Jabai radikali opera- 
dja, muttipfikarijos vėžys su
ėda daug mūsų kūrybinių, or
ganizacinių, finansinių jėgų, ku
rių mažai belieka tikrajai veik-

UFondo ieMatoriu*.ir pirmi- i • i/ . j
įatiu UHtinoe iSiArtlMiiir- Daihr

l Jūsų,duotasNį*. toMtoMtAMU- ĮOn» 
mus norėčiau pradėti įvadu, žariją — jų skaičius turėtų restim 
Mūsų rebdyvim maža lietuvių 
išeivija, nors kūrybiškai pajėgi,

būtų sumažintas nes nespėja- Kongreote hm taMB metus 
ma visur dalyvauti ir būti ak- M reasfinBft'dttįfatro- 

stipri. organizaci- tyvūs. 3. Mm* ftadų — tū- dū utopiją tat patabmotaMU

. Ll 2-17*7 
AN *-oo*t 
E¥ 4-4852

SeptyBŠta: m&s&rijBS vadi
namos tik respublikinėmis. At
sėt, jos neturi Maskvoj tiesio
ginių viršininkų (bet turi netie
sioginius). Jės valdo Šias sri
tis: Automobilių transporto ir 
plentų, Buitinio ©rventojų ap
tarnavimo (valyklos, skalbyk
los, siuvyklos, batų taysymo 
dirbtuvės, kirpyklos, apyvokos 
reikmenų taisymas ir pan.), 
Kaimo statybos, Komunalinio 

tari būti: .ūkio (butų paskirstymas, namų 
g'’č ■ ‘ priežiūra), Socialinio / aprūpini- 
i' t6o (pensuosir kt), Statybos 

(miestuose), Vietinės (amatįnin- 
kiškos j pramonės.. > į ?,

Kodėl: trylika kitų pamašiu 
valdžios agentūrų vadinama ko
mitetais, komisijomis ar valdy
bomis, gal galėtų paaiškinti tik 
Maskvos biurokratinių “plony
bių” žinovai Tie komitetai (ko
misijos. ar valdybos), panašiai, 
kaųr ir vadinamosios sąjungi
nės respublikinės ministerijos,

ministerijų
sa tai, nors jiteir po fakto, 
reikėjo atitinkamai įrašyti 
konstitucijom (Faktiniai pakei
timai buvo įvykdyti penai sau
sio,: bfcfendžo, birželioto rug- 
piūčio mėhesį. • _ . .

Iš perrašytų kofetitucijos 
Straipsnių;, dabafr imątyt: kad

4 8ANFRANCISCO,CaHf. — 2014 VtATERBURV, Conn. — 905 Oi
4 WpRCE8TER, Ma*a» — 169 MiUteiry Street
• YOŪNG8TOWN 3, Ohio — 21 Ffifth Avenub

-2-.- • . ramė dh®rt^.
C1J31 IT UeCKUy ▼ <itv CBESVBCHRvJcr «■

__ * -- fuS ll&MI mų npusunų svarstyme... . r.^-.. į- w
luUDę muOCKim. rHCW| E^ET^ < _

ti buvo ptfvtae Į»- sof4piltta^ gf
mmmkai (nors ne visų), tarp išvZsT
jų ir Alto vice-pinnminkas.

ėffbue______— VI 1-S3S6
Bridae St, N.M(, GI, S-Ž25S Bu Av“ ėk 23S-ao^

TO 7-1575 
ES 2-4685

sprendimuose (badsavimuota).
“Taip pat- ir Amerikos Lte- į.- '

tuvių Tarybos atstovai. Jfie — 
dr. P. Grigaitis, dr. V.
tis, Teod. Btinstrubas — betvo g™^om>T

konferencijoje tik stebėtojai ‘i' 
(“observers”), Alto atstovai ne- .
. . - m- Kone tėra uk ssenennar dokfdavė «*»”■ -—iKAn— .

KAS VALDOMA TH-M4IB MASKVOS,
mas Meto f pagribų su savo di-

Lietuvos ir lietuvybės dėita ėnturihamft, intėlektaalu- . » • ? e£ -. L ; į / .
oi^tostoE - VfiĮį dazmaroar taitatojn- Abtavto Ktapėdoi, ivraci|a,

-------- -- ■ ■- mas |statyma»UQVtofiBg attt- d|ųs«itospr«pQfiėW^kl,
varitoj yra ktaatįtnd^L ? Reti 
metai ten pnrayįryj be. šiofcfo ar 
tokio hoBstitacįgas pakeitimo. 
Ir dabar, gruptoto 30 d. Vil- 
znuje buvo? žLgaujo perrašyti 
du vadinamosios “LTSR” kon
stitucijos .straipsniai, kuriuose 
nustatomas tos. “LTSR” val
džios sutvarkymąs. E tikrųjų 
ne konstitacitortĮustato, kaip ta 
valdžia turi būti, sutvarkyta, o 
jau įvykdyti pertvarkymai nu
stato, kaip, 
'išrašyta M

PRIEŠ:
Drauge sausio 11 J. Kuprio- 

nis pastebėjo, kad esama kelių 
veiksnių, bet jie “neturi vir
šūnės ... Nesant to, dabar vie
nas ar kitas veiksnys kultivuo
ja sau nuomonę, kad jis yra 
vyriausias, o kiti turi tik sub
ordinuotos (nors viešai taip 
nepasako)”, šaukiamos tad 
konferencijos, kurių sutarimas 
jau laikomas bendru ir visiem 
veiksniam privalomu. Paprastai 
visi Sutinka jose dalyvauti. Au
torius ragino nesitenkinti ko- 
ferencijom, bet Sudaryti tų 
veiksnių viršūnę.

Lietuvos valdybės atstąty- shpti -nepriklausomos Lietuvos 
mo 50 metųfufcakčiai partto& toė6ktošftn ir jų taritfnf, nai- 

poptoriu je ptotaąanfiąū reta- tiMPtiem tietavių tautą. x

1W oMĘPmK' aSBC- • rrigiari trn ;
si& stirti torio® Mujom įfe- r,s . '

T22 Umen Avenue, M 
T«Mmm ėf 7- .. 

JVOtAS BRttrifrntAŠ vtdftjM
Dkfetif pasirmkinnb įvairių vynų, degtinių, konjaką, sMą

preimni o

• NČW IYaVEM, Comu — 9w ContoVM Avė.--------------LO 2-144S
• gEW VO8K, N-Y- 10011108 Weet 14th Street _ CH 3-3005
V l«WYORK 3. N.Y. — 38-2rta AVėm»e ----------------At 4-545S4 RAGMIpįlUI. — .17® MUricet ---------- GR 2-6387
• PATERSOM t, — 90 Main Street------------------   MU 19
• PHttADEUPHlA, Pa. 10122 —' N. tai 8L,------- PO 3-481S
• P£TraP|J|tGH % Pa- į=- 1Š07 E. ęąrwn Street--------HU 1-27»
4- SAN FRAMCISCO, Calif. — 20n SuRer Street____ f t Š-157T.. . . . . PL.S^taj

SW 8-2868

VHko valdybos narius yra 
pasiekę eilė užklausimų ir net 
priekaištų dėt Vtifco valdybos 
pbriniĖunko čfir. J. K Valiūno 
nuotraukos, pasirodžiusios “Vie

non, manosi, gentūrtL Nedaug š£iriasi ir Už- PlrteKažtai ypatingai
kad jis viršesnis; / sienių reikalų mrnktorija 'He- stojami su tuo faktu, kad oku-

reiktų betgi derinti darbus sa, ji tūrf Vilnrojė raštinę, bet P30*^0 atstovo L. Vladimirovo 
nuotrauka buvo patalpinta to 
paties numerio pirmajame pus- 

delegacija dalyvavo tik kaip ste- rencijos būtų šaukiamos konk- ro ir kokia jos prtamė. Nuo . 7^ .pirmininko
belojai. Daugiausia laiko buvo retiem klausimam (kaip šiuo Preikšo mirties nei ministerio pa^utmiajame.

ši “ministerfjar keieris metas v^yBbs pirmininko
— pavestas pranešu, Kau ar. j. k.

Valiulius pasKUuinu laiKU. ne
davė “Vienybei” nei tos nuo
traukos, nei leidtaio ją naudo
ti “Vienybėje”, nors to buvo 

klausimu yra pasižymėję savo patvirtinta. prašytas. Minima nuotrauka da-
veikla. Pastebėtina ’ taip pat, kad mafdtag 7 n^tas,

Tai, gal būt, sujungtų visus dar yra ariSų, fturibta kito* tada buvo gyvas “Vienybės’ 
rodančios valios ir pasiryžimo Afeskva* mtntttorijos himiriln retiaktoriię Juozas Tysnaya, ir 
dirbti. Tuo būtų įvykdytos ir lutojo Ltetuvuj ir ftorfug, ta nu0 toiko, matyt, užsukusi 
T. žiburių sugestijos. Neabejo- mtototorijomto .vddtoatoę stoo 
tinai nuo to pakiltų ir pačių

Mbdota, naflįytoa, spolViotolA __ ____ ___________________ . __
AdBMI —- GttMMtMi AM* (totoMomi* kateta*. apectotoi fto 
tora**!**** poruoitont pakisto* j vtttopgL ulittM tr pSUBnatol 

StfP&RKm REGB GOODS QOHP«
TU M M1IT • 2W OldMniNw YoA, N.Y. J0002

A . , . _ _ . . . . nereikta nė vieno veiksnio' joj, Kam šėjmutaėrespubliki- 
TėvitaM Vihmiunin sausio ima. fcnoma/tik tie. kurte re? autoriteto nei žeminti nei dėti nė btetoad nebuvo

127pra<r pažiūrėjo į tokias zotiicijas iė d^avo deba- P35^^ organizuoti nauj» padnrta viefitao gynybos nd- 
Z 1 zouucijas rase, aaiyvavooeoa- «<k „ reikt visai neesti nisterio ir niekas nežino, kur
konferencijas iš kitos puses, tuose ir balsavimuose”. (Tekstą . F ..’ .. . . . __ ...Esą “nėra^ra, kad mūs^vfr- yra pasirašęs ir Alto vfcepirmt ^“ybeS Ua"Slln0 ~ teg°I -imstttges ►

šūnės vengia viešumos, neisi- ninkas. Red.), 
leidžia spaudos atstovų arba 
varžo jų dalyvavimą... Kai ku
rie viršūnių konferencijų daly
viai, būdami kartu ir spaudos 
žmonės, nepaiso jokių suvar
žymų ir viską paskleidffia vie- 

’šumoje. Visuomenė lieka dezo
rientuota, o spauda, kuri lai- 

"kosi oficialių pageidavimų, atsi- 
e duria nemalonioje padėtyje”.

I87 ORCHARD ST, N.Y.C. T«LGRMI»
IR MAŽMENŲ PREKYBA

— pIDSJŠ PASIRINKIMAS AUDINIŲ — 
4 Vyrų ir' moterų Mtat&n, apsiaustam, suknelėm ir kti
• Audiniai arųflBkos te vietinė* vilnos, šilko, mėdvfinėn
• rSpcctolitri žeMita tabib* fiunėtait mutato** į. užto*n|
9 * JUcS MKBlUulUulC ••▼m. uSMHVVVa 'KHm .

patarnauti ktijentaoto, PnfcMt uMti ir pmiMiūM.

sugaišta diskutuojant 1968 me- atveju 1968 metų sukaktis);
tų minėjimo klausimą. Vilko ir reiktų, kad į tokias konfe- neturėjo. Ilk '■ pernai, vasario 
PLB valdybos pateikė savo pro- rencijas veiksniai ne tik vienas menesį tas tiradas buvo pri- 
gramas. Alto atstovai, kurie kitą pakviestų, bet kad pa- skirtas Sumausko pavaduotojai 
buvo tik stebėtojai, savo pro- kviestų ir tuos kitus veiksnius DiržinskaitekPffiušenkienei, ku- 

PO: gramos nepateikė ir diskusijo- ar veiksnelius, kurie svarstomu ri tik dabta tapd tame poste
Naujienos sausio 17 informa- se nedalyvavo’ 

vo jau apie pačios konferenci
jos eigą ir atskirų delegacijų 
konferencijoje rolę: “Diploma
tinės tarnybos atstovai dalyva
vo, kaip jie patys pareiškė.
tik informacijos tikslais. Jie ne- Draugo susirūpinimas 
dalyvavo nei diskusijose, nei veiksnių pirmenybės turėjo pa- veiksnių autoritetas.
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V1SBUTAS

MASKVA

Ar gerinamas ten žodis Šventas?

Aatttai išrioglinta aitri žvaigždė 
iš toto graso kiekvienam, 
ns nesišypso oesujm.

0, Maskva, Maskva!
Kas nežinotų tavo meno, amžiais sukaupto!

O ta MŪiutino gatvelė, 
šviesi užunarvė, kur pasibūdavo tautiečiai!

rauja žmogaus prigimčiai. Baž
nyčia tad ir nauju potvarkiu jų 
vartojimo iš. atlaidų praktikos 
visiškai neišstūmė, tik kiek ga
lint sumažino jiem' skiriamą 
reikšmę. Pakartotinai dokumen
te pabrėžiama, kad dvasia turi 
sukilninti kiekvieną išorinį

:' = Kad aMMMsav —dryjrfcn ;•
Dabar dėl pašų dėstomųjų 

dntekų Itetasoje ®ė ■' tik F*- 
(tetos mokytoje, bet ir gtana- 
rijoje visi dalykai tavo priva
lot, čia gi, gimnazijoje, daugy
bė dalykų yra pasirinktinų. Lie
tuvoje net ir tada, kai reikėjo 
imti nemėgiamus dalykus, ta 
jokio pasirinkimo, tavo noriai 
mokomasi ir tavo atsitikimų, 
kad vaikai tiesiog verkdavo, jei 
tėvai neleisdavo toiian į moks-

Sankt-Peterburge tuo laiku 
Šaipūnas garsėjo. 
Jis ratas tavo Maskvoje, 
bet laukiamas Ug širdžiai skaudant 
čia pat iškifo Bevetiovas, . 
skamnejo sonnovas ir utį 
Visą neapsakys*, 
ir visko neapimsi, 
kas jauną širdį džiugino ir dvasią kėlė.

Maskva, Maskva!...
Ir šiandien milijonai 
norėtų ją matyti šviesią ir svetingą.

kuris tavo, sakysim, Mr. Smith, 
pagavo tą raštelį ir paskaitė. 
Jame tavo taų> parašyta: “I 
hate Smith. He is stupid. He 
has bird’s bram”. (Aš neapken
čiu Smith. M kvailas. Jis turi 
paukščio smegenis.) Ir štai ko
kia buvo mokiojo reakcija: jis 

paėmė pltmksta. pridėjo prie
šais žodį “Smith” “Mr.” ir ati-

; Užmigo tūkstančius žavėjęs Stanislavskis, 
užmigo Auna Knipper ir Kačalovas, 
n imago ir Durys ntų, 
palenkę jaunus ir senus 
drauge su jais kentėti, verkti, džiaugtis, 
beišgyvenant meno šventę.
Ak, ne be reikalo 
tai meno iškiliai šventovei
- . -p- y'_ — —r - - Y- -a — aauksinių zoazių prirašytai 
O kas dabar ten šventa?

sus. Registruotis iš anksto pas 
SAS sekretorę: Vita Noreikaitė, 
6 Kenwood Avė.," Baltimore, 
Maryland, 21228. Sekretorė tei
kia ir smulkesnių informacijų.

3. Pakeičiama doktrina ry
šium sų pašventintais daiktais 
ar ypatingomis vietomis bei 
bažnyčiomis.

me savo klasėje, reikia pati- 
stengtis juos tapnoti, atjausti, 
ne priskaikytL tat irikoti bū

rių vienas yra teMi|įĮtor

7.. čia, Ameriksde, vaisdinių 
priemonių begalės: skaidrės, 
filmai, paveikslai, putota ilius- 
traotos knygos, kaHtoS laborato
rijos, namų darbam duodamos

Trečią dieną pagrindinė pa
skaita bus — Moralinis ir es
tetais apsisprendimas — eiti 
“ ™ ,,irtam- turi tais dalykais arba apsirū
Diskusijų būreliai.

imti per daug f galvą, ką mo
kinys pasago, dažnai ne iš blo
gos vatas ar nesuprasdamas.

Prieinama net prie tekių da
lykų: vięna mokinė parašė sa- 

patefbno ptakšteteįR iš tariu vo draugei raštelį ir siuntė jį 
mokinys mokosi namie, jų pa- per kitas mokinius. Mokytojas, 
įklausydamas ir tt

Tu skirtumų yra kur kas 
daugiau. Visų jų Čia nesumi
nėsi, bet jau ir šių pakaks į- 
rodyti, kad mūsų lietuviukas, 
atėjęs šeštadienį iš anos aplin- 
kos į mūsiškę šeštadieninę mo
kyklą, susidūręs su mūsų tvar
ka ir reikalavimais, pasijus lyg 
nelaisvėje, štai dėl ko vienas

Programa
Stovyklai numatyta ši prog

rama. '
Pirmos dienos pagrindinė pa

skaita bus — Studentas ateiti
ninkas — rinktinis kataliką^ ir 
pavyzdys savo aplinkoje. Toliau 
diskusijų būreliai su referatais: 
1. apaštalavimas religiniai abe
jingų tarpe ir 2. antireliginiai 
sentimentai universitetuose ir 

^sunkumai ginant katalikybę.
Antrą dieną pagrindinė pa

skaita bus tema — Tautinis su
sipratimas — lietuvybės svarba 
ateitininkijoje. Diskusijų būre
liai. Vakaro simpoziumas lies 
organizacinę metodiką mokslei
vių ir studentų bendrame vei
kime.

Aš tavo namuose tik svečias tebuvau.
Bet svečias ir jaučiaus.
O jaunime radau bičiulių.

pačiu ir amžinoji bausmė, yra 
naikinama išpažinties sakra
mentu, vis dėlto pasilieka laiki
noji bausmė, nes žmogaus 
nuodėmė pažeidžia prigimtą tei
singumo tvarką. Teisingumas 
reikalauja bausmės šiai tvarkai 
atstatyti, šitokia laikinoji baus
mė šiame gyvenime gali Imti 
panaikinama maldom ir gerais 
darbais arba atlaidais, suteikia
mais iš Bažnyčios dvasinio lo
byno. Priešingu atveju, atsily
ginimas už šią laikiną bausmę 
turi būti padarytas skaistyklo-

Jte to -Įteikta gan niWif. F-ir J- 
’ nort’ nta, M^tatakgta šauti su vt- 

aoktan štatatate gta skaityti 
‘ krmflnra tetarkite, o man tik

Daiktų ir vietų, kaip sąlygi
nių aplinkybių, vertės sumaži
nimas patį atlaidų pelnymą pa
daro daug paprastesnį ir kil
nesnį. Atlaidai bus teikiami už 
asmenines maldas ir darbus,

kaip dingo tūkstančiai ir milijonai, 
juodnasrio sitomo suryti.
Tu per kilnus buvai to riftino valstybei. 
Ir Štai dabar, kada tiktai prisimenu tave, 
lenta pagarbiai galvą ir meldžiuos, 
kad nušvietei jaunystę mano.

. ANTAMAS MAtaOlttS ■_ .. v kartą atrodė, kad tani ir. jų
'į. h, ’ įtf dainai ' MM®“8* mokykios

Hm. JanSdT eiU į

Yėri". motely TOtatanfiai mete jĮ ir
’ f-1'7-'-- _ nriUAėi mnkvHa. Be vadinasi įtl, *** l g *tema

ir joje dar šiaip taip s&taiko. 
Nepaisant to mokytojas dirbo 
ir tebedirba, dažniausiai tik už 
simbolinį atlyginimą, kai tėvai 
tuo pačiu metu bedirbdami šeš
tadienį, gauna pusantro karto 
už valandą. Mokytojas to nely
gina ir nestreikuoja, kaip ame
rikiečiai mokytojai kai kur jau 
daro. Priešingai, jis stengiasi 
dirbti ir toliau, kad ir sunkio
se sąlygose, kad ir nesuprastas 
ir neįvertintas, nes žino, kad 
tuo jis atlieka savo, kaip kultū
rininko, šventą pareigą.

(bus daugiau)

Ir ta jaunystę mano saugojai, 
nebūdamas nei draugas, nei bičiulis. 
Tarnyboje mane nuoširdžiai mokei 
ir pastatei pirmųjų eflėjei 
Iš tarto rūstus man atrodei. 
Dėt tavo zouzuu man tarų

(Atlaidų doktrina). Bažny
čios tradicinė laikysena at
laidų atžvilgių šioje konsti
tucijoje iš . psmės paliesta tri
mis atžvilgiais:

1. Daliniai atlaidai nebebus 
matuojami dienomis ar metais. 
Atlaidų kokybinis matavimas 
priklausys nuo atskiro asmens 
vidinės padėties arba dispozici-

Nė metai ueprašoko — 
pikteeųfe despotas užvaldė caro sostą. 
Su rūpesčiu sužiuro visos šalys

gėdo ir uuraado. gutarijos ir žymesni šviesuo-
kate maiės atstovai panaudojami 

gerta pavyadys “sense ož hu- Šiai kovai, kad mokinys nėmes- 
nštaST tat taą teta mokytojo tų mokyklos. Tą skaitome spau- 
iMvInrm tą daųgįan doje. girdime per radiją ir te- 
patakė Mge tebarimae fr ta leviriją. Amerikoniškoje mokyk- 
^O^taMtara^įan gnrinhn loję labai svarbi mokytojo pa- 
t^i raįektoeešsnti mokytoją, rriga mokinį motyvuoti, ty. su- 
Ctal bK, bet mes seneuaiostas dominti savo dalyku, paveikti, 
kartos inokytojai žtaom, kas to- kad jte nepamestų noro mo-

Brangus Eugenijau!
Tu malonus buvai,
toks elegantas, toks šviesus ir patrauklus, 
kaip jaunas rnlfat žiedas.
TU įmergaitę ne, nepanašus buvai, 
bet rožė tau pritiko.
Tta vienų kartą geBMjai mane, 
grąžindamas sveikatą. 
Tau ačiū pasakyti negana. 
Trumpai tave tepažinau, 
bet tavo malonaus, šviesaus pųvtikslo neužmiršiu, 
kol tik kdiausta

Apaštalų tostas sausio 1 pa- 
kritė ųž maldas ir gerus dar
bus attaĮdlį teikimo būdą. Da
bar lahitei pabrėžiama asmeni
nio pamaldumo būtinumas, ne- 
bekreiptani tiek dėmesio į išo
rinius ar vietas, kaip 
atlaidų pelnymo būtinas sąly-

j3gk.,: . .

jis kalba savo maldas ar atlieka 
gerus darbus, šiai asmeninių 
nuopelnų ktaybei, kuri žinoma 
tik Dievui, Bažnyčia iš savo pu
sės tik pridės atitinkamus nuo
pelnus iš savo dvasinio iždo.

2. Susiaurinamus visuotinių 
atlaidų pelnymo galimybės. Pa
gal naują įstatymą visuotinius 
atlaidus asmuo galės pelnyti 
tik vieną karią dienoje. Išimtis 
tik mirties valandą. Paskuti
niuoju atveju nebetaikomos są
lygos rankoje laikyti kokį palai
mintą daiktą ar iš anksto turėti 
užtikrintą “popiežišką palaimi-

Mes vieną kartą verkėm tavo gatvėse, 
kai caras nužengė nuo sosto, 
ir laisvės vėtava iškilo 
virtum valdovo rūmų.

pinti patys iš sklypelių, arba 
Registracija važiuoti jų pirkti į miestelių ar

Stud. Ateitininku Sąjungos miestų parduotuves ir, žinoma, 
centro valdyba kviečia visas mokėti valdiniam prekybos 
draugoves atsiusti atstovus į tinklui už tarpininkavimą.
stovyklą — ideologinius kur- (Elta)

Šv. Alberto Didžiojo išsireiš
kimu Bažnyčia dalija atlaidus 
iš dvasinio lobyno, susidariusio 
iš Kristaus kančios, Mergelės 
Marijos, apaštalų, kankinių ir 
visų šventųjų nuopelnų. Bažny
čios galia atlaidus teikti buvo 
paskelbta kaip tikėjimo tiesa 
šešioliktame šimtmety ir re
miasi “raktų jėga”, kurią Kris
tus pavedė šv. Petrui ir jo įpė
diniam (Mato 16, 18).

Naujoji konstitucija apie at
laidus nėra naujų tikėjimo tie
sų paskelbimas, bet tik anks
tesnių tuo atžvilgiu tiesų pa
tvirtinimas ir sukūninimas.

Konstitucija yra sudaryta iš 
dviejų dalių — teologinės ir 
praktinės. Kiekvieną jų pa
ruošė specialios komisijos iš 
septynių narių, paskirtų Pau
liaus VI. Naujieji nuostatai įsi
galios trim mėnesiam praslin- 

tuo tarpu kai. daiktai ir vietos kus po jų paskelbimo ofkialia- 
afiaidam pelnyti lieka tik prie- me Vatikano leidiny “Acte 
menės, bet ne sąlygos. Daiktų Apostolicae Sedis”. šio paskel- 
ir vietų vartojimas neprieita- bimo data dar nepranešta.

Ak, titiaito Ignai*
Tave pifmtautai pažinau.
Tu man buvai kate vyresnyria brolis.
Vedei mane į šviesą, į gyvenimą, 
virai dar jauną ir nedaug pasaulio teregėjusį 
P® dešimt metų jau dingai.

Vai kas juos suminės ir tuos kitus, 
kurtas mačiau ir pažinojau 
Tik neažsbneutt nė vieno, 
kmtbūfiau pasteiktinęs kada 
šviesus tai buvo laikas!

KADA KOLCHOZ1NINKAS 
GALČS NUSIPIRKTI

Gruodžio 30 d. Vilniuje vy
kusiame sovieto posėdyje de
putatas K. Meškauskas kalbė
jo, kad (dar tik!) reikia suda
ryti sąlygas, kad kolchozų dar
bininkai, dabar gaudami- atlygi
nimą pinigais, galėtų bent pa
gal darbadienius nustatytų nor
mų ribose nusipirkti nustatyto
mis kainomis grūdų ir kitų že
mės ūkio gaminių.

Kalbėjo taip pat, jog dar rei
kia sudaryti sąlygas, kad ir kai
me butų galima gauti nusipirk
ti šviežios mėsos ir pieno pro
duktų.

Sąlygų, apie kurias dar tik 
kalba, kad jas reikia sudaryti, 
datter. pėra. Atseit, ^duonos, 
pieno bei mėsos gamintojai

O, Matava, Maskva!
Prieš šešiasdešimt metų pažinau tave kitokią.
Tada tote P*t ne tėvas valdė Rusiją, 
O juo lafetas — pasiglemžtas šalis. 
Jų tarpe slinkiai dūsavo ir mano tėviškė, 
Mt Mtv otiį osr KTCĮMItO.
O ta Šribsl atrodei.

Stud. ateitininkų žiemos stovykl;
Studentų Ateitininkų Sąjun

ga savo žiemos stovyklą ir i- 
deoioginius kursus rengia vasa
rio 3-5 netoli Baltimorės — 
CYO Retreat House, Sparks,

? ra^y z /
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Mieste, iš kurio 800 lietuvių išvyko į karą
Sveikinant Aleksandrą J. Aleksį jo 80 metų proga' (3)

Aleksandras nebegrįžo i Eu
ropą. Ne tik dėl to, kad Euro
pa buvo pirmojo pasaulinio ka
ro gaisre. To karo metais at
sirado stipresnis ryšys, surišęs 
Aleksandrą su Amerikos gyve
nimu — 1916 vedė. Vedė Pra
nę Nutautaitę, gimusią Chica- 
goje, šv. Kazimiero seserų mo
kyklos auklėtinę, paskiau uo
lią veikėją moterų draugijoje. 
Vedė ir pamėgino susirasti ge
resnį lizdą. Trumpą laiką pa
buvojo Brooklyno Apreiškimo 
parapijoje, Detroite, Mich., 
Springfield, Illinois, o nuo 1924 
(enciklopedijoje rašoma: nuo 
1928) Waterbury, Conn. Buvo 
pagunda vėl keltis i Apreiški
mo parapiją Brooklyne. Bet 
žmona tarė: “Aleksandrai, me
tai sustoti; juk vaikas jau tre
čioj mokykloj...” Mat, Alek
sandro šeima jau buvo skai
čiuojama nebe dviskaita, o dau
giskaita: nuo 1917 augino De
troite gimusi sūnų Norbertą. 
Taip, dėl jų reikia sustoti ir 
susukti pastovų lizdą. Tegul tas 
lizdas ir bus Waterbury.

uostas. Žmona Įsitaisė 
saloną”. Turėjo juo 
pasisekimo. Norbertas 
gabiai mokėsi. Alek- 
galėjo spausti klavi-

Waterbury turėjo būti Alek
sandrui idilės ramios kūrybos 
saulėtas 
“grožio 
didelio 
mokėsi, 
sandras 
šius Dievo garbei ir braukti 
gaidas popiery tėvynės kūry
bos aruodui.

Laimės dienos nesti ilgos. 
Jau 1930 Aleksandras palydėjo 
Pranę į kapus. Viena bėda dar 
ne bėda. Bet jos pakeliamos, 
jei ne visos iš karto supuola.. 
Aleksandrui paliko dar paguo
da — Norbertas. Gabus, verž
lus, puikiai mokėsi, buvo taip 
pat muzikas ir ta savo muzika 
pelnė tarp draugų dideli popu
liarumą. Baigė Notre Dame u- 
niversitetą...

Atėjo antrasis pasaulinis ka
ras. Iš Waterbury miesto 800 
vyrų lietuvių išėjo į karą. Išėjo 
ir Norbertas. Tarnavo Indijoje. 
Dalyvavo visokiuose konkursuo
se, kurie davė progą avansuoti 
tarnyboje, ir per nepilnus tre- 
jis metus paklio iki majoro 
laipsnio. Grįžęs su visu tem
peramentu leidosi i radijo ir te
levizijos reporterio, pranešėjo 
darbus. Įtemptas, nervingas dar
bas palaužė sveikatą, palaužė 
sunkiai pataisomai. O tai pa
laužė ir tėvo savijautą. Tai bu
vo ypačiai nuo 1950 ...

moteris ... Ant kitos sienos vai
kinas — ugningom, veržliom 
akim, šalimais ant komodos 
jau majoras — tos akys lyg bū
tų pavargusios ...

Lengva pasakyti daktaram: 
jei nori eiti paskui — gali; bet 
jei nori būti normalus — tai 
“take it easy”; turi eiti į gy
venimą, atiduoti jam, ką priva
lai, ir paimti iš jo, kas tau pri
klauso ... Beliko Aleksandrui 
viena sritis, kuriai jis galėjo a- 
tiduoti save — visuomenė, o 
dar kita — muzika. Ir didžioji 
jo gyvenimo dalis Waterbury 
buvo tarnavimas lietuviškom or
ganizacijom. Tarnavimas links
mu veidu, su šypsniu, šypsnys 
galėjo būti kaukė. Bet jis buvo 
reikalingas krašte, kur yra ne
rašytas įstatymas — “keep smi- 
ling”... “Ir šypsodavaus, o kai 
norėjau išsiverkti — ėjau na
mo”.

Balfo suvažiavime 1964 liepos 1 iš k. j d. Marcelė Andrikytė, Abra- 
ham A. Ribikoff — Conn. senatorius, Aleksandras J. Aleksis, Ma
rytė Kižytė.

Koncertas Norkūno paminklo naudai Brooklyne. Iš k. j d. Juozas 
Bolevičius, Aleksandras Aleksis, Ana Kaskas, Algirdas Brazys.

Aleksandro pasikalbėjimas 
su korespondentu nutrūksta. 
Tylos minute pasinaudodamas, 
korespondentas permeta akim 
kambario sienas. Jose mato a- 
nos idiliškos praeities šviesius 
likučius,. kuriais tebegyvena A- 
leksandras bent savo keturiose 
sienose... Tai ji, taip, tai ji— 
ta Pranė. 0 graži turėjo būti

O ką gi Aleksandras dar galė
jo iš to gyvenimo paimti? Pa
imti džiaugsmą, kada matai, 
kad tavo darbas duoda vaisių; 
džiaugsmą, kad tave suprato ir 
priima su pasitenkinimu... Ir 
korespondentui rodėsi, kad tas 
visuomeninis darbas ir buvo A- 
leksandro, veržlaus, veiklaus, 
socialaus, išsigelbėjimas ... ’

A. J. Aleksis su sūnumi Norbertu

Kažin ar beverta kartoti var
dus t u organizacijų, kurių 
priekyje reiškėsi Aleksandras. 
Gal tik lietuviškos veiklos ilius
tracijai suminėtina, kad per 
tuos 11 metų, kada Aleksand
ras primininkavo Altui, Water- 
bury pristatydavo aukų dau
giau kaip New Yorkas ...

Lietuviškos veiklos istorijai 
primintina, kad nuo 1934 per 
penkeris metus Aleksandras va
dovavo pirmai lietuvių radijo 
programai, dalyvavo su savo 
choru Yale universiteto iškil
mėse, o 1939 metų parodoje 
New Yorke lietuviško skyriaus 
atidaryme su choru, kur Nor
bertas buvo pranešėjas.

Praeities santykiam, grupių 
santykiam, suprasti — kaip tie 
santykiai anais laikais įsi - 
tempdavo dėl “gaidžio plunks
nos”, Aleksandras su šypsniu 
prisiminė ir vieną savo epizo
dą .. . Tada Aleksandras buvo 
Katalikų Federacijos pirminin
kas. Kalbėjo syki jaunimui apie 
mišrias vedybas. Patoleravo 
mergaitės nutekėjimą už nelie- 
vio, bet turėjo neatsargumo 
griežtai pasmerkti vyrus, kurie 
veda nelietuves. To meto tau
tininkų veikėjas anuos žodžius 
prisitaikė sau. Na, ir “politinis 
konfliktas”, kuriame Aleksand
ras išaugo Į tautininkų “ėdi - 
kus” . .. Tik kai Lietuvos ne
priklausomybės 20 metų pro
ga ta pati tautininkų valdžia 
įvertino Aleksandro nuopelnus 
lietuviškai veiklai; kai konsulas 
Jonas Budrys įteikė jam Gedi
mino ordiną, — tariamieji kon
fliktai aprimo, ir visuomeniniai 
vandenys vėl ėmė tekėti ra
miai kaip ir vasarą Naugatucke.

Visuomeninis darbas nuteka, 
ir nepalieka nieko, kas primin
tų darbuotoją ateities kartom. 
Kitaip yra su kūrėju. Kūrėjas 
ima gyventi savo kūriniuose A- 
leksandras sakos parašęs apie 
80 dainų, pusę tuzino giesmių, 
operetę “Į Tėvynę” . .. Kores
pondentui jau nebuvo galimy
bės tos muzikos bent vieną ki
tą gabalą pasiklausyti. ..

Kai pasikalbėjimas nukrypo 
į ateitį — į parapijų aprūpini
mą vargoninkais, chorų aprū
pinimą chorvedžiais, Aleksan
dro Aleksio diagnozė buvo rea
listiška, bet ji negalėjo būti 

šviesi. Vargoninkų, chorvedžių 
klausimas yra susijęs, kalbėjo 
jis, su materialinio aprūpinimo 
reikalu. Dabartinis vargoninko 
darbas daug kur prilygsta kva
lifikuoto darbininko atlygini
mą. Tad sunku norėti, kad jau
nimas veržtųsi į vargoninko, 
chorvėdžio profesiją.

Su tuo susijęs bažnytinių 
chorų likimas. Jų likimą pasta
to grėsmingesnėn plotmėn li
turginė reforma, kuri chorus 
pakeičai masės recitavimu baž
nyčioje. Tur būt, nuo vietos kle
bono ir vargoninko kooperavi- 
mo ir sumanumo priklausys 
chorų likimas.

Korespondentas atsisveikino 
amžiaus sukakties kaltininką ir 
kelyje iki New-Yorko turėjo lai
ko permąstyti meninį likimą 
žmogaus, kuris savo išsigelbė
jimą ir laimę rado tarnauda
mas visuomenei. Tebeskambė
jo Aleksandro žodžiai: “Su nie
ku nėjau į konkurenciją ... 

‘Džiaugsmą turiu, ypač jei lie
tuviai vieningai veikia ... Ir da
bar tuo gyvenu”. Tai žodžiai 
žmogaus, kuris leidžiasi į visuo
meninį darbą ne tuo sumetimu, 
kad galėtų būti priekyje, vado-

PASAULIO DĖMESYS KRYPSTA Į 1967 PASAULINĘ 
KANADOS

Didžiausias ir prašmatniau
sias pasaulyje gimtadienis bus 
švenčiamas 40 mylių nuo JAV 
sienos į šiaurę ant dviejų salų 
ir pusiasalio.

Tai yra “EXPO 1967” — pa
saulinė ir tarptautinė Montrea
lio paroda, kurios proga Kana
da baigia savo per visus metus 
trukusią 100 metų konfederaci
jos sukakties minėjimą. Atida
rymas — balandžio 28, užda
rymas — spalio 27.

Tarptautinių pasaulio parodų 
biuras Paryžiuje pripažino 
“EXPO 67” pirmos kategorijos 
statusą — tat yra toks pirmas 
vakarų pusrutulyje ir trečias 
visame pasaulyje. Viso pasaulio 
valstybės remia ją.

Per praėjusius penkerius me
tus Kanados valdžia įdėjo 350, 
000,000 dol. į šią parodą. Apie 
70 kitų dalyvaujančių valsty
bių išleis šimtus milijonų dole
rių. Amerikos paviljonas, dau
giausia iš plieno, dvidešimties 
aukštų sferinis pastatas, pana
šus Į milžinišką pūslę, bus 
aukščiausias parodoje. Supro
jektavo amerikietis Buckmins- 
ter Fuller. “Pūslės” erdvė vi
duje — 7,000,000 kubinių pė
dų.

Rusų išlenktu stogu paviljo
nas pritrauks daug smalsuolių: 
bus įrengtas kambarys, kuria-

POLITI- 
studijos 
Democ- 
ir ko-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Juozas Girnius — IDEALAS 

IR LAIKAS, žvilgsnis į da
barties ateitininkiją ir lietu
viškąją išeiviją. Ešleido Ateities 
leidykla. Finansavo F. Manelie- 
nė savo vyro prof. Vito Mane
lio atminimui, jo mirties me
tinių proga. Spaudė Draugo 
spaustuvė Chicagoje. Aplankas 
dail. Rimanto Laniausko, 238 
psl. kaina 4 dol.

Dr. Kazys Šidlauskas — A- 
MERIKOS LIETUVIŲ 
KA, John P. White 
“Lithuanians and the 
ratic Party” santrauka 
mentarai. Išleido lietuvių lite
ratūros draugija 1966 Chicago
je, 102 psl., kaina 1.50 dol.

Portfelio '65. Photographs 
by Algimantas Kezys, S. J. Su
dėtos atskirai atspaustos nuo
traukos, įvado žodžius parašė 
jėzuitų privincijolas kun. Bru
no Markaitis, S. J., Hugh Rd- 
wards, Chjcagos dailės institu
to fotografijos skyriaus kurato
rius, ir K. Bradūnas; 58 lapai, 
kaina 2 dol. Išleido tėvai jėzui
tai, 2345 W. 56 St., Chicago, 
III., 60636.

A. J. Aleksio ir P. Nutautaitės vestuvių nuotrauka (.1916)

bet greičiau tam, kadvauti,
darbas būtų nudirbtas.. .

Buvo proga sustabdyti min
tis ir ties tautinio gajumo 
reiškiniu: nuo 8 metų Lietuvos

nematęs, neikada ir mekenę 
lietuviškai nemokomas, Alek
sandras J. Aleksis sugebėjo vi
sa savo širdim išlikti lietuviš
kas. ...

PARODA
me žmogus pasijus esąs be svo
rio. Tokią ‘'besvorę” padėtį pa
tiria astronautai erdvėje.

Kanados paviljonas, kainuo
jąs 21,000,000 dol.. dominuos 
visą parodą.

Ieškantieji piamogų ir pasi
linksminimų tas jų operose, 
viešuose sporto parengimuose, 
cirkuose, baletuose, naktiniuo
se klubuose, Wlat Disneyland 
ir t.t.

Per 50 mylių apie Montrealį 
bus paruošta apie 300,000 nak
vynių atvykusiem svečiam. Tuo 
rūpinasi ypatingas nakvynių 
biuras. Jau keli mėnesiai kaip 
veikia parodos kelionių biuras.

Kanada neturės nė cento pel
no iš parodos. Ne tam ji ren
giama. Spėjama, kad Kanada 
turės pridėti 80,000,000 
Tikrasis pelnas bus, 
Kanada pasirodys, kaip ji 
se srityse žengia pirmyn.

dol. 
kad 
viso-

Italijos paviljonas

šis paviljonas skirtas žmogui ir j0 aplinkai

Iš LIET. BENDRUOMENES 
CENTRO VALDYBOS 

VEIKLOS
Kultūros Fondo finansiniam 

reikalam pataisyti Chicagoje su
rengtas vajus. Vajus sėkmin
gai praėjo. Nemaža pelno gau
ta iš specialaus banketo, ku
riam daugiausia dirbo Ona Gra- 
dinskienė. Lėšų telkimui daug 
pasidarbavo LB tarybos narys 
dr. Leonas Kriaučeliūnas ir a- 
pylinkių bei apygardų valdybos.

Lietuvių kultūros ir istorijos 
muziejaus organizavimu rūpi
nasi J. Jasaitis.

Mokytojų konferencijos bu
vo Chicagoje padėkos dienos 
savaitgalį. Aptarta visa eilė su 
švietimu susijusių klausimų. Pa
grindines paskaitas skaitė mo
kytojai, kurie dirba amerikie
čių ir lietuvių šeštadieninėje 
mokykloje. Švietimo tarybos 
pirm. J. Ignatonis dalyvavo ir 
rytinio pakraščio mokytojų su
važiavime, kuris įvyko New 
Yorke gruodžio 17. Organizavo 
Maironio mokyklos vedėja E. 
Ruzgienė.

Informacijos centrą 
organizuoja Gintautas 
tis, S.J. Jam pavesta 
vadovauti ir sukviesti 
gus talkininkus. Informacijos 
centras veiks kaip JAB LBcen- 
trinė institucija. Informacijos 
centro steigimu daugiausia rū
pinosi pirm. J. Jasaitis.

Centro valdyba prašo apylin
kių ir apygardų, kad jos atsi
skaitytų su solidarumo įnašais.

prie LB 
Sabatai- 
centrui 

reikalin-

Indijos paviljonas Montrealio parodoje



tazacįjų atstovųsusirinkime ritus 
AJLB. af^mkės valdybas pfr- to b 
tata Aut—teHutimtantan aa» ,-■ renra 
teitaiVasario ta ilkihningo mi- cpta|

Yra numatoma ši. programų
1. Delegacija pas Cmmecti-j^j^.j 

cuto . valstybės gubernatorių turėžų 
lotai N. Dempsey. Gubernato
riui tuo reikšta raštas buvo pa
rašytaspraeitų metų gruodžio 
patingoje ir j į gautas atsaky
mas, yoggubernatorius Demp
sey priims lietuvių delegaciją 
vasario 7 ±10:30 vai. ir pa
ruoš tai dienai atitinkamą pro
klamaciją. Be to, lietuviška tri-

ilgiau puste štai
Hartfordo Betariu 
trumpą pognmą, 
Šoks porątaiittaių

Antroj programos daly kal
bės specialiai tai^progaipa- vos nepri 
kviestas nepriklausomos Lietu- mąs tikrai

ApyttMMS ▼IMyML’tKBS) KM 
Hartfordo tietinūų visuomenė į- 
uėrtin* ualdyjuiĮy ji^mM pas
tangas, kad’šiais meteis Lieta-

spataė ims tikėlia steito Capi- 
tolyje per ištisą savaitę.

Delegacijos sąstatą sudaro: 
vyr. teismo ėmėjas Pranas Ma- 
etanas, Counectkuto valstybės 
kariuomenės dalinių vadas pui
kiu. Antanas Šukys, Hartfordo 
lietuvių parapijos klebonas ku- 

_ nigas J.. Matutis,. Ą.LB. apy
gardos valdybos pirm. dr. Pet
ras Vileišis, Hartfordo apylin
kės valdybos pirm. Antanas 
Ustjanauskas ir tautiniais rū
bais apsirengusios lietuvaitės: 
šerkšnaitė, Kuprytė ir Kris- 
čiokaitytė.

Vizito metu numatoma įteik
ti gubernatoriui gintarinę do
vaną, o taip pat ir prašymą, 
kad kaipo vyresnysis guberna
torius iškeltų pavergtos Lietu
vos padėtį gubernatorių konfe
rencijoje ir paprašytų, kad vi
sų valstijų gubernatoriai tuo 
klausimų įneštų atitinkamą re- 
zotiuciją.

2. Vasario 16 minėjimas bus ne visi tėvai pilnai supran- 
ruošiamas vasario 12. Pirmo- ta šios mokyklos būtinumą ir 
ji minėjimo dalis bus pradėta save vaikų į ją neleidžia. To- 
10 vaL ryto Svč. Trejybės baž- _ Bau žodį tarė mokytojas Juo- 
nyčioje iškilmingomis pamaldo- zas Raškys. Jis taip pat iškėlė 
mis, kurias atlaikys klebonas i - 
Juozas Matutis. Pamaldose gie- svarba, 
dos Hartfordo lietuvių choras, 
vadovaujamas muziko Jurgio

Lftuanistinės mokyklė* dįgto- terię pčogr—na dalį attiks šv. 
tė įvyko sausio 7 d. 6vaL v. - Andriejaus panądjos šv. Cedfr 
šv. Andriejaus parapijos salė- jos chaną ir taiuhfatitaa mo
ję. Įžangos žodį tarė mokyklos kyktos moktaiaL .
vedėjas muz. Jonas Beinorius.

ledos seniau ir dabar” eilė
raščių, giesmių ir dainų. mon
tažą. Užbaigus meninės progra
mos dalį pasirodė ir visų laukia
mas ^Kalėdų senelis (V. Trečio
kas), kuris ne tik vaikučius, 
bet ir mokytojus apdovanojo 
lietuviškomis knygelėmis. Sene
liui atsisveikinus, tėvų komite
to pirm. Vyt. Stašaitis pakvietė 
tarti žodį parapijos kleboną 
kun. Benediktą Gauronską. Kle
bonas yra didelis lietuviškų rei
kalų rėmėjas. Ir šia proga labai 
jautriai išreiškė lituanistinės 
mokyklos reikšmę ir jos reika
lingumą. Labai apgailestavo,

pumu ruošiasi nepriktoušomy- 
bes mipėjimo programai. Taip 
pat pradeda ruoštis parapijos 
koncertui, kuris įvyks pavasa
rį. Choras lapkričio 26 surengė 
metinį dainų ir šokių vakarą, 
kuris praėjo su nepaprastu pa
sisekimu.

rinkimas įvyko gruodžio 11. Bu
vo peržvelgta atlikti darbai 
ir pramatyti ateities planai. Po 
susirinkimo teisėjas J. Monchu- 
nas (iš Hartford, Conn.) su 
skaidrėmis parodė vaizdus iš 
Lietuvos, kuriuos jis nufoto-

^4'4
f --

CLEVELANDO ALTO SKYRIAUS VEIKLA
2. Clevelando A.L.T. Cleve- tikslu informuoti ir pasiihfor-Sausio 8 Lįptųvių namų salė

je įvykus&mė Clevelando tie- lando skyriaus pirm, inž A. muoti keliamu konsularines su- 
tavių otgapiracijų susirinkime, Pautienis išsamiau painforma- 
dalyvaujata A-čiai atstovų, vai- vo aąrie JAV Valstybės Depar- 
dyba supažindino su skyriaus tąmento pastangas ratifikuoti 
veiklos planas. konsularinę sutartį su komunto-

1. šiais metais- Vasario 16 Susirinkimo daly-
minėjimas rengiamas vasario buvo laiškų sė- pravedimą senate. Jis

natonam pavyzdžiai ir taip pat r ~
nurodyti adresai, kuriais reiktų

Pautienis išsamiau painforma- tarties klausimu.

3. Susirinkimas atkreipė dė
mesį į Clevelando A.L.T. sky
riaus pirm. inž. A. Pautieniaus 
ryžtingą veiklą, rėmusią rezo-

12. Abiejose lietuvių parapijo-

tuvos laisvės intencija. Organi
zacijų vėliavos su palyda daly
vaus šv. Jurgio parapijos pa
maldose. Iškilmingas minėji- 

T ’mas įvyks Marijos Nepaliauja
mos Pagalbos, parapijos salėje 
4 vai. p.p. Minėjime pagrindi
nę kalbą pasakys prel. Jonas ■ 
Balkūnas iš jĮ4ew Yorko. 
pagrindinė? fedbos bus solisto 
Stasiou Barorko«eertas. Susirin
kimas nasritavoą kad minėji - mo JaSTbūtų surengi ™tn>danfląis praktišką naudą 

si tautieaai raginami gausiai „alėio i ši ealutėi ^T‘'t ~ s'“.“ priėmimas jtakingesniem ame- į. "rtarėią su komunistais; te
eiti prie sakrammtų, ki Die- 1 1 kiečiam ir'amJikiečių spau- P13'

js- x vyiku. ; pelno 34 doL buvo paskirti B- _v .. čiausiai amerikiečiu tarpe —vas padėtu mums atgauti ne- m^taic lituanistine mA- L • x- i_ .. - r___ x. dos darbuotojam. Tuo nonma H ,., suus metais muamsunę mo- tuamstinei mokyklai paremti. valgyklose, kinuose, autobusuo-
pnklausomybę ir pagelbėtų pa- tykią lanko 13 mokinių. Mo- atpalaiduoti pati minėjimą nuo mntvkinsP
vergtoje Lietuvoje ir tolimame kyklos vedėjas yra muz. J. Bei-' Antanina Steaittanš iltm svečiu kalbu. iese’ mosyKiose,
Sibire kenčiantiem mūsų bro- norius o jam talkimnkauja Al-V 
liam bei seserim. dona Stasiukevičienė ir Juozas

vaikų lietuviško auklėjimo

vasarą Lietuvoje. Taip pat pa
pasakojo apie dabartinį gyveni
mą Lietuvoje.

Pereitą rudenį Bendruome
nės pirm. Juozo Petuškos ini
ciatyva buvo suorganizuotas 
vaidybos meno būrelis. Spalio 
29 buvo surengtas Liet. Bendr.Po kalbų buvo užkandžiai, _____ ______________

„ .__. . . kuriuos paruošė tėvų kotaite- vakaras, kuriame buvo suvai-
Petkaičio, o lietuviai veteranai dinta Julės žemaitės trijų
beL sk^sBd^g^Jėssar- tabar apgailėtina, kad pasi- veiksnų ‘ koni^fija “TYys My- 
gybas pne hetuviskos ir ame- taikė labai blogas oras ir dėl Bmosios”. Vakaras sutraukė 
uloniškos vėliavų. Tą dieną vi- keBo sBdumo daug svečių ne- daug k praėjo su geru

pelno 34 doL buvo paskirti B-

Antanina Stasaitienė ilgų svečių kalbų.

Trečią valandą po pietų iš- Raškys. f
kilmingas; minėjimas tęsiamas Mokinių skaičius galėtų būti 
Amerikos lietuvių piliečių klu- didesnė, ^t gaila, kad ne yu»<

ŽINIOS Iš NASttUA, N.H.

aiškino, jog tokių minėjimų 
rengimas, kur dalyvauja vien 
tik tietuviai ir pasakoja vieni
kitiem, kad laetuva yra paverg
ta ir kad reiktų vaduoti, prak
tiškai jttaų rezultatų neatneša. 
Dėl šios priežasties numatomas 
pakviesti kuo daugiau žymių 
amerikiečių ir juos įtikinti, kad 
jie padėtų mums gyvybiniame 
reikale. Tokiu būdu buvo pa-

tam darnui skyrė stambią su
mą asmeniškų išteklių, suorga
nizavo virš penkių tūkstančių 
laiškų, dalyvavo delegacijose 
Washingtone. šitame darbe pa
ramą jam teikė: šv. Jurgio pa
rapijos klebonas, kun. B. Iva
nauskas, Dirvos red. J. Ciu- 
berkis, Naujienų red. ir A.L.T. 
I-vicep. dr. P. Grigaitis, Jonas 
Daugėto, Julius Smetona. Talki-

rė, kad kiekvienai organizaci- 
jai priderėtų įsipareigoti išsiųs
ti kiek galima daugiau pana- 
šių laiškų, kartu apie tai pain
formuojant ir A.L.T. skyriaus

■ valdybą. Susirinkimas užgyrė
Ą.Kasulaičio pasiūlymą, kad

p0 Ą. L.T. skyrius atspausdintų
nedidetio formato lapelių su į-

asmenų, pav., Edgar Kersnauskaitė, A. Puškoriutė 

ir K. Šlapelienė; dalyvavo dele
gacijose — L Bubtienė, A. Lek- 
nickienė, B. Pautienytė, O. Žie-

yykd. viceĮtirm. St Bandukas 
į ir sekt. M.: LenkraMnenė su

savo vyru dr. E. Lenkausku.

— J. j. Bechun**, PLB pir- 
min., šiuo metu besilankąs 
Austratijoje, buvo aprašytas 
“The Camberra Times” sausio 
9 laidoje. Laikraštis įsidėjo jo 
nuotrauką ir pasikalbėjimą su 
žurnalistais. Svečias pasisakęs, 
kad Baltijos tautų laisvė su lai
ku bus neišvengiama. Kaip 
Prancūzija ir Angtija turėjo 
suteikti laisvę savo kolonijom, 
taip ir Sovietų Sąjunga nega
lės atlaikyti laisvojo pasautio 
spaudimo ir turės iš pavergtų
jų kraštų pasitraukti.

* — Atsisveikinimo koncertas— 
įvyks Marijos aukšt mokyklos 
salėje, Chkagoje, vasario 5 d. 
3:30 vai. popiet. Programoje da
lyvauja 8 solistai: Dana Stan- 
kaitytė, Janina - šalnienė, Sta
sys Baras, Algirdas Brazis, Al
gimantas Grigas, Vytas Radys, 
Julius Savrimavičius, Stefan 
Wicik. Paskutinysis yra lenkas, 
atlikęs Alfredo rolę lietuvių o- 
peros praeitoje Traviatoje. 
Šiuo koncertu solistai atsisvei
kina su savo dainavimo studi
jos mokytojais B. Soroya ir D. 
Onof rei, pasitraukiančiais į 
pensiją. Koncerto pelnas~ ski
riamas Gražinos, operos išlai
dom padengti.

— JAV ir Kanados lietuvių 
III Kultūros kongresas įvyks 
lapkričio pabaigoje Chicagoje. 
Kaip ir praėjusius, taip ir ši 
kongresą rengia JAV ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
centrinės institucijos. Jų pa
kviesta, kongresui programą su
daro PLB Kultūros Taryba, ku-

donienė, V. Kasakaius, L. LeK-

jioą pirmininku yra dr. Jonas

krautuvėse ir pan. Susirinki
mas pritarė išvystymui akcijos 
prieš konsularines sutartis; kon
statavo, kad skyriaus pirm. inž. 
A. Pautienis su tuo klausimu

— Waterburio lituanistinės 
mokyklos rengiamas tradicinis 
Užgavėnių blynų batius įvyks 
sausio 28 šv. Juozapo parapi
jos salėje, John St, Waterbu- 
ry, Conn.

ta, P. Tamulionis,' K. Žiedonis 
ir prie pirmosios delegacijos 
prisidėję daytoniškiai kun. dr. 
T. Narbutas ir J. Jaškauskas. 
šios veiklos visus kaštus dengė 
patys darbuotojai. Susirinkimas 
išreiškė padėką skyriaus pirm, 
inž. A. Pautieniui už šios akci-

Paieškojimas
Kalėdos ir Nauji Matai pra- mas vargoninko muz. Jono Ta-

ėjo sėkmingai Net ir pobdjos mutiomo, iietavžškas mišias ir ggamiau susipažinęs; kad
leitenantas lietuvis) Manius giesmes IMta gražiai gieda. skyriaus veikla tuo reikalii bū- .
per radijo pagyrė, kad visi tvar- Lietuviai jįarapiečiai labai tų derinama su A.L.T. centro j?8 or«anizavun4’ visiems išvar- 

dmtiems, pnsidejusiems pne
kad įvedė Hetaviškas mišias, taigojant ir kitus veiksnius im- rez??^08 Pravedi,no J"0 

. ypatingai parėmusiems rezoliu-
J. Tamulfod^f kurs pašventė sutarties su kom. Rusija rati- komiteto d^rb?- 

daug laiko k\dafbe pritaikyda- fikavimą; susirinkimas pasiūlė 4. Susirinkimas priėmė U. S.

tėvai pasinaudoja šio krašto kH 
džiama kalbos laisve ir į tai taė? _ ____ ___ ___ __
moja ranka .Yra ir kitaip galvo- kingai laikėsi, laukdami Naujų džbttgiasi ir‘dėkoja klebonui, valdybos pastangomis,* kauto>
jančių tėvų. Pav., pora moki- Metų. kad įvedė lietuviškas mišias, taigajant ir kitus veiksnius im-
nių jau yra trečios kartos lieta- šv. Kazimiero parapijos Taip pat dėkpja ir varg. muz. tis akcijos prieš konsularines

rfi Romto- * m v*1 • _ __v______-viai ir dar iš mišrios šeimos, 
bet lanko lituanistinę mokyklą 
ir kalba lietuviškai. Jie teta 
būna pavyzdžiu ir mums, nau
jiem ateiviam. x ’ į. , - AJLT. centro valdybą ir per- randumą, raginantį balsuoti 

duobta) susirinkimo pageida- prieš konsularines sutarties ra- 
kad Clevelando skyriaus tifikarvimą. Taip pat buvo pri-

Paieškau savo giminių A- ■
menkoje:

1. Vytauto Babarsko ir jo 
žmonos Onos Drunytės, gimu
sios Liepojuj, Latvijoj. Vaikai 
Jūra, Banga, Audris.

2. Alfonso Babrausko, iš Ma-

- j - mhnftHK ALT delegacijos, vykstančios stovam iš Ohio, paraginanti pa- 
> - -- - veiksnių konferencijon, sąstatą laikyti Priešamerikinei veiklai

-g ■■ tirti komitetą.

UETUVIV KUNIGŲ PERK6- 
ilMAI SCRANTONO VYSKP.

Jonas Grausty*; Apreiškimo parapijos, K»ngs-

emeritus” titulas
fr Vrierija Batam*- Jonas J. Dastick, buv.

Statot; Lftfcrty prieglaudos na- Marijos prieglaudos kapelio- . •_ -.I - -X-. _ ... ■■------ .Į &

Marijos parapiją, Wanamie, Pa.
Kun. Antanas J. Norkūnas, 

buv. Šv. Marijos parapijos kle
bonas, Wanamie, Pa., perkeltas 
klebonu į Apreiškimo parapiją 
Ktagston, Pa.

muose, 39 Ebn St, yra VIa- ms, perkeltas klebonu į 
das Cyžius. Pastarasis serga jau 
ketinti mėtoti ir ligoninėje jam 
buvo ampoiuota viena koja. 
Gal yra ir daugiau tigonių, bet 
kol kas tik tiek man tėra O- 
nonią.

1 Amanas ŠabaRavskas sausio Kari- Jurgis P. Statavicz, buv. 
H minėjo 76 gimtadieni. Ga- ** Jtaapo parapijos vikaras, 
vo daug sveikinimų, linkėjimų, perkeltas kapelionu į šv. Mari-

r dovanų Jo žmona, duktė Ona prieglaudą, Hmhurst, Pa.
t ir žentas Otehewski suruošė Kua Robertas N. Shitola, 
į pietus ir įteikė dovanų. Sukak- &uv. Apreiškimo parapijos vi- 

tuvininkas dalį laiko dar dirba, karas, perkeltas vikaru į šv. 
Sveikiname A. Sabaliauską, gy- Jubapo parapiją, Scranton, Pa.

Visi šie pakeitimai įsigaliojaven. 34 E. Pearl St., ir tinki-
ĄAkAo

P.V.R.

3. Broniaus Babarsko iš Ma
rijampolės.

Kas apie juos galėtų duoti 
žinių, prašau pranešti mano ad
resu: Australia, 28 Concord 
Road, Stratfield, N. S. W — 
Frank Drunis. . , ..

. 'y ' ■ .

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

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

K4 PASIRYŽOME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TtVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FU N O) 
MO BUSHWICK AVĖ, BROOKLYN, N. Y. 11221

statybų fondai ir pražau irstyti mana / tnfiau 
įuostas j:

□ Amtinuustas narius (1800)
□ Rfcnžjus auka)

O Garbta fundatorius (>1000)
□..Fundatorius (>100)

Pasižadu U viso paaukoti ateityje statyto fondui

(Vljioms aukoms atskaitoma mokiėsCiai (Tax deductMa)

svečių. Viduryje M. GakJikient, pret- J- BalkOaas, sssuo M. Augusta.



1,100

HOCKTOH. MASS.
Nusiųskite mano vardu: Adresas

KNYGOS ANGLŲ KALBA

VADOVĖLIAI, KNYGOS JAUNIMUI

DARBININKO ADMINISTRACIJOJ

BayU.S.Savia$Bamte

hos skyrius iki 500 dol; med. 
dr.« Juozas ir Eugenija Bartkai, 
Stasys Stašys iki 1000 ,doL; LB 
East St Louis apylinkė iki 
1,170 doL; Jurgis Baranauskas 
(senesnio amžiaus pensininkas)

Bay Brads whereyM w«rk 
He tas.

114300 
14,900 
6,100 
2,500 
5300 
1300 
2,600

Introduction to Modera Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 
anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 

‘ psL $7.00.
History ©f the Lithuanian Nation, by C. R. Jurgėla. Plati Lietuvos istorija.

5,400
300

1,700 
1,000 

32,700 
12300 

300

4300 
6,800 
1300 
1,400 

400

tos mosties vartojimo jos vei
das paraudo, oda susprogo, ir 
net piffių atsirado, Klausiau 
jos kas atsitiko. Aiškino, kad 
savaime taip įvyko. Nuvežėme 
pas daktarų ir čia duktė prisi
pažino vartojusi tą pirktą mosr 
tį. Gydytojas prirašė vaistų ir 
liepėveidų plauti tris kartos j 
dieną tam tikru skysčiu. Trako 
tris savaites kol pradėjo gyti. 
Mergaitė negalėjo nei į mo
kyklą eiti, nes jos veidas buvo

popier. virš, $1.00 
kietais ” $2.00

Rašykite: Lithuanian Catholic Religious Aid, Ine. 
64-09 56th Boad 
Maspeth, N. Y. 1137$

2,800 
5,400 
4,400 
1,400 

900 
1300 

.. 900 
3300 
4,000 

87300 
12300

21300 
16,400 
2,300 

200 
8,900 
3,300 
4,700 
5,800

850 
84,600 
4,700 

10,000 
78,100 
83,600 

7,700
800 

11,100 
6,700 

15300 
9,200 
1300 

10,700 
5,200 
3300 
3,600 
9,600

The Temptatkm, by V.’ Krėvė. $3.00.
Bobby Vfitoingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių 

anglu kalbomis, <fidetk> formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Ponular Lithuanian Recipes. by J. Daužvatdis. $2.00.

. J. reftįa antis ir ^u- dr. Juozas ir dr. Genovaitė Ve- 
rųis pagrmdariremti tokį įeš- fe Petronėlė Kra-

jauskai — iki 200 dol; Petras 
Poritoitis, ajl med. dr. Ju<rio 
Stasnmo atmint įnašas, LB 
Mebtise Parito apylinkė, veter. 
dr. Antanas ir H. Milakniai — 

kai, Stasė Cecėvičienė, Mairs- iki,300 doL; Jonas Suvis iki 
nk» Lituanistinė mokyklaLe- 400 dol.; LVS Ramovės Oma- 
monte, Matas Naujokas, a. a. 
Liucijos Janulionytės atmint į- 
našas, Pranas Naujokaitis,, a. 
a Juozo Kazlausko atmint įna
šas, Alfonsas ir Vitalija Gudaus
kai, Juozas ir .EL Kacliauskai, 
Lionginas špurąs, a. a. Kęstu- iki 1,200 doL

PAVOJINGI Vaistai

Mano šešiolikmetė duktė nu
sipirko kajminystės krautuvėj 
bonkutf iųafties (face cream). 
Ant buKUiiko buvo parašyta, 
kad ta mostis padės nusikraty
ti spuogų, kad ši mestis yra 
ypatingai rekomenduojama 
jauniem žmonėm, turintiem 
spuogų iy taip vadinamąją “se
ne”. Dukrelė nuįn apie tai nie
ko nepasakė. Po poros dienų

(Persiuntimui paštu pridedama 25<> 
Šios bei kitos lietuviškos knygos ir muzikos plokštelės gaunama

silankė mažokai — vos 87..
Šeštadieninės mokyklos po

būvis buvo sausio 15. Žmonių 
atsilankė daug. Mokyklai vado- 

Dalyvavo vauja Elz. Ribokienė. Ji primi
nė, kad mokyklą lanko 41 mo
kinys. Be jos dar mokytojauja 
Sanutienė, Skabeikienė, Duls- 
kienė, atsargos mokytoja yra 
Liudonienė. Padedant tėvų ko
miteto pirmininkui V. Sanutai 
ir Bizinauskui, buvo suvaidinta 
Alės Nakaitės Kalėdų scenos 
vaizdelis “Spindinti žvaigždė”. 
Pobūvis buvo parapijos salėje. 
Petras Vaičiūnas ta proga mo
kyklai paaukojo 25 doL Kalė
dų senelis visus- apdovanojo 
gausiomis dovanomis.

He’s woriing in Vietnam—for freedom. And be’» Mppcctiag free* 
dom with bis dollan, too. Every month he invests m tJX SavSnp 
Bonds ... saving np for a cotiege edecation or a bume, pertepa. 
There’s a good way to show Mm ytm’re on Ms aide. Buy Stringi 
Bonds where you Bank or jom the PayroH Sarinp Plas vrtere you 
work. Youll walk a bit taDer.

40,700
20,100 

3,900 
2300 
4,700 
3300 
4,400

43,800. ^41300-
2,200 
4,600

600

kvntm 
.4,' : -

Ltetarių ftmdui iki mitijcmo mitetaL Jie verbuoja naujus 
trifate>BĮto W,00t doL narius ir renka įnašus. M kai 

I sumą, kaip $ųk$B«u skeib- kurių kolonijų tų įnašų gauto 
k LF įaMyįft MaMi sutelkti nedaug ar visai negauto. LF va
ri paattadėjžmate) $11968 ja- dovybė proporcingai pagal ko- 
tiujiteų saete pakito*- Prt®- lonijų dydį rekomenduoja kvo-

Kun. Juozas Petrauskas, nau
jasis klebonas, norėdamas at
gaivinti senus papročius, sau
sio 8 surengė vakarienę para
pijos darbuotojam.
choristai su kun. Jonu Paulaus
ku, aukų rinkėjai su Pašakar- 
niu, skaitytojai su R. Diliu. Sve
čių be patarnautojų buvo 58. 
Vyriausios šeimininkės buvo O. 
Gureckienė ir Liolienė. Vaišių 
metų padainuota lietuviškų dai
nų. Tokių dalykų seniai pas 
mus nebuvo.

§v. Vardo draugija drauge 
su tėvų ir mokytojų gildą bei 
sodalietėm ren^b bendrus šei
mų pusryčius. Sriė buvo pa
puošta, buvo i^. skanių valgių 
patiekta, gaila, kad žmonių at-

Paminėkim VASARIO 16 knyga .

THE WAR AGAIN5T GOD 
IN UTfflJANIA

vajaus kbimtetv 
comenduojamos

MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, V. Nemunėlio, nauja laMa 4X00 
SENOLES PASAKOS, S. Tomarienės __ ;............................  $3J0

$200 
|2jOO 
$2j00 
$£j00 
$2.50

$140 
$149 
$140 
$140

imi- ji nebuvo kr$Į$tnvto^o ati- nė JdriaiSii, Liudas ir ^ena 
ųto- daroma “patikripinMtir. Tik KončiaL'CtoriesJ.Stovis. ' 
P*- vartotojas atitari poniutę 

prieš vartodamas mostį. Mos-
pus. ta sudėtis m jte gamyU yra 1S0 štepad Dryža. Jonas

AtsąlųpMas - Tamstų advokates finos kokių Moterų KhilMė Waierbury,

tymai, buvo tokk> l p<tadžip, J ‘ * 
kad tokiu atveju "

EUUiriNTORlUS E, If. Maliui -------------------
JAUMMO GALIONO KELIU, Kun. P. Gavėno ...„ 
TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA, A. TymoHo-------------- $340
ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS SLEIVYS, A. Gustaitis.. $240 
TIKVUriS VAOOU1LIS MAGIESIEMS, PrtL J. Ksnėiaus $140 
Su KetuvMIuUs drisllais s$Mūriniai — Hskrienas po--------- $049

46. Keamy-Harrison ______
47. Kenosha-Racine, VVisconsin
48. Omaha, Nebraska ______
49. Baltimore, Maryland ___
50. Beverly Shores, Indiana ...
51. Washington, D.C. ______
52. Phoenbc, Arizona____1__
53. Colorado, Colorado ____

KETURI VALDOVAI, S. Džiugo _ _________
NEKLAUŽADOS, S. Džiugo ................. .........
DIDYSIS REIZAS, P. Gavėno .........................
ŪKS WAG0U, P. Gavėno vertimas.................
LABAS RYTAS VOVERE, J. Mingėlos ..........
ŽAIŽARAS, D. Cibo, pašalta maBtfno ..... .....
SNAIGIŲ KARALAITĘ J. Narftnės, pasaka 
GULBE KARALIAUS PATI, liaudies pasaka 
GINTARO Ti - -
JĄUNIEJ1 0

Lithudnian $etf-Taugtrt. by M. Variakojytė. $145.
Art CoUŠetioh thė Lithuanian Francisean Fathers, by P. Jurkus. Lietuvių 

menininku paveikslų albumas. Didelio formato. $6.00.
Lithuėnia. by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Dedication of the Chapel of Our Lady of Šiluva. 50e.
Our Lady of .SHuva, by Rev. John C. Jutt. 50f.
Thaddeus KoociuSzko the Champion of Freodom, by A. D. Yuknis. 5Oe.
Lithuania. sbort pamphlet about Lithuania. 50d-
Enolisb-Lith0anian Oictlonary. by V. Baravykas (ea. 30.000 žodžiu). $ROO. 
UftH'idnian-Enėlish. bv B. Piesarskas. B. Sveseviėius (ca. 27,000 Ž.) $5.00. 
Lithuanian-Engllsh, V. Peteraitis, 602 psL Kietais virbeliais. $7.00.

1966 gruodžio ritėsi. Uetri- 
vių Fondas padidėjo šiais nau
jais narjms: Po 1000 doL auko
jo: Juozas Mačėnas, Kazys Gri
na, Motiejus^ętrooėiė Strums- 
kiai. a.a. med. dr. Aleks. Ra- 
slavičienės atmint įnašas. Med. 
dr. Dominikas ir Elena Gied
raičiai aukojo 500 doL, Med- 
dr. Alfonsas ir Enna Kisieliai 
aukojo 400 doL, A; a. Natali
jos Rakutienės-Pavilčiūtės at
mint įnašas 389 dol. Med. dr. 
.Vytautas ir Elena Domi jonai- 
čiai'aukojo 300 dol., A. a. Mag
dalenos Augaitienės' Rimulytės 
atmint įnašas 204 doL (pavar
dės prašė neskelbti) 200 dol, 
Juozas ir Kazimiera Sniečkai— 
150 dol. Po 100 dol. aukojo: 
Matas ir Elzbieta Baukiai, a. 
a. generolo Zenono Gerulaičio 
atmint. įnašas, Leonas Morkū
nas, Stasys ir Aleksandra Pe- 
tokai, Y. J. (pavardės, prašė ne
skelbti), PhiladelphiĮos Lietu
vių Tautinis Ansamblis, Stasys 

Lithuanių and Lithuanians, eompiled by J. Balys. Bibliography. $5.00. ir Anele Nutautai, Lietuvių 
The Balte, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. kietais Žurnalistų Detroito skyrius, Jo- 
..2. . „ _ „ , _ „ nasJuška Petras ir KarimieraLithuania under the Soviete, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 4

300 pst, kietais viršeliais. $7.00. z Skėriai, inž. Kęstutis Biskis,
Vyttlrta’J^.^reate“7^ra^ ®fJ-^’uania- by J B Končius- Liucija ir Zigmantas Baranaus- 

tais viršeliais $4.00, minkštais $3.00. u.

Twenty Yėpru' Struggle for Freedom of Lithuania, by J. Audėnas. $2.50.
The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guerrilla Warfare on the Amber CoasL by K. V. Tauras. $3.00.
Leave Your Tears in Moscovv, by B. Armonas. $4.00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. Tbe Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Guartet Barono, Katiliškio, Landsbergio ir šeiniaus kūriniai. 

$5.00.
Lithuanian Folk Talės. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St.- Zoberskas. 10 novelių. $3.00.

1. Marųuette Park, Illinois
2. Cicero - Berwyn :--------;
3. Maltose Pąrk
4. Sprmgfield - -------
5. Waukegan ------- ------
6. Lemont -----------------
7. E. St Louis ---------
8. Brighton Park
9. Bridgeport ________

10. Gage Park -------------
11. Aurora
12. Roseland
13. Town of
14. Westside
15-: WūĮįow Springs ... .-------- -
16 . Rockford -------------------
17. Elgin ----------------------
18. New York, New York ™
19. Rochester -------------------
20. Maspeth _____________
21. Amsterdam ---------------
22. Los Angeles, Califomia —
23. Long Beach ---------------
24. San Francisco
25. Cleveland, Ohio ......... .
26. Detroit, Michigan .........
27. Grand Rapids ......... ......
28. New Buffalo ...... ..........
29. Boston, Massachusetts
30. Brockton ........... .......
31. VVorcester .......... ....... .....
32. Philadelphia. Pennsylvania
33. Pittsburgh ____ ______
34. VVaterbury, Connecticut
35. Hartford _____ ______
36. New Haven _________
37. New Britain .................
38. Bridgeport ..........______
39. Stamford _____________
40. Elizabeth, New Jersey___
41. South New Jersey _____
42. Linden ___ __________ _

M. Km. 43. Jersey City ™—---------
44. / Newark ______________
45. Paterson ___________

Labai teigiamai įvertino šią knygą spauda ir yra geriausia 
dovana Amerikos įstaigoms ir asmenims. Bus išsiųsta kaip 
Jūsų dovana.

Prašau atsiųsti man

155,000
35,000
10,000
5,000

10,000
5,000
7,000

55,000
5,000

10,000
5,000
2,000
2,000
2,000

. 1,000
5,000 
5,000

120,000
25,000

1,000 
1,000

90,000
5,000

10,000
100,000
100,000

10,000
1,000

20,000
10,000
20,000
15,000
2,000

15,000
12,000
5,000 
5,000

10,000
3,000 600 2,400

10,000 4,800 5,200
10,000 800 9,200
10,000 400 9,600
5,000 0 5,000
5,000. 100 4,900
5,000 7(10 4300
5,000 200 4,300

18,000 6,300 11,700
10,000 3,100 6,900
10,000 2,800 7,200
10,000 1,100 8,900
10,000 1300 8,700
4,000 2,600 1,400
4,000 ' 0 4,000

910 Wil)oughby Are., Brooklyil, N. Y. 11221

* • ’

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą.

dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa-
siųsti adresu:

Darbiftifckas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221
A

r Protai pratęsti prenumeratą 1967 metams.
v -

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

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

DAfttilNINKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00. /
Sluneiu u* prėnumtrato k----------- aukų $---------------- Vteo $--------------

...... ............ ........ ................
• rialai V (ParuSaa) -
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HAVEN REALTYJoseph Garszva

JOHN^

‘»Į

Mjcsvagar

t&OlK

Lietuviška ir eurspietigka duona ir py*ra$rf 
Šventės*, vestuvių* bei pokyliam ir tortai

GftAHpA HOTEL

BALSAMDOTOJAS 
23Ž2BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, M. Y.

kantiem ar nedaug nukautiem 
titezviškai — puiki galimybėiš
mokti. Parengė L. Dambriteas, 
A. Klimas ir WJL Schmalstieg. 
ŽŠfėidb lietuviai pranciškonai 
Brėoktyne. 479 psl, kietais vir- 
šėfeds . Kaina 7 dol Galima už* 
sisakytĖ »

mrbinimčAs
9T0WaiMgHby Avn.
Brooktyn, N. Y. Yf22T

VAITKUS 
funerAl, rome 

197 Wet>sfef Avenue 
PRANAS VAfTKJUS 

LėMotavtų Direktorius

^c6jid.W»Si»No ' 
RATS ŪęUOR STME

Galima gauti jvairiausior zntiės amerikiečių ir impdrtuo- 
tų gėrimų . ; . Didžiausias pasirinkimas degtines ir vyno. 
103-55 LEFERTS BLYD. , RICHMOND HILL. N. Y.

TeMonės: Vlrgima 3-3544

b^sas manyje”.(L Kan- M ;4Į« a£feT riA^vSoį
Sydfeey ligonineje.!t£sŽmogus,'

Sauso galę nemaža Hefuviš- «««* tarmtataįa^ risę amžių 
ko jaunimo susirinks Buenos ddfcnėjte artrtMnjrfr riB »• 
Aires, Argentinoje, i Pietų A- kėdienot, kada suatonpys 
menkos Sėtuvių kongresą. Be- anatemai pinigų novažtaott į 
veik risiemtai bus pirma ke- tottnas pietus, pamatyti Pietų -.7. dteMteo bdfaw
lionė per pusiaują j pietų pu* Kryfių, kigtonesmato^ ftanrė- kegBatf bllcti£
rutulį. Daugumai tai bus pirma je- J’aganatL budĮMs TO metų

' 1 Taiti Bėfcfcyr(dH «ten kr-
čiausfos ga&stjos) laįMS pato 
gžai matos tearto pracfiBbje 
apfe # valandų vakaro. šito

n&uo pMrangae, ouHtS, Bnu> 
-tt - -K _• »4-sr žemai pwtnosc AnenxojB va- 
karais apie 10 vaL kulnriftafci- 
jos laiku. Bet Argentinoje ji 
matysis šiaurėje ir labai aukš- 
v8L McuulrD pun3CB' IVjKS S3U- 
šio 26; Š te. 41 mm. ryto Ar- 
gėtitebs kuku. Naktimis įs ma
tysis šiaurėje1 ir jo šviesa trtk-

C šfeMtt žvakes vasario 
3rV|CIAO pradžioje/^

Saulė teka Buenos Anės 
KREPŠINIO RINKTINES toieste Vasario 4 6te 15 mm. 

IŠVYKA

Grkborius - BalsaniBotoja* 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

Mafthew P. Bate 
funeral'home 

Moderni koplyčia - Air coatfiUonėd 
A. J. BALTON-BALTRONAS

to-srto 
Vedėjai

118 Street

Mwitobath 
dngwater, 
ttocTV
.crilpRafes

Cambridge, Mass.
; NOTARY PUBLIC.

Patarnavimas dieną ir nakty. Mo
demiška IraptySti. Šermenims dy
kai. 1 Aptarnanja Ctanbridge ft

-y -yz- -yr.... t pagaliau, būdamas TO mėtų 
ir ipiinnA į tcžnius «BHiaa£ nusprendėv^dt j Aiis-
metu& Tarp, tokios -masės jau- ti4hją ir nors įkieš luiitį pasi- 
nimo tikrai atsiras grupė pa- UMtų nrystumi, Mage-
žangių kurių intelekte, rusena tono Debesntos ar t.L Pietų jū- 
L Kauto mentaliteto Hbirkštė- *** sunkiai suširgo. Jauka
le. Dėl jų rašomos Sos eilutės ®ias, kad jėgos baigės, prašė

* išnešamas ant denio. Paistta&ė,
. v _. , , .kad naktis buvo skaidri ir kam

Aš manyaau, kad bąlu di*.
te jamtaM ta^rea gį tod feliob&

si i.<įsskii&ljl4 net nražmetę nejej0 sąmonės. Kėlias dienas 
akies ant nuostabių pietų pus- 
ratidfo padangių, kurių nesima
to iš S. Amerikos. Ar nebūty 
girtina pašvęsti vieną nakty 
pasikviesti kokį padangių auto
ritetą ir išklausyti paskaitą. Tas 
patiktų visiem neišdildomą įs-

LTFAS Invt^sting Company, Ine.
100-21 m Av»^ fcidmond Hiž, N.Y.; Hl 1-6799 

i 6755 S. We$ten Avė.. Orica^o. ūU GR 6-2242 
LITAS duoda paskolas lengvomis iMmokėjhno sąiygocnn. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesdia negu <aliinp patenUnty. Jei 
nemrtte- uqrtl LITO akdnrifcafc, galite tapti indėlininkais — pąHty 
LITUI paskolinti. Mokame aufcitus procentus. Bet-ptema pagalvo
kite apie' akcijas. Pirkite LITO Acljas ieimos nariams, ypač jau
niesiems, kad fe augtų karta su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja šiuo metu kainuoja 12.dot Akcijv pirkimo ir bendrai informaci- 
jos reikalais prašom kreiptis į New Yorko arba CMcagos Įstaigas.

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės J

Insurance - Real Estą te
JOHN ORMAN AGENCY•i • • ‘ r / <•*> '■ J. .. ; J

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — Tel. Virgjnht (5-1800.
1104)4 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y

------ —

nrtninką, Žana vadovaus.Jtotoi- 
teto darbu.'Cėntrb valdyba Ūk 
n luti pmUac,m|(Vfropte apie 
darbo rigą. -

1967 gėgtfKs ttiėd. nemato
ma miaukti sąjunga* dvažMP 
irimą—ktfnf erenctj% 1qf 
Uos mėtų komitete pristoty* 
vato, galimybes išvykos, klausi 
mu. (Konferencijoje bus svaĮs^ 
torai, kiti Sąjungos aktualūs rei
kalai.) Stos loDaferenc^UB'die
tų bus apspręsta išvykos g&>

VYT. A. TVOTOS 
62SbaMrtitW. iVL,PeaMkls» nutetas baigia darbą. •, 

TeL5S3-27M Centro valdyba Jnriečitobtf

FuB cr peri tiiėe. Asdsterit Direc- 
tor. Degree andų8*lfervisory know- 
fedge feųaired. SMŠa A Staff Nurses 

CaHaffveek.
'ctette1' ' • '

MBS. I4KBSRMAN - 
Directoį’ ąt Nursing

, (2U> AM MlpO e t
Y * kJri*Trkili i Mncraroccaer nospiTai

70 Convent A^e. Nlevė York City

SekmaMonlalB 12s00 Iki 12:30 v. pa -• .__ . .----- ------ w šiuos sąjungos darbuotojus 
ti j š| komitetą ir imtis dartibr

BKNDRUOMENSS BALSAS A ^damkaVlČių, 
žumbakį, Vaclovą Kleizą, 
tirate Grybansim, Petiv PŽt- 

šoštadipniaio nuo 1^0 Iki 2:30 pa ra^ ^ntiūn^ Renių jęJ 
intitį ir kun. Gintautą Saba&k 
tį S. J. į

Centro vaidyba yra nuotoo- 
nės, kad visi kviečiamieji ih-’

• KOmCfCUlv vvOk*U* * *
Manas, e^eiidiodo ryti reigas prfltos.

,. . AMnteM ■*

teipteu^ię DimteToftius 
84-02.4AMAICA A VE.

ir leidfiasi 7 vto. 58 imn. vie- 
AanerikieSų Ir austrių jau- 1966 laipkr/ l%20 Sąjungos ofaūaNu lažkra DiendS 2gu- 

susicurgamEtavęs į suvažiavime Detroite'buvo pri- niati tą 4ieną’'’T3 v&L'43 nnn.
datįgybę astfonominių klubų. imtas nutarimas organizuoti Saulės tekėjimas — nusileidi-1 
Jiem priklauso profesoriai, ban- trečią krepšinio rinktinės išvy- ‘ bei dienos ilgumas nedaug 
kininkai, skautai, jauni berniu- ką. Data 1968 metai Ši išvyka tosios savaitę prieš vasario 4 
kai, mergaitės ir gatvių šlavi- SALFASS-gos organizuojama savaitę po to.
kai Vienas ūkininkas, Mr. Pd- Lietuvos myriklaiisomybės pa- Kaikas nesidomi padangėmis, 
tier iš Delphos, Obio, jau turi skelbimo 50 metų sukakties nesidomi nei Bem-
kelias kometas pavadintas jo paminėjimui.. Suvažiavimo nu- krandtu, Rafaetiu, ir kit P^y-

---------------------- —---------- tarimu Sąjungos centro vakly- 8™^ šiuos didžius gemjų su- 
ba yra įgaliota kviesti išvykos kurtus veikalus su dieviškuoju 

miIJO PROGRAMOS organizavimui komitetą. padaigų ii^teu, ^įįpjH 
Centro Valdyba, vykdydama *7" JBOPau^^seus.

sarvažiaviTno nutarimą, skelbia- Sietynas ir Pietų Kiyuttš dar 
S“””0““ kOmtrtaS .SŠ“n£

Sekmadieniaf*nuo 11 im 12vm. ' imsis), kurio pagrindinis tiks- Yojtas, Londonas, Maskva,'ir 
rrrrrrrrr-rrrrr- JaS StUdljUOti IT ištirti gallUty- ŽVąjgŽdėSP yT3 VISU ŽaKMD- 
--j« paslapčių teste...

step i^kus merika, Europos valstybės, Aus-
1 w£yn—? fteįjtiT Komitetas Amriša su 

ir fm 101.7 banga gį. sporto Juoksmais, surenka 
Manaa<Miiaiainu»-1 -1:30 vaL pp. pasSutymus, - pri -

•OSTOH, WORCteTER *»*» “«“« m*tavim«s Ir U. 
‘ brockton, - šiė komiteto darbas turi būti

~ v?cn^?aptartas, i£ .koordinuojamas 173 Aithur SL, Brockton 18, MM. 1- ---- DendraoeevKmbrmo poseuziuo-

r; j? 
.

į 1'Ii i i i B



DARBININKAS
Vienuolynas ______  GL 5-7068
Spaustuvė .......  GL 2-6916
Administracija . ...........GL 22923
Redakcija ________  G L 5-7281

Jurgiui K’aunei, tautinių or
ganizacijų veikėjui, savanoriui- 
kūrėjui, nepriklausomybės ko
vų invalidui, sulaukus 70 m. 
amžiaus, ruošiamas šios sukak
ties paminėjimas. Minėjimas 
įvyks vasario 11, šeštadieni, 7 
vai. vak. Carnegie Internation
al Endowment salėje, 345 E. 46 
St., New York, N.Y. Minėjimą 
ruošia Savanoriai-kūrėjai, Karo 
invalidų dr-ja, Ramovės sky
rius New Yorke, Dariaus ir Gi
rėno postas. Korp! Neo-Lithua- 
nia Filisterių sąjunga, Korp! 
Neo-Lithuania New Yorko sky
rius, Nepriklausomybės Fon - 
das, LB apygardos valdyba, Tei
sininkų draugija ir A.L.T. s-gos 
1 ir 2 skyriai.

Angelų Karalienės parapi* 
jos Amžinojo Rožančiaus drau
gija vasario 4, šeštadienį, ruo
šia laimėjimų vakarą. Pradžia 
3 vai. popiet. Valdyba kviečia 
nares ir prijaučiančius gausiai 
dalyvauti.

Ieva Trečiokienė, iš Orange, 
N.J., visuomenės veikėja, sau
sio 27 prancūzų laivu SS Fran
ce žiemos atostogų išvyksta į 
West Indies salas. Kelionėje 
praleis keletą savaičių ir prieš 
Vasario 16 grįš į namus. Kartu 
su ja važiuoja keletas jos drau
gių-

Salvinija Gedvilaitė, Ateiti
ninkų Federacijos bei Ateities 
redakcijos įgaliota, vyksta Į Pie
tų Amerikos lietuvių kongresą 
Buenos Aires, Argentinoje.

Juozas ir Elena Andriušiai, 
aplankę Kaliforniją, Las Vegas 
ir Meksiką, grįžo prie savo dar
bo. Jie ir toliau mielai patar
naus namų pirkimo — parda
vimo reikaluose, šią kelionę jie 
buvo surengę paminint vedybi
nio gyvenimo 25 metų sukak
tį, o ne naujos gyvenvietės 
ieškojimui.

AUKOS FILMUI

Darbininko redakcija užsimo
jo padėti nugabenti filmą į lie
tuvių kongresą Buenos Aires, 
Argentinoje. Filmo kopijai už
baigti reikia 150 dol. Į mūsų 
skelbimą vajų atsiliepė visa ei
lė aukotojų.

Po 5 dcl. aukojo: Vladas Bar- 
čiauskas iš Woodhaveno, N.Y., 
S. ir V. Tuskeniai iš Los An
geles, Calif., Jurgis Mikaila iš 
Detroito, Mich., Kazys Zlotus iš 
Rochesterio, N.Y. (Jis savo laiš
ke rašo, kad Argentinoje bu
vęs 1961 ir dabar pritariąs lie
tuvių kongresui), X. Y.

Mūsų padėka visiem, kurie 
atskubėjo su savo auka. Tu au
kų laukiame ir daugiau. Jas 
prašom siųsti: Darbininko re
dakcija, 910 Willoughby Avė.,

Jūsų dosnumą prisiminsime 
spaudoje. Redakcjia

Netur’ntiem Amerikos pilie
tybės primenama, kad iki sau
sio pabaigos reikia užsiregis - 
truoti ir pranešti dabartinį ad
resą. Registracijos kortelės 
gaunamos kiekvienoje pašto į- 
staigoje.

Apreiškimo parapijos choras 
sausio 22 išrinko naują valdy
bą: Frederikas Lučka — pirm., 
Louise Senken — vicepirm., 
Nijolė Baltrulionis — sekr., Vin
cas Mincevičius — ižd., An- 
ne Schwabas — bibliotek.

Veronika Kirvelienė, ilgame
tė Darbininko skaitytoja, gyve
nusi Brooklyne, mirė 1966 gruo
džio 28. Iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios palaidota šv. Ka
rolio kapinėse. Nuliūdime pali
ko dukrą Mary Butan su vyru 
ir anūkais bei kitas gimines. 
Laidotuvėmis rūpinosi šalins- 
kų šermeninė. Ta pačia proga 
dukra dėkoja visiem už mi
šias, gėles, lankymą ir dalyva
vimą laidotuvėse.

A. Mažeika ir A. Sniečkus, 
New Yorko Amerikos Lietu
vių Tarybos pakviesti, rūpinasi, 
kad Vasario 16 proga amerikie
čių spaudoje būtų atitinkamai 
paminėta dabartinė Lietuvos 
padėtis ir mūsų laisvės kovos 
pastangos. Šiais metais New 
Yorko A.L. Tarybos pirminin
ku yra A. Budreckis.

Katalikių Moterų S-gos 24 
kuopa Brooklyne, įvertindama 
lietuviškos spaudos, . reikšmę, 
atsiuntė Darbininko palaikymui 
10 dol. auką. Administra
cija nuoširdžiai dėkoja.

ELIZABETH, N.J.

ALB Elizabetho apylinkė Va
sario 16 paminėjimą rengia va
sario 19 lietuvių Laisvės Salė
je, 269 Second St. Elizabeth. 
Minėjimo pradžia 4 v. p. p. 
Šventei pritaikintą kalbą pa
sakys Vliko seimo narys, ži
nomas visuomenininkas mažlie- 
tuvis Martynas Gelžinis. Meni
nę dalį išpildys “Rūtos” an
samblis, vad. Alg. Kačanausko. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti.
"ATEITIS" VĖL NEW YORKE

“Ateities” redakcija ir admi
nistracija po Naujų Metų per
ėjo į naujas rankas. “Ateitį” 
redaguos redakcinis kolektyvas. 
Vyr. redaktorius — Ant. Saba
lis, administratorius — Kaz. 
Vainius. Redakcijos adresas : 
A. Sabalis, 80-23 85th. Dr., 
Woodhaven, N.Y., 11421. Ad
ministracijos adresas: “Ateitis”, 
64-09 56th. Rd., Maspeth, N. 
Y., 11378.

Visais redakcijos ir adminis
tracijos reikalais visus Atei
ties skaitytojus bei bendradar
bius prašome kreiptis čia nuro
dytais adresais. Moksleivių A- 
teitininkų Sąjungos Centro Val
dyba

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
VEIKLOS

Newark, N.J. — Su Naujais 
Metais prasideda plati 29 kuo
pos veikla. Pirmiausia balan
džio 16 bus pietūs dr. Jokūbui 
Stukui pagerbti. Pietūs bus Ro- 
bert Treat viešbutyje. Rengimo 
komitetui pirmininkauja Kazys 
Sipaila. Jam talkina Mary Sto
nis, Charles Strolis (progra
mos atspausdinimas), Julija 
Strolis, sekretorė Eva Coli, ižd. 
Joan Yankauskas, bilietus pla
tina Mrs. Eva Sharon ir garsi-’ 
nimą tvarko Frank Vaškas.

Vasario mėnesio susirinki
me bus paminėta Lietuvos ne
priklausomybės šventė. Metinė 
komunija ir pusryčiai bus kovo 
5. Ta pačia proga bus paminė
tas šv. Kazimieras, organizaci
jos globėjas.

New Yorko ir New Jersey 
apskrities metinė komunija ir 
pusryčiai bus kovo 12. Tuo pa
čiu bus paminėta ir šv. Kazi
miero šventė. Komunija bus 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je per 11 vai. mišias. Pusry
čiam šeimininkauja 41 kuopa.

Reiškiame nuoširdžią užuo
jautą Mrs. Eleonore Sakevich 
(Žemaitis), jos tėveliui Juozui 
Žemaičiui mirus.

Sveikiname susižiedavusius 
vicepirm. Edvardą Schmidt ir 
Miss Joan Stulpin. F. V.

Posėdžiavo Ateitininkų Fede
racijos Valdyba. Pereitą šešta
dienį, sausio 21, Brooklyne bu
vo susirinkusi Ateitininkų Fe
deracijos Valdyba posėdžio. Da
lyvavo Federacijos vadas dr. 
Juozas Girnius, dvasios vadas 
kun. St. Yla, generalinis sek
retorius dr. Vyt. Vygantas, 
prof. dr. Ant. Sužiedėlis, archi
tektas Arvydas Barzdukas, inž. 
Ant. Sabalis ir kun. Vikt. Da- 
bušis. Buvo svarstyta naujo 
AF vado bei kontrolės komisi
jos reikalai, Ateities žurnalo 
nauja padėtis persikėlus į New 
Yorką, moksleivių, studentų bei 
sendraugių sąjungų veiklos 
svarbesnieji momentai bei atei
ties gairės, Ateities leidyklos 
nauji leidiniai ir kt. Šios Fede
racijas Valdybos kadencija bai
giasi šių metų balandžio mėne
syje. Yra sudaryta rinkiminė 
komisija Los Angeles, Calif., 
kuri rūpinasi pravesti Ateitinin
kų Federacijos vado bei Kont
rolės Komisijos rinkimus ko- 
respondenciniu būdu.

Darbininko spaudos kioskas 
šiais metais Vasario 16 minėji
mų proga veiks šiose vietose: 
vasario 12, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Bayonne, N.J.; vasario 
19, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Kearnv, N. J., ir Webster Hali, 
New York. Kioske bus galima 
isieyti naujausias lietuviškas 
knv?as. lietuviškos muzikos 
plokštelės ir medžio drožinius. 
Darbininko skaitytojai galės at
naujinti savo prenumeratą. Dar 
neskaitą Darbininko galės už
sisakyti pirmiem metam už 5 
dol.

Mažosios Šokėjos — lėlės Maironio mokyklos kalėdinės eglutės programoje Nuotr. R. Kisieliaus

DARBININKAS

LAISVES ŽIBURIO RADIJO KLUBO SUSIRINKIMAS
Laisvės Žiburio radijo klubo 

nariais laikomi tie, kurie yra 
sumokėję 10 dol. Jų pirmas sur- 
sirinkimas įvyko sausio 22 Ap
reiškimo parapijos patalpose. 
Pirmininkavo A. Diržys, sekre
toriavo J. Pumputienė. Prane
šimus, konkrečius ir trumpus, 
padarė radijo vedėjai R. Kezys 
ir A. Mažeika. Dėl pranešimų 
kalbėjusieji, tarp jų ir atsilan
kęs klebonas N. Pakalnis, ne
pagailėjo radijo vedėjam entu-

Naujausios knygos
Alės Rūtos nauja knyga “Že

mės šauksmas” gauta Darbinin
ko administracijoje. Apysaka 
vaizduoja trėmimus į Sibirą. 
Kaina 4 dol.

Kazys Plačenis — Pulkim 
ant kelių, romanas iš kun. A. 
Strazdelio gyvenimo, II tomas. 
Kaina 2 dol.

Prel. J. B. Končiaus Atsimi
nimai iš Balto yeiklos. 404 psl. 
veikalas, pavaizduojąs šalpos is
toriją, gausiai. .įįiustruotas. Kai
na 5 dol., kietais, viršeliais 7 
dol.

Dr. J. B. Končiaus Vytautas 
the Great. Istorinis veikalas 
apie Didįjį Lietuvos Kunigaikš
tį anglų kalboje, 211 psl. su 
Lietuvos žemėlapiu. Kaina 3 
dol., kietais viršeliais 4 dol.

Marijos Aukštaitės eilėraščių 
rinktinė Rožių vasara. 761 psl. 
Kaina 7 dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės ir kalėdiniai lietuviški 
sveikinimai gaunami Darbinin
ko Administracijoje, 910 Wil- 
louehby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

Bayside, Oueens paieškoma 
moteris, kuri galėtu pabuvoti 
su kita senvvo amžiaus mote
rim kelias dienas savaitėj. Ten 
galėtu nakvoti arba ateit iš na
mu. Informacijai skambinti va
karais po 7 vai.' Tel. BA 4-01 
04. 

ziastingo vertinimo ir skatino 
veikti ta pat linkme. Jiem į tal
ką, ypačiai finansam organizuo
ti ir kitiem technikiniam dar
bam, išrinkta eilė asmenų. Vi
si reikalai spręsti palikta iš
rinktai šiai valdybai: R. Kezys, 
A. Mažeika, A. Reventas, A. 
Diržys, V. Radzivanas, N . Um- 
brazaitė, V. Strolia, N. Kuli
kauskas, Br. Macijauskienė, 
K. G e n e v i č i e n ė, D. Ke- 
zienė. Revizijos komisija: V. 
Padvarietis, V. Česųa, H. Kul
bėm

— ALSS Literatūros Fondas 
užsilikusius savo spaudos 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 
“Tau Lietuva” — po 2 dol. 
Kreiptis į vietos knygų platin
tojus arba “Keleivio” adminis
traciją.

Williamsburge Išnuomoja
mas butas iš 4 kambarių ant
rame aukšte. Pigi nuoma —ge
ras susisiekimas. Kreiptis: Mr. 
Guris, 36 Scholes St., Brook
lyn, N.Y. 11206.

Woodhavene išnuomojami 3 
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.

Išnuomojami 4 tušti kamba
riai Brooklyne, Flatbush rajo
ne. Arti geras susisiekimas, 
krautuvės ir bažnyčia. Veikia 
rent cnntrol. Skambinti telef. 
DE 9-1965.

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

Iš pranešimų aiškėjo, kad ra
dijo klubo narių yra 177. Dau
gumas iš New Yorko. Tarp jų 
yra 6 gydytojai, 8 -kunigai. Po 
pirmų kuriamųjų metų kada te
ko įsigyti aparatus, skolų klu
bas turi 1,700.

Susirinkime dalyvavo šimti
nė žmonių, čia pat dar buvo 
surinkta ar pasižadėta sumokė
ti apie 300 dol. Po susirinkimo 
Eug. Kezienė, Aid. Alytienė, S. 
Ruokienė pavaišino visus daly
vius kavute.

NAUJOS PLOKŠTELĖS

Aurelija — nauja lietuviškos 
muzikos plokštelė. Tinka ir šo
kiam. Dainininkei Aurelijai 
Paukštelienei akomponuoja či
gonų orkestras. Stereo 5 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c.

Šiluvos Marijos koplyčios pa
šventinimo ir religinio kongre
so momentai išleisti atskira ilgo 
grojimo plokštele. Išleido Šilu
vos Koplyčios Komitetas. Kai
na 5 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoje.

Parenoimai New Yorke
Sausio 28-29 — Atlanto pakraščio 

Liet. Bendruomenės jaunimo suva
žiavimas Liederkranz salėje, 6 East 
87th Street, Manhattane.

Vasario 4 — Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų S-gos New 
Yorko skyriaus tradicinis balius The 
Summit of New York viešbutyje, E. 
51 Street ir Lexington Avė., Man
hattane. Pradžia 9 v.v.

Vasario 5 — Lietuviškos užgavė
nes Apreiškimo 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 International Endowment 
Center patalpose 345 E. 46 Street, 
Manhattane. Rengia D. K. Birutės 
Karių šeimų D-jos New Yorko sky
rius.

Kovo 12 — Literatūros vakaras 
Apreiškimo parapijos salėje Brook
lyne. Rengia Liet. Katalikių Moterį} 
Kultūros Draugija. Pradžia 4 vai. 
p.p.

Balandžio 15 — New Yorko Ope
retės choro metinis koncertas Lietu
vių Piliečių klubo salėje Maspethe. 
Pradžia 7 vai. vak.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
ir Kultūros vadovui Kęstučiui Mlk- 
lui, 71 Farmers Avė., Plainview, 
N.Y. 11803; tei. 516 WE 5-0898.

1967 m., sausio 24 d., nr. 6

New Yorko vyry choras, di
riguojamas Vlado Baltrušaičio 
koncertavo Bostone. Choras at
liko: Vai broli, broli — St .Šim
kaus, Ūlioja bitelė ir Jau žir
gelis pabalnotas — J. Dam
brausko, žvaigždutė — B. Dva
riono, Pirmyn, pirmyn ir Aš 
pas tėvelį — V. K. Banaičio, 
Anoj pusėj Nemunėlio — J. Či- 
žausko, Tėvynei ir Tu sakalėli
— Br. Budriūno, Jojau dieną
— Jul Štarkos, Oi, toli, toli— 
T. Brazio ir Atsisveikinimas —
— Al. Kačanausko. Kitatau
čių kompozitorių: Keleivio dai
na — H. Schoeder, Į tėvynę 
grįžt norėčiau — C. Croemer, 
Labą rytą — F. W. Berner ir 
iš operų: Demonas — A. Ru- 
binštein ir Trubadūras — G. 
Verdi. Chorui akomponavo V. 
M. Vasyliūnas. Choras turi 29 
dainininkus. Balsai stiprūs. Gai
la, kad So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos salė yra žema, 
triukšminga ir panašiem kon- 
tertam nedėkinga.

Bent tuo tarpu atrodo, kad 
tai buvo choro paskutinis kon
certas, nes dirigentas VI. Balt
rušaitis išvyksta į Chicagą. 
Gaila, kad toks pajėgus viene
tas turės išsiskirstyti.

Poetas Stasys Santvaras skai
tė savo eilėraščius: Pakrantė, 
Seredžiaus bažnyčia, Žuvėdra, 
Vidurdienis, Improvizacija, šeš
toji giesmė apie Saulę, Neti
kiu, Manoji Butterfly ir Rasa. 
Pakrantė rašyta 1938 bet ji 
tinka šių dienų mūsų gyveni
mui. Koncertas ir ši literatūri
nė dalis buvo sutikti šiltai.

Publikos buvo pilna salė. Dai
nininkai buvo apdovanoti gėlė
mis, o dirigentui Baltrušaičiui 
L.B. Bostono apylinkės pirm. 
Antanas Matjoška įteikė droži
nį — kryžių.

Kultūros klubo susirinkimas 
bus šį šeštadienį, 7:30 v. v. 
International Instituto patalpo
se. Programoje dail. Romas Vie
sulas skaitys paskaitą, kurią pa
iliustruos garsais ir skaidrėm.

Laisvės Varpo radijo valan
dos metinis narių sprendėjų su
sirinkimas įvyks sausio 29. Lie
tuvių Tautinės S-gos namuose, 
So. Bostone. Pradžia 1 vai.

Liet. Piliečių D-ja So. Bosto
ne paskyrė 100 dol. auką A- 
merikos Lietuvių Tarybai Va
sario 16 proga.

Lietuvių radijo valandos, ve
damos Jono Romano, sausio 
15 programą pravedė Laisvės 
Varpo vedėjas Petras Viščinis. 
Pabaigoje Jonas Romanas atsis
veikindamas klausytojus pasa
kė, kad kitą kartą tą katalikiš
ką radijo programą ves 
Petras Viščinis. Ar tai buvo 
paskutinis Romano atsisveiki
nimas?

Jeigu būtų pakankamai vai
kų ir tėvų, norinčių leisti vai
kus į darželį, darželis galima 
suorganizuoti. Parapijos klebo
nas kun. Antanas Baltrašūnas 
tam prtiaria ir duoda patalpas.

L.R.K. Susivienijimo 94 kuo
pos susirinkimas įvyks sausio 
29 po 10 vai. mišių, Šv. Petro 
lietuvių parapijos pobažnytinė- 
je salėje So. Bostone.

LIETUVIŲ BENDRUOMENES ATLANTO PAKRAŠČIO

JAUNIMO KOORDINACINIS
KOMITETAS

rengia

SUVAŽIAVIMĄ
šių metų sausio 28 - 29 dienomis LIEDEOKRANZ patal- 

i pose 6 East 87th Street Marihattane. • šeštadienį 1 vai.
pp. — registracija, statuto svarstymas, simpoziumas ir ki
ta programa; 8:30 LINKSMA VAKARIS, susipažinimo 
šokiai grojant modemiškam orkestrui. Veiks baras. Kvie- 

I čiami visi svečiai • Sekmadienį Atsimainypio parapijos 
salėje, 64-14 56th Rd. Maspethe 1 vai. pp. — valdybos rin
kimai, A. Vakselio paskaita, ateities veiklos gairių nusta
tymas.

Rengėjai

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus"
Alfred W. Archibald. President

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virt $125.000,000.

Current dividend 4%% on all accounts.

Dabar moka už visų rūšių taupomus pinigus.


