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Amerikos dienos, kokių nebuvo nuo

jų nebus Amerikoj

savaitės

pitonui.

Kas sprogdino Jugoslavijos 
atstovybes bei konsulatus sau
sio 29 naktį Washingtone, New

“Protestantą ir kitą amerikiečių 
sąjunga už valstybės ir bažny
čios

Maskva nota įspėjo Len- tykius su Vokietija. Chr.

KALĖDOS—kada

dabar labiausiai rūpi'

Home Reporter and Sunset 
News sausio 20 tarp laiškų įsi
dėjo taiklų, dėmesio vertą atsa
kymą laikraščio kolumnistui

JUGOSLAVIJOS KONSULATAI — kam

talijoje baigtas sausio 30 bend
ru su Italijos vyriausybe komu
nikatu. Jame minimi konsulatų

mas Podgorny ypačiai kartus 
(ukrainiečiam), kad jis pats 
yra ukrainietis. Podgorny pri- 

ukrainiečių
nacionalinius jausmus, nes pa
gal naujausius pranešimus ma- 

Primindama kolumnisto ap- žiausia 60 ukrainiečių intelek- 
gailestavimą, kad šios Kalėdos tualų po slaptų teismų yra į- 

kalinti.

rak nieko nesakančiais žodžiais. 
O apie Vietnamą, Vokietiją, A- 
meriką visai tylima. Italai 
nesidavė įkalbami dėl Europos 

steigimo reikalai, Fiat Fabrikų konferencijos be Amerikos, 
statyba Sovietuose, Sovietų na- dėl pareiškimo prieš Vokietiją.

Ekumeninis'sąjūdis tarp uk
rainiečių, atrodo, netenka pag
rindo, nes ortodoksų metropoli
tas Hilarion iš Winnipeg, Ont, 
yra griežtas antikomunistas, ap
tarnaująs 700,000 ukrainiečių 
Kanadoje.

paštališkajam nuncijui Italijo
je. Antras — A. I. Adžubėjaus, 
Chruščiovo žento, atsilankymas 
pas popiežių Joną XXIII. Pagal 
korespondento informaciją nau
ji kontaktai su Maskva sutin
kami nedraugiškai Italijos ir 
Bažnyčios konservatorių, nes 
jie gali atrodyti kaip Bažnyčios 
pripažinimas komunizmui. Ta
čiau dabartinis popiežius to ne
paisąs ir siekiąs taikos, kur tik 
galima.

Popiežiaus Pauliaus kalboje 
dėl vienybės galima buvo įžiū
rėti dvejopus kelius. Vienas —- 
“rodyti didelę pagarbą ir su
pratimą tom krikščioniškom

dų maldos čia’ vieno tikėjimo, dantiem sluoksmam-V kurie esą 
čia kito bažnyčioje. Banga nu- tokiu būdu atsiteisę Jugoslavi- 
ėjo per daugelį kraštų. Buvo jai, pasisakiusiai prieš Ameri- 
nustebūno, kad pačioje Romoje kos politiką Vietname.

Yorke, Chicagoje, San Francis- 
co, Ottawoje ir Toronte —te
bėra paslaptis, kurią kada nors 
FBI išaiškins. Stebina tik, kad 
bombos buvo pakištas ir su
sprogdintos beveik tuo pačiu 
laiku. Jugoslavijos valdžios ir 
spaudos žmonės kaltę verčia 
“fašistam" ir "jugoslavam emi
grantam", kuriom Amerikos ir 
Kanados valdžia esanti toleran-

— Egiptas Yemene prieš 
Saudi Arabiją pavartojo dujas.

Dabartinę kriminacija privatinių mokyklų Laiškas yra vienas iš tų, ku
rie rodo, kaip šiuo metu kova 
dėl Lietuvos gali būti supinama

matematikui Lawrence Shepp, 
kuris nuvyko prieš dešimtį mė
nesių pagal kultūrinių mainų 

  su km M Amerikos intereso. ^ Ji d>li"us .n- 
,, .. , . . — UI "ProsUente mirtį" jos Laiškai virsta stiprėjančiu tos UKI’wune uteratu ą.

_ .^streikavo 2000 tanklaivių autonus Mancbester gausiąs at- kovos ginklu.
kėjimo žmonėm, o kiekvienas — San. Futbrightas sausio — Izvastija sausio 30 aiški- ir baržų įgulų tarnautojų. Ne- lyginimo 1.5 mil. oi Atskai-
tikėjimas, jei jis gerai supras- dėl Amerikos, kaip didžiosios no, kad Amerikos astronautai sutaria naują sutartį sudarant čius mokesčius, jam liksią 500, — Prezidentas de GauUa pa
tas, veda į žmoniškumą ir žmo- pasaulio valstybės, įsipareigoji- žuvo dėl skubėjimo aplenkti dėl atostogų ir apmokamų šven- 000. Dabar daugelio pripažįsta- sižadėjo šiemet lankytis Lenki-
’ ™ «».«• mų. Hrnų dieną Uudijo Geer- Sovietus kelionėje į mėnulį. au dienų. Suvininksi nori jas ma, kad « knyga dnfiausia ii- M*-

ga F. Kennanaa, buvęs atstovas sumaitoti. D« lyginimo nėra reklamuota, bet it daugtausia

Lietuvos vyskupą Juozą Labu
ką — Matulaitį, kuris sugrąžin
tas iš Sibiro po 10 metų ištrė
mimo (vyskupas X Labukas at
važiavo į Romą ne drauge su 
Podgorny. Red.).
lietuviai įspėjo Vatikaną neo

ficialiai, kad tai yra vienas iš 
“manevrų”.

Podgorny sprendimo (kita) 
dalis yra Wroclaw (Breslau) ar
kivyskupui suteiktas leidimas 
vykti į Romą. Jo prašymas su
laužė Lenkijos vyskupų susita
rimą neprašyti išvažiavimo .vi
zos. Lenkijos komunistinė val
džia prieš metus atmetė kar
dinolo Stepono Wyszynskio 
prašymą išleisti į Romą ir pa
rengti programą (niekad neį
vykdytą) popiežiaus Pauliaus 
vizitui į Lenkiją.

'religinę organizaciją”.
tai nesiprie- Juos , rėmė organizacija, vardu

tarpu kitose valstijose — Ohio, Laišką pasirašė Mrs. Helen ~ Sovietai sausio 26 paskel-
Mkhigane, N. Jersey veikia dis- v. Kulber. išsikraustyti Amerikos

dom. Detroite prie katedros, 
kurioje vyko bendros įvairių ti
kėjimų maldos, vadinami tra- 
dicionalistų sąjūdžio šalininkai 
“piketavo” — prie bažnyčios 
durų garsiai kalbėjo rožančių. 
Kitur, kai bažnyčioje maldas 
pradėjo kalbėti rabinas, grupė 
maldininkų išėjo.

Maldos savaitėje už tikėjimo 
vienybę sausio 18-25 buvo de
monstruojamos bendros katali- tinga. Vienąp jąikraštis prikišo 
kų, protestantų, ortodoksų, žy- net Amerikos bei Kanados “val-

ma, bet Vatikano sluoksniuose Priminė, kad apie šį nesavu- sijungti “pagal žmoniškumo 
kalbama, kad popiežius ska- šių skaičių patyrė iš lietuviško principus”.
tinęs Podgorny paremti dery- laikraščio Darbininko gerai pa- Aštriausi, bet menkiausiai or- 
bas dėl taikos Vietname. tikimų šaltinių ir kreipia į tą ganizuotu būdu išreikšti yra uk-

N. Y. Times koresponden- daug sakantį faktą dėmesį tų, rainiečių jausmai. Vienas ūk
tas iš Vatikano sako, kad Pod- kurie galėjo kur kitur jo nepa- rainietis stebėtojas Vatikane sa- 
goray vyko pas popiežių, pasi- stebėti. Toliau dėl neobjekty-
rengęs atremti popiežiaus inter- vios informacijos: “Dirbdama kivyskupas Ivan Backo, kuris 
vencijas dėl Bažnyčios likimo daugely antikomunistinių komi- karštai kritikavo Vatikano nu- 
Gudijoje, Ukrainoje ir Baltijos tetų, galiu paliudyti, kad toje sistatymus dėl komunizmo eku- 
valstybėse. Korespondentas pri- srity Times parodo maža bend- meninio susirinkimo metu, pa
minė, kad 6ss. Romano ta pro- radarinavimo.” Tą faktą verti- informuos popiežių apie mūsų 
ga plačiai apžvelgė Bažnyčios na: “Spaudos laisvė nereiškia, nusistatymus”.
padėtį Sovietų valdomuose kad protestai prieš vyriausybės Popiežiaus Pauliaus priėmi- 
kraštuose. Iš tuzino vyskupijų politiką Vietname turi būti 
tik dviejose beliko nepašalinti garsinami be saiko, o demons- 
vyskupai — Kauno ir Rygos, tracijos, remiančios mūsų veik- 

kiją ir rytų Vokietiją, kad va- Monitor sako, kad Maskva už- Jokių kontaktų tarp Maskvos lą, nustumiamos į užpakalinę 
karų Vokietija siekia “naujo trenkė duris, kai žirgas jau iš- ir Vatikano nebuvę Stalino lai- sekciją į kelias eilutes ar visai 

šoko iš tvarto. Turi gaivoje Ru- kais. Pirmas tylos tarp Vatika- ignoruotos”, 
munija, Vengriją ir čekoslova- no n* Maskvos pralaužimas bu- 
kiją, kurios imasi diplomati- vęs 1956 Sovietų metnorandu-

kaip įspėjimas nesileisti į san- nių santykių su Vokietija. ' mas taikos reikalu, įteiktas a- nebuvo kaip seniau, nes dau
gelio artimieji kovoja Vietna
me, laiško autorė rodo tolesnę 
galimą perspektyvą: “Jei mūsų 
artimieji nustotų kovoję ten, 

Pennsylvanijos vyr. teismas bes įstatymą norėjo panaikinti tas teisei ir visuomeniniam rei- m€ galėtume ir visai netekti 
5:2 balsais išaiškino, kad priva- keli “mokesčių mokėtojai”, aiš- kalam”. Kalėdų. Kalėdos jau uždraustos
toi,i «»<Įamį kad jie esą verčiami Byla atsidurs dar federalinis-
naudotis autobusais kaip ir vie- remti “religinę organizaciją”. ___ ... tautose pavergtose romums-
šųjų mokyklų 
šina nei federalinei nei valsti* 
jos konstitucijai.

~ ............. tikina, nes tiem emigrantam
susilaikyti. Buvo pasipiktinimo ė . H pagrindo dabar de. 
dėl padrnnonstruotos obstruk- Pter^ Kam ,

ajos tokiom bendrom mal- p^ri^, N y

mes, rašydamas apie Kinijos 
komunistų demonstracijas 
prieš Jugoslavijos Titą, sumini, 
kad tos demonstracijos neturi 
nieko bendro su bombom A- 
merikoje bei Kanadoje, šis nu
rodymas betgi paskatina gretin
ti įvykius. O jie toki: sausio 
29 Kinijoje vyko demonstraci
jos prie Jugoslavijos atstovybės 
šu šūkiais: “Sunaikinti šungal
vį Titą”. Kinai demonstravo 
dėl to, kad prieš kiek laiko 
Belgrade prie Kinijos atstovy- 

vertybėm, kurias turi jie (ateis- bės buvo draskomi Mao Tse- 
kyrę broliai), ir norą pasisko- tungo paveikslai. Nors Jugosla- 
linti iš jų tų tiesų, kurias jie vija atsiprašė kinus, bet kitas 
turi geras ir gali jas mums duo- įvykis dar labiau skaudino Ki
ti”. Kitas — vienybė neturi nijos komunistus sausio 26 Ti- 
“būti vykdoma katalikų tikėji- to atvyko į Maskvą triję dienę 
mo integralumo ar bažnytinės pasitarimam su Kremliaus vai- lais saujoje”. Nota vertinama

Italijoje Nikita S. Ryžov sausio 
30 kalbėjosi su popiežium Pau
lium VI ir jo valstybės sekreto
rium Amleto Cicognani valan
dą. Apie pasikalbėjimo turinį 
tylima. Tik Vatikanas paskelbė 
bendrais žodžiais komunikatą. 
Jame audiencija vadinama la
bai privati ir sakoma: "Klausi
mai dėl taikos išlaikymo ir ge
resniu santykiu tarp tautę bu
vo svarstomi plačiai, šventasis 
Tėvas taip pat priminė prezi
dentui Podgorny problemas dėl 
religinio gyvenimo ir katalikę 
Bažnyčios padėties Sovietę Są
jungos teritorijose".

W. Journal Tribūne t e n- 
kinosi primindamas, kad vertė
ju buvo kun. Jozef Oslr, Če
koslovakijoje gimęs jėjuitąs, 
buvęs pontifikalinės rusų kole
gijos Romoje rektorius. Kai M. Wade, kuris buvo rašęs, 
Podgorny vyko pas popiežių, šv. kad Nl Y. Times koresponden 
Pieį^p aikštėje žiūronu drauge to HaxrisoB- S^fcb«y pF*reši- Ralijos žydai— sako kores-
su policijąTbūvo pora tūkstan- mai iš Vietnamo “Atrodo, kiek- pondentas — ryšium su Pod- 
čių. Sausio 29-30 naktį, prieš vieną turėjo sukrėsti”. Į tai gorny vizitu skelbia savo pra- 
vizitą pas popiežię, bomba ii- laiškas atsako: “Aš manau, kad šymus, kad būtų leista Rusijos 
sprogdino gabalą iv. Pijaus X svarbesnis dalykas turėjo “su- žydam emigruoti. Jie sako, kad 
bažnyčios. Airicę nebuvo. Italę krėsti” — o tai, kad iš 43 ko- Podgorny turėtų įvykdyti pa
spaude tai priskyrė dešiniojo respondentų, kurie prašėsi, Mr. reiškimus min. pirmininko A- 
spamo teroristam. Salisbury buvo vienintelis, ga- leksei N. Kosygino, jog perskir-

Komunikate nieko nesako- vęs vizą į šiaurės Vietnamą”. tom žydų šeimom bus leista su-

dovais, taigi su Kinijos komu-
Tik ilgesnėje perspektyvoje nistę priešais. Taigi jau Titas iš- 

paaiškės, kiek vienybės savai- davikas Kinijos komunistam, 
tės duoda suartėjimo, vienybės. Šitie faktai rodo, kas buvo sa
viems suartėjimo kelias gali interesuoti kai tik šiuo momen- 
būti — tikėjimę suartėjimas, tu demonstruoti prieš Jugosla- 
kada vardan vienybės vieno ir viją. Demonstruoti svetimom 
kito tikėjimo tikintieji atsisako rankom, 
nuo dalykų, kurie juos labiau ■
skiria, ir stengiasi pasilikti 
tuos, kurie jiem gali būti bend- P™1 H. Douglas, buvęs 
ri. Sis kelias gali vesti ir į kraš- Illinois senatorius, išrinktas 
tutinamą — abejingumą bet Freedom Hoase pirmininku, 
koltiam tikėjimui, bet kokiam Drummond dabar bus vicepir- Pennsylvanijoje tokių moki- 
tikėjimo autoritetai. Antras ke- mininkaš. nių yra 150,000. Dabartinį lygy-
lias — tBdnčięję suartėjimas, 
kada jie stengiasi savo tikėjimą 
gerai suprasti h* pagal jį tvar
kyti savo santykius su kito ti-
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mą, valstybinės idėjos sąmonę, 
greičiati laimėtame ir gyvena
mo krašte asmenų bei institu
ciją paramą -Lietuvos laisvės 
idėjai.

Mūsų amžius įrodė,. kadjr

Ar tai yra abstrakcija? Drįs
tu galvoti, jog tai nėra abstrak
cija, o tik mūsų pastangų'pa
kreipimas tų galimybių ir to ti
kėjimo kryptimi. Demonstraci
ja bus efektinga, tik reikia, 
kad tuštuojau atsigrįžtumėm j

viii

Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas* 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me-

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS M VIETINĖS

PA8&AIC, NJ. — 176 Market Street . 
PATERSON 1, NJ. — 99 Main Street

kasdienybę, kurią gal tik bend
ra talka galėtumėm pakeisti.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50-metis lietuvių tar
pe turėtų būti švenčiamas, at
jaunintu ryžtu ir jungtine di- 
namika — ta šventė turėtų bū
ti mūsų laimėjimų demonstra-

striiktūra yla jau perdaug' su- 
skaIdyta,fM^rūpesta^) dė*

• UQS ANGELES 22, Galit.— L__ ~_r_____ _
ė NEWARK 3, N-J. — 428 SprtntfteM Avenue 
ė NEW H AVĖ N, Conn.

niaifeę tovą dėt Jahvės, padė
tumėm tėvynėje likusiam ka
mienui išMikyti, išlaikyti sa
vyje 1M flgdsį # MsitftėjF 

save, kad visų pirmą suudnrin- mą, sustiprintume čia esančių 
tumėm ir vtente falą aupraėfo- Betariu, yįškšm jainūnao, taū- 
mėm tame rate. kuriame šian- tinę savigarbą, kultūrinį aktyvu- 
tKen esame, lrad nustotamėm n^ ryšto su peaettim pejmrti- 
patriotieną detenmoti, o pra
dėtumėte nuoširdžiai taras žo
džius tikėti-& jais vadovautis, 
kad ne tik tiesieji, bet ta “nau
jų” kelių ieškotojė pagaliau į- 
sisąmonjnta^tef'spėra kito ka-

PL 6-6766 
SW 8-2868 
. Rl 3-0440

klausimais: • „
1. Kokiais Žygitif luitiprin ____

tume diplomatinę kavą dėl tais- gyvenamo krašto nepateviDcai kurias galime bėndtomar indi-

ATSAKYMAS f TRIS KLAUSI* 
MUS

Lietuvos Nepriklausomybės 
50-metis lietimų išeivių gyve
nime'turėtųbūti didis įvykis. 
Tai sukakties reikšmę gyvai 
jaučiame ypačiai tie, kurie iš- 
gyveėom ano laikotarpao polė
kius, pažangą, dosnumą ta pa-

. . ... . . mentus.
“Vatikano H susirinkimui į- 

vedant į. liturgiją tautines kal
bas, subruzde ta Lietuvos dva- 
siškija pasigaminti savąja kal
ba liturginių knygų. Tam rei
kalui Lietuvos vyskupijų valdy- 

vodami, nesunkiai turėtumėm tojai, pirmininkaujant Telšių 
suprasti, kad pareiga, sutari- vyskupui Petrui Maželiui, 1965

187 ORCHARD ST.. N.Y.C. Td. GR 7-1130
DLDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ — , 
ė Vyrų ir moterų eilutėm, Spteaustaaų, suknelėm ir kL
• Amfiniai angtiškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai kerno* kaino* ttean&unt audinius į nfitemį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prdfcme užeiti ir pstežiūrtti.

MbteMausia irpatfIMatada frma Amerikoje, taurinti 
Otelą patyrimą siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS Į ŲSSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 

f08¥tintu0m skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa* 

, ejjų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

. COSMOS PARCELS EXPRESS CORP;

Nesmagu ir skaudu prisipa
žinti, bet susiklausymas, tvar
ka, drausmė mūsų tarpe gero
kai apgriuvo (o gal ir niekad 
tie dalykai nebuvo aukštu
moj!). Mano išmanymu, visa tai 
yra savižudybės priepuoliai. So
ciologai yra pastebėję, kad emi- 
grantai išgyvena tris pagrindi
nius laikotarpius — kūrybos, į- 
sikūrimo, ta nesantarvės arba

84-09 Jamaka Av^. Woodhaven 2I.N.Y. „a___ Td. VI 9-5077
340 Grand Street, BrooHyn IL N, Y. ..„....^.1,. Td. ŠTagg 2-4129

smuikų, tik jų muzika dažnai susiklostę, ką galima atsakyti į 
yra pratesnė už veikalo pradi- tris Darbininko klausimus? Jie 
nį bandymą! yra sunkūs, ir jų svoris dar pa-

Deja, tokia yra mūsų išgyve-. didėja, kai .bandai atsiremti, j 
narna tikrovė! Ir nereikia nuo * •
jos nusigrįžti, atvirkščiai .— 
reikia dažniau su gffiu susimąs
tymu prieš ją akis atmerkti! 
Gal tai bus nemodernu ir ne
realistiška, bet ar ne metas da- 
ryti aštrų posūkį į mūsų sie
kiamą idealą, nuo kurio, kaip 
visa eilė ženklų rodo, esam ge
rokai nutolę ir gal net jį pra
radę? Turės lūžti ambicijos, 
pravirkti vieno kito egoizmas, 
pradingti eilė vafdų, bet tas 
yra neišvengiama, jei rimtai 
norim išlikti.

Kai taip “dailiai” viskas yra

reikšti savo sugėstijas, ką mes 
galėtame ta turėtame padaryti 
Lietuvos nepriklausomybės at- 
statymo 50 tnetų sukakties pro-

jų raj.) mirė jstorikas-kraštoty- metrikos ištraukų rinkinys, 
rimukas Jonas RtefteaHn, gi- Būdinga, kad pranešime rū
mus 1884 m.,-ketiasdešinities pestiftgri nutylėta, jog J. Rei- 
mdtiografijų aįde pietų lietu- talaitis buvo kunigas, Krikšto- 
ios vietevei Mtetas. Praneši- nių parijuos steigėjas ta ide- 
me nurodyta^’kid jo Gtidtižų, bonšš tilte 1927 metų, su rie- 
Veisiejų, Leįa^igio monogra- tos gyvėtitojris tišp stiaigyre- 
fijos ir Liškiavos miestelin is- iięs, kad nebesutiko iš ten išsi- 
torija buvo išspauedrates perie- kelti ta pragyveno tenai iki Har
diniuose leidinžuose. Kitų mo- ties, beveik 40 metų. Nutylė- 
nografijų (apie Seirijus, Merki- jo taip pat, kad periodiniai lei- 
nę, Kirsną,. Būdvietį, Gražlš- ^Mad, taniuose J. Reitelaičio 

monografijos buvo spausdin
tos, buvo Lietuvių Tauta, 1914, 
Mūsų Senovė, 1921*22, Tauta ta 
žėffis, 1923.

Paskirtoji liturginė komisi
ją... savo darbą atliko ir pa
teikė vyskupijų valdytojų apro
bavimui, kas buvo padaryta 
1965 m. rugsėjo 1 d. Nutarta 
paruoštas Apeigynas. pateikti 
šv. Sosto patvirtinimui.

rė dekretu Nr. 40/965 1965 
m. lapkričio 6 d. Antroji apro- 
bata reikėjo gauti iš Liturginei 
konstitucijai vykdyti tarybos 
(jai pirmininkauja kard. Lerca- . „ . .. .

žmonės ima nieko neduoti), dėl suteigtų į Vatticno H susirin- jo), būtent, vertimui į lietuvių būti priimti biri naudojami ta sis kitai ktiygM. Kas įleaupran-
to darbai įklimpsta ta tik tar- kimo Konstituciją apie liturgi- kalbą, kas padaryta dekretu čia išeivijoje esančių lietuvių ta lot ktiyglb, yra aite, potn
pusavį erzelį kelia. Atseit, daug ją ir vėliau išteistą instrukciją Nr. 4087/65 1965 m. gruodžio katalikų. Mg MUMįs ta žvaigždes”.

susiniekinimo laikotarpį. Bet ar
gi mes esam paprasti emigran
tai? Argi iš savo krašto mes 
neišsinešėm pareigos ir ištiki
mybės savo tautai? Man regis, 
musę tiegatitiM lyginti net w Draugo sausio 25 J.' Vaišno- 
tote miWj<wate kurte te- ra, MIC, aprašo eigą, Įraip at-

*?*’ Lie‘?™’e “ė‘^aaS * anai konstitaeijai vykdyti, ypač 
Ruajo^ pasikeitė tik peigynas, kaip jis buvo pa- Uefia

režimas, atėjo dar cariškesnė tvirtintas Romoje ir kas jame ♦ • * *• . “ir dar imp^listikkesnĖ vai- Pat^“n0 "o^tes sakra-

dfia, bet nepriklausoma vals
tybė liko, ji ta šiandien ■ “dre
bina” pasaulį. Tiio tarpu mes 
pasitrankėm - nuo okupanto, 
nuo svetimos kariuomenės, ir 
policijos įgulų. Nuosekliai gal-

tuyiškantevpaųtote :ii" i I h ; P kuriem ti&USBį yra būti “dis-
.. Dr' -^išfeaiy- plaeed persons”. <

it vmm^d

Sfetos.įJonBMs, kad.Ameri-

ta periodiniam leidiniam. : Tai 
fingstiiš ėringa kryptimi, no
rint lamrit^tisuėta^ės inte- 

skai-

meninių organizacijų gal nėra mos Ritualo ir vietos papročių 'naujai įvestiem dalykam. Tą 
mūsų mirties ženklai, bet jos nuo seno Lietuvoje Ėigalėju- šv. Apeigų kongregacija pada- 
skaldo jėgas, daug laiko gaiš- šių. Taip paruoštas ritualas tū
ta tarpusavio rungtynėse, nepa- rėjo būti išverstas į lietuvių 
jėgia vienom krūvon sutelkti kalbą. Vyskupijų valdytojai re- 
efektingesnių pinigo sumų (ne- komendavo liturginei komteijai, 
žinodami, kuri reikšmingesnė, kad ji atlikdama savo darbą, at-

3 d. ... .Gal kai kam bus nau- Seinų kunigų seminarijoj J. 
jiena, kad Apeigyno priede at- Beitelaifas buvo ut fietu- 
spausdintuose - poteriuose yra ratelį, kuriame
kai kurių pakerimų- Maldoje W kitų dalyvavo V. Mykolai- 
“Tėve mūsų” prašymas “ir Putinas, M. Krupavičius, 
jievesk mus į pagundą” pakeis- (Elta)
ta į “ta negeisk mūsų gundyti”. . — VUntuje jau išėjo iš spau- 
Maldoje “Sveika Marija” frazė dos didžiojo lietuvių kalbos žo- 
“ta pagirtas tavo įsčios vaisius dyno VB tomas, apimąs raidę 
Jėzus” į “ir .pągtatas tavo Sū- L ir dalį M.
nūs Jėzus”. O .“Viešpaties An- — Gruodžio 17 ri. Vytėnuo- 
gelas” maldoje *Tr pradėjo iš se (netoli nuo Kauno) staiga mi- 
šventosios Dvatios” į “Tu pra- rė agronomas Ipolitą* Maras, 

w__ r________________,___ dėsi iš šventosios Dvarios”. penkiolika pastarųjų metų bu-
ma^ vieningM ir atkaklus ko* m. vasario 10 d. paskyrė litur- Romoje reikėjo gauti dvi ap- ...Ar leistinas iries pakeiti- vęs Vytėnų sodininkystės-darži- 
vos darbas tsbėrp mūsų kasdte- ginę komisiją su pirmininku robatos: viena šv. Apeigų kon- mas?.. Lietuvos: Liturginės ko-' nžokyriės bandymų stoties 
nytiė, mos nesam nuo |ų atpa* kan. C. Krivaičiu, kuriai pave- gregacijos visiems tiems pąkei- misijos pirmininkas, būdamas do augalų selekcijos skyriaus 
taiduofi. > dė pirmoje vietoje ptauošti ri- tunams, kurie yra skirtingi nuo Romoje, atitinkamose įtaigose vedėjas. s

Gausybė politinių ta2 vistto- tualą, laikantis bendrojo Ro- bendrojo Romos Ritualo, ir išsiaiškino, kad, poterių ir mal
dų, kurios nėjote į ritualo ar 
mišiolo sudėtį, vertimai ir tai- Knygų knyga yra šventasis 
symai priklauso to krašto ordi- Raštas. Ganus rašytojas ir kon- 
narų kompetencijai. Lietuvos vtrtitas GtoVteti Pupini saky- 
vyskupijų valytojai, šia teise teąs: “Kis rtefa skaitęs tas 
naudodamiesi, ta padarė minė- vieMMte kayg«» yrt Igno* 
tus pakeitimus, kurte turėtų rantas, non bftų perskaitęs vi*

• Boston 18, Moto, — 27T St»awmut Avenuo . 
o 80. BOSTON 27, Mas*. 327 Woat Brsachvay 
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•- buffam> di toY.
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ei CmCAGO8.IH.- .
• C4.EYEUANO 19, OMo
o OETROIT, Mito. “

jausmas visų lietuvių štadys 
turėtų plazdėti m kaip dingusi 
svajonė, bot kaip apčiuopiama 
te siekiama tikrovė

Deja, žmogus, lyg tas lietu
viškos patarlės šuo, pripranta 
kariamas? Ir mūsų tarpe jau at
sirado tautiečių, kurie pradėjo 
tikėti ta net viešai tą savo ti
kėjimą paraduoti, kad Lietuvoj 
ir dabar pienas ir medus upėm 
teka! Atseit, nopriktausomybės 
laikotarpio dosnumą ir palaimą 
pamiršom, pradedam to meto 
veidą iškreipti ir sujaukti.

Vieniems praeitį nublukino 
Amerikoj pasiekta gerovė, ki
tiem kraujas verda beieškant 
naujų įspūdžių ir įvykių, o tre
ti nepriklausomybės laimėjimų 
bei pažangos visai nebeprisi
mena. Ir, štai, per gana trum
pą laiką mes pasidarėm tokia 
pelkė, kurioje ir priešui jau 
nėra per daug sunku meškerę 
įmerkti.

Kitas nuostabus dalykas, ku
ris išeivijos lietuvių tarpe pra
dėjo bujoti, tai mūsų nesantar
vė. Tėvai nebepajėgia sutarti 
su savo vaikais (todėl toks aki
vaizdus nuobirų kiekis), gausy
bė organizacijų, nors oficialiai 
siekia to paties tikslo, nebeį- 
veikia rasti bendro kelio ir vi
sų dar gyvų jėgų apjungti, tau
tinės kultūros ugdymas pakri
ko ir priklauso nuo atskirų as- 

pajėgumo, 
jaunieji patriotai (be vienos ki
tos išimties), užuot ėję talkon 
ir nešę atgaivą bei reformas į 
gyvąsias mūsų politines, visuo
menines ir kultūrines organiza
cijas, buriasi į atskiras, savi- 
tarpy didžiai “patriotiškus” ir 
kartais net arogantiškus sam
būrius, o, pagaliau, ir toj pa
čioj srovėj žmonės jau prade
da nusitekti, dėl niekų pyk
tis ir niekintis.
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FHANCtacAN FATHSRt Kai vieni kalendoriniai me
tai bMBamito'taradedmnikitL 
vlSIl mfT3SuI SuuKm ĮMnĮjIKMMiln 
Su VHtUulS MT nlMlSI J 0*:
saviiarpiniabjaimės,<fa nauiu. 1 
mais. Tilo pačiu meta periodi- mos 
nėję spaudoje ^Mtoąmos beg-

čmįmim u> aiMMmv •» *»*• f H»nn naujuosius metaą taip pat mė- 
'•••' . ginama žvelgti į atęžtį, neven

giant net ir “aiMdaregių” pra
našysčių. Visa tai natūralu ir 
būdinga kiekvienai visuomenei 
ar jos organiąuotai -daliai, ku
rias narių dėmesys ar interesai 
platesni siekią toliau už šei
mos, giminystės ar kaimynistės

ĘegistrnojamĮe vėl dokumen- 
s — W S valstybės 
ipąrtąąMgto- Dokumentus, ku-

sistatymą <įėl Lietuvos valsty
bės.

inas Baltijos tautomis yra tvir
tai nustatytas Jungtinių Valsty
bių politikos dėsnis, dėsnis, ku
rio ši vyriausybė niekad nepar-

jusi | 
ilgam 
bintai

Minia ; ~ . . skirtingos viešosios mokyklos
< ; t te lituanistinės mokyklos padė-

■■ '''-/r.- tys, kylančios iš šeimų nusista-
nfanlrafe^ tačiau Vfawrfži dėl tymų kalbamų mokyklų atžvil- 
Sokvtora tatai nei ™ Būdinga, kad lietuviško
kiek ftių eilučių au- sios mokyklos mokytojai jau-
tatai, S> aplMkytl *>“
tik vaikų darželio klase, t VR suprantami ir vertinami, 
to Vin kteses. Kiekvienoje tų Įįj ’»*. da^s at*^ 
Basių rttima buvo nastebėti *5^" Pasijunta patys vieni 

mokyklos šiltais, kai iš tėvų pu
sės patiriama tik tokia malo
nė, kad vaikai leidžiami į lietu
viškąją mokyklą, kai tokia abe
jinga tėvų dvasia ima atsispin
dėti vaikų elgsenoje ir moky
mosi tai mokytojų nuotaika ir 
pačių mokyklų ateitis atrodo 
tamsoka.

ne ttosyKią Braonyne taftįo 

mokita, aktyvu 
muuv prikteusomą nūn pamn.

kos turinio ir mokytojos nau
dojamo metodo), taigi i/ tani 
tikrą “klasės atmosferą’*, ta
čiau visumoje galima buvo

vena rlrnnoni^ljįt' gąnnjųjr. ir 
kultūriškai užgožtančoje aplin
koje, yra galimi tflr tose ribo
se, kurias leidžia arba te diktuo
ja šalies statymai .didžiosios 
aplinkoje visuomenės papro
čiai ir opinija. *

Kalbėti apie vertybes skai
tančiai visuomenei geriausiai 
tenka pavyzdžiais. Vieną jų ten-

liko nepareiškusi pasaulio aki- ribų, 
vaizdoj. Mes tvirtai sulaikom Ir lietuvių išeivijos visuome- 
pripažiniiną neteisėtai sovieti- nintome gyvenime tie patys 
nės vyriausybės įvykdytai tų tradkšntoi reiškiniai kartojasi 
valstybių te jų teritorijų ankesi- 
jal Šios politikos vykdymo nuo-_______  ______ ___ ____

bėgyje aP- « ktiusioms rašančiojo sąmo-
Jungtinės Valstybės, iš tikrųjų, . ------ —> -
visada yra laisvojo pasaulio 
valstybių priešaky. Tai mes da- .. 
rom ne tik prezidento, valsty
bės sekretoriaus ir kitų šios vy- J 
riausybės atstovų pakartotiniais J 

mūsų pozicijos paryškinimais I 
bei atitinkamais veiksmais, at- J 
metančiais Sovietų autoriteto 
galią Baltijos valstybėse (pav., 
tęstinis prieškarinių Baltijos 
valstybių vyriausybių diplomati
nių bei konsulinių atstovų pri
pažinimas), bet ir dabar tikru
moje keldami tą klausimą pa- 
saišlio forumuose, ypač Jungti
nių Tautų generalinėje asamblė
joje, atitinkamomis progomis 
ir rūpestingai apsvarstyto pla
no rėmuose iš viso atremdami 
Sovietų imperializmą. Mūsų pa
stangų kreipti pasaulio nuomo
nės spaudimą prieš Sovietų val
dymą Baltijos valstybėse bei 
kitose pajungtose srityse pa
vyzdžių galite rasti generalinei 
asamblėjai pasakytuose pareiš
kimuose, padažytuose ambasa
doriaus Stevensono 1961 m. 
Iapkričio 25 ir 1963 m. spalio 
23 d., ’ ambasadoriaus Yates 
1963 m. gruodžio 4 d. ir vėlio- 
nies prezidento Kennedy 1961 
m. rugsėjo 25 d.”

Šiuose dokumentuose su dė
mu valstybės departamente, kingumu sutinkame pakartotą 
Pinmninlms S. Korbonskis ga- Amerikos vyriausybės nepaki- 
vo iš valstybės departamento tusią politiką — nepripažinti 
sausio 7 dienos laišką, kurio Baltijos valstybių inkorporaci- 
priedų tarpe yra te “Pareiški- jos į Sovietų Sąjungą.

Kaip Amerikos piliečiai ar 
me pareiškime rašoma: I jos globa besinaudojantieji ne- 

“Kaip Jūs, be abejo, žinote, piliečiai su pasididžiavimu krei- 
apsisprendimo teisės pripažini- fnukeltaį Spsl;

vaizdoj. Mes tvirtai suteikom

J. JĮ phpgąnpn, te 1967 sau
sio 9 dtoįpps laišku atėjo vals-

“Prėsidėštąs prašo mane at- 
sakyti į J$fU 1986 m. gruodžio 
27 dieųoi Imšką, išreiškusį Jū-
sų priįarimą Jungtinių Vals
tybių potttįMi Azijoj J* Jūs4 
riių dM itatuvoš laisvės ir ne- 
pritlausiųnyhės atstatymo.

Jungtiną Valstybių vyriausy
bė puosqŲtai atsisako pripažin
ti Šoviątų Sąjungos įvykdytą 
Lietuvos te jos Baltijos kaimy
nų aneksiją te Baltijos tautų as
piracijas į laisvę tiei apsispren
dimą vertina su užuojauta ir 
supratimu.

Dėl Jungtinių Valstybių ini
ciatyvų, nukreiptų į n Pasau
linio karo žaizdų užgydymą Eu
ropoj, tai aš pridedu nuorašą 
prezidento Johnsono 1966 m. 
spalio 6 d. pasakytos kalbos, 
kurioje nubrėžiama mūsų poli
tika te priėjimas prie kai kurių 
tą sritį liečiančių klausimų”.

Laišką pasirašė Walter J. 
Stoessel, Jr., valstybės sekreto
riaus padėjėjo Europos reika
lams pavMuotojas.

Valstybės departamento ant
ras pareiškimas atėjo ryšium 
su Pavergtų Europos Tautų Sei
mo pirmininko S. Korbonskio

O. NENDRE

DALIA

sas kreipiasi į ją, te automobilis vo.
sustoję. ’ — Tuojau atostogos... išva-

— Žinomą, Romai! — su žiuoju į New Yorką... Pado- 
džiaugsmu šteako Dalia- Romas vanok man šį vakarą, Dalyte! 
atidaro duria. — švelniai prašo Romas. -

žvalgų ir naujametinių linkėji- nėję išvadoms.

čio lietimų mokytojų sri^tavi- 
mo dalyviai Nedaug jų tęsusi-* 
važiavo, taigi nedaug iš jų tar
po atsilankė veikusiose nuo 9 
vai ryto iki 11 vai tą šešta
dienį mokyklos klasėse. Tačiau 
tai, ką suvažiavimo svečiai pa
tyrė painokose ir popietų buvu
siame darbų tvarkos tęsinyje 
verčia šių eilučių autorių pasi
sakyti kiek plačiau, negu “Dar
bininko” nr. 84-me glaustai ap-

kaikuriomis išvadomis.<

Rūpestis mokytoty prieaugliu
Mūsų dabarties aplinkybėse 

kiekvienam mokytojų suvažiavi
mui pamokų lankymas, jei tik 
jis galimas, yra būtinas. Mūsų 
žilstančių te pražilusių mokyto
jų eilės palengva retėja. Tenka 
labai džiaugtis, kai jų vietas už
pildo jaunimas, dažnai anų, pa
sitraukiančių, vaikai ar moki
niai. Tai didelė paguoda pasi
traukiantiems. Kadgi tų atei
nančių, senius pakeičianfių, ne
stigtų! ... O jų gali stigti. K. 
Jurgutis straipsnyje “Susirūpin
kime mokytojų prieaugliu” sa
vo įspūdžius ir samprotavimus 
iš lapkričio 26-27 d.d. mokyto
jų konferencijos C hieagoje 
(“Draugo” š.m. sausio 3 d. nr.) 
pradeda pažymėdamas, kad 
konferencijoje “vos keletas jau
nų veidelių tesimatė, o didžiu
lę daugumą sudarė vyresnio 

i amžiaus apšarmojusiais plau -
! kais mokytojai”. Ten pat K.J.

apgailestavo, kad mokytojų 
Į prieauglio klausimas konferen

cijoje nebuvęs plačiau pasvars
tytas, kad Pedagoginio Litua
nistikos Instituto veikla konfe
rencijos eigoje buvusi beveik 

į pamiršta, kai tas pats institu-
I tas nusipelni žymiai didesnio
į dėmesio k* moralinės bei ma-

mu te dalyko mokėjimu. Gali
ma buvo stebėti, koks yra skir
tumas tarp “šeštadieninės” tik
rose mokyklos patąlpose ir jos 
kitos “seselės-pelenės” nemo
kyklinėse patalpose. O pastaro
sios vis dar neišvengiamos dau
gelyje vietų. < !

A. Masionio pranešimas
Po pietų pertraukos suvažia

vimo darbų tvarkos dalyje mo
kytojas Antanas Masioiųs pla
čiai ir vaizdžiai išryškino savo 
paskaitoje daugelį amerikoniš
kų viešųjų mokyklų darbo, mo
kinių, mokytojų te tėvų santy
kių savybių, lygia greta piešda
mas ir visas aplinkybes, kurio
se tenka veikti lituanistinėms 
šeštadienio mokykloms, ši pa-( 
skaita buvo atspausdinta “Dar
bininke”, tad jos turinys žino
mas skaitytojams.

J. Ipoatonio pranešimas
Po A.M. paskaitos JAV Liet. 

B-nės švietimo Tarybos pirmi* 
pranešime, nuskambėjo tos pa
čios neraminančios tikrovės gai
da, tačiau iš jo kalbos suva
žiavimo dalyviai gavo patirti, 
kokiose sąlypose vyksta viso L. 
B. švietimo darbo koordinavi
mas, kokių sunkumų ir kokių 
džiuginančių prošvaisčių susi
laukiama mokyklų veiklos stip
rinimo te lyginimo srityje. .

' Ar tėvai supranta?
Diskusijose dalyvavę moky

tojai te pora aktyvių tėvų išsa
kė savo patirties faktus, savo 
rūpesčius ir netikros ateities 
nuojautas. Pastarosios iškilo,

(Bus daugiau)

MOKINIŲ SKAIČIAI

t Respublikinės Plano komisi- - 
jos pirmininkas A. Drobnys 
Vilniuje gruodžio 30 d. susirin
kusiam sovietui skelbė, kad 
1967 metais moksleivių skai
čius bendrojo lavinimo mokyk
lose Lietuvoje padidėsiąs 15, 
600 ir pasieksiąs 513,000.

Tas skaičius dabar turi didė
ti dėl mokyklinio amžiaus vai
kų padaugėjimo, o todėl kad 
yra užsimota mokinius ilgiau 
laikyti mokyklose. Dabar priva
loma visiems baigti aštuonme
tes mokyklas, bet jau spaudžia
ma, kad aštuonmetes baigusieji 
tęstų mokymąsi iki galo, tai 
yra dar trejus metus, šią žie
mą bendrojo lavinimo mokyk
lose esą apie 496,000, taigi apie 
50,000 kiekvienoje klasėje.

Vaikų lopšeliuose bei darže
liuose prisidėsią apie 9,0 0 0 
vietų, arba 18 nuošimčių. At- 
liuose esama apie 
kų.

KUR VIENUOLES 
JA KUNIGUS

50,000 vai- 
(Elta)

PAVADUO-

Brazilijos vyskupai nutarė 
pavesti bažnytinio administra
vimo pareigas vienuolėm 10 
parapijų, kur trūksta kunigų. 
Jom leista dalinti komuniją, 
krikštyti, paruošti jaunuosius 
jungtuvėm, sakyti pamokslus.

terialinės mūsų visuomenės pa- kai prisiminta p. Masionio pa- Brazilijoje yra 84 mil. gy- 
skaitoje pavaizduotos vaikų, tė- ventojų, bet tik 12,000 kunigų, 
vų ir mokytųjų charakteristikos 40,000 vienuolių.

Patalpų skirtumai

— Nejaugi nesutiksi Daly- sias knygas. Tie patys prancū- žvilgsnis sustoja ekrane, ausys
te? — liūdnai skamba Romo zai turi ne tik Blanchot, bet G. pagauna artistų tariamus žo- 
balsas. Marcei J. Maritain, kurie ne- džius, bet visa tai jo dėmesio

— O kokį filmą esi minia- /žiūri, kad tik būtų kitoniška, 
nors te nežmoniška.

— Jeigu domėsies knygomis, 
kaip mano minėtas Robertas, 
neturėsi laiko džiaugtis šia va- - 

vakarą turėjau kitą planą! — kuri niekuomet daugiau kitokia’ kaip - . -Rita pati spaus-.
negrįš... dav0 man r^mką, glausdavo-

— Atidėk ų planą kitai die- ii prie manęs, Šnibždėdavo, kad
nai! Sį vakarą pabūk su ma- bus myli ■ B pradtat buvo smagn,.
nun! kurios didiki džtogsmą ati «lmu iiteibodo jr erztata-

neš. Ska^Zs timpai pa- TO J“ meanumasi.... IHn- 

junti džiaugsmą te laimę, kad 
rašytojas pradengia ir parodo į-

tęs? — dar abejoja Dalia.
— Dr. živago! — atgauna 

viltį Romas.
— Įdomus filmas! Bet aš šį

ilgai išlaikyti negali
— Įdomu, ką Dalia galvoja, 

kad visai užmiršo, kur jf yra 
'Ji užmiršo, kad aš sėdžiu šalia 
jos, laikau jos ranką. Ji visai

— Ar skaitei Dr. Živago* 
klausia Dalia

— IŠ kttr ta atsiradai čia, Ro- Dalia pakelia savo žydrią-
mai? — Sūrėdama | jaunuolį stos į Romą. Jis taip nuolan- Nemėgstu knygų, man la- 
HantiaDriil kiai ir nuoširdžiai prašo .... biau patinka džiaugtis gyveni-

■— tavęs atvažiavau! — šyp- Daliai gaUo jo. Savo mintyse ji rau! šypsosi Romas, 
sosi Romas. labai artimai su Romu bend- — Knygose apie gyvenimą

•;— Kam aš tau buvau reika- rauja... Jis užvaldė jos minčių rašoma, gyvenimo prasmė _at-
Rnga, 
koti?

— Man visai nerūpi jokia 
prasmė. Esu linksmas ir lai
mingas, nesirūpindamas ženk
lais nei stebuklais..-. Štai, jau 
esame prie kino, kur Dr. fiva- 
go laukto išsiilgęs mudviejų!

mindavo ir apie vestuves. Dėl 
jos palikau New Yorką..

Romo dėmesį patraukto ek
ranas, kai Dr. živago susitinki 
atvaduojančią sužadėtinę.

— Ot, kvailas džiaugiasi ta 
sudžiūvėle... Nori savo laisvės

vai manęs feš- pasaulį. Tiesa, jis nėra toks; skleidžiama, rimtai kalba Da- 
i Dalia api® kokį ji svajojo. Romo pa- Ita-
kviesti tave šį žiūros į gyvenimą, žmones ir — Rašytojai apie žmogų daž- 
Mp tvanku, ki-. Dievą yra Daliai svetimos, bet nai kvailai nušneka. Robertas 
■ne, — prašo j jo visada giedri nuotaika, ne- labai mėgsta skaityti. Jis man taip Romas žiūri šypaodasuais duojamų žmonių gyvenimas, ne

rūpestingumas, sąmojus Dalią papasakoja ąpie perskaitytas į ekraną, labui dažnai m voltacijos sudarytas chaosas ir
Įmygąs. šiandien pasakojo, kad žvilgsnį sustabdo ant Datas rėš- žmonių vargai

*“* ‘ do. Dalia susikaupusi seka fik — Vargšai, jie trokšta lais-
mą. Jis paima jos ranką, atsar- vės, o chaosas neša jiems rūpes- 
giai paspausta, bet Dalia ne- tį ir vargą, skausmą ir ašaras, 
reaguoja. Ji visa būtybe pati- —> žiūrėdama į ekraną galvo

ja Dalia. Plakatai skelbia lais
vę, o žmonėms revoliucija at
nešė baisiausią vergiją, žmo
gaus vertės paneigimą...

(bus daugiau)

sparnus surišti... Ar negeriau 
būti laisvam, nevaržytam ... 
.Gal gyvenimas jam būtų atne
šęs daug gražesnę, įdomesnę.. 
Dalia gražesnė ir įdomesnė už

Prieš keletą metų Dalia akai- Ritą..,
tė Dr. Živago. Žiūrėdama filmo Romas pradeda-sekti filmą, 
galvoja, kad knygoje buvo ki- Jam pasidaro įdomus filme vato

■ būtų malonu šąlu... Man su juo smagu: 
I Kine vėsu, pa- taip greitai ir maloniai tirpsta 
savaitę dirbau, 

reikia atsikvėpti, nervai gali 
persitempti — Dalios galvoje 
švaistosi mintys.

Prieš pusmeti Dalia pastebė-

laikas. Reiktų sutikti su Romo 
prašymu. Susitelkimų bus dau
giau. Iš Birutės sužinosiu, apie 
ką kalbėjo, galėsiu paskaityti 
knygose, — mąsto Dalia.

non sum”. Matai, ar Verta gai
šinti laiką knygom.

— Aš nesakau, kad reikia 
skaityti visas knygas! Reikia 
skaityti geras ar gal tik gerian-

nėrusi į ekrane rodomą gyve
nimą, nieko nejaučia. Romas 
jos rankos nepaleidžia: jam 
smagu laikyti ii švelni rankutė 
savojoj. Retkarčiais Romo

■ .. ... : ■■ ■



Dainavos stovykloje praėjusiais metais stovyklavo viso pasaulio lietuviškas jaunimas. Stovykloje pakeliama vėliava y
Nuotr. G. Naujokaičio

VIDINE KOVA EKRANO ŠVIESOJE

Jaunimo Metų Komiteto apyskaita
Apžvelgiami įvairūs jaunimo metų darbai '

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos paskelbtieji 1966 
jaunimo metai baigėsi. Tų jau
nimo metų programai vykdyti, 
jaunimo peticijos parašam rink
ti ir pasaulio lietuvių jaunimo 
stovyklai bei jaunimo kongre
sui rengti buvo sudaryti įvairūs 
centriniai organai ir jaunimo 
metų komitetai, kurie jau savo 
darbą baigė arba greitai 
baigs.

Pradėjus naujus 1967 metus, 
reikalinga pasiinformuoti, nusi
statyti ateities darbus, ir kur 
reikalinga — persitvarkyti.

I. JAUNIMO METŲ 
CENTRINIAI ORGANAI

1. Pasaulio lietuviy jaunimo
kongreso komitetas

a. Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso rengimu ir pravedi- 
mu rūpinosi PLJK komitetas, 
sudarytas iš centrinių JAV ir 
Kanados lietuvių jaunimo orga
nizacijų deleguotų atstovų ir 
PLB valdybos kviestų asme
nų.

b. PLJK komitetui vadovavo 
rinktas prezidiumas: pirminin
kas Algis Zaparackas, vicepirmi
ninkai Vaclovas Kleiza, Gabrie
lius Gedvilą ir Eugenijus Vil
kas.

c. PLJK komiteto paskutinis 
posėdis įvyko 1966 lapkričio 6 
Chicagoje. Tuo posėdžiu PLJK 
komitetas formaliai užbaigė sa
vo darbą.

d. PLJK komiteto pirminin
kas paprašytas pristatyti komi
teto raštišką apyskaitą iki 1967 
kovo 27 PLB valdybai kartu su 
komiteto dokumentais ir bylom.

e. Kai kuriuos PLJK komi
teto pradėtus darbus toliau tę- 
§ia ir užbaigs PLB jaunimo sek
cija (kaip pvz. PLJ Kongreso 
leidinio galutinis suredagavi- 
mas ir išleidimas).

2. PLJK finansų komisija
a. Jaunimo metų, jaunimo sto

vyklos, jaunimo kongreso ir 
jaunimo peticijos lėšų telkimu 
rūpinosi PLJK finansų komisi
ja.

b. Finansų komisijos bylos ir 
dokumentai perduoti PLB val
dybos sudarytai kontrolės ko
misijai patikrinti.

c. PLJK finansinė apyskaita 
bus paskelbta kartu su kontro
lės komisijos tikrinimo aktu po 
patikrinimo (ne vėliau kaip iki 
1967 kovo 27).

d. Finansų komisija dar at
lieka įvairias finansines opera
cijas: moka užsilikusias skolas, 
išrenka užsilikusius pinigus ir 
aukų lapus, platina likusį turtą 
(leidinius, ženklelius) ir t.t.

e. finansų komisiją dudaro: 
pirmininkas Vytautas Kaman- 
tas, vicepirmininkės Milda Len
kauskienė ir Jūra Gailiušytė, 
iždininkė Birutė Juodikienė, se
kretorius Andrius šenbergas, 
nariai Kun. Jonas Grigonis ir 
Algis Garlauskas.

f. Finansų komisija pagal 
nuostatus turi užbaigti savo 
darbą, pateikti apyskaitą ir 
perduoti knygas bei likusį tur
tą PLB valdybai ne vėliau kaip 
iki 1967 kovo 27.

3. PLB jaunimo mėty 
talkos komisija

Jaunimo metų programos

ir jaunimo peticijos reikalais 
rūpinosi PLB jaunimo metų tal
kos komisija.

b. Talkos komisiją sudarė: 
Jūra Gailiušytė. Vytautas Ka- 
mantas, Pranas Karalius, Sta
sys Lazdinis, dr. Stepas Matas, 
dr. Giedrė Matienė, Vida (Kas- 
peravičiūtė) Tallat-Kėlpšienė.

c. Talkos Komisija savo dar
bą baigė 1966 gruodžio 31. By
los perduotos PLB jaunimo 
sekcijai.

4. Įvairios PLJK Komisijos
a. Įvairiems specialiems dar

bams atlikti buvo sudarytos pa
galbinės komisijos. Tos komisi
jos savo darbus atliko, prane
šimus bei apyskaitas pateikė a- 
titinkamiem organam ir tuo bai
gė savo kadencijas.

b. Tos komisijos buvo ir jom 
vadovavo:

1. PLJK būstinė — Romas 
Sakadolskis; 2. Parodų komisi
ja — Ramunė Kviklytė; 3. Lo
kio operos komisija — Vaclo
vas Kleiza ir Danguolė Bartku- 
vienė; 3. Registracijos komisi
ja — Rūta Domarkaitė; 5. Ban
keto komisija — Danguolė 
Markutė; 6. PLJK leidinio ko
misija — Romas Sakadolskis; 
7. Spaudos ir informacijos — 
Eugenijus Vilkas; 8. “Miss Li- 
thuania” komisija — Rūta Do

Iš Liet. Foto Archyvo. Vežime sėdi kun. V. Borisevičius, vėliau buvęs Telšių 
vyskupas, ir kun. F. Bartkus. Nuotrauka daryta po pirmojo pasauk karo. 
Archyve gauta iš T. Karaliūtės, Cicero, III.

Lietuvių Foto Archyvo atidarymas
Vasario 26 d. Jaunimo cent

re, Chicagoj rengiamas Lietu
vių Foto Archyvo oficialus ati
darymas. Ta proga organizuo
jama foto paroda su paskaita 
ir oficialiąja dalimi. LFA ren
ka foto negatyvus apie lietu
vių visuomeninę ir kultūrinę 
veiklą ir saugoja juos ateičiai. 
Dedamos ypatingos pastangos 
atrasti pamirštas ir beveik iš
metimui pasmerktas istorinės 
reikšmės fotografijas, kurių 
nemaža yra šeimų albumuose 
ar šiaip foto mėgėjų stalčiuo
se. Archyvas tas fotografijas 
perfotografuoja, negatyvus pa
silieka, fotografijas grąžina sa
vininkui. Archyvo globoje jau 
yra virš 500 negatyvų.

LFA atidarymo proga yra 
ruošiama foto paroda, prie ku
rios yra kviečiami priildėti visi 
lietuviai fotografai ir foto mė
gėjai, kurie turi istorinės reikš
mės fotografijų — svarbesnių 

markaitė, 9. PLJK ketvirtadie
nio vakaro — Vacys šaulys; 
10. PLJK penktadienio vakaro 
— Elvyra Kavaliūnaitė; 11. Sve
čių globos ir nakvynių — Dalia 
Tallat-Kelpšaitė; ,12. Programos 
ir studijų — Gabrielius Gedvi
lą; 13. Sporto komisija — Po
vilas Žumbakis; 14. Amerikos 
lietuvių — Vincas Samoška; 
15. PLJK nutarimų komisija— 
Antanas Saulaitis, S.J.; 16 Ame
rikiečių spaudos inf. — kun. 
Gintautas Sabataitis, S. J.; 17. 
Kanados jaunimo sekcija—Gin- 
drė . Rinkūnaitė; 18. Jaunimo 
peticijos įteikimo — Juozas 
Miklovas; 19. Jaunimo Stovyk
los — Antanas Saulaitis S.J. ir 
Kęstutis P. Žygas.

. II. JAUNIMO METŲ 
KOMITETAI

1. Jaunimo metų komitetų 
sudarymas ir jų darbai

a. Buvo stengtasi sudaryti 
JM komitetus kiekviename 
krašte ir mieste, kur tik yra 
lietuvių.

b. JM komitetus organizavo 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės, apygardos ir kraštų valdy
bos, jaunimo organizacijos ir 
centriniai organai.

c. Į JM komitetus įėjo visų 
kartų lietuviai.

d. Jaunimo metų komitetai:

įvykių vaizdų, žinomų asmenų 
portretų ir pan. Parodoje pra
matyta platesnės apimties sek
cija apie lietuvių gyvenimą 
tremties stovyklose Vokietijoj.

Medžiagą šiai parodai siųsti 
šiuo adresu: Algimantas Kezys, 
S.J., 2345 West 56th. St., Chi- 
cago, III. 60636.

Pageidautina, kad parodai 
skirtos nuotraukos būtų 11x14 
inčų dydžio, nemontuotos, da
rytos ant Kodabromide F ar 
Brovira 111 DW popieriaus, ne- 
glosuotos. Prie kiekvienos nuo
traukos turi būti vaizdo apra
šymas, metrika ir fotografo pa
vardė. Po parodos nuotraukos 
bus grąžinamos savininkui, ar
ba susitarus sukrautos Archy
ve. Per atidarymą bus galima 
įteikti Archyvui skirtą medžia
gą —negatyvus ar fotografijas. 
Visais reikalais kreiptis į Algi
mantą Kezį, S.J. minėtu adresu.

Artėjant metų pabaigai, ne
vienam kino teatrų lankytojui 
galėjo kilti mintis: kuris 1966 
filmas geriausias? Gal “Ha- 
waii”, gal “The Bible”, o gal 
“Who’s Afraid of Virginia 
Woolf?” ' ar “The Sand Peb- 
bles”. Visi šie filmai pasižy
mėjo didingu pastatymu, gera 
artistų vaidyba. O gal labiau 
vertinti paprastesnio techninio 
iškilumo, bet giliau įžvelgian
čius filmus kaip “The Shop on 
Main Street” ir “The Gospel 
According to St. Matthevv”?

Kiekvienais metais, vos spė
jus iššluoti naujų metų sutiki
mo blizgučius, Hollywoodo Me
no ir Mokslo Akademijos na
riai siunčia savo pramatomus 
kandidatus, pasisakydami už ge
riausią, bent jų nuomone, fil
mą, režisorių, artistą ir pan. Iš 
daugiausia balsų gavusių išren
kami penki kandidatai, o pas
kiau nubalsuojamas ir laimėto
jas.

Kai kuriais atvejais pasitai
ko, kad “liesųjų” metų pabai
goje geriausiu išrenkamas toks 
filmas, kuris kitais metais ne
atlaikytų konkurencijos. Bet 
yra ir laimingesnių metų, ka
da išrinktasis filmas nenublun
ka tuoj po laimėjimo, bet pasi
lieka ir daug ilgesniam ateities 
kartų dėmesiui ir pasigėrė j i - 
muk

1966 metai nebuvo turtingi 
meniškų ir tobulų filmų at
žvilgiu. Ypač pasigesta filmų, 
kurie bent šiek tiek paveiktų 
ir žiūrovo protą, iššauktų bent 
keletą minčių apie žmogaus bui
tį ir pagrindines gyvenimo pro
blemas. Didžia dalim buvo pa
sitenkinama filmais, kurie 
stengdavosi sudominti žiūro
vus ar supainiota intryga, ar 
kandžiom pastabom, kokio cha
rakterio saržavimu ir parodija, 
ar vien tik lengvom dainelėm 
i r spalvotais gamtovaizdžiais.

Gruodžio 12 New Yorke pa
sirodė filmas, kurį mačiusieji 
gali gana drąsiai tvirtinti, kad 
bent keturiose kategorijose jis 
ne tik bus minimas kandidatu, 
bet išeis ir stipriu laimėtoju.
Tai "A Man for Ali Seasons".

Šis filmas giliai įžvelgia į 
žmogaus sielą ir sąžinę, prista
tydamas visų laikų žmonėm ak
tualią vidaus tragediją. Konflik
to viršūnėje gvildenamas žmo
gaus ištikimumas sau pačiam, 
savo šventiem įsitikinimam.

To paties vardo Robert Bolt 
sukurta drama po premjerų 
1960 liepos 1 Londone ir 1961 
lapkričio 22 New Yorke susi
laukė plačiausio publikos dėme
sio, kritikų įvertinimo ir nupel
nytų premijų. Su dar didesniu 
pasisekimu tas pats dramatur
gas pagal savo originalų sce
nos veikalą paruošė ir filmo 
tekstą.

“Sir Thomas More — angliš
ko sąmojaus ir ypatingo išsila
vinimo, linksmas ir žaismingas, 
bet kartais ir ramaus rimtumo 
žmogus; tai žmogus visiem se
zonam.” šią šešioliktame šimt
mety Robert Whytynton išreikš
tą nuomonę patvirtino istorija. 
Tomas More buvo garsus savo 
meto klasikas, filosofas, teisi
ninkas, politikas, valstybinin
kas, ištikimas savo tikėjimui ka
talikas, kankinys, šventasis.

Tiek scenos veikale, tiek fil
me pavaizduojamas Tomo Mo
ro gyvenimas nuo jo iškilimo 
į Anglijos karaliaus kanclerio

vykdė jaunimo metų progra
mą savo vietovėje; rinko para
šus jaunimo peticijai; telkė lė
šas jaunimo kongresui remti; 
skatino vietovės jaunimą vyk
ti į PLJ stovyklą; skatino visus 
vykti į jaunimo kongresą (ir 
dainų šventę); organizavo eks
kursijas į jaunimo kongresą; 
globojo iš kitų kraštų atvykusį 
jaunimą; vedė JM ir jų darbų 
informaciją vietovėje, padėjo 
PLJK komitetui, finansų komi
sijai, ir kt., atliko įvairius ki
tus darbus.

2. Jaunimo metų komitetų
padėtis ir veikla

a. Jaunimo metams pasibai
gus, užsibaigė ir specifiniai tų 
metų komitetų darbai.

b. Kiekvienas jaunimo metų 
komitetas nevėliau kaip iki 
1967 kovo 1 pateikia trumpai 
raštu savo veiklos ir finansines 
apyskaitas atitinkamam Lietu
vių Bendruomenės organui: a- 
pylinkėse veikę komitetai — 
LB apylinkės valdybai; apygar
dose veikę komitetai — LB a- 
pygardos valdybai; krašte vei
kę komitetai — LB krašto val
dybai.

c. Atitinkamų LB organų kon
trolės komisij'os atlieka jauni
mo metų komitetų apyskaitų ir 
dokumentų patikrinimą.

d. PLB kraštų valdybos ir 
jaunimo metų komitetai prašo
mi jaunimo metų veiklos ir fi
nansines apyskaitas iki 1967 
kovo 27 atsiųsti PLB valdybai 
per PLB valdybos vicepirminin
ką jaunimui: Vytautas Kaman- 
tas, '477 Cole Plaza, Willowick, 
Ohio 44094 USA.

e. Iki 1967 vasario 1 visi 
jaunimo metų komitetai, orga
nizacijos ir pavieniai asmenys 
turi atsiųsti finansų komisijai 
visus aukų lapus, visus jauni
mo kongresu’ gautus pinigus, 
atsilyginti už leidinius ir vytu- 
kes.

3. Jaunimo mėty komitety 
perorganizavimas i jaunimo

sekcijas
a. PLB valdyba, kurios ini

ciatyva ir pagalba jaunimo me
tų įvykiai surengti, pageidau
ja ir numato; kad jaunimo me
tų komitetai persiorganizuotų 
ateities darbams, toliau veikda
mi ir skatindami bendruomeni
nę mintį jaunimo tarpe bei jų 
ryžtą kovoti už Lietuvos lais
vę. šis tęstinumas plaukia iš 
PLJ kongreso nutarimų palai
kyti artimus ryšius vienas su 
kitu bei su Lietuvių Bendruo
mene ir vėl rengti panašius sąs
krydžius bei žygius.

b. Jaunimo metų komitetai 
1967 sausio-vasario-kovo mėne
siais persiorganizuoja pagal vie
tovės ir krašto sąlygas bei rei
kalavimus iš anksto susitarę su 
atitinkamais LB organais (apy
linkės, apygardos ar krašto val
dybomis).

c. Persiorganizuojama į vie
tovės, apygardos ar krašto jau
nimo sekciją, kuri palaiko labai 
artimus ryšius su LB.

D. Atitinkama LB valdyba 
globoja ir rūpinasi savo jau
nimo sekcija.

e. Pageidaujama, kad geres
niems ryšiams palaikyti jauni-

mo sekcijos pirmininkas būtų 
LB valdybos narys jaunimo rei
kalams. Tas galima, jei: jauni
mo sekciją organizuoja pati LB 
valdyba per savo narį jauni
mui; arba jaunimo sekcijos 
rinktas pirmininkas įeina su
tartu būdu į Lietuvių Bend
ruomenės valdybą.

f. Jaunimo sekcija turėtų su
sidaryti iš visų vietos jaunimo 
organizacijų skirtų, rinktų (ar 
pagal vietovės sąlygas — LB 
kviestų) atstovų bei asmenų.

(Bus daugiau)

NAUJI FILMAI

vietą iki jo mirties. Nors filme 
dar yra likę nemaža pasikalbė
jimų, veiksmas vyksta daug 
sklandžiau negu teatro scenoje.

Karalius Henrikas VIII nu
sprendžia atsikratyti savo, žmo
nos. Kancleris turėtų iš popie
žiaus išgauti dispensą, panaiki
nantį ankstesnį dispensą. Kanc
leris nepalaužiamas. Karaliui at
simotus nuo Romos ir pasiskel
bus ne tik valstybės, bet ir ti
kėjimo vyriausiu autoritetu, vi
si turi karaliui prisiekti ištiki
mybę ir naują lojalumą. Tomas 
nuo priesaikos susilaiko, nors 
ir nepasako to priežasties. Su
imamas, kaltinamas, bet nesu
abejoja savo įsitikinimuose. 
Jo tvirtumą užbaigia tik bude
lio kirvis.

Iš pirmo požvilgio galėtų at
rodyti, kad čia bandoma rišti 
valstybės ir Bažnyčios santy
kių klausimas — kuri kuriai 
turėtų dominuoti ar abi apsi
riboti vien savo srityse. Nors 
filme netiesioginiai tai ir palie
čiama, bet nėra nei pigaus įtai- 
gojįmo nei įkyraus pamokslavi
mo.. čia labiausiai iškeliama vi
dinė drama žmogaus, kurio są
žinė įvelta į neišvengiamą kon
fliktą.

Paul Scofield ekrane atkuria 
tą patį Tomo vaidmenį su dar 
didesniu pasisekimu negu sce
noje. Jo randuotame veide 
kaip veidrody atsispindi ne tik 
jo vidinis konfliktas, bet ir 
aplinkos apžvelgimas. Tai di
dingumo, nuoširdumo ir cha
rakterio grynumo darni jung - 
tis. Tarp rimčiausių momentų 
jis pajėgia dar ir šyptelti, kaip 
pav.,’ jo galutiną nuteisimą su 
neteisinga priesaika apsprendu- 
sio valdininko atžvilgiu: “Ką 

Orson Welles filme “A Man for 
Alt Seasons”

Robert Shaw, Susannah York, Paul Scofield ir Wendy Hiller filme “A Man 
for-Ali Seasons”

padės žmogui, jei jis savo sielą 
išmainys į visą pasaulį? Bet tik 
i Walles ...” . ■* •

Wendy Hiller, kaip Tomo 
žmona, pasireiškia vienoje iš 
labiausiai pavykusių savo rolių. 
Ypač galingai įsijaučia kalėji
mo scenoje, įsijungdama į ben
drą asmeninę dramą. Robert 
Shaw pasirodo kaip neužmirš
tamas Henrikas VII L Orson 
Welles keliais trumpais pasiro
dymais kardinolo Walsey vaid- 
meny nedviprasmiškai apibūdi- 
n a laikotarpio prisitaikymo 
dvasią. Leo McKern įtikinamai 
atlieka Cromwellio rolę. Susą-' 
nah York, kaip Tomo duktė, at
skleidžia didelius, iki šiol pil
nai neišnaudotus, artistės talen
tus.

Teatro scenoje atskirus įvy
kius jungė Eilinio Piliečio įva
dai ir pastabos. Jam teko 
taip pat ir eilė šalutinių vaid
menų, kuriuos filme po režiso- 
riaus įžvalgia priežiūra puikiai 
atlieka visa eilė artistų. Piliečio 
komentarus puikiai pakeičia ir 
vaizdinės priemonės, kurios 
naudojamos saikiai ir nepasi
duodant naujausių režisorių ma
nierizmui.

Filmo gamintojas ir režiso- 
rius Fred Zinneman sukūrė 
tikrą deimančiuką — filmą 
be priekaištų, spalvingą, pras
mingą, papuoštą geriausios ko
kybės vaidyba, vaizdais, foto
grafija. Kostiumai ir scenarijai, 
nors pristatomi spalvotuose 
vaizduose, niekad nepaveržia 
dėmesio nuo pagrindinių cha
rakterių.

Per labai greit prabėgančias 
dvi valandas daug pamatoma, 
daug išgirstama, daug susiren
ka medžiagos susimąstymui 
apie žmogaus gyvenimo svar
bius klausimus. Lyg ir keista, 
kad šį filmą dar tektų reko
menduoti. Tai būtų panašu į 
tvirtinimą, kad tikėjimas, įsta
tymas ir tvarka, religija, me
nas, auklėjimas ir pan. yra ver
tybės. Panašūs filmai jik su
stiprina teigimą, kad ir ekranas 
gali tarnauti gėriui, tiesai ir 
grožiui.-KBč-

— LVS Ramovės centro val
domieji organai 1967-1970 m.: 
Centro valdyba: prof. S. Dir- 
mantas — pirm., K. Dabulevi- 
čius — I vicepirm., P. Žilys— 
II vicepirm.,*E. Vengianskas — 
sekr., J. Rapšys — ižd., K. Mi
kalajūnas — turto globėjas, A. 
Rūkštelė — kultūrinių reikalų 
vedėjas, J. Gaižutis ir A. Juš
kevičius — nariai. Kontrolės 
komisija: P. Genys — pirm., 
J. Tumas ir J. Kulikauskas — 
nariai. Garbės teismas: J. Šle
petys — pirm., J. Kiaunė ir E. 
Noakas — nariai.



Lietuviškai mokąs prancūzas
Vatikano radijo lietuvių sky

rius buvo maloniai nustebin
tas, kai tarp lietuvių klausyto
jų, sekančių programas iš įvai
rių kraštų, atsiliepė vienas 
prancūzas, štai ką jis lietuviš
kai rašo:

Pramokęs lietuvių kalbos, 
aš žiemos metu galiu kasdien 
klausyti Vatikano radijo lietu
viškų programų ... Žinau, kad 
visur pasaulyje yra daug lietu
vių. Apie jų gyvenimą dažnai 
girdėjau per Vatikano radiją, 
bet iki šiol neturėjau jokios 
progos su kuo nors užmegzti 
ryšius...

Man būtų įdomu susipažinti 
su lietuvių literatūra išeivijoje 
arba gauti Šventojo Rašto ver
timus lietuvių ir latvių kalbo
mis ... Iki šiol neturėjau pro
gos sužinoti, kokios lietuviškos 
knygos išleistos ir kur išleis
tos... Tokių žinių prašau ne 
tiktai dėl savęs, bet ir dėl pa
žįstamo iš Suomijos, kuris 
taip pat domisi Lietuva bei lie
tuvių kalba ir pageidavo Šv. 
Rašto lietuviško vertimo .. .Jis 
mane jau supažindino su vie
nu lietuviu, gyvenančiu Vilniu
je, bet manome, kad jis mums 
negalės parūpinti šv. Rašto. Su 
lietuviu iš Vilniaus jau apsimai
nėme keletą knygų. Iš Lietu-

PUIKUS KONCERTAS
HARTFORD, CONN.

Solistas Stasys Baras sausio 
21 aplankė Harfordo lietuvius 
ir koncerte juos žavėjo savo ne
paprastu tenoro balsu.

Koncertas buvo L. A. P. klu
bo salėje. Solistui St. Barui 
akomponavo prof. Vytautas Ma- 
rijošius. Be to, koncerte daly
vavo ir šaunusis Hartfordo “Ai
do” choras, diriguojamas muz. 
Jurgio Petkaičio.

Koncertą buvo surengęs Hart
fordo Lituanistinės mokyklos 
Tėvų Komitetas, tad komiteto 
pirm. inž. Ben. Dapkus jį ir ati
darė.

Pirmąją dalį pradėjo sol. S. 
Baras, išpildydamas tris daly
kus: Vaghissima Sembianza — 
Douandyo, Ne men con L’ 
ambre — Haendelio, Amorti 
vieta (iš op. “Fedora”) —Gior- 
dano.

Paskui Hartfordo “Aido” cho
ras padainavo tris dainas: Atsi
kėlus ankstųjį rytelį — K. Ba
naičio, Oželį — St. Šimkaus ir 
Vėjužėlį — A. Vanagaičio.

Po to vėl sol. St. Baras pa
dainavo šias dainas: Vai kur 
nužėgliuos? — St. Šimkaus, Lie
pė tėvelis — Tallat Kelpšos, Jo
nušo dainą iš op. “Radvila Per
kūnas” — J. Karnavičiaus ir Aš 
per naktį — K. Banaičio.

Po 10 min. pertraukos ant
rąją koncerto dalį vėl pradėjo 
sol. St. Baras šiom arijom: Gė
lę, kurią man dovanojai (iš 
op. “Carmen”) — Bizeto ir Un 
di all’azzurro spazio (iš op. 
“Andrea Chenier”) — Giorda- 
no.

“A i d o” choras padainavo 
vėl tris dainas: Žaliojoj girelėj 
— St. Šimkaus, Dul, dul, dūde
lė — J. Gaubos ir Karvelėlį — 
C. Sasnausko. Karvelio dainoj 
solo dainavo sol. St. Baras, a- 
komponavo prof. V. Marijošius.

Pabaigai sol. St. Baras padai
navo dvi arijas: Cielo e mar 
(iš op. “La Gioconda”) Ponchiel- 
lio ir Rachel, tave dangus (iš 
op. “Žydė”) — Halevyo.

Už dainas ir arijas solistas, 
akomponiatorius ir choras su 
dirigentu susilaukė gausių ap- 
lodimentų, o pabaigoje bisui 
“nebuvo galo. Todėl solistas S. 
Baras dar padainavo dvi naujas 
arijas.

Koncerto pabaigai žodį tarė 
Lituanistinės mokyklos Tėvų 
komiteto pirm. inž. B. Dapkus, 
padėkodamas visiem progra
mos dalyviam.

Po jo kalbėjo ir pats solistas- 
St. Baras, pasidžiaugdamas tu
rįs progą aplankyti, kad ir ne-

v >■

vos gavau knygelę apie Čiurlio
nį, kelis žodynus, tris tomus iš 
“Lietuvių tautosakos”. Mane 
domina ypač knygos apie kal
botyrą. Bet aišku, kad negali
ma visokių knygų iš Lietuvos 
gauti. Lengviausia iš ten gauti 
tokių knygų, kokių aš visai ne
pageidauju. Dėl to aš esu labai 
dėkingas už Naująjį Testamen
tą, kurį man atsiuntėte ...
Iš pat vaikystės aš domėjau
si/ svetimomis kalbomis. Ma
no dėmesį ypač patraukė tokios 
kalbos, kuriomis kiti mažiau
siai domisi, jas laikydami “ma
žomis”, “nenaudingomis”. Pa
sirinkti vieną ar kitą iš dauge
lio nebuvo lengva. Mano dėme
sį patraukė ypač trys šalys, ku
rių vardai prancūzų kalba taip 
gražiai su rimu skamba: Esto- 
nie, Lettonie, Lithuanie.

Sunku buvo rasti reikalingas 
knygas. Buvo sakoma, kad nė
ra jokio prancūzo, mokančio 
lietuvių kalbą. Tik vėliau, karo 
metu man pasisekė rasti orien
talistikos knygyne Paryžiuje 
gramatiką su skaitiniais ir žo
dynėliu. Ten pat gavau nedide
lį lietuvių kalbos žodyną ir va
dovėlį vokiečių kalba ir dvito
mę knygą “Lietuviškos pasa
kos įvairios”.

Ypač didelę pažangą pada- 

gausią, bet veiklią Hartfordo 
lietuvių koloniją. Ta proga jis į- 
teikė prof. V. Marijošiui ir at
vežtas dovanas — tai “Graži
nos” operos klavyrą ir savo į- 
dainuotą plokštelę. Komiteto 
narė Regina Pilvelienė sol. S. 
Barui, prof. Vyt. Marijošiui ir 
muz. J. Petkavičiui prisegė po 
baltą chrizantemos žiedą.
Lietuvių radijo “Tėvynės Gar

sų” radijo valandos vedėjas A. 
Dragunevičius buvo padaręs 
šeštadienį ir į magnetinę juos
tą įrašęs su sol. St. Baru pasi
kalbėjimą. Tą pasikalbėjimą, 
sekmadienį perdavė per lietu
vių radijo valandos programą. 
Gal žymiausias klausimas buvo, 
kokiame lygyje stovi Chicagos 
lietuvių opera? Į tą klausimą 
sol. St. Baras atsakė, kad, lygi
nant su amerikiečių opera, mū
sų opera stovi žemiau, nes a- 
merikiečių operos turi geriau
sias sąlygas. Tačiau, lyginant 
su okupuotos Lietuvos opera, 
chicagiškė mūsų opera" stovi 
daug aukščiau. Tai liudija ir 
patys okup. Lietuvos lietuviai 
gavę ir pasiklausę jiems pasiųs
tos iš čia “Aidos” operos Įre- 
korduotos juostelės.

J. Bernotas

Leonas Buikus 
išvyko Į Floridą

Hartfordietis Leonas Buikus, 
ankstesnės kartos lietuvis atei
vis, išvyko 4 savaitėm į Flori
dą poilsio. Savo pažįstamiem 
(ir šių eilučių autoriui) bei sa
vo žmonai Zuzanai Buikienei 
rašo, kad ten neišpasakytai gra
žu ir linksma gyventi, tempera
tūra 75 laipsniai šilumos. J.B. Kuopos valdyba

"Rūtos” radijo ansamblio moterų choras 1944. Viduryj e sidi choro vadovas J. Stukas.

riau nuo tos dienos, kai radau 
radijo programas lietuvių kal
ba iš Vatikano ir pradėjau be
veik kasdien jų klausytis.

Tiktai prieš kelerius metus 
man pavyko rasti Paryžiuje 
“Dabartinės lietuvių kalbos žo
dyną” (labai nemaloni knyga 
dėl propagandinių pavyzdžių). 
Praeitais metais gavau kelias 
naujesnes knygas iš Lietuvos. 
Jas visas perskaičiau, nors taip 
maža turiu laisvo laiko. Mat, 
pragyvenu, darydamas verti
mus į įvairias kalbas.

štai mano mokėjimo “paslap
tis’^

Lietuvių kalbos mokymasis 
man patiko ir nebuvo toks sun
kus, kaip daugelis prietaruose 
paskendusių žmonių mano. Lie
tuvių kalbos sintaksė yra arti- , 
ma prancūzų sintaksei. Ji nėra 
sunkesnė už vokišką sintaksę- 
Veiksmažodžių asmenavimas 
nėra sudėtingesnis už prancū
zų arba ispanų asmenavimą su 
netaisyklingais veiksmažodžiais. 
Ištarime yra visi garsai, pran
cūzui labai lengvi. Tačiau čia 
atsiranda didžiausias lietuvių 
kalbos sunkumas: kirčiavimas. 
Kirčiavimas padaro veiksmažo
džių asmenavimą ir daiktavar
džių bei būdvardžių linksniavi
mą daug sudėtingesniais.

Pradžioje maniau lietuvių 
kalbą būsiant- mano paskuti
niu mėginimu ir drauge nepa
sisekimu. Bet ne! Ėmiau rašyti 
į sąsiuvinį visus gramatikos žo
dynėlio žodžius ir prie kiekvie
no žodžio visus linksnius su 
kirčio ženklais. Taip per dvi iš
tisas savaites. Ir dar dabar at
simenu kirčiuotes.

Būčiau labai patenkintas, jei
gu mano pavyzdys galėtų pa - 
skatinti jaunus lietuvius bran
ginti savo kalbą. Visų kalbų, 
ypač vadinamų “mažų” kalbų, 
išlaikymas ir apgynimas nuo 
kultūrinio suvienodinimo man 
yra labai brangus dalykas. Ma
nau, kad gyventojų skaičius 
neturi reikšmės, palyginus su 
vertybėmis, kurių kiekviena 
kalba kupina. Kalbų įvairumas

LKM Sąjungos 17 kuopos na
rės vasario 5 po 7:30 v. mišių 
rengia pyragų pardavimą Švč. 
Trejybės bažnyčios svetainėje. 
Narės prašomos aukoti pyra
gus.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas bus vasario 12. Na
rės prašomos dalyvauti 10 v. 
mišiose ir bendroje komunijo
je. Minėjimas bus 3 v. popiet 
lietuvių klubo salėje, 227 Law- 
rence St.

Kuopos susirinkimas bus ko
vo 5. 2 v. popiet. Bus renka
mos delegatės į apskrities suva
žiavimą, kuris bus balandžio 30 
New Havene. Taip pat bus nu
tarta surengti seniausiom na
rėm pagerbimą.

Po to susirinkimo 4 v. bus 
šv. Kazimiero trumpas minėji
mas su paskaita, programėle ir 
vaišėmis. Įėjimas nemokamas. 
Kviečiami visi atsilankyti.

Pagerbiant prof. A. Aleksj sausio 22 VVaterbury, Conn. Iš k. 1 d. Frank Shaknaitis —.miesto valdininkas, A. 
J. Aleksis, kongresm. John S. Monagan, pasakęs kalbą , Joseph Samoska — vakaro vedėjas.

Nuotr. iš VVaterbury American

sudaro kultūros turtingumą- 
Kova už kalbą visur yra kova 
už laisvę! Apie tai aš pradėjau 
rašyti knygą, bet dėl visokių 
kitų darbų negalėjau baigti. Pa
galiau, būdamas labai papras
tas žmogus, kažin ar galėčiau 
turėti didesnės įtakos? ...

Su nuoširdžiais sveikinimais, 
Michel Deųueker.

Jei kas norėtų užmegsti ry
šius su šiuo nuoširdžiu Lietu
vos draugu,1 pamėgusiu lietuvių 
kalbą, štai jo adresas: Monsieur 
Michel Deųueker, 51 — Igny — 
Comblizy, France.

PATERSON, N.J,
Vincas Justas, ištikimai var- Paskaitai skaityti pakviestas V. 

goninkavęs Šv. Kazimiero lie- Radzivanas, iš Richmond Hill, 
tuvių parapijoje apie 30 metų, 
iš tų pareigų pasitraukė. Jam 
padėkoti bei jį pagerbti buvu
sieji choristai sausio _21 suren
gė atsisveikinimo vakarienę, į 
kurią atsilankė apie 150 para
piečių bei jo draugų. Visi labai
nuoširdžiai ...dėkingi už ištikimą 
tarnybą parapijai per tiek dau
gel metų.

Užgavėnių blynų balių ren
gia ateitininkai vasario 5 d., 
4 vai. popiet, parapijos salėje. 
Maloniai kviečia visus parapie- 
čius dalyvauti ir žada skaniai 
pavaišinti tradiciniais Užgavė
nių blynais, kugeliu, pončko- 
mis ir kitokiais skanėstais.

Parapijos kavinė, vadovauja
ma pasišventusių parapiečių 
veikia kiekvieną sekmadienį la
bai sėkmingai. Po kiekvienų 
mišių, norintieji gauna pusry
čius. pilnus pietus ir turi gali
mybės pasiimti valgių į namus. 
Tuo yra labai patenkinti ypač 
viengungiai.

Vasario 16-sios minėjimas 
rengiamas vasario 19 d., 3 v. 
popiet, Piliečių Klubo salėje.

FILATELISTAI !
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

400 dalyvavo A. Aleksio pagerbime
Waterbury, Conn.

Daugiau kaip 400 prof. A.J. 
Aleksio draugų susirinko pa
gerbti šį žinomą vargoninką 
ir šv. Juozapo parapijos choro 
dirigentą jo 80-ties metų sukak
ties minėjime. Minėjimas buvo 
sausio 22 Šv. Juozapo mokyk
los salėje. Po muzikinės prog
ramos buvo pietūs.

Juozas Samoska buvo progra
mos vedėjas ir jam pagelbėjo 
Marcelė Andrikytė ir Vilius

N.Y. .
Lietuvių Fondui telkti aukas 

komitetą sudaro: pirm. Ged. 
Klimas, vicepirmininkas kun. 
Vikt. Dabušis, sekret. V. Čižiū
nus, iždin. Adolfas Aidukas, na
rys ryšiui su Liet. Bendruome
nės apylinke Ant. Rugys. Pa- 
tersono apylinkei skirta sutelk
ti 7.000 dol. aukų iki 1968 ra. 
pabaigos. K.

NEW HAVEN, CONN.
L. B. vietos apyl. vald. pirm, 

sausio 18 A. Gruzdžio sukvies
tame organizacijų atstovų po
sėdyje galutinai nustatyta Va
sario 16 minėjimo programa.

Minėjimas vasario 12 prade
damas 10:30 vai. ryto pamaldo
mis bažnyčioje. Vėliavas ir vai
niką žuvusiem už laisvę baž
nyčion atneša jaunimas, pasi
puošęs tautiniais drabužiais. 
Šv. mišių metu moterų cho
ras mišias ir kitas tai dienai 
pritaikytas giesmes gieda lietu
viškai. Po mišių visi prašomi 
giedoti Marija, Marija. Jei oras 
bus gražus, padėjus vainiką prie 
lietuviško kryžiaus šventoriuje, 
bus pasakyta trumpa kalba.

3 vai. p. p., parapijos salė
je pradedama oficialioji ir me
ninė dalis. Minėjimą pravesti 
pakviesta dr. Vaišnienė. Pagrin
dinę kalbą pasakys V. Bražė
nas. Aukų rinkimui vadovauja 
M. Jokubaitė. Meninę programą 
atliks vietos jaunimas ir New 
Britain, Conn., šv. Andriejaus 
parap. choras, vadovaujamas J. 
Beinoriaus. Minėjimo programa 
trumpinta kiek įmanoma. Po

— Lietuvių Tautinių Šokių 
institutas intensyviai ruošia 
JAV ir Kanados lietuvių III-sios 
tautinių šokių šventės reper
tuarą. Praėjusiame posėdyje bu
vo aptarti prieš II šokių šven
tę išleistoje tautinių šokių kny
goje esantieji šokiai. Posėdyje 
dalyvavo instituto nariai: Bru
no Shotas, Bronė Jameikienė. 
Irena šilingienė, Leokadija 
Braždienė ir JAV LB centro 
valdybos pirmininkas Jonas Ja
saitis.

Bražėnas, John S. Monagan, 
kongresmanas, artimas profeso
riaus draugas, savo pagrindinė
je kalboje pabrėžė, kad prof. 
Aleksis esąs Waterburio “super- 
manas” dėl savo daugybės nu
veiktų darbų ir linkėjo jam 
dar daug metų veikti parapijos, 
miestdir tautos naudai.

Šv. Kazimiero parapijos Wori- 
cestery, kleb. kun. Jonas Jut- 
kevičius, ir Lietuvos Vyčių pir
mininkas irgi kalbėjo pažymė
dami, kad A. J. Aleksis buvo 
visų lietuviškų reikalų judinto
jas, gero amerikiečio pavyzdys 
ir kartu ištikimas Lietuvos dva
siai.

Po savo įžanginės kalbos ku
nigas klebonas A.E. Gradeckas. 
šv. Juozapo parapijos klebo
nas, įteikė profesoriui Šv. Tė
vo palaiminimą ir kitas dova
nas. Palaiminimą prisiuntė pre
latas L. Tulaba, šv. Kazimiero 
Kolegijos Romoje rektorius ir 
prof. Aleksio giminaitis.

Daugybė organizacijų atsto
vų sveikino ir įteikė dovanų.

programų — vakarienė. Rengė
jai daro viską, kad minėjimas 
būtų iškilmingas ir trumpas; 
mūsų šventa pareiga — atvykti 
ir jokiu būdu nesivėlinti. At
vykdami laiku, įvertinsime ren
gėjų triūsą ir parodysim, kaip 
mums brangi kiekviena šio mi
nėjimo minutė!

Albina Lipčienė

Tėvų pranciškonu kultūros židiniui — 
JAUNIMO CENTRUI AUKOJO

100 dol. K. Stasiūnaitis, Newtown, Conn.
Po 25 dol.: S.S. Jankauskai, Brooklyn, N.Y.

A. E. Vainiai, Woodhaven, N.Y., įrašo sūnų Antaną.
15 dol. The Lithuanian American Citizens Club, Hartford, Conn.

A. Z. Mažeikai, So. Ozone Park, N.Y.
Po 10 dol.: J. E. Shovelski, Brooklyn, N.Y.
8 dol. T. P. Norkus, Hartford, Conn.
Po 5 dol.: J. Sharsky, So. Ozone Park, N.Y., J. Fox, Cambria 

Hights, N.Y., E. Ūselytė, Ridgevvood, N.Y., P. Skikūnas, 
Miami, Florida, N. Kadish, Kingston, Pa., L. Dargis, Me- 
quon, Wisc., S. Durickas, Newton, Mass., St. Bernatavi
čius, Worcester, Mass., K. Gludą, Niagara Falls, N. Y., 
St. Pundzevičius, Great Neck, L.I.N.Y., St. Balsys, Ozo
ne Park, N.Y., Iz. Rogers, N.Y., N.Y., V. Vasiliauskas, 

' Rochester, N.Y., V. Kamaitis, Millbury, Mass., J. Kava
liauskas, Hartford, Conn., L. M. Pauplis, Hudson, 
Mass., J. Sirutis, Brooklyn, N.Y., St. Darge, Detroit, 
Mich., A. A. Mesulis, Wethersfield, Conn., K. Keblinskie- 
ne, Brockton, Mass.. R. R. Šlepečiai, Linden, N. J.

3 dol: V. Jasaitis, Lewiston, Idaho.
Po 2 dol.: S. Vitkauskienė, Scotia, N.Y.. J. Sinkus, Detroit. 

Mich., B. Sinkevičius, \Voodhaven, N.Y.. M. Jenčius, 
Brooklyn, N.Y., J. Skersys, Lavvrence, Mass..

Po 1 dol-: E. Janeika, Philadelphia, Pa.. A. Andriušaitis. Syra- 
cuse, N.Y. T. Zailskienė, Cicero, III., V. Noreikienė, Re- 

dondo Beach, California.
Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis! Mūsų padėka ir mal

dos. Malonėkite prisidėti, kad ir nedidele auka Dievo garbei. Tė
vynės labui. Aukas siųsti: Building Fund, Franciscan Monastery, 
680 Bushwick, Avė., Brooklyn, N.Y., 11221.

— Petras Armonas, muzikas 
ir dirigentas, bičiulių ir meno 
mėgėjų būry atšventė 60 gim
tadienį. Sukaktuvininkas šiuo 
metu yra Dainavos ansamblio 
vadovas, K. Donelaičio lit. mo
kyklos vyr. muzikos mokyto
jas ir jo suorganizuoto kvarteto 
vadovas.

— Homestead, Pa., lietuvių 
šv. Petro ir Povilo parapijos 
klebonas kun. P. Plantes, da
rydamas metinę apyskaitą, pa
stebėjo, kad 1966 parapija tu
rėjo 38,354 dol. pajamų ir 33, 
346 dol. išlaidų.

— Šv. Antano pranciškonų 
gimnazijoj KennebunKporte po 
Kalėdinių atostogų pamoKos 
prasidėjo sausio y. Visi moki
niai grižo ir šiuo metu našiai 
vyksta mokymo ir auklėjimo 
darbas. Ligiagreičiai su moKSiu 
eina ir lietuviškas švietimas. 
Be oficialių lietuvių kalbos pa
mokų, be kurių niekas negali 
baigti šios gimnazijos, moki
niai lavinami dainavime, vaidy
boje, tautiniuose šokiuose. 
Prieš išsiskirstant Kaldėų atos
togų, suvaidinta Lazdynų Pelė
dos apysaka Burtininkė, įsceni- 
zuota ir režisuota B. Kerbelie- 
nės. Dabar mokiniai ruošiami 
Vasario 16 šventei, kur pasiro
dys choras, vaidintojai ir šokė
jai. Pirmas semestras šv. Anta
no gimnazijoje baigiasi vasa
rio 2. Vasario 3-5 — mokinių 
rekolekcijos. Vasario 16 minė
jimas įvyks vasario 26.

— Liet. Katal. Mokslo Aka
demija nutarė savo VII suva
žiavimą šiais metais rengti Va
karų Vokietijoje, lietuvių Va
sario 16 gimnazijos patalpose- 
Huettenfelde. Jis prasidės rug- 
piūčio 23 vakarą ir baigsis 27. 
Buvo manyta jį rengti vokie
čių Bavarijos Akademijos pa
talpose (Muenchene), kuriomis 
buvo galima naudotis tik liepos 
mėn. Šis laikas buvo nepato
gus tiek Vokietijoje, tiek ir A- 
merikoje profesoriam ir stu- 
tentam. Todėl šių patalpų teko 
atsisakyti ir pasirinkti patoges
nį laiką lietuvių gimnazijoje.
— JAV Lietuvių bendruome
nės Tarybos rinkimai bus vyk
domi ' rinkiminėmis apygardo
mis kaip ir praeityje. JAV LB 
yra suskirstyta į penkias rinki
mines apygardas. Rinkimai į- 
vyks gegužės 6-7.

— Tėv. Klemensas Žalalis, 
O.F.M. Providence, R. I. pava
duoja lietuvių parapijos klebo
ną kun. V. Martinkų, kuris iš
vyko į lietuvių kongresą*Argen
tinoje.



Tauro-ir Neringos skautų tuntų sueigoje.

KNYGOS ANGLŲ KALBA

DARBININKO SKAITYTOJAM

Prašau pratęsti prenumeratą 1967 metams.

Vardas ir pavardė

Adresas

$1J0 
$1X0

menininkų paveikslų albumas. Didelio formato. $6.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.

The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių 
.angių kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.

AT3AKYMAtTEl8lNIAI$

kį HdJSTO
ją ska&us dar hmiattmntaižės, 
nes daug išris į pensiją. Jau ir 
dabar rytų žemoje jaučiama de
mografinis nenormalumas. Nor
maliai imant jaunimo iki 15 
metų trūksta 290,000, darbingų 
trūksta 670,000, kai tuo tarpu 
pensininkų yra anie milijonas 
virš normalaus lygio- -

MEAKIUKAS RUDROŠIU KAS, V. Nemunėlio, nauja laida $3X0 
_ - $3X0

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas bus vasario 19 d. 
2:30 v. popiet Šv. Jurgio para
pijos salėje. Rengia Rocheste-

fiaėja Naw Yerfco mieste —• parduodami Ir taisomi 
GRUT'DtG ■ TBLčFUNKEN - BLAUPUNKT . NORDMENDE 
k. w#it raMįjBk “ • f• (OTtf*o)p |<wycora*vtfM spftrsuHpDARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 

tik 15.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00.

Visais susitelkimą liečian
čiais reikalais kreiptis: Sister 
M. Palmira, Immaculate Con- 
ception Convent, PuĮtnam, Con- 
neetieut 06260, teief. code 
203-928-5828.

jaut priešinga kryptim. Mūsų 
dukters vairuotojo mašina atsi
mušė į telefono stulpą, ir abu 

sitelkime prašome* pranešti iki j®“? žmonės buvo gan rimtai 
vasario 18 d. Mergaičių moks- sužeisti. Mūsų dukrelė labiau- 
leivių ir studenčių iki

Naujas Toronto burmistras 
W. Dennison, 61 m. amžiaus, 
perėmė pareigas 1967 sausio 
1. Naujųjų miesto tarybos na
rių tarpe yra Tonny O’Dona- 
hue kurio žmona yra lietuvaitė- 
Aldona Gvazdaitytė. Jis irgi 
šiek tiek supranta lietuviškai, 
palaiko glaudžius ryšius su lie
tuviais ir dalyvauja jų parengi
muose.

$2X0
$2X0
$2X0
$2X0
$2X0

CTRONIC SHJVtrk CHRP.
ir vtooe dalys {vairiems Kumpos girnytes

tute of Lmūtations šios rūšies 
bylose yra 2 metai). . ;

Pas mus svečias (guest pas- 
senger) turi įrodyti, kad vairuo
tojas buvo “labai” neatsargus 
(grossly negligent), jei jis nori 
iškelti bylą vairuotojui. Klau
simas, ar Tamstų aplinkybė
mis griūna būtų įrodyti, kad 
Tamstų dukrelės vaikinas-vai- 
ruotojas buvo “grossly negli
gent”, o ne tik “negligent”, pri
klauso nuo įvairių aplinkybių 
ir, nežinodama visų detalių ne
laimės faktų, negaliu Tamstom 
pasakyti, ar tai būtų galima 
Tamstų atveju įrodyti.

Be to, noriu Tamstom pasa
kyti, kad jei nukentėjęs asmuo 
duoda visas prašomais informa
cijas draudimo bendrovei jų 
reikalaujama forma arba versi
ja, jis yra žymiai blogesnėj tei
sinėj padėty, negu jis būtų, 
pasitaręs su savu advokatu tuoj 
po nelaimės. r

Dabar Tamsta•: reikalo nepa
keisi. Tačiąn, mapėų, kad būtų 
pravartu parikalbėti su adyoka- 

_ tu. Jūs galės pasakyti ar yra 
darbo dienų ir ftfšjol nėra.d$r prasriėą šį reikilą aš naujo iŠ- 
pilnai pasveikusi. Mums atrodo, judinti. ''>>■.

Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $2.00.
Lithuanian Self-Taught, by M- Variakojytė. $1.25.
Art Čollection of the Lithuanian Franctacan Fathert, by P. Jurkus. Lietuvių

Mk, OP. Providence CoUege,
Rf-į ■ f'-v koutroiBi fr • pagalėjo-

Studentėms kdHta&o' -j**“ Ui
mergaitėm kovo 10,11, Ū ®ė- P®tel>ėjokttĮ 
nomis. Praveda kun. K. Pūge- 
vičius, Baltimore, Md.

Apie .dalyvavimą moterų sų-

gyventojų įkaičius padidėjo 9 177. 
įpilijonris. 0 tuo tarpu per tą 
pat laiką Sovietų okupuoto
je zonoje (įskaitant rytų (Berly
ną) gyventojų sumažėjo 1,4 mi
lijonais- Tas sumažėjimas įvy
ko ir dėl to, kad dalis gyven
tojų rytą zonos perbėgo į 
laisvę.

Statiny rodo, kad dėl ka
ro nutųtpljų, ypač frontuose, 
1965 gtiė Vakarų Vokietijoje 
moterų buįpo 2,9 milijonai 
daugiau negu vyrų, o rytų zo- 
noje—1,5 milijonai. —

Įdomūs ? |tifi skaičiai.: 1965 
Rytu Vok^tyųje santuokų bu
vo 128,o Vakarų Vokieti
joje 492.090.B to matyti, kad 
rytų JVgki^jejė kiekvienam

Tamsta nesakai, kada įvyko 
nelaimė; jęinuoto laiko dar 

___  nėra praėję 2 metai, tada dar 
karo šiai nukentėjo: sulaužė nosies nėra per vėlu bylą išketti (Sta- 

kaulą ir nustojo dviejų priešą- 
kinių dantų * 

Berniukas yra 22 metų ir 
draudimas yra jo vardu. Kai jie 
abu grįžo iš ligoninės, į kurią 
policija buvo juos nuvežusi, 
jis mums pasakė, kad mes ne
turime rūpintis finansiniais 
nuostoliais, — jis turįs didelę 
sumą svečių draudimo (guest 
Insurance). Mano vyras puikiai 
kalba angliškai ^ be to, nusi
mano apie draudimą; jis pildo 
savo paties mokesčių blankus 
(income tax) ir net kitiem pa
dedat tais reikalais pasirūpinti. 
Advokato mes nutarėme neim
ti, nes reikalas atrodo yra aiš
kus ir nekomplikuotas.

Buvo pas mus atėjęs draudi
mo bendrovės agentas ir pasi
ėmė visą jam reikalingą infor
maciją,. ligoninė? ir daktarų 
sąskaitas ir pan.

Praėjo keletas mėnesių ‘ ir 
draudimo ben«Uovė, mums pa
rašė laišką , katf^^tnika^^ 
mokėti medicinas išlaidas

.S. Sfayv — LffiTUVIŲ KAL
BOS PRATIMAI Vin skyriui, 
83 psL, kaina1;75 dol.

-J. AfnbraHča Ir J. Žiugžda 
LIETUVIŲ KALBOS GRAMA
TIKA, I dalis — fonetika ir 
morfologija, 181 psL, kaina 
2.50 dot

J. Mačas — TKVISKBS SO
DYBA, vadovėlis trečiam sky
riui, 171 pri., krina 3 doL

Visi Betariu kalbos pratimai 
atspausti rotatoriumi, išleisti di- 
CtcIlO SMUTIBIO MAllUISOu Ulllfr 
trirati piešiniais. Kitos dvi kny
gos ąpiindlntcM. spaustuvėje,

piratęje Rytų Vokietijoje Tai 
matyti B stifetikos, padaigą 
abiejose Ybtoetijos driyse. I- 
domū kad m» 19S9
iki datai Vitai Vokėje

Dedfcation of the Chapel ef Our Lady of Šiluva. 50<.
Ottfr Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt 50f.
Thaddeus Koociuazko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 5Of.
Lithuinia, Aort pamphlet about Lithuania.' 50?.
Engtish-LItliuanian Dfctionpry, by V. Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $6.00.

w valdybes sąstatas yra toks: 
pirm. Retras Prikfeuų fįn. rašį.
Antanas Purihonb^; nutarimų rio lietuvių taryba. Kalbą paša- 

■■ rašL Vąlbar^MasuliSį ižd^ Kazys kys dr. Antanas Sužiedėlis. Vi-
Ititaą dukrelė ^gąvo^sii sa- ifei^ii^irjtaBta^cęM^ra^edn Zlotkus, ligonių prižiūrėtojas si apylinkės lietuviai kviefiami 

Kazys šlevas. - dalyvauti. ' C. Z.

bęBESTKK'W.Y.
3o dbraugijus Praėjusiais metais mbė 28 
am narius BeturiaL Jau ir šiais metrista* 
“ talrie » betaria! — Mn7Mūtfita 

nata nario mokės- Bartrušaitienė, 93 metų ’ Vla-
Uknstajų buvo

maža, kad būta įmanoma pra- B"*™5*1** 54 
surirtakimų Suririnkimas sa$ FoUukis 73 metų. 

Muvo nukeltas uaųąfe R2. B to 
kad 

dtaa^Ba ttal pritim^^Dabar d-

Twenty Struggle for Freedom of Lithuania, by J. Audėnas. $2.50.
The War Agaiitet God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guerrilta Wyrfare on the Amber Coaat, by K. V. Tauras. $3.00.

JAV LB Kultūros Fondas psL, kaina 2 dot - '■
išleido visą eilę vadovėlių skn> ; ' /. krrivėna*: LHsTUVTŲ 
tų mūsų lietuviškom šeštadie- KALBOS PRATMAI VU sky- 
’ninėm mokyklom. ? Vadovėliai ritu, 64 psL, kaina 1.25 dol. ' 
pritaikyti įvairiom, Masėm, tąSp 
parengti, kad.griima jais naudo
tis ir namie.

E. RUZGIENt — LIETU
VIŲ KALBOS PRATIMAI I sky- 
riui, 135 psL, kaina L75 doL >

G. Česienė — LIETUVIŲ 
KALBOS PRATIMAI H skyriui, 
98 psL, kaina 1.75 doL

J Juosevičienė Ir E. Narutis 
nė—LIETUVIŲ KALBOS PRA
TIMAI m skyriui, 115 psL kai
na 175 dot '

Kanadoje, Ontario provinci
joje, motociklininkai nuo 1967 
sausio 1 turės laikyti egzami
nus panašiai kaip ir automobi
lių vairuotojai, norėdami gauti 
leidimą. Jiems teksr atsakyti į 
klausimus raštu ir taip pat pū
dyti, kad jie pakankamai ge-

Lithuania under the Soviets, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, rai valdo motociklą. Šių prie- hęf riaugiair-nS,-r^6‘turimą iūėf 
300 psL, Metais viršeliais. $7.00. _ _ - monių privertė griebtis didėjan- duoda mtstiųo ii;

kad čriiwfimd beritami nori

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamės šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Dortatlūltife, 910 WiUoug1iby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 
anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. DambriUnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psi. $7.00.

Hiatory of the Lithuanian Nation, by C. R. Jurgėla. Plati Lietuvos istorija, 
544 pšl $10.00.

Lithuania and Lithuaniana, compiled by .X Ralys. Bibliography. $5.00.
rThe Balta, by Mari ja Gimbutas. Ančient Peoples and Places. 286 psl. kietais 

viršeliais. $7.50.

Leave Your Tears in Moseow, by B. Armonas. $4.00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The 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 GuarteL Barono, Katiliškio, Landsbergio ir Šeiniaus kūriniai.

$5.00.
Lithuanian Faile Talės. $4X0.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upėn the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal ef Ašsad Pasha, by L Šeinius. Satyra. $2.00.

SENOLtS PASAKOS, S. Temarienės 
KETURI Vi""-----  *
NEKLAU& 
DIDYSIS REIZAS, P. Gavšne _____________
ŪKS WAGOU, P. Gavėne vertimas_________
LARAS RYTAS VOVERE, J. Mingėlos..........
^AKMItAS, IK eibe, pasaka mažiems ------------
SNAIGIV KARALAITE, X Narfinės, pasaka 
GULBE KARALIAUS PATI, liaudies pasaka __________  $1X5
GINTARŪ TAKAIS, J. NarSnės, eUėraMukai mažiems___ $1 JO

- ' ...... a

jau per vėlu. M gali jie taip 
paritigti sumomis ir mūsų 
dukrele, kuri .nukentėjo vien 
dėl lute ^a*ogMi^ipaitės.

'L J: '111 1 11 * 11 ■' -> 2-
Gera naujieną 

ohiBniBtiriiin 
AUTOMOBUJUS ir 

- STANDART. MAISTO DOVANAS
s&vo gimiBČm i UJSJ&R. 

’ ve&ia .

sįfeciali 10% nuolaidu 
z 4 priv^egUs--praūgtata iki

1967| KOVO 20 DIENOS.
Skubėkite su savo užsakjmrnm į: :

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avųnue South (kampas l8-tosg-vė$) 

N#w York. N. Y. 10003 

TeL: 212-228-9547
arba per bet kurį mūsų skyrių:

_ ---------j------- ——— ■   7  -----------
PHILADELPHIA, PA. 19106 
716 VValnut Street 
215 - 925-3455

MIAMI, Florida 33137
2755 Biscayne Blvd.
FR 9-8712_____________________

PHILADELPHIA, Pa 19123 
63Ž W. Glrard A vė. 
WAlntrt 5-8878

MINNEAPOLIS, Minn. 55414 
217 E. Henneptn Avė. 
FE 2-4908 ____________ ■

BALTIMORE, Md. 21224 < 
3206 Eastern Avenue 
DI 2-2374

NEW BRITAI N, Conn. 06051 
165 Hartford Avenue 
225-3192 __________________

gOSTON South, Mas*. 02127 
3$Q West Broadway

. AN 8-8764

NEW YORK, N.Y. 10003 
101 First Avenue 
OR 4-3930

OMAHA, Nebe. 68107 
5524 S. 32nd Street 
731-8577

, fcHICAGO, III. 60632 
$1Q2 Archer Avenue 
FR 6-6399 PARMA, Ohio 44134 

5432 State Rd. 
749-3033B r ą n«h — 

CHICĄGO, III. 60622 
2242 W-.ČI»tara9 Av«We PITTSBURGH, Pa 15222 

346 Tilta U Auoaue G '■ 
GR T-3712

CLEVELAND, Ohio 44119
787 E»t 185th Street

ROCHESTER, N.Y. 14621 
683 Hudsen Avenue 
BA5-5S23

pgTROlT, Mleh. 48210 
64$p SHPtiigan Avė. 
TA'ą-TRto'

SAN FRANCISCO, Caiif. 94122 
1236 - 9th Avenue 
1,0 4-7981

ELiŽABETH, N J. 07206 
S4S EBzabeth Avenue 
EL4-70$8

SEATTLE, Waeh. 98103 
1512 N, 39th Street 
ME 3-1853

HĄMTRAMCK, Mich. 48212 
11415 Jos. Campau Avenue 
36S435O

SPRINGFIELD, Mas*. 01103 
1840 Main Street 
738-9638 7 RE 4-8354

KANSA8 CITY, Kantas 66102 
18 S. Bethaiur 
KT 1-1757;

TRENTON, NJ. 08611
730 Liberty Street 
LY 9-9163

VlNELANTD, N J. 88360 
Farish-HaH 
West Landis Avė.
609 - 891-8423

LOS ANGELES, Caiif. 96026 
3216 Sunset Blvd.
NO5-9887



FLOOR WAXlNG

WHITE WASHlNG

<AftNI

IŠŠOKU: 
9F9Mg.lM

■■■■ - ,"&

VAITKUS
FtlNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKŪS 

Laidotuvių Direktorius.;

Cambridge, Mass.
NOTARV PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge < ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir 1 
kitus mieštos — TeL TR 6-6434

FtiNERAL HŪMĖ 
Moderni koplyčia - Air conritioned 

A. J. BALTON-BALTRŪNAS

lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė U Dambriūnas, 
AKlimasfc? W.R. Srhmafetieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brookiyne. 479 psL, kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL Galima už
sisakyti: - |

DARBININKAS , 
910 WHIou0M>y Aito. 
Broofctyn, N. Y. 11221

A. Kupčinskas, Detroit, Midi., 
Jų Aležiupas, Pgh. Pa., Draz- 
(faūfjkąs, Amlfler, Pa., B. Grau- 
Ž&ūs, Los Angelės, Calif., E- 
Vilimaite, Cgp., HL .'5<

■ 1.50 dol. kun. dr. T. žiūrai- 
fe,W«b.,D.C; . <

Po T <M. G. Surdfnas, Black- 
wood, 11. Barauskaš,Jer- 
sey CSy, N.J., C. Ivoska, Fair- 
lawn, N.J., V. Čižiūnas, Pater- 
son, N:X, J. Balandis, !"Efiž. N. 
J., V Bsdtrušaitis, Hfflside, N. 
J., X Mikolaitis, Westwood, N. 
J., L. Morkūnas, Irvington, N.

Ma^itenyne. Manlumte ąuaHfied ap- 
pUcant who mušt bare mirimam 5 
years pbri ecperience.' A National 
cbemiealCorporation iocated in So. 
Kearny. Excell«it vagtt and fringe 
benefits. Immeriatė opening. Call 
Mr; Knobbe 642-0350. — An Eąual 
Opportunity Emptoyer.

HOSPITĄL ^pttlTTMG CLERK
Nightvork^.Aeavy phone work, mušt 
be .atie to typ* .45 w. p. m. We’re 
kfok&g .£& a. toBaMe and energetic 
pertou. ’ — ©niy expėrienced need 
ąpply. ptease.';.eail for interview 
Tues. Mr. Munoėtfyn.

“SALART OPEN” 
AU 1-41'00

AiMiNiskis 
(ARMAKAUŠK ASf

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA . 

423 METROPOLITĄ^ AVĖ.

netrokšta. Tik reikti: daugiau akfclninkų, didesnio kai

LĖTAS Investiiig Company, Ine.
100-21 89th Aven Richmond HiU, N.Y.; Hl 1-6799 
6755 S. Westem Avė.. Chkago. IH.; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolas (engtomis išsimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai ‘ ~ 

nenorite tapti'LfTū ak....,..^..^ ------ r- —--.....— . __
LITUI paskolinti. Mokamfe aukštus procentus. 6et pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariam^ ypač jau
niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja šiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai informaci- 
jos reikalais prašom, kreiptis’ j New Yorko arba Cbicagos įstaiga*.

dtttoo; perderito«>,>j4raodeiBirvii  ̂reikalafekreipkitės j 

Insurance ■ Keal Estą te
JOHN ORMAN AGENCY 
miesto. Valstybe* ir fidėralinės valdžios mokesčių (Income 
įžtttinaf: — TeL Vtiglnia 6-1800.

Richmond Hill 18, N. Y. 
TeL VIrginia 6-1800,

.riMtertu^ teriu detete tee- 
ją latei pūkte parotetati. Jfi- 

. mumetu gzttea tetette Sįriii^ 
^os valstybinių kOBMbtųrBiig-

DirėcŽor ofNursing
(2i2į;AV 14(00 

‘ Knidterbodcėr Hospital 
70 CenvenVAve. New York City

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABOSltJS 
BALSAMVCTOJAS 

2312BERFORO A VE. * 
; Z 8tock1yrt, N.Y.

... -I- ■ - -Į--------fi. . r ■ Į i j • <

7 SILOSO misicno

1 RA^ilQU0R5M
GaBma gusH t9^trana8{jrQŠies ^Dęrikie^,irį^pOTtu<> 

pasiraikimas d^tinės ir vyno. 
ISMS tEB^TS ILVlį ? >■ J R1CHMO«D HILL & Y.

’WAMfEd EX# CReRATOBS 
bn d*mb Beriti* w«rit rišo Plece 
Worfc IX> * cornpteti fisrmertt — 
9(e*ąp tofcrit rdc* vdekfim ėsndl* 
ttim H A P EMRMM COMPANY 
1187 Soutlrim Strik Srim

LAISVES ŽIBURYS
sekmadieniai*, 9-10 vaL ryti 

WHBi 10&9 FM banga
Hlaikoma lietovių cprio klūbo parių mokesčiais.
aukotųi* ir ^ritimais ■<

6T1S Štifc PL, Middis ViUage, N.Y1 11379
Vedėtai; . 

ROMAS KSZYS — TW 4-1288 
ANTANAS MAŽBIKA — VI 5-8332

ditartb^' tooderbišSo fotbo- ' ' 
jto,- Be oisi iMMH jriflii, "v 

SratoseMJI wSte; DARBININKUI PAKEMT!
- >. * x 

temperamesti pov., pustei fi- Faf Roekmy, & Vaitkus, C
mle, po Anglija -Prasėta- Bfėckien, Mass., V. Seienis, Fr* 1
> rufigtynią, gasto fttetei ser, >fiA ; U
aikštę palieka verkdamas. 1% 5 A>l. — V. Yemtet, SL!

; Labai lengvai

NURSES — R.N.LP.N.
Full or part tfm& Assistant Direc- 
toTi Ūegrėe aiSt’Sttpifervisory know- 
iędgesriUirėdOifeadA Staff Nurses 
•s c V"'VMitoefc -•

Ifc Y., Č. VaiilEodis, A; Kisielius, 
Amsterdam, N.Y., R. Budrys, 
N.Y., Dr. J. Kazickas, New 

Mass., C. Pažo, - RocheDe, N.Y., J. Chapukas, 
Mass., M. Giraitiš, Middle ViUage, N.Y., A. Bošai-

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstujcal, apetinukai, 
bttuskBtės, kojinės, čia gaunama sfantintams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiut 
954M JAMAiCA AVĖ. Woodhaven. N.Y. 11421

— TeL 849-7240 —

Youare ahvays welcotne at tbe

HOtEL CECIL
J|18 W. jis Street' ' i A ■ J Ui

: ARjtnriri Vtthbath 
or runnfng water, 

Ra<£o or TV'
Nęw ^ow Rates
For reBervations caHifrūėod

JCRR W, BARR^ (Mgr )

visiems neįtiksi.

Ne tas geras, kas daug žada, 
bet tasai kur duoda.

^GKbfaiBt
'■ rri3<7th Awnw' 

Meti York Ofty - 

teritetah or mena 
after 1MĮL

■teisteteteteiu
į ję. j An*

Gražn-btttaš «r grtedj alėtoj pa* 
pu VtTRUS 1905 R. w. 28 Street,

Orite »M2, Rdotatintam 
ar rUfetiin* IdlkuA

- HAVEN REALTY -
RėalErtete • JOSEPH ANDRUSIS • Imurance 
Apdraudimai gyvybės, lumuL automoMMą, baldų ir k. Naųnj par- 
davunas, apdraudė*, Income 7*x UtpOėjnta**. Mutual Fund* — Pt- 

sKB^C0C&C13OflC . -»"
Kaarien nuo 8 iki 8 vaL; težtodleniais iki 6 vai popiet.

87-09 Atanate* Ave^ Woodb*vte 21, N. Y. Tri. VI 7-4477

■. ir,TSnT.*{rr,.. ,i», 

u..-. .
■ r'‘- - . ■

— Štai ir padariau tave ae^ 
matomu

Ne imno kumeg, ne maro _ Nfeko 
vadelės, ne aš ir važiuosiu. . - njuimumti vam kri3>-_

jo dar pasiguosti vaza, knsua-
Paikas draugas 'pavojingos- ma nuo lentynos.

nis už neprietelių.
Kur pinigas muštas ten ir ga- lempa išdidžiai pa-

— MudVi su saule vitoodai
Karaliai ilgas rankas turi — reikalingos: aš naktį, o ji čfte-

TVora tveriama ne nuo žino- Via geri, kai miega. ; 
nių, o nuo gyvulių .

Pienuotas lūpas visi laižo, dll^^ *** *ertBU 

kruvinų — niekas. . . . v ’• ... .'

Nors ir be kaflio liksi, bet Kurmis,' aftikasęo žemėmis, 
didžiuodamasis tarė saulei:

jrnngi^n&e krir afetiriri 

ypač išsiskiria kaų> iridfi&faa- 
lios asnėnybės. •

•“* f ■ •< * -J’ ' .

f Sam filmui pėgammti fcteb 
panaudota 117 fiteavteo apa
ratų, teriir darė mratnufite fi 
Tvairiw kampu. Kilm įĮm toiif m Srimčtoi įT vėtomas, J. Yontshia, M. asys,
M kurie <■ N.Y. J. tom-
Spalvos labai natūralios ir ryš- 5***^*^/’ ®s^į' S' ^k^ls" 

i jTT * kas, A. Ramanauskas, J. Jasms-
' VShnac CTI W«Xflteėn, N.Y.'J S. RUS-•to^s^rs“P?J??* KC>bį•ka garsiuasias futbolinmtaB 'Jį'
■ kaip Pele — Brarilijas, Easebio * 

— Fraacizijes ir kL , fT- . ; V. Mfltdtas,’Hammeirį N? Y.,
■‘ šis filmas vertas pamatyti Y;,. P. Rimkūnas, Greenwood J., Kun.'B. Kaunas, Bass Lake, 
ne vimi tik buvusiem ir esą* Lakei; N.Y., K.. Ttraaanis, Hioš, Catif., i. Bandžhilis, Los Ange- 

■miem futbdinihkam, bet taip N.Y.; M. ŽdanatiŠfis,' jtiddle- les, Calif., X Beiękis, Phila;Pa., 
t pat visiem sporto mėgėjam. ; town, N.Y., X ‘ Gečys,. Brohr, O. Kreivėnienė, Chester, Pa., 
■Filmas trunka. 114 minučių. N.Y., A. GriR$išLF^kfll, t* Janteonis, Mayview, Pa., H.
‘Tuo laiku žiūrovas pasijunta Y., M. Midėvi&is,,Amsterdam, ^Satiaska^; Dresež Hill, Pa.,. A. 
{tarsi stebąs geras žaidynes sta- N.Y., P. Kirstis, L; :PAukštys, Damis, Cbariotte, -N.ę.,; » M. 
’dijone. . ; Eliz., N.J., J. Kontaktas, Clif- Brown, Lake Worth, Fla., .V.
’ Dabar “Goal” New Yorkero- ton, N j:, M. &abdk, Union, JjF. Stanaitis, Gulfport,rFla.^K. Mar- 
’ domas Mūrray J., A. ^cHrnmkasj-Afetiiehen, 1^ dad»,^OpaiU«ka^Fla^ Ci-

Street ir Third Ayenufe -K.Br. j., A.- Oberaitis, ĮšFilfees Barre, . ranka, N.^ProvidenCe,. R. L, K.
Pa., t Bartašitis', V., Januškę- Augaitis, Providence, R. L . K. 
vidus, S. Rafcsnys, Phija, Pa., Daugėla; Bedford, N. H., L. 
P‘ Karosas^ Nėw Britam, ęonB., Kati&is, Amsaejus, rCteye-' 
P. Kaukiys, Ė. Hartfordu Čimn., land, Ohio, K. Truska, Harri- 

elizabeth, n. j. y Marijošius, W, Hartford,
Bariui 1966 metais aukoje: Conn., J. MoteunaSj Manches-
S30JOO - dr. ŠL Petrarkas- Po TER, Conni, S. Satkunas, Water- 

625.00 — Pr. Kupinskas, Lietuvių towii, Conn., V. Kuzmickas, Wa- 
terbtiry, Conn., L. Kukanauza, 

ralevičius; S154D Kun. J. Pragul- . •' * „ - w
hjęirag) Po 81046__ M^r. M. Ke- Providence, R.I., M- < Stukas.
mežis, kun. V. Svirnelis, K, Macke- WėstwOOd,?’ MaSS., C. Pazd , 
Hs, J. Ndrafis, E. JasMcritiA V. w«rfhnrn 
Budnikas, Katalikių Motenr S-ga, wru, ......
-Taimieji Vyčiai, k čiin-ty;, v. w- Worcester, Mass., A Lesčinskie- lis, Maspeth, N.Y., S. Marilis, 
siunas, a. Vengraitis, X Linkevičius, nė* A Balčuoaš, A Wisnaus- Cambria Hts. N.Y., B. Svipas, 
Vataž^pai£iXs.IjmA^^’į kas’ F- ffickas’ S*- Boston, Rego Pk., N.Y., Dr. V. Avižo- 
Bartys,.p. ivaška/p. Vaitekūnas, k. Mass, M. Palilonis/ Z. Petrauš- nis, Ęay Sbore, N. Y., M. Waic- 
Jaftktmas, j. iBežaitis, k. Kasparto- įas, Dorcbestet, Mass., A. Ker- kekmis, Huntingferm Sta., N,Y.,' 

sanske’ Brockton, Mass., J. Yan- & Klevas, A Simukonis, i.
BucHs, v. Bnbus, y. Duris, s. Du- kauski, E. ifillinocket, Me., T. Rriedis, K Lėleiva, Rjch. HH1, 
kooevičtūs, a Wycoe*y; P. Blekyš, I Naru- N.Y., O. Lukoševičienė, P. Mi-
Sto, F. tynęs, CMėejįe, m, B. IMh Kinas, W«dbav«i, N.Y, L Ba-
j. Kaspartunas, Ft Bitėnas, w. Dre- lis, A Mifihfe, Clefėlarid, Ofeio, naitienė, B. Rasewich, J. šal- 

& Ž01^ M- Jekūfis, Suopys, Detroit, kauskis, & Jakštas, V. Verse^ 
^s2SSSS’a.d^ M- Sfinrauskis, Kėno- lis, E. Ramančkmis, BUyn, N.

^8, Wfec. ’ A f Y.w K Šerkšnas, Bloomfield,
iŠ>• 2 dol, M. Butrimas, A S- Conn., K. Kanrinskiutė, Simsbu- 

re .teįr? > . ^tma^s, V: VaičiuB8, -RiciL ry, Cm.
buLA TTrinot 7^7 nti mikr V ffiB-, ji.Y., A. Mažeika, Š; OZO- Vbiėm*^ prie kalendortan* SBaidų
S W40--i BsritoV ; ‘ nePk., N.Y., J. Gifisutis, S. Re- Į* Įaugini r, prisidšjuriems. nuoširdžiai

■ s ■ ■ •
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DARBININKAS
NAUJIENOS, SRl

Lietuviu Religiniam Kongre- 
sui Rengti Komitetas savo pas
kutiniame baigiamame atsiskai
tymo posėdyje dėl lėšų stokos 
galutinai atsisakė nuo projekto 
išleisti Washingtone buvusių iš
kilmių albumą. Prisiųstos nuo
traukos bus patalpintos LRK 
Religinės šalpos archyve.

Salvinija Gedvilaitė bus pra
nešėja iškilmingam Vasario 16 
minėjime, kuris Įvyks vasario 
19 d., sekmadieni Webster salė
je, Manhattane. Minėjimo pra
džia 4 vai. punktualiai.

Korp! Neo-Lithuania rengia 
slidinėjimo iškylą vasario 4-5 
d. pas Rota, Tannersville, New 
York. Nakvynė ir maistas §10 
parai. Kviečiami studentai ir 
žiemos sorto mėgėjai. Dėl pla
tesnių informacijų skambinti 
kolegai Vyt. Jurgėlai — EM 6- 
2494.

A. L. Inžinierių ir Architek
tų S-gos N.Y. skyriaus tradici
nis balius bus vasario 4 d. 9 v. 
v. The Summit of New York 
Embassy A salėje, East 51 St. 
ir Lexington Avė. Manhąitane.

New Yorke sausio 19-20 lan
kėsi Tautos Fondo atstovybės 
Kanadoje pirmininkas Stasys 
Banelis. Tarėsi su T. Fondo 
pirmininku prel. J. Balkūnu, 
finansų reikalam Vliko nariu 
P. Vainausku ir kitais apie 
būdus ir priemones lėšų telki
mui pagyvinti.

Balto centre sausio 27 buvo 
sukviesta keli Balfo direktoriai, 
100-j o skyriaus valdyba, šiaip 
Balfo veikėjai, gen. Lietuvos 
konsulas, spaudos atstovai. Bu
vo parodyta, kaip atremontuo
tos Balfo patalpos. Visa rašti
nė išklota ąžuolo imitacijos 
lentomis. Dabar baigiamas tvar
kyti ir antras raštinės kamba
rys. Ta pačia proga buvo at
žymėta ir kun. L. Jankaus gim
tadienis. Sugiedota ilgiausių 
metų, pasakyta eilė sveikinimo 
kalbų. Vaišes rengė 100-jo sky
riaus valdyba.

Prof. A. Salys ir prof. J. 
Puzinas sutiko šią vasarą skai
tyti paskaitas lituanistikos sky
riuje Fordhamo universitete.

Laiškai iš 
departamento

f atkalta iš 3 vsl.) 
piame dėmėsi tai, kad šios ne
pripažinimo politikos nuoseklu
mu ir jos efektyviu manifesta
vimu Amerika yra laisvojo pa
saulio valstybių priekyje.

Pastebime, kad dokumentuo
se minimos Amerikos diplo
matinės intervencijos J. Tauto
se baigiasi su 1963 metais.

Siekiame, kad tos diplomati
nės intervencijos būtų atnaujin
tos Baltijos valstybių klausimo 
kėlimu J. Tautose.

Maironio mokyklos kalėdinėje programoje Nuotr. R. Kisieliaus

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

N. Y. lietuvių teatras kovo 
18 d. Van Wyck mokykloje 
85-05 144 St., Queens, vaidina
K. Ostrausko “Pypkę” ir naują 
A. Landsbergio vieno veiksmo 
farsą ‘Barzdą’. ‘Pypkę’ režisuo
ja D. Juknevičiūtė, dekoracijos 
R. Viesulo, “Barzdą” režisuoja 
V. Valiukas, dekoracijos A. Els- 
kaus. Vaidins A. Uknevičiūtė,
L. Vasiliauskaitė, L. Karmazi
nas, P. Sandanavičius, E. Vai
čiulis, V. Valiukas, K. Vasiliaus
kas. Šalia to dar repetuojamas 
lėlių vaidinimas, kuris numato
mas išleisti balandžio mėnesį. 
Dekoracijas ir lėles piešė dail. 
V. Ignas.

Gub. Rockefeller vasario mė
nesi skelbia Amerikos istorijos 
pažinimo mėnesiu. Tuo reikalu 
išleido ir atskirą proklamaciją.

Lietuvišką filmą, kuriam pa
gaminti aukas rinko Darbinin
kas, i Pietų Ameriką išvežė re
daktorius Tėv. Kornelijus Buč
inys, O.F.M., kuris išskrido sau
sio 26. Filmas vaizduoja lietu
vių dieną pasaulinėje parodoje 
New Yorke. Jį pagamino filmi- 
ninkas K. Matuzas, jis parūpino 
ir kopiją. Kopijai atbaigti trū
ko 150 dol., kuriuos pasiryžo 
surinkti Darbininko redakcija. 
Nors filmas išvežtas, bet reikia
ma pinigų suma dar nesurink
ta. Dar prašomi lietuviškų dar
bų rėmėjai prisidėti bent maža 
auka.

Užgavėnių vaišės bus sekma
dieni, vasario 5, 1 v. popiet 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Programoje dainuoja N. Gasiū- 
nienė, pianinu palydi Rūta Ruz- 
gaitė. Dar galima gauti bilietų 
pas E. Kezienę, tel. 642-2213 ir 
pas G. Katilienę.

Priimtas į užsienio ministerijos tarnybą
Algis J. Rimas išlaikęs visus 

reikiamus egzaminus, neseniai 
buvo priimtas į JAV užsienių 
ministeriją (Foreign Service) 
rengtis diplomatinei tarnybai.

A. Rimas bus bene pirmasis 
lietuvis, gimęs ne JAV, kuriam 
pavyko prasimušti Į JAV diplo
matinę tarnybą.

Algis Rimas yra 25 m. am
žiaus, gimęs Kaune ir nuo 
1949 m. kartu su tėveliais gy
veno Ridgewoode, N.Y. Yra 
baigęs C.C.N.Y. kolegiją B.A. 
laipsniu, atlikęs karo tarnybą 
ir išėjęs iš jos pirmo leitenan
to laipsniu.

Tenka pastebėti ir pasi
džiaugti, kad A. Rimas buvo ir 
yra labai veiklus lietuvių or
ganizacijose. Jis yra buvęs L.S. 
Sąjungos New Yorko Skyriaus 
pirmininku 1963 metais. Taip 
pat Akademikų Skautų S-gos N.

Amerikos rytinio pakraščio jaunimo suvažiavime priimamas statutas. Iš k. j d- Ged. Ridikas, Algis Speraus- 
kas, Lyvia Garsienė, dr. P. Vileišis, J. Šlepetys. Nuotr. A. Šimukonio

RYTINIS JAUNIMAS BENDRUOMENES RIBOSE
Sausio 28-9 New Yorke buvo 

“Rytinio pakraščio lietuvių 
bendruomenės jaunimo suva
žiavimas”. Dalyvavo iš N. Yor
ko, Waterbury, N. Jersey, Bos
tono, Philadelphijos, Baltimo- 
rės — viso apie 40. Pirmą die
ną programa vyko Manhattane 
Liederkranz salėje. Atidarė or
ganizacinio komiteto pirminin
kas Algis Sperauskas. Po eilės 
sveikinimų, kuriuos tarė bend
ruomenės atstovai J. Šlepetys, 
Urbonas, dr. P. Vileišis, tos die
nos programoje svarbiausias 
punktas buvo statuto priėmi
mas, vadovaujant R. Gedeikai ir 
G. Ridikui. Paskui vyko simpo
ziumas tema “Kultūrinis kovin
gumas”; pokalbiui vadovavo 
inž. A. Sabalis, kiti jo dalyviai 
Algis Lapšys (Bostonas), Lyvia 
Garsienė (Waterbury), G. Mi
ronas (Phiiadelphija). Tą pat 
vakarą buvo šokiai, į kuriuos 
atsilankė per šimtinę jaunimo.

Y.' skyriaus pirmininku. Akty
viai dalyvavęs baltų studentų 
federacijoje ir aplamai visame 
lietuvių bendruomeniniame gy
venime New Yorke.

Algis Rimas yra vedęs Ra
munę Vilkutaitytę, kuri irgi la
bai aktyviai reiškėsi lietuviška
me akademiniame gyvenime, 
ypač daug širdies kartu su Al
giu rodė N.Y. tautinių šokių ra
telyje. Ramunė Rimienė šiais 
metais gauna magistro laipsnį 
kalbos terapijos srityje. Ramu
nės tėveliai gyvena Woodhave- 
ne.

Išvykstantiem Algiui ir Ra
munei Rimams į Washingtoną, 
D.C. palinkėtina, kad ir ateity
je, kiek laikas ir sąlygos leis, 
prisidėtų aktyviai prie lietuviš
kos veiklos ir Lietuvos reikalų 
gynimo. V. K. B.

Antros dienos programa vyko 
Atsimainymo parapijos salėje. 
Po kun. dr. J. Vaišnoros invo- 
kacijos, prel. J. Balkūno ir vie
tos bendruomenės skyriaus pir
mininko Vismino pasveikini
mų Kęstas Nemickas tvarkė 
svarbiausią šios dienos organi
zacinį punktą — valdybos rin
kimus. “Valdžia” perduota New 
Yorkui: išrinkti į valdybą Ri
mas Gedeika, Kęstas Nemickas, 
Gediminas Ridikas, Dalia Skei- 
vytė, Algis Sperauskas, kandi
datai — Birutė Barauskaitė ir 
Rimas Giedraitis.

Buvo išklausytas A. Vakselio 
pranešimas, kuriame buvo ryš
kinama mintis, kad Lietuvos 
reikalui daugiau palankumo ga
lima rasti tuose amerikinės vi
suomenės nariuose, kurie va
dovaujasi dabar vadinamo kon
servatizmo idėjom, ar vienos 
ar kitos partijos: ribose, ir ma
žiau palankūs 'yra tie, kurie 
yra susiję su liberalizmu.

Dėl ateities veiklos, vyko 
Karmuzcs vadovaujamas pokal
bis, kuriame dalyvavo Speraus
kas, Mironas ir kt., labiausiai 
buvo ryškinama mintis 1968 
metais rengti automobilių vilks
tinę nuo Bostono iki Washing- 
tono ir atgal kitu keliu, susto
jant atskiruose miesteliuose ir 
ten surengtais sutikimais at
kreipti vietos gyventojų dėme
sį ir Lietuvos reikalą. Tas ir ki
ti sumanymai -palikta valdybai, 
kad ji sueitų į kontaktus su 
bendruomene ir išsiaiškintų jos 
pritarimą bei galimybes prak
tiškai įvykdyti.

*•
Stebint suvažiavimą, kilo 

klausimas: kuo ši steigiama jau
nimo organizacija nori būti 
ypatinga? Pirmas jos ženklas^— 
jaunimas nori reikštis bendruo
menės ribose. Tąip save prista
tė suvažiavimo rengėjai kvieti
mais į suvažiavimą. Juose bu
vo kalbama: “šio suvažiavimo 
pagrindinis tikslas yra rasti bū
dus jaunimui aktyviai įsijungti 
į Lietuvių Bendruomenę. Tam 
pradžia buvo padaryta jaunimo 
metais, kai buvo įsteigti jauni
mo metų komitetai vietovėse. 
Jaunimo suvažiavime Waterbu- 
ry, kuris įvyko rugsėjo mėn. 
17-18 d., buvo svarstomi bū-

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS 
NEVVARKE

Lietuvių Bendruomenės N. 
Jersey apygardos valdyba švč. 
Treybės parapijos salėje A- 
dams st., kampas New York 
Avė., Newark, N.J., vasario 4 
d. 7 v.v. rengia Užgavėnių va
karą.

Programoje dalyvauja: solis- 
TĖ O. Zubavičienė. Akomponuo- 
ja A. Kačanauskas. L. Žitkus su 
humoristine poezija.

Veiks Užgavėnių valgių bu
fetas. šokiai. Pelnas skiriamas 
taut. šokių grupei “Baltija". 
Valdyba kviečia lietuvišką vi
suomenę gausiai dalyvauti. 

dai tuos jaunimo metų komite
tus prie L. B. palikti ir po jau
nimo metų, perorganizuojant 
juos į seniūnijas vietovėse. Su
važiavimas išrinko ; komitetą 
ir įgaliojo jį paruošti statuto 
projektą tokiam jaunimo suva
žiavimui Lietuvių Bendruome
nės ribose, šis komitetas buvo 
sudarytas iš šių asmenų: P. Ą- 
žuolas, R. Gedeika, S. Gedvilai
tė, K. Nemickas, G. Ridikas, 
A. šimukonis, D. Skeivytė, A. 
Sperauskas, N. Umbrazaitė ir A. 
Vasiliauskas”. Suvažiavimas ri
bojosi griežtai tais dalyviais, 
kurie yra aktyvūs vietos bend
ruomenėse bent ta prasme, kad 
yra susimokėję bendruomenės 
mokestį(Iš anksto buvo įspėti 
kvietimuose, kad dalyviai atsi
vežtų ir mokesčio kvitą!). Ribo
josi taip pat tais, kurie yra 15- 
35 metų amžiaus.

Antras ženklas, kuriuo norė
jo ši jaunimo organizacija ro
dyti savo veidą yra toks: nors 
tos organizacijos jaunimas yra 
bendruomenės ribose, betgi to
je bendruomenėje dalyvauja 
kaip atskiras organizacinis vie
netas, kaip jaunimo seniūnijos. 
Tokios tvarkos reikalą ir pras
mę pirmą dieną prieš statuto 
svarstymą ypačiai kėlė N. Um- 
brazaitės pranešimas. “Čia, 
New Yorke, — kalbėjo pranešė
ja, — yra tūkstančiai lietuvių. 
Iš jų keli tūkstančiai yra jau
nimas. Bet šiuo metu kai nu
einame į koncertą, vaidinimą, 
susirinkimą, bažnyčią — mato
me vis tuos pačius negausius 
veidus. Visur ten jaunimo skau
džiai trūksta. Kodėl?” Kalbėto
ja priežasties ieškojo skirtu
muose tarp vyresniųjų ir jau
nesniųjų. “Senesniajai kartai 
sunku su jaunimu veikti. Jau
nimas taip pat varžosi, nes jie 
jaučia, kad vyresnieji jų lygiais 
nariais lyg nepriima. Vyresnio
ji karta nepripažįsta mūsų šo
kių, šukuosenos, rūbų”. Ape
liuoja į tuos vyresniuosius: 
“Bet supraskit, kad mes esame 
lietuviai ir kad nei plaukų spal
va, nei jų šukuosena to nepa
keis. Leiskite mums pabrėžti, 
kad mes ne tik ieškom mūsų 
tėvų pagalbos, bet ta pagalba 
mums labai reikalinga. Todėl 
ši organizacija yra kuriama pa
gal Lietuvių Bendruomenės pa
vyzdį, pažiūras ir tikslus. Bet 
mes ’ vieno prašom — duokit 
mums galimybę savim pasireikš
ti. Ir nepamirškit, kad nuo mū
sų priklauso Lietuvos ateitis”. 
Statute tad ir pabrėžtos tos at
skiros jaunimo seniūnijos vie
tos bendruomenėse.

Bayside, Queens paieškoma 
moteris, kuri galėtų pabuvoti 
su kita senyvo amžiaus mote
rim kelias dienas savaitėj. Ten 
galėtų nakvoti arba ateit iš na
mų. Informacijai skambinti va
karais po 7 vai. Tel. BA 4-01 
04.

Putnamo seselių rėmėjų val
dybos nariai, gyveną Bostone, 
ėmėsi iniciatyvos kreiptis į vi
sus lietuvius, kad jie paremtų 
senelių prieglaudos — Matulai
čio namų statybą. Kaip žinią, 
seserys dalį pinigų gavo iš vai

zdžios, o dar didesnę dalį reikia 
surinkti iš žmonių. Bostone rė
mėjų pasitarime dalyvavo ir 
vietos klebonas kun. A. Baltra- 
šūnas, svečias iš Putnamo prel. 
V. Balčiūnas, statomų Matulai
čio namų kapelionas kun. V. 
Zakaras, motina Augusta ir ei
lė kviestų svečių. Nutarta ba
landžio 16 surengti 50 dol. 
pietus. Prudential Center She- 
raton viešbutyje. Visi prašo
mi padėti seserim, kad jos pa
jėgtų pasistatyti senelių na • 
mus.

Punsko gimnazijai paskirta 
200 dol. New Yorko vyrų kon
certas davė pelno 200 dol. Dar 
inžinierių ir architektų sąjun
gos Bostono skyrius prie tos 
sumos pridėjo 20 dol. Pinigai 
pasiųsti per Balfą.

Jonas Malinauskas, gyv. 89 
Thorndike St., Arlington, Mass. 
per inž. Joną Rasi įmokėjo Lie
tuvių Fondan 100 dol. Jis yra 
pensininkas, 75 metų, Ameri
kon atvykęs 1912 m., prenu
meruoja bent kelis lietuviškus 
laikraščius, lanko lietuviškus 
parengimus. Dabar jis ėjo spe
cialiai dirbti, kad sutaupytų 
šiam svarbiam reikalui.

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 control. 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.

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 
Kearny, N. J., ir Webster Hali, 
New York. Kioske bus galima 
įsigyti naujausias lietuviškas 
knygas, lietuviškos muzikos 
plokštelės ir medžio drožinius. 
Darbininko skaitytojai galės at
naujinti savo prenumeratą. Dar 
neskaitą Darbininko galės už
sisakyti pirmiem metam už 5 
dol.

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) virš $125,000.000.

Current dividend 4,Yj% on all accounts.

Dabar moka 4%% už visų rūšių taupomus pinigus.

Kultūriniame subatvakaryje 
prelegentas inž. Jonas Vasys 
skaitė paskaitą: Minimalės Lie
tuvos valstybės sienos. Paskai
ta buvo įdomi, sukėlė gyvas 
diskusijas. Inž. Vasio žemėla
pis rodytų, kad Lietuvos plotas 
turi 220,000 kv. km. su 5 mil. 
gyventojų.

Petras Adomavičius, buvęs 
Lietuvos vyriausiojo tribunolo 
teisėjas, sulaukęs 87 metų mi
rė. Palaidotas sausio 18 šalia 
savo sūnaus arch. Vlado Ado
mavičiaus, kuris mirė prieš ke- 
leris metus.

Bostono skautų Kęstučio d- 
vės draugininku paskirtas An
tanas Saulaitis, S.J. Jis taip pat 
mokytojauta ir lietuviškoje mo
kykloje.

Baltų serijos koncertas bus 
vasario 7 d. 8:30 v.v. Jordan 
salėje. Programą atliks estų so
listas tenoras Naan Pold, ku
ris yra dainavęs Vak. Vokietijo
je, Anglijoje, Prancūzijoje, 0- 
landijoje, Danijoje, Šveicarijo
je, Kanadoje ir Amerikoje.

Skautų tėvų komitetą Bosto
ne sudarė: H. Gineitis, J. Kun- 
caitis, Bacevičienė ir J. Venc
kus.

Česlovas Kiliulis, skautų tun- 
tininkas, išvyko į Argentiną, 
kur dalyvaus jaunimo stovyk
loje ir lietuvių kongrese.

Parapijos choro surengtas 
koncertas sutraukė daug žmo
nių. Lietuvių Piliečių klubo au
ditorija, kaip retai kada, buvo 
pilna. Programoje parapijos 
choras, diriguojamas muziko Je
ronimo Kačinsko, sudainavo: 
Atsikėlus ankstuj į rytelį, Pas
kutinis vakarėlis ir šermukšnė- 
lė — V. K. Banaičio ir Vasa
ros naktys — J. Naujalio. So
listas Baras: Vai kur nužėgliuos 
— St. Šimkaus, Liepė tėvelis — 
J. Tallat Kelpšos, Jonušo dai
na iš operos “Radvila Perkū
nas” — J. Karnavičiaus ir Aš 
per naktį — V. K. Banaičio.

Antrojoj daly solistas Stasys 
Baras padainavo: 'Gėlę, kurią 
man dovanojai iš operos “Car- 
men” — Bizet, Un di all’azzur- 
ro spazio iš operos “Andrea 
Chenier” — Giordano, Cielo e 
mar iš operos “La Giocen- 
da” — Ponchielli ir Rachel, ta
ve dangus iš operos “Žydė” — 
Halevy. Be to, bisui iš operos 
“Tosca” ir Ruduo, (žodžiai San
tvaroj. Choras atliko: Tykus bu
vo vakarėlis — J. Švedo, Kele
liu ėjau — P. Adomavičiaus, 
Žiema — J. Gruodžio ir “Pilė
nų” operos ištrauką. Chorui a- 
komponavo Vytenis Vasyliūnas, 
solistui J. Kačinskas.

Choras, nors ir sumažėjęs, sa
vo dalį atliko gerai. Solistas S. 
Baras gerai atliko visas dainas, 
ypač gražiai skambėjo arijos.

Bostono šaulių dalinio susirin
kimas įvyko inž. Juozo ir Zozės 
Stašaičių namuosę sausio 15 
d. Buvo aptarta organizaciniai 
šaulių reikalai ir paplanuota a- 
teities veikla.

Puoselėjama mintis šaulių or
ganizacijai susijungti su Romu- 
vėnais ir tampresnį ryšį palaiky
ti su vietine LR apylinke.

Persikėlus Stašaičiams iš 
Brocktono į Bostoną, čia šaulių 
veikla pagyvėjo.

In SO. BOSTON
wanted 2 or 3 family 
h o ūse.
Gali AN 8-3386


