
TARP VATIKANO IR MASKVOS: diplomatiniai atstovai?

Latviją, Lietuvą

gino pokariniais laikais į Sovie
tu Sąjungą Bažnyčia nepripa-

piežius susitiko su Podgomy, 
kiek iš būdo, kaip tas susitiki
mas buvo įvykdytas. 76, minu
čių pasikalbėjimas buvo ne į- 
prastinė audiencija, kurioje da
lyvavo tik popiežius, jo svečias 
ir vertėjas; dalyvavo* septyni 
žmonės prie apskrito stalo; ir 
italų spauda ją aprašė kaip 
“viršūnių” konferenciją”/ .

y Dabartinė sutartis tarp Vo- 
kietijos ir Rumunijos reiškia, 
kad rytų Vokietijos interesas 
nuleidžiamas niekais — nepai
sant, kad Ulbrichtas siunčiojo 
savo atstovus pas satelitus, įs
pėdamas nepasitikai vakarų 

ęvyi<<Tiu jMtrv- Vokietija; nepaisant, kad ieško
ję Bulgarija, 6- jo pagalbos Maskvoje ir Mask- 
psiavija ir Van-va pereitą savaitę paskelbė įs- 
jauo Vakarę pa* pėjimą dėl Vokietijoje atgyjan-

KAI KADA AKLIEJI PRAREGI 
Times .1957- Castro nėra jokis komunistas .. 
Times 1957: Castro yra atsidavęs komunizmui

mės. Vokietija tylom atsisakė VoHHiją jį 
nuo savo ligšiolinės vadinamos na. " 
Hallsteino doktrinos . nepa- * Rumunija 
laikyti diplomatinių santykių pmaks^į
su tais, kurie juos palaiko su j^’
rytų Vokietija, Išskyrus Sovie-

“Bet koks susitarimas su So
vietų Sąjunga turėtų didžiulės 
reikšmės Vatikano ,santykiuose 
su rytų Europa”.

“Kalbos apie derybas tarp 
Vatikano ir Sovietų Sąjungos 

atsto- kilo ne tiek iš fakto, kad po-

iš Romos skel
to sluoksniuose 
1 derybų tarp 
vietų. Tai bū-

— Indijoj* 56 metų išmin
čius išpasninkavo 73 dienas 
protestai prieš šventųjų karvių 
skerdimą. Dienai teišgerdavo

Mitthews1957 nukelia?© į 
Kubą, kur nuo .1956 Fidel Cast
ro buvo paskelbęs revoiiuciją 
prieš Batistą. Kalnuose Matt- 
hews buvo nuvestas pas Castro, 
su juo pasikalbėjo ir parašė ei
lę straipsnių Times. Matt- 
hews tvirtino, kad Castro ne
sąs jokis komunistas, kad jo 
revoliucija nesantį komunisti
nė revoliucija; kad ■ komunis
tai neturį joje vadovaujamų po
zicijų. Patį Castro Matthews ly
gino su Amerikos tautiniu he
rojum Abraham Linęolnu.

Matthews informacija turėjo 
lemiamos įtakos valstybės de
partamente. Amerikos politika 
pasisuko palaukta tinkinę Cast
ro kovai prieš Batistą. Net kai 
buvo paskirtas naujas Ameri
kos atstovas Kubai Earl E. T. 
Smith, tai departamentas pata
rė jam nuvykti informacijų 
apie Kubą pas.. .Matthews. Vė
liau ambasadorius Smith savo 
knygoje “The Fourth Ftoor” ap
rašė, kaip Kuboje rado padėtį 
visa; ne tokią, kokią vaizdavo 
Matthews. Bet kai jis savo ra
portais informavo departamen
tą, tai tiem reportam nebuvo 
skiriama jokio dėmesio. Vals
tybės sekr. Herteris paskiau pa
sisakė, kad apie tuos raportus 
jo pareigūnai nebuvo jį net in
formavę.

Taip Castro laimėjo. Apie jį 
buvo sakoma: “I got my job 
through the New York Times”. 
O Amerika įsigijo pašonėje 
Maskvos satelitą.

koaliciją sudarė su nepriklauso
mais respublikonais, kurie turi 
85 atstovus.

N. Y. Times minėjo kai ku- kurtam jis sugadino diplomati- 
rių senatorių pasisakymus: esą nę karjerą. Nėra čia nei mados 
turim padaryti priešingai, nei suvedžiojimą nei
laižfrai rfdlralania kari narnriv- ŠTiŠmėS būti pasmerktam. Prie- 

Mattbews dabar yra

teigia, kad "maža yra stebėto- 
ję, kurie tikisi reikšmingesniu 
atmainę Sovietę politikoje". 
“Padėtis katalikų, kurie yra su
sitelkę daugiausia trijose Balti
jos valstybėse ir vakarinėje Uk
rainoje, palengvėjo, palygin
ti su žiauriais Stalino persekio-

Castro pasiskelbė min. pir
mininku 1959 vasario .16 (D. 
Jau, 1961 Matthews išleido sa-

Maskva pranešė susiaurinsian
ti savo atstovybę Pekinge. To 
pat reikalausianti ir iš Kinijos 
atstovybės Maskvoje. Tai atsa
kymas | Sovietų atstovybės vei
kimo trukdymą, Sovietų pilie
čių Pekinge išlaipinimą net iŠ 
autobusų, šukiab, kurtuos So- 

— Berlyne sausio 31 mirė vietų vadai vadinami “šungal- 
stiklą vandens iš šventojo Gan- liuteronų vyskupas Otto Dibe- viais”, “kiaulėm” ir kitais “kul- 
go. liūs. ' turinės revoliucijos” žodžiais.

UPI agenti 
bė ,kad Vati 
laukiama sis 
Ap. Sosto ir 
sianti “naujos eros” pradžia ka
talikų Bažnyčios santykiuose su 
komunistais. Derybos būsian
čios tik “technikinės plotmės”. 
Jos krypsią j tai, kad būtę pa
sikeista diplomatiniais 
vais.

“Vatikano sluoksniai nema
to kliūčių pasikeisti diploma
tais, jei Sovietų vyriausybė ga
rantuoja Bažnyčiai teises Sovie
tų Sąjungoje, kur yra 10 mili
jonų Romos katalikų”.

“Bažnyčia taip pat norinti.pa
skirti atstovus į tais Baltijos 
respublikas

BėnhOfe sausio 31 Vokietijos 
užsienių reikalų min. W. 
Brandt ir Rumunijos užsienių 
reikalų min. Corneliu Manescu 
sutarė pasikeisti diplomatiniais 
atstovais. • Santykiai mezgami 
be jokių sąlygų. Rytę Vokieti
jos pripažinimas apeitas tylom. 
Dėl jos "sutarta nesutarti". Vo
kietijos vyriausybė skyrium pa
reikš, kad ir toliau ji laiko sa
ve vienintele Vokietijos atsto- 
be. Rumunijos vyriausybė pa
reikš, kad ji remia rytų Vokie-

<SĮ^*min”ter,ai tojų yra katalikai ir kurių"įjun klaida atmesti bendradar- ti su žiauriais Stalino persekio-
■ su_®efigijos J atstovais jimais./Tačiau katalikai, te J

tik dėl to, kad jie “yra paverg- kiti tikintieji tebėra prievir=~* 

AR SUTARTIS DEL KONSULATU BUS PATVIRTINTA’ mos”. Tačiau korespondentas sistatymę prieš religiją".

VIENAS TILTU 
NUKELIAVO..

kurioje tebekartojo: “Castro 
niekada nebuvo raudonas”.

N.Y. Times Maskvos kores
pondento išvados santūresnės 
kaip UPI. Jis informavo, kad 
vizitas Vatikane buvo paskelb
tas Pravdos pirmame puslapy. 
Informavo “Komunisto” žurna- 

daug gyven- lo pakitusį šiuo meta toną: esą

— Kuboje nuo vasario 1 žu
vies tegalima pirkti tik pusant
ro svaro mėnesiui vienam žmo-

San Antonio, Texas, sausio 
31 du aviacijos technikai žu
vo panašiu būdu kaip Cape 
Kennedy trys astronautai sau
sio 27, William F. Bartley Jr., 
20 metų, ir Richard G. Har- 
mon, 21 metų, valė kabiną, ku
rioje turėjo būti daromi ekspe
rimentai su triušiais — kaip 
grynas deguonis per ilgesnį lai
ką, per 60 dienų, veikia krau
ją. Kabinoje kilo gaisras. Ha 
suspėjo sureguliuoti atmosferos 
spaudimą iki normalios, iki atp 
darė kabiną, vienas žuvo tuo- 
jau, kitas buvo taip apdegintas, 
kačf'po 6 valančTu/tftfrę. Pats 
gaisras truko porą minučių.

Dabar prašneko, kad prieš 
ketveris metus tokiu pat būdu 
užsidegė deguonis ir labai ap
degė keturi tarnautojai.

poros savaičių. Iš 36 respubli
konų jis tikisi surinksiąs 20 už 
sutartį.

Eisenhoweris stoja už sutar
tį dėl to, kad jis buvęs pirma
sis, kuris pasiūlė Maskvai pa
sikeisti konsulatais.

“Naujai paaiškėję dalykai gali 
pakeisti vaizdą, bet iš to, kas 
buvo prieinama man ir kiek ro
do mano asmeninė pažintis su 
Fidel Castro, aš sakiau ir sa
kysiu, kad jis nebuvo ir nėra 
komunistas”. O dėl kritikų, ku
rie buvo kaltinę, kad jis-klai
dina visuomenę, Matthews to
je naujoje knygoje atsiliepė: 
“Aš- laikau beveik sau garbe, 
jei mane puola panašūs kolum- 
nistai kaip George Sokolsky ir 
William Buckley iš National 
Review ar spaudiniai kaip “A- 
merican Legion Magazine” ar 
Brooklyno “Tablet”. Jei tokie 
žmonės manęs nepultų, jaus
čiausi, kad su mano veikla kaž
kas negerai”.

Praėjo nuo tos Matthews 
knygos Šešetas metų. Š. m. sau
sio 2 N. Y. Times str. “Kuba: 
aštuoneri revoliucijos metai” 
Matthews kitaip prašneko: Cas
tro esąs “atsidavęs komuniz-

Kinijoje tebeina neramumai, šus, kurie palankūs Maskvai 
Suskilusi ir kariuomenė. Mao Pačioje Maskvoje’kinų staden- 

— Prancūzijoje sausio 31 de Tsetungas betgi perima vieną tai vasario 1 vėl demonstravo 
gaullistai pradėjo rinkimų ko- miestą po kito. Pekinge tebeda- 
vą. Rinkimai bus kovo mėn. Pa- romos demonstracijos prieš So- . Lenino, Stalino, . Mao vardus, 
gal opiniją de gaullistai turi at- vietų atstovybę, net ir prieš kai milicija neleido jiem padė- 
l^kyti dabar tarimas pozicijas Prancūzijos. Gal tokiu būdu no- ti gėlių prie Lenino mauzolė- 
ar jas padidinti. Opozicija, spė- runa nuteikti prieš Mao prie- jaus. Įspūdis, kad kinai prova- 
jama, turės gauti kiek mažiau. ■ 1 1 ---------
Dabar de gaultistų pariamen- žydę “Ortodoksų rabinų są- 
te yra 224; iki daugumos trūks- jungos”, didžiausios tos rūšies 
ta 20. Min. pirm. Pompidou organizacijos, atstovas pasmer

kė kitų žydų organizacijų pa
stangas leistis su krikščionim į 
“religinį dialogą”. Galima ben
dradarbiauti socialiniais, karita- 
tyviniais ir kitais bendrais klau
simais, bet ne religiniais.

Ar konsularinė sutartis tarp werį. Esą jis paskatinęs “mo-
Amerikos ir Sovietų bus pa- deruotuosius” respubtikonus pa
tvirtinta? Reikia dviejų trečda- sisakyti už sutartį. Dėl to Ken-
lių senato balsų. R. Evans ir tucky šen. Mortonas, apie kuri
R. Novak (W.J.T.) mano, kad telkiasi tie vadinami “moderuo-
bus patvirtinta vasario mėn. tieji” respublikonai, pasiskubi-

Prahoje vasario 1 nuteistas Sutarčiai LBJ gavo naują sąjun- no kalbėti sausio 31, nors bu-
8 metam V. Kazan Komarek. gininką — buv. pre. Eisenho- vo jo kalba numatyta tik po

Vyriausybės propaganda su- kongas nenori leistis į dery- 
darinėja įspūdį, kad klimatas bas, iki Amerika nesitraukia iš 
daros palankesnis derybom. V. Vietnamo. O tarpininkai ir tai
sėte*. Rusk vasario 1 minėjo kos bet kuria kaina šalininkai 

stengiasi įkalbėti kompromisą- 
mus Kinijoje, dėl kurių š. Viet- sustabdyti š. Vietnamo bombar

davimą. Tada komunistai leisią- 
susisiekimo. elektros tarnauto- Newsweek informaciją si į derybas. (Taip kaip Korė
jų streikas. Požeminiai trauki- A- Harrimano žinioje yra 200 jos kare!).
niai ir autobusm tik per pusę valstybės departamento parei- — Vietnamo kare Amerika 
veikia. Mokyklos taip pat užsi- Sūnų, kurie seka ir tiria š. Viet- oficialiai neteko 864 lėktuvų, 
darė, nes streikuoja ir mokyto- namo pasisakymus įvairiose Neoficialiai su helikopteriais 
jai ReikMauja didesnių algų, sostinėse. Valstybės sekreto- tas skaičius keliamas iki 1700- 
triunpesnio darbo. Streiką re- rius gavo pranešimą ir iš H. 1,100 kovose, 670 nuo nelai
mia visos trys profesinės sąjun- Salisbury. Bet visų išvada te- mių. š. Vietnamas skelbia sa
gos __ kataBkų, socialistų, ko- bėra panaši: Vietnamas ir Viet- naikinęs 3,750 lėktuvų.

Rumunija yra suinteresuota 
pirmiausia ūkiniais santykiais 
su Vokietija. Dabartiniu meta 
Vokietijos prekybinė ^yvarta 
tik su Sovietais didesnė už pre
kybą su Rumunija. Tėčiau su- _____ ___  _ __ ____ __ ___ _ _____
sitarimas tun ir puUtmėo reikš- tų. Sąjungą). Atsisakė tylom ir Įijus tada rytf Vokietija ir Len* čio nacizmo ir galimo naujo 

.. laja. ’ Hitlerio.

Prieš sutartį svariausia figū
ra tebėra F.B.L direktorius J. 
Edgar Hooveris. Vertinama, 
kad valstybės sekretorius Rusk 
padaręs klaidą, skelbdamas sa
vo laišką Hooveriui ir jo atsa
kymą. Iš papildomo Hooverio 
laiško sausio 23 senatoriui K. 
Mundtui aiškiai pasirodė, kad 
Hooverio nuomonė ir dabar 
ta pati kaip 1965. Iš Hooverio j 
laįško įspūdis susidarė priešin
gas tam, kurio laukė Rusk. Se- j 
natorius Dirksenas papasakojo, j 
kad Sovietų / atstovybės žmogus 
jam įkalbinėjo tvirtinti sutar
tį. Tada jis būsiąs didelis žmo-j 
gus Maskvoje. Dirksenas atsa
kė norįs būti “didelis” tik Iffi- 
nois vaflstyMjb.

Ryty Vokietija ir 
ui ja ir kt. susitarė ar tariasi su Vakarų Vokieti j

WMit|V. dfia; kiek meilės žodžių prisa- 
ko; kiek nekaltų apgina nuo 

: kaltinimų. Tie patys pasakoji
mai “blogiausia” mėsa laiko 
taip pat liežuvį: kiek jis vaidų 
-sukelia, apkalbom ašarų išspau
džia... Liežuviui priskiria gal 
net daugiau piktų darbų nei ge
rų, nes pikta prasme supranta
mas “liežuvio laidymas”, “lie
žuvavimas”.

Modepūais laikais toki “ge
riausio”' ir “blogiausio” daikto 
pažymiai priklauso laikraščiui. 
Ar jis pridaro daugiau gero ar 
blogo imi abejoti, kada The 
Tablet priminė vieną spaudos 
šulą,- pagarsėjusį ir daug pikto 
Airorikai pridariusį prieš, lū' 
metų. Tai Herbert Matthews,

Buvo kaltinamas, kad prieš 
1949 metus jis, buvęs Čekoslo
vakijos pilietis, dirbęs Prancū
zijos naudai, organizavęs Čeko
slovakijoje pogrindį prieš ko
munistus. Kazan-Komarek yra 
Amerikos pilietė ir buvo Pra
hoje pagrobtas iš lėktuvo, kai 
grįžo iš Maskvos, iš turizmo va- pjjgjjįją aplinkybę — neramu- 
dovų konferencijos.

ir kai kurte demokratai,. oon »*ymM šen. Fulbrighto užsie- 
Kentacky ml Mortonv re- komisijoje (Kennanas, Rei- 
mia, o ir Btentamerte pasb?- «*werte ir kt). Patriktas ir 
žęs “ištiesti rtftką” Ctadkri eiį P™1- Etetenhoweris. Numa- 
kalba, kad Btitie^i Rūmai, jei pasisakymas tuo iri- tame, jog ne jie kraštą valdo. N Y redakcinio štabo
ir negausią prekyboa ko- fl*»doB konferencijoje. George D. narys.
munistais įstatymo, tai jie ta- Senate kalbėjusieji betgi pri- o Mattheus praregėjimą pase-
mMą steną driyfcą — smkal minė, kad dMaBs paeiprieilni sakėsi neridundas B111®* sustoti prie kito N.
dyrią fespsIMkenue; eteketaf mm atetas leHkata Daugumos y finte koresixmdento —
nuo DMnsno "dkBM# Usnie” vadas Mansfiridas vasariū T veikiamas “nervingų" ir "iste- Han^ salisbary: po kiek
testovm. kalboje sakė, kad jis gauna riškų” žmonių. meta jte praregės?
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Reikia bent vienos geros Lietuvos istorijos knygos
ANTANAS MUSTEIKIS, dr., 
profesorius, Buffalo, N. Y.: 
Atsakymas j 1 klausimą:

Visokiais žygiais, tiesiogiai
— diplomatiniais ir netiesiogiai
— kultūriniais, neatsižvelgda
mi, kurios institucijos ar pa
skiri asmenys juos sumanė ar 
daro. Pavyzdžiui: rezoliucijų ko
misija ar didžiuliai kongresai.

Atidžiau sekdami pavergtojo 
krašto gyvenimą be ružavų li
beralių ar pilkų konservatyvių 
akinių ir surasdami kaitos pras
mę visuotinėje idėjų plotmėj.
Atsakymas į 2 klausimą:

Mokėdami bendradarbiauti 
ar talkinti jaunajai kartai, net 
kai ji ir daugiau klaidų pada
ro nei vyresnieji. Pristatydami 
visuotinius savo didingos pra
eities bruožus kaip Įnašą Į žmo
nijos kultūrą pagal jaunuome
nės dabartinę psichologiją ir 
madą. Senųjų kunigaikščių pa
kanta gali būti dabartinės dis
kriminacijos priešybė. Čiurlio
nio monografija gali įvesti Lie
tuvą, o su ja drauge ir visokią 
civilizaciją Į kosmini akiratį.

Sukvietus ir Įpareigojus žy
miausius mūsų filosofus, socio
logus, psichologus, lituanistus, 
ir pn., reikėtų paruošti lietuvy
bės vadovą.
Atsakymas Į 3 klausimą:

Stiprindami Lituanus žurna
lo pastangas; išleisdami angliš
kąją lietuvių enciklopediją; 
verždamiesi specialistais Į vals
tybės departamentą ir pana
šias institucijas, ypatingai ir ko
legijas; griaudami komunisti
nius ir šovinistinius rusiškojo 
imperializmo mitus, bet nebū
dami akli ir demokratinėm ne
gerovėm.

Pasisekimo principas yra len
gva formuluoti: siekime didžių
jų idealų naujoviškom ar ma
dingom priemonėm. Visa bėda, 
kad reikia didelio išradingumo, 
jei ne genilaumo, nąųjiem me
todam sukurti. O be'jtThfešJ 
dažnai velkamės uodegutėj.

★

BRONIUS LIUBINAS, kunigas, 
buvęs Vasario 16 gimnazijos di
rektorius, Kaiserslautern, Vo
kietija

I. Diplomatinė laisvės kova 
šiame atominės sunaikinimo 
grėsmės ir iš jos išplaukiančio 
noro sugyventi net ir su vel
niu amžiuje nėra daug žadanti. 
Diplomatam reiktu mėginti už- 
megsti galimai glaudesni kon
taktą su torn naujosiom valsty
bėm, kurios pačios dar nesus
pėjo užmiršti svetimųjų prie
spaudos. Gal per juos pavyktų 
įsiskverbti Į tarptautinius įvy
kius lemiančias organizacijas ir 
institucijas ir sovietam sukelti 
naujo nerimo.

Labai svarbu yra užtikrinti 
kiek galint platesnį ir pastoves
nį diplomatinių ryšių tinklą a- 
teičiai, kad jis nesugriūtų su 
žmonių mirtimi. Atrodo, kad 
kai kuriuose kraštuose iš viso 
diplomatinės veikla labai silp
na. Net tokioj lietuviam labai 
palankioje V. Vokietijoje ji 
sunkiai juntama. Sostinėje ne
gyvena joks lietuvis, kuris už
siimtų diplomatinių ryšių palai
kymu ir ugdymu. Proginiai at
vykimai iš kitos valstybės nie
kada neatstos pastovios veik
los. Tad 50 nepriklausomybės 
sukakties proga diplomatai te- 
pasistengia apgyvendinti savo 
atstovus tose sostinėse, kur jų 
nėra.

II. Tautinė savigarba yra gy
vybiniai sujungta su žmogiš
kuoju vertingumu. Tad norint 
ugdyti jaunimo tautinę sąmonę, 
pirmoj eilėj reikia parodyti, 
kad senieji veikėjai yra ne tik 
deklamatoriai, o iš tikro vertin
gi žmonės. Taigi 50 metų su
kakties proga reiktų liautis 
griovus bet kokį lietuvišką au
toritetą, tie laikraščiai, kurie 
su pasimėgimu spausdina viso
kį nepatikrintą šlamštą apie lie
tuvių veikėjus, turėtų arba

Lietuvos valstybės atstatymo 50 nietij sukakčiai (15)

Darbininko redakcija kreipė
si į skaitytojus, kviesdama pa
reikšti savo sugestijas, ką mes 
galėtume ir turėtume padaryti 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 50 metų sukakties pro
ga-

Buvo prašoma atsakyti šiais 
klausimais:

1. Kokiais žygiais sustiprin
tume diplomatinę kovą dėl lais
vės, padėtume tėvynėje liku- 

keisti savo liniją ar būti taip 
boikotuojami, kad galutinai su- 
bankrotuotų. Toliau, jaunimui 
reikia duoti konkrečių uždavi
nių tautinės veiklos plotmėje, 
juos užangažuoti asmeniškai. 
Tada jis, gerbdamas save, gerbs 
ir savo tautinį pašaukimą. Kul
tūrinis aktyvumas išaugs taip 
pat tik, jei bus vertų kultūri- 

Los Angeles sausio 14 paminėta Klaipėdos atvadavimo sukaktis. Iš k. j d. 
V. Bakūnas, buvęs JAV konsulas Kaune dr. C. O. Norem, ir A. Markevičius.

. Nuotr. A. Briedžio

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS PRANEŠIMAS DĖL K0N- 
SULARINĖS JAV SUTARTIES SU SOVIETŲ S^JUtNGA
f j 1964 m. birželio 1 d. Mask
voje buvo pasirašyta Konsula- 
rinė sutartis tarp JAV ir Sovie
tų Sąjungos. Ją pasirašė JAV 
Ambasadorius Foy D. Kohler ir 
Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų ministeris A. Gromyko. 
Sutarties ratifikavimo klausi
mas pirmą kartą buvo svarsto
mas JAV Senato užsienio rei
kalų komitete (Committee on 
Foreign Relations) 1965 liepos 
30 d. Komiteto posėdžiui pir
mininkavo šen. J. W. Ful- 
bright, (D. Ark.) ir dalyvavo 
dar 7 senatoriai. Pasisakė 7 
komiteto nariai už sutarties ra
tifikavimą ir vienas prieš.

Amerikos Lietuvių Taryba 
prašėsi tada liudyti komitete, 
bet nebuvo pakviesta. Tada bu
vo įteikti 1965, rugpiūčio 6 d. 
atitinkami protesto memoran
dumai visiem senatoriam (100) 
ir Senato plenume sutartis ne
buvo patvirtinta.

Šiais metais JAV vyriausy
bė, susirinkus naujam Senatui, 
skubiai iškėlė vėl sutarties ra

stam tautos kamienui išsilaiky
ti, išlaikyti savyje laisvės ilge
sį ir pasitikėjimą?

2. Kokiais žygiais sustiprintu
me čia esančių lietuvių, ypačiai 
jaunimo, tautinę savigarbą, 
kultūrinį aktyvumą, ryšio su 
praeitim pajautimą, valstybinės 
idėjos sąmonę?

3. Kokiais žygiais laimėtume 
gyvenamo krašto nelietuviškai 
kalbančių asmenų ar instituci

nių uždavinių, čia nemaža vaid
menį gali suvaidinti konkursai, 
varžybos, premijos.

Ryšio su praeitimi pajauti
mui reikia bent vienos geros 
Lietuvos istorijos knygos, ne 
tiek mokyklinio vadovėlio, kiek 
moderniai suprasto, ne roman
tišku nacionalizmu, o svariu lie
tuvių tautos vertingumu pagrįs- 

tifikavimo klausimą ir Senato European desČjaiŲ .particularly 
Committee on Foreig# Rela- the Baltic nafrbhš/ are disen-
tions, 1967 m. sausio 23 d. vėl 
svarstė sutarties ratifikavimo 
klausimą.

Amerikos Lietuvių Taryba 
tuojau ėmėsi skubių žygių dėti 
visas teisėtas ir galimas pastan
gas sutrukdyti sutarties ratifi
kavimą, ir Tarybos pirminin
kas Antanas J. Rudis prieš ko
miteto posėdį pasiuntė visiem 
nariam — viso 100 protesto te
legramų.

Komiteto nariams buvo pa
siųstos šio turinio telegramos:

“Pursuant to Foreign Rela
tions Committee’s assurance 
lašt year that we would be gi- 
ven an opportunity to testify 
on the Soviet consular treaty, 
we respectfully reųųest that we 
be granted an expression of 
our views on the dangers and 
pitfalls to the United States on 
the formai acknowledgment of 
a Government unlawfully occu- 
pying and subjugating other na- 
tions. The Peoples of Eastern 

jų dėmesį bei paramą Lietuvos 
laisvės idėjai?

*
Skaitytojai parodė palankaus 

dėmesio. Vieni atsiliepė trum
piau, kiti plačiau. Jų atsiliepi
muose yra įdomių, originalių 
sugestijų. Tik jų visumą per
žvelgus, galima bus nuspręsti, 
kurias mes gailine pasirinkti ir 
kurias galime bendrom ar indi
vidualiom jėgom įvykdyti.

to istorinio veikalo. Reikia šių 
laikų Pietario su šių dienų jau
nimui suprantamų “Algiman
tų”.

Valstybinės idėjos sąmonė 
stiprės aktyviai dalyvaujant gy
venamojo krašto politiniame gy
venime. Ji ne tik stiprės, bet 
bus konkreti ir gyvenimiška.

III. Gyvenamojo krašto žmo
nių dėmesį Lietuvai ir jų para
mą Lietuvos laisvės idėjai ge
riausiai galima laimėti jungian
tis į gyvenamojo krašto reika
lus ir kiekviena proga tada pa
sistengiant parodyti ir Lietuvos 
reikalus. Juo daugiau jaunų są
moningų lietuvių įsijungs į sa
vo gyvenamojo krašto reikalų 
sprendimą, juo lengviau jiem 
bus susilaukti dėmesio, kai 
kreipsis Lietuvos reikalais. Tad 
kiek galint daugiau lietuvių į 
visų demokratinių valstybių 
parlamentus, miestų tarybas ir 
visokias kitas atsakingas vietas.

Svetimuosius žavi taip pat 
lietuvių organizuotumas, vienin
gumas ir ištvermingumas. Pav. 
Vasario 16 Gimnazija jau vien 

franchised and are without re- 
presentation. Approval of a So
viet consular treaty is a sell-out 
of the Baltic peoples 
without their being given a 
hearing. This procedure would 
foreclose Lithuania, Latvia and 
Estonia in absentia without re- 
presentation making this action 
completely un-american and 
unconstitutional. A consular 
treaty can only be administer- 
ed when normai travel and 
communication prevails with- 
out an iron curtain on the Bal
tic States.

Anthony J. Rudis 
National President 
Lithuan. American Council 
Representing 350 American 
Civic Organizations, 
6818 So. Western Avė., 
Chicago, III.
Visiem senatoriam buvo pa

siųstos tokio turinio telegra
mos:

f nukelta į 3 pslj 

savo egzistavimu reiškia dau
giau nei kelių politinių lietuviš
kų organizacijų veikla, ypač, 
kai tokia veikla niekada neiš
vengia savitarpio susikryžiavi
mo.

Be abejo, folkloriniai lietu
vių pasireiškimai sužadina dide
lį svetimųjų dėmesį. Pav., jei 
kuris nors iš didžiųjų lietu
vių ansamblių 50 sukakties pro
ga padarytų gastrolių kelionę 
po visas Europos sostines. Aiš
ku, organizuoti praktiškai turė
tų Europos kraštų Lietuvių 
Bendruomenės. Pasirodymai 
būtų skirti ne lietuviam, o to 
krašto žmonėm.

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų {staiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite 
- skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į Rytų Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

LIETUVOJE

Vienas kito nenori 
pažinti

Vilniuj, Kaune ar kitur Lie
tuvoj pastaraisiais laikais apsi
lankę vakariečiai, lietuviai ar 
nelietuviai, parsiveža vieną vie
nodai patirtą įspūdį, kad ten la
bai reta pamatyti gatvėj viens 
kitą pasisveikinančius, o dar re
čiau — sustojančius pasikalbė
ti. Visiem atrodo keista, kad to
kio palyginti dar nedidelio mas
to miestuose tiek maža viens 
kitą pažįstančių. Lankytojai, ku
rie Lietuvą anksčiau gerai pa
žinojo, yra turėję patyrimų, 
tiksliau paaiškinančių tokio 
“didmiestiško” reiškinio prie
žastį: žmonės bijo, vengia gat
vėj pasirodyti, kas su kuo pa
žįstamas. Kai kurie lankytojai 
graudžiai pasakoja, kaip pama
tę gatvėj einantį kadai buvusį 
artimai pažįstamą asmenį ar bu
vusį mokytoją, ir kaip toks, 
nors ir pažinęs ar net per ap
stulbimą prasiveržusį žodį su
murmėjęs, skubiai nusisuko ir 
pasišalino, lyg nieko nematęs ir 
nepastebėjęs ...

Kad tai ne vien keleivių pa
tirtas įspūdis ir ne išimtiniai 
atsitikimai, dabar, šių metų Li
teratūros ir Meno 2-me nume
ryje patvirtina poetas Algiman
tas Baltakis viename iš savo 
naujųjų eilėraščių (“Iš Gedimi
no aikštės varpinės”). Sako:

“Iš varpinės žvelgiu į plačią 
aikštę, ir liūdnos mintys neju
čia apninka. Visom kryptim 
mažyčiai žmonės vaikšto ir taip 
retai viens kitą susitinka. Pro 
šalį, vis pro šalį ir pro šalį, lyg 
būtų svetimi, lyg niekas jų ne- 
rištų. Nejau žmogus minioj ki
taip negali ? Kad stabteltų 
bent... Ar atsigrįžtų ...”

Susimąstęs stebėtojas, paga
liau, berods ir atspėja, kodėl 
taip yra: “Visiems tie patys rū
pesčiai, džiaugsmai, pavojai” .. 
Mėgino pats, žemėn nusileidęs 
sveikinti visus ir visiems šypso
tis. Bet — “žmonės gūžčiojo 
pečiais ... Kažkoks beprotis-”

A. Baltakis, 36 m. amžiaus, 
jau 12 metų kaip baigęs uni
versitetą ir apie tiek pat laiko 
pripažintas “tarybinis” rašyto
jas ir žurnalistas. (Elta)

• Boston 18, Mass., — 271 Shavvmut Avenue .................... Ll 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ..........AN 8-0064. I
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ................. EV 4-4952 ,
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ________  Dl 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ................. TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ............. BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Haistead Street ............. WA 5-2737 1
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............. TO 1-1068 į
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue .................... VI 1-5355 ,
• GRANO RAP1DS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av., tel. 233-8030, 246-021 5 ,l
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ----------- TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Avė...................... ES 2-4685 :
• LAKEVVOOD, N.J. — 126 - 4th Street ........................... FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue .............- Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.................................. LO 2-1446
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .... CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ......................... AL 4-5456
• PASSAIC, NJ. — 176 Market Street ............................. GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ........................... MU 4-4619
• PH ILADELPH I A, Pa. 19122 — 1214 N. 5th St., ........ PO 3-4818
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ------- HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ------- Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 905 Bank St.............................. PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 169 Millbury Street ............ SW 8-2868
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............... Rl 3-0440

—
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“linksmybių” atskiestas, todėl 
mažti žinių suteikiąs jaunimui. 
Klausimas, kas šeštadienio mo

Žinia, kad vy
li sutarties trir
ati Sovietų pa-

Artimas, opus dienos klausi- 
.mas ir Sovietų Podgorny vizi
tas Vatikane. Vizito turinys — 
pasitarimai, ar susitarimai —

tvirtinimas. tom.Dėl to negalime pritarti 
nei tiltų politikai, nei tos poli* 
tikos priemnnęi — konsulatų 
sutarčiai. Tačiau nemanome, 
kad konsulatai ipso facto reiš
kia Baltijos valstybių pripaži
nimą Sovietam.ia, ar sutartis bus 

pės šen. Dirtsenas 
organizuoja pasi-

J. Matulaitienę iš Maironio mo
kyklos ir iš kitų tautinių šokių 
grupių, — kas kitas jungtų jo
se jaunimą, kas mokykloje 
veiktų mokinius patraukliau už 
jos vadovaujamus. tautinius šo
kius?

Tačiau kaipgi yra su pagrin
diniu mokyklos uždaviniu? '

Beje, ar turime suformulavę 
pagrindinį, kasdienybei < arti
miausią, jai uždavinį? Jei pati 
didžioji JAV rytų pakraščio li
tuanistinė mokykla, atžymėjusi 
savo 15-os metų veiklos sukak
tį, netenka' bibliotekėlės, tai 
tuo pačiu ji verčiama kapitu
liuoti kaip skaitytojo ugdytoja.

ta fi»aižž*3can pathsm Aaudžta takte beveik dau
gumoje mokyklų yra menkas 
tėvų domenams --vaflof .moky
mosi pažanga;J jų Ftfteknmu t 
mokyklai ir mokytojam* Sun- -77- 
ku tvirtinti, ąr ir tokias, gali-

> • kjMoJe tenka taikyti m«TS«55SS
i Maironio mo* pudžfaj ašigaliu. Ir visai ne dėl lavinimui. Tani ritifci 

. A • yra tikrai lal^' įscbttų ras
mas *** mingoje padėtyje. šiai tvarkomas! Trae
vuneyrato pabes ^ejtngumo . ©u^MgaflaT čių vizrtavitaas nėra
pasėka. Šeštadienis — ganą no. s

lengva motinoms .diena. Tėvam 
gal ir taip pat? Tačiau kaip gi 
šios mokyklos tėvų komiteto 
pirmininkei p Mflukienei ir 
dar vienam aktyviam tėvų at
stovui pakako laiko ir kantry
bės ištarti mokykloje visą su
važiavimo dieną, klausytis pa
skaitų ir dalyvauti diskusijose? 
Tenka pastebėti, kad laimingu 
atveju išrinkti

veiklūs Mvy komitetai da
bartinėse aplinkybėse yra pa
tys esminiai mokyklų rėmėjai

Išvykusiam namo suvažiari- spekdja”... Vaikų daržriĮ ian- tmnai apfinti.
mo svečiui ilgam lieka atmin- ką apie 40 vaikučių. Jam vado- rytmetį į.
tyje šviesūs. įspūdžiai Tačiau vauja Eleonora Urbelienė, ku- smukome į vaįra darželį dviese 
jie nėra be šešėlio!.. tenka iš- riai pagelhintakėmis mokyklos su a. MasioniiL itantęlis v^kė 
kelti viešumon du priešingilan- vedėja pakvietė Aušrą Kregždy- vienoje Apreiškimo parapijos 
kytos mokyklas ir suvažiavimo tę ir Gražiną FWerytę. Darže- mokyklos 'mažiesiems skirtoje 
įspūdžių “ašigaliai”: vaikų dar- lio vedėja E. Uriiefieaėketetą kiyėjė Radrnnę tikrą mažųjų 

žeEs ir mokyklos vedėjos E. metų turėjo dar ir prviatų vai- lietuviukų “gėlyną”’- Vyko kalė- 
Rnzgfenės paĮkilfyniiu disknsi- kų darfešį.Siųmokslotaetų dmių dovar^Tasįskiratymas 
jų pabaigoje, kad turėtojiMai- pradfioje Šs taršėte nęgavo mažytį “programinį” pasi- 
ronio mokykloje bibliotekėlė patalpų. Dėt to Madronio mo- riMtymą.Šyįsančuus vęidėtiais 
vaikams jau tikridnota. Nebeį- kykfos vaflių darželis gerokai fe jo mažyčiai, sud^į klasės 
manoma buvę pratinti ar vers- padidėjo ir dar gali didėti. Mo- priekį, ten driūsvn ar kurį ei
ti vatas jąja naudotis... kyklos vedėjos svajonė, kaip ji Mraštuką 'deklamavo ir traukė 

Vaikų darželį Maironio mo- pasisakė, esanti šitokia: g krenčin laimiki Vieni sakė

ir net virstų jos į-

cement of our great American

Be pasiųstų 100 telegramų se-

cago Daily News, Chicago A-

Lietuvos vyskupijų 
gabenosi į Maskvą, 
kongresus; Lietuvos

Praeity 
valdytojus 
į “taikos”

. Katgi turi ugdyti skaitytoją? 
Tėvai? Mokykla?...

Čia kalbamu atveju mokyk
la moko skaityti ir rašyti, šok-: 
ti ir dainuoti, bet netenka prie
monės pratinti vaiką ieškoti 
knygos.... Kyla klausimas: 
ar net ir labai gerai išmoktos 
gramatikos bei rašybos žinios 
pačios vienos padarys mokyk
lą baigusį jaunuolį geru skai
tytoju, busimuoju lietuviškos 
spaudos prenumeratorium, kny-' 
gų pirkėju? Be tėvų pavyzdžio 
ir pagalbos mokyklai — tikrai 
— ne! Mokytojai neturi ir prie
monių, kurių pagalba vaikų 
skaityba būtų skatinama už 
mokyklos sienų. Lygiai taip 
mokykla negali paveikti vaikų, 
kad šie, būdami kartu su tėvais 
bažnyčioj, garsiai dalyvautų li
turgijos vyksme ir giedotų 
giesmes pamaldų metu, jei jų 
pačių tėveliai praspokso visas 
pamaldas susičiaupę. Analogijų 
(panašybių) galima, apsidairius,

nežinomas.. Jis aiškės tik pa
laipsniui. Deja, nėra pagrindo 
tikėti nei teoretiku Lippman- 
nu, nei. politikos praktiku, grį
žusiu iš Maskvos atstovu Koh- 
leriu, dabar valstybės sekreto
riaus padėjėju, kad ideologi
niai motyvai nustoja lėmę poli
tiką; kad juos pakeitę ūkiniai, 
butiniai, išlikimo motyvai. Mas
kva nenustoja buvusi ideologi
nė valstybė, ir jos politika ne
atsisako nuo ideologinių sieki
mų. O tarp jų esminis yra reli
gijos išstūmimas ir jos vietoj 
ateizmo įtvirtinimas.

Maskva betgi žino, kad reli
gijos persekiojimas sukelia 
laisvuose Vakaruose pasiprieši
nimą ir Vakarų politinėm, ūki
nėm nuolaidom Sovietų naudai. 
Dėl to Sovietai ir ieško naujos 
taktikos — tokios, kuri Vaka
ruose darytų iliuziją, kad tikė
jimui laisvė auga, o iš tikrųjų 
tas tikėjimas atsidurtų valdžios 
kontrolėje

pamuejo ir uar gan <mmi. mo- priekį, tai ds^ayn kurį ei- 
kyklos vedėjos svajonė, kaip ji lėraštnką'deklamavo ir traukė 
“ laimikį. Vieni sakė

r “a8ū”, kiti ir nesakę skubėjo
■ - - ' žiūrėti, ką įgavę, bet visą atmos-

fera buvo tokia linksma, šviesi 
ir... tvarkinga, kad svečius 
nustebino ir nuteikė nepapras
tai giedriai. Tai ir yra šiuos žo
džius rašančiojo sąmonėje likęs 
šviesusis aptariamos mokyk
los ir joje vykusios mokytojų 
konferencijos ašigalis.

Diskusijos dėl programą
Prie tamsiojo tenka/eiti per 

visa eilę A. Masionio pavaizduo
tų “povandeninių uolų”, į ku
rias atsidaužo daugelis šeštadie
ninių lituanistinių mokyk
lų. Diskusijose ta nelinksma te
ma išryškėjo daug pridcaištų 
tėvams ir nemaža abejonių dėl 
šeštadieninių mokyklų progra
mų ir mokymo metodų. Tema 
ne nauja ir aimanos dėl nege
rovių taip pat senos. Kadaise 
būta diskusijų dėl programų tu
rinio ir i dvasios: vieniems mo
kymo turinys atrodęs per pla- rasti tikrai nemažai.
tus ir sausas, kitiems per daug (Bus daugiau)

Šluota, Lietuvoje komunistų leidžiamas satyrinis laikražtis, praeitų metų gruodžio nr. (24 N r.) 
įsidėjo daug piešinių, kurie vaizduoja senovės Lietuvą. Tai jų “Flirrtstown”, kurie paliečia gy
venimo aktualijas. Po šia karikatūra parašyta “Nešu dievam auką, kad naują butą duotų.

pasįpriešofaiąs, yra dvejopi. 
Vienas — konsulatai žymiai pa
didins netanidžiamų šnipų skai- 
čjų. Antrąs -r- netinka šnipų į- 
stjetdimu jodyti gražias akis 
MaskyąL kada ji amerikiečius 
suiiūin^ą ir teisia; prieš tai 
protestuoja savisaugos ir savi- 

- garbės instinktas. Argumen- - 
tai realūs ir dėl to svarūs.

Argumentas, kad konsulatų 
sutarties, tvirtinimas tiesiogiai 
reikštų Baltijos valstybių ‘išda
vimą”, čia vargiai tinka. Sutar
ties teksto nežinome. Tačiau 
turim pagrindo manyti, kad jo
je nėra žodžių, kurie reikštų A- 
merikos politikos pakitimą Bal
tijos valstybių atžvilgiu. Nau
jausi valstybės departamento 
pareiškimai, kurie šioje vietoje 
buvo paskelbti pereitame Dar
bininko nr., įsakmiai pabrėžia 
tebetęsiamą Amerikos princi
pinę politiką — nepripažinti 
Baltijos valstybių įjungimo į 
Sovietų Sąjungą. O tai reiškia, 
kad konsulatų sutartis negali 
būti taikoma tom teritorijom, 
kurių Amerika Sovietų Sąjun 
gai neįnipd^sta.

Pereitais metais Lietuvos at- t________ ________,_______
stovui Washįųgtone ir Vliko vyskupijų valdytojų vardu rašė 
pirmininkui, ‘kurie buvo tuo atsišaukimus Vakarų žmonėm, 
reikalu atsilankę departamente, Dabar tai jau demaskuota. Rei- 
buvo panašiai ir pareikšta —f kia naujų rafinuotesnių priemo
ka sutartis Baltijos valstybių nių iliuzijai sudaryti. Viena iš 
neliečia. tokių priemonių Podgorny vizi- 

Konsulatų sutartis yra vienas to palankiam klimatui sudaryti 
iš “tiltų”, kuriais dabartinė A- buvo Lietuvos vyskupo J. La- 
merikos vyriausybė siekia suar- taiko ir Lenkijos arkivyskupo 

. tinti Ameriką su Sovietais ir jų B. Kominek išleidimas tuo pat 
satelitais. Tikime, kad tiltų po- metu į Romą. Ką už tai norės
litika yra naudingesnė komu- gauti Maskva, aiškės tik iš nau- 
nštiniam blokui nei Amerikai, jų įvykių.

(atkelta ii.2 psL)
“The Soviet consular treaty heritage of peace and security 

mušt be unconditionally rejec- and respect for the rights of 
ted. The treaty is inconsistent each individual and all men.” 
with America’s tradition on the
Rights and dignity of man. It natoriam, dar buvo pasiųsta 
is inconceivable that the U. S. FBI Direktoriui J. E. Hooveriui 
Senate would lend endorsement ir didiesiem Chicagos dienraš- 
to communist transgressions čiam — Chicago Tribūne, Chi- 
and acknowledge a Govern-

merican, Chicago Sun-Times.
Sutarties ratifikavimo klau

simas dar nebuvo Senato ple-

ment unlawfully occupying and 
subjugating other nations., Let 
the Soviets show their sincerity
by liberating the Baltic Count- 
riės of Lithuania, Latvia and

Automobilis nuvažtaoja. Da- Dalia gamta dažnai fadtas iš 
lia įeina į butą. Ji- užsidega New Yorko. Motina mato, kad 
šviesą, padeda knygas. Vonioj dukra ir pati dažnai rašo. Ade- 
prisiledžia vandens ir ilgai jfe jaučia, kad Dabos santykiai 
pliuškiausi, paskui nueina į sa- su Romu artėja. Ji pradeda gal- 
vo kambarį. Motina išgirsta, votL kad Romas nėra jau toks 
kaip tuoj girgžda lova. Adelė blogas, kad jis tikrai Daliutę 
ilgai vartosi

— Daliutė visai nesidomi ma-

<— Mari būtų daug smagiau 
prisiminti, kad dr. živago yra 
tikrai kilnus žmogus, o dabar 
jis lygus ėUnam donžuanams. 
Gaila man ir Kamarovskfo, ka
da Žiauriai te pyrė į
šaltą, tamadą tyrumų naktį,— 
kalba Dalia Romui, eidama į 
automobilį.

— Ar knygoje to nebuvo?—

nume ir tebėra eigoje.
...Amerikos Lietuviu TarybosŠviesa visai nereikalinga, nes 

gatvės žiburys apšviečia Ade
lės miegamąjį. Ji mato, kad gat
vėje sustoja automobilis. Ade
lei pasidaro įdomu, kas išlips. 
Ji pažįsta Romą, kuris atidaro 
duris ir padeda išlipti Daliai Ji 
apsiglėbusi krūvą knygų. Ro
mas apkabina Dalią ir bučiuoja. 
Adelė aiktelia ir liūdnai šnibž-

DSlia sto- 
galvą. Jai liūdna, 

kad dr. Mvago neparodė tvir
tumo pagundos metu: jis sulau
žė ištikimybę savo pavyzdingai

kodėl tu tokia nelaiminga. Ne, tė, kad tu nelaiminga?!... kad buvo ir yra
ne, jis ne tau! Juk jis jau vie- Jei Daliutė mokysis, reikės vėl B®18* Dabar yra jos gundymų 
nos gyvenimą sugriovė__ Ar padėti. Laimė, nepasakiau, kad

Romui norisi ilgiau pabūt tu to, Daliute, nežinai? ieškotų naujos valytojos!

disenfranchised and are with- organizacijos ir pavieniai asme- 
out representation. Approval ^nys yra prašomi paremti Ame- 
of this Soviet Treaty is a sėdi- riko* Lietuvių Tarybos protes- 
out of the Baltic peoples with- tus ir siųsti atitinkamiem savo 
out their voke being heard. senatoriam protesto laiškus bei 
This procedūra would foreclose * telegramas.
tiie . Baltic States in absentia Amerikos Lietuvių Taryba 
vrithout representation making būtų dėkinga, jeigu atatinkamos 
this action eompletely un-ame- organizacijos arba pavieniai as- 
riean and unconstitutionaL A menys painformuotų Tarybos 
consular trėety cah only be ad* centrą ^(Lithuanian American 
ministered when normai travel Coundl, Ine., 6818 So. Western 
md COTunumtatam prevail Avė. Chicago, DL 60636} apie

Susijaudinusi Dalia brankia — Seniai skaičiau, dabar ge- 
ašaras, kate jauni vaikinai griū- neprisimenu. Rodos, kad 
va, kovodami prieš komunis- nebuvo, 
tus. Ji žavisi Dr. Živago, kai 
jis teikia pagalbą sužeistiems su Dalia, pąkalbėti apie živago. 
jaunuoliams. —Dalyte, gal sutiktum sus-

Kad žmogus darytų arti- toti kavinėj? Bgertume kavos,, 
muj .tik teta, gyvenimas būtų pasikalbėtume, — prašo Ro- 
daug grašpsnis, — mąsto jL

Dalia iki galo seka filmą: jai 
tiri tikras Rusijos gyvenimas, 
kurio banga ūžia ir šiais lai
kais.

laikas, bet ji pagundai atsi
spirs. AŠ melsiu jai Viešpatį pa
galbos!. . Dataitė padės Romtri 
prisiartmti prie Dievo., žinau 

dU 
delius nuaidėjėfius nuvedė į 
gerą kelią, | Kristaus ištikimų
jų būrį...

Pamažu Adelei grįžta ramy
bė. Ji visa paveda Dievo valiai.

— Ar galėsiu atsibusti, kaž- 
kodėl jaučiuosi pavargusi, — 
mąsto, sėdėdama pustuščiam au
tobuse: — žadintuvo negaliu 
statyti, nes prižadins Daliutę, o 
turi pamiegoti, dabar tiek daug 
dirba.

Vilniiije sugalvotas naujas nupirkę 50,900 tos. loterijos 
nelabai pėikamų knygų išpar- bilietų. Atseit, per 10 dienų va
davimo būdas — loterija. Kny- niečiai staiga išleido 12,500 
gynai pardavinėja loterijos ta- rublių “knygoms”, kurių lig 
lietus, po 25 kapeikas. Kas ket- šiol jiems nereikėjo. Esą, ir iš 
virtas arta penktas bilietas lai- kitų miestų toki “knygos mėgė- 
nri, mafiausia pusrublį, tau- jai” nekantriai laukia ...lote- 
giausia 50.rubtiu. Bet laimėji- rijos.bilietų.

° Kauno dailininkai ryžosi ki- 
S”* t0*** lotertja skatinti dotnėji- 
Sr "H®! <Wtes parodomis. Parodos 

nose. (i4wimMl, kurtais pirkę-, tenkytoten pirkęs talieto i pa- 
rodą, palieka kasoj savo pavar-

nimo būdu domisi ne knygų, b tos dteno® lankytojams tote- 
tik loterijos mėgėjai, matyt iš rijos būdu padovanoja * porų 
to, kad Vilniuje per 10 dienų trejetų paveikslų. (Elta)

— O kodėl ne?. Kiek žmo
nių, net vyresnio amžiaus nu
sigrįžta, kovoja prieš Dievą... 
KodM tavo Dalia negalėtų — 
girdi Adelė.

pinigų?
— Iš ten, iš kur ėmiau iki 

šiolei! — irzliai atkerta moti
nai Dalia.

Adelė nutyla: Dalia susierzi
no, motina nenori dar labiau 
ją pykinti

— Kodėl, Daliutė, tu pradė
jai su manim taip kalbėti? — 
mąsto Adelė — Ar mano kal- 

kad tu nelaiminga?!...

pati matau..» Ne, ne, jis nega
li būti piktosios dvasios pasiun
tinys! Daliutė nenusigręš nuo 
Dievo, neatsižadės, nors ir ište
kėtų už Romo! >

Kai pavigirefa dvyliktos va- — vw<u u«»uvuu um- . • ,
landos mušimo dūžiai, Adelė nim, nepažiūrėjo, ar miegu, ar ^a^K)S aPįe ^ą, būriai Rudenį Romas sugrįžta į 
baigia darbų ir skuba namo. Ry- sveika... nepasakė nė vieno gyvenimui yra piktų chieagą. Dalia atsisako darbo,
toj norėtų erti į bažnyčių.. .Tė- žodetio... liežuvių pramonė-- nrasprm- Adelė duota mokslui pinigus,
relio mirties dama. ★ A^rtė ir nusiramina, Ade- pągį ir toliau dirba du darbus.

Laimingai baigus mokslą Da- ntetauris dukros q)ie jos __ sveika, galiu dar pa
lis susiranda darbą. Bet jai dar- santūrius su Romu, ji laukia dirbėti, — ramina save Adelė 
tas nepatinka. pačios Dafios pastekymų. Dė- Adelė mažai mato dukterį:

_ Ebdn rudenį toliau, mo- artinai pasakoja apie moks- Daib grįžta, kai motina miega, 
kytis! — sako ji motinai K <lnuges, bet nieko apie o mięga, kata motina iš-

— Ar tau nebus sunku dirb- 
ti ir mokytis? — susirūpinusi 

Autobusas jų palieka prie kalba Adelė.
pat namų. Adelė tyliai atsiraki- — Nemanau dirbti, juk vis Romą labai myli... Gal varg- gražus. Romas turi automoU- 
na duris, įėjus į butų nedega sakydavai, kad mokslas reika- šelė nujaučia, kad bus su juo U, atvažiuoja jos paimti ir par- 
šviesos, pamažu nusiprausia ir lauja viso Žmogaus, kad moky- nelaiminga... Dabar ji jam la- veža.
tyliai įstenka į savo kambarį, masto yra sunkus darbas.

O. NENDRE

DALIA
(3) domisi Romas.



Šiluvos
Šiluvos koplyčios komitetas, 

kun. Kazimiero Pugevičiaus, 
Baltimorės vyskupijos televizi
jos ir radijo direktoriaus, rū
pesčiu bei pastangomis prieš 
Kalėda/ išleido ilgo grojimo 
plokštelę, pavadintą “Šiluvos 
Marijos koplyčios ir religinio 
kongreso momentai”. Kaina 5 
doleriai. Gaunama Darbininko 
administracijoje.

Plokštelėj pirmoje pusėje tel
pa: J. Naujalio “Vulnerum 
Christi” mišios ir kun. A. Straz
delio — J. Naujalio tradicinė 
priešmišinė giesmė “Pulkim 
ant kelių”.

Mišios buvo specialiai parašy
tos ir pirmą kartą išpildytos 
jungtinių chorų, jų giedojimą 
palydint kariškiems dūdų or
kestrams, pirmame visos Lietu
vos Tautiniame Eucharistinia
me Kongrese 1934 m. Kaune, 
Petro Vileišio aikštėje. Pereitą 
rudeni tos pačios mišios buvo 
išpildytos Šiluvos Marijos kop
lyčios pašventinimo iškilmėse, 
Amerikos Tautinėje Nekalto 
Prasidėjimo 'šventovėje, Wash- 
ington, D.C. Jas Įspūdingai ir 
gražiai atliko Dainavos Lietuvių 
Meno Ansamblis, talkininkau
jamas Alice Stephens Moterų 
Meno Ansamblio ir Chicagos 
Vyčių Choro. Solo partijas gie
dojo Prudencija Bičkienė ir Jo
nas Vaznelis. Dirigavo Petras 
Armonas. Vargonais palydėjo 
M a r i j a Mondeikaitė-Kutz. ša
lia Č. Sasnausko “Reąuiem” mi
šių, J. Naujalio “ Vulnerum 
Christi” mišios yra vienos iš 
gražiausių lietuvių kompozito
rių mišių, trumpos grynai litur
ginės, labai spalvingos, melo
dingos ir meistriškai kontra- 
punktinės. šiame krašte jas po
puliarino komp. J. čižauskas. 
Kiekvienam muzikos mėgėjui, o 
ypač vargonininkams, bus labai 
Įdomu bei naudinga jas studi
juoti iš plokštelės, rankose lai
kant mišių partitūrą.

Antroje plokštelės pusėje 
telpa ištraukos iš muzikos lite
ratūros vakaro Statler Hilton 
viešbutyje, iš lietuvių religinio 
kongreso iškilmingo posėdžio 
Katalikų Universiteto sporto sa-
Įėję, ir iš Šiluvos koplyčios pa
šventinimo banketo koncerti
nės dalies tame pačiame vieš
butyje: M. K. Čiurlionio “Nok- 
turnas”, pianu skambina Alek
sas Mrozinskas; Br. Budriūno 
“Sveika Marija”, gieda Antanas 
Pavasaris; J. Starkas “Tušti pa
liktieji namai”, dainuoja Roma 
Mastienė; Br. Markaičio, S. J., 
“Nenuženk nuo. akmens, o Ma
rija”, dainuoja Prudencija Bič
kienė; T. Brazio “Oi toli, toli”, 
dainuoja New York o Lietuvių 
Vyrų Choras; ir K. Kavecko 
“O Kristau, Pasaulio Valdove”, 
gieda jungtiniai chorai.

šis smulkmeniškas pavardžių, 
kūrinių ir kai kurių jų tekstų 
bei vertimu sąrašas yra , at
spausdintas plokštelės aplanko 
antroje pusėje. Tik nežinia, ar 
dėl neapdairumo, ar dėl vietos 
stokos, praleistos kelios išpil- 
dytojų pavardės: Vladas Baltru
šaitis dirigavo T. Brazio “Oi to
li, toli”; Jurgis Petkaitis šven
tovėje dirigavo giesmę “Pulkim
ant kelių”; Algirdas Kačanaus- 
kas sporto salėje dirigavo K. 
Kavecko “0 Kristau, Pasaulio 
Valdove”. 0 vargonais palydė
jo Vytenis Vasyliūnas.

Aplankas mėlynos — Marijos 
spalvos — gana dailiai ir pa
traukliai atrodo. Kairėje virše
lio pusėje, kampe, Įdėta Nekal
to Prasidėjimo ‘šventovės nuo
trauka. Didelėmis raidėmis ang
liškai užraša: “Lithuanian Cha- 
pel dedication and Religious 
Congress Highlights”. Beveik 
visą viršeli užima daili ir labai 
aiški Šiluvos koplyčios nuotrau
ka su lietuvišku užrašu: “Šilu
vos Marijos koplyčios pašventi
nimo ir religinio kongreso mo
mentai”. Tai visa tikrai meniš
kai gražiai atrodo.

Leidėjams buvo nelengvas 
uždavinys padaryti atranką kū
rinių, įrašytinų į plokštelę.

koplyčios
KUN. VLADAS BUDRECKAS

Juk medžiagos būtų pilnai pa
kakę net dviem plokštelėm. 
Reikia pasidžiaugti, kad kūri
niai buvo labai vykusiai atrink
ti, kaip sakoma “visko po tru
putį”.

Paprastai plokštelių įrašymai 
yra atliekami specialiai įrengto
se studijose. Turint dėmesyje, 
kad šios plokštelės įrašymai į 
juosteles buvo daromi labai ne
palankiose aplinkybėse, t. y. 
pačių iškilmių metu, ir lygi - 
nant Šiluvos koplyčios plokšte
lę su kitomis panašiomis lietu
viškomis ilgo grojimo pagamin
tomis plokštelėmis, ji yra ga
na gerai pavykusi. Plokštelėm

Šiluvos plokštelės aplankas. Nuotr. R. Kisieliaus

JAUNIMO M. KOMITETO APYSKAITOJE PRANEŠIMAS
(Tąsa iš pr. num.)

g. Kraštų jaunimo sekcijos 
palaiko artimus ryšius su PLB 
jaunimo sekcija.

h. Jaunimo sekcija nėra ir 
neturi būti nauja organizacija, 
bet ryšių centras, per kurį jau
nimo organizacijos, sambūriai 
ir' Įstaigos bendradarbiauja, 
remdamos Lietuvių Bendruome
nės veiklą, ir per kurį LB pa
siekia ir remia lietuvių jauni
mą.

III. PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS JAUNIMO

SEKCIJA
1. Pasaulio lietuvių jaunimo 

kongrese buvo sutarta Įsteigti 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės jaunimo sekciją, kuri ko
ordinuotų ir palaikytų ryšius 
tarp lietuvių jaunimo visame 
laisvajame pasaulyje, talkintų 
PLB valdybai.

Saturnas — antra didžiausia planeta, turi 12 mėnuliy. žiedo diametras 171,000 mylių (žemės diame
tras — 8000 mylių). Nuo Saurno paviršiaus Saulė atrodo kaip šviesi žvaigždė.

plokštele
pagaminti buvo panaudoti Juo-
zo R. Ralio ir “Bradley Re- 
cording Studios” juostelių į- 
rašymaf.

Rehginio turinio plokštelių 
mes kaip ir neturim, o jų pa
klausa yra didelė. Didi garbė 
priklauso Dainavos Lietuvių 
Meno Ansambliui, kad jis vie
ną tokią plokštelę išleido ir da
bar leido įrašyti į plokštelę jų 
giedotas J. Naujalio “Vulnerum 
Christi” mišias. Būtų gera, kad 
dainaviečiai užsimotų išleisti 
dar vieną religinio turinio 
plokštelę — č. Sasnausko “Re
ąuiem” mišias. Juk tai yra tik
ras lietuviškos religinės muzi
kos perlas. Esu tįsitikinęs, kad 
jomis susidomėtų ir amerikie-

2. PLB Valdyba patvirtino to
kios sudėties PLB jaunimo sek
ciją: Vyt. Kamantas—PLB val
dybos vicepirm. jaunimui; Mil
da Lenkauskienė — PLB val
dybos sekretorė; Jūra Gailiušy- 
tė — PLB valdybos kviesta na
rė; Antanas Saulaitis S.J. — 
PLB stovyklų skyriaus vedėjas; 
Vaclovas Kleiza — JAV LB C V 
narys jaunimui; Giedrė Rin- 
kūnaitė — Kanados LB jauni
mo sekcijos pirm., Rūta Domar
kaitė — Pasaulio liet, studen
tų atstovybė.

3. PLB jaunimo sekcijos pa
grindiniai tikslai:

Palaikyti ryšius su visų 
kraštų lietuvių jaunimu ir jų 
centrais bei organizacijomis;

b. Rūpintis studijų savaičių, 
ekskursijų ir kongresų rengi
mu;

čių visuomenė. ■

Šiluvos Marijos koplyčios ir 
lietuvių religinio kongreso gie
dojimų programa buvo sudary
ta tik iš lietuvių kompozitorių 
kūrinių ir tik iš lietuvių pro
fesionalų menininkų ji buvo 
stebėtinai gražiai atlikta. Vie
nas amerikiečių dignitatorių 
apie jų giedojimus taip gražiai 
išsireiškė: “Lietuviai savo gie
dojimais pralenkė visų kitų tau
tų iki šiolei turėtas bet kokias 
iškilmes šventovėje”. Iš tikro, 
tai buvo mūsų religiniai tauti
nis triumfas Amerikos sosti
nėje. Tai įsitikinsite įsigydami 
Šiluvos komitęto išleistą plokš
telę. Kiekvienas lietuvis, o 
ypač muzikai ir dainininkai, ku
rie šiose istorinėse iškilmėse da
lyvavo, turėtų įsigyti tų iškil
mių prisiminimą plokštelėje.

c. Skatinti ir padėti organi
zuoti stovyklas, rengti jų va
dovus, parūpinti joms leidinių;

d. Informuoti jaunimą, lietu
vių organizacijas, įstaigas, spau
dą, radiją ir teikti reikalingą 
pagalbą;

e. Kelti jaunimo ryžtą ko
vai dėl Lietuvos laisvės;

f. Kelti bendruomeninę min
tį, ir skatinti jaunimą jungtis 
Į lietuvių veiklą, ypač Į Lietu
vių Bendruomenės darbuotojų 
eiles.

g. Atlikti kitus, su jaunimu 
surištus, darbus.

4. PLB jaunimo sekcijos ad
resai: Vytautas Kamantas, 477 
Cole Plaza, Willowick, Ohio 
44094, Telef. (216) 944-1448., 
Jūra Gailiušytė, 1829 Lamp- 
son Road, Cleveland, Ohio 
44112, Telef. (216) 481-2164.

Rapolas Skipitis sausio 31 su
silaukė 80 metų — dabar pen
sininkas, gyvena Chicagoje ir 
rašo atsiminimus iš savo'praei
ties, kuri buvo labai marga ir 
veiksminga Lietuvos valstybi
niame bei visuomeniniame gy
venime.

Gimė Baukų k. Panevėžio ap. 
Mokėsi Palangos progimnazijo
je, Šiaulių gimnazijoje ir teisi
ninko diplomą gavo iš Mask
vos universiteto 1916. Parvy
kęs į Lietuvą buvo Kauno tai
kos teisėjas, apygardos teismo 
valstybės gynėjas, 1920-22 vi
daus reikalų ministeris, antro 
ir trečio seimo atstovas pirma 
valstiečių liaudininkų sąraše, 
paskiau ūkininkų partijos. Nuo 
1932 iki 1940 vertėsi kaip pri
siekęs advokatas ir gausiai da
lyvavo visuomeniniame gyveni
me.

Keletas to visuomenės veikė
jo pareigų: 1910-11 moksleivių 
aušrininkų organizatorius ir lai
kraščio Aušrinės redakcijos na
rys, 1917 Petrapily Santaros 
partijos vienas iš organizatorių

PLANETA X RADIJO BANGOMIS ŠAUKIA MŪSŲ ŽEMĘ?
Ar yra gyvybe kitose planetose?

Ar yra gyvybės kitose plane
tose? Tolimoje, žmogaus pro
tui neaprėpiamoje erdvėje ? 
Apie kokią kitą avidę kalba 
Evangelija?

Prieš porą dešimtmečių tik 
fantastinių romanų rašytojai 
drįso kelti toki klausimą. Da
bar laikai yra radikaliai pasikei
tę. Astrofizika pažengė milži
nišką žingsnį pirmyn. Patys žy
miausi pasaulio astronomai, as
trofizikai ir filosofai, pav., Har- 
low Shapley (amerikietis), Fred 
Hoyle (anglas), George Gamow 
ir kiti, pabrėžia,

kad nėra jokios abejonės, 
jog visata (erdvė) yra tiesiog 
persunkta gyvybe, racionaline 
ir ne racionaline.

Harlow Shapley, pati žymiau
sia asmenybė tarp astronomų, 
sako, kad “yra per daug žvaigž
džių, kad nebūtų erdvėje gyvy
bės”. Toks rimto mokslininko 
pareiškimas yra labai svarbus. 
Reikia prisiminti, kad moksli
ninkas niekados netvirtins to, 
ko jis nemato po savo mikro
skopu, teleskope ar spektrosko- 
pe-

Kur gali būti gyvybė?
Mūsų saulė yra viena iš 

žvaigždžių, gelsvos spalvos ir la
bai maža, palyginus su fantas
tiškais milžinais, pav., V. 381 
Scorpii, Epsylon Aurigae B, 
VV Cephei ir tt. Manoma, 
kad aplink mus erdvėje apie 2 
bilijonų šviesos metų atstume 
(čia įskaitoma visos matomos 
galaksijos) yra apie vienas kvin- 
decilijonas (dešimt su keturias
dešimt aštuoniais nuliais!) 
žvaigždžių..

Bet palikime tolimąsias erd
ves, nes apie jas bespekuliuo- 
dami, atrodo, kad sapnuojame. 
Patyrinėkime savo Paukščių Ta
ko galaksiją, kuriai mes pri
klausome ir apie kurią nemaža 
žinome.

Harlow Shapley mano, kad 
mūsų galaksijoje yra apie šim
tas tūkstančių milijonų žvaigž
džių. Jos yra Įvairiausių spal
vų, didumo ir įvairios chemi
nės sudėties. Autoritetai mano, 
kad tik žvaigždės, panašios Į 
mūsų saulę, gali “išperėti” gy
vybę, kokią mes pažįstame.

Mūsų galaksijoje yra apie 
šimtas tūkstančių tokių žvaigž
džių, kurių cheminė sudėtis lei
džia turėti planetas, ant kurių 
jau gali būti gyvybė.

Kai kurios planetos, pvz., 
Merkurijus ir Venera, yra per 
arti saulės-žvaigždės, todėl ten 
gyvybė negali egzistuoti. Kitos 
planetos yra per toli, pvz., Mar
sas, Jupiteris, Saturnas ir t.t. 
Ten kosminis šaltis eliminuoja 
bet kokią gyvybę.

Gyvybė, organinė gyvybė, ko
kią mes pažįstame, gali iiti-

RAPOLAS SKIPITIS - 80 METŲ
ir tos partijos atstovas Petrapi
lio seime bei jos laikraščio re
daktorius. Lietuvoje -šaulių 
Sąjungos veikėjas,' Ūkininkų 
partijos, suorganizuotos iš bu
vusios Santaros, pirmininkas, 
Draugijos užsienio lietuviams 
remti pirmininkas iki pat 1940, 
boikoto belgų bendrovės per- 
brangiai elektrai Kaune organi
zatorius, pasaulio lietuvių pir
mo kongreso Kaune organiza
torius.

Bolševikam Lietuvą 1940 už
ėmus, pasitraukė Į Vokietiją ir 
ten Berlyne 1941-45 lietuvių są
jungos pirmininkas, 1941 laiki
nosios vyriausybės narys (pa
skelbtas, bet Į Lietuvą neišleis
tas). Po karo Vliko narys. A- 
merikoje — Chicagos lietuvių 
tremtinių draugijos pirminiu - 
kas, lietuvių teisininkų draugi
jos pirmininkas iki 1955, o duo
ną pelnėsi, šluodamas fabriko 
grindis, iki sulaukė pensininko 
dalios.

Po visų judėjimų ir veikimų 
sėdosi prie plunksnos, 1961 iš
leido savo atsiminimų pirmą to-

As turiu dar kitų avelių kurios 
nepriklauso šiai avidei. Ir jas as 
turiu atsivesti, kad ir jos girdėtų 
mano balsą. Šv. Jono 10, 16-17.

vystyti tik ant planetų, kurios 
laikosi "skysto vandens zono
je".

Ant Merkurijaus vanduo iš
garuotų dėl aukštos temperatū
ros (ten ir švinas tirptų!), o ant 
Jupiterio ir kitų tolimesnių pla
netų, vanduo būtų amžinai su
šalęs. Ten net ir dujos yra su
šalusios.

Mūsų žemė yra nei per arti, 
nei per toli nuo žvaigždės, ku
rią mes vadiname Saule, čia 
vanduo išsilaiko skystame sto
vyje, ir gyvybė klesti. Tokių 
planetų kaip mūsų žemė, kur 
šviečia saulė, žolė žaliuoja, 
mergaitės dainuoja, pagal H. 
Shapley apskaičiavimus, yra 
mažiausiai vienas šimtas mili
jonų (100,000,000). Šis moksli
ninkas priduria, kad tik atsar
gumo dėlei jis toki mažą skai
čių nurodo. Pasak jo, labai gali
ma, kad planetų, palaikančių 
gyvybę, skaičius yra milijoną 
kartų didesnis, t.y. 100,000,000, 
000,000 (šimtas trilijonų!), jei 
čia priskaitysime visą Metaga- 
laksiją.

Dabar žinome, ką H. Shap
ley galvoja, sakydamas, kad 
“yra per daug žvaigždžių ir pla
netų, kad nebūtų ant jų gyvy
bės”.

Artimiausi kaimynai
Artimiausia žvaigždė, gali

mas dalykas, -turinti planetas 
su gyvybe, yra Alfa Centauri, 
beveik keturi šviesos metai at
stume nuo mūsų. Tai reiškia, 
kad šviesa, keliaudama 186,500 
mylių per sekundę, trunka ket- 
veris metus, kol mus pasiekia. 
Kad pasikeistume naujienomis 
su ana galima civilizacija ra

Humaion kometa, kuri buvo matoma 1962 m.

Rapolas Sikipits

mą “Nepriklausomą Lietuvą sta
tant”, dabar teberašąs antrą to
mą.

dijo bangomis, truktų aštuone- 
ri metai: ketveri metai nusiųs
ti žinią ir ketveri metai gauti 
atsakymą.

Bet tai yra pati artimiausia 
žvaigždė. Norėdami gauti atsa
kymą iš Procyono žvaigždės, 
truktų 20 metų. Jei kas norė
tų pasiųsti sveikinimo telegra
mą Į Mirfak, tai turėtų laukti 
480 metus atsakymo. O šios 
žvaigždės yra pačios artimiau
sios ...

Ar mus pasiekia kokios ra
dijo bangos-signalai iš erdvės?

Taip, labai daug. Jodrell 
Bank radijo teleskopas Anglijo
je pagauna daugybę signalų, at
einančių iš konstelacijos Cyg- 
nus (Gulbė arba Šiaurės Kry
žius), iš Kasijopėjos ir t.t. Bet 
tie signalai neduoda jokio pa
grindo spręsti, kad juos pa
siuntė protingos būtybės.

O gal mes nemokame su
prasti tų signalų?

Gal kokia protinga būtybė 
ant Mirfak planetos pagauna 
mūsų radijo bangas, nešančias 
žodžius, pvz., “Trečiadienis yra 
Prince Maccaroni diena ...!” 
Tie žodžiai anai būtybei gal ne
sudaro jokios sąvokos, atrodo 
t i k beprasmiai garsai. Radijo 
bangos, ateinančios iš Cygnus, 
yra 200 milijonų metų senumo. 
Tai reiškia, kad anos elektro
magnetinės bangos, keliauda
mos 186,500 mylių per sekun
dę, buvo pakelyje 200 milijonų 
metų, kol pasiekė mūsų ausis. 
Ana būtybė, jei tokia buvo, ku
ri išsiuntė tuos signalus, jau se
niai pavirto Į dujas, ir jos ci
vilizacija yra dulkėse.

Civilizacija mūsų panagėse ...
Prof. H. Shapley siūlo dar 

vieną, tiesiog gąsdinančią ir 
fantastinę, bet galimą teoriją. 
Žinome, kad mūsų saulė su sa- 

( nukelta į 6 psl.J



-k
**

Kur tankiausiai gyvenama?

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE

Putitadu H viso paaukoti ateityje statybų fondui

□ Amžinuosius nartus (S500)
□ RSmajus (msttsn* auka)

□ GarMs fundatorius (S1000) 
□..Fundatorius ($100)

riame iš Nashua dalyvavo ir 
kalbąs pasakė septyni įžymūs 
advokatai, tarp kurių buvo lie
tuvis adv. Kazys (Charles) Kaz
lauskas, Jr.

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

gyventi.
Prie .progos malonu pažymė

ti, kad praeitų septynerių me-

Tačiau yra salų, kur gyven
tojų tankumas dar didesnis. 
Pavyzdžiui Bermudų salose 
kvadratiniame kilometre gyve-

matydami, atsisvetkHHmo rytą 
užmynė Princui koją. Princas 
l^bai dsudfiai įkando Petrone- 
lei t rąnką, vos kaulų netmža- 
lojo.Pripeas nesuprato, kad jo

TSVAMS PRANCIŠKONAMS 8ROOKLYNE ( BU IL DINO FUND) 
080 BUSHWICK AVEW BROOKLYN, N. Y. 112Ž1

Petronėlė išvyko į Vilą, o 
Prįnias į Balto centrą, nes bu
vo diilus, švarus, baltas ir tik
ras {Vincas; be to, kaip princui 
dera," mokėjo kelias kalbas, o 
visų geriausiai suprato lietuviš
kai. Deja, tik kelias dienas Prin-

nepriklausomybės minėjime. 
Po minėjimo visus pavaišinsi
me kavute. B.

PensOvanijos lietuviai jau se
niai pramatė, kad gana greit 
atsiras Petrų ir Petronelių, ku
riomsaulėlydy reiks kur gal
vas priglausti. PreL Jono Boti Petronėlė jan nebausto ir ne* 
(Scranton, Pa.) vadovaujami, 
jie išsikvietė lietuvaites seseles 
iš Brockton, Mass* (Nukryžiuo
to Jėzaus) ir gražioj Maskvos 
(Moscow) apylinkėj, netoli nuo 
Scrantono, pradėjo ir baigė sta
tyti seneliam užuovėją (nur- 
sing kome) — Marijos Vilą. 
Stoję Marijos Vitoje nuolat bu
di gydytojas, dirba daug gailės- cas stečiavosi Balte; kaip išvie- 
tingų seserų. Vienuolės dirba 
valgykloje, kepykloje, skalbyk
loje ir visur, kur tik reikia. Pi
nigų dažnai pritrūksta, bet Ap
vaizda gelbsti, o Vila yra ne 
prieglauda, ne ubagynas, bet

nas Donald J. Irwin (D.-Conn.), 
nuolatinis Lietuvos laisvės at
statymo rėmėjas.

Meninę minėjimo dalį išpil
dys Putnamo seselių vadovau
jamo bendrabučio mergaitės - 
studentės. Programoje:^lietu
vių liaudies šokiai, dainos ir 
lietuvių poetų kūryba.

Kviečiame visus Bridgeporto 
ir apylinkės lietuvius dalyvauti

dėti namuose. Apsidairykime 
ar kartais brolis, sesė lietuvis 
nėra užmirštas t čia pat, mūsų 
kaiminystėje ir stenkimės jam 
padėti. O padėti tikrai galime.

Yra klaidinga manyti, kad 
Amerikoje sunku neturtėlį, se
nuką kur nors patalpinti. Prie
šingai, į daugelį vilų ir ligoni
nių kaip tik greičiau priima ne
turtingąjį, kurio išlaikymą daž
nai padengia valstybė ar gerai 
organizuota šalpa, kartais mili
jonierių dovanos (grants). Tik 
reik apsidairyti.

' Kun. L. Jankus

maršalka. Nutarta bal. 
16 d. St Joim’s episkopalų 
bažnyčioje dalyvauti bažnyti
niame koncerte. Kalbėta apie 
naujų dainų plokštelę. Svetys

tintą' Princą teko atiduoti gy
vulių globos draugijai

čia norisi paminėti porą da
lykėlių:

1, Nereikia dėl senatvės ir 
neturto Amerikoje baimintis.

vienas į Hardy vietą. Mes tiki
me, kad busi išrinktas adv. Ch. 
Kazlauskas,<į3r.,- nes jis yra šiai 
vietai labaijdnkamas.

(Bernice); brolis Antanas, gyv. 
Denver, Colo.; dvi anūkės ir 
keletą giminių.

A. a. Stasys P. Hendrick bu
vo pašarvotas Kazio F. Kazlaus
ko, 8 E. Pearl St, šermeninė
je. Šermenyse • ir laidotuvėse 
dalyvavo daug žmonių. Lai ve
lionio sielą ilsisi ramybėje! A. « ■’* • - Sfc ■

Parapijos dabartis ir ateitis laukiama didžiojo altoriaus me- 
Sausio 15 per visas mišias niško kryžiaus, kuri pagal lietu- 

klebonas kun.
pranešė apie 1966 m. parapi
jos stovį. Dabartinis ,parapiečių 
Skaičius

Nauja choro valdyba
Sausio 15 muziko A. Aleksio 
studijoje įvyko šv. Juozapo pa
ra®. choro 'metinis susirinki
mas ir pobūvis. Išrinkta 1967

Pasitraukus Donald R. Har
dy iš aldermenų pareigų, adv. 
Kazys Kazlauskas yra kandida
tas į pasitraukusio vietą. Mies
to valdžios narių (aldermanų) 
susirinkimas įvyks vasario 14 
d. ir tame susirinkime iš. toto
rių kandidatų bus renkamas

— Ieškomas mecenatas, ku
ris sutiktų išleisti Washingtono 
iškilmėms specialiai lietuvių 
kompozitorių parašytus kūri
nius: J. Bartulio “Ecce sacer- 
dos”; J. Žilevičiaus motetas 
“Maldavimas”; J. Gaidelio kan
tata “Tikinčiųjų malda”; J. 
tė Nazareto”; Br. Markaičio, S. 
Bertulio “Juodbruvė Mergai- 
J., “Nenuženk nuo akmens, o 
Marija”; ir J. Kačinsko “Lie
tuvos Karalienė”, šių kūrinių 
įleidimas kainuos apie šešius

minei imas
Sausio 15 Liet Bendruome

nės valdyba surengė buvusio 
Lietuvos prezidento dr. Ka-

300,000 dol naujas seselių mo
kytojų vienuolynas; 125,0 0 0 Htetis— knygiai ir Petras Ma 
dol. skirta bažnyčios remonto ..runa 
darbams ir 20,000 dol. mokyk
los knygynui įsteigti. Bažnyčia 
įrengta pagal naujos liturgijos 
nurodymus, tik dar nekantriai

.-.TŪMtoL AMonaba. Bemato- 
nta, DJMĄ CąpM *tsmntęs per 
Europą lankiusią Audronę Va
laitytę Ltotuv^ Fondui pradi
nį įnašą 300 dek, savo laiške 
rašo:...“Lietuvių Fondui nie
kad nebuvau abejingas. Su 
džiaugsmu sekiau pirmųjų jo 
kūrėjų ryžtą ir pasišventimą. 
Gėrėjausi jo augimu, nors tuo 
meto pats nieko negalėjau^pri
sidėti, nes slėgė pečius kiti, ne
mažesnės vertės rūpesčiai. .Jei 
Dievas duos dar sveikatos ir ne-: 
pasikeis gyvenimo * aplinkybės,, 
stengsiuos lig 1968 jubiliejinių 
metų kilnios sukakties papildy
ti savo duoklę. Nuoširdžiai lin
kiu, £ad Jūsų šauksmas paska
tintų visus geros valios lietu
vius atšvęsti Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 50 m. 
sukaktį su pilnu milijonu Lie
tuvių Fonde. Dievo palaima 
telydi yisus Lietuvių Fondo dar
buotojus ir jo rėmėjus”. " *

leidimu norima įamžinti Wash- 
ingtone turėtas iškilmes. Rašy
ti šiuo adresu: Rev. L Budrec- 
kas, 64 Middagh Street, Brook- 
lyn, New York 11201.

— Vilniuje, rašytojų sąjun
gos būstinėje, rengiamas išleis
ti naujas jaunimo žurnalas skir
tas jaunimui. Žurnalo vardas 
bus Nemunas, ir jis bus leidžia
mas Kaune. Redaguos rašytojas 
Antanas Drilinga. Pirmą nume
rį tikisi išleisti balandžio mė
nesį. (Elta)

Sakoma, kad Olandija 
yra tankiausiai apgyvendinta 
kraštas. Ten viename kvadrati
niame kilometre gyvena 342 
žmonės.

sitete teisę su aukštais pažy
miais (eum Įaudė) 1961 m. Jis 
buvo Bostono teisių mokyklos 
apžvalgos redaktorius ir yra ga
vęs aukštą mokslo laipsnį.

Gavęs teisę praktikuoti New 
Hampsbire ir Massačhusętts 
valstijose, jis susidėjo su Sul- 
livan, Gregg ir Horton advoka
tų firma ir sėkmingai darbuo
jasi ne tik teisių srityje, bet 
taip pat ir miesto valdžios sky
riuose.

S Liet Bendr. Bridgeporto, 
Conn., skyriaus rengiamas Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimas įvyks vasario 19 d 
- >11 vai. ryto šv. Jurgio par. 
bažnyčioje mišias aukos kleb. 
kun. P. Pronckus - už Lietuvos 
laisvę žuvusius ir ištremtus į 
Sibirą. Klebonas pasakys tai 
progai pritaikintą pamokslą. Pa
rapijos choras, vad. varg. A. 
Stanišauskui, ir tikintieji gie- šiame iškilmingame Lietuvos 
dos lietuviškas giesmes. 
. 3 vai. po pietų šv. Jurgio 
par. didžiojoje salėje, 443 Park 
Avė., tęsiame Vasario 16 iškil
mingą minėjimą.

Mūsų pakviestas, mielai su
tiko minėjime pasakyti pagrin
dinę kalbą U. S. Kongresma-

5v. Kazimiero seserų rėmė
jų susirinkimas buvo sausio 29 
po 8:30 v. mišių. Aptarta veik
los planai.

Viktoras Šalkauskas, susipra
tęs lietuvis, iš senosios kartos, 
yra vienas iš veikliausių para
pijos narių. C.Y.O. jaunimo or
ganizacija šiomis dienomis jį 
pagerbė, sausio 31 jam už nuo
pelnus organizacijai įteikė me
dalį. Iškilmėse dalyvavo ir kar
dinolas Lawrence Shehan. Iš
kilminga vakarienė buvo Em
erson viešbutyje.

zio Griniaus 100 metų gimimo 
sukakties minėjimą, kurį pradė
jo apylinkės pirm. inž. J. Ar
dys, pakviesdamas gen. konsu
lą V. Stašinską tarti įvadinį žo
dį. Paskaitą apie dr. K. Griniaus 
veiklą skaitė J. Audėnas. Pas
kaita buvo kruopščiai parengta.

Antroje dalyje Irena Veblai- 
tienė paskaitė ištraukas iš dr. 
K. Griniaus pasakytų kalbų bei 
atsiminimų. Po minėjimo bu
vo kuklios vaišės -kavutė. Žmo
nių į minėjimą atsilankė-labai 
mažai. Registracijos lape buvo 
įrašyti tik 73.

Kultūrinė kronika
Prof. St. Šalkauskio 25 nie

kos Instituto neakivaizdinį sky
rių paskutiniuoju laiku įstojo 
dar trys studentai iš Argenti-

Ištikimybės dovanas sodalie- 
tėm suteiks prel. L Mendelis 
vasario 5 per 8:30 mišias Do- Taryba vasario 18 iškilmin- 
vanėles gaus tos sodalietės, ku- Su banketu lietuvių svetainės Adv. Kazys (Charles) Kaziaus- 
rios ištikimai atliko savo parei- didžiojoje salėje. Vakarienėje kas yra baigęš New Hampsbire 
—---------------------------------------------- pakviestas dalyvauti Ir.Baltimo- universitetą ir Bostono univer-

rės miesto burmistras Theodo- 
Pllila<lelpllia« Pa- re McKeldin, valstybės guber

natorius Spiro T. Aguew, kon- 
gresmanai ir senatoriaL . Sekma
dienį vasario 19, švf Alfonso 
bažnyčioje pamaldos bus 10 
vai. Visi kviečiami kuo gau
siau dalyvauti mišiose.

Juozapme Kubilienė, senos 
kartos lietuvė, ilgai gyvenusi 
Baltimorėje, mirė sausio 19. Ve
lionė ilgus metus turėjo ma
žą siuvyklą, buvo uoti šv. Al
fonso parapijos narė. Gedulin
gos mišios už jos rieią buvo 
sausio 23 šv. Alfonso bažztyįSo- 
je. Palaidota Holy Redeemer 
kapinėse. Liko nuliūdę duk
ra Izabelė, sūnūs Albertas, Juo
zas ir eilė anūkų. ; :

Račkauskaitė. Nuo šių mokslo 
metų pradžios iš Argentinos į 
P.L Institutą įstojo 17 naujų 
studentų. Jie visi yra ir vietos 
aukštųjų mokyklų (universite
tų) studentai. Iš viso iš įvairių 
pasaulio kraštų per tą laikotar
pį į P.L Instituto neakivaizdi
nį skyrių įsirašė ir pradėjo dar
bą 24 nauji studentai. Litua
nistines studijas neakivaizdiniu 
būdu galima pradėti betkada ir 
betkame gyvenančiam. Kreiptis 
adresu: P. L Institutas, 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, Illi
nois 60629, U.S.A.

Stasys P. 
Hendrick^ift m. amžiaus, gyv. 
7 Howard St. Palaidotas sausio 
23 d. iš Sv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčios šv. Kri- 
žiaus kapinėse. Gedulo mišias 
aukojo kleb. kun. Juozas Buce- 
vičius, MJ5. Giedojo varg. Jo
nas Tamulionis. Maldas bažny
čioje ir kapinėse atkalbėjo ku
nigas A. Vainauskas.

Velionis priklausė Lietuvių 
Katalikų Susivienijimo 228 kp. 
ir §v. Kazimiere draugijai. Jtoj 
buvo pavyzdingas katalikas.

Liūdėsyj liko jo žmona Juo- 
zapina (Miškauskaitė) Hendrick. 
sūnus Povilas ir duktė Bronė

KĄ PASIRYZOME —ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

— Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštienės Birutės. Draugijos 
Chicagos centrinis skyrius, ku
riam pirmininkauja M. Babic- 
kienė, Pedagoginiam Lituanis
tikos Institutui atsiuntė 160 
dol. čekį, skirtą skaidriniam a- 
paratui įsigyti, šios draugijos 
narės minėtą sumą paskyrė be 
specialaus Instituto prašymo, o 
tik patyrusios iš kitų, jog to
kia mokomoji priemonė institu
tui labai reikalinga. Šis birutie- 
čių mostas rodo, jog jų dėme
sys lietuviškajam švietimui, o 
ypač mokytojų prieauglio ruo
šimui nėra tik sentimentais pa
grįstas, kiek kreida ar pieštu
kas. šis aparatas, kaip dauge
liui žinoma, yra reikšminga 
priemonė visiem dėstomiesiem 
dalykam suvaizdinti bei išryš
kinti, neišskiriant nė pačios lie
tuvių kalbos. Tokiam lietuvių 
kalbos dėstymui institutas jau 
senokai turi paruošęs ir išban
dęs atitinkamą medžiagą, kuri 
platesniam vartojimui netru-

nemiršta apleistas gMvėf. Sų nigėS, gMlDMh ir 'prižiūrėsi 
laikų aaMmkemiškns priėjau- Petrooelę^iaip savo mamytę”, 
dos nėra senų amžių ubagynai. 3 Lietuviai ir dosnūs ir gti- 
Moderniškooe JAV pri^ąudo- lestogL gerą širdį ypač per 
se senukai gyvena g& daug Balfą patiria tautiečiai, kurie iš- 
gražūai ir patogiau kaų> kadai-, tyęmjį į Sto^ą ar pavęrgti Lfe- 
se grafai (kafai negalėjo turė- tavoj. Ta&an meilė turi prasi- 
ti elektros, keltuvų, moder
nių gydymo priemonių, nuolat 
budinčių daktarų, radio ir te
levizijų. Mūsų senukai tą visą 
randa ūdose.

2. Nereikia ir lietuvaičių se
selių pasiaukojimo nuvertinti. 
Mūsų seselės negali išlaikyti sa
vo institucijų vien lietuvių lė
šom, jos priverstos kreiptis į 
amerikiečių visuomenę, į val
džios iždą. Dėl to ir savo dar
be patiria tam tikrų suvaržy
mų, bet visad jų širdys atvi
ros saviesiem. Va, seselė, ku
rios globon Petronėlė pateko,

gas per visus metus. Mišias au
kos dvasios vadas kun. A. Dran
ginis. Po mišių bus1 susirinki
mas, naujos valdybos rinkimai, 
pusryčiai, kuriuos paruoš šv. 
Vardo draugijos vyrai.

C. Y. O. rengia ekskursiją į 
New Yorką vasario 3, 4 ir 5 
d. E Baltimorės išvažiuos 3 v. 
popiet New Yorke aplankys _ _ ____ . , . ,
žymesnes vietas ir į Baltimorę Sausio 27 ir 28 d. d. įvyko 
grįš sekmadienio vakare. Ne- ^te Bar Organizacijos 1967 
mažas skalaus šv. Alfonso pa- «durf»=mio susirinkimas, ta- 
rapiečių dalyvaus šioje ekskur
sijoje.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventę minės Baltimorės Lietu-

šventės minėjimas rengiamas 
vasario 19 d. lietuvių muzikos 
klubo salėje. Rengia Liet Ben
druomenės valdyba ir speciali 
komisija. Minėjimas bus gyvas 
ir. turiningas.

Aukų lapai jau paskleisti 
žmonėse. Pasirūpinkime, kad 
ten būtų įrašyta kiekvieno pa
vardė.

Dr. Kazio Griniaus

E. Gradeckas vių menininkų planus padarys 
Romoje.

Klebono ir jo .vikarų kun. 
2,845; vaikų moky- Pauliaus Sabaiie ir kun. įtai

kioje 757, Krikštų buvo 56, ve- mundo Juskausko dėka jau tre- na 805 žmonės, o Maltoje 
dykų 25, mirčių 86. Viso 1966 ti, metai vyksta lietuviškos pa- 1041.
m. pajamų 217,505.02 doL, iš- maMos — suma su inscenizuo- 

- laidų 213,851.55. Tikrai galima tu tautišku aukos nešimu bei 
džiaugtis, .kad 1966 m. buvo ty- grynai lietuvišku giedojimu, 
miai daugiau pajamų nei pro- Gaila, tik, kad ne visi mūsų 
eityje, bet taip pat yra kuo nu- tautiečiai minėtas pamaldas lan- 
sfaninti, nes būta daugiau mir- ko. , GX>.K.
čių nei krikštų, ir kad iš 25 ve- 
dybą tik dri poros apsigyveno 
parapijoje. Parapiečių sumažė
jimo priežastys tai 1955 m. 
tvanas ir “highway” kelių pra
vedamas, nes tame laikotarpyje 
apie 150 šeimų persikėlė kitur m. valdyba. Marcelė Andrikytė 

pirm., A. Paliulis — vice- 
dl, Valerija G^nmbauskie-

,__ r______ ___ _______t__ ____ far LeiAadija Skitanskaūtė —
tų bėgyje, kun. Gradeckui va- Kastom čampienė — 
dovaujant, sumokėta 100,000 Hd-,' Bronė Artlieb ir česfora 
dol senos skolos; pastatytas Kondrašienė pobūvių rengėjos, 

Juozą Kazlauskas ir Vladas Va

tų mirties minėjimas rengia- a 
mas vasario 25 šv. Andriejaus 
parapijos salėje tuoj po lietu- ■ 
viškų pamaldų. Paskaitą skai- 
tys Po minėji-
mo kavutė.

Ateitininkę rekolekcijos bus | Hfli
Kančios savaitgalį, kovo 10, 11 saneby muefejį ''vanH?*
ir 12 Rekolekcijas ves Tėv. Furote torte uM vaearte Utene#, Neotr. M A Mr. Matom — CMoeeee / Tribūne nuetraA# OtreMoriee, kum A. Kezye, C. BaftromonrtUs ir
K. Bučmys, O.F.M^ J. G,

kus bus apipavidalinta skaidri
nę forma, šioks lietuvių kalbos 
dėstymo būdas bei metodas, 
pasinaudojant mechaninėmis 
priemonėmis, mūsų mokykli
nėje praktikoje yra visai nau-



stebusi klausia teta.

Planet X šaukia

THE WAR AGAINST GOD

Nusiųskite mano vardu: Adresas
žėja.

Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Vardas ir pavardė

Adresas

Margelis Rambler, Ine.
Pereitų metų .pabaigoje lie

tuviai, kurių tėvai buvo kilę iš 
Vilniaus krašto, broliai Sid ir

torknų tesiMra . lrf*ušMMts Darbiąinlo 
dkaftytofMi KhusMpf retai pažymėti. 
ar_- skaito Dtfbinirakt Klausimai austini 
jo* adran: Mrs. M. švetausta, At- 
tornay ai liw, 8 Belgrade Avanue, 
Rosfindsh, Boston, Mass. 02131.

64-09 56th Boad 
Maspeth, N. Y. 11378

- Robert G. Baker, buvęs 
Kongreso demokratų sekreto
rius, sausio 30 rastas kaltas ne
mokėjęs mokesčių, apvogęs vals 
tybę, sukčiavęs. Gręsia 48 me
tai ir 47,000 dol. baudos. Pa-

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00.

Al TEISINIAIS 
USIMAIS

tai duodami “patarimai” yra 
ne Tamstos, bet jų pačių labui. 
Niekas nežino, kiek ilgai jis gy
vens ir kokiose sąlygose jam 
teks gyventi. Labai gaila tokių 
žmonių, kurie dėl finansinių ar 
kitokių aplinkybių turi senat
vėje ir ligoje priklausyti nuo 
savo vaikų. Yra lengva vaikam 
duoti, bet labai sunku būti to
kioj būklėj, kurioj reikalinga

— Aš nenoriu gerti! Bet ma
no patalynė dega. BROCKTON. MASS.

GERMAN ELECTRONIC SFR VIGE CORP.
SpedalMai patarnavimui Ir visos dslyi imriema Kumpo* gamybos

dirbės Įvairiuose pranciškonų ras yra duonkepys ir turi savo

'Atsakymas
Tamsta neturi teisinio pobū

džio problemos. Iš Tamstos 
laiško sprendžiu, kad Tamsta 
esi išsilavinęs žmogus ir .turi 
sveiką protą (common sense). 
Tamsta pats labai gerai supran
ti, kad dukterų ir žentų Tams- liktas laisvas už 5000 užstatą.

Taipgi, serga ir namie gy
dosi jo mamytė Marijona Bart- 
kevičienė, virš 80 m., amžiaus, 
gyvenanti 42 Vine St, Brock
tone. Būtų gera, kad ir ją kas 
iš pažįstamų aplankytų. Ji gy
vena visai viena.

Stereo 5.00 
Stereo >650 5.00

gu yra milijoninė Frtzmaurice 
Motor Sales, Ine. Lincoln-Mer- 
kury-Comet Cougar automobi
lių pardavimo įstaiga, kurios sa
vininkas yra geras lietuvis p. 
Kairys. Žvalgaitis

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

Pasirinkimas
Amerikietis prieš operaciją 

klausia chirurgą:
— Kiek aš jums turėsiu su

mokėti?
— 500 dolerių.
— Taip brangiai?!
— Galite kreiptis į kitą chi

rurgą. Tada jūsų įpėdiniams 
teks sumokėti dvigubai pigiau.

ir šeimas. Gyvena gana pasitu- 
rinčiai. Kol gyvenome su žmo
na, niekas mudviejų ndvargino; 
dukterims davėme mokslą ir iš
leidome už vyrų. Jos gyvena at
skirai, mes jas aplankydavome, 
jos — mus. žodžiu, viskas bu
vo ramu. Dabar kai likau vie
nas, kaip tik su jais susitinku, 
pirma jų kalba, kad aš ištin
čiau iš banko pinigus ir atiduo- įjį greit užmirštų jiem “atiduo
čiau jiem, dar daugiau, kad aš tą” turtą, jei jiem tektų ilgą 
parduočiau namą ir balčiaus gy- ’iį Tamstą globoti ir sru
venti pas juos, vieną ar kitą. 
Keisčiausia, kad ne tik dukte
rys, bet ir žentai tai Įkalbinėja. 
Tad laukiu Tamstos atsakymo. 
Kas man daryti?

Tautietis, N.Y. valstija

Prašau atsiųsti man____popier. virš. $1.00
____kietais ” $2.00

aparatams. •
Lengvai pasiekiama traukintai! irta automobiliais — 

61-0$ 39H» AVĖ, WOOOSIDE N. Y.
Paskambinkite: TW1 M08 ir nurodyt, kaip lengva pasiekti jų vietą.

grįžL iš ligoninės ir apsistoti Gimė jis 1684 metais, o į 
pas seserį ir "svogerį Kiaulėmis, armiją išėjo 1699 metais- Daly

vavo daugiau kaip 100 kovų.

Vaikai labai gerai žino, kad 
niekas amžinai negyvena; tegul 
jie palaukia, kol Tamstai pa
čiam nei sutaupęs, nei namai 
nebebus reikalingi.

- Skaitau “Darbininką” ir la
bai domiuos Tamstos teisiniais 
atsakymais. Būčiau dėkingas, 
jei man per “Darbininką” at
sakytumėt taip rūpimu klausi
mu.

Esu virš 70 metų amžiaus. 
Bankuose laikau keliasdešimt 
tūkstančių pinigų, ėk savo pa
ties vardu. Turiu ir namą virš 
20,000 vertės, kuriame gyvenu, vaikų pagalba, ypatingai ekono- 
gaunu ir pensijos. minė pagalba.

Mano žmona mirė prieš ke- jpj Tamsta sirgsi, ir būsi rei- 
lis metus. Tunu 2 dukteris, kalingas priežiūros, galėsi pasi- 
abidvi ištekėjusios, tun vyrus samdyti žmogų, kuris Tamstą 

prižiūrės be priekaišto ir be 
“tetos”, jei turėsi pinigų. La
bai svarbu, kad senas žmogus 
būtų ekonominiai nepriklauso
mas, tada jam netenka nustoti 
savigarbos. Be to, ir sveikas bū
damas, Tamsta esi “šeiminin
kas" savo paties namuose, bet 
būsi “įnamis” dukterų ir žentų 
namuose. Dukterys ir žentai la-

350 
3.00 
8.00
5.00 
5.00 
5.00

5.00 
3.50 
4.00 
4.00
3.50 
3.00 
350 
3.50
7.00 
350 
5.00

4.00
350
3.00
5.00
3.00
3.50
3.50
5.00
4.00
350

Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai _. 
Ar žinai tą šalį, R Mastienės. 13 lietuviškų dainų solo 
A. ftabaniausko, po 12 dainų-šokių X irJŪ albumai po 35.00 10.00 
Aureiia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika

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

5.00
5.00

ną į kapitonus ir paleido į at
sargą. Tačiau senasis kareivis 

palaidota be bažnytinių apeigų, tebebuvo reguliarias armijos są- 
Taigi, lietuviai Brocktone ma- raguose ir gyveno kareivinėse 

Paryžiuje. 1802 m. Napoleo - 
Elena Karpavičhrtė, dukra nas,,išgirdęs apie 118 metų ve- 

Stasio ir Birutes Karpavičių, teraną, paskyrė jąm 1500 fran- 
sėkminvai išlaikė egzaminus ir kų premiją.
tapo priimta i State teachers Tas kapitonas mirė 1827 me- 
kolegiją, Bridgewater, Mass. Ji tais, turėdamas 143 metus.

vo devyniom planetom, 32 mė
nuliais ir daugybe asteroidų bei 
kometų yra nepaprastai panaši 
į atomo sudėtį. Apie atomo 
branduolį, kaip apie saulę pla
netos, skrieja elektronai, proto
nai, neutronai ir tt

Atomo panašumas į mūsų 
saulės Sistemą yra nepaprastas, 
ir prof. H. Shapley teigia, kad 
tai yra “negatyvios medžiagos” 
pasaufis, kita dimensija.

Galimas daiktas, kad visi tie 
atomai su elektronais priklau
so kitai saulės sistemai, kitai 
dimensijai. Gal ir ten, toje ki
toje dimensijoje, klesti civiliza
cija, gyvena protingos gyvybės. 
Gal mūsų panagėse yni tokios 
skirtingos civilizacijos, apie ku
rias mes nieko nesužinosime.

Nauja N*w Yarfca miestą — pirduotfaml ir taisomi 
GRUNDiG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT . NORDMENDE 

N*š. radijai, karato, radijai, HI-FI (dmo), jrekordavim* aparatai.

Clevelando vyrų oktetas. 12 muzikos šokių
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos sos., 18 dainų St. 34 350
Dainos Lietuvai. S. Oerienės komp. {dainuota 12 Bet. dainų ' 3J50 
Dainų ir arijų rečitalis. soL J. VazneHo----------------------------— 5.00

SKAITYTOJAMS ^palengvinti išsiųsti prenumerata 
dedamas šis lapelis. Plėšome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

Vaikutis kreipiasi į vyresnio 
amžiaus tetą:

Gal ir mūsų saulė su planeto
mis yra kokio kosminio milži
no panagėse?

Ar čia juokai? Fantazija? Vi
siškai ne! Rimčiausias pasaulio 
astrofizikas tai prileidžia kaip 
galimybę. Pagal jį, visa mū- 
sora* Y sn esam mecozsK*
yra persunkta gyvybe. Jos yra 
tiek daug ir tato paplitusi vi
sur, kad ji turTbūti įvairiau
sių rūšių, (vairiausios evoluci- 
jos sucufCSB. MOKsnnniui ra* 
kūrė teorijas, kaip protinga bū
tybė gali atrodyti kitose siste
mose. Apie tai kitą kartą.

Galima gyvybė kitose siste
mose visiškai nesudaro sunku-

Kam rožkalingas bilietas?
Markas Tvenas važiavo trau

kiniu ir kažkur užkišo bilietą. 
Kai priėjo kontrolierius, rašy
tojas niekaip nepajėgė surasti 
to bilieto. Bet kontrolierius at
pažino rašytoją.

— Niekis, — pasakė jis. — 
Bilietą man parodysite, kai grį
šite atgal.

— Geras dalykas, — pasa
kė Tvenas, — kai grįšiu atgal. 
Bilietas man būtinai reikalin
gas dabar, nes aš pamiršau kur 
važiuoju.

kad kai tu užmerksi akis, mes 
gausime daug pinigų.

Juozas Treinavičius, gyvenąs 
169 Ames St., jau trys mėne
siai kaip serga ir daktaro Kva- 
raciejaus priežiūroje gydosi na
muose.

Juozas savo laiku buvo dide
lis senosios kartos “bruzdelnin- 
kas”. Priklausė daugeliui drau
gijų. Buvo Kat. Federacijos vie
tinio skyriaus pirmininkas, 
LDS Centro pirmininkas. Yra 
didelis katalikiškos spaudos 
palaikytojas ir lietuviškų vie
nuolynų rėmėjas. Jo dukra yra 
vienuolė kazimierietė — Sesuo 
Augusta. Jir ir serga nuo per
eito rugp. mėnesio ir guli Sv. 
Kryžiaus ligoninėje Chicagoje. 
Sesuo Augusta buvo Marijos 
Aukštosios mokyklos dramos 
skyriaus vedėja. Jai vadovau
jant buvo pastatyta rimtų vei- 

. kalų. Linkime, josios tėveliui irperkeltas j veteranų ligoninę . .Šimoni St, Brockton, Mass. !«&>> paseku

Dainuojame su Lione, 16 MeL dainų {dainuotų L. Juodytės 4.00 
Dainuojame su RGta, Rūtos anreunb, 11 Bet dainų Stereo $4 850 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos anaamb. 14 L dainų St 34 350 
Dyi Mamytė* ir dvi Dukrytės, Kvartetu iš 14 dainų. St $4 350 
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig, giesmės. Stereo 3650 
Kur banguoja Nemunėlis, AL Brazio 9 dainos, 9 giesmės------
Laužų aidai, 4 oktetų įdainuotų 16 skautiškų dainų ------ -------
Lietuvos prisiminimai. I* Juodis, 14 Het dainų akomp. gitara 
Lietuvių tautiniai Šokiai. J. Stuko leid. 14 tautinių šokių „ 

etuviški šokiai, K. Daubaro akordeonu 18 Šokių (Nr. 1>
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. ISŠok. Stereo $4 
Lietuvos kanklės, 14 L kūrinių, vad. 0. Mikulskienei. SL 3450 
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 121. patrijotinių maršų 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, židtamko>Vaafflausko juokai 
Liaudie* giesmė. Tėviškės ctooro U giesmių ir dainų----------
Linksmieji broliai, 12 Haudies kūrinėftj----------- --------------------

yra baigusi Sv. Kazimiero pa- Rambler autmnolHliai yra ne- 
rapijos jsadžios mckyldą ir dideli ir labai efemomiški. Tai 
Brockton aukšt ąnokyklą. Lin- yra darbo žmonių automobiliai, 
k i m e geriausio pasisekimo Jie stiprūs ir mažai naudoja ku- 
moksle.

Mirė Feliksas Simanavičius
Senas* spaustuvininkas, dir

bęs įvairiose lietuvių spaustuvė
se, ypač ilgai dirbęs keliais at
vejais “Darbininko” spaustu
vėje So. Bostone ir Brooklyne, 
Feliksas Simanavičius mirė 
gruodžio 6 d. pereitais metais, 
gyvenęs Conn. valstijoje. Apie 
jo mirtį pranešė jo giminaitė 
Antanui Peldžiui, buvusiam 
“Darbininko” administratoriui. 
Jis savo spaustuvės karjie- 
rą pradėjo 1915 m., pas Palta
navičių spaustuvėje, Worcester, 
Mass. Buvo Pirmojo pasaulinio 
karo veteranas ir ilgai išbuvęs 
karo fronte Prancūzijoje.

Emilija Palavinąs, Stasio Ciu- 
žo dukra, 35 m. amžiaus mirė 
prieš pat Kalėdas, Princeton, N. 
J. Paliko vyrą, du sūnus ir duk
rą. Ji buvo gn^ga ir ; augusi 
Brocktone. <

ir Jėzaus Nukryžiuotojo sese- kepyklą. Nors jis jau gerokai 
lių parengimuose. peršokęs 80-tį mėtoj, bet dar

vikriai kepykloje dirba. Kilęs iš
' '' Kupiškio parapijos.

Vasario 16-fą broektoniečiai 
minės sekmadienį, vasario 19 
d., 3 vai. popiet, parapijos sa
lėje. Programą išpildys broekte- 
niečiai.

Pupę vakaras įvyks vasario 
20 d., 7:30 vai. v. mokyklos sa
lėje. Kviečiami visi dalyvauti. 
Pelnas skiriamas mokyklos rei
kalams.

Mokykloje mokosi 176 moki
niai. Mokyklai vadovauja Nu
kryžiuotojo Jėzaus seselės.

Muzikinis parengimas įvyks 
balandžio 9 d. parapijos salėje. 
Programą išpildys bažnytinis 
choras, vadovaujamas parapijos 
vikaro kun. Jono Paulausko, ir 
mokyklos vaikučių choras, va- 
dov. mokytojoms seselėms. Ti
kimasi daug publikos

Piknikas — Šv. Kazimiero 
parapijos metinis pinknikas į- 
vyks birželio 18 d., Romuvos 
parke, Brocktone.

Bronius Bartkevičius sunkiai 
serga, nuo pereitų Velykų. Ilgą 
laika gulėjo veteranų ligoninė
je Jamaica Plains, Mass., dabar

kas ižkaĮėH?
— PirkRė mūsų pyrogMfius! 

•Svaras — šeši pensai. Mokėti 
daugiau reikštų leisti savo api
plėšti!

■i Kitoje gatvės pusėje buvo 
kita parduotuvė. Rytojaus die
ną tos ktt6 parduotuvės savi
ninkas iškabino tokį skelbimą:

— Pirkite mūsų pyragaičius 
po 9 pąnsus. Mokėti pigiau 
reikštų leisti save nuodyti.

kaltakraujb
Miegamajame vagone kelei

vis kreipiasi į konduktorių:
— Prašau atnešti man dar 

vieną stiklinę vandens.
— Tai jau bus dešimta stik

linė, kotfes prašote per penkto* 
likos mfenčių laikotarpį — sa
ko nepąt^ikhitas konduktorius

— Argi galima taip daug ger-

500 
Liet, dainų ir operų rinkIMM, J. Karvelis, 10 plokštelių — po 5.00 
Lietuviško* kamerine* muziko* 2 pi Ii Vyt. VaailKtoo —5.00 
Lione Jodi* c*ntratto, Town Hali 14 korinių rečitalio plokšt 4.00 
Lithuanian 2-speed record eourae (Nr. 1,2 pi. 2 žod.) — - 3.00
Lithuanian 2 tpeed record eourae ----------------------------- - ..... 3.00

ro. Jų kainos, palyginamai, yra 
daug žemesnės negu didžiųjų 
automobilių. Taigi, kuriem 
reikėtų įsigyti naują ar varto
tą automobilį, kreipkitės į lie
tuvius brolius Margolius, kurie 
nuoširdžiai patarnaus ir kaip 
lietuviam dar ir specialią nuo
laidą duos.

Dvi keliavimo agentūros
Brocktone veikia dvi kelia

vimo agentūros — Louis Benja- 
min Travel Agency, 22 Legion 
Parkway ir Atlas travel 
Agency, Ine. 208/2 School St, 
Brocktone. Norintieji lietuviai 
keliauti į Lietuvą ar į kitus 
miestus, kreipkitės į minėtas 
agentūras.

Ralph ir Delores Tamoloniai, 
susipratę lietuviai, “Darbinin
ko” skaitytojai turi Fitzmauri
ce Auto Body Shop, 1724 So. 
Main St, Brockton, Mass. Si 
įstaiga labai gerai patarnauja, 
pataisydama sulamdytus auto
mobilius, — padaro jups kaip 
naujus. R. Tamolonis yra 
Brocktono miesto vandens ko

jis labai nuobodžiauia ir lau- Marijona Kilkuvienė prieš Vilniaus Krašto, Drouai šia ir misijonierius. Po tuo pačiu sto- 
kia, kad kas iš jo draugų bei kiek laiko buvo gavusi širdies Howard Margoliai atidarė nau- 
pažistamu iį aplankytų.- smūgį. Dabar grįžo iš ligoni- BĮ v«rtotij Rambler automo-

Savo laiku Bronius daug yra nės ir gydosi namie. Josios vy- biznį, 693 No. Montello 
St, (Route 28), Brockton, Mass. 
Tel. 583-4026.
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ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Amerikietis pirmauja pasaulio p- 
bėse. Tarptautinis meistras Hans Ber- 
liner iš Bethesda, Md., yra vienintelis 
JAV atstovas pasaulio koresponden
tinių šachmatų pirmenybių baigmė
je, kurioje rungiasi 17 kvalifikavusių 
varžovų dėl pasaulio čempiono karū
nos. Prieš mėnesį skelbėme, kad Ber- 
lineris pirmauja su 6%-l% tš. Dabar, 
įveikęs daną Nylsen ir čeką dr. Rich- 
terį Berlineris turi 8^-1% ir yra 
stipriai atsiplėšęs nuo artimiausių 
varžovų: čekas Husak turi 
didmeistris Zagarovsky, praeitų pir
menybių laimėtojas, 5l/6-2%. Berline- 
ris sužaidė 10 partijų, iš kurių 7 lai
mėjo ir trejas baigė lygiomis. Beliko 
jam 6 partijos: prieš švedą S. Nyman 
ir penkius Sovietų S-gos varžovus — 
Zagarovskį, Estriną, Altschulerį, Ab- 
romsoną ir dr. Rochliną.

Bostono tarpklubinėse lietuvių I 
vasario 10 d. rungiasi su garsia MIT 
komanda, kuri laimėjo JAV tarpko- 
legines pirmenybes, įvykusias Penn 
State universitete. Rungtynės su MIT 
įvyks So. Bostono L. Pil. D-joj. Pra
džia 8 vai. vak. Lietuvių B rungsis 
su Bostono Universitetu.

Sovietų p-bėse po 16 ratų didmeist
ris Geler turėjo 10 tš., štein, Taima- 
nov ir Krogius po 9į£ tš.

JAV didmeistris Bobby Fischer ne
paprastai pasižymėjo pasaulio šach
matų olimpiadoje, sukoręs 15 taškų 
iš 17 galimų, žaisdamas prieš geriau
sius pasaulio šachmatininkus. Jo par
tijos dabar spausdinamos ir nagrinė
jamos įvairių kraštų šachmatų spau
doje, neišskiriant ir Sovietų S-gos 
žurnalų. Čia viena jo partijų. Baltieji 
— Fischer, JAV; juodieji — didmeist
ris Portisch, Vengrija.

1. e4 e5 2. Žf3 2c6 3. Rb5 a6 4. 
R:Ž d:R 5. 0-0 f6 6. d4 e:d 7. Ž:d4 c5 
8. Žb3 V:V 9. B:V Rd6 10. Ža5! b5 
11. c4 2e7 12. Re3 f5 13. 2c3 f4 14. 
e5! R:e5 15. R:c5 R:c3 16. b:R 2g6 
17. 2c6 Re6 18. c:b5 a:b5 19. 2a7! 
Bb8 20. Bfbl Kf7 21. 2:b5 Bhd8 22. 
Bb4 R:a2 23. 2:c7 Bbc8 24. h4 Bd2 
25. Rb6 f3 26. Re3 Be2 27. 2b5 BaS 
28. h5 2e5 29. Bf44- Ke7 30. Bdl Bc8 
31. Be4 Kf6 32. Bd6-Į- Kf5 33. Bf4 + 
34. Kg5 B:f3+ ir juodi pasiduoda. Nuotr. V. MaželioSlidininkų kelias.

TO PLACfi

YOUR AD,

CANCEL OR CHANGE

Tel. 867-3680

Vykstantiems į Floridą
Gražus butas ir gražioj vietoj pas 
p. VITKUS — 1905 N. W. 28 Street, 
Miami, Florida .33142. Nuolatiniam 
ar ribotam laikui.

H. W. FEMALE

EARNEDTfKrLER General Con- 
tracting. We specįąlize in old homes. 

Plastering, painting, sidewalks, drive- 
ways, waterproofing brick work; 
rubbish moving. For quick Service, 
ęall: MA 5-5832 or JA 9-0231.

SERVICE

wąnteo:exp operators 
on Dress Sedhon Work also Piece 
Work. Do af'opmplete garment — 
Steady work> fiice working condi- 
tions H & P DRESS COMPANY 
1157 Southern Blvd. Brome 

Call 542-2455

KARL MARINERS INN

Bayvieui Avė Northport LT. 
For the Finest in Foods 

Come bring the Family for 
Sunday Dinner 
516 AN 1-8111

ARD Rentai Corp. “One of the Ci- 
ty’s largest Trailer Rentals” Lease - 
daily, Rent - Monthly,.Sales - Yearly 
Trailers for every pūrpose Volume 
Vans, Open Tops, Flatbeds City de- 
livery trailers, Storage boxes. Reas 
rates, prompt Service. Thomas and 
Gardner Avė, Bklyn, NY ST 2-7400

MAMOISELLE PATRIS 
DRESSMAKER

f

M
[M"

$

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

DARBININKAS
910 Wilioughby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Daug sutaupysi pirkdamas per SPARTĄ radiją, radio- 
consoles, color ir kt. TV, tapė recorderiai, patefonai, fomx- 
grafai, įv. skaičiavimo mašinos, cash registeriai, rašomos 
mašinėlės visomis kalbomis. Visi gaminiai Telefunken, 
Grundig, Zenith, Burroughs, Olympia, Royal, etc. Kata
logus ir informacijas gausite tik pranešę savo adresą — 
J. L GIEDRAITIS, 10 Barry Dr., E. Northport, N.Y. I 1731

DIR£KTOfUUS ; DR. JOKŪBAS J.

97-9 Mg.fM

IOI6 SCHLEIFER ROAD
-. .L--.,., HiLLSIDE , N-J-07205 ~~ ------=

7-ef,eAo/v^^- : 289-6878 t COD£ 201

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9-10 vai. ryto
WHBI 105.9 FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379
Vedėjai:

ROMAS KEZYS — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

JUOZO MISIŪNO

RAY’S DęUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Aukos Darbininkui
Po 1 dol. S. Lipčius, New Ha- 

ven, Conn., A. Grantas, Water- 
bury, Conn., A. Tuska, P. Ba- 
linskas, Bridgeport, Conn., T. 
Sereika, J. Monikas, S. Tvard- 
naitis, Hartford, Conn., B. Bab- 
rauskas, Cicero, III., P. Gruo
dis, A. Garvačiauskas, K. Januš
ka, Chicago, III., G. Galinaus- 
kas, M. Warzinskas, J. Dab- 
rila, Dorchester, Mass., M. Ce- 
pulionis, Worcester, Mass., E. 
Kelley, Brockton, Mass., C. Dre- 
vinskas, Middleboro, Mass., B. 
Jakutis, Medford, Mass., A. 
Masaitis, Westfield, Mass., A. 
Girnius, Jamaica Plain, Mass., 
J. Kackelis, P. Sabalis, Nort- 
hampton, Mass., P. Kadaitis, 
Cambridge, Mass., A. Staude, 
Lawrence, Mass., P. Kleponis, 
A.' Marcinkus, C. Luinis, J.

JAV LIET. BENDRUOMENIŲ AUKOS 
TAUTOS FONDUI

JAV LB Taryba 1966 gegu
žės 22-23 sesijoje Philadelphi- 
joje, Pa., nutarė skatinti, kad 
LB padaliniai padėtų telkti lė
šas Tautos Fondui. Dauguma 
LB apylinkių jau nuo 1966 pra
džios aukomis remia Vliko-dar- 
bą.

Liutkonis, A. Liaugaudas, S.
S. Boston, Mass., I. Sutkus, S. 
Liunis, Somerville, Mass.

Po .50c. — A. Šimkus, 
Brighton, Mass.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidi} 

padengimo prisidėjusiems, nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir iš neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

1966 metais šios LB apylin
kės davė aukas:

Baltimorės, Md. — 40 dol. 
(anksčiau davė 171.40); Bridge
port, Conn. — 150, (anksčiau 
davė 200-1965 m.); Brighton, 
UI. Į50; Buffalo, klub'., N.Y. 
- 101.23; Cicero, III., 20; Cle- 
veland, I apyl. — 100; E. St. 
Louis, III., — 92; Grand Ra- 
pids, Mich., — 139.80; Great 
Neck, N.Y. — 65,; Lemont, III., 
10; Elizabeth, N.J., — 129; Pa- 
terson, N. J., — 640, (Jauno
sios apyl. jėgos); Los Angeles 
Calif., — 75 (anksčiau davė 
40); Melrose, III., — 10 dol.; 
Mihvaukee, Wisc. — 99.70; Phi- 
ladelphia, Pa. — 500; Portland, 
Oregon — 98; Springfield, III., 
—80.50; Waukegan, III. —30;

Tautos Fondas reiškia gilią 
padėką LB valdybom ir visiem 
lietuviam. Visas kitas valdybas 
prašom paskubinti prisidėti 
prie laisvinimo talkos ir siųski
te aukas.

Tautos Fondo valdyba

We feature Bridal Gowns and 
Parties Mother & Daughter 
7 Price Št East Linden N. J.

Call 925-6854

HELP W. MALĖ

cHauffeur

2 years High School regular Chauf- 
feur Licėnse ’preferred, 40 hour — 
f ringe - benefite. Apply:

4630-George St.
Ridgewood - Brooklyn

Bath &. Closet Interiors of Brooklyn, 
Ine. — Custom designed baths and 
elosets, designers of vanities, medi- 
cine cabinets. lįghting fixtures, de- 
corative brasš and accessories. M. 
Druda, NSID;Helene Haack —2712 
Nostrand Avė, Bklyn CL 8-5775 / 
Woodmere, I.I. FR 4-5900

THE CASTLE INN
Banąuets Our Specialty 

Private Parties 
YVeddings & other Sočiai Functions 

in an Old World atmosphere 
Luncheons and Dirmers Daily 

Open Daily and Sunday

712 M Al N ST 
ISLIP

JU 1-9651 — JU 1-5540

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDĖLYJE VISADA. Viršuje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-se.

Adolf Schrager Furniture, Ine.
Yorkvilės didžiausia, gražiausia baldų krautuvė

DABAR: 336 East 86th Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C. 
TeL TR 9-0400

Atdara kasdien iki 9 v. vakaro, antradieniais ir šeštad. iki 6 v. vak.

Priežodžiai ir patarlės
Kiškis susapnavo, kad prie 

jo priėjo skruzdėlė ir pasakė:
— Tu drąsus.
Kiškis išsigando ir nubudo.
Asilas susimąstė, iš kur at

siranda kvailiai. Jis mąstė pro
tingai, tik nesurado protingo 
atsakymo.

Kalakutui atrodė, kad tik jis 
vienas protingas.

Spyna ir raktas susiginčijo 
katras iš jų svarbesnis. Ginčą 
išsprendė vagis, įlipęs pro 
langą.

SERVICE

FLOOR WAXlNG
&

WHITE V/ASHING

Nopolihs Building
Co Maint

2143 7th Avenue 
New York City

Call 666-2261 or 298-9448 
after 1 PM.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER& WEBER
C. A. VOKET

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausios dešros 

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite — įsitikinsite!

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

(Tarp 85 - 86 gatvių)
Ridgevoode: 56-54 Myrtle Avė. — VA 1-7068
Astorijoje: 28-28 Steinway St. — AS 4-3210

KRAUTUVES 6
Franklin Square, L. I.: 981 Hemp«tead Tpke. — 

437-7677
Flushinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552
Jackson Heights: 82-10 37th Avė. — DE 5-1154

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir į 
kitus miestus — Tel. T R 6-6434

iTel. EVergreen .7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 2BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalins-ŠaHnskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest P’way Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Tel. Vlrginia 7-4499

Theodore Wolinnin,
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia su 

Air Condition
123 E. 7th St., New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą ' kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną

Tel. 516 AN 1-2864 i

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės į

Insurance ■ Real Eslate
JOHN ORAUN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — Tel. Vlrginia 6-1800.

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y
Tel. Vlrginia 6-1800

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

LITAS Investing Company, Ine.
I00-2I 89th Avė., Richmond Hill, N.Y.; HI I-6799 
6755 S. Wes+ern Avė., Chicago, III.; GR 6-2242

LITAS duoda paskolas lengvomis išsimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — galite 
LITUI'"paskolinti. Mokame aukštus procentus. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, 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 į New Yorko arba Chicagos įstaigas.__

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuve 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų^ drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės, kojinės, čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ Woodhaven, N.Y. 11421

— Tel. 849-7240 —

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7-4477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206 j

Telefonas STagg 2-5938

} Norite geros meniškos fotografijos — (
PORTRETO - SEIMOS - VAIKŲ

įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo- -* į 
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis .
padarys — ' J

VYT. MAŽELIS j
Tel, HYacint 1-Abll į

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooidyn, N. Y.

MNTER GARDEH TAVERH
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkai

Salė vestuvėms Ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaldo- 
tuvlnlai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina

1883 MA0I8ON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgevrood)
Tel. EVergreen 2-6440
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LKMF New Yorko klubo su
sirinkime skulptorė Elena Ke- 
palaitė kalbės apie savo kūry
bą ir bronzos atliejimo proce
są. Susirinkimas bus trečiadie
ni, vasario 8 d. 7:30 v.v. klu
bo narės V. Sutkuvienės bute, 
84-25 109 St., Richmond Hill, 
N. Y. Važiuoti BMT Jamaica li
nija iki 111 St. stoties.

Liet. Fronto Bičiuliu sky
riaus susirinkime sausio 27 iš
rinkta valdyba: L. Baltrušaitie
nė, dr. Br. Radzivanas, A. Na
vickas. Susirinkime nutarta pa
siųsti sveikinimo laiškus New 
Yorko valstybės senatoriui 
Libovičiui, seimelio nariui 
Schmidt. Jie rūpinasi pravesti 
rezoliuciją Lietuvos reikalu N. 
Y. valstybės seimelyje ir se
nate Vasario 16 proga.

Lietuviškas kryžius, kuris bu
vo pastatytas pasaulinėje paro
doje, ir toliau pasilieka toje 
pačioje vietoje. Buvusi paro
dos aikštė baigiama tvarkyti ir 
paverčiama viešu parku, kurį 
globos New Yorko miestas. Ofi
cialus parko perdavimas mies
tui bus birželio 3. LB New Yor- 

_ko apygardos valdyba, dabarti
nis to kryžiaus globėjas, vasa
rio 10 d., 7:30 v.v. Maspetho 
liet, parapijos salėje kviečia vi
suomenės ir visų organizacijų 
atstovų pasitarimą. Bus kalba
ma, kaip išlaikyti kryžių. Apy
gardos valdyba prašo visus at
silankyti.

Religinio meno parodą ren
gia LKM Federaciia vasario 25 
ir 26 Maspetho liet, parapijos 
salėje.

DAR PRAŠOM PARAMOS FILMUI
Piety Amerikos lietuviu kon

gresas vyksta šį savaitgali Bue
nos Aires mieste. Kongrese ir 
jaunimo stovykloje bus rodo
mas filmas apie lietuviu dieną 
pasaulinėje parodoje New Yor- 
ke. Filmą pagamino K. Matu- 
zas. Jo kopijai užbaigti dar trū
ko 150 dol. Darbininko redak
cija ryžosi surinkti pinigus, 
nes tuo norėjo prisidėti prie 
kongreso darbų. Filmo kopija 
buvo laiku užbaigta. Į kongre
są ja išvežė pats Darbininko re
daktorius Tėv. Kornelijus Buč- 
mys, O.F.M.

Tačiau dar nesurinkome rei

J Lietuvių kongresą Argentinoje sausio 28 išvyko Salvinija Gedvilaitė (v). 
Tuo pačiu lėktuvu keliavo St. Barzdukas ii Clevelando (d). Palydi A. Sa
balis (k). Nuotr. Ged. Naujokaičio

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

Maironio mokyklos tėvų ko
mitetas dėkoja visiem , kurie 
prisidėjo prie Eglutės surengi
mo darbu, dovanomis ir auko
mis. Publikos atsilankė mažiau 
nei kitais metais. Eglutė pra
ėjo sų pasisekimu.

Theodore R. Kupferman, kon- 
gresmanas iš New Yorko 17 
rinkiminio distrikto, kalbės iš
kilmingam Vasario šešiolikto
sios minėjime, kuris Įvyks va
sario 19 d. 4 vai. popiet Webs- 
terio salėje, Manhattane.

Inž. Broniui Banaičiui mirus, 
giminės bei pažįstami vieton gė
lių ir užuojautų velionies šei
mai prisiuntė aukų, iš kurių 
šimtas dol. pasiųsta Vyskupo 
Matulaičio senelių prieglaudos 
statybai ir kitas šimtas dol. pa
siųsta pranciškonams jaunimo 
centro statybos fondui. Auko
jo: E.J. Žukai, S.V. Biručiai, V. 
Popeliučkienė, J. J. Šalkauskai, 
M. Banaitienė, B. Mačiūnienė,
S. V. Valiukai, S.M. Nasvyčiai, 
G. J. Gudauskai, A. Rygeliai, J. 
P. Ivaškai, E. J. Landsbergiai, 
E. J. Matoniai, G. A. Ivaškai,
T. A. Landsbergiai, L. Vilkutai- 
tienė, E. Andruška, A. Kruli- 
kienė, O. Audėnienė, H. Gra- 
žiūnienė, J. Škėmienė, M. Pa- 
lienė, E. Amster, M. Gartland, 
E. Muerman, L. Dreyer, R. 
Weinberg, M. Schell, R. H. He- 
nings, M. šalinskienė. Be to, 
Matulaičio namų statybai aukas 
atskirai pasiuntė LMKF ir New 
Yorko moterų klubas bei LMK 
F Valdyba.

kiamos 150 dol. sumos. Dar pra
šome visų, prašome ypač tų, ku
rie dažnai naudojasi redakcijos 
patarnavimu. Tikime, kad mū
šy žygi paremsite.

Šiuo metu mum auky at
siuntė: John Malengo, North- 
amton, Mass. — 5 dol.; po 2 
dol. — K. Karečka, Jamaica, 
N. Y., N.N., XY. Po 1 dol. K. 
Šimėnas.

Dėkojame visiem už aukas ir 
laukiame aukų iš kitų. Aukas 
siusti Darbininko redakcijos 
adresu.

Darbininko redakcija

Eugenija Karpiutė, čai gimu
si? Jietuvaitė, ir Dom. Averka 
įsirašė į Vasario 16 gimnazijai 
remti būrelį, vad. L. Baltrušai
tienės, sumokėdami už visus 
1967 m. po 12 dol.

Vasario 16 gimnazijai vien
kartines aukas per L. Baltrušai
tienę paaukojo: Inž. Krulikas ir 
žmona — 10 dol., Kl. Gečie
nė (Chester, Pa.) — 5 dol. - ir 
Frank Kizus — 5 doL Pažymėti
na, kad pastarasis yra vietinis 
lietuvis ir kas metai pinigine 
auka remia Vasario 16 gimna
ziją.

L. Baltrušaitienė prašo visus 
jos 5-iems būreliams (Vasario 
16 gimnazijai) priklausančius 
narius savo įnašus už 1967 m. 
siųsti jos vardu, 86-36 108 St. 
Richmond Hill, N.Y., 11418. 
Tai būtų didelis palengvinimas 
vadovei, jei nereiktų rašyti 
kiekvienam asmeniškų paragi
nimų. Taip pat maloniai kvie
čiami ir nauji nariai, kurie no
rėtų padėti gimnazijai, kas mė
nesį aukodami po 1 dol.

Studentų ateitininkų New 
Yorko draugovės susirinkimas 
įvyks vasario 12 d., sekmadie
nį, 4 v. popiet pas Vyt. Rad- 
zivaną, 84-16 UOth. St., Rich
mond Hill., N.Y. Susirinkime 
bus svarstomi svarbūs draugo
vę liečia klausimai. Visi nariai 
prašomi susirinkime dalyvauti. 
Be kitų reikalų, bus rašomi 
laiškai New Yorko Valstijos Se
nato ir Atstovų Rūmų pareigū
nams šiuo metu svarbiais Lie
tuvos klausimais. Studentai, ku
rie nori įstoti į ateitininku ei
les, kviečiami atsilankyti į šį su
sirinkimą. Visi mielai laukiami.

Linksmas lietuviškas užgavė
nes rengia KMS 29 kuopa Ap
reiškimo parapijos salėje šį sek
madienį, vasario 5 d., 1 v. po
piet. Po skanių pačių sąjungie- 
čiu gamintų valgių bus meninė 
dalis, kurios metu dainuos N. 
Gasiūnienė, jai pianu pritars R. 
Ruzgaitė. Bilietų galima gauti 
pas: E. Kezienę^ tel. 642-2213; 
pas G. Katilienę, tel. MI 1-09 
49, pas Rokienę, tel. 441-8053.

A. L. Inžinierių ir Architek
tu 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. Manhattane.

Darbininko spaudos kioskas 
šiais metais Vasario 16 minėji
mų proga veiks šiose vietose: 
vasario 12, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Bayonne, N.J.; vasario 
19, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Kearnv, N. J., ir Webster Hali, 
New York. Kioske bus galima 
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.

SEKMADIENĮ FUTBOLAS
Lietuvių Atletų Klubo pirmo

ji vienuolikė žaidžia prieš 
Swaben SC 1:15 vai. Throgs 
Neck aikštėje, Bronx.

Jauniai prieš German-Hunga- 
rian 11 vai. savo aikštėje East 
New York.

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
code numerio.

Leidinėliai vaikam: Meškiu - 
kas Rudnosiukas, nauja laida, 
3 dol. Senolės pasakos, 3.50 
dol. Kregždutė I dalis, 2.50 dol., 
II dalis 3 dol., m dalis 3.25 dol. 
žaižaras, 1.50 dol. Gulbė 1.25 
dol. Snaigių karalaitė, 1 dol. 
Lietuvos laukai, 3 dol. Jaunie
ji daigeliai, 1.30 dol. Gintaro 
takais, 1.50 dol. Su trispalve 
0.75 dol. Algis ir Alytė, 0.50 
dol. Su lietuviškais viršeliais 
sąsiuviniai po 25 c. Visi šie 
leidinėliai gaunami Darbininko 
'administracijoje, 910 Willough- 
BY Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

BATU N (Baltic Appeal To United Nations) buvo paskelbęs konkursą ženkliukui emblemai, kuriam atrinkti 
sausio 27 Sheraton Atlantic viešbutyje buvo sukviesta speciali jury komisija: 100 dol. premija buvo suskal
dyta: 50 dol. llmars Rumpeters, 25 dol. Ausma Darzniece, 25 dol. Nina Jurševskis. Konkurse dalyvavo 22 
autoriai, prisiuntę 69 piešinius. Nuotr. iš k. j d. dail. K. Žeromskį s, pr'of. Augusta Annus — latvis, prel. J. 
Balkūnąs — BatUn prez., Dintra Bungs — Batun narė, jury komisijos sekretorė, Ngo The Vy — Vietnamo 
ambasados patarėjas, Paulius Jurkus, kun. Norberts Trepša — Batun pirm, (latvis), Raul Lind — estų 
dailininkas. Nuotr. Bruno Rositis

N. Y. LIET. VYRŲ CHORO DIRIGENTĘ IŠLYDĖJUS
N. Y. liet, vyrų choras sau

sio 15 surengė atsisveikinimą 
su savo dirigentu VI. Baltrušai
čiu.

Dalyvavo p. Baltrušaičio šei
ma, choro nariai su savo arti
maisiais ir choro talkininkai 
bei draugai. Tai buvo gana liūd
nas atsisveikinimas. Taip ir jau
tėsi, kad netenkama to, kuris 
tą chorą jungė, buvo to choro 
siela. Tą pabrėžė visi kalbėju
sieji.

Atrodo, jog ir pats VI. Balt-

NEWARK( N.J.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas bus vasario 12 d. 
10:30 vai. ryte pamaldos už žu
vusius dėl Lietuvos- laisvės lie
tuvių parapijos bažnyčioje. Gie
dos parapijos choras, vad. Kl. 
Bagdonavičiaus. Dalyvaus Ne
tvarko lietuvių veteranai ir mo
terys pagelbininEęs.. Po pamal
dų, kun. P. Totoraičiui vado
vaujant, padės vainiką prie lie
tuviško kryžiaus už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. .

Po to programa bus šv. Jur-

Naujausios knygos
Alės Rūtos nauja knyga “Že

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

Kazys Plačenis — Pulkim 
ant kelių, romaųas iš kurt. A. 
Strazdelio gyvenimo, H tomas. 
Kaina 2 dol.

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

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

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

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

WAGHER THEATER
110 Wyckoff Ave^ Ridgewood, N.Y.
Kata atldara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmas pabaidos; 
Trečiadieniais — 12 vai. diena- 
Vasario 4 — iki vasario 8, 1967

Spalvinė filmą —
“BE8UCH AUS HEITEREM

HIMMEL”
Vaidina:

J. Heesters, E. Karlowa, O. Simą 
Priedinš filmą:

“Die Sstunde die du glOcklich biat” 
Ir vėliausi* vok. {vykių apžvalga. 

rušaitis išgyveno šį atsiskyri
mą. Jis prisiminė tas valandas, 
kurias praleido dirbdamas su 
choristais, dėkojo visiems, nes 
jis čia pailsėdavęs, ir prašė tęs
ti darbą toliau.

Visi sudainavo jam ilgiausių 
metų, ir choras prisiminimui į- 
teikė dovaną C. Janušo pa
veikslą “Jūrą”.

Norėtųsi pabrėžti, jog New 
Yorke daug kas pasiges muz. 
Baltrušaičio, bet ypač pasiges

gio draugijos salėje, 180 New 
York Avė. Įėjimas nemokamas. 
Bus priimamos Lietuvos laisvi
nimo reikalams metinės aukos 
pagal išgales. ■ ■

Minėjime vėliavų įnešimą at
liks lietuvių veteranų posto na
riai ir moterys pagęlbininkės. 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
sugiedos Rūtos ansamblis, vad. 
A. Kačanauskui ir akompanuo
jant Liudui Stukui. Invokaciją 
paskaitys kun. P. Totoraitis.

Kalbas pasakys: Newarko 
miesto burmistras H. J. Addo- 
nizio, J. V. Kongreso narys P. 
N. Rodino ir St. Lūšys, buv. 
Vliko vicepir.' ir visuomeninkas.

Po to bus perskaitytos New- 
arko burmistro ir New Jer- 
sey gubernatoriaus proklamaci
jos, priimtos rezoliucijos. Rū
tos ansamblis išpildys męni- 
Rūtos ansamblis išpildis meni
nę programą. Vadovauja muz. 
A. Kačanauskas ir solistas L. 
Stukas.

New Jersey Lietuvių Taryba 
prašo visus minėjime dalyvau
ti.

A. S. T rečiokas, 
NJLT-bo$ valdybos sekretorius

Paieškomas vedėjo -padėjė
jas (Assistant Manager) lietu
vių Laisvės svetainei, Elizabe- 
the, N.J. švarus ir lengvas dar
bas. Pageidaujamas lietuvis, re
komendacijos būtinos. D ė 1 
smulkesnių informacijų kreip
tis šiuo adresu: Lithuanian Li
berty Hali, Ine. 269 Second St. 
Elizabeth, N.J. Tel EL 3-9612.

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

Bayside, Que«nt 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. B A 4-01 
04.

New Yorko Liet. Vyrų choras. 
Kokia šio choro ateitis —sun
ku dabar būtų pasakyti. Ar at
siras kitas dirigentas, kulis ga
lėtų pavaduoti VI. Baltrušaitį? 
Tai klausimas, į kurį atsakymo 
bent dabar neturima.

Tiesa, choras nesiskirsto. Sek
madieniais, kaip ir anksčiau, 
beveik visi choristai susirenka 
į Atletų Klubo salę, diskutuoja, 
tariasi. Be to, artimiausiu ląiku 
choras išleidžia plokštelę, kurioj 
bus įdainuota 12 dainų. Ši 
plokštelė tai bus ją įdainavu
siems mielas prisiminimas to 
intensyvaus darbo su muz. V. 
Baltrušaičiu, o dainos mėgėjam 
atsigaivinimas po sunkaus dar
bo valandų. S. V.

Parengimai Hew Yorke
Vasario 4 — Amerikos Lietuvių 

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

Vasario 4 — Laimėjimų vakaras 
Angelų Karalienės parapijos salėje, 
Brooklyne. Rengia Amžinojo Rožan
čiaus draugija.. Pradžia 3 vai. p.p.

Vasario 5 — Blynų balius tuoj po 
pamaldų Aušros Vartų parapijos 
salėje Manhattane. Rengia šv. Ro
žančiais draugija.

Vasario 5 — Lietuviškos Užgavė
nės Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne. Rengia Liet. Katalikių 
Moterų S-gos 29 kuopa. Pradžia 1 
vai. p.p.

Vasario 11 — Jurgio Kiaunės 70 
metų amžiaus sukakties minėjimas 
Camegie International Endowment 
salėje, 345 E..46 Street Manhattane. 
Ręngia New Yorko organizacijos.

Vasario 19 — Vasario 16 minėji
mas Webster Hali salėje Manhatta
ne. Rengia New Yorko Amer. Liet. 
Tarybos skyrius. Pradžia 3 vai. p.p.

Vasario 25-26 — Religinio meno 
paroda Maspetho parapijos salėje. 
Rengia Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracija.

Vasario 26 — Kaziuko mugė Mas- 
pehto parapijos salėje. Rengia Nėw 
Yorko lietuviai skautai.

Kovo 5 — New Yorko lietuvių 
moterų dailininkių paroda ir vaišės 
Camegie International Endowment 
Center patalpose 345 E. 46 Street, 
Manhattane. Rengia D. K. Birutės 
Karių šeimų D-jos New Yorko sky
rius.

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

Balandžio 2 — Velykų stalas
Knights of Columbus salėje. 616 
Jamaica Avė., Brooklyne. Rengia 
Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
New Yorko Klubas.

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

Balandžio 22 — Laisvės žiburio 
vakaras Maspetho parapijos salėje.

Balandžio 28-30 — Dali. Albino 
Elskaus paveikslų paroda Maspetho 
parapijos salėje. Rengia New Yor
ko skautams remti komitetas.

Gegužės 13 — Pavasario balius 
Maspetho parapijos salėje. Rengia 
New Yorko skautams remti komi
tetas.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
Ir Kultūros vadovui Kęstučiui Mik
lu!, 71 Farmers Avė., Plalnvlew, 
N.Y. 11803; tel. 516 WE 5-0896.

Lietuvos Vyčię Bostono kuo
pos susirinkimas bus vasario 
5 d. 2:30 vai. popiet šv. Petro 
parapijos salės pastate, kur ant
rame aukšte yra įrengtas Vy
čių organizacijos kambarys.

Parapijos choras sausio 22 
surengė koncertą, kuriame dai
navo sol. St. Baras. Koncertas 
davė kelis šimtus pelno. Iš jo 
150 dol. paskirta parapijai. 
Bus taip pat sumokėtos išlai
dos, kurios susidarė vaišinant 
Polymnia chorą, kuris šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje atliko 
kalėdinę programą sausio 8.

Kun. A. Baltrušūnas, sausio 
29 visų mišių metų parapiečius 
supažindino su parapijos finan
siniu stoviu. Klebonas pasi
džiaugė, kad jau daug būtinų 
remonto darbų atlikta ir parapi
ja pradėjo naujus metus kaso
je turėdama dar 12 tūkstančių 
dolerių

So. Bostone įsteigtas vadina
mas So. Boston Action Cen
ter. šios įstaigos tikslas yra 
pasirūpinti seneliais, kurie gy
vena iš menkos miesto teikia
mos paramos. Norima tokiems 
seneliams duoti karštus pietus 
bent du kartus savaitėje tose 
mokyklose, kurios turi virtuves 
ir gamina pietus vaikams. Pie
tūs būtų duodami nemokamai. 
Taip pat seneliai galės gauti 
maisto produktų, kurie bus 
duodami iš maisto pertekliaus 
valstybėje. Dabar ši įstaiga ieš
ko talkininkų, kurie pagelbėtų 
tokius pietus pagaminti. Norin
čios pagelbėti moterys prašo
mos kreiptis į Miss Skarrow, 
tel. 268-1822. "
Mirusieji.

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje mišių palaido
ti šie asmens:

Antanas Difert (sausio 4 d.) 
87 m. amžiaus. Velionis gyve
no 315 W. 4-ta gatvė, So. Bos
ton, Mass. Nuliūdime paliko 
dukterį ir sūnų. Palaidotas šv. 
Benedikto kapinėse.

Karolina Olsen (sausio 6 d.) 
70 m. amžiaus. Velionė gyveno 
127 Capen gatvė, Dorchester, 
Mass. Nuliūdime paliko vyrą, 
dukterį ir sūnų. Palaidota Fo
rest Hills kapinėse.

Klemensas Želvis (sausio 7 
d.) 85 m. amžiaus. Velionis gy
veno 256 W. 3-čia gatvė, So. 
Boston. Nuliūdime paliko du 
sūnus. Palaidotas Naujos Kal
varijos kapinėse.

Albinas Karosas (sausio 7 
d.) 64 m. amžiaus. Velionis gy
veno 259 Athens gatvė, So. 
Boston. Nuliūdime paliko žmo
ną, dvi dukteris ir du sūnus. 
Palaidotas Naujos Kalvarijos 
kapinėse.

Aloizas Pįvorūnas (sausio 
12 d.) 74 m. amžiaus. Velionis 
gyveno 4 Erie PI., Roxbury, 
Mass. Nuliūdime paliko žmo
ną ir sūnų. Palaidotas šv. Be
nedikto kapinėse.

Jonas Petronis (sausio 11 d.) 
77 m. amžiaus. Velionis gyve
no 929 E. 4-ta gatvė, So. Bos
ton. Nuliūdime paliko žmoną 
ir tris dukteris. Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Walter Szuminski (sausio 
16 d.) 80 m. amžiaus. Velionis 
paskutiniu laiku gyveno Sene
lių Namuose Brockton, Mass. 
Nuliūdime paliko sūnų. Palaido
tas Naujos Kalvarijos kapinėse.

Ona Hill (sausio 18 d.) 39 m. 
amžiaus. Velionė gyveno 115 
Orton Marrota Way, So. Bos
ton. Nuliūdime paliko vyrą ir 
šešis vaikučius. Palaidota Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Emilija Savičiūnienė (sausio 
18 d.) 72 m. amžiaus. Velionė 
gyveno 34 Simson gatvė, W. 
Roxburv, Mass. Nuliūdime pa
liko dvi dukteris. Palaidota šv. 
Juozapo kapinėse.

In SO. BOSTON
wanted 2 or 3 family 
house.
Call AN 8-3386


