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Į opiniją prieš LBJ politiką 
Vietname priSdėjo demokratų

PAGRINDINIS REIKALAS: 
Vietnamo derybos

> ■

Anglai tarpininkautų tarp Washingtono ir Maskvos.
Tarptautine padėtis labiau susipainioja. Jai atpainioti anglai norėtų įsiūlyti Wa- 
shingtonui ir Maskvai susitarti dėl pasaulio svarbiausių reikalų

Dėl Vietnamo atsiranda nau
ji klausimai. Naujausias: ar 
karas neišsiplėt į Cambodiją? 
Tai priklausys nuo Maskvos, 
kaip ji pasakys Lenkijos atsto
vui tarptautinėje kontrolės ko
misijoje, kuri turėtų prižiūrėti 
Cambodijos neūtrafiimą 'ir jos 
teritorijos neliečiamumą. Jei 
Lenkijos atstovas toje komisi
joje nepritars komisijos parei

gai kontroliuoti Cambodijos 
pasienį, tada nustos praktinės 
reikšmės Sihanouk ir Bowles, 
Cambodijos prezidento ir Ame
rikos atstovo Indijoje, susitari
mas; tada Cambodija neišven
giamai turės virsti karinių eks
pedicijų lauku.

Be atsakymo tebėra ir suak
tualintas klausimas: ar bus. de
rybos su L Vietnamu? š. Viet
namo užsienių ministerio gruo
džio 30 pareiškimas sukėlė vil
čių, bet valstybės sekretorius

Rusk sausio 15 pakartojo lauk
siąs aiškesnio pasisakymo iš 
Vietnamo: ar jis atsisakys nuo 
karinės infiltracijos į P. Viet
namą, jei Amerika sustabdys š. 
Vietnamo bombardavimą? Vie
toj atsakymo š. Vietnamas tik 
sustiprino puolimus, ir karo 
veiksmai labiausiai persimetė į 
Laoso pasienį,.pro kur-infiltra
cija labiausiai veržiasi

kydamas už bombardavimo su
stabdymą be nieku
pat Vatikano spauda, Anglijos 
vyriausybės žmonės. LBJ nusi
statymą remia respublikonų va
das seh. Dirkšenas, karinė vy
riausybė ir visuomenės didžioji

— Vyskupas augziliaras 
Charles A. Salatka, iš Grand *’ 
Rapids, Mich., popiežiaus Pau
liaus paskirtas vyskupu ordina
ru į Marųuette, Mich., kur bu
vęs vyskupas Thornas Noa pa- 

ir nieko; taip sitraukė, sulaukęs 75 metę. Vyskupas C. A. Satatka 1966 lietuvių katalikų kongrese Washingtone
Nuotr. R. Kisieliaus

ANTRASIS REIKALAS: aliar* 
mas dėl vidurinių ryty

Po Izraelio min. pirm. Esh- 
kol vizito pas prezidentą LBJ 
padėtis viduriniuose rytuose 
nieku nepasikeitė. Tarp Izraelio 
ir Jordano kaičiamasi šūviais; 
tarp Izraelio ir Egipto keičia
masi belaisviais; į arabų teroris
tų veiksmus Izraelis grasina at-

sakyti tokiais veiksmais Syrijo- 
je ir Jordane. Santykiai lauki
mo padėtyje, o tuo tarpu N.Y. 
Times plačiai aliarmavo (sau
sio 15, 16) apie Amerikos ir 
Europos susirūpinimą Sovietų 
laivyno stiprėjimu Viduržemio 
jūroje. Sovietų karinės ir ūki
nės įtakos stiprėjimu arabų
valstybėse. <

tuką, ar jau atėjo laikas tokiai

•austo

AŠ JAM KALNĄ PYLIAU, JIS MAN DUOBĘ KASĖ 
Kaip sovietinė televizija vaizduoja Ameriką ir jos pre 
zidentą, kuris stato tiltus ;

LBJ politika su Sovietais pa
vadinta “tiltų” politika. Jis tu
rėjo vesti į teisingą viena ki
tos supratimą, susiartinimą, 
bendradarbiavimą. Amerika sa
vo dalį gausiai atliko: sovieti
nės kontrrevoliucijos proga te
levizija, spauda nėrėsi iš kailio, 
rodydamos sovietinį gyvenimą 
tokį, kokį norėjo matyti Sovie
tai. Kuo atsimokėjo Sovietai, 
rodo TV Guide sausio 13-19 nu
meryje Edith Efron surinkta 
medžiaga, iš kurios ji pabaigo
je padaro išvadą: Sovietų va
dai susipratimo nenori, ir So
vietuose mes laikomi priešu.. ■ “Kiekvieno vakaro žinių ar kį bendrą vaizdą:

tus grįžęs iš Sovietų Sąjungos, 
kur jis buvo pirmasis sekreto- 

" *•-—Atoerikbs atstovybėje. 5 '
“Dvi temos vyrauja. Viena

“Tokį J. Valstybių vaizdą ro- tai imperializmas — Vietnamo 
do Sovietų Sąjungos komunis- padėtis ir puolimai asmeniškai 
tų partijos kontroliuojama te
levizija”.

Aukščiau , minėtą sovietinės 
televizijos vaizdą apie Ameriką 
TV Guide pateikė Nikita Mo- 
ravsky, Amerikos Balso rusiš
kojo skyriaus vyr. redaktorius, 
kuris grįžo iš Rusijos pereitų 
metų balandžio mėn., ten išbu
vęs dvejis metus kaip Ameri
kos atstovybės kultūros at- 
tache.

prieš prezidentą Johnsoną. An
troji tai nacizmas. Vaizduoja 
mus kaip pronacius. Sako, kad 
mes remiam neonacių revanšis- 
tų grupes Vokietijoje. Rodo 
nacius J. Valstybėse kaip vy
raujantį politinį sąjūdį... Nė
ra jokios ‘Glasboro dvasios’ so
vietinėje televizijoje”. Tai liu
dijimas trečio asmens, kurio 
pavardės nenurodyta.

TV Guide visų kitų liudinin
kų informacijas sutraukia į to-

ISEITIS, kurią siūlo anglai
Anglijos buvęs min. pirm, viršūnių konferencijai? Abejo- 

Macmillanas, atvykęs į New jimui pagrindo yra, nes esamo- 
Yorką (o sausio 15 ir pas pre- ji padėtis naudinga Sovietam- 
zidentą LBJ), taip pat buvęs Amerika alinasi, O Sovietai ver- Rusk informacijų savo min. pirm. Wilsonui, kuris sausio gale vyks į Maskvą 

min. pirm, lordas Avon spau- žiasi pirmyn; , “pasaulio pro- ---------------------------------------------------------------------------------- :-------------------------
doje — abu kalbėjo, kad Wa- blemas” išspręsti dabar jiem ___ ' , . x.. . . . . .. . , , . .. . .. x
sbtagtonas ir Mąslią turi susi- nėra intereso. O pats siūlymas, SOVIETUOSE: apeliacija į Vakarų opi- denMkratija^tet tai (tap va- kad nekalba apie vidunnę kla- mus gyventojus Vmtname . 
tikti ir mėginti susitarti dėl kad ‘pasaulioproblemas’ spręs- . - - . . . . ..5 dintis) yra begėdiška. Tai dikta- sę ar pajamų vidurkj. Rodo is- Tokia kryptimi rusui žiūrėto-

Keletas tos medžiagos ištrau- komentarų 5-35 proc. skirta “JV yra bjauri imperialisti- 
kų. tiesiog ar netiesiog puolimam nė galybė, vadovaujama galva-

'★ prieš Ameriką. Puola mus kaip žudžio prezidento, kuris žudo
“Ji vadinasi parlamentine diktatūrinę bendruomenę. Nie- nekaltus taiką mylinčius civili-

“pasaulio problemų”. Anglai tų du didieji, tik patvirtintų de ui ją dėl intelektualŲ teismo-komedijos tūra. Nėra joMos asmeninės pūstus, patinusius negrų vai- jui kalama ir kalama. Duoda-
mielai tarpininkautų, pristaty- Gaulle seniai skelbtą nuomo

nę: esą Amerika ir Sovietai ims sprendimas 4 jau- tiek tuo, kad teismas pasmer-
spręsti Europos problemas be

darni Maskvai Washingtono nu-
sistatymus ir atvirkščiai.

Chr. Še. Monitor deda klaus- Europos ..

- _ laisvės. Militaristai ir negausus kus ir siauras lūšneles — ir tai mos kalbančio prezidento nuo-
Maskvoje sausio 12 paskelb- Byla buvo sensacinga ne galingas elitas, kontroliuojąs turi reikšti darbo klasę. La- traukos, o fone JV bombone-

— ---------- -------------- - .—• tiek tuo, kad teismas pasmer- gamybos priemones, valdo blausiai dėmesys kreipiamas į šiai, amerikiečiai kariai dedami
niem intelektualam: Juri Ga- kė, kiek tuo, kad atsirado drą- kraštą ir slegia žmones. Nėra mūsų skurdą, rasizmą ir polici- j karstus, Vietnamo moterų ir
lanskov 7 metai, A. Ginzburg šuoliai, kurie atviru laišku, jokios vidurinės klasės. Gyven- jos brutalumą”, —Taip apibūdi- kūdikių lavonai, ir, žinoma, 
5 metai, Dobrovolsky, kuris skirtu “pasaulio opinijai”, teis- toj„ masė labai neturtinga ir no Dabney Chapman, Amerikos nuotraukos demonstruojančiu
prisipažino ir klampino drau- mą pasmerkė kaip teismo išjuo- maištinga Tai sugedusi impe- 
gus, 2 'metai, Vera Laškova, ku- ką, parodiją. Laišką pasirašė Halistų galybė”.

tojų masė labai neturtinga ir no Dabney Chapman, Amerikos nuotraukos demonstruojančių 
Balso Europos skyriaus virši- ‘masių’ Amerikoje, reikalau-Europoje audros, ženrės drebėjimas

_ . t i- *• ri prisipažino perrašinėjusi Pavel M. Litvinov ir LarisaEuropoje nuo Škotijos iki smego Jeruzale nemate nuo “ f Vnn.
r J slaptą medžiagą, 1 metai. Damel, žmona rašytojo, kuris

buvo anksčiau nuteistas ir te- 
beatlieka bausmę. Laiške smer- 1 1 1 . liudininkai sumini tokias
kia teismą, kad jis laužė so- Popiežius Paulius VI, sausio kydamas, prisiminė savo ilgą nuotrupas:
vietinius įstatymus: teisėjas ir 8, iškilmingoje audiencijoje pažintį su min. Girdvainiu, už- Ąpje vaikus. “Tik privatinė- 
prokuroras padėję Dobrovols- priėmė prie šv. Sosto akredi- tikrino, jog Lietuva yra jam vi- se mokyklose turtingųjų ameri-
kiui kurti melagingus parody- tuotus diplomatinius atstovus, sada brangi ir artima ir pakar- kiečių vaikai gali gauti* įmano
mus prieš Ginzburgą ir Galans- Audiencijoje dalyvavo taip pat tojo, jog lietuvių tautos kančios ma mokslą. Viešosios mokyk-
kovą, neleidę liudininkam Dob- Lietuvos atstovas prie Vatika- jam yra gerai žinomos. Šventa- nįeko neišmoko. Be to, sa- 
rovolskio melų demaskuoti; į no min. Stasys Girdvainis, ly- sis Tėvas, per Lietuvos atstovą, ko aiškintojas, amerikiečių vai- 
teismo salę suleidę tik K.G.B. dimas pasiuntinybės sekreto- suteikė visai lietuvių tautai a- kai nėra taip gražiai apsirengę 
agentus ir savanorius milicinin- riaus Stasio Lozoraičio jr. šia paštališkąjį palaiminimą. kaip rusu...”
kus, kurie šūkavimais ir pasi- proga min. Girdvainis šventa- VATIKANE: Apie Laisvės statulą. “Tuo-
tyčiojimais terorizavo nėpatin- jam Tėvui asmeniškai perdavė Kurijos reformos eina to- jau po Laisvės statulos vaiz- 
kamus liudininkus. Bylus, eiga lietuvių tautos vardu naujų- liau. Sakramentų kongregacijo- d0 pranešėjas sakė, kad išties- 
buvo nustatyta iš anksto, ir tei- jų metų sveikinimus, kartu je pasitraukė 87 metų kardino- ranka su fakelu reiškia į- 
sėjas Mironovas sustabdydavo išreikšdamas padėką už jo nuo- las Macella ir paskirtas kard. prastinį fašistų saliutą”.
kaltinamuosius ar liudininkus, latines pastangas įgyvendinti Brennan, 73 metų, amerikietis Apįe tautinę apsaugą. “Bu- 
jei jie išklysdavo iš KGB nu- pasaulyje teisingą taiką, ku- iš Shenandoah, Pa. Rytų Baž- vo parodytas filmas, kaip New 

utvinova# tr kurie statytos eigos. “Tamsta kalbi rioje būtų pašalintas smurtas nyčios reikalam kongregacijoje Yorko tautinės apsaugos dali- 
siją pradėjo sausio 15. Prezi- tikrinti, kad JV sprendimo ne- 1 P8”"”0 _____ ______ apie reikalą, ai ^ ^^o ir kiekviena tauta galėtų gy- vietoj kard. Testą, 81, paskir- nys treniruojamas. Pranešėjas

dento kalba skirta sausio 17. darys be pasitarimo su P. Viet- 
Prieš Kongreso akis didieji rei- namo vyriausybe.

Sicilijos ir Afrikos* sausio 15 1920. .
Sicilijoje prisidėjo žemės dre-audros su vėjais iki 120 mylių.

Škotijoje sugriauta daug pasta- ėjimas. Griuv0 namai- žu™- 
siu tuo tarpu vertinama 300tų. Prisnigo net šiaurės Attiko- 10w

je ir Jeruzalėje, kurioje pėdos tančių be pastogės. Žmonės 
storumo sniego sluoksnis su- nakvojo gatvėse, nors sniego
stabdė visokį judėjimą. Tokio per 6 colius.

Opinijos teismas Sovietų Sąjungai
Twin Circle praneša, kad nu- Tnivlis f^rp 

matytas opinijos teisinas Sovie- ir Amerikos. P. Vietnamo pre-
tam ir komunistam už 50 metų ridentas Thieu sausio 15 kriti*
genocidinius veiksmus bus va- kavo JV, kad jos vienašališkai 
sario 19 Washingtone George- siekia derybų su Hanoi, o taip 
town universiteto “tautų salė- pat Cambodija, apeidamos P.

Vietnamo vyriausybę. Valsty- '

ninko pavaduotojas, prieš mę- jant taikos”.

Min. Girdvainis pas popiežių Paulių
Kaip Amerikos vidaus gyve

nimą vaizduoja sovietinė televi-

bendra neturintį”, pareikšdavo venti laisvėje. Paulius VI atsa- tas kard. Furstenberg, belgas.
— Jugoslavijos komunistui teisėjas ir atimdavo balsą. - 

kala! - motaėhi pakėlimas, _ LaoM, fiaurėje, komunta- V’ Dedi’ev’ kuris Stoc^“^ gak, pasisako, kad siun-
nesutarimas dėl Vietnamo, dėl tai paėmė apsupta Nambac ‘tribunolui’ prieš ta JĮ Vįtarų ‘progresyviai
pramatomų naušių vasarų, o mieĄ. Pirmu kitu viršum jo prez- v^ybės departa- spaudai. Sovieų įį”5?™ 
svarbiausia tie visi reikalai tu- paS^ė ir š. Vietnamo lėkta- mentos Į Amen- ■>« kad tai be
ri būti svarstomi artėjančiu vai Tai vali reikšti š Vietaa- ^UI norėjo pavažinėti po viltiškas reikalas , 
rinkta, šST ^tare^STJosI universitetus su pranešimais. Sovietųspauda apie Mų me-

. ... ... - - « ispieuiu, Į N. Y. Times tokiu departamen- ko neskelbė. Ką patirdavo So-
- “ vietų pilietis, tai tik iš lūpų į

lūpas arba iš užsienio radijb—joje laikomas didesniu “vana- Brežnevas, Kosyginas, pereitą
gų” politikos atstovu nei Nixo- savaitgalį neoficialiai lankėsi — Sovietų du povandeniniai BBC, Amerikos Balso.
nas. LBJ 66 proc., Nbčonas 46, - Varšuvoje. Spėjama, tarėsi dėl laivai mėgino slapta, be Turki- (Šios bylos demaskavimas pa- 
Reaganas 39, Wallace 37. Su komunistinių partijų konferen- žinios, prasmukti pro Dar- deda suprasti, kad ir Lietuvo- 
Rockefelleriu prasideda eilė tų, cijos, o gal ir dėl Cambodijos. danelus į Viduržemio jūrą. Ki- je bylos panašiu būdu organi- 
kunem tenka didesnis pro- __ Jugoslovijm Titas pagar- 1° diplomatinis konfliktas su zuojamos; Lietuvos “teismų”
centas, kad jie “balandžių” at- sėjo cambodijoje Turkija. nuteisimai tiek esantiem Lietu-
stovai. Didžiausias “balandis” kur ^„^0^ susektas są- Sovietų karinių laivų Vidur- voje, tiek laisvame pasauly, yra 

mokslas jį nužudyti. žemio jūroje esą 35 — ketu- tokis pat pasityčiojimas iš teis-
ris kartus daugiau nei prieš mo).

šen. McCarthy.

— F.B.I. suėmė du asmenis, Vietname amerikiečiai pa- 
kaltinamus sąmokslu nužudyti ruošė nuleisti parašiutais į met^’ 
vyriausybės liudininką byloje džiungles, kur gyvena atskirta — Šen. R. Kevmedy pasisa- — Jugoslavijoje iš komunis- 
Marcus, Net Yorko komi- nuo pasaulio kalniečių gentis, kė remsiąs rinkimuose LBJ, tų partijos pašalinta apie 400,

' sionieriaus vandens reikalam, keturis dramblius. Jie naudingi nors ir skiriasi jų pažiūros dėl kurie sabotavę Tito vykdomas
Vietnamo. reformas.

ŠEN. LAUSCHE eina be partijos

aiškino, kad pagal Johnsono 
įsakymą tautinės apsaugos da
liniai kiekvienam mieste yra pa
rengti nuslopinti darbininkų ir 

Šen. Frank J. Lausche nete- negrų sukilimam. Sugretinta* su 

ko Ohio demokratų komiteto nuotraukom baltųjų samdinių 
paramos. Komitetas, kuriame Konge, ir išvada: žudiku gerai 
persveria vadinami liberalai nu- apmoka Vakaruose”...
balsavo remti kita kandidatą į“ 
senatorius — J. J. Gilligan, 
buv. kongresmaną. Šen. F. J.

“Rusijos televizija, kaip ir ki
tos įstaigos Sovietuose, yra par- 

Lausche pareiškė,* kad komite- tijos* ideologijos įrankis. Ofi- 
to nusistatymas nereiškia Ohio c»Iūu yra įsakyta kalti komu- 
balsuotojų pasistatymo. Jis ne- nistų doktriną ir komunistų sie- 
noris komiteto paramos, jei ji kimus į piliečių galvas, ir lo- 
gaunama tik atsisakius nuo sa- kis “švietimas” vykdomas kiek- 
vų įsitikinimų, kas reikia da- vieną dieną. Vienas iš nesikei- 
ryti. čiančių taikinių yra Vakarų

Lausche yra 72 metų, jis yra Priešas, būtent, mes; ir vienas 
buvęs du kartu Ctevelando svarbiausių tikslų yra plėtoti
majoras, penkis kartus Ohio palaikyti paranoišką neapy-
gubematorius, senatorium iš- kantą J.V.” sako T. V. Guide. 
rinktas du kartus. - - -

Komitetui nepatiko, kad ji» Šen. Lausche yra didelis lais- 
esąs “konservatyvių” pažiūrų, vės pavergtiesiem gynėjas.



apie savo žuvimą

SPAUDA

SCH ALLER & WEBER

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

linkės kanalu, kai išgirdome šū
vius. Aš šokau į vandenį ir 
netrukus patekau į nelaisvę.

JUOZO BANDŽIUKO 
Baras ir Restoranas

GERBUSI KAILIAI 
ŽAVĖTINAI PUOŠNŪS

Nguyen Van Be, kareivis

DUvuSnĮ Jo gerDejų, O Viešoji o* 
pinija ima praregėti ir abejoti, 
ar ir kitos šiaurės Vietnamo 
propagandistų sukistos legen
dos apie 'nuostabius “Laisvės 
Fronto” didvyrių žygius, nė
ra panašios į pastarąją,, kaip 
pro. nušovimas amerikiečių 
bombonešių paprastais seno ti- 
po šautuvais ir pan. V. Mer.

šum šiaurės Vietnamo ir viet- 
kongo partizanų rajonuose, o 
radijas ir laikraščiai' smulkiai 
perdavė visas^ <• takto ę>Bn- 
kybes, kad visiems būtų žino
ma, ko verta yra komunistinė 

Tai ir viskas: nieko kito neat- propaganda, ,gįwiiiinnti “did- 
sitiko”. vyrius”.

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

kartais ten 
t ne tais ke- 
greičiau į

Lengvai pa siekiama traukintąją arba automobiliais — 
6I-P5 3W» AVL, VYOODSIDE. N.Y. 

Paskambinkite: TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti'jų vietą.

ttežtiSsaro toto roLtetaros 
Iirol^keųao ir ją puršadii į ■goię— 
riktaę vterorouuą. Išriti* kryp- 

Algi visos Lietuvos sienos ris stiprėja Mem toris toros 
padarinys yra ir neseniai apy- buvo nustatytos tarptautinėmis metam, 
vartoje pasirodę 2 Vliko lei- sutartimis? Argi Rusija yra 
diniai anglų kalba: "Suptame Lietuva pietuose? Argi neklai-

•OTO1 Mt 1-7702
ftichmond Hil DORAN'S FLORfST, Ine. 

126-15 Liberty Avenue Richmond Hill, N.Y. 11419

Kai Van Be pašMaltė jo gy
venimo ir “didvyriškos mir
ties“ aprašymą ir pamatė laik- 
raščiuose jam Hanoi mieste pa
statyto paminklo nuotrauką,

(AGENTŪRA) — wrkaczmarsky, Manager 
106 West 14th£trset (arti Sth Avė.) New York, N.Y. 10011 

Tel: CM 3-3005

Lietuvą niekad nebus per daug, 
juo labiau, kad apskritai in-

I farmaciniai leidiniai greitai pa- 
r sensta, o Amerikoj ypač grei

tai. Todėl teisingas nusistaty
mas Lietuvos nepriklausomy-

| bės atstatymo penkiasdešimt 
metų sukakties proga išleisti 
tad kurni naujas pataisytas lai- m ntorombi":

; - das. Tdr būt, to nusistatymo

Tel. (212)497-8865

flSMg Alfa J eweler
A. ŪSELIS 

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

MB ■ - * --trr--;** A-jReivivis Saujyu ĮięyyjEia 
į tos veiklos vtaSSžr^ietyvns, 
bet pažymi pačios veiklos lėkš
tumą, nevaisingumą. Esą “ge
ra dalis mūsų veiklos, apiman
čios netgi suvažiavimus, posė
džius ir pasitarimus, dažnai ir 
lieka tik kalbėjimai sau, kurio 
rezultatai baigiasi kalbėtojams

bo, tą pat naktį pabėgo.
My An komendantas ameri

kietis paskelbė apsiausties pa
dėtį ir uždraudė kareiviams pa
sakoti ; civiliams gyventojams 
apie tą Įvykį. Bet jo pastangos 
nedavė vaisių, nes tuoj pa
sklido gandas,., kad tik viet- 
kongo kariai galėjo imtis to
kio žygio. Nuo tos dienos vie
tos gyventojai pradėjo deginti 
smilkalus garbei didvyrio, ku
ris paaukojo savo jauną gyvy
bę, atlikdamas tokį didvyrišką 
žygį. 0 visi svetimšaliai, kurie 
atsirasdavo toje apylinkėje, no
rėdavo sužinoti legendarišką 
Nguyen Van Be istoriją, kaip 
jis — belaisvis ir surištomis 
rankomis bei kojomis ‘ savo 
nepalaužiama drąsa ir sugebė
jimu, sunaikino apie šimtą 
priešų karių, paversdamas pra
laimėjimą garbinga pergale.

kė Alžteo teismą, kad to ėmė- m 9- — - t * •——si reisu įsnonroę, Kims duvū
Lankstas — naujas leidinys, Argi tikslinga buvo “pataisy- JT*“ 

brošiūrėlė — V. Vaitiekūno toje? laidoje išmest senos lai- ėjos ^teismą,
1964 Lietuvių Komitetui Pa- ^os skyielį “Religton and the 
saulinėje Mugėje paruoštos ir Choreli”? Negi Vilkui jau teks gr0Ptus K Votaetuos. 
Alto lėšomis tada išteistos bro- skyrėte nepakeliui?
šiūrėlės nauja laida. Argi tikslinga buvo “patai-

Gafia, kad tiek naujasis lei- syt” dėl Ltetovos laisvės kovo- 
diuys “Surėmė Committee.jan^ organizacijų išvardiji- 
neapstetaa to netikslumų, tiek mo eilę, nepriklausomos Lietu- 
‘JJthMnia” naujoji laida be vos valstybines institucijas nu- 
“patateų”. stumiant f antrą vietą? Negi

Ml "Suprama Cūiiuiimu"! Vliko interesas, kad diplomati-
Argi Testas Hmrtas M sky- nė tarnyba susilaikytų nuo beo

riai Fibatoun”) Masate lais- šiūrita platinimo.
vųjų tottoių kMįro? Būdinga, kad tai, kas reikė-

Aqp VHtas Btai tft “spon- jo paUfeyti, naujoje laidoje pa- 
sortaa", e ne jas amtaMto? likta netaisyta. Pro., 1964 dar

nieko mokėti. Užsakymai paštu išpildomi tą. pačią dieną, kurią mes 
fUBBme. JAm| įmt<y*wwii turime didelį prekiif pasirinkimą žemomis 
Minomis. Agentūra atidaryta kasdien nuo 9:30 ryto Bd 7 vai vaka
ro; sekmadteniais noo 10 ryto Iki 4 ved. p.p. Kitu laitai — susitarus.

ir snsovietinta
Anglų kalba Maskvoje lei

džiamas propagandinis mėnesi
nis žurnalas Soviet Liierature 
1967 vienuoliktą numerį yra 
paskyręs raudonosiom sukaktu
vėm paminėti. Viršeliuose rau
donuose rėmuose stambiomis 

yra at
spausdinto: “Soviet Union Ju- 
bilee 1917-1967.” Siame nume
ryje randame ne tik rusų rašy
tojų poezijos ir prozos angliš
kų vertimų, bet ir keleto neru- 
sų rašytojų kurmius, jų tarpe 
ir lietuvio Fduardo Mieželaičio 
eilėraštį "‘šaulys”. Sprendžiant 
iš pavardžių ir nuotraukų, tik
rai nėra rusai dar Vaahn Tery- 
an, Gamzat Tsadasah ir David 
Kugultinov (pastarojo mongo
liškas veidas). Tačiau niekur nė
ra pažymėta, kokios jie yra tau
tybės, kur gyvena te iš kokios 
kalbos buvo išversti jų kūri- 
niai. Tad sovietai parisavino 
visM: ne ta-kitų tautų žemę 
ir medfiagiitafeo tartus, bet ir 

(L. I.)

moralinio gyvenimo jėga, 
jaunystėje paaukojo -savo gy- * bet vėzdų -pagalba, ne savo 
vybę už tėvynės laisvę. Ture- dvasiniu pranašumu, o alku- 
jo tik 20 metų, kai sudėjo nių kietumu. Dėl to išeivijos 
didžausią auką kad “Laisvės gyvenime te yra tiek nedarnos,. 
Frontas” turėtų iki tol nematy- nes moralinės vertybės yra rai
tos negirdėtos pergalės vaini- stumtos į žemiausią pakopą, o 
ką. amtūciniai siekiai iškelti į aukš-

Didvyrio istorija čia nesibai- Šausią. Ir tai vyksta net tuo- XIįsįQauĮnls»
gia... Jam buvo sukurta eilė- duoksniuose teiema mora- M „<jo re.
raš&Į, biografijų, surengta ei- Imte vertybes turėtų njeti pir- damajam® Bek daBgiau ope.
lė minėjimų, o Hanm nntete mųe alęje. Toks reĮŽtanys liu- mjzmo; ]ajsvės kovog p<) 
pastatytas paminklas, kad atei- dija, kad gyvemaa voįa apūn, ne vien tik politi- tos pačios spaudos tolesnius pa-

T. Žiburiai dar p. metų gr. SPAUDA nę darbe
14 aštriai vertino mūsų visuo- . - T toji kova
meninio veikimo plotus. “Lietu- ir veiklos prasmės keliu, o sa- liūs, kur 
viškoje išeivijos veikloje mato- . vos naudos, kuri sunaikina ttetią, b 

priskirtas prie amunicijos dažnai prasiveržiant ‘stip- krikščioniškąjį žėrėjimą”, džiaugtis 
transporto tautinėje išlaisvini- ““ ’ “ 1 “ v , u
mo kariuomenėje, žydiiiSbje

ne m darybą,dos iėštojimo — tokių, kurie Jų 
norėtų padaryti karjerą te nau
dą visuomeninė veikia, yra ne- sisakymus dėl prasidėjusių me- 
daug; nedanurte kalbėjimais— tų uždavinių. Keleivis skatina 
nusikall)ėjinWSšl daugiau at- kreipti dėmesį į sovietų sieki- 
siranda iš nervinio pervargi- mus mums skaldyti te tinkamai 
mo ir iš iirtetektualinio nepasi- juos išaiškinti, kad žmonės ne
pildymo). būtų klaidinami. Dirva saurio

3 ra^na laisvės kovos metais 
“įsisąmoninti tos mūsų kovos 
ryšį su gyvenamojo krašto va
dovybės pažiūrom, įtaka ir rie
ktoms”. Tai esą galima įeinant 
į vietos politinį gyvenimą ir 
sudarant ryšius su “sferom”, 
Kanas Knripte aranesį j vi^m- 

to tbe utmost every endeavor ggg tiMa ripfrtotfuK?
of the Soroet Union to yoke mmAg totensos Dtonm 
lithuaria to Bassia”! te rasta, oo B JAV toMujUiirin'it val
kas cituot!)

Argi Vliką tebesudaro tik at
stovai tų pačių grapių, kurios 
jį įsteigė? Algi 9 lyga 15? Ar
gi Lietavos pilietybės atsisakęs 
Vilkas išsaugojo savo valstybi-

■ Argi yra titaitatfa skelbti dingas pavadinimas kartoja-
K Vliko 1944.9.30. atsišaukimo ei- mas nors visi žinom, kad kay-

totą? . (Pats pabėgęs iš krašto ga pavadinta “Lithuania Un-
ItoocrJ v. itaeUo kursto paliktą tautą “resist <der the Soviets”. J.K.L.

Vilnonės medžiagos kosttumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Mfidnės, maitytoa, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonė* skaros ir 
IsHlrai — Geriaarios žūties pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruotiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
TeL AL 44319 • 200 Orehard St. N«w Yodt, N.Y. 10002

New Yorice: 1854 2nd Avė. (BMB St.) — TR 9-3047 
Rld0ewaode: 59-54 Myrtlo Avemie — VA 1-7tat 
Astorijoje: 29-29 8telnway Utrset — A9 4-3210 
Florai Fark, L.I.: 259-17 HiltaMe Aw, — 343-9119 
K. topui U UI.: 250-A LarkFMM M. 519-757-0501

Čia vaišinsiesi te vaišinsi ne tik Amerikos veik visais gė
rimais — alum, vynu te dar stipresniais. Gausi te impor
tuotų iš Europos te kitų kraštų. — Jauki vieta susitikti, 
pasikalbėti te džiaugtis gyvenimu su maloniais draugais.

110-12 JAMAICA AVĖ Ridrfnond HiH, N. Y. J1418 
Tel. 846-9286

Siunčiame siuntinius į Lietuvą'ir į USSR. Priimame užsakymus žal- 
dytuvams, TV, skalbiamoms ir siuvamoms mažinome, "Doliar Certi- 
ficates”, butams ir Lt. Visos ^Raidos apmokamos Sa. Gavėjas neturi



THE WORKCft
LUKOŠIUS

(nukeltai 4 psl.)

Ginčas dėl Kataliko sąvokos 
pritaikymo Australijos lietuviu

se ir bendrose maldose liudija 
savo tikėjimą.

Tikėjimo teisingumą žmonės 
pamato ne tiek iš to, kad tikėji
mo tiesos yra paremtos žmo
giškosios logikos nesugriaųja- 
mais argumentais. Daugiau iš 
to, kiek tikėjimas peršviečia jį 
išpažįstantį žmogų; kiek jį pa
daro geresnį, tauresnį, jautres
nį artimo reikalam, suprantan
tį kito tikėjimo tiesas ir pa-

Maldos už vien

Vokietijos ateitininkę Kalėdos Bad Woerishofene (2)

Vokietijos katalikai
Vokietijos ateitininkai, susi

rinkę į kalėdinį susitikimą Bad 
Woerishofene, gruodžio 28 pra
dėjo vėl mišiomis, koncelebruo- 
tomis trijų lietuvių kunigų. Ge
rai paruoštą pamokslą pasakė 
kun. Senkus. Po skanių pusry<. nuolių, kurių veiklą ir finansuo-

Sausto 18-25 dienos pąskelb- Kitas kelias veda labiau į 
tos “savaite maldų už krikščio- krikščioniškus tikėjimus išpa- 
nių vienybę”. Kai kuriose baž- žįstančių krikščionių vienybę. 
nyčtose bus pasikeista pamoks- Tegul jie bendruose veiksmuo- 
lininkais: katalikai pamokslus 
sakys protestantų bažnyčiose 
ir atvirkščiai.

Praktika melstis už tikėjimo 
vienybę sena. Didžiausio po
puliarumo betgi ji gavo nuo 
Vatikano II susirinkimo. Reika
lą suaktualino tikėjimo prieši
ninkų vienybė — priešininkų, 
kurie kovoja prieš tikėjimą 
kaip prieš opiumą (marksistai- 
komunistai); priešininkų, kurie 
<noja -ranka ^-tikėjimą kaip į_ gerbiantį ir tą kitą tikėjimą 

"dalyką, esantį už pažinimo ri
bos (agnostikai). Dr. A. Macei
nos vertinimu, mūsų laikų a- 
teizmas yra pavojingesnis kaip 
tik šia antrąja savo forma — 
tikėjimo ignoravimu, indife
rentizmu.

juo gyvenantį žmogų.
Enciklikos ir Amerikos vys

kupų paskutinis laiškas itin pa
brėžia šį kelią — kad krikščio
nio gyvenimas liudytų jo tikė
jimą.

Tikėjimas yra žmogaus san
tykis su Dievu. Žmogaus pastan
gų betgi gyvam tikėjimui neuž
tenka. Turi būti atsiliepimas ir 
iš antros pusės. Dėl to sako
ma: tikėjimas tai Dievo malo
nės dovana.

Vienas iš būdų šiai malonei 
gauti — malda. Maldos esmė 
nėra rankų pakėlimas, priklau
pimas, žodžių tarimas, giedo-

Pagrindą kivirčam davė netiks
lus kataliko sąvokos taikymas 
Australijos lietuvių gyvenime. 
Kai kurie dvasiškiai tą sąvo
ką susiaurino. Tuo būdu buvo 
atstumti nuo Bažnyčios katali
kiškose organizacijose nedaly
vaujantieji tikintieji, be bažny
tinės santuokos gyvenančios 
šeimos ir t.t.

Pagaliau ta beprasmė kova 
nusibodo. 1965 buvo sutarta at
siriboti karštuolių ir bendruo
meninėje veikloje remtis nuo
saikiaisiais asmenimis. Išvada 

kataliko sąvoka turėtų būti 
aiškinama plačia prasme, taip, 
kaip ji aiškinama Bažnyčios, t. 
y., be jokių maišymų organiza
cijų ir kitų junginių.

šių; tegul susilaiko nuo dog
mos apie popiežiaus neklaidin
gumą tikėjimo ir doros daly- . .....? nimas, kad jis nėra aukščiau-kuose, kai apie juos skelbia ’ J

Iš Australijos prieš porą me
tų atvykęs kun. dr. P. Bačins- 
kas po vakarienės kalbėjo apie 
kataliko sąvoką Australijos lie
tuvių bendruomenės fone. Po 
paskutiniojo karo į šį žemyną 
persikėlę mūsų tautiečiai įsikū
rimą pradėjo gražiu tarpusavio 
sugyvenimu. Buvo pasistengta 
neatgaivinti tėvynėje vykusių 
ginčų ir buvusių nesutarimų. 
Tremtinių kunigų padėtis čia 
buvo kitokia, negu kitose ša
lyse. Australijoje neveikė Exul 
familia konstitucija. Nebuvo 
galima kurti tautinių parapijų, 
neleista statyti savų bažnyčių 
ir koplyčių. Kunigas neturėjo 
galimybės lankyti savų tautie
čių telkinių. Tačiau, jei kuri 
tautinė bendruomenė prašyda
vo atsiųsti jiem kunigą, bažny
tinė administracija jų norą pa
tenkindavo.

Greitai lietuviai pastebėjo, 
kad kunigai gali geriau už ki
tus dirbti tautinį darbą. Todėl 
ne tik tikintieji, bet ir netikin
tieji ėmė rūpintis turėti vieto
je savo kunigą. Pirmoji tuo su
sirūpino Melbourno lietuvių 
bendruomenė. Kunigas čia tei
kė ne tik dvasinius patarnavi
mus, bet rūpinosi lietuvių ūki
niais, tautiniais ir kitokiais rei
kalais. Vietos klebonas leido lie
tuviam savaitgalio pamokom 
naudotis parapiios mokykhs 
patalpomis. Kai jis pastebėjo,

kad daugelis mišių metu užuot 
ėję į bažnyčią pasilieka mokyk
loje, padarė lietuviui kunigui 
pastabą. Pastarasis įspėjo savo 
tautiečius. E to prasidėjo gin
čas, persimetęs į kitus Australi

jos lietuvių telkinius ir suskal- 
dęs bendruomenę į dvi dalis.

Nueita taip toli, kad imta 
reikalauti, jog“ kunigas ir reli
ginėje veiktoje vadovautųsi 
bendruomenės vadovybės nuro
dymais. Nebesurasdami bend
ros kalbos su netikinčiaisiais, 
Australijos katalikai apleido 
bendruomenės gretas ir įsteigė 
Lietuvių kataE federaciją, ku
ri apjungė katalikų organizaci
jas ir kitus telkinius.

Katalikai įsteigė savo laik
raštį “Tėviškės Aidus”, o bend- 
ruomenininkai leido “Mūsų Pa
stogę”. Netrūkus katalikų tar
pe prasidėjo kivirčai tarp fron
tininkų ir krikščionių demok
ratų nusistatymo žmonių. Gin
čas tarp bendruomenininkų ir 
katalikų truko* dešimt su vir
šum metų (1952-1964). Jis buvo 
betikslis, vbeprasmis, žalingas.

apie kurį parašyta: Jis ėjo per 
pasaulį gera darydamas, ir ku
ris didžiausios žmogiškos įtam
pos metu sakė: Tėve, ne mano, 
bet tavo valia tebūnie...

Kai meldžiasi katalikai, pro
testantai/ ortodoksai drauge — 

“iš katedros” Vadinas vardan sias autoritetas’ kad priklau- jie deklaruoja savo pasiryžimą 
tikėiimo vienvbės temil atsisa- 80 nuo ko Wto aukštesnio' K šviesti kiekvienas savuoju ti- 
r ° tokio prisipažinimo plaukia nu- kėlimu: o visiem krikščionių ti
ko savo tikėjimo dalykų, kurie . . . . r
yra svetimi protestantam. sizemmimas pnes aną auton- kejimam yra bendras Kristus,

ja. Vadinasi , apie pusė visų 
vyskupijos kunigų dirba misi
jose, nors vietoje dvasiškių 
trūksta. Tuo tarpu politikoje, 
kuriai iki Šiol vadovavo katali
kai, vyrauja pragmatizmas.
Lietuviai kataliku emigracijoj 

ir tremtyje
Gruodžio 28 priešpiet dar 

spėjo padaryti pranešimą ir ku
nigas Br. Liubinas apie katali
kų reikšmę bei įtaką tremty 
bei emigracijoj. Kadangi dau
guma lietuvių yra katalikai, tai 
ir jų veikimas užsienyje yra 
palikęs ryškius pėdsakus. Pra
dėjus į JAV-bes vykti mūsų tau
tiečiams, pirmieji jų organizato
riai ir pagalbininkai buvo ku
nigai. Jų vadovaujami, Ameri
kos lietuviai katalikai įkūrė 
savišalpos, religinių ir kul
tūrinių bei švietimo organizaci
jų, parapijų, pristatė bažnyčių 
ir mokyklų, politiškai ir finan
siškai stipriai parėmė Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
Tačiau į JAV-bių politiką jokios 
įtakos nedarė.

Po antrojo pasaulinio karo į 
Vakarus ūžtelėjo didelė lietu
vių tremtinių banga, išbloškusi 
iš tėvynės ir daug katalikų At- 
sidūrę svetur, jie gyvai reiškė
si įvairiose srityse: aktyviai da
lyvavo Vyriausiojo Lietuvos iš
laisvinimo Komiteto atkūrime, 
kuriam ilgus metus vadovavo 
prelatas Krupavičius, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
organizavime, jaunimo švieti
me ir kitur. Katalikai atgaivi
no savo tėvynėje turėtas orga
nizacijas, tarpe jų ir ateitinin
kus. Įsteigtas Lietuvių Frontas. 
Nors tai nėra grynai katalikiš
ka organizacija, tačiau daugu
mą narių sudaro katalikai.

Persikėlę į JAV-bes, katali
kai pagyvino tenykščių lietuvių 
katalikų organizacijų veiklą, su
stiprino lietuviškas parapijas, 
spaudą. Stipriai reiškiasi lietu
viai katalikai kultūriniuose ba
ruose ir tautiniame jaunimo 
auklėjime bei švietime. Sumi- 
nėtinos tokios lietuvių katali
kų institucijos Amerikoje kaip 
“Dainavos” stovykla, Putna- 
mas, pranciškonų, dominikonų 
ir jėzuitų vienuolynai su savo 
spauda, mokyklomis, vasaros 
stovyklomis, patalpomis jauni
mo susitikimam, parodom ir ki
tokiem lietuvių reikalam. Nega
lima praeiti tylomis nė pro šv. 
Kazimiero kolegiją Romoje bei

,Nes jei to nebus, žmogaus geni
jus gali nuvesti į akligatvį ir 
milijonu sunaikinimą, genijaus' 
susinaikinimą.

Taip su Brasta malda skatina 
ne tikinčiojo pasididžiavimą, 
kad jo tikėjimas vra tikrasis ir 

išoriniai ženklai vienintelis, bet jo susirūpini- 
tiek prasmingi, kiek jie išreiš- mą, kiek jis pats tuo tikėjimu 
kia žmogaus nusistatymus. Mal- šviečia. 1 
dos esmė yra žmogaus prisipaži-

čių pokalbiai buvo tęsiami Lie
tuvių pastoraciniame centre.

Vasario 16 gimnazijos direk
torius Natkus gražiai vystė te
mą apie kataliką Vokietijos gy
venime. Nurodė, kad ryškiausi 
vokiečių katalikų laimėjimai 
yra politikoje, mažesni sociali
niame gyvenime, moksle bei 
teologijoje. Pasigedo šventų 
asmenybių ir didelių reforma
torių. Vokietijos katalikam 
trūksta masinės spaudos. Didie
ji laikraščiai vad. liberalų bei 
biznierių rankose. Rašytojų tu
ri žymių, bet jie kaip katalikai 
mažai tesireiškia. Po Max Schel- 
lerio mirties 1928 nepasirodė 
didelių filosofų. Tur būt, liūd
niausia padėtis socialinėje —ū- 
kinėje srityje. Vadinamasis 
Erhardo ūkinis stebuklas sukur
tas ant neoliberalizmo doktri
nos. Diskusijų metu išryškėjo, 
kad Vokietijos katalikai la
bai stipriai paremia misijas į- 
vairiuose kraštuose. Vietos die
cezija yra pasiuntusi į užjūrio 
misijas apie 800 kunigų ir vie-

Vienybės tarp krikščionių ti
kėjimų populiaru siekti “dialo
go”, išsiaiškinimo keliu. Besi
aiškinant kai kurie katalikų teo
logai pasidarė ir ėmė skelbti 
išvadas: tegul katalikai sumaži
na Marijos kulto reikšmę; te
gul nekalba apie Kristaus rea
lų buvimą Eucharistijoje; tegul 
atsisako nuo tikėjimo tiesos

tetą.
Popiežius Paulius ir paskuti- Taip suprasta malda aptram- 

nis Amerikos vyskupų laiškas do žmogaus išdidų pasitikėjimą 
nepritarė tokiai tikėjimo vieny- savuoju genijum pasaulio sočia- 
bet - linėm, politinėm, rasinėm re-

V. Solovjovas tokį tikėjimo formom." Skatina savojo geni- čia yra vienybės ir maldos 
vienybės kelią priskiria Anti- jaus rodomus kelius pasitikrin- už vienybę prasmė. Šių metų
kristui, kaip yra atvaizdavusi ti ir derinti su aukštesniojo au- sausio 18-25 maldos yra padė-
dr. A. Maceinos knyga “Niek- toriteto duotom normom (iš- kos maldos už tai. kiek jau pa-
šybės paslaptis”. reikštom pozityviai dekaloge). siekta tame vienybės kelyje.

ŠVENDRĖ RUBUILIS DAUGVYDAS

JURGIS JANKUS

PEILIO
AŠMENIMIS

TRUŲ VEIKSMŲ DRAMA

(20)

DAUGVYDAS

Ir, va, adresas. Būtų gera, kad per porą savaičių 
temti atsirastum

(Duoda dokumentus ir švendrei).
i

Va, ir pačiam tas pats adresas. O pačiam

O pats ką darysi?

DAUGVYDAS,

Nuomonių skirtumų dėl taktikos visada turėjom: 
tarėmės, barėmės, kartais buvom netoli antausių, 
bet ligi šiol išėjom. Jeigu bus reikalas, pasistengsiu 
jus rasti.

KAZYS

O jeigu mums bus reikalas?

(Žiūrinėdamas vieną butelį) 

Gyva kepta žmogiena skanesnė.

KAZYS

Ar susičiaupsi?!

RUBUILIS

Taip kanibalai sako, o kur rasi geresnį 
Antaną.

Galėjom, bet tam nebuvo jokio pagrindo.
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PRANAS

O aš, man rodos, pagrindą turiu.

DAUGVYDAS

(Nekantriai)

Tai dėk! Jeigu reikia veikti,tai veikti greit

PRANAS

DAUGVYDAS DAUGVYDAS Už sodo mus Alksnis sulaikė. Persimetėto kelias
žodžiais. Jis matė tik ius ateinančius, bet oažino ir nie-Kar aš būsiu ir ką reikšta, pats nežinau. Ugi Sol Bet tas benzinas man davė gerą mintį, jeigu, &■ fa, nesakė. Paskum nMo nejuto Re Beiusirei nieko 

dirbom karta, dabg rmkės HmAti išsilaikyti payje- noma, tik jūs ryšitės paskutiniam atsisveikinimui. nebuvo girdėti Aš dar priminiau Alg» kad jis^ia nie
nnik bet taipkad vra ettamėm nena linkme: rusiškus ko daugiau nematė kaip tave, ir pakto. Jis iš karto
reikalus nuleisti pro ausis, saviems, nors tyliai, abduoū PRANAS pasileido tiesiai Kielų pusėn, bet, galą paėjęs, pasuko j
Sm* dešinę ir nuėjo.

KAZYS Daugi, perdaug vaikštai peilio ašmenimis. ' DAUGVYDAS
(Duoda dokumentus Jonui)

radau gerą plyiį Vilniuje. Nežinia, kaip viskas gali iš
eiti, nes jie kaip alkani slibinai šoks ieškoti ir gaudyti.

RUBUILES

(švendrei)

Ei, švendrele, kaip tavo pavardė? Ko gera sutikęs 
dar sena pavadinsiu.

DAUGVYDAS

Esibarstysim... Man jau verčiau mirti E karto, 
nors ir čia pat šį vakarą, negu merdėti kur patamsy.

DAUGVYDAS

Gali atsitikti ir taip. Gera šimtinė renkasi, ar jau 
yra susirinkusi Kielų kieme, o gal ir kitur, ir tik laukia, 
kad mes susirinktumėm.

ŠVENDRĖ

Mes jau esame...

DAUGVYDAS

Tokia jau profesija. Ar kas atsitiko?

PRANAS

Bet gali atsitikti.

DAUGVYDAS

Ir atsitiks, bet per vėlai...
Mano ne tik patarimas, bet ir įsakymas: kiek galė

dami, būkite toliau vienas nuo Kto, susitikę nepažin- 
kite, nors ir kažin kas būtų, verčiau nerodykite noro nei 
sumažinti. 0 jeigu ir atsitiktų susipažinti, patarčiau, 
Žiūrėti, kad pažintis nevirstų draugyste.

DAUGVYDAS

Ne tiek, kiek turime būti. Antanas ir benzino bute
liais langus buvo apstatęs, kad gašėtų gyvus iškepti.

PRANAS

AŠ nesijuokiu. To vaikio nereikėjo taip 
paleisti. Arba reikėjo laikyti ligi galo.

Ar jūsų akys patamsy neapsiriko?

PRANAS

Mano galėjo, bet pats žinai, kad Alksnis geriau 
mato už pelėdą Jis net per dobilieną priekin patyki- 
no. Paskui upeliuose pempes sukėlė. Jis tik šnekėjo 
apie Kietus, bet galvoje turėjo, ką kitą

KAZYS

Ar lauke tik vienas Alksnis?

DAUGVYDAS

lengvai Vienas.
(Bm daugiau)

i - i.
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MAIRONIS

(Bus daugiau)

ATSIŲSTA PAMINĖTI

(atkelta iš 3 psl.)

ideologų. Šių pastarųjų tikslas, 
saugoti filosofus nuo tų nuokry- 
pų, komunistų ideologų parti
jai nubrėžtos linijos. Bet ir to
kios priemonės, kaip sakysim, 
surikiavimas ideologų kartu su

Už ką, už ką, Dievuliau, ta malone, 
Jog leidai mums sulaukti tos dienos? 
O kiek kitę į amžiną kelionę 
Nuėjo skurdūs laukdami anos!...

Lyg būtę grįžęs amžius Gedimino 
Ir pilkalnių sukilę milžinai!. Į. 
Europos vėliai viešpačiai sužino 
Lietuvių vardą, skambantį šauniai.

saleziečių gimnaziją šv. kun. J. 
Bosko gimtinėje.

Lietuvių Katalikų Mokslų A- 
kademija yra vienintelė lietu

si© Juodvalkio, išleido Immacu- 
lata Press Putnume, 83 psl., 
kaina nepažymėta.

Likimą aukštą, Viešpatie, mums skyrei: 
Pirmiesiems džiaugtis laisvės spinduliais! 
Garbė jums, budrūs šių dienų didvyriai. 
Laisvai išvedę šalį vieškeliais!

Jauna, laisva, pati savęs valdovė, 
Tautų eilėn įstojo Lietuva, 
Savu krauju, vocgi jos nusiplovė, 
Sutraukius pančius ištverme sava.

Už juos karščiau tėvynę gal mylėjom? 
Ar jai aukų gal nešėm brangesnių? 
O ne, o ne! Tiktai daugiau kentėjom. 
Per didūs nešti jungą kalinių!

Tai priklausytų nuo visokių ne
numatomų įvykių ir aplinky
bių. Sudarius testamentą, tie 
visį dalykai gali būti išspren
džiami pagal Tamstų abiejų 
norus. Testamente reikia nu-

Modb atsiskyrėlis
Pats vienišiausias pasaul; 

medis yni palmė Gerer oa» 
Sacharoje. .

Aplinkui ją plytinčioje dy 
moję 1000 anglų mylių s| 
dutiu nėra jokio kito medžio

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Juozas Bertuks — 4-ji LOP
ŠINE, trim balsam ir fortepijo
nui, 8 psl kaina 75 et.

Adv. M. ŠVHKAUSKIEN6 sutiko Ša
me laikraštyje duoti paatšldmmų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant retina pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai austini 
jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas — 
Attomey-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre Si., West Roxbury, 
Mass. 02132.

vių akademija laisvajame pa
saulyje. Į Vasario 16 gimnazi
ja; Vokietijoje steigimą ir veik
lą katalikai yra taip pat įdėję 
didelį įnašą.

Religinėje srityje išvaryta 
gili vaga: išleista daug malda
knygių, arkiv. Skvirecko vers
tas Šv. Raštas, įrengta Šiluvos 
koplyčia Washingtono katedro
je, ruošiamasi įrengti Aušros 
Vartų koplyčią šv. Petro bazi
likoje Vatikane, pastatytos ke
lios bažnyčios bei koplyčios, 
kai kurios lietuvišku stiliumi, 
kasdien siunčiamos religinės 
transliacijos į okupuotą Lietu
vą per Vatikano radiją ir t.t. 
Tai tik nedidelė dalis lietuvių 
katalikų nuveiktų darbų emi
gracijoje ir tremtyje.

Priartėjus pietų laikui, disku 
sijos buvo trumpos. Pastebėta 
jog katalikai, dalyvaudami ber 
drinėse išeivijos organizacijos 
bei institucijose, yra atsakūų 
ne tik už jų laimėjimus, bet i 
už nepasisekimus. Turint galv 
je, kad katalikai sudaro ap 
90 proc. visų lietuvių, p 
siekti laimėjimai nėra tok 
jau dideli...

(Bus daugiau)

Nejaugi tai na sapnas? Ne svajonė. 
Viliojusi... dar vakar bo viMes! 
Nejau vergijoj slėgusi dejonė 
Dabar tik sapnas, šmėkla praeities?

KaNL V TAIEAMAUKICAS nriavarta tauto
.■ dvasią vien tik komu&izmo ka- 

niniwftiri ne visada sėkmingos. tile pagaminto maiste, kaip, sa- 
šie kuris nuo karto saro gal- kysim, Man peni kiniečius, tos,

Juozas Bertulis —MES IŠAR- 
SIM AUKSO SKRYNIĄ, libreto, 
18 psl., kaina 35 et Visos gai
dos atspaustos šafirografu, iš
leista autoriaus lėšomis.

Iš visų komunistinių kraštų 
vienintelė yra Lenkija, kur 
dar šianttien filosofai gali lais
viau ir be didelių pavojų savo 
asmens laisvei viešai pareikšti 
save galvojimo išvadas ir net 
pakritikuoti nusistovėjusias ko- 
hhhh8bm> “dogmas”. Bet tai ne
reiškia, kad Lenkijos komunis
tiniai filosofai saro laisvesniu 
galvojimu būtų operacijoje ki
tų kraštų komunistam. Lenki
jos filosofai tik dėl to gali lais
viau reikštis, kad pati šio kraš
to politinė atmosfera daugiau

Vincas Maciūnas — PLUOŠ
TAS DOKUMENTŲ APIE AN
TANĄ STRAZDĄ, atspaudas iš 
Aidų žurnalo, išleista Juozo Ba- 
čiūno lėšomis, 137 psl., kaina 
2 dol. Knygon sudėta visai nau
jos, niekur neskelbtos medžia
gos apie liaudies poetą kun. 
Antaną Strazdą.

Mat, pe gafi daug padėti šiam 
reikalui, paruošiant visuome
nės opiniją ir nuotaiką. Nors 
ir dideli mokslininkų nuopel
nai propagandas srityje, niekas 
komunistų netrukdo jų aureolę 
aptamsinti ir juos padaryti vien 
tik materializmo “dogmų” skel
bėjais. O vis tik mokslininkai, 
kad ir labai suvaržyti, komu
nistam baugūs. Ypač, jie bau
gūs, tad ima savarankiškai gal
voti — filosofuoti. Jiem nuo 
įvairių nuokrypų komunizmo 
doktrinoje apsaugoti, imta ša
lia filosofijos lygiagreičiai sta- 
tyti ideologiją. O šalia filoso
fų suformuojama ištisa plejada jiem teikia laisvės savarankiš

kiau galvoti. Juk-šiandien Len
kijoje ir Bažnyčia laisviau al
suoja ir turi daugiau galios ne
gu tokio pat režimo kituose 
kraštuose. Lenkijos komunistai 
su Gbmulka priešakyje nebe-

jei vienas įnirtumėte anksčiau, 
tortas turi būti paliekamas ki
tam, kol gyvas, o vėliau —pa
skirstytas šiaip arba kitaip. 
Jeigu jūs gerai sugyvenate, rei
kia manyti, kad tas, kuris pa
siliks gyventi, kitam mirus, 
testamento nekeis ir gerbs mi
rusiojo norus.

Taipogi, jei Tamstos norėtu
mėt, kad dalis Tamstų turto, 
abiem mirus, tektų Lietuvoje 
gyvenantiem giminėm, tada 
yra dar viena tvarkytina pro
blema, būtent, palikti pinigus 
tokiu būdu, kad jais galėtų pa
sinaudoti giminės, o ne sovie
tų valdžia.

Jei abu įnirtumėte kartu, o 
tai yrą galimas dalykas mūsų

kitos fitatofus npM ta pa- 
Ša kryptimi veikti, tito tao 
kaip tik yra iškeliam* aikštėn 
tikroje marksizmo turinys. Tai, 
anot jo» jau seniai reikėjo pa
daryti. bet tam kliudė ne tik 
dešimtmečiais pofitinė atmosfe
ra, bet kartu ir didelė mark
sistinio mokslo ignorandja.

Schaffas saro veikalų sie
kia pažvelgt iš naujos perspek
tyvos į visuomeninius santy
kius socialistinėse valstybėse 
ir tai dabarties tikrovėje, ko
kias socializmas viltis pažadino 
ir kurių jis neįvykdė. Jis sten
giasi partijos vadus įtikinti, 
kad reikia nedelsiant iš naujo 
patikrinti esamo socializmo pa
dėties tikrovę. Partijos vadovy
bė turi pamatyti esmines so
cializmo realizacijos problemas 
jau šių dienų laiko fazėje ir su
rasti tinkamas priemones jas 
išpręsti.

Schaffas pabrėžia, kad jo 
knyga buvo parašyta iš įvertin
tos politinės tikrovės, kurią iš
šaukė socializmo reikalavimai. 
Iš padėties pažinimo ir iš pa
darytų išvadų atsirado reika
las tyrinėti gilesnes marksisti
nio komuriizmokoncef>cijas, 
kurios atveria naujas perspek
tyvas. Tad Schaffas nepaiso pa
senusių markzismo ekonomi
nių — socialoginių analizių ir 
tokiu būdų gerokai supurto ne 
vieną neliečiamą partijos ta-

J. Narūne — BIRUTĖS RY
TAS, iliustravo dail. R. Kulma- 
nienė, dalis piešinių spalvotų, 
16 psl. kaina 50 centų. Spaus
dinta P. Amerikoje, Kolumbi
joje, gaunama Darbininko ad
ministracijoje. Knygelė skirta 
vaikams.

Dėl mokesnę: tie žmonės, 
kurie pasakoja, kad turto sa
vininkui mirus be testamento, 
paveldėtojam nereikia mokėti 
mokesčių, kalba niekus. Pagal 
Įstatymus reikia mokėti pavel
dėjimo mokesčius (inheritance poezijos rinkinys. Viršelis Uo
tas). Kiek jų reikia mokėti ir 
ar iš viso juos reikia mokėti, 
priklauso buo giminystės laips
nio, palikto turto vertės ir nuo 
to, kas uždirbo paliktą turtą ar
ba pinigą. Atvirkščiai, jei nu
matoma, kad pasiliks daug tur
to arba pinigo, galima, žmo
gui dar gyvam esant, visokiais 
įstatymų leidžiamais būdais 
taip sutvarkyti reikalus, kad 
mokesčių tektų mokėti mažiau. 
Dėl viršnurodytų priežasčių 
patariu Tamstoms nueiti pas Juozas Bertulis— TĖVKKĖ- 
advokatą ir kiekvienam pasida- L£ GRAŽI, 23 dainos mūsų ma
ryti testamentą. kykloms, 16 psl., kaina 75 et

Jaunimo Žodis, Vokietijos lie
tuviškojo jaunimo laikraštis, 
leidžia LB jaunimo s-cija ir rė
mėjai, redaguoja: V. Bartusevi
čius, K. Brazaitienė, V. Brazai
tis ir K. Dikšaitis. 
Spausdintas ofsetu, iliustruo
tas, 12 puslapių. Adresas: Jau
nimo Žodis, 684 Lampertheim- 
Huettenfeld, Litauisches Gym- 
nasium. Germany.

Juozas Bertulis — English 
Mass, gaidos vaikų chorui uni
sonu ir mišriam chorui, a ca- 
pella., 4 psl.

Juozas Bertulis — LIETU
VOS GINTARĖLIAI, 9 psl., kai
na 75 et. Sudėta dainos: Gin
tarėlių šalis — 3 trim lygiem 
balsam, Dainuok, motule —2 
lygiem balsam, Kaipgi nemylė
ti — 3 lygiem balsam ir for- 
tepijontri.

Schaffas išgarsėjo saro vei
kalą “Marksizmas te žmogiška
sis individas”. Vaftalas išleis
tas 1961_ Vienoje, u 1965 Var- 

interpre
tuoja kai kurtos marksizmo 
mokslo pagrindines “dogmas”. 
Ir tai tas “dogmas”, dėl kurių 
marksizmo — leninizmo moks
le niekad nebėro keliama jo
kių abejonių. Kritikai šią Schaf- 
fo knygą laiko politiniu vei
kalu, nors pats autorius atkak
liai ginasi ir .tvirtina kad tai 
yra grynai filosofinis, moksli
nis veikalas ir»kad šio jo po
būdžio niekas^negali paneigti. 
Objektyviai šį vaikalą verti
nant, reiktų jį tikrai laikyti po
litišku. Kritikai irgi jį laiko to
kiu forma ir turiniu, šio vei
kalo stilius gyvas, publicistinis,

TESTAMENTAS VISADA 
NAUDINGAS

Klausimas
Mes esame senyvi žmonės. 

Vaikų neturime. Turime dvie- 
jų šeimų namus ir sutaupų 
banke. Namai ir sutaupos yra matyti ir nutarti, ką Tamstos 
abiejų vardu: mano ir vyro, norėtumėte padaryti su savo 
Mes sugyvename gražiai, dėl turtu visokiomis galimomis ap- 
pinigų nesimušame. Kam rei- linkybėmis. Pavyzdžiui, galite 
taa, tas nueina į banką ir išsi- nusakyti, kad jei abu žūtumė- 
ima kiek jam reikia. Abudu te kartu, turtas turi būti pa- 
dar dirbame, nors aš esu virš skirstytas šiaip, o ne kitaip, o 
62 metų, o vyras jau virš 65 
metų amžiaus. Mes gyvename 
iš mano uždarbio, o vyro algą 
dedame į banką.

Vyras Amerikoj jokių gimi
niu neturi, nors Lietuvoj turi 
brolį ir mirusios sesers vaikų. 
Aš čia turiu vieną seserį, kuri 
turi vyrą ir tris vaikus. Jie gy
vena Chicagoj. Lietuvoj turiu 
tik tolimų giminių, visi kiti 
išmirę arba žuvę per karą.

Noriu paklausti, ar mums 
reikia padaryti testamentus 
(wiHs)? Vyras sako, kad reikia; 
o aš galvoju, kad tai yra iš
mestas pinigas. Juk viskas, ką 
mes turime, yra abiejų vardu. 
Jei vienas mirsime anksčiau, 
tai viskas pasiliks kitam. Vai
kų neturime, tai kam čia skere- 
čiotis?

Žmonės sako, kad jei nėra 
testamento, taksų (mokesčių) 
nereikia mokėti, nei į teisiną 
eiti<o kai yra testamentas, rei
kia ir advokatą samdyti te į 
teisiną eiti. Kuris iš mūsų tei
sus?

Gyvename mažame miestely
je, vakarinėje Massachusetts 
daly. Lietuvio advokato čia nė
ra, d kitur važiuoti be reika
lo nenorėtume.

A. S., Massachusetts

Jurgis Jankus — PEILIO 
AŠMENIMIS, trijų veiksmų dra
ma, pavaizduojanti Lietuvos 
partizanų gyvenimą tam laiko
tarpy, kai paaiškėjo jog visi 
tarptautiniai pažadai grąžinti po 
karo laisves tautom, kurios per 
karą yra jų netekusios, yra nie
kais nuėję. Išleido Darbinin
kas. 261 psL Kaina 4 dol.

Jurgis Juodis — TAUTOS 
KELIU, 50 paveikslų albumas, 
išleistas Lietuvos 50 metų ne
priklausomybės atkūrimo ir 
717 metų karalystės įsteigimo 
proga. Paveikslų nuotraukas 
paruošė Vyt. Maželis. Teks
tą į anglų kalbą išvertė ir albu
mą išleido dailininko dukros 
Violeta ir Loreta. Prologe rašo 
V. Mingėla, prof. dr. J. J. Što
kas ir J. Juodis. Tekstai lietu
vių ir anglų kalba. Kaina 7 dol. 
Spausdino Pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne, N.Y.

varankišką galvojimą.
Tfesa, kad te Leriųjcs io- * 

munistintea Stantai, tame pa- Saroje. Ten jto 
rirodo daugiau savo galvoji- * 
mu laisvesni, yra ekskomuni- 
kuojami te S partijos išmeta
mi. Taip, sakysim, Leszkas Ko- 
M»wskis buvo pašalintas iš 
partijos, nors jis buvo skaito
mas vienas didžiųjų kmnunisti- 
nės Ųenkijos filosofų, Varšu
vos universiteto ffiosofijos pro
fesorius. Vakaruose jis Rūko
mas šalia tokių kaip C. Wright, 
Ifills, Šatre te kit Kolokowskis 
išgarsėjo savo veikalais: “Žmo
gus be alternatyvos”, “Galimy
bė ir negalimybė būti marksis
tu” ir “Dangaus raktas” (iš
spausdintas 1961, tai Senojo 
Įstatymo interpretacijos). Tie- turinys aktualus, filosofiškai 
sa, Kok>kowskis lenkiškųjų ko
munizmo ideologų jau seniai 
buvo baramas ir peikiamas, bet 
galutinai baigėsi tuo, kad buvo 
išmestas iš komunistų partijos. 
Ss faktas rodo, kad vis tik ko
munistai laisviau galvoti laisvės 
nepripa^ta. Kolokowskis iš 
partijos pašalmtas dar ir dėl 
to, kad jis kaip filosofas ir kri
tikas skiepijo akademiniam 
jaunimui savo pavojingas libe
ralines mintis. Gomulka jo vie
ton pasikvietė filosofą Adomą 
Schaffą, kuris greitu laiku bu
vo priimtas nariu į Lenkijos 
komunistų partijos centro ko
mitetą. šis gi, nors tiesiogiai 
valdžios nepuolė, bet vis tik ir 
jis išdrįso viešai suabejoti kai 
kuriais komunizmo pagrindais.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLO AKADEMIJOS MET
RAŠTIS, m tomas, redagavo 
A. Luima, S. J. Į šį tomą sudė
tos tokios studijos: Juozas 
Jakštas — Šis tas dėl atskiro 
žemaičių krikšto, kun. Jonas 
Reitelaitis — Kalvarija, Alfon
sas šešplaukis — Religinis pra
das Maironio kūryboje, Paulius 
Rabikauskas, S. J., — Medžiaga 
senojo Vilniaus universiteto is
torijai, Bronius Zumeris — 
Vilniaus kraštas faktų ir atsi
minimų šviesoje. Mirusiųjų sky
riuje prisimenama: Balys Vit
kus rašo apie prof. dr. Vitą 
Manelį, Ig. Malėnas — apie 
Antaną šerkšną, St. Bačkis — 
apie Eduardą Turauską. Tomo 
vietovardfių ir asmenvardžių 
rodyklę sudarė Vladas Detinin- 
kaitis. Didelio formato tomas 
turi 412 pst Spausdintas Ita
lijoje, Romoje, kaina 7 doL

Filatelislę Draugijos biulete
nis » Lietuva, leidžiamas, Ch*- 
cagoje, nr. 8, skirtas Lietuvos 
nepriklausomybės -50 metų su
kakčiai paminėti. Spausdinamas 
rotatoriumi, 22 psl, redaguoja 
Eugenijus Petrauskas.

Antanas Ramūnas — IŠ SU
TEMŲ Į AUŠRĄ, straipsnių rin
kinys, išleistas autoriaus lėšo
mis, 454 puslapiai, iliustruota 
nuotraukomis ž autoriaus gy
venimo. Atspaudė Tėviškės Ži
burių spaustuvė Toronte, Kana
doje. Knygos autorius yra pro
fesorius dr. Antanas Ramūnas, 
Otavos universiteto lyginamų
jų pėtiagoginių mokslų centro 
direktorius, psichologinių ir pe
dagoginių mokslų fakulteto or
dinarinis profesorius.

Sesuo Marija Jurgita Saulai- 
tytė — KAI MES NUTYLAM,

Atsakymas
Tamsta teisingai sakai, kad ■ 

jūsų mirus, ir na- 
ir sutaupos banke tektų 

gyvajam, kad ir neparašius tęs- fl 
kas atsitiktų, ' J

ir vyras žūtumė- -
te automobilio k>- W
tastrofoje arba kitoje nelaimė- 
je? Kas žiūrėtų ir kas atsitik- ■ , .V7"" . c-
tų su sudėtomis
sutaupomis ir kas rūpintųsi ta-. B ___ / ,
tais Tamstų reikalais? Niekas / - Į
negalėtų pasakyti, kam Tams- Loe AŠitiltv l. Fronto aMMŪ graMHio is mraegs Moratoros vakaru (mtoae ii w*bm
tų turtas tektų tokiu atveju. tcmb'iMtm Jonas Atatis-(imvirtas»Nuotr.’L.

eismo nelaimių (traffic acci- 
dents) gadynėje, kas rūpintųsi 
Tamstų palaidojimu pagal 
Tamstų norus?

Todėl labai svarbu:'turėti 
vykdytoją (eiecutor), kuriam 
Tamstos galite testamente nu
rodyti, kur ir kaip norite Tams
tos būti laidojami.

nestiprus. 1

Schaffo veikalo paskirtis
Schaffo veikalas daugiau yra 

skirtas komunizmo vadam, jų 
partijos elitui ir visiem komu
nistų partijos nariam. Veika
las daugiausiai liečia komuniz
mo ideologinę strategiją. Jame 
svarstomos tos~ sąlygos, nuo 
kurių priklauso socializmo su
aktyvinimas masėse ir jo for
mų pagerinimas kolektyviniam 
gyvenimui. Veikalo autorius 
daugiau sielojasi socializmo li
kimu, kadangi socializmo rea
lizacijai gręsia pavojus iš jo pa
grindinės esmės nepažinimo ir 
iš nelemtos komunizmo politi-
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Tikėjimas tebera gyvas IŠ VISUR
Kun. dr. Zenonas Smilga ne

seniai paskirtas St. Mary ame
rikiečių parapijos New London, 
Conn., klebonu. Ta proga to 
miesto dienraštis “The Day” 
(kasdieninis tiražas 35,585 egz.) 
gruodžio 30 Įsidėjo naujo klebo
no nuotrauką ir straipsnį, ku-

Kun. dr. Zenonas Smilga

Hartford, Conn.
Hartfordo ir artimųjų koloni

jų lietuviai ruošiasi iškilmingai 
kartu švęsti jubiliejinę Vasario 
16 šventę Hartforde vasario 18.

Minėjimas prasidės Švč. Tre
jybės bažnyčioje su iškilmingo
mis mišiomis, dalyvaujant Ai
do chorui, vadovaujamam mu
ziko J. Petkaičio, 10 vai. ryto. 
Kleb. kun. J. Matutis pasakys 
šventei pritaikintą pamokslą. 
Iškilmingose pamaldose daly
vaus veteranai, skautai ir skau
tės su vėliavomis. Po pamaldų 
bus eisena nuo bažnyčios i 
Bushnell parką. Ten bus padė
tas vainikas prie laisvės pa
minklo.

Minėjimo meninė programa 
Įvyks Būras mokyklos auditori
joj netoli nuo liet, klubo. Me
ninės programos pirmoji dalis 
prasidės 2:30 vai. p.p. anglų 
kalba; antroji meninės progra
mos dalis, su pagrindine kalba, 
bus lietuviška; programą pra
ves teisėjas Frank Monchun 
(Mončiūnas), meninę programą 
praturtins solistė Irena Stankū
naitė.

Yra vilties, kad šis Hartfor
do Liet. Bendruomenės ir visų 
lietuviškų draugijų atstovų ben
drai ruošiamas jubiliejinis mi
nėjimas bus sėkmingas 
Hartfordo bei artimųjų 
jų lietuviai jubiliejinės 
minėjime ir dar kartą
kys laisvam pasauliui, kad jie 
nenurims tol, kol Lietuva bus 
išlaisvinta! Jausdami širdy- 
se meilę savo tėvynei Lietuvai, 
lietuviai atsišauks į laisvojo pa
saulio žmones ir vyriausybes, 
prašydami jų moralinės ir ki
tokios pagalbos Lietuvos išlais
vinimui ir nepriklausomos val
stybės atstatymui.

Po oficialaus minėjimo Būras 
mokyklos auditorijoj bus vai
šės lietuvių klubo auditorijoj. 
Hartfordo LB valdyba malu 
niai kviečia visus dalyvauti lie
tuvių klubo auditorijoje 
vaišėse, bet prašo visų, kurie 
nori dalyvauti vaišėse, užsire 
gistruoti pas LB valdybos na 
rius arba pas liet, klubo vedė 
ją-

Visi jauskim šventą, pareigi 
šios nepaprastos šventės pro 
ga dalyvauti minėjime ir dai 
kartą pasižadėti kovai už mūši 
tėvų žemės — Lietuvos laisvę 

Iškilmingai visi švęskime ši; 
mūsų tautos šventę ir dar kar 
tą parodykim pasauliui, kai 
mes dar esame gyvi ir kovosiu 
už Lietuvos išlaisvinimą.

.V.M.K 

ir kad 
koloni- 
šventės 
pasisa-

rio originalas ir vertimas Dar
bininko redakciją pasiekė J. Ja- 
sio dėka.

Romos Katalikų kunigas, per
gyvenęs savo tėvynės Lietuvos 
tris invazijas, sako, kad politi
kai gali sugriauti pagrindines 
religines institucijas, bet tikėji
mas gali išlikti toks pat stip
rus, kaip jis buvo per šimtme
čius. “Taip kaip pirmoji krikš
čionybė pergyveno Romos per
sekiojimų šimtmečius, taip ir 
dabar 20 šimtmečio poli
tinės jėgos ir invazijos gali tikė
jimą nustumti į pogrindį, bet 
jis gali ištverti” — pareiškė 
kun. Zenonas A. Smilga, nau
jai paskirtasis Šv. Marijos R. 
K. parapijos ganytojas.

Kun. Smilga, kuris įsijungė į 
Šv. Marijos parapiją rugsėjo 
mėn., buvo 14 metų, kai So
vietų Sąjunga okupavo jo gim
tąją šalį. Jis buvo 15-kos, kai 
nacių Vokietija, sulaužiusi su
tartį, Įsiveržė į stipriai katali
kišką šalį, kuri prieš šimtme
čius buvo viena stipriausių Cen
trinės Europos galybių, 
vo 20-ties, kai Lietuvą 
kupavo Sovietai ir kai 
sisprendė ištrūkti iš už 
nės uždangos.

Jis pasakoja, kad jis matė 
tuo laiku tikėjimo naikinimą. 
Seminarijos buvo uždarytos, 
bažnyčios apkrautos mokesčiais, 
uždarinėjamos, o kunigai iš
tremiami.

Sovietai, okupavę Lietuvą, 
“tuoj konfiskavo visą privačią 
nuosavybę. Mano tėvas turėjo 
mažą ūkį, kurį jie atėmė ir lei
do naudotis tik gyv. namu”.

Jie lankė mažą parapijos baž- 
.nyčią Plungėje. “Bažnyčia išli
ko ir mes eidavome mišioms,

Ji bu- 
vėl o- 
jis ap- 
geleži-

TRETI DETROITO ARKIVYSK. SINODO BALSAVIMAI
Artėjame prie Detroito Arki

vyskupijos Sinodo balsavimų 
šv. Antano parapijoje pabaigos. 
Sausio 14 per visas pamaldas 
išdalinti balsavimo lapai tre
tiem balsavimam, šį kartą bal
suosime administracinius, eku
meninius ir apylinkės reikalų 
pasiūlymus. 26 labai svarbūs 
administraciniai klausimai jau 
buvo paskelbti anksčiau. ŠĮ kar
tą susipažinkime tik su eku
meniniais ir apylinkės reikalų 
pasiūlymais.

Ekumeniniai reikalai 

1. Reikia daug daugiau reli
ginio auklėjimo suaugusiem.

bet turėjome sunkenybių. Reli
gijos mokymas mokyklose bu
vo panaikintas”

Nors Lietuvoj, anot komu
nistų, jie turėję apie 3 proc. 
savųjų, bet pasipriešinimas So
vietams negalėjo būti lemia
mas, nes tai buvo klausimas 
3 milijonų šalies prieš 180 mi
lijonų galybę.

Jis ir brolis pasitraukė į Vo
kietiją 1944, kai Raudonoji 
Armija artėjo į Lietuvą. Jų tė
vai atsisakė pasitraukti iš Lietu
vos ir, kaip po dvylikos metų 
sužinojo, jie buvo ištremti į Si
biro darbo vergų stovyklas.

Vokietijoje, padedant bažny
čiai, jie gavo prieglaudą ir, 
kaip ir daug kitų lietuvių, į sa
vo gimtąjį kraštą jau nebegrį
žo. Kai Europoje baigėsi karas, 
Z. Smilga nuvyko į Romą, kur 
jis studijavo Gregorianumo u- 
niversitete. 1950 jis buvo įšven
tintas kunigu ir tęsė studijas 
ten pat toliau, įgydamas teolo
gijos licencijatą ir, apgynęs di
sertaciją apie Stalino Sovietų 
žemės ūkio kolektyvizavimo 
doktriną, gavo daktaro laipsnį.

Į Ameriką atvyko 1955 ir bu
vo Šv. Sebastijono parapijos, 
Middletown, Conn., klebono pa
dėjėjas iki buvo paskirtas į Šv. 
Marijos parapiją.

Jis netiki, kad dabartinis So
vietų kontrolės sušvelnėjimas 
satelituose reikštų ir Bažnyčios 
priespaudos bei minties laisvės 
suvaržymo sušvelnėjimą. “A- 
teitis yra labai liūdna. Jie yra 
ateistai ir jų tikslas užvaldyti 
pasaulį”. Tačiau jis pareiškė, 
kad “Tikėjimas yra vistiek sti
prus. žmonės vistiek meldžiasi 
ir ima šv. sakramentus. Kai 
kas mano, kad' tikėjimas ten 
yra dabar stipresnis, negu kada 
nors pirmiau”.

2. Stengtis ugdyti ekumeni
nę dvasią savoje parapijoje.

3. Klebonas turėtų paruošti 
prasmingesni Evangelijos aiški
nimą ar pamokslą.

4. Reikėtų panaikinti mišių 
stipendijas.

5. Sutvarkyti mišrių šeimų 
laidotuvių potvarkius, pvz., ka
talikų Į nekatalikų kapines ir 
atvirkščiai.

6. Ar kunigai turėtų dėvėti 
koloratką visą laiką?

7. Patariama turėti kavutę ar 
užkandžius sekmadieniais, kad 
būtų progos visiem susitikti.

8. Panaikinti laidotuvių pro
cesijas i kapines. Laidotuvių

(pastarasis fotografavo).

Nashua, N.H., komitetas Lietuvos nepriklausomybės š ventei minėti. Iš k. j d. pirmoje eilėje: kleb. kun. Juozas 
Bucevičius, teisėjas Leonardas G. Velishka, kun. Adolfas Vainauskas, Mikas Tartelis ir adv. Alph. J. Raudo
nis: stovi dr. Gasperas Grigas, Kazys Kazlauskas, Kazys Grauslys ir Antanas F. Kneižys. Nuotraukoje nėra 
inž. Prano Bernoto, Petro Savicko, Onos Sinkevičiūtės ir Barry J. Palmer

ŽINIOS IŠ NASHUA, N. H
Kalėdų vidurnaktį šv. Kazi

miero lietuvių parapijos bažny
čioje kleb. kun. Juozas Bucevi
čius, M.. S. mišias aukojo lietu
viškai. Choras, vadovaujamas 
muziko Jono Tamulionio, mi
šias ir giesmes giedojo irgi tik 
lietuviškai.

Kleb. kun. Juozo Bucevi- 
čiaus, M. S., iniciatyva lapkričio 
14 buvo sukviestas organizaci
jų — draugijų ir šiaip asmenų 
susirinkimas parapijos svetai
nėje. Susirinkimo tikslas: šiais 
metais iškilmingai paminėti 50 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo sukakti. Kleb. kun. Juo
zas Bucevičius, paaiškinęs tiks
lą, pakvietė Antaną F. Kneižį 
užrašyti kas bus nutarta. Kal
bėjo kun. Adolfas Vainauskas,

direktorius vienas palydėtų 
karstą iš bažnyčios Į kapines.

9. Ekumenizmo dvasia turė
tų būti skleidžiama parapie- 
čiam per katalikišką spaudą ir 
per parapijos kunigus.

10. Dabartiniai Bažnyčios pa
tarnavimai ir veikla turi būti 
daugiau nukreipta Į jaunimą, 
kad jį labiau patraukti į akty
vesnį parapijos gyvenimą.

Apylinkės reikalai
1. Reikėtų skelbti parapijose 

sergančiųjų ir į vargą papuolu
sių parapiečių pavardes, kad 
būtų galima padėti per išrinktą 
parapijos komitetą.

2. Bažnyčia turėtų pakeisti 
savo nusistatymą gimimų kont
rolės klausimu, leisdama pa - 
tiem vedusiem žmonėm nu - 
spręsti, koki vedybinės meilės 
išreiškimo būdai ir metodai ne
prieštarauja jų krikščioniškai 
sąžinei.

3. Detroito arkidiecezija at
lieka puikų darbą bendruome
nės reikaluose (civilinių teisių, 
socialinio teisingumo, ekume
ninio ryšio ir kitose srityse). 
Yra būtina siekti, kad ši nau
dinga akcija nesiribotų vien 
kanceliarijos pastangomis, bet 
būtų perkelta-ūr į parapijų vei
klos akiratį.

Mūsų parapijoje nebuvo jo
kių pasiūlymų vienuolių ir mi
sijų reikalais, todėl šie klausi
mai nebus pas mus balsuoja
mi.

Treti ir paskutiniai Detroito 
arkivyskupijos sinodo balsavi
mai šv. Antano parapijoje į- 
vyks sausio 21 per visas pamal
das. Visų trijų balsavimų me- , 
tu parapiečiai pasisakys net 92 
klausimais. Viso mūsų diskusi
nėse grupėse buvo iškelta virš 
130 sumanymų, tačiau kai 
rie jų buvo labai panašūs, 
dėl balsavimui patiekta tik 
nėti 92 klausimai. O visoje
troito arkivyskupijoje, kuri api
ma virš 300 parapijų ir virš 
pusantro milijono katalikų, bu
vo pasiūlyta apie ketvirtis mili
jono (250.0001 sumanymų.

V. Kutkus

ku- 
to- 
mi- 
De-

Kazys Grauslys ir kiti. Buvo 
Įvairių pasiūlymų: ruošti ban
ketą, turėti radijo programą, 
kviesti valstijos gubernatorių ir 
vietinį majorą; taip pat kviesti 

' Lietuvos garbės konsulą adv.
A. O. Shallną, Jack Sharkey 
(Juozą Žukauską). Sudarytas 
komitetas, į kuri įėjo šie as
menys: kun. Juozas Bucevičius 

—garbės pirmininkas; teisė
jas Leonardas G. Velishka — 
pirmininkas; kun. Adolfas Vai
nauskas, adv. Alphonsas Raudo
nis ir Mikas Tartelis — vice
pirmininkai; Kazys Grauslys ir 
inž. Pranas Bernotas — sekre
toriai; Kazys Kazlauskas ir Ona 
Sinkevičiūtė — iždininkai; Bar- 
ry Juozas Palmer ir Antanas F. 
Kneižys — informacija; Petras 
Savickas ir Teklė Mitchell 
nariai. Kitame susirinkime 
rinktas dr. Gasperas Grigas 
rezoliucijom.
• Mikalina Kudzmienė, 76
amžiaus, gyv. 15 Eastman St., 
mirė lapkričio 30. Palaidota 
gruodžio 2 iš šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčios. Pali
ko liūdesy marčią Bernice, anū
kę Geraldine, gyv. Norfolk, 
Va., proanūkę ir daug giminių.

iŠ-

m.

VVATERBURY, CONN.

Pietūs Matulaičio namų labui

Sausio 21, sekmadienį, nuo 
12 vai. lietuvių klube 48 Green 
St., ruošiamas jaukus pobūvis- 
pietūs Putname statomų Matu
laičio namų labui.

Pernai tokie pietūs su lietu
viškais valgiais labai pasisekė 
ir žmonių buvo daug: labai pa
togu iš bažnyčios tiesiog Į pie
tus, o ir namie tą dieną pietų 
gaminti nebereikia — visa šei
ma atvykusi pobūvin sočiai pa
valgo.

Pietus ruošia Nek. Pr. Mari
jos seserų kongregacijos rėmė
jų Waterburio skyrius. Tikima
si, į pobūvį atvyks ir seselių iš 
Putnamo. V.

Kalėdų eglutė Philadelphijoje (Kiškutis — O. PliuAkonytė) Nuo! r. V. Gn>z<L'io

Jonas A. Kryževičius, 87 m. 
amžiaus, gyv. 54 Worcester St., 
mirė gruodžio 14. Palaidotas 
gruodžio 16 iš šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios. Paliko liū
desy tris dukterėčias ir sūnėną.

Nikodimas Juknevičius, 83 
m. amžiaus, gyv. Lowell, Mass., 
mirė gruodžio 12. Palaidotas 
gruodžio 15 iš šv. Kazimiero 
liet, parapijos bažnyčios. Pa
liko dvi dukterėčias ir kitas gi
mines.

Visi trys buvo pašarvoti Ka
zio Kazlausko šermeninėje, 8 
E. Pearl St. ir palaidoti šv. Kry
žiaus (parapijos) kapinėse.

Monika Miškinienė, 79 m. 
amžiaus, gyv. Ledge St., mirė 
gruodžio 21. Velionė buvo pa
šarvota ir palaidota iš Kazio 
Kazlausko šermeninės, 8 E. 
Pearl St. Paliko liūdesy dukte
rį Rozaliną Uždavinienę, du 
sūnus — Joną ir Juozą, 10 a- 
nūkų ir 4 proanūkus.

Stasys J. Kazlauskas, 44 m. 
amžiaus gyv. 26 Campello St., 
Hudson, N.H., mirė gruodžio 
18. Palaidotas gruodžio 21 iš 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčios. Velionis buvo ve
teranas ir palaidotas su militari- 
nėmis apeigomis. Buvo pašarvo
tas Kazio Kazlausko šermeninė
je, 8 E. Pearl St. A.

— Teatro festivalis įvyks lap
kričio 27 — gruodžio 1, Pa
dėkos dienos savaitgaly, Jauni
mo centre Chicagoje. Anatoli
jaus Kairio iškelta mintis su
rengti Teatro festivalį nepri
klausomybės atkūrimo 50 me
tų sukakčiai atžymėti rado pri
tarimo LB centro valdyboje ir 
LB tarybos suvažiavime Cleve- 
lande. Teatro festivalyje kvie
čiami dalyvauti visi JAV ir Ka
nados lietuvių teatrai. Teatro 
festivalio rengėjas yra JAV 
LB Kultūros fondas. Sambūrių 
vadovai informacijų, sugestijų 
bei kitais reikalais 
kreiptis į Kultūros fondą adre
su: A. Kairys, 2943 West 59th. 
St., Chicago, III. 60629.

prašomi

— Ateitininkę Saikaus- 
kio vardo kūrybos premija Į- 
steigta nepriklausomybės su
kakties proga ir skirta atžymė
ti kūrybos laimėjimam įvairio
se srityse. Sausio 7 ji paskirta 
dr. Juozui Girniui, knygos “I- 
dealas ir laikas” autoriui. Pre
mijos mecenatai — ateitinin
kai gydytojai: dr. K. Ambra
zaitis, dr. P. Kisielius, dr. A. 
Lipskis, dr. A. Razmą, dr. B. 
Valatka ir dr. P. žemaitis. Pre
mija — $1,500. Tai stambiau
sia iš visų mūsiškių esamų pre
mijų.

— Matulaičio namę statyba 
baigiama. Kad jų gyventojai 
jaustųsi savųjų tarpe, norime, 
kad ir dirbantieji daugumoj bū
tų lietuviai. Reikalingi darbi
ninkai ir darbininkės įvairiem 
darbam: slaugės (RN ir LPN), 
jų padėjėjos, raštinės, virtuvės 
ir skalbyklos darbininkės; vy
rai — namo ir sodybos priežiū
rai. Kreiptis: Matulaitis Nur- 
sing Home, Putnam, Conn. 
06260.
— Kun. dr. Titas Narbutas ap

siėmė suredaguoti kun. Alfon
so Sušinsko raštus. Kaip žinia, 
šis populiarus jaunimo rašyto
jas mirė prieš porą metų, pa
likdamas visą pluoštą spaudai 
nebaigtų parengti raštų. Pir
miausia spaudai • rengiama 
“šviesos ir šešėliai”.

— Solistė Janina Liustikai- 
tė, gyvenanti Kanadoje, o šiuo 
metu viešinti Romoje, rengiasi 
išleisti savo dainų ir arijų 
plokštelę.
— Vasario 16 gimnazijos gy

venimas buvo pavaizduotas fil
me, kuris buvo rodomas gruo
džio 5 per Sueddeutscher Rund- 
funk televizijos kanalą. Filmas 
buvo palydimas šiltų ir pozi
tyvių komentarų. Buvo rodo
mas gimnazijos direktorius, ku
ris apibūdino gimnazijos tiks
lą ir paskirtį, gimnazijos išorės 
vaizdai, klasės pamokų metu, 
tautiniai šokiai, bendrabučio 
kambariai, vėliavos pakėlimas, 
krepšinio rungtynės ir kt.

— Scrantono vyskupijos laik
raštis “The Light” aprašo že
mės prakasimo apeigas gruo
džio 10 šv. Marijos, Jėzaus Nu
kryžiuoto seserų prieglaudoje 
Elmhurst, Pa. Prieglauda bus 
praplėsta nauju 52 lovų spar
nu, kurio statyba kainuos 
$850,000. Prakasimo iškilmėse 
dalyvavo vysk. Carrol McCor- 
mick, prel. J. Boll-Baltusevičius 
ir kiti dvasiškiai bei gausus 
bendradarbių būrys.

— Dalia Tallat-Kelpšaitė, JV 
LB centro valdybos vicepirmi
ninkė, atstovavo centro valdy
bą Baltimorėje Įvykusiame A- 
merikos Lietuvių Studentų Są
jungos suvažiavime ir kalbėjo 
tema: Lietuvių Bendruomenė 
ir jaunimas.
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Jaunoji dainininkė Janina Mathews “Curley McDimple” vaidinime dainuoja 
pagrindinį vaidmenį.

Lietuvaites debiutas 
teatre

Broadway

Ne vieno artisto svajonė pa
tekti Į New Yorko Broadway 
teatrų sceną. Ta svajonė sep- 
tynerių metų Janinai Mathews 
įvyko 1967 gruodžio 10. Nuo 
tos dienos Janina, solistės Lio
nės Juodytės ir Aleksandro 
Mathevvs dukra, 3 kart savaitėj 
dalyvauja Mary Boylan ir Ro- 
bert Dahdah “Curley McDipm- 
le” pastatymuose.

šio muzikalinio veikalo 
premjera įvyko lapkričio 2 2 
Bert Wheeler teatre (250 W. 
43rd. St., New York, N. Y.). Pa
grindinę rolę atliko 8 metų 
Bayn Johnson. Kadangi kiek
vieną savaitę vyksta 10 spektak
lių, jai vienai buvo persunkti 
pasirodyti visuose spektakliuo
se. Konkurso keliu iš 200 mer
gaičių pagrindinei rolei buvo 
atrinkta Janina. Visas spektak
lis tęsiasi arti dviejų valandų, 
o pagrindinę Curley rolę vaidi
nanti mergaitė scenoje išbūna 
49 minutes. Janina savo rolei 
(“star” kategorijoj) pasiruošė

DARBININKAS

per dvi savaites ir gruodžio 10 
puikiai pasirodė scenoje. Nuo 
tada ji vaidina kiekvieną savai
tę antradienio vakarą ir sek
madienio popietę ir vakarą. 
(Išskyrus pirmadienius, veika
las kartojamas kiekvieną vaka
rą 8:30 vai., o šeštadieniais ir 
sekmadieniais dar ir 3 vai. po
piet).

Veikalas dviejų veiksmų, per
pintas muzikaliniais ir moder
naus baleto numeriais. Turi
nys nukelia į 1934 m. Shirley 
Temple muzikalinių filmų pa
vyzdžiu, blondinė našlaitė pri
tampa prie nuoširdžios jaunos 
šeimos. Depresijos laikų gyve
nimo iškarpoj pavaizduojama 
ir linksmų ir liūdnesnių mo
mentų. Namų savininkė, stam
bi, geros širdies airė, nors turi 
sunkumų su savo vyru, užjau
čia jaunųjų menininkų porą. 
Priglaustą našlaitę ginant nuo 
žiaurokos našlaityno prižiūrė
tojos, visus suburia bendras 
darbas ir meilė.

Pastatymo dekoracijos gana

Visos nuotraukos
V. Maželio

kuklios. Labai įspūdingi specia
lūs šviesų efektai.

Iš suaugusių savo vaidyba 
ypač išsiskiria geraširdės Sa
ros rolėje Helon Blount ir dai
nininkės vaidmeny Bernadette 
Peters. Žiūrovus labai maloniai 
nuteikia Janinos vaidyba. Ji tu
ri progos ir padainuoti ir pa
šokti ir į pokalbius įsijungti. 
Jos tarsena aiški, vaidyba tvir
ta, laikysena savarankiška ir 
laisva. Tai pirmas stambesnis 
Janinos laimėjimas. Anksčiau 
ji yra dainavusi Gracie Man- 
sion tuometiniam New Yorko 
burmistrui Wagner, šen. R. 
Kennedy ir kitiem svečiam, o 
taip pat yra pasirodžiusi Jack 
Paar ir Kraft Musical Theatre 
televizijos programose. Yra dai
navusi ir lietuviam, šis Janinos 
pasirodymas palankiai Įvertin
tas ir amerikiečių spaudoje.

P.S. Ta pačia proga pateikia
me keletą šeimos parūpintų 
nuotraukų iš “Curley McDimp
le” vaidinimo pastatymo.

d., nr. 41968 m., sausio 16

Scena i§ vaidinimo

Janina Mathews ir Bayn Johnson, kuri taip pat pakaitais dainuoja “Curley McDimple” pastatyme.
Scena iš “Curley McDimple” vaidinimo

Scena iš vaidinimo Janiną apdovanojo Apreiškimo parapijos mokyklos seselės, kurios ję moko. Dešinėje su baltu apsiaustu — Janinos 
motina — solistė Lionė Juodytė-Mathevvs, kairėje dainininkas Philip Francesco (jo senelis kilęs iš Lietuvos).
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SERVICE

Nuotr. Elv. Degutienės

PADĖKA

MR. RO8E 
78 W 131th Street

Light Carpentiy Work 
Ali Work Guaranteed 

fcaH AU 3-8637

PADŽKA
Gražiai praėjus Lietuvių Mo

terų pirmoje 1967 suvažiavimo 
metų minėjimui, Lietuvių Mo
terų Klubų Federacija, ir Lie-

W>>
to!

PADANGIŲ NUOTRUPOS

mė* Anglų atstumo, bet nuo žemės ašies

užtikrinti žmonės, jog asteroi- lės, prie antro elipsės focus, 
das Ikaras, kuris labai priartės 1 ‘ ’ ’’ “ J ”das Ikm*as, tūris labai priartės visai priešingoje elipsės pusėje, 
'prie mūsų planetoB 1968 tnr- Klimatas bus Mitas, nes žemės 
•žefio 10, 8v.ž6 min. ryto, nesu- ašis bus nukreipta į saulę ir jos 
sidurs su mūsų žeme.. .(Apie spinduliai kris stačiu kampu. 
Ikaro grėsmę žiūrėk Darbinin
ko nr. 65, 1967 spalio 3).

Arčiausiai saulės. Kasta, bet 
teisinga: mūsų žemė savo or
bitoje apie saulę buvo arčiau
siai prie jos sausio 4. Toliau
siai nuo jos ji bus liepos 2. 
Bbnlės cBsk« sausio 4 buvo 5 
proc. didesnis neta jis bus lie
pos 2. Atstumo skirtumas ape

nė Organizacijų Sąjunga nuo
širdžiai dėkoja: Aldonai Nasvy- 
tytei-Augustinavičienei ir Aldo
nai šlepetytekJanačienei už į- 
domias paskaitas; Irenai Veb- 
laitienei už programos paįvairi
nimą savo talentingu skaitymu 
iš Lietuvių Moterų Kūrybos; 
mergaitėms: Eglei _ Žilionytei, 
Irenai Sandanavičiūtei, Rūtai 
Noreikaitei, kurios tautiniuo
se rūbuose f puikiai reprezen
tavo jaunąją kartą; ponioms —

¥OUBAD 
CANCEE OR CRANGE 

TeL: 367-3630

„„

JOSEPH P. SINKOWSKY 
LAtOpTUVIŲ DIREKTORIUS

renkamos bet kurtoje miesto dalyje. 
4221 PARK AVĖ,

STEAM MATH8, MA88AGE6 for

Men: Igonday; Wednesday. Friday, 
Baturday and Bunday. Houn ii AM 
to 11 PM. Laonard Bedtford Rnlsh 
Uteam Batha 1989 Madison Avenue 
N.Y,C between 124 and 125 Streets 

Tel. LB 4-8686

JULtO GOOCHMAN 
CONTRACTOR 

Everything in the Contracting Fleld 
Garpentry work Brickwork

T«L 863-2475

Tel. 441-0095 Sidney M. Vogei
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas

BUTLER’S
Radio A T. V patarnavimas

Pantoodami orp vėsintuvai
Taisomi bet kokios firmos gaminiai 

ir moddiaL 
80-09 JAMAICA AVĖ. 

Woodhaven, N. Y. 11421

Kregždienei, E. Vaimmmi, ir M. 
Vaitiekūnienei už ypatingi 
puošniai ir skoningai paruoš
tą vaišių stalą;visoms ir visiem 
sveikinusiem asmeniškai ar raš
tu, atsilankiusiom ir atsilankiu- 
siem iš toli ir arti į 60 metų 
minėjimą.

Visom minėjimo rengėjom, 
sveikinusiom ir sveikinusiem ir 
atsilankiusiem linkime laimin
gų ir darbingų Naujųjų 1968 

' metų,
Vincė Leskaitienė, 

LMK Federacija 
Magdalena Galdikienė,

LKMP Organizacijų Sąjunga

277-5804
FRANK J. VOGEL
Laidotuvių direktorius

McCUE FUNERAL HOME

Koplyčios galimos, kur tik

395 Autu m n Ave^ Brooklyn, N. Y. 
11208

PADĖKA
Kalėdų eglutės vakaras pra

ėjo su dideliu pasisekimu, nors 
dėl blogo oro publikos buvo 
mažiau negu tikėtasi. Bet pats 
parengimas davė gražių rezul
tatų. Būtų neįmanoma to pa
siekti be mūsų gėlųjų rėmėjų, 
mokyklos tėvelių, aukų ir dar
bo.

Dėkojame T. Alinskui už pa
statymą tokio gražaus veikalo, 
mūsų mielai J. Matulaitienei, 
paruošusiai visus šokius, M. 
Žukauskienei už gražias dekorą- zui, kun. Walter 
cijas, Prekeriui ir A. Bobe
liui už sutvarkymą garsiakal
bių, V. Kidoliui už apšvietimą.

New Yorko biznieriam: V. 
Saldainiui, M. šalinskienei, 0. 
Ginkienei, F; Bručui, V. Belec
kui, V. Ubaravičiui, P. Banai
čiui, P. Kadui, P. Baadžiukui 

už do-

CARPET SERVICE
InstaUations Repairs 

and Sbampoo 
Ali Work Guaranteed 

Call

MR. JUNIOR DAVIS 
------ CY 8-0284 —

Laidotuvėms 7 patogios moderniškos 
su vėsinimais koplyčios, su didele

Simpatingai patarnauja: Aliau J

RIDGEWOOD CHAPELS 
663 Grandvie* Avenue 

Tėl. EM 6-3200 
(Gatės - Forest) 

Ridgewood, N.Y. 11227Dienos paitgėjo. Sausio 10 
diena buvo ilgesnė 11 minučių 
visom vietovėm pasaulyje ant 
40 paralelės; New Yorkas, O- 
maha, Pittsburgh, Pa., Petin
gas ir t.t. Tai yra šiaurės pusru
tulis. Pietų pusrutulyje ant 40- 
tos paralelės diena buvo 11 
minučių trumpesnė: centrinė 
Argentina, Wellington, New 
Zealand, Tasmanijos sala ir t.t.

Lietuvoje ir aplink visą že-

PAINTING
Now is the time to paint your home. 

Immediate clean, neat Service 
PAINTING, DECORATTNG 

and PAPERHANGING
Call us now — 854-6628 

J J J PAINTING

Nuoširdžiai dėkoju visiem 
draugam ir bičiuliam, kurie 
man suteikė paguodos ligos me
tu, ypatingai: kun. Bruno Kru- 

Masiuliui, 
kun. Jonui Pakalniškiui, kun. 
Antanui Račkauskui, p. Aro- 
miskienei, p. Sandanavičie- 
nei, p. A. Percodani, p. Gagie- 
nei, p. Frances Gagaitei, p. Gu
daitienei, p. Kašetienei, p. Ka
šėtaitei, p. Vitkevich, P. Mus- .ryl°WHBLi^:9

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NĖW YORKE
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 Kil. 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. HiHside, NJ. 07205; teL 201- 
289-6878.

Market 2-5172

BUVUS
FCNEBAI. HOME

Mario Teixeira, Jr. 
Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street
Newark, N J. 07105SEWING MACHINES repossessed, 

Portable Consoles, Deskmodels pay 
balance due. Singer touch and sew 
$105.90 others from $19.

Call Credit mauager 
924-7930

Koctas Sietynas be gardžių tortą, pyragų ir ku-

DISPLAY

PHILADELPH1A, PA.

Latsvės žiburys — NEW YORK — 
- lietuvių ir anglų kalbomis sekma-

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga

Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mich. 
48227; tel. 273-2224.

LIETUVIŠKŲ MEUODUŲ 
KABIO VALANDA 

girdima kiekv. šeštadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM-1400

For Sočiai Business FŪnrfions 
Church Groups — beautiful room 
upper East Side Thumpers 1266 Ist 
Avenue N.Y.C. Call Dauny 249-3881 
after 8 PM.

boston. mass 
Vedėjas 

STEP. MINKUB

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p>.

WHIL - 1430 kil. Medford, Mase. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

KARLONAS

THEO. HILLEBRAMB INC.

3-5300

JUOZO MISIŪNO GARIMŲ KRAUTUYt — Galim gauti įvafrtaurios rū
neriją ir šiuo metu yra kari-

ir reguHuųja. Metų gaitstija. 
Graviruoja vištoje. Z31 litAv*. 
(t. 13-14 81) NVC, Tai 475-2890

1288 N. Wrlhvood Av»„ Fine Ura* 
(via W. Babyton PO.). L.L, N.Y.

TfTi e^peė, kurios viename fo- 
eus randasi saulė (taškas ąr- mę ant 56 paralelės sausio 10 

diena buvo ilgesnė 23 min. 58

RIMOS IR JUOZO BRUŽINSKŲ SIUNTINIŲ ĮSTAIGA siunčia dovanų 
siuntimus į. Lietuvų. Krautuvėje didelis pasirinkimas geros rūšies prekių 
žemomis kainomis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siuntiniai 
gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos prekės, daniški maisto 
siuntiniai, itališki akordeonai ir nylon’o firipalčiaL Parūpinami “dolerio 
krautuvių” kuponai. 370 Union Avė. Brooklyn N.Y. 11211; Tel. EV 4-4952. 
DOVANŲ SIUNTINIAI { LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą, patar
navimų. Ftrina Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36

pareigas* susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių išsiun-

1 Best 38th SL Bar York, N.Y. 10016. Aplankykite musų skyrius: Chicago,

H ABDMISKiS (Armakauskas)

Grand SL, BrooHyn, N. Y. 11211; ST 2-5043. 
JOGEPH GARSZVA — GStABĖMOUS, BAJ 
koplyčios. 281 Bedford Avenee, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvoto ir juoda balta (g»- 
U vykti ir i kitus miestus), portretūra, meno dubų nuotraukos ir kiti foto

Royal ir kt produktus, tiesiai ir pigiau N firmų sandelių: Katamas molinė*

VYTAUTĄ* BELECKAS, sav. Binter Gdrdea Tarei*. 1388 Madom 9L,

narna kaina.
SiDAMIINlO VARPO KEPYKLA - SHver 9eH Baldng Co. LietuvMka Ir

LITAS INVESTING CO, INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 88-01 ll«h Street Rfchmond IfiU, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 6756 S- Western Avė. Chicago, UL 66686 (312) 476-8242.

kinių mamytės. Ačiū visiem tė
vam už aukas ir visiem, kurie 
savo darbu prisidėjo prie lote
rijos, baro ir bufeto tvarky
mo. Padėka ir visiem svečiam, 
kurie parėmė mūsų tradicinę 
Eglutę.

Maironio Mokyklos 
Tėvu Komitetas

teikiam, p. Tarmey, p. Guza- 
bam, p. V. Minsiavich, p. Zu- 
buis, Broliui Kazimierui už lin
kėjimus ir Kalėdų plotkelę, ku- - 
rią viena valgiau pro ašaras; 
taip pat visiem tiem, kurie at
siuntė sveikinimus, lankė ma
ne ligoninėj, prinešė dovanų, . 
meldės už mano sveikatą, bei 
užprašė šv. mišias. Džiaugiuosi 
laimingai sugrįžus į savo vie
nuolyną.

Sesuo M. Nikodemą, 
64 Havemeyer Street 

Brooklyn, N.Y., 11211

. PL, Middle Vil-

NEW BBTTAIN, CONN.

TeL B A 9-1181

BOSTON, WORCE8TER 
BROCKTON, 
Vedėjas P. VISGINIS

173 Arthiir St, Brockton 18, Mase.
TeL JU 6-7209

FM bangomis 105,7 MC

Richard Chun KARATE CENTER 
Aakido - Jiu-Jitsu - Judo also weight 
reducing instructions. For Men, Wo- 

men and Children Beginner, Green 
Beit and Black Beit courses offered.

1487 Ist Avė. (bet 77 A 78th SU) 
734-8900

John H. Eggers Publication* 
Making Coin Cards over 50 yrs. 

PILFER-PROOF REFTJND CARDS 
EGGERS COIN CARDS 

Carry all coins eafely for mail orier 
selling. CoHections-Refundš Fimd- 
Raising successfully used by Busi- 

hNpi- 
; MY.

SIMONSON
FUNĖRAL HOME

847-0300, Wm. H. SIMONSON,

119-04 HiHside Avenue 
Richmond HiH, N.Y 
97-01 lOlst Avenue 
Ozone Park, N.Y.

Tel. 753-6181
DEUNIKS HJNEHAL HOME 

THOMAS DEUNIKS

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪN AVICIUS 

WBMI-FM 95.7
273 Victoria R(L, Hartford 14, Conn.

TeL : 249-4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 pjh

Tel. 563-2754 
Sekmadieniais 124X1 Iki 12:30 v. p^.

šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 pus

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALTUOS 
Lietuvos prisiminimai

Sekmed. 9:35 ik1 10:30 ryto

NAUJA LIETUVHKA iEIMA įvyko lietuvių svetainėje. Jau- 
MSda M. Tarnaitė iŠ Nor- noji yra baigusi Norwood High.

wood, Mass., 196? gruodžio 30 School ir Dean kolegiją Frank- 
susituekė su itn. Povilu P. Na- lyne, o jaunasis — Bostono V- 

___ _____ _ . kraštam iš Woreester, Mass. niversiteto areonautikos in* 
Mes amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės Ju mntarv-fAs rvH Itotuvhi fcv 
ir vyno. 183-66 Lefferto Blvd. Richmond HH1, N.Y. 11418. Tel VI 3-8844. ** Z • ■
s ag maisto KRAUTUvt. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-86 Jamaica Avė. Jurgio parapijos bažnyčioje pa- neje tarnyboje lakūnų pilotų 
woodhaven, n.y. 11421. vi 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. imi. st lahnjno kun. A. Janušonis. Ves- mokykloje. Jaunavedžiai ilges- 
2-43Ž9. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. - -
Pristotam į namus lieL skilandžius, sūrius. We take aR orders spėriai prtee 
for Weddlngs and Parties. Home-made Boiogna.

turinės vaišės , dalyvaujant niam laikui apsigyveno Georgi- 
daug svečių, o ypač jaunimo,. jos valstybėje, netoli Floridos. į

ggg DEXTER PARK 
PHARMACY IE1

Wm. AnastaM, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cer. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421 

FE DELTVER 
Mldngen 2-4130

Įsteigta 1917 m.
KAMSOTS

FL0WERS, INC.
Gėlės. Vaisių pintinės.

84-11 Jamaica Avenue,
Woodhaven N.Y. 11421
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Majorui Baliui Bobeliui mi
rus, vietoj gėlių prie jo karsto, 
Balfui aukojo: J. Rimavičius, J. 
Valakas ir K. Bačiauskas.

Anicetą Simutį, Lietuvos ge
neralinį konsulą New Yor--^ 
ke, Naujų Metų proga pasvei
kino ir New Yorko gubernato
rius Nelson A, Rockefeller.

Juozas Navickas, 67 metų, 
staiga širdies priepuoliu mirė 
sausio 15 apie pirmą valandą 
nakties. Pašarvotas M. šalins- 
kienės šermeninėje. Atsisveiki
nimas trečiadienio vakare. Lai
dojamas sausio 18, ketvirtadie
nį, 10 v.r. iš Apreiškimo para
pijos bažnyčios Cypress Hills 
kapinėse. Paliko nuliūdime 
žmona Monika, duktė Rasa, sū
nus Vytautas ir kiti giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Uršulė Strolienė mirė 1967 
gruodžio 20, palaidota iš Švc. 
Trejybės lietuvių Bažnyčios 
Newark, N.J. Paliko liūdintį sū
nų Kazimierą ir 2 dukras: Mari
ją Genienę ir Oną Pocienę ir 
kitus gimines. Velionės gra
žiam prisiminimui vietoj gėlių 
auką prisiuntė T. Pranciškonų 
statomam Jaunimo centrui 100 
dol. Aukojo: Jankauskų šeima 
Gillette, N.J. 20 dol., Diliai iš 
E. Orange, N.J., 15 dol., J. 
Butkienė iš Long Branch, N.J., 
5 dol., Mikšių šeima iš Walpole, 
Mass., 10 dol., J. Jasukaitienė 
iš Newark, N.J., 5 dol.. Ona 
Pocienė iš Newark, N.J. 45 dol. 
Visiem geradariam maloni pa
dėka už įamžinimą a.a. Uršulės 
Strolienės vardo Pranciškonų 
maldose bei velionės prisimini
mą lietuviškame centre New 
Yorke.

A. Vakselis, P. VVitenus ir S. 
Briedis sudaro New Yorko A. 
L. Tarybos komisiją, kuri rū
pinasi Vasario 16 sukakties po
puliarinimu amerikiečių tarpe. 
Jie stengiasi gauti gubernato
riaus bei burmistro ta proga 
specialias proklamacijas ir kitų 
įtakingų amerikiečių viešus pa
reiškimus. o taip pat ieško ke
lių kaip šios sukakties proga 
Lietuvos klausimas būtų palies
tas vietinėje spaudoje ir kito
se viešojo susižinojimo institu
cijose.

Veronika Janušienė baigia 
persirgti plaučių uždegimu, ku
ris kilo nuo influencos.

Skautai, uždegdami žvake*, pradeda ta vo kūčia* gruodžio 17 Maspetho sa
lėje. Prie stalo: prel. J. Balkūnas, kun. P. Bulovas, kun. J. Pakalniškis.
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Vytautas Saldaitis jubilieji
nių metų įžangoje Maironio 
mokyklai paaukojo 50 dol. Ar 
ne smagu tėvų komitetui dirb
ti, kai atsiranda dosni ranka 
lietuviškai mokyklai?

Pranas Bružas, savininkas 
svetainės, esančios 86-16 Ja- 
maica Avė., Woodhaven, N. Y., 
sausio 27 nemokamai briedie
na vaišins visus, kurie tik ten 
atsilankys. Pranas Bručas lei
džia nemokamai naudotis savo 
svetaine įvairiem lietuvių pa
rengimam. Svetaine naudojasi 
ir operetės choras savo repeti
cijom. Briedžiai yra nušauti pa
ties Bručo ir jo draugų.

Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos tra
dicinis balius New Yorke įvyks 
vasario 24 d. 9 vai. vak. The 
Summit of New York, Embas- 
sy “A” salėje, E. 51 St. ir Lex- 
ington Avė., New York, N. Y.

Prel. J. Balkūnas kalbės apie 
Baltijos tautų laisvinimo prob
lemas, minint Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nepriklausomy
bės sukaktis. Lietuviškų dainų 
padainuos Louise Senken, so
pranas. Jai akomponuos Al
girdas Kačanauskas. Taip pat 
bus išstatyta lietuviškų rank
darbiu, gintaro ir Lietuvos paš
to ženklų paroda. Rengia Saint 
Michael Forum organizacija. 
Visa tai įvyks Overseas Press 
Club patalpose, 54 W. 40 St., 
New York. N.Y., sausio 19 
penktadieni, 7 vai. vak. Ne na
riai prie įėjimo aukoja 2.50 
dol.

NAUJA KNYGA
Amens In Amber, Leonardo 

Andriekaus anglų kalba poezi
jos — eilėraščių knyga. Dail. 
T. Valiaus iliustracijos. D. Jo
naitienės vertimas. Kietais vir
šeliais, kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoje.

Ridgewoode išnuomojamas 
butas iš 5 šviesių kampinių 
kambarių. Pageidaujama suau
gę žmonės. Butas yra tik vie
nas blokas nuo požeminio trau
kinėlio stoties. Informacijai tel. 
366-3512

Išnuomojamas kambarys vie
nos šeimos name Richmond 
Hill sekcijoje. Skambinti vaka
rais: MI 1-4120.

Nuotr. V. Reivydžio
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New Yorko skautų kūčiose tėvų stalas

MASPETHO VARGONININKO A. VISMINO IŠLEISTUVĖS
Sausio 6 Maspetho lietuvių 

parapijos salėje surengtos An
tano ir Teklės Visminų išleistu
vės. Žmonių atsilankė apie 300.

Antanas Visminas V. Atsi
mainymo parapijoje vargonin- 
ku išbuvo 30 metų ir daug pa
sidarbavo šiai lietuvių parapi
jai. Pirmiausia jis suorganiza
vo puikų chorą, kuriame buvo 
60 žmonių. Chorą tiek išlavino, 
kad su juo išpildė gana sun
kius muzikos veikalus. Tris kar
tus išpildė “Septynius pasku
tinius Kristaus žodžius”, šis di
delis muzikos veikalas būdavo 
išpildomas gavėnios metu. Vie
ną kartą su juo koncertavo šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje

New Jersey lietuvių Tarybos pranešimas
NJL Taryba rengia iškil

mingą 1968 Vasario 16 minėji
mą. Minėjimas įvyks vasario 
11. Prasidės 3:30 v. p.p. iškil
mingomis pamaldomis Netv
arko R. K. Katedroje. Šv. mi
šios aukojamos lietuvių kalba. 
Pamaldose dalyvaus kardinolas, 
vysk. V. Brizgys ir visi New 
Jersey valstijos- lietuviškų pa
rapijų kunigai. Laike pamaldų 
giedos visi New Jersey valsti
jos lietuviški chorai su “Rūtos” 
ansambliu. Po pamaldų, 6 v.v. 
Robert Treat Hotel (50 Park 
Place, Newark, N.J.) bus meni
nė programa, puota ir šokiai.

Garbės svečiais pakviesti į- 
žymūs JAV politikai ir admi
nistracijos pareigūnai: New 
Jersey State gubernatorius, abu 
senatoriai, kongreso nariai, N. 
J. valstijos Pabaltijo Tautų ir 
Pavergtų Tautų komitetų at
stovai bei iškilieji lietuviai. Pa
grindiniais kalbėtojais pakvies
ti: angliškai — mūsų visų ger
biamas, Lietuvos reikalus giliai 
suprantąs ir neatsisakąs mum 
padėti senatorius Harrison A. 
Williams, Jr., lietuviškai —Lie
tuvos atstovybės Washingtone 
patarėjas dr. S. Bačkis.

Visų New Jersey valstijos lie
tuvių pareiga minėjime kuo 
gausiau dalyvauti, užpildyti ka
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Inž. VYTAUTUI LIOBIUI
mirus, poniai Aldonai ir sūnums Vytautui, Arvydui ir 
Algimantui nuoširdžią užuojautą reiškia

LSB Atlanto Rajono Vadija

A i A

Maj. BALIUI BOBELIUI
mirus, sūnui Antanui ir šeimai reiškiame gilią užuojautą.

LSB Atlanto Rajono Vadija

Brooklyne. Taip pat choras iš
moko visą eilę naujų mišių.

A. Visminas mėgo sceną ir su 
choru pastatė keletą operečių: 
Consilium Facultatis, Kamin
krėtys ir malūninkas. Su cho
ru pastatė apie 20 dramos vei
kalų. Keletą metų per gavėnią 
statė religinio turinio veikalą 
“Piloto duktė”.

Kai New Yorke buvo 1964- 
65 metų pasaulinė paroda, lie
tuvių komiteto pirmininkas dr. 
J. Stukas jam pavedė suorgani
zuoti New Yorko valstybės pa- 
vilijone lietuvių pasirodymą 
1964 rugsėjo 20. A. Visminas 
suorganizavo chorus ir puikią 
parodos eiseną.

tedrą ir viešbučio sales. Nuo
širdžiai prašornę ir kaimyninių 
valstijų lietuvius, kurie tą die
ną minėjimų nerengia, atsilan
kyti į šį minėjimą; ypač tiki
mės svečių iš New Yorko.

Meninei programai, puotai ir 
šokiam bilieto kaina $10.00, 
jaunimui tik šokiam, kurie 
prasidės 8 v.v. — S2.00. Bilie
tus į programą reikia įsigyti iš 
anksto, nes prie Įėjimo puo
tai bilietų nebus. Prie įėjimo 
bus galima gauti bilietus tik šo
kiam. Šokiam gros populiarus, 
pilname sąstate Gene Bichko 
orkestras.

Bilietus į minėjimą galima 
Įsigyti pas platintojus, pas NJ 
L Tarybos kasininką inž. W. 
Dilį, 543 Clinton St., East Or
ange, N. J. Tel. OR 2-1107 ir 
visose lietuviškose klebonijose. 
Norį sėdėti savam būrely, pra
šomi iš anksto užsisakyti staliu
kus pas NJL Tarybos vicepir
mininkes: M. Stoniutę, 61 Ar- 
Imgton Avė. East Orange, N.J., 
tel. 674-3723 ir E. Trečiokienę, 
185 No. Sterling Drive, Orange, 
N. J., tel. 675-3925.

Per minėjimą aukų niekas 
nerinks. Prie durų bus staliu
kas — kas norės, galės paauko
ti. P. Puronas
NJL Tarybos spaudos atstovas

Prie to paties lietuvių komi
teto jis dirbo kaip muzikos ir 
chorų koordinatorius, kai bir
želio 13 ir rugsėjo 5 buvo ren
giamos Baltijos dienos ir pasi
rodymai.

Išleistuves surengė parapijos 
choras ir draugijos. Vadovavo 
prel. J. Balkūnas, kuris pasakė 
atsisveikinimo kalbą ir gražiai 
Įvertino A. Vismino darbus.

Antanas Visminas

(Prelato kalba kitą dieną buvo 
perduota per Laisvės Žiburio 
radiją.) Taip pat atsisveikinimo 
kalbas pasakė: V. Alksninis— 
LB vardu, J. Sidtis — šv. Var
do draugijos vardu, B. Čapu- 
kas — choro vardu, R. Kezys 
— Laisvės Žiburio vardu. A. 
Pumputis ir jo žmona įteikė do
vanų knygų: Lithuanian Folk 
Talės ir J. Jankaus trijų veiks
mų dramą “Peilio ašmenimis”, 
Prel. J. Balkūnas Įteikė parapi
jos dovaną. Taip pat puikią do
vaną įteikė ir choras.

Baigiant išleistuvių vakarie
nę, publika padainavo liaudies 
dainelių, vadovaujant Vytautui 
Kerbeliui.

Visminai išvyko gyventi į 
Floridą. M.

Parengimai New Yorke
Sausio 19 — Lietuviškas vakaras 

“Overseas Press” klube, 54 West 
40th Street, New York City, N.Y., 
6:30 p.p.: pagrindinis kalbėtojas 
prel. J. Balkūnas. Rengia St. Mi
chael Forum.

Vasario 3—BALFo vakarienė ir 
akademija Maspetho liet, parapijos 
salėje, 5 vai. p.p.

Vasario 4 — Apreiškimo parapi
jos klebono Emerito N. Pakalnio ir 
naujo klebono J. Aleksiuno pager
bimas Polonaise Terrace, Greenpoint 
(Brooklyn). Rengia parapijos orga
nizacijų komitetas.

Vasario 3 — Jaunimo šokiai 8:30 
vai. vak. Lietuvių Atletų Klube.

Vasario 18 — Lietuvos nepriklau
somybės 50 metų atstatymo — Va
sario 16 dienos minėjimas New Yor
ke. Rengia N.Y. Amerikos Lietuvių 
Taryba.

Vasario 24 — Užgavėnės — Liet, 
kryžiaus Flushing Meadows parke 
išlaikymui paremti. Lietuvių Pilie
čių Klube, Maspeth, N.Y.. 7:30 vai. 
vak. Rengia kryžiaus tvarkymo ir 
išlaikymo komitetas..

Vasario 24 — Blynų vakaras 8:00 
vai. vak. Lietuvių Atletų Klube.

Vasario 24 — Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjungos 
tradicinis balius — “The Summit of 
New York” Embassy "A” salė. E. 
51th Street ir Lexington Avė., New 
York. N.Y. Pradžia 9 v.v.

Kovo 3 — Kaziuko Mugė — Mas
petho liet, parapijos salėje. Rengia 
New Yorko skautai.

Koncertas atidėtas. Sausio 
7 šv. Petro parapijos bažnyčio
je turėjo įvykti kalėdinis kon
certas, kurio programą buvo 
pasižadėjęs atlikti Polymnia 
choras kuriam keletą metų va
dovavo komp. Jeronimas Ka
činskas. Dėl naujų įsipareigoji
mų muzikos mokykloje, choro 
vadovavimą perdavė šio choro 
steigėjui Keith Phinney. Sausio
7 Bostoną ištiko didžiulė snie
go pūga ir gražusis koncertas 
turėjo būti atidedamas toli
mesniam laikui. Apie naują da
tą bus pranešta vėliau.

Bostono arkivyskupijoje ve
damas aukų rinkimo vajus arki
vyskupijos skolom apmokėti 
yra pratęstas iki balandžio mė
nesio. Šv. Petro parapijai yra 
nustatyta surinkti 90,000 
dol. Iki dabar aukom ir paža
dais yra surinkta 51,000 dol. 
Parapijos vyrai, kurie talkina 
šiam vajui, sausio 8 buvo susi
rinkę parapijos klebonijoje pa
sitarti ir dabar vėl lankys lietu
vius vajaus reikalu. Tikima, 
kad per keletą mėnesių bus ga
lima aplankyti visus parapie- 
čius ir dar trūkstamus 39,000 
dol. bus galima surinkti. Aukų 
rinkimui šv. Petro parapijo
je vadovauja kun. A. Janiūnas.

Sausio mėnesis yra laikraš
čių prenumeratų atnaujinimo 
mėnesis. Šv. Petro parapijoje 
arkivyskupijos laikraščio Pilot 
prenumeratas galima atnaujin
ti per kun. J. Svirską. Visų 
lietuviškų laikraščių ir žurnalų 
prenumeratas atnaujinti bei 
naujai laikraščius užsisakyti ga
lima per kun. J. Klimą.

Irena D. Treinienė Darbinin
ko redakcijai praneša dėl Dar
bininke tūpusios žinios apie 
Bostono kultūros klubą (nr. 83,
8 pslj'ir to klubo pirmininkų 
rinkimus. Nenorėdama vesti 
bergždžių ginčų spaudoje, I. 
Treinienė bylą perdavė LB 
garbės teismui.
Mirusieji

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų palai
doti šie asmens:

Alena Balčiūnas (gruodžio 
18), 75 m. amžiaus, gyvenusi
64 Gatės, So. Boston. Nuliūdi
me paliko sūnų. Palaidota šv. 
Povilo kapinėse Arlington, 
Mass.

Jonas Barolis (gruodžio 21), 
51 m. amžiaus, gyvenęs 1762 
Columbia Rd., So. Boston. Nu
liūdime paliko motiną ir sese
rį. Palaidotas Naujos Kalvari
jos kapinėse.

Izidorius Milius (gruodžio 26),
65 m. amžiaus, gyvenęs 310 W. 
4th., So. Boston. Nuliūdime pa
liko Lietuvoje žmoną ir dvi 
dukteris, o Bostone 3 seseris. 
Palaidotas Naujos Kalvarijos 
kapinėse.

Kovo 10 — New Yorko Vyrų Cho
ro koncertas Franklin K. Lane mo
kyklos salėje.

Kovo 17 — Vaikų kaukių balius 
Maspetho parapijos salėje. Rengia 
Maironio mokyklos tėvų komitetas.

Kovo 30 — Pianistės Aldonos Ke- 
palaitės koncertas Town Hali, New 
York, 5:30 vai.

Kovo 31 — sekmadienį — madų 
paroda.

Balandžio 27 d. — Operetės Choro 
metinis koncertas šeštadienį 7 v.v. 
Knights of Columbus salėje 86-22 
85th Street, Woodhaven.

Balandžio 28 — Lietuvių Kat. Mo
terų Organizacijų Pasaulinės Sąjun
gos 45-ių metų sukakties minėjimas.

Gegužės 4 d. 1968 m. — Pianistės 
Julijos Rajauskaitės koncertas. Town 
Hali. New Yorke. 5 vai. 30 min.

Gegužės 4 — šeštadienį, 7 v. v. 
pavasariniai šokiai, Knights of Co
lumbus salėje, 616 Jamaica Avenue, 
Brooklyne. Rengia Moterų Vienybė.

Gegužės 25 — Pavasario balius 
Maspetho salėje. Rengia skautams 
remti komitetas.

Birželio 2 — Chicagos Liet. Ope
ros "Gražina" pastatymas koncerti
nėje formoje. Rengia "Laisvės ži
burio" Radijo Klubas.

Birželio 8 — Maironio mokyklos 
abiturientų išleistuvės: iškilmingas 
aktas ir vaišės. Rengia Maironio 
mokyklos Tėvų komitetas.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
ir informacijos vadovui V. Radziva- 
nul, 84-16 110th Street, Richmond 
Hill, N. Y. 11418. Telef. Hl 1-9720.

Iš šv. Petro parapijos baž
nyčios per 1967 buvo palaido
ti *96 asmens. Daugumoje yra 
ankstesni ateiviai, bet tarp jų 
buvo ir 8 jau po antrojo karo 
atvykusieji.

Visi gyventojai, kurie nėra 
J. A. Valstybių piliečiai, sausio 
mėnesį privalo pranešti savo 
adresus imigracijos įstaigai už
pildant specialius blankus. Ad- 
dress Report Form I—53. šiuos 
blankus galima gauti pašte ir 
juos užpildytus taip pat galima 
grąžinti pat'šte arba Immigra- 
tion and Naturalization Ser
vice Office. Registraciją reikia 
atlikti iki sausio 31.

IR VĖL LIETUVIŠKAS 
KONCERTAS

Sekmadienį, sausio 21 d., 
8:30 vai. vak., Jordan Hali sa
lėje, Bostone, Mass., (važiuoti 
požeminiu iki Symphony) Įvyks
ta antrasis lietuviškosios mu
zikos — Vasyliūnų, Izidoriaus 
ir Vytenio, koncertas. Šiame 
koncerte talkininkauja ir klar
netistas David Mott, Berklee 
Music School mokytojas. Visa 
programa pašvęsta išimtinai 
kompozitoriaus Kazio Viktoro 
Banaičio kūrybai. Bus atlikta 
sonata smuikui ir fortepijo
nui d moli, pastoralinė suita, 
pavadinta “Lietuvos idilijos” 
smuikui, klarnetui ir fortepijo
nui ir rapsodiškoji sonata h 
moli, parašyta violončelei ir 
fortepijonui, kuri bus išpildyta 
altu (viola) vietoje violončelės. 
Tam tikslui smuikininkas šio
mis dienomis įsigyjo 500 dol. 
vertės altą gana palankiomis 
sąlygomis. Bilietai $2.—, 1.50 
ir 1.— gaunami salės kasoje. 
Koncertas prasidės punktua
liai ir baigsis apie 10 vai. Pro
fesoriaus Banaičio kūryba savo 
meliodijom, ritmu bei harmo- 
stiliumi, giliu lyriškumu, 
vaizdingu turiniu, savo 
nijom tiek yra lietuviška ir pa
traukli bei pagaunanti, kad tik
rai kiekvienam lietuviui būtų 
didelis nuostolis neišgirsti 
šios programos. Koncertantai, 
neturėdami jokio specialaus ra
ginančio bei bilietus platinan
čio aparato, nuoširdžiai visus 
kviečia ir tikisi gausaus klau
sytojų atsilankymo pabūti drau
ge lietuviškosios kūrybos dva
sioje. Tinka ir jaunimui nuo 
keturių metų amžiaus.

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.

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalba: Lithuanian Reader for 
Self-Instruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol. Abi knygas gali
ma užsisakyti:

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


