
Lili NR. 5
^KTASSS^FRIDAYr^AUsE^JANUAR^^Kr^r

10 CENTŲ

. .. .. . '   ’/ ' ’

Klausimas ne kaip pinigus gauti, bet kaip suvartoti
- LBJ už mokeseiy kėlimą 10%. Kongresas didžiausiu pritarimu | 

sutiko pažad^ kovoti prieš gatviy riaušes ir nusikaltimus . . .

kad derybos gali būti produk- 
tingos ir kad kita pusė neno
rės sustabdymo panaudoti sau 
stiprintis, kaip buvo praeityje. 
Dėl Sovietę:

Suminėjo pereitais metais 
pasirašytas su Sovietais sutar
tis; suminėjo, kad Izraelio — 
arabų karo metu pirmu kartu 

boję. ? . buvo pavartota “karštoji lini-
Dėl Vietnamo: ja”; santūriai atsiliepė apie

Pakartojo, kad priešas apsi- Glassboro susitikimą. “Rimti 
gauna, jei mano, kad Amen- skirtumai pasiliko tarp mūsų, 
ka neištesės. Bombardavimas _ nors šiuose santykiuose pada
bos sustabdytas, kai bus vilčių, rėm kai kurios pažangos nuo

* jungtiniame Kongreso posėdyje 
programinė kalba žaidė švie
som ir šešėliais.— pasididžia
vimu padaryta pažanga, išskai
čiavimu to, kur tebešreiškia at
silikimas. Penkiasdešimt mi
nučių kalboje išplėtojo tai, ką 
buvoskelbęs nauj įmetą kai

SOVIETAI atnaujino spaudimą Vokieti 
jai dėl valary Berlyno
Sovietų atstovas Bonnoje S. vietai pa"' i

K. Carapkinas sausio 6 Vokie
tijos užs. reikalų min. Brand- 
tui įteikė raštą ir žodžiu aiški
no:
— jei vakarų Vokietija nori

normalių santykį su rytų Eu- koslovakija ir kt. ir tada susi- 
repa, ji turi sumažinti savo po- laikyti nuo savo buvimo Berly-

pasirsiMdną mlcaių Bar- ne den^tj^ęijps, arba., .Bet

vietai paliko juos ramybėje ir 
spaudimą mėgina tiesiai Vo
kietijai.

Vokietijai tenka pasirinkti: 
arba jos pradėtus santykius su 
Rumunija, planuojamus su če-

PERDAŽO ŠALTOJO KARO ISTORIJĄ 
Buvo: "Saltąjj ^4 sukėlė Amerikos pasipriešinimas 
Sovietų agresijai". Siūlo: "Šaltąjį karą sukėlė Sovietų 
pasipriešinimas Amerikos agresijai"...

Esą "dešiniojo sparno" žmo
nių (tarp jų mini R. Nizoną ir 
McCarthy), talkinamų istorikų 
Stefan J. Possony ir C. C. Tan- 
sill, buvo kaltinama Roosevel- 
to vyriausybė, kad ji sąmonin
gai ar nesąmoningai Jaltos kon
ferencijoje išdavusi Amerikos 
interesus ir rytų Europą Stali
nui. Išdavimo sąmokslui įrody
ti buvo primenamas Alger Hiss, 
Roosėvelto patarėjas, nutektas 
už paslapčių išdavimą Sovie
tam. •

Esą liberalai, gindamiesi 
nuo šio kaltinimo, ėmėsi aiškin
ti, kad antrasis karas paliko to
kias aplinkybes, kuriom pakeis
ti Amerika turėjusi maža įta
kos, nes karo didžiausią naštą 
turėjo Sovietai; jie buvo di
džiausia jėga, užėmusi ir rytų 
Europą. Stalinas tuo dar nesi
tenkino ir savo įtaką išplėsti 
siekė toliau, nei Jaltoje buvo 
sutarta. Pasipriešinimas Stalino

Skaitydavom, kaip Sovietuo
se rašoma ir vėl perrašoma isto
rija — pagal naujų valdovų 
naują skonį. Patiriame, kad 
mėginama taip daryti ir Ameri
koje.

Sovietuose partija nustato 
skonį; nustato, kaip faktai, turi 
būti perdažyti; kitos spalvos 
dėti niekam kitam neleidžia; į- 
sako visiem naują spalvą pri
imti. Amerikoje skonį ir spalvą 
mėgina nustatyti partijėlė, bet 
negali įsakyti jį priimti. Įsaky
mą atstoja propaganda —kny
gos, magazinai ir kitos prie
monės ta pačia linkme kala ir 
kala piliečiui, kad jis patikėtų, 
jog tai, kas pirma buvo laiko
ma juoda, dabar reikia laikyti 
balta. ' . •

Perdažymo procese yra šiuo 
metu atsidūrusi viena pokari
nės politikos dalis — "šaltasis 
karas", kurio augančią įtampą* 
1946 Churchillis buvo išreiškęs 
žodžiais . apie; “geležinę uždan- ekspansijos veiksmam^ ir dayė^.

. _ . . pradžią šaltajam karui, kuria
me Amerikos tikslas buvo už
kirsti kelią . tai ekspansijai.
šiai minčiai - atstovavo George 
F. Kennan savo knygoje “Ame
rican Diplomacy” 1951. čia iš
dėta jo coiitainment politika, 
kuri ilgą laiką ir vyravo visuo
se amerikiečių pasisakymuose.

Bet jau Kennanas kritikavo 
Amerikos politikos tuos idea
listinius pagrindus, kuriais A- 
merika skyrėsi nuo Europos 
politikos; kritikavo Amerikos 
moralinį siekimą — laikytis tei
sės, atstatyti teisingumą ir de
mokratiją, ypačiai rytų Euro
poje.

Kritikoje nuėjo toliau auto- 
vadinami "revizionistai", 

prabilę nuo 1952. Jų-eilėje la
biausiai mini William Apple- 
man Williams (iš Wisconsin u- 
niversiteto) veikalą “The Tra- 
gedy of American Diplomacy” 
1959 ir paskiau Gar Alperovitz 
“Atomic Diplomacy”, 1965. Pa
gal tuos “revizionistus” Ameri
kos politikoje ir nebuvę to i- 
dealizmo kurį kritikavo Ken
nanas: nuo 1896 Amerika lai-

gą”, o Bernard Baruch 1947 da
vė patį vardą, tardamas: esame 
pačiam šaltojo karo viduryje. Į- 

- tampos viršūnės buvo 1948 ko
munistų perversmas Čekoslova
kijoje, Berlyno blokada. Atoly- 

> džio mėginimai prasidėjo nuo 
1955 “Ženevos dvasios’’.

sau
Kongrese sausio 17, vadovaujant kongresm. McCormack ir viceprezidentui 
Humphrey, prezidentas LBJ skaitė programinę kalbą

ŽYDŲ BALSAI — apie de Gaulle, Lenkiją, 
valstybes departamentą, žydy nutautimą
New Yorko žydų spaudoje savo tradicinį žydiškumą. Senie- 

šiuo metu vyrauja kelios te- ji j’rancūzijps žydai didžia da- 
mos.Pikči jumhi k ribai na apie lint yra sutirpę prancūzų tarpe.

N. Y. Times Magazine 
šio 14 paskelbė apžvalgą kny
gų, kurios aiškina “šaltojo ka
ro” atsiradimo priežastis. Ten 
Christopher Lasch, Northwest- 
ern universiteto istorijos pro
fesoriaus, surinktoje medžiago
je minimi trejopi momentai 
“šaltojo karo” istorijoje.

Vienos, Berlyno sienos ir Ku* į 
bos raketų krizės. Tačiau, ne
paisant pažangos, mes turime 
palaikyti karinę jėgą, gebančią 
atremti bet kokią grėsmę šios 
valstybės saūgumui... Mes to
kią jėgą turime ir ją palaikysi
me”.

Vidaus šviesos ir šešėliai:
Valstybės metinė'-;gamyba^ 

per 800 bilijonų. Per 83 mėne
sius palaipsniui ji kyla, šimtai 
tūkstančių tėvų, nebaigę pra
džios mokyklos, mato savo vai
kus, baigiančius kolegijas. Dau
gumas šeimų akivaizdžiai mato 
savo augahtį perteklių. Kyla 
klausimas ne kaip perteklius 
pasiekti, bet kaip jį suvartoti.. 
Per 4 m. ž. ūkis davė darbo 
7.5 mil. Treniravimo programa 
jau paruošė milijoną kvalifikuo
tų darbininkų. Tačiau: kai 
kuriuose vietose bedarbių 3-4 
kartus daugiau nei vidurkis fe- 
deraliniu plotu; smurtas išsiver
žė į gatves; nusikaltimai auga; 
pajamos žemės ūkio darbinin
kam mažesnės nei miestų; na
mų statoma toli ne tiek, kiek

_______  __ j,— r ______ y_________ reikia;. daugelis ^ų>apterštos, 
artimiausiai palietė pat| lame- ir nesaugi, fr tada įianasa atsi- miestuose oras apterštas, kai- d« Gaulte. Nors jis žydų atsto- Tuo susirūpinęs baronas Alain
tetį Kiesingerį, kuris pažadėjo lieptų ne bet ir nos kyla, doleriui grėsmė au- vui paaiškino, tkad jo žodžius de Rothschild, Prancūzijos žy-
Š| penktadieni nuskristi į Ber- ekonomikai vakarų Berlyne, ga--- reikia suprasti kaip pagyrimą, dų pirmininkas, lankėsi J. Val-
lyną į partijos narių ėgzilų iš kur gyvena 2.2 mil. Programa: ' o ne kaip niekinimą žydam, stybėse, planuodamas čia pa
rytų Vokietijos konferenciją. Maskva ėmėsi spausti Vokie- Ypatingai kalbėjo apie reika- Jewish Press taikstosi vis gre- ruošti rabinus, mokytojus, jau- 

Žymėtina, kadžio rasto*ko- tiją rytų Vokietijos prašoma, h apsaugoti pilietį nuo gatvės tinti de Gaulle ar su Hitleriu nimo vadus ir kitus intelektua- 
pijų Sovietai neįteikė Ameri- Ulbrichtas pasijuto politiškai smurto ir nusikaltimų; pasisa- ar su Stalinu/ Esą Renault au- lūs žydų dvasiniam ir religi- 
kos, Anglijos ir Prancūzijos vy- izoliuojamas, kada vakarų Vo- bausmių stiprinimą LSD tomobilių fabrikų direktorius niam atgimui. 
riausybem, kurios drauge su kietija pradėjo megzti ryšius narkotikų platintojam; Ęierre Dreyfus, vyriausybes bu- ** l*!-±
Sovietais formaliai tebevaldo tiesiai su satelitiniais kraštais. - « * „ .
Berlyną. Aiškinama, kad lig 
šiol susilaukę iš sąjungininkų 
griežto pasipriešinimo dėl viso
kių kombinaciją vakarų Berly
ną įjungti į rytu Vokietiją. So-

nos kyla, doleriui grėsmė au-

už vaikų ir motinų medicininę yo Įspėtas nedalyvauti- priėmi- 
globą, už ginklų pardavimo su- me, kai lankysis Syrijos min. 
varžymą. Pramatomiem pla- pirm. Jusuf Zayin. Jevvish 

Press palygina, kad 1938 me
tais paštų ministeris George

Anglijos imperija 
likviduojasi

Min. pirm. Wilsonas sausio 16 
paskelbė, kad ik 1971 anglų ka
riuomenė bus atitraukta iš Sue- 
so kanalo srities; užsakymai 
Amerikoje 50 karinių lėktuvų 
atšaukti; mokesčiai bus padi
dinti, sumažintos sumos sveika-

mų susilaukė pažadas kovoti 
prieš gatvių nusikaltimus ir 
riaušes.

nam biudžetas turi riekti 186 
bilijonų — 10.4 bil. daugiau nei 
dabartinis. Jei Kongresas pri
tars padidinti pajamų mokes
čius 10 procentų, tai biudžeto 
deficitas bus 8 bilijonai.

Prezidento kalba-buvo priim-

Nepasitenkinimas rodomas 
ir Amerikoje valstybės depar
tamentu ir net jame esančiais 
žydais. Drew Pearson (J. P. 
sausio 18) skundžiasi, kad vals
tybės departamentas priešinasi 

Mandel, žydas, buvo įspėtas Amerikos politikai už Izraelį, 
nebūti Paryžiuje, kai lankėsi Planuotojai, paruošę slaptą pla- 
Ribbentropas. Kita proga pri- ną prezidentui, esą palankus a- 
mena, kad de Gaulle turi 4 gy- rabam. Net ir prezidento pata- 
dytojus ir visi jie žydai. Esą rėjas Walt Rostow, pats žy- 
Stalino gydytojai taip pat 
buvę žydai, ir jiem buvo su
rengtas likvidavimas...

Aliarmo balsais rašoma apie ... . . .
žydę padėtį komunistę vaido- Ką amerikiečiai laiko Įžymiausiais 

žydų GaUupas rodo, kad Šuo me- — Kalifornijos universiteto 
teatras lankėsi New Yorke. Ak- tu įžymiausiais žmonėm ameri- studentai pasikvietė kalbėti bu- 
^inus Henry Grynberg pasipra- laikomi šie asmens: Ei- vusį kongresmaną Powell. Už

senbowens, Johnsonas, Billy kalbą jis prašė sumokėti jam 
. ___ . Grabam, Robert Kennedy, po-

piežius Paulius VI, Šen. Dirk- 
™ senas, R. Nizonas ir Wallace, 

Reagan, Harry Truman. Jau po 
jų eina Moshe Dayan, Goldwa-

das, remia valstybės departa- 2' F' ’^enna”’ co!rta..nf?e.nt ’ utya k. kos autorius ir ideahstinės politi-
mento proarabišką politiką. ko» kritikas

šė azylio. Jis tvirtino, kad žy
dų teatras buvo atsiųstas, kad

Lenkijoje turi laisvę. Iš tikrųjų 
esąs antisemitizmas — iš vei-

elgesys su arabais esąs Westmoreland, Rockefelleris.

2000 dol. Studentai sutiko ir su
mokėjo jam 1,250. Kai kalbė
tojas išvyko, pasirodė, kad jis 
nesumokėjo 500 moteliui, ku
riame gyveno ir sąskaitą apmo
kėti motelis pasiuntė studen
tam.

kėši “komercinės, politinės ir 
kultūrinės ekspansijos politi
kos”, siekė išplėsti savo įtaką 
visoje žemėje. Po antrojo pa
saulinio karo Amerika siekusi 
ne Europą apsaugoti nuo So
vietų ekspansijos, bet išspausti 
Sovietų įtaką iš rytų Europos. 
Sovietai buvo priversti priešin
tis Amerikos spaudimui, siek
dami apsaugoti savo vakarines 
sienas. Sovietuose augusi įta
ka grupių, kurios aiškino, kad 
“kapitalistine galybe” negali
ma pasitikėti.

Amerikos pastangas “revizio- 
nistai” vadina “reakciniu kapi
talizmu”, kuris, priešinasi “pa
saulio revoliucijos” eigai. “Šal
tasis karas” tepasikeisiąs,. kai 
bus Amerikos “sistema sunai
kinta” ir jos pačios santvarko
je įvyks “revoliucinės atmai
nos”. '

norint išgelbėti biudžetą be de
ficito.

— Jordanas po 1948 karo su 
Izraeliu buvo vienintelė arabų 
valstybė, kuri priėmė bėglius ir 
suteikė jiem pilietybę — 500, 
000 (iš jų paskiau susilaukė di
džiausių nerimo kėlėjų!)- Po 
pereitų metų karo vėl Jorda
nui teko 200,000 naujų bėglių. o

— Anglija atsisakė nuo su
tarties nupirkti iš Amerikos 50 
lėktuvų F-l 11 d 875 milijonus.

__ . ■ __ - Maskvos universiteto profe-L.I., sausio - - - F
17 anksti ryt? 19® detektyvai 
ir uniformuoti policininkai uni
versiteto bendrabuty suėmė
25 studentus ir 8 nestudentus, 
kaltinamus narkotikų platini- ukrainietis, atom.
mu.

— Amerflra karinė aviacija
paskyrė sumai Colorado uni 
versitetui tirti skraidančių 
lėkštelių klausimui. rna»«»”

— Pietų Afrikoje dr. Blain- ą ’ 
berg su svetima širdim visai 
gerai laikoj Kalifornijoje — Va

kupuotuose kraštuose.
To paties Jewish Press infor

macija, Lenkijoje pašalintas 
kom. partijos laikraščio Tribu- Washingtone federalinis tei- nuostolių, kurių senatorius tu
ną Ludu redaktorius Leon Kos- sėjas sausio 16 nusprendė, kad rėjo dėl paskelbimo spaudoje
man, žydas, išbuvęs tose pa- šen. Thomas J. Dodd turi tek (N.Y. Post). Ar senatorius bylą
reigose nuo 1956, kada atėjo sę kelti bylą Pearsonui bei An- kels — nepaskelbta.
Gomulka. Gomulkos artimas dersonui ir jo ofiso buvu-

siejama stiprėjanti cenzūra ir , jnįįefo narys. Pašalintas ir jo kė aniem žurnalistam dokumen-
susilaikynu nuo propagandos pavaduotojas Victor Borbbsky, tus iš senatoriaus bylų, dėl civk 
prieš Staliną. jįnio ieškinio — atlyginimo

- Soviet, J” _ r- “ - ~

e^e M? seMilmų streikavo 11,700 teksiu. Laimė- ją įsų 02,709 — teiapieket- 
rtShįa Egiptui aprtpinti. Ui pirm,my- „tadalis vis, ^imieaų st»-

Daugiauna susirupmnpo dėl uos šeštadalį 45 cn. vietoj 35 dentų pasauly. Iš jų stipendi-
— New Yerico aridvyufcupi- fydų Prancūzijoje. Ten žydų cn. už penktadalį. Už Hekvte- j. Valstybėse gauna 42,000.

Bėgliai iš Sovietu Sąjungos
Dodd gali reikalauti atlyginimo

sorius Aziz Ulug-Zade, išvykęs rūpinimas dėl sustipusios ideo- 
su komjaunuolių ekskursija į logijos tarp sovietinių piliečių. ___ _ ~~
Įndifc, paprašė jBylio Amai- Sustiprėjanfla Brežnevo_ įteka dn^’ir p^jcTeen^ ko- šiem tarnautojam, kurie patai
kos atstovybėje New Delbi. ° r -

Prieš porą mėnesių Boris

fizikas, ekskurijoje Kanadoje

partijos narys, bet jis išlaikęs 
savyje “labai tvirtą tikėjimą į

Pagal šį Amerikos “istorikų“ 
mokslą — jei iš vilko nori a- 
timti avį ir vilką išprašyti iŠ 
tvarto, tai esi agresorius, reak
cionierius. Ir nebūsi pažangus, 
kol pats nevirsi vilku.

Deja, tai neoriginalus moks
las. Tai kopija. Originalas Mas
kvoje.— Unesco informacijom, 

120 valstybių yra paskyrę už
sieniečiam studentam 215,0 00 
stipendijų; tokių studentų — Lotynę Amerikoje 1967 
1965 buvę 290,000, dabar esą nebuvo nė vieno karinio per- 

Now York* sausio 16 341,660. Jungtinėse Valstybėse versmo. Tai pirmas sykis per 
«. .25 metus.

goj* sausio 17 suimti 27 tar
nautojai už kyšius.

tur būt, Watertown. N.Y. —33 
žemiau nubaus, Burlington, Vt.

— Gvctamlrjo sausio 16 tus metus savo pareigose. S 53 dinį kardinolui SpeUmanui vietai, Izraelis, Prancūzija). 5. Už laukimo valandą 3 dol. ferencijoje, kurios Maskva sie- 
teroristai nujovė du Amerikos jo ptrmatakų, esą tik 5, išbuvę butų atsiklausta arkivyskupijos Naujai atsikėlę iš AHfero ir kitų vietoj 2. Sako, savaitinis šofe- kis jau dveji metai, Jugoslavi-
taro attache. pareigose ilgiau už jį. kunigų nuomonės. Afrikos vietų žydai yra išlaikę riui priedas bus apie 15 dol. ja vėl atsisakė dalyvauti. 23.
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‘ Kova tarp^iezės /Antitezės' ir 
sintezės, kova tarpt empyristi- 
nio, racionalistinio ir velninta- 
rtstnno gyveąttąp sbdcos ma

eMolatUjoš pa*

r •' £ tehesanso iškeltą
''težę, kad gamta yra Įsikūnijusi, 
regima dievybėj švietime gady
nė iškėlė antitezę, gamtos su- 
dievminimui priešpastatydama 

-žmOgiūs sudiėvinimą. -?ŽĮfiO- 
gūs yra Dievas^;, piomo;' šįye 

^deus)— tai .toji fotmulė, kuri

“Dievo sutemos’ 
temos’ ■ .. ■ v__ -- y:__ i-engvai pasieKifuna tramunuu? aroa automuouiais — oi-uov tartos, ir visa žmonija šum- Pask&nbtakfte: fw c ±± __ r_
(Šen pradėda kaip pro Ūkaną feTTORfe GALfeftO, Ine. (212) 3Ž6-2356. Paminklai amžiams 
praregėti, pamažu busti, atsi
peikėti iš tą iliuzijų, į kurias 
jmši pateko prieš ptšp tūstan
čio metų. Tfifi išsiblaivėjiibo 
laikotarpis. Mes patys ken
čiam šiandien visas stabų ko
vos pasekmes, nes mes patys 
ėsante stabų kūrinio nė tik sub
jektai, bet ir objektai, tad šta
bų kova vyksta ne tik šalia mū
sų, bet ir mumyse pačiuose. Vi
siškai galimas daiktas, kad 
šiandien mes stovime Europos 
kultūros penkiašimtmetinės 
dramos atomazgoje...

Ir materializmas, ir indivi
dualizmas,' ir socializmas^t.y. 
visos tos trys minėtos klaidin
gos prielaidos, kurios buvo pa
dėtos Vakarų Europos kultūros 
pastato pagrindai! ir kurių tar
pusavinė kova iššaukė nūdie
ninę krizę, — yra žlugimo iš
vakarėse ....

Žmoniją iš dabartinės kultū
ros krizės gali išgelbėti tik 
krikščionybė. Yra dabar tik 
du keliai: kelias, kuris veda į 
atsinaujinimą bei prisikėlimą, 
ir kebas, kuris veda dar į dides
nę katastrofą, į visuotini nuo
smuki, į mirti, i nebūtį. Ter- 
tium non datur, — trečios ga
limybės nėra” (126-131 psl.).

DAftBlHfHKAS

tojevskis, “Jūs MMtt Die-
-Į šaukėNietayhe, Į>r»- mofcasi haaataįja, kM Bei tyn 

juodus debesis vir- navjenis asmuo, nejį tautos bei ka:

rasės, nei pagaliau visa žmoni- <ww . „ __ ...
ja negali gyventi be Dievo. Ne- sumą. hrtfegt absoliu- 
buvo, nėra ir netari epochų be taus, pastovaus, nekintamo ma- 
Dievo. Jeigu Žmogus kartą pta- tų tnffll ĮfŠSfts
randa tikrąjį fiifevą, tai ps tada sritis bėireiškinius. PraraMft- 
pradeda kurti dievus, metasi į "**"
eidęlatriją... “Kūrį mąstytoją pradžią ir į kurį susibėga regi- 
mes beimtaĮoė —ar " 
Speaeerį, ar Marksą - 
nas iš jų biri savo <
riebi &rbiu de fiovre. . Europos, kultūros istorijoje

istorįįa £» išsikristalizavo trys pagrindė

savo Dievą it kuriančias die- 
ąį į-'nrtod® fįįtiausias šak- yus. Tai. dievų kūrimo isterija, 
jjję. Nietzsche gerai nujautė, Naujų laikų žmonijos apkajti- 
kokios yra baisios Dievo pra- nimas supagonėjknū yra pama- 
radūno pasekmės: Dievo, prara- tuotas. Stabmeldybęs esmė yra 
dimas neišvengiamai veda į ta, kąd santykinė yertybė yra 
dievų kūrimą, t y. į stajjmel- taikoma absoliųtinė vęrtybe. 
dybę. Šiandien aniropolo^jos , Tuo būdu yra? sukeičiama aukš

ta erudicija pedagoginiuose 
psichologiniuose plotuose, — 
idėjbse, veikaluose. ‘žavi sudė
tingo istorinio proceso taiklus 
suprastinimas — erinės suvo
ktinas tr jut ištyšHMMas kon- 
ttašttiSk rtgrCttnMMrt, taik
liom ištraukom. ’ SteMm taip 
pat autoriaus platūs ryšiai su 
pasaulio įžymybėm,.. su kuriom

vbjoritmo tr pfcdate^yros*’. 
SaŠfetydį EUtopdiėratn&rvo R. 
Tag*re??N: teetrfiajėvas, 3peug- 
feįHK,1 Arohas, DandtaŪ, Ortega 
y "feafcsri ir kt, iškeldami idr- 
tų ma&m ar dattgiatr kuitūfos

..‘TJievo praradimas”. — štai i -
toji, tnimpiausia antraštė, kuri istorija žmonijos, praradusios stabmridybės pavidalai... jm P*

j. Pirmąjį L štabmęldybės sąs gytabtaaų š^š.. .šį vęūo- 
partdrią gąpiha 4ų>Būdmti šia $$ . jįgriiųgytaų ; susftirtmią 
trmnpa formulė: 'niate i.-iu-:-
Dievas (Natūra .sive dėūs). Tai ■ x
grisieji B.. Spinezeą formulė.. 
X3fHan& čia suvedamas į g^mty- ‘ 
ką, kūrėjas suvedamas | karini- 
ją, priežastis Avėdama į padar- \ 
ftį. Kas absrihrtu, suvedama į 1 
tri, hrt safitykžSm. -

Tm ■ primop ,klaidingą tezė , "
bei prielaida, kuri buvo padėta . 
Eriopoą kultūros . pastato pa- 
grfodan.,$iteji formulė,yra pa- , F
slėptas daigas visų natfoalisti- 
nių, materijalistmių. empyrišti- 
ųių, ateistinių ete. tendencijų 
bei teori jų.

ši stabmeldybės . forma tę- . 
siasi per visą naujųjų laikų 
toriją:.nuo SpįDOZCfe bei jo

na utrkimo. nar- 
valsty- 

UkttMt — 110-04 
6-iBOO.

Autorius:
Antanas Paplauskas Ramū

nas — Ottawos ūbiveršitetb ly
ginamųjų pėdagbginių mbkslų 
centro direktorius, Psichologi
nių ir pedagoginių mokslų fa- 
kūlteto ordinarftus .ptofėsoriūs, 
Triptaūtinfo pedagoginių moks
lų žurnalo, leidžiamo UNESCO, 
patarėjai.

Pridėkim dar gimęs 1910; 
su Iškertom 1957*9 ^dedia- 
vęs Afostmdrinb, Atėnų, Bon- 
rtos., Kopenhagos, Lisabonos, 
Liuvenu Londono, Madrido,

______ ______ bMkJA  __________  
teMiL i. t.________________ Mteensed Martager and Notary Public. 660
&ttšd ŠL, N.t. Ž^li; ŠT 2-5043.

■“ GfektaEįftrus, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
281 bedRirii AVritA Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

rAtaiitmSfejrtritAk—iaidotmdq dtfefctdrtus. 84-02 Jamaica Avė.
IhlNiNifVėn, it.T. 11421. Šntettia garbingas Uddo- 

tsvęš. KįfįįBUk rtefitifeSiiM itSUisk miesto dalyse. TeL Vlrginia 7-4499.
NICidL,E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto- 
Bft. ŪB Ę Btreet, New York. N.Y. GR 5-1437.
kfc rifP*. Į^dĮtry PttDbd 197 tVebster A ve. Cambridge 
JėHį ttŪėiiėritą direktorius ir bahNtmuotojas. Moderniška 
1 ĄįUįk Aptaiėbu^i Cambridge ir Bostonų. *fR 6-6434. 
ta AMtrtVVt 322 TJnioh Avė. Brooklyn, N.Y. 11211, 
BtrtWBk8% vedtjiš. totais padlrfnkim£s įvairių vynų, 
bUą ivėntėtas bei Kitokioms progbnts.
IAA ritayhtalhkas — Lon£ Islande stato įvairaus dydžio 

nM$ta nanttta fantai* jpdta* baoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
psųė! ftatajo {•gttaKHnmė ant mėsų pirkėjo žemės. Statybų atitekanti 

statMltal ttl tatad prieinamą kainų. Tel. (516) AK 1^864. 
VYtAvfAl MMlMfes — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga-
B Vyrti «• ! fatas lUU-StiiS), puAMt&ra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
aKtažbritaMd. 422 Mtatarti ft. fadgeirood. N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677. 
•PAfftA pwabo« tėKtrtMb, 6Hm4k. Oiyrtipia, Zemth. Burrougfes,. FFC, 
Ikriai fr kt iMBdutiM tttaBI S p*iau Iš firmų sandėlių: Rašomas mašinė
lės ntttadų ta tt ktaMirt; ftgŪBč^stereo, ccfnsoles, transist. ir kt.; patefo
nai, įrekordavimo aparatai, skaičiavimo mašinos, ete. Katalogai gaunami 
pranešus ufiėSį Si»dftš Mv.: J. D. GfedMItis, 10 Barry rir. Es IŠoHŪpcftt, 
N.Y. 11’731, (S16) 757-bb55. New Yorke informuoja L. Vilkųtaitis 642-2137. 
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Wint«r Gardėn tavem. 1883 Mšdišon St., 
Itidgevobd, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vėstuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, dlfocHMil polatdotaviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
ŠibAtiftimd YAŪPO Kepykla - Silver Bell Baking €0. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pytagaL šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Daba ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-88-40 Stagg St. BrooMyn. N.Y. 11286; 
ŠT 2-5&3A _ - - . _
LlTAs HrirĖŪTIHG ČO^ llėč. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa- 
KUutata tfž indėlius. 88-01 114th Street Rlchmond Rili, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 6755 & Westem Avė. Chicago. IR. 60636 (3121 478-2242.
JUbZO ANttaUšlC ftėal Katate, Indorante. AptKudlmas gyvybės, įtartų. 
aMėmoMKų. baidų ir k. Kartų pardavimas- apdraudos. Income Tax užpil- 
dymas, Mutual Punta pinigų fnvestacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaiea A ve., Wdrtn»kVėb N.Y. 11421; VI7-4477. 
juožo MISIŪNO GEftlMŲ KRAUTUVE — GMlrtia gšdtf įvairimirtdk fū- 
Bės amėrikMTų it importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
» Vyno- 103-55 DeffMta Btvd. Rfchmond Hill. N.Y. 11418. Tel. VI 3-3544.
8 A G MAIŠTO KRAUTUVĄ Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Are. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077 ; 340 GHrtd Št. BrooktyA N.Y. 11211. ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūriua W« take all orders special price 
fbt Wed$t*fc aM Pirties. Home-madb Botogna.
8UPER1OR PtECE BOOD6 CORP. 200 Orėtai* SA Nrit York, N.Y. I00Ū2. 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos Jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medBagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šillcinės. 
tnMšytos, spštartūs. lovoms Mtiesalai. vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiauslonite 'Minomis. Specialus patarnavimas paruoštam pakistus į 
Europg. Užeikite ir įsitikinsite!

pššštiho) yra svarstomos pėda- veikėjus 
gogfoės filosofinės raidos 
žvilgsniu.

Vedamoji mintis: žmonijos ar autorius nuoširdus?; o jei

rasis pasisekė esąs lietuviško 
kilimo!), žavi originalios įžval
gos (nors jos ir nebūtų' stengia-*" 
masi pagrįsti!) — pvz. tarp 
šviėsiaūsių LiettivOs istorijos 
figūrų jis įžvelgia tris: Vytau
tą, šv: Karimiėrą< Įr Ciurhtmį; 
tarp labiausiai' suvokusių pneŠ- 
indoeuropi^inę ižėtūVą įžvel
gta kitus tris: Mtfaaų; Čiuriip- 
nį ft- Voldemat^ ta^7 keliai 
džių į rėitatyvybės mokslą ma
to lietuvius: Hermaną Miūkovs- 
ki, Oričarą Milašių ir vėl Čiur
lionį; tarp mokslo švfešą nešu* 

Neta Delbi, New Yotfco, Oslo, šių į Kurijąįrišta'. Vienos ir 
Paryžiaus, Romos, Upsalos, Vie- VilniaBš ųuū^šitetūš . i 
hoE,. Šeftevos uūivfctsftetįis. Teigiamai; (pedagoginiais su-. 
Taigi Sėjęs ”į'j^nluosfiisrvžm- i£ rtftfe
aėtiK” afibt artorfofeP-’lo- rkraš,'J&iivių 
ffiBų nirtffišS: “Kfeidai, Mafna, tartėiZMs^. 
y.l.Pyt-jy* veda nucsekBai j medžftigos
avienų planetos pomg . gros mp _ Sudievinimą, tai antrašas stab-
Knygta poMrite ZJdidybės pavidalas yra antro-

Vardas — €ife sutemų į auš-. poefentrizmas, kuris nuosekfiai
rą”, 4Š* piisl., riukinys štraips- g* P6' vrifa fenogaus ir proto šudięvi-
nių, kurie sudėstyti šešiais sky- - nimą bei absoliutizmą, ši priė-
rišis: 1. Gaisrų ir gaisų, paŠvais- j^da yra gfemriąš vteų deisti-
čiu ir prošvaisčių ženkle, 2. f“*®- "p ^ų, dualistinių, racionalistinių nbr>
Lietuva, Europa ir pasaulis . idealistinių, ifidividuąiistinių feikįt
.tarp sutemų ir aušros, 3. Sur- kcbus. ete. tendencijų^ teorijų... triadai
SUtn cdtda, 4. Žibintai, žaibai ir Itayfiit ittpfflii- 
žvaigždes, 5. Arklo, knygos, ly
ros Rūpintojėlio žehklfe, & Į 
kosminio amtiaus aušrą: Gūr- 
heriūbė pe&gbginė vizija.

Vi 7-2573.
At&Mrtldk (ArMtamkn) - Grabortas-balsamuotojas. Mo- 

Ąvenue Brooklyn, N.Y. 11211_EV7-4335. 
ĮAl HOME — Moderni koplyčia, Air-con-

yjft dievas” ;Wbv), Utot St trrifek Sta-______ _ _____________________ _______ _ _________________
jfTffHtffi 'tffft-. tariaBMfi^ dievai (Schein- Agcnrūro taita'ryti Mišmi ano š^ryto tid 7 vaL vakaro; sekmadieniais

Ne. YOHCO mieste — 
** Grunclig, t’eiehinken, Saapunkt, Nordmėnde neš. radijai, kamb. radijai, 

“Stabų SU- Hi-Fi (stereo), įrekordavimo aparatai, nešiojami stereo fonografai. Specia- 
Ir pavieniai individai Hstai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos aparatams.

Lengvai pasfėkiąma traukiniai# ąrba automobiliais — 61-05 39th Avėnųe, 
Wbodsita, N.Y. P&skrtnbirtrfte: 9-3900—nurodys kaip pasiekti jų vietų.
_______ _________ _ ___ ,__ , ___________________  _ s — vietoje ga- 
iritnami, Cft, pasirenkami ir pastatomi bet kur. Pagrindinė įstaiga: prie St. 
Johns kapinių, 7954 Metropolitan Ąve., Middlę Village, LJ.% N.Y.; prift Bt. 
Oaries kapinių: 123Ž M. wetiwood Avė., Pine Lawn (via W. Babylon P.O.), 
'LJ..N.Y.________________________________________ '___ * ■ ‘
ŠTUYVESANT JEWELkRŠ — Leb Urbach, Eurdpoje išsimokslinus kdkro- 
dihfnkšs. Virt 30 metų praktitas. Taisomus laikrodžius ėlęlctrdhišįfaii pa
tikrina ir reguliuoja. Metų garantija. Graviruoja vietoje. 231 ist Avėnūe 
(tarp ią-14 Sts) NYC; tel. 475-2650.
BŪYLER'8 RkDiO A T.V. ^tarnavimas. Tel. 441-0095, Sidney M. Vogei— 
sųžtpingas ir p^tifamžs patarnavimas. Parduodami oro vėsintuvai, taisomi 
bet kokios firmos gaminiai ir modeliai. 8(Wfe Jamaiea Avė. Woodtaten, 
N.Y. 11421. j;
A A. CHfeftNOV, niešic^noc daktarai — 223 2nd Ąvenuė (14 St. kampas), 
New York City (ofisas 14); teL GR 7-7697 / GR 7-7818. Gydo aštrias ir’ kro- 
niškas vyrų ir moterų ligas bei odos ligas. Priėmimo valandos kascŠėn nuo 
10 Iki 6 :15 Vdk.; šekiiadieniais nuo 11 iki 1 v&I. p.p.
BUYUS FUNĖRAL HOME, Mario Tėbteira, 3r. laidotuvių direktorius. 426 
Latayette St., Newark, NJ. 07105; tel. MArkėt 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernias koplyčios, oras vėdinamas.
KARLONAB FUNEkAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BRITAIN, CONN. TeL BA 9-1181.
SIMONSON Funeral Home Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 

.galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-0300, Wm. H. Simon- 
sbn, cHrektorius/LaMotuvių įstaigos: 119-04 HiHside Aven»e Rlcbmond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenūė Ozone Park, N.Y. . .. - - .
DELINIKS FUNERAL HOME, Thomas Deliniks, laidotuvhį direktorius — 
jautriai užjaučia nelaimės valandoje ir paruošia garbingas laidotuves. 17 
Congress Avė. Waterbury> Cdnn. 06708; tėL 753-6181.
FRANK J. VOGEL Išldotuvių dirėktOrius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė., Brooklyn, N.Y. 11208; 
tel. 277-5604.
RIOGEWOOOCHAPfeLS 663 Grandvievtr Avė. (prie Gatės ir Forest Avės.) 
Allah J. Rėitter-Jacbb Reftter, Licenšed Mgrs. Kada reikalas ištinka — 
daug lengvatų, jūsų paguodai ir pitoguhiui, jų tarjie: 7 mddėrnicš ‘vėsina
mos koplyčios, puikiai įrengta kaip namuosė esanti patalpa — atvangai, 
kompetentingas, veiklus ir simpatingas štabas, užtektinai vietos automobi
liams pastatyti.
/OSEPH P. 8INKOWSKY, laidotuvių direktorius — liūdesio valandoje su
teiks jums patarimus ir gilių užuojautų. Laidotuvių įst&igos-koplyčios pasi
renkamos bet kurioje miesto dalyje. 4221 Park Avė. (pr. Tremont Avė), 
Ėronx, N.Y. 10457; tėl. 863-2475.
LORELEI — populiariausia šokių vieta Yorkvillėje. Kiekvienų sekmadienį 
šokiai nuo 4 vai. p.p.; kas vakarų, išskyrus pirmadienius, groja Fredi Brei- 
tenbadis didžiulis Lorelei šokių orkestras; kiekvienų antradienį tarptauti
nės Šokių varžybos; šoka žymi Georg-Čorinely trijukė; puikūs laimėjimai; 
vokiška virtuvė, taip, ir vietiniai gėrimai, ėuropietiškas patainaviriiits — 
233 E. 86 Street (taip 2 ir 3 Avė.) New York City; tel. BA 2-9926. 
fŪMOŠ IR JUOZO BRUŽINSKŲ SIUNTINIŲ {STAIGA siunčia dovanų 
siuntinius į Lietuvų. Krautuvėje didelis pasirinkimas geros rūšies prekių 
žertomis kainomis. Priimami tėlefonfitiai t&tabyihai i£rtidUtoirii'siuntiniai 
gauti paštu. Užsakomi rusiški automottilirt ta kitos.prekės, taų^Hti-Jpatato 
siiuitiiiiai' itališki akordeonai ir nylon'o lietpalčiai. Pafūptaami “dolerio 
kršuturių” kuponai. 376 Union Ąve. Broiiidyii N.Y. 11211; Tel. E^ 4^4952.

risiąs gresia ge- Taip pat blogai prižiūrithi ir tfoVANŲ šiunYiniAi j Lietuvą —Mės statome hej>aTygfnaihų patar- 
štokos paVojūs. eksploatuojami įniktų vanden- UMta Trtiro egziAuoja itao 1931 m. Per tuos pragustas 36
kfijHO potvarkio tiekio magistraliniai ir gatvių metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam Štabui išpildyti visas 
^pažymėta pagal tinklai, lėtai likviduojamos f>areigi&, susietas šu siuntinių jpriėrnfmu, supakavimu, ir tų siuntinių išsiun- 
aįįjfa 93 kad- tinklu avarilOS tifnu. Išmėginkite mūsų patarnavimų ir būsite pataddnti. Mes turime didelį
KS“ • ’ “ J paairinkimų įvairių siuntiniams daiktų—geriausių siuntimui ir taį. pigiau

siomis komomis; pas mus gausite visko, kų tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir gaminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UhlrbN TOllRS 
1 Eššt 36th St. Nėw York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
UI. 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angies, Calif. — 344 North La &ea 
Avė. 90036.
fe. A. — LEĖStMa AriVORATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Stirta, M. t. NE 9-8826.
A AftbRIVŠKEVfčlUS — LAIKRODININKAS - JUVELYRAS. Auksas, 
staftras, AitintataL lūffcrodžM. ta68 Jamaica Avė. Woodhaven, N.Y. 11421,

tinklų avarijos.
suvartoja 50 Potvarkyje numatoma apri- 

amęjo į vandens, boti įmonėms vandens tieki-
rtyėjų gamybos mą iš miestų vandentiekių, b už

Į- galima vartoti vandenį, jų suvartotą, per nu-
rit' žrtėirų basei- statytį ribą, imti pehkeridpą

Rėnėsanso bei švietimo ga- ifų vandenį. -Didėli geriamojo mokestį.
^^cdn^^ūKiss optiurižmas, Švie- dynė pradėjo žmogų absoliiitin- vandens nuostoliai susidaro (Elta)

sos ie^Ojmtas rta&ha žtrto- ti, o F¥1 Nietzsches, M. Stirhe- gyvėnaiūtĮjų namų ir kntturi- *■“ ntatamm.fa.e.v    * .,
riūm parittaėjim% kada >a su- rio moksle šis absoliutizmas nių-buitinių pastatų vidaus van- ■ ■ . n-™*- teta
periatyViBs, pet&tais epitetais pasiekė saYo kulminaciją. dentiekro tinkluose ir įrengi- ^2 1“B
M MK tai godumo taktas 3. Prieš renesanso gadynės imtose.
. . . . veikalus, kurie išteių gamta yra Me- _vjtoiaas miest0 nlm, „j. Mrs^So^n^nu-
bndr^e epmjeje «« to ate ir^ptteS šrataio gadynes a į^ndė fl K<mg0
vertu Tai provokuoja abejonę: antrterę, kad žmogmi yra tte-

. .., . . „ , . y^, ronumtumo gadyne įskėlė 8us nuoston tas nirti.
krizė (sutemos) yta -iš esmes nuoširdus, tai ar nėra naivus, .suką: T>endruomene yra. Die- z
pfedagogtfte. — pasaulėžiūrinė stikle Šokėtas laikydaftUSK vas”. Sudievinama tendruome- — Vietinių tarybų vykdomų- — Šen. Javits teberemia į 
krizė —■' skirtingas žmogaus su- deimančiukais? nė bei įvairūs bendruomeninio jų komitetų namų valdybos prezidentus gub. Romney. Jei
pratimas; supratimo raida Suks- Jgas: mėgsta iš' dalies daryti gyvenimo vienetai bei lytys, k (mažesniuose miestuose) nepa- jis nebūtų nominuotas, tada

-,hi į krikščrokūško tauverealiz- išvadą apie Visūmą, gafi būti A: šeima, tauta, valstybė, kla- tenkinamei prižiūri, uelMku re- javits remtų gub. Reckėfelleri. ______________ .
jbo ktidą (į S&srą). .-*«• į federa- suvėduotas iŠ tokių superlaty- sė, rase, ar nėt visa žmonių montuoja vandentiekio vidaus Šen. McCarthy ntisfekUndė, fcV7-2trt. JAdSu
Htmą pftčtame žmoguje, fede- vU daryti neteisiūgą Sprendi- giminė. Flchtei, sakysime, tau- kandau\fcei armatūrą, 'fetegai kad jo neparemia šen. R. Ken-
rahzftią tarp Žmonių ir Uratų, į mą apta Višą vėikąĮ|. ta yta įsikūnijęs dievas, Gobi- erganistieja jų ėksptefaavimą. nedy.
Jungttaį Pasaulį- Tai duoda vii- 
čių LietaveB, Europos, pasaulio 
ateičiai, išvesgūmt spnmgteri- 
rtr:pertraiunov skelbusio MeS ■
nant “Vakarų žlugimą”. 

Pasisakymų forma — kalei- B
doskopiška: tarp mokslinės, 1
pabiidstiBėš, reportažinės, in- 
tervju fr poetinės, išvkstan- ,
čies vietom eilėraščiais; tarp 
racionrišstinių apžvalgų ir en- . B 'j r

tiUMttinių įžvalgų — vizijų; ' j '
tarp ekstrrtagaifttako egoeetit- i

JUOZO UAN02IUKO BARAS IR RESTORANAS, čia vaištasiesi ir vaišinsi 
na ūk Aumlkra vrtk viola gtatmais: alum, vynu ir dar stiproaniata; gausi 
ir tavarteatelB ĮMiffia — Jfaai viata šdttftti. piMikalbėti
!!• 'S&.Mgttt SKiffit&Saugsti. 110-12 Jamafcaive. Rich-
mond Hill, N. Y. 11418; teL 846-9286.

tu sūritašftiėjtaras — Adams, 
Foersteris, Berdiajevas (paris
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910 WILLOUGHBY AVĖ 
BROOKLYN, N. Y. 11221 : visada iš kunigų išgirsta vienodą atsakymą

EhM nuo 1M9 moty, 
mi aujtmo* AMERIKĄ, LOS org<M DARBININKU Ir LIET. ŽINIAS

SOMlMMaiB paM «k BraoMyn PMt OffiM
FuOlhtud «Mipt waiy WMta and July and Pint įnmIc ta Attguat

<7jOO

Dėl Vasario 16 rezoliucijų
Laisvės Kovos metai skirti 

stiprinti lietuvių valstybinei 
sąmonei bei kūrybinei iniciaty
vai; stiprinti nelietuvių dėme
siui Lietuvos problemom. Tiks
linga nuolat sekti naujus žings
nius ir žingsnelius tame dve- 
jopame metų veiklos kelyje.

— Elta su pasitenkinimu pra
nešė, kad auga skaičius Tau
tos Fondo rėmėjų, kada jie už 
savo paramą gauna regimą 
ženklą — lietuviškus Eltos 
biuletenius. Vadinas, auga rė
mėjų sąjūdis.

— Laisvės Žiburio radijas 
pranešė Lietuvių studentų są
jungos suvažiavimo rezoliuci
jas, kurios rodo akademinio 
jąunimoįsijungimą į bendras 
lietuvių pastangas už Lietuvos 

<■ nepriklausomybę ir draus
mingą lietuvių susiklausymą. 
Tai jų indėlis šių metų tauti
nės vienybės reikalui.

— Chicagos ateitininkai ne
priklausomybės metų sukakčiai 
paskyrė specialią premiją — 
už dr. J. Girniaus knygą “Idea
las ir laikas”. Tai reali parama 
autoriui ir sykiu tai simbolinė 
išraiška, kad intelektualinis 
darbas suranda dėmesio ir 
atpildo visuomenėje, kuri yra 
pripratinta lig šiol intelektuali
nius patarnavimus gauti dova-

— Redakciją pasiekė 
Kalifornijos Amerikos Lietuvių 
Tarybos raštas “An Appeal for 
Justice”. Tai apeliacija į nelie
tuvius. Dviem puslapiais pri
statyta Lietuvos praeitis, Lie
tuvos dabartinė problema, pa
reikštas dėkingumas Amerikos 
vyriausybei ir Kongresui, ape
liuojama į federalines, valsti
jų ir vietines valdžias, bažnyti
nius vadovus, unijas, profesi
nes, politines,, kultūrines, aka
demijas organizacijas bei infor
macijos tinklą, kad paremtų 
Lietuvos laisvės ir apsispren
dimo siekimus. Neteko patirti, 
kokiu keliu ši apeliacija pa
sieks amerikieti. Bet dėmesį 
sustabdom prie kai kurių suges
tijų, kurios, ateina , beskaitant 
aną apeliaciją dėl būsimų Va
sario 16 minėjimų bei jų rezo
liucijų.

pietų

— Teisingai Elta skatino re
zoliucijose reikalauti ir prasyti 
paramos, kad iš Lietuvos būtų 
pašalinta sovietinė okupacija. 
Teisingai ir Altas prašė vice
prezidentą, kad vyriausybė pa
kartotų savo nusistatymą dėl 
Lietuvos. Teisinga betgi rezo
liucijose prašyti eigos Kongre
so rezoliucijai dėl Baltijos vals
tybių klausimo Jungtinėse Tau-

Vokietijos ateitininkų Kalėdos Bad Woęrishofene (3) ^vą.Ji tavo pakviesta skaityti 
maldą už pavergtas tautas ir 

kiečių kalba mažai tesigirdėjo, parodyta televizijoje. Keletą 
Vokiečių atstovai iš viso nie- kartų kalbėjo per Vatikano ra- 
kur garsiau neprabilo. Jos pjgj©.

Kongrese dalyvavo apie pus- kė Lietuvą, nes iki pr. metų ga- 
trečio tūkstančio delegatų, o fo gavo g ten net tris prane- 
paskutinėmis dienomis dalyvių Šimus. Lietuvių delegacija įtei- 
skaičius pasiekė 3,000. Labai kė remtinrijos projektą, kuria 
J 1 x pasaujį0 tikintieji pareiš-'

kia solidarumą su savo tikėji
mo broliais, gyvenančiais ana
pus geležinės uždangos.

Alinos Grinienės pranešimą 
papildė Arvydas Lingė ir kun. 
A. Rubikas. Pastarasis kongre
se dalyvavo spaudos atstovo 
teisėmis.

Susitikimas baigtas tautos 
himnu.

Gruodžio 29 rytą visi skirs
tėsi namo su dideliu dėkingu
mu širdyse sąskrydžio iniciato
riam ir šeimininkam — Ali
nai Grinienei ir kun. A. Bun- 
gai.

jų ir daugelį kitų laisvių, betgi 
visuotinai žinoma, jog tų lais
vių Sovietų Sąjungoje nėra. 
Nėra nė religijos laisvės. Grei
čiau tenka kalbėti apie tikėji
mo persekiojimą, negu apie _ ____________

v laisvę. Persekiojimą liudija naš- mais Daug jaunimo esą neti- 
jaunuoliai-ės, net ir komunisti- laujančios parapijos, uždarytos -kintys. Kiti šiuo klausimu pa- 
nių organizacijų nariai, ėmė ne- ' ~ “
šioti ant kaklo kryželius. Atsa
kinėjant pamokas klasėje, mo
kinei iškrinta rožančius. Jei 
jaunimas nešiojasi religinio

Popiet pasidalyta mintimis 
apie religinę padėtį okupuo
toje Lietuvoje. Trumpą įvadą 
į šią temą padarė J. Luko
šius. Jis suminėjo keletą so
vietinės spaudos praneštų fak
tų. Prieš keletą metų staiga

J. LUKOŠIUS

vendamas anuo metu okupuota
me krašte, susidarė įspūdį, jog 
jaunuoliai kryželius nešioję nė 
religiniais, bet mados sumeti-

bažnyčios, beveik perpus suma- sisakiusieji pranešė, kad jie iš 
žėjęs ir vis dar mažėjantis ku- pasikalbėjimų su iš lietu vos at- 
nigų skaičius, draudimas ku- vykusiais asmenimis pasidarė 
nigam mokyti religijos jauni- išvadą, kad bent pusė moks- 

_ mą, draudimas švęsti didžiąsias lūs einančio jaunimo yra tikin- 
kulto dalykus, reiktų daryti iš- šventes, kaip Kalėdas, Velykas 
vadą, kad jis yra religingas, ir tt Nors nėra įsakmaus drau- 
Gražiausia tyro dideliuose var- dimo lankyti bažnyčią, tačiau 
gučse subrandinto tikėjimo iš- jis vykdomas kitu būdu.
raiška yra Sibiro lietuvaičių Okupacinės sąlygos daugelį 
maldaknygė, plačiai pasklidusi Keturių privertė stoti į komu- 
laisvajame pasaulyje. nistų partiją, komsomolą, pio-

Kai užsienio žurnalistai lan- nierins, spaliukus O komunis- 
kydamiesi Lietuvoje susitinka 
su kunigais ir teiraujasi apie 
religijos padėti, jie išgirsta vi
sada vienodą atsakymą — so
vietinė konstitucija laiduoja re
ligijos laisvę. Tačiau tai nėra 
joks teigimas, kad religija iš 
tikro naudojasi laisve. Sovieti
nė konstitucija laiduoja ir žo
džio, ir spaudos, ir organizaci

tys.
Lietuviai III Pasauliečių 
apaštalavimo kongrese

Paskutinį pranešimą kalėdi
niame Vokietijos ateitininkų 
susitikime padarė Alina Grinie
nė apie III Pasauliečių apašta
lavimo kongresą, vykusį lapkri
čio 11-18 Romoje. Lietuviam

daug kunigų, moterų ir jauni-' 
mo. Į akį krito spalvotųjų gau
sumas. Jie, palyginti su baltai
siais, nuostabiai gerai buvo 
painformuoti apie Lietuvą. Ma
ža tebuvo pavergtųjų tautų at
stovų. Stiprią delegaciją turėjo 
lenkai, kurie veikė drauge su 
iš krašto atvykusiais tautie
čiais. Gyvai reiškėsi prancūzai, 
ispanai, ypač olandai. Pastarie
ji pažėrė daug aštrios kritikos.

Įdomūs buvo darbo posė
džiai. Juose buvo pateikta įdo
mios informacijos apie katali
kų veiklą įvairiuose pasaulio

plotmėje, kurioje tas solidaru
mas gali būti jiem prasmin- 
gas.

— Didesnio intymumo įspū
di gali daryti, kada minėjimas 
Įvertina vietinius veikėjus. Pvz. 
New Yorko valstijos seimelis, 
pirmininkaujamas A. Travia, 
yra vertas New Yorko minėji
mo padėkos už seimelio perei
tais metais priimta rezoliuciją 
Baltijos valstybių reikalu. New 
Yorko minėjimo dėmesio ver
ta ir Brooklyno atstovė Kon
grese Mrs. Edna Kelly, kuri vyk
dė apklausinėjimus dėl pa
vergtųjų tautų. Arba: būtų

ttaių organizacijų nariam drau
džiama lankyti bažnyčią ir at- atstovavo 12 asmenų — 4 iš 
tikinėti religinio kulto apei- Europos ir 8 iš Amerikos. Iš kraštuose. Visur buvo jaučia- 
gas. Tas draudimas paliečia Vokietijos kongrese dalyvavo mą pirmųjų krikščionių dva- 

pranešėja, A. Lingė, kun. A. 
Rubikas ir kun. dr. P. Bučins
kas. Abu kunigai buvo stebė
tojai.

Nors buvo žadėta kongre
sui gerai pasiruošti, bet delega
cija nuvyko nepasiruošusi. Ro-_ 
moję niekas jos neglobojo. 
Posėdžiai vyko tolimose vieto
se, kurias sunku buvo pasiekti. 
Nors pirmoji oficiali kalba bu
vo prancūzų, bet daugiausia 
buvo kalbama angliškai. Ispa
nų ir vokiečių kalbos taip pat

gas. Tas draudimas 
apie 20 proc. Lietuvos gyven-

netiesioginį draudimą lankyti 
bažnyčią mokytojam ir dauge
liui kitų tarnautojų, gausime 
beveik pilną tikėjimo persekio
jimo vaizdą okup. Lietuvoje. 
Kas norėtų smulkiai su juo su
sipažinti, turėtų perskaityti do
kumentuotą knygą “Kova 
prieš Dievą Lietuvoje”. Auto
rius — dr. J. Savasis.

Prieš porą metų iš Lietuvos 
atvvkęs stud. Landas po pra
nešimo pastebėjo, kad jis, gy- priklausė prie oficialių, bet vo

sia. Pirmą kartą susitikę toli
miausių kraštų atstovai jautėsi 
kaip tikri broliai. Buvo ir dar 
vienas lietuvis — JAV-bių ka
rys iš Vietnamo, atstovavęs 
Vietnamo katalikam.
Vienas populiariausių kongre

so asmenų buvo mūsiškis dr. 
V._ Vygantas, buvęs “Pax Ro
maną’ 
vo stebėti kai visi jį sveikino, 
kiekvienas norėjo su juo pasi
kalbėti. Pranešėją, dėvėjusią 
tautinius rūbus, taip pat daug 
kas kalbino, teiravosi apie Lie-

nai Tai sykiu ir naujas ženk- tose- Ana Kong1"630 rezoliucija prasminga, jei minėjimai mi
las, kad ta profesija (gydyto- * moralinis žings-
jai), kun esamom sąlygom tun 
didžiausias pajamas, jaučia so
lidarumą su visa tautos dalim

nois valstijoje prisimintų kon- 
gresmaną Derwinskį bent už jonis pirmyn laisvės kovoje. Bū- _____ ________ ___ __

tų politiškai neišmintinga jo paskutines pastangas pašto 
neišnaudoti ir jo nepopuliarin,-

ir ii išreiškia savo piniginiu tarP amerikiečių. nepareikšti Ohio minėji-
indėUu (Pirmieji tai padarė ir — Tikslinga ir teisinga bū- iriuose senatoriui F. Lausche, 
tebedaro Clevelando gydyto- tų, jei minėjimų rezoliucijos kovotojui už pavergtų tautų
jai). parodytų dėkingumą tiem, ku- laisvę? Pennsylvanija, Connec-

— Aidai pranešė, kad agr. rie yra kėlę pereitais metais tieut, Massachusetts, Californi-
A. Musteikis Detroite, suren- Lietuvos reikalą. Pareikšti pa- ja, ir kt. valstijos turi nusipel-

ženklo reikalu. 0 kodėl simpa-

gęs pagerbimą lietuviui moky- dėką tiem senatoriam, kong- niusių asmenų... Netgi ir nu-
tojui, surinko 18 naujų prenu- resmanam, redaktoriam yra kentėjusių dėl to, kad jie ko- 
meratorių Aidų žurnalui. Ar tai daugiau nei ;dėkingumo ženk- vojo prieš tą patį laisvės prie- 
nėra originalus individualaus las. Tai sykiu ir ženklas, kad ša, prieš kurį kovoja ir visi pa- 
asmens indėlis į šių metų kul- lietuviai yra solidarūs su jais ir vergtieji. Yra daugiau nei so

foje jų veiklos amerikinėje lidaru prisiminti ir juos...tūrines pastangas?

JURGIS JANKUS

PEILIO
AŠMENIMIS

TRUŲ VEIKSMŲ DRAMA

(21)
KAZYS

Aš einu. Dviem kitas reikalas.

DAUGVYDAS

Palauk. Jeigu jie susirinko kitur, tai dar toliau, 
negu pas Kietas. Užteks ir vieno Alksnio. Vistiek po 
valandėlės jūsų čia nebebus.

JONAS

O jūs?

DAUGVYDAS

Apie mus nesukite galvos.

RUBUILIS

Jeigu reikia imritis, aš neinu niekur. Ne, Dau
gi, tas vaikas &r niekada iš kovos nesitraukė.

DAUGVYDAS

Žinau tave, žinau ir jus visus, todėl ir norta pra
šyti ufttigai gero žygio. Ir pavojingo. Manau pavojin- 
gesnio, negu čia sumezgioti galus.

Vasario; 16 gimnazijos choras Vokietijoje gietla kalėdines giesmes per gimnazijos eglutę. Chorui va
dovauja mokytojas. Kazys Motgabis.-.

Noreįka dainavęs 
“Tarybinį meną” 
Solistas Virgilijus Noreika 

Vilniuje “rehabilituotas” (po 
kiek dviprasmiškų padėčių kon
certuose Kanadoj): jam suteik- 

“MSR-taodies-^tato ga&., 
"““5 bės vardas” (toks pat, taip ir 

jo mokytojui Kiprui Petraus
kui). Atsidėkodamas viešai pa
reiškė, kad jis “tarybinės” dai
navimo mokyklos atstovas ir 
kad lietuviai, kurie Kanadoje 
gėrėjosi jo dainavimu, iš tikrų- 
ų gėrėjosi ne kuo kitu, kaip 
tarybiniu menu”...
Dailininkas J. Kuzminskis, 

eikliai dalyvavęs Kanados pa- 
odoj, gavo Lenino ordiną. (Ti- 
uluojamas tik dailininkų sąjun
gos pirmininku, “vicepreziden- 
0” titulu nesigarsina).

Styginio kvarteto vadovas Eu-
genijus Paulauskas ir kompoz. 
>jasys Vainiūnas gavo po 
'Darbo Raudonosios Vėliavas” 
irdiną. (Abu koncertavo Mont- 
ealy. Kiti kvarteto dalyviai do- 
anų nepaliesti. Kvartetas da- 
iar koncertuoja Švedijoj,; yė- 
iau tikisi vykti į kitus Ėuro- 
hjs kraštus).

Vladas Bartusevičius, “Lietu
ms” ansamblio vadovas, ^vo 
ik “Garbės Ženklo” ordiną. 
Tokį pati gavo ir Saulius gon- 
feckis, filharmonijas kamerinio 

orkestro vadovas, nebuvęs Ka
nadoje); (Elta)

PRANAS ' Jeigu jie sujojo Kieluose, laiko kaip ir nebeturim,
jeigu daubose, galim tikėtis gero pusvalandžio.

O jeigu Laimos nepaleis?
DAUGVYDAS

DAUGVYDAS ’
Nemanyk, jie nešoks iš karto, nors Algis ir visą

Nueisim patys pasiimti. teisybę pasakytų. Mes spėsim. Jie irgi ne paukščio
sparnais skraido. Nešk. Beje, pirmiausia atnešk jiems

PRANAS užkandį.
vyrus).

Ar žinai kur? , .........
Jus pirmieji turėsite išnykti.

DAUGVYDAS
ŠVENDRE

Laima tvirta ir apsukri. Ji susitvarkys geriau, «• 
gu bent kuris iš mūsų. Bet ką veiksite jūs?

KAZYS KAZYS

PRANAS

Nebereikia, jis pats jau čia.

DAUGVYDAS

(Prislopintu balsu)
Esiskleiskite!.

(Vyrai išsiskleidžia pasieniais, skubiai iš
sitraukia iŠ po drabužių ginklus. Daugvydas 
prisiglaudžia kampe šalia durų.

Durys trenksmingai atsidaro ir įtina, van- 
tei| nuo apsiausto purtindama T-rimą, 9 pas
kui ją Algis) .

LAIMA

th! Tai prakiuro!
(Pamato vyrus.)

Ar tik nemėgini ramintis. Man jeigu daryti ką, tai 
daryti. Jeigu jau reikia dingti, tai dingti.

DAUGVYDAS

Pranai, atnešk aną butelį nuo lango... Arba, ne, 
nešk čia puodus ir valgius. Reikia nors netvarką pa
daryti.

KAZYS

Tb nemėgink mūsų įtikinti, kad esi visiškai ra
mus dėl jos. Kur ji dabar yra?

DAUGVYDAS

(Pranui, kuris sustoja pakeliui ir klauso).

Klausyk, Praneli, mes nežinom, kiek betartai lai
ko.

PRANAS

Galiu pasakyti.
(Pažiūrėjęs į laikrodį).

Itys prieš, velnias žino kokią bandą!

RUBUILIS

Daugi, manęs tai jau niekur nesiųsk.

DAUGVYDAS

Vyrai, būkim protingi. Mes nė nemanom muštis. 
Mes tik kvtilą vaidinimą buvom sugalvoję, kad Lri-
ma ir mano vaikai tiktų švarūs jų akyse ir kad galėtų 
gyventi, kaip ir mes kur nors gyvensime. Suprantate, 
gyventi, auginti vaikus ir laukti. Ir auginti vaikus taip, 
kad jie iš matas žinotų, kas yra banditai ir kas ne 
banditaL žinojau, kad Laima tą mokės padaryti, ir aš 
manimi, kad mes, kiek parizikavę savo kailiu, jai pa- 
daryrim pradžią. Kaip čia sakyti, uždangą šiokią tokią 
apie ją užskleisime, o toliau ji mokės ką daryti. Bet 
jeigu viskas pakimba ore.

(Pranui, įeinančiam su ryšuliais).
Pašauk Alksnį, ristai vtet Tik gerai paklausykit! z'

(Už durų girdėt bildant).

0! Labis vakaras! Aš maniau, kad tave vimą te
rasta!

PRANAS

Tfu! O mes manėm..
(I Algį).

Bet iš kur tu dabar?

DAUGVYDAS

(Tyliai prieina ir pabučiuoja žmoną).
Mane jie buvo įtikinę, kad mudu neberimatysime, 

ir aš jau buvau bekrentąs nuo peilio ašmenų.

LAIMA
(Žvalgydamasi į vyrus ir į Daugvydą).

Nuo kokių peilio ašmenų? 
DAUGVYDAS

Tai Prano išmonė. Jis šiandien mane visą dieną 
brūžina, kad aš mesčiau peilio ašmenimis vaikščiojęs. 
Bet ai kitaip negaliu ir va tuoj vėl pradėsiu iš naujo.
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Zuzana Arlauskaitė 1907 pradėjusi 
vaidinti lietuviškuose vaidinimuose 
Rygoje.

Zuzana Arlauskaitė — Karalienė 
E. Scribo komedijoje “Vandens 
stiklas” Kauno Valstybės dramos 
teatro scenoje 1926 m.

G. Hauptmano dramoje “Vežėjas 
Henšelis” Hannos vaidmenyje 1924 
m. Kauno Valstybės dramos teatre.

Didžiai Gerbiamasis
Redaktoriau,
Dėkodamas už sausio 12 die

nos DARBININKO Redakcijos 
jautrius komentarus “Konsula
to žodžiai”, kartu prašau pa
skelbti ir šį laišką, kuriuo no
riu atitaisyti įvykusius nukrypi
mus.

Nors Redakcijai nusiųstam 
pranešime aiškiai pasakyta, kad 
Generalinis Konsulatas yra nu
matęs užpirkti bent dešimtį vė
liavų, kuriomis norėtų aprū
pinti jų prašančius, redakci
niam straipsnyje komentuoja
ma ir išvados daromos lyg tai 
kalba eitų tik apie vieną ir vie
nintelę vėliavą. Vienos organi
zacijos kreipimasis buvo nu
rodytas tik kaip tipingas atve
jąs.

Taip pat yra klaidingas Re
dakcijos tvirtinimas, kad vė
liavos prašiusi organizacija bu
vo siuntinėjama “nuo ainošiaus 
pas kaipošių.” Pasiuntinybė 
gautąjį prašymą persiuntė Gen. 
Konsulatui, kuris tuojau pat į 
jį atsiliepė, pranešdamas suin
teresuotai organizacijai, kad 
•šiuo metu jo turėti vėliavų iš
tekliai yra išsibaigę ir kad dėl 
to vėliavos parūpinimas kiek 
užtruks. Kartu organizacija bu
vo užklausta, ar vėliava numa
toma naudoti patalpose ar iška
bini ore. Iš organizacijos gau
tas gražus padėkos laiškas už 
pažadėtą Lietuvos vėliavą ir pa
aiškinimas, kad ji numatoma 
iškabinti salėje tarp kitų pa
saulio v-bių vėliavų. Šia pro
ga tenka pastebėti, kad Gene
ralinis Konsulatas visą laiką 
gauna įvairiausių prašymu: vie
ni prašo Lietuvos pašto ženklų, 
kiti — Lietuvos monetų, kny
gų ir bendrai informacijų apie 
Lietuvą, o Lietuvos vėliavų pra
šo netik amerikiečiai, bet nere
tai ir savieji. Mirus kuriam 
nors visą amžių Lietuvai dirbu
siam visuomenininkui, artimie
ji kreipiasi į Gen. Konsulatą, 
prašydami paskolinti vėliavą. 
Tokia “paskola” niekuomet ne

Šešiasdešimt metų lietuviškoje scenoje
Praeitą rudenį, spalio 28 De

troite paminėta aktorės Zuza
nos Arlauskaitės-Mikšienės sce
nos darbo sukaktis. Keista ir 
tokia reta sukaktis. Ji lietuviš
kai scenai skyrė 60 metų!

Kokie dideli darbo metai! 
Kiek valandų ji vaidino, kiek 
dienų ji triūsė, rengdama savo 
vaidmenis, besiruošdama vei
kalus režisuoti! Kiek vaidme
nų suvaidino! Kiek veikalų pa
statė! Reikia didelio ir nepap
rasto entuziazmo, fanatiškos 
meilės teatrui. Vaidino Rygoje, 
Šiauliuose, Petrapilyje, Vilniu
je, Kaune, ilgoje tremties ke
lionėje. Detroite ji sudarė teat
ro mėgėjų sambūrį, kuris gy
vuoja jau keliolika metų ir pa
statė visą eilę veikalų. Ji daly
vavo aktyviai anuose “lošimuo
se”, kurie su tokiu užsidegimu 
buvo rengiami prieš pirmąjį pa
saulinį karą. Paskui buvo dar
bas profesiniame teatre ir da
bar — nauji “lošimai”, darbas 
emigracijoje.

Tai idealistinis moters kelias. 
Pildydama neįsakytą pareigą, ji 
tęsia teatrines tradicijas nuo 1919 metais, susidarius pro-

Režišierė Zuzana Arlauskaitė-Mikšienė, atšventusi sce-
Detroite Z. Arlauskaitės-Mikšienės past atyta “Prieš srovę” I veiksmas. nos darbo 60 metų sukaktį.

LIETUVIŠKŲ VĖLIAVŲ REIKALU
LAiSKAS REDAKCIJAI

grįžta ir mes jos grąžinimo ne
reikalaujame, nes savaime su
prantamas artimųjų noras pa
silaikyti vėliavą atminčiai. Tad 
vėliavų apykaita Generalinia
me Konsulate yra pusėtinai di
delė.

Tik galutinai įsitikinęs, kad 
Lietuvos Pasiuntinybė negalės 
parūpinti nei vėliavų, nei lėšų 
joms įsigyti, Gen. Konsulatas 
ėmėsi ieškoti ‘sponsorių’. Toks 
dalykas mums nėra naujas. 
Prieš okupaciją Lietuva buvo 
vienintelė iš trijų Pabaltijo 
valstybių, dalyvavusių 1939 me
tų New Yorko Pasaulinėje pa
rodoje. Dėl nepakeliamų kaštų 
trejetą mėnesių prieš sezono 
galą iš Kauno buvo gauta te
legrama: IŠSIBAIGUS LEIS
TIEMS KREDITAMS PAV1LI- 
JONĄ UŽDARYKITE. Tuome
tinis Gen. Konsulas velionis 
Budrys, užuot uždaręs pavilijo- 
ną, pradėjo ieškoti “sponso
rių” jam išlaikyti. Visuomenė 
dosniai reagavo ir Lietuvos pa- 
vilijonas liko atidarytas iki se
zono galo. Nors tas vyko Lie
tuvai tebesant nepriklausomai, 
bet nė vienas Amerikos lietu
vių laikraštis tada nepriekaiš
tavo dėl tariamo “ubagavimo” 
ir Lietuvos vardo žeminimo. 
Generalinis Konsulatas galėjo 
telegramą vykdyti ir paviljoną 
uždaryti, kaip lygiai jis galėjo 
ir šį kartą organizacijai praneš
ti, kad vėliavų nemokamam da
linimui neturi ir tuo reikalą 
užbaigti. Bet to nepadarė —pa
sirinko “sponsorių” ieškojimo 
kelią.

Jei sutikti su Darbininko re
dakcijos teze, kad “sponso
rių” ieškojimas konkrečiom rei
kalui yra “ubagavimas”, tai 
norėčiau atkreipti dėmėsi ir j 
tai, kad didžioji dalis Amerikos 
viešojo gyvenimo paremta ant 
tokių “ubagavimų". Daugumo
je universitetai, muziejai ir 
bendrai aukštojo mokslo ihsti- 
tucijos Amerikoje yra “sponso
rių” išlaikomos.

Zuzanos Arlauskaitės-Mikšienės sukaktis

anų senų laikų iki dabar. Už 
tai jai priklauso gili pagarba.

Iš Šiaulių miesto
Zuzana Arlauskaitė-Mikšienė 

gimė 1889 rugpiūčio 28 Šiau
lių mieste. Ten baigė pradinę 
mokyklą ir pradėjo vidurinę 
mokyklą. Rygoje 1908 gavo 
mokytojos cenzo teises, o 1915 
Petrapilyje užbaigė gimnaziją.

1907 metais Rygoje, būda
ma Giedros draugijos narė, įsi
jungė į lietuviškos scenos dar
bą. Tuo pačiu laiku buvo ir lie
tuvių mokyklos žvaigždės mo
kytoja. 1911-12 Šiauliuose Var
po sekcijos draugijos narė ir 
bibliotekininkė, 1912-1919 Pet
rapilio ir Carskoe Selo lietuviš
kų mokyklų vedėja ir mokyto
ja.

Rygoje, Šiauliuose ir Petra
pilyje vaidino daugumoje lie
tuviškų vaidinimų, režisuojant 
S. Venslauskienei, D. Jakavi- 
čiui, G. Landsbergiui, K. Glins
kiui, J. Linartui, J. Vaičkui.

•1

Štai New Yorko, turtingiau
sio pasaulio miesto, burmistras 
suruošia ištaigingą banketą sa
viem ir svetimų šalių dignito
riam pavaišinti, bet labai daž
nai tokio priėmimo išlaidas 
dengia “sponsoriai”. Redakci
jos žodžiais tariant, vaišių iš
laidos “suubagautos”.

Visai neseniai teko dalyvau
ti labai ištaigingam Liberijos 
Generalinio Konsulo suruošta
me bankete prezidentui dr. W. 
S. Tubman pagerbti. Kiekvie
nas svečias gražiai atspausdin
tos programos gale rado ir il
gą priėmimo išlaidas padengu
sių “sponsorių” sąrašą.

Neabejoju gerbiamos Darbi
ninko Redakcijos gražiais no
rais padėt Lietuvą atstovaujan
čios Įstaigos orumą išlaikyti 
tinkamoj aukštumoj. Orumas 
būtų pakeltas, jei Generalinis

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

—•—

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas — 
Attorney-at-Lėw, Co-operative Bank 

Plaza, 1864 Centre St., West Roxbury, 
Mass. 02132.

KAIP PAKEISTI TĖVO
TestAMentą?

Klausimas

Mūsų tėvas jau yra 82 me
tų amžiaus. Motina mirė prieš 
6 metus. Mes esame trys vai
kai: dvi seserys ir vienas bro
lis. Brolis neturi vaikų, o mud
vi su sesute turime po du vai
ku (ji turi berniuką ir mergai
tę, o aš turiu dvi mergaites). 
Mes visi padėjome motinai, kol 
ji buvo gyva, ir dabar norėtu
me padėti tėvui, kada tik gali
me. bet jis visuomet atsisako 
mūsų pagalbos ir sako: “man

gai, atvyko į Vilnių ir įsijun
gė į K. Glinskio vadovaujamą
“Vilniaus Teatro studijos” sce
ninį darbą. Lenkam Vilnių o- 
kupavus, persikėlė į Kauną, 
kur dirbo valstybės dramos 
teatre iki 1931. Atleista į pen
siją, dar vaidino Onos Rymai- 
tės vadovaujame Mūsų teatre, 
V. Bičiūno “žvaigždikyje”, vė
liau Jaunojo žiūrovo ir Jauna
jame dramos teatre iki 1944 
metų. Atsidūrusi tremtyje, In- 
golstadte suorganizavo dramos 
vaidintojų trupę ir buvo jos re
žisierė. I JAV atvažiavo 1949 
metais. Sustojusi Detroite, ten 
irgi suorganizavo meno mėgė
jų ratelį. Detroite pastatė ke-

Konsulatas būtų įsikūręs tinka
mose patalpose su reikalingu 
kiekiu darbininkų. Bet dabar 
tenka džiaugtis ir tuo, kad po 
ilgų okupacijos metų nepriklau
somybės simbolis gali laikytis, 
nors ir vargingose sąlygose.

Baigdamas noriu pastebėti, 
kad lygiagreičiai su Darbinin
kui skambinusiais susijaudinu
siais skaitytojais keli telefona- 
vo bei siuntė laiškus su če
kiais ir į Generalinį Konsulatą, 
pranešdami, kad nori būt įra
šyti vėliavų užpirkimo “spon- 
soriais”. Tų “sponsorių” dėka 
Gen. Konsulatas yra užsakęs 
dešimtį 3x5 pėdų didumo vė
liavų ir kelias dešimtis mažų, 
tinkamų stalo papuošimui. Pri
reikus mielai galės pasidalinti 
su Lietuvos vėliavų prašančiais.

Su tikra pagarba,
Anicetas Simutis,

Generalinis Konsulas

jūsų nereikia, aš pats moku sa
ve prižiūrėti”. Kartais apsilan
kome pas jį, ir jis kalba viso
kius niekus, kartais net mūsų 
amžihatilsę motiną peikia.

Mes, vaikai, dažnai manome, 
kad jam galvoje negerai. Jis tu
ri paslėpęs pinigų, mes tai ži
nome, bet jis mus vis užtikri
na, kad jis jokiu pinigų netu
ri. Jis gyvena savo trijų butų 
namuose ir surenka dviejų bu
tų nuomas. Be to. jis gauna 
pensijos. Namai dar motinai gy
vai esant buvo pilnai apmokėti.

Prieš mėnesi sužinojome ap- 

lias dešimts veikalų, pati reži
savo ir laikas nuo laiko —vai
dino.

Atžymėdama savo darbo su
kaktį, ji surežisavo S. Čiurlio-
nienės “Pinigėlius” ir pati vai
dino. Sukaktis paminėta spa
lio 28 šiuo “Pinigėlių” spektak
liu.

Pakvietimas

Susitikęs pažįstamą, garsusis 
mokslininkas Einšteinas sako 
jam:

— Užeikite rytoj pas mane 
papietauti. Bus profesorius 
Smitsonas.

— Bet juk aš ir esu profe
sorius Smitsonas.

— Tai nieko, nepakenks, a- 
teikite ir jūs ...

linkiniu būdu, kad tėvas turi 
sudaręs testamentą, kad jis 
paliko visokių pinigų pašali
niam asmenim ir organizaci
jom, kad jis paliko po keletą 
tūkstančių mūsų vaikam — sa
vo anūkam, bet mums patiems, 
jo paties vaikam, jis nieko ne
paliko. Mums yra labai skaudu, 
ir nežinome, kodėl tėvas taip 
bloga; pasielgė. Gal kad jį pri
kalbėjo? Nors jis yra atkaklus, 
užsispyręs senis, bet nemano
me, kad jis pats būtų nusita
ręs taip negražiai pasielgti sa
vo paties vaikų atžvilgiu.

Prašau mums patarti, kas 
mums daryti. Ar mums reikėtų 
pasisamdyti advokatą dabai*, 
ar tėvui mirus? Gal galėtume, 
mes, vaikai, geruoju jį dabar 
panaikinti ir kitą surašyti; ki
taip mes turėsime, tėvui mirus, 
per teismus tąsytis, ir tada pa
likt; pinigai ir namai nueis nie
kais. Juk tai negirdėtas daly
kas savo vaikus nuskriausti ii* 
savo turtą atiduoti svetimiem 
ir kažin kokiom tai organizaci
jom.

Vaikai, Massacftųsėtts
Atsakymas

Kiekvienas asmuo; kuris yra 
per 21 metų amžiaus ir pilno 
proto, turi pilną teisę paskirs
tyti savo turtą pagal savo 
ndožiūrą ir jį palikti kam jis 
nori, su kai kuriomis išimtimis 
(tos išimtys Tamstų neliečia, o 
liečia tik našlę). Jei Tamstų tė
vas yra pilno proto (o akstinas 
šioje srityje yra gana siauras, 
nes užtenka to, kad testamen
tą sudarąs asmuo žino, koki 
turtą jis turi, ir supranta, kam 
jį nori palikti) ir paskirstė sa
vo turtą pagal savo pageidavi
mus, Tamstos nei dabar, nei 
jam mirus, testamento nepa
keisite.
įstatymai numato tik keletą at

vejų. kuriais galima testamen
tą “užginčyti" (contest). Jei į- 
rodoma, kad testamentą suda
ręs asmuo nebuvo pilno proto 
(virš minėta prasme) tuo metu, 
kada jis testamentą sudarė 
(incompetency); arba, kad tes
tamentą sudaręs asmuo buvo 
kito žmogaus “apgautas"

Motiejus Gustaitis

Himnas

Amžių amžiais Lietuva, 
Kaip Baltjūra, vii gyva: 
Tavo vardas Iškilus 
Tveria sieloj stebuklus, 
Tavo veidas ir mintis 
šviečia saulė — žvaigždėmis.

Tikim, meldžiam — Dievas duos, 
Vėl pasaulio veikaluos 
Mūsų varpas suskambės 
Narso pilnas ir garbės, 
Tik pakilkim, tik visi, 
Kad tėvynė būt šviesi!

Mes nusprendę visados 
Dirbti mirti dėl tautos, 
Nes jos kraujas ir dvasia 
Plaka mūsų širdyšfe: 
Lai galinga ir laisva 
Viešpatauja Lietuva!

Knyga apie gelbėjusius nuo genocido
Vilniuje jau išleista Sofijos 

Binkienės sudaryta knyga var
du “Ir be ginklo kariai” —do
kumentų ir, daugiausia, liudiji
mų rinkinys apie eilės lietu
vių pastangas gelbėti vokiečių 
gestapininkų persekiojamus 
žmones, daugiausia iš getų pa
sišalinusius žydus, Šalia nesi
liaunančių įtikinėjimų apie 
“buržuazinių nacionalistų talki
ninkavimą” gestapininkam, ši 
knyga, bė abejo, rodo kitą me
dalio šoną. Bet bolševikai ne
būtų bolševikai, jei nepasisku
bintų įrašyti į savo kreditus vi
sų tų, kurie, kaip įmanydami 
priešinosi gestapininkų žiaury
bėm. Dabar kelios dešimtys tų 
įžymių arba anksčiau ir mažai 
tepažintų patriotų lietuvių, jų 
tarpe eilė gydytojų ir kunigų, 
— visi “pavyzdingi ir ištikimi 
tarybinės liaudies gynėjai”, 
“aktyvūs antifašistai”, tiesiog 
tarybinės santvarkos šulai’.. 
Ne tik tos knygos autorė — su
darytoja Sofija Binkienė, bet ir 
jos vyras poetas Kazys Binkis, 
beveik vien iš mirties patalo te
galėjęs stebėti abiejų ano me
to okupaciją žiaurybes, šios 
knygos recenzentų įrašytas į 
“aktyvius antifašistus”. Iš savo 
tarpo patrauklių asmenų jau
najai kartai parodyti bolševi
kai turi nedaug, — nusipelniu
siais čekistais gyrimasis ne- 

(frdud); arba, kad testamentą 
sudaręs asmuo buvo kito žmo
gaus arba kitų asmenų “neleis
tinoj įtakoj” (undue influen- 
ce), tada teismas gali atsisaky
ti patvirtinti testamentą. Ta
čiau reikia neužmiršti, kad ši
tie reikalai yra begaliniai sun
kiai įrodomi, ir sprendžiant, iš 
Tamstos laiško, neturite jokio 
pagrindo tėvo testamento “už
ginčyti” (contest).

žinoma, niekas nedraudžia 
pasikalbėti su tėvu dėl jo su
daryto testamento. Jei jis su
tiktų savo testamentą pakeisti, 
jis turi pilną teisę tai padaryti. 
Tačiau jei jis yra nusistatęs pa
likti testamentą tokį, koks jis 
dabar yra, Tamstos vargiai • ar 
galite ką padaryti. Advokato 
samdymas tokid atveju būtų be
reikalinga išlaidą.

Motiejus Gustaitis (1870- 
1927), kunigas, poetas, 
literatūros ir kultūros is
torikas, žymus pedago
gas, vienas iš steigėjų ži
burio draugijos, kuri rū
pinosi švietimu prieš I ka
rą. Lankėsi Amerikoje. 
Buvo gilus eruditas. Pa
rašė keletą eilėraščių rin
kinių, vertė lenkų, rusų, 
lotynų klasikus. Savo kū
ryboje jis buvo romanti
kas ir estetas simbolistas. 
Būdingas jo kūrybos 
bruožas — mintis, susi
mąstymas ir kilimas į i- 
dealų sritį.

daūg pasisekimo tesusilaukia. 
Todėl stengiasi svetimomis 
plunksnomis pasipuošti.

Bet apie vieną klausimą šios 
knygos recenzentai nieko ne
mini, nors jis neišvengiamai 
iškils ne tik vyresniesiems, bet 
ir jauniešiėmš tos knygos skai
tytojams Lietuvoj: — kur “tre
čioji medalio pusė”?? Būtent, 
kur Kerėjai, panašiai kovoję 
prieš čekistų Siautėjimą Lietu
voj ir 1940-41 metais, ir pa
čių gi bolšėvikų, su Siaubu, 
bailiai teprisimenamuoju ''as
mens kulto" metu? Ar tokių 
hferojų buVo, ar galėjo būti, o 
jei buvo, tai kas su jais atsi
tiko?

Deja, apie šią medalio pusę 
Lietuvoj dar nėra galimybės 
ne tik knygas rašyti, bet sun
ku riet pašnibždomis prasitar
ti. Todėl S. Binkienės pateikto
ji knyga yra įsakmus primini
mas laisvėje esantiem — uo
liau pasistengti ir paskubėti su
rinkti medžiagos tolesniem to
kios knygos tomam. (Elta)

Jurbarką "sunaftins"
Gruodžio 24 Valstiečių Laik

raštis Vilniuje vėl prasitarė, 
kad “Dar šiame penkmetyje 
(atseit, ne vėliau kaip 1970 
metais) Jurbarke bus pradėta 
statyti milžiniška naftos per
dirbimo gamykla”.

Jau 1966 vasarą mus pasiekė 
žinia, kad eilė (tiksliai — 21) 
lietuvių mokslininkų ir kultū
rininkų, daugiausia aukštas po
zicijas užimančių 196 6 kovo 
22 kreipėsi labai išsamiu me
morandumu į Sniečkų ir Su- 
mauską, įrodinėdami ir mal
daudami. kad ta Įmonė Lietu
voj nebūtų statoma (Kad neuž
terštų Lietuvos Žibalu. Taip pat 
ir rusais).

Pasirodo, kad joki prašymai 
negelbėjo. Nes Maskvai tos i- 
monės reikia, ir Lietuvos inte
resų ji nepaiso. įmonės projek
tas rengiamas Leningrade. A- 
not pranešimo, “joje dirbs tūks
tančiai kvalifikuotų gamybinin
kų. technikų, inžinierių”. įmo
nė užimsiant! mažiausia 400 
hektarų ploto.

Niekam nekyla abejojimų, iš 
kur atsiras Jurbarke tūkstan
čiai naftos specialistų ... (Elta)
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gimnazistai Kalėdas

21. Nors tą dieną prieš ple- gahįatorius mokyt Fr. Skėrys 
tus bttvb kelios pamokos, bet jšreišk' _

nuotaika. Iškilmingas Kūčių at- ; V< 
šventimas prasidėjo 33te vai. hd i 
gimnazijos valgykloje. Buvo su
važiavusių svečių, jų tūpė fr 
svetimtaučių bei mokinių tėvų 
iš vėsos Vokietijos. Sveikinimo

prisidėjo skoningai išrinkta ka- 
Įėtįmė muzika, ši nuotaika fr 
kai kurie eilėraščiai, kurie bu
vo padeklamuoti gimnazijos 
mokinių trimis kalbomis, kiek
vienam dalyviui lietuviui 

Riaubūnaę. Po to davė dalį Lietuvos fr nelietu- 
kiekvienos klases auklėtojas pa- viam svečiam parodė kokiu bū- 
ėmė po plptkelę fr ją laužė su du lietuviai nuo senų laikų at- 
gimnarijm direktorium V. švenčia Kūčių vakarienę. Val

gykloje eilėraščius deklamavo: 
Monika Gargasaitė — 1 kla-

. talikų kapelionas kunigas 
Jenas

tente po plptkelę fr ją laužė su

L kad Kristus yra gimęs lutės šventę gimnazijoj suruo- 
eno. šė jau tryliktą kąrtą. Tuo įsi-
ių vakarienei gimnazijos vyravo labai graži tradicija, 
tojus ir vfeavfrtuvės per- nes prieš išleidžiant vaikus Ka- 
► buvo paruošta 12 dar- ledų atostogom ruošiama dide- 

sH- lio masto šventė. Svečių tarpe 
, grybais,šaUabarščiais ir buvo keletas apylinkės laikraš- 
nt kžsjęhmaL. .. čių žurnalistų.
s Kūčių vakarienės pro- Fr. Skėrys pristatė garbės 
t a pąįys^biti specialiai Svečius: PLB Vokietijos krašto 
i ponia JEfrinfeaėiš Miun- vaidybos pirmininką kapitoną 
fr jti Kalėdų eglučių or- Joną Valiūną, krašto valdybos 

tT .. . ► sekretorę Aliną Grinienę, MLT
bū' bž tai ypatingą padė- pirmininką Erdmoną Simonai

tį, Huettenfeldo vokiečių evan
gelikų kunigą Hammerschmidt 
su ponia fr kitus.

Kap. Jonas Valiūnas šven
tės proga perdavė savo ir savo 
kuopos vyrų bei amerikiečių 
dalinių iš Schwetzingeno sveiki
nimus bei linkėjimus fr įteikė 
gimnazijos direktoriui piniginę 
dovaną. Po to sveikino gimna
zijos direktorius Vincas Natke
vičius ir vietinis evangelikų ku
nigas Hammerschmidt.

"~Kaip kiekvienais metais, bu
vo paruoštas vaidinimas, šie
met mokiniai, vadovaujami 
gimnazijos mokytojo dailinin
ko Alfonso Krivicko, parodė 
būrimo vaizdelius Kūčių vaka
rienės metu Lietuvoje, šis vai-

Natkevičium ir tada su savo 
klasės mokiniais bei kitais.

Prieš direktorių buvo palik- sės, Maryte. Palavinskaitė —1 
ta viena vieta laisva, nors ir ta klasės fr Irena Klevinskaitė — 
viėta buvo padengta fr vU š klasėsr■ 
sur kitur. Tai yra jau senas lie- Po Kūčių vakarienės svečiai 
tuvių paprotys, kuriuo prisi- ir mokiniai susirinko gimnaži- _________________ __
mindavo savo mirusius arba jos rūmų salėje, kurioje buvo dinimėlis buvo įdomus ypač 
tuos, kurie yra toli arba dar

- laukiami, 
sės buvo 
taip pat 
reikšmės.

Tarp stalo ir staltie- 
padėtas šienas, kuris 
turėjo simbolinės 
Jis primena mum

pravesta kultūrinė programa. 
Atidarymo žodi tarė gimnazijos 
evangelikų tikybos mokytojas 
ir Jaunimo ratelio vadovas mo
kyt. Fr. Skėrys. Jis Kalėdų eg-

tiem ,kurie neturėjo progos 
Kūčių švęsti Lietuvoje. Buvo 
parodyta, kaip lietuviai, ypatin
gai jaunimas, stengdavosi at
spėti ateitį, pav., žvakės vašką 
mesdavo į šaltą vandenį fr iš 
susidariusios formos spėliojo a- 
teiti. Kitas būrimas ar mer
gaitė greit ištekės, per žvakę 
ir žiedą. Jeigu mergaitė ištrau
kia žiėdą, tai greit ištekės. Taip 
pat iš sudeginto popieriaus la
po formos buvo skaitoma atei
tis.

Po vaidinimėlio gimnazijos
mišrus choras keturiais balsais 
pagiedojo penkias kalėdines nistinė mokykla suruošė Kalė- 
giesmes. Vadovavo fr daugiau- dll eglutę. Atsilankė gražus bū
sią melodijų, pritaikė muzikos 
mokytinas Kazys T' ’ 
Prieš chorą ir tarp giesmių bu
vo deklamuojami eilėraščiai. ....
Deklamavo: Kristina Ramanaus- nuolės, N. B. lietuvių bendruo-

Į IŠ VISUR I
— Vytautas Volertas laimė

jo Draugo romano konkursą. 
Konkurso komisija posėdžiavo 
sausio 14 Clevelande ir iš 9 at
siųstų romanų nutarė premi
juoti Jeronimo šeivio slapyvar
džiu pasirašytą romaną “Są
mokslą”. V. Volertas anksčiau 
yra išleidęs dar du romanus: 
“Upė teka vingiais” 1963 ir 
“Gyvenimas yra dailus’' 1964. 
Taip pat išleista keletą studijų 
iš jo inžinieriaus-matematiko 
specialybės.

— Inž. Bronius Nainys, JAV 
LB centro valdybos pirminin
kas, ‘Chicagos Latvių Sąjungos 
pakviestas, sutiko dalyvauti 
Latvių nepriklausomybės šven
tės 50-čio minėjimo garbės ko
mitete. šventė prasidės gegu
žės 7 fr tęsis visą savaitę, šven
tės oficialus pavadinimas “Lat- 
vian Days in Chicago”.

— Inž. Valdas Adamkavičius, 
JAV LB centro valdybos vice
pirmininkas, ruošia anglų kal
ba medžiagą, kuri bus tinkama 
panaudoti kreipiantis į vietinę 
spaudą ir radiją Vasario 16-tds 
proga.

— JAV LB centro valdyba 
išsiuntinėjo LB apygardų ir a- 
pylinkių valdybom aplinkraštį, 
kuriuo ragina minimas LB in
stitucijas Vasario 16-tos minėji
mus ruošti amerikiečių radijo 
stotyse. Centro valdyba mano, . 
kad apylinkės Į tai atkreips rei
kiamą dėmesį.

— Dr. Tomas Remeikis (St. 
Joseph’s College, East Chicago, 
Indiana) parašė straipsnį —stu
diją apie tautybių padėties So
vietų Sąjungoje raidos linkmę 
(The Evolving Status of Nątio- 
nalities in the Soviet Union). 
Straipsnis (20 puslapių) pa
skelbtas Kanadoje leidžiamame 
žurnale Canadian Slavic Stu- 
dies, I, no. 3 (Fall, 1967). žur
nalas taip pat išleido straips
nį ir atskira brošiūra. Pateik
damas atitinkamus rusų komu
nistų partijos programos^ dės
nius, partijos teoretikų ir poli
tinių vadų (įskaitant Chruščio
vą ir Kosyginą) pareiškimus, 
ypač išnagrinėjęs industrializa
cijos fr jos reformų poveikį Lie- " 
tuvoj bei kituose Baltijos kraš
tuose, autorius pateikia įtiki
nančiai pagrįstą išvadą, kad 
partijos programoj puoselėja
moji “visaliaudinės” valstybės 
idėja iš tikrųjų veda tolyn nuo 
dabartinėj Sov. S-gos konsti
tucijoj teoriškai įrašytos tauty
bių federacijos sistemos, ir kad 
net partijos neva siekiamasis 
tautų “suaugimas” iš tikrųjų 
tik mažesniųjų tautybių nutau
tinimas ir rusifikacija: ne “su
augimo”, o vienos tautybės vy
ravimo siekiama. (E.)

— Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas, staiga mirus Urugva
jaus prezidentui Oscar D. Ges- 
tido ir Australijos ministeriui 
pirmininkui Harold E. Holt, pa
reiškė užuojautas tų valstybių 
ambasadoriam Washingtone. 
Gruodžio 22 Lietuvos atstovas 
ir ponia O. Kajeckienė dalyva
vo nacionalinėje Washingtono 
episkopalų katedroje gedulin
gose pamaldose už Australijos 
ministerį pirmininką. Tą pačią 
dieną jie dalyvavo Nigerio am
basadoriaus ir jo žmonos su
ruoštame priėmime to krašto 
tautos šventės proga.

— S.LA. Detroito 352 kp. 
atsiuntė L Fondui 50 dol. Įna
šą, tikėdamasi, kad ateity šis į- 
našas bus padidintas. Lietuvių 
Fondo adresas: 6643 So. Maple- 
wood Avė.. Chicago, m. 60629.

X NEW BRFTAIN, CONN. skaniai paruoštais lietuviškais
valgiais, 

tautinių šokių, kuriuos paruošė 
mok. Aldona Stasiukevičienė, Lietuvos nepriklauso - 

mybės atkūrimo 50. metų su-
vakaras

Sausio 6 New Britaino litua- talkinant Eugenijai Dėdienei.
Vyresniųjų klasių mokiniai kakties minėjimas įvyks vasa- 

pašoko Mikitą fr žiogelius. Pa- rio 11. 11 vai. ryto šv. Andrie- 
muziKos -j- *“**--—t “ ruošė mok. Juozas Raškys? Už- iaus bažnyčioje bus aukojamos

Motėabis svėčių. Atį&ŪKusių tarpe bu- baigus meninę programą, pasf- mišios lietuvių kalba už pavferg-
------- ; rodė ir Kalėdų senelis (J. Pe- tą Lietuvą, o 2 vai. popiet lie-

rys mažamečių ir suaugusių

vo parap.klefr kun. B. Gau- rodė ir Kalėdų senelis (J. Pe- tą Lietuvą, o 2 vai. popiet he- 
ronskas, parapijos seselės vie- tuška), kuris apdovanojo moki- tuvių svetainėje Park St. vyks 

nius, mokytojus ir visus ma- minėjimas su menine progra- 
kaitė — 2 klasės Romas Ža- menės pirm. J. Petuška fr kt. žuosius. Seneliui atsisveikinus, ma. 
liukas - 3 klasės’, Vilius Bol- Tėvų komiteto pirm. Vyt. huvo Pavaišinti mamyčių Nina Stasaitienė

cas — 3 klasės, Aldona Gumu- Stašaitis pasveikinęs dalyvius 
liauskaitė — 5 klasės fr Loreta pristatė mokyklos vedėją muz. 
Subačiūtė — 6 klasės. Eilėraš- J. Beinori pravesti meninę pro- „ , , . . ,
čiai buvo deklamuojami trimis gramos dalį. Programa buvo Vardo Drauguos švente šventęs gydytojas ir susipratęs
kalbomis. pradėta su pučiamuiu instru- ivyko 5311510 14’ sekmadienį, bei veiklus lietuvis. Gedulin-

per 8:30 vai. mišias. Vyrai ir gos mišios už jo vėlę šv. Al-

BALTIMOBE. MD.

pradėta su pučiamųjų instru-
Pabaigos žodį tarė šventės mentų duetu, po kurio pagrojo 

organizatorius mokyt Fr. Ske- j 
rys, dėkodamas visiem, kurie jų klasių muz. J. Beinoriaus 
kokiu nors būdu prisidėjo prie gerai paruoštas chorelis pagie- 
šventės pagražinimo, progra- dojo keletą kalėdinių giesmių 
mos atlikėjam fr visiem auko- bei dainų/ Virginija Liūdžiutė dvasios vadas kun. J. 
tojam- užjūryje fr Vokietijoje, padainavo solo. Pašoko porą szewski. 
Bė Šitų geradarių Kalėdų senis ■ —

raščių labai puikūs straipsniai 
apie lietuvių Vasario 16 gim-

UlV'UlU U.UVIU, PaS* Oja* —

ir visas orkestrėlis. žemesnių- jaunuoliai, pereitais metais pa- fonso bažnyčioje paaukotos
stoviai atlikę organizacijos pa- sausio 11. Palaidotas London 
reigas, buvo prel. L Mende- Park kapinėse. Nuliūdime liko 
lio apdovanoti. Mišias aukojo žmona Danutė, sūnus Edvar-

Anto- das, broliai kunigai Jonas ir A-
Jonas Obelinisloyžšs.

Lietuvių melodijos — radijo 
valandėlės metinis vakaras ir ATĖITININKŲ IR KITŲ
šokiai bus sausio 20, ^stadie: STUDENTŲ DĖMESIUI
ni, Lietuvių Svetaines didžiojoj

_ _ _ _ salėj. Baltimorės lietuviai šios Ateitininkų studentų-čių re-
Straipsnius artspausdino “Mann- programos klausosi jau 20 me- kolekcijos bus kovo 9-10, Stu- 
i-“—— ”------- ” “ V ‘ ; dentai prašomi siųsti savo pa-

“Odenwaelder tik įdomių žinių, bet taip pat geidavimus fr pasisakyti ko-

nebūtų galėjęs taip gausiai vai
kus aįidbvanoti.

Aktona Gumunautftaitt, 5 klasės mokinė, deklamuoja kalėdini etlėrattį Pagaliau atėjo momentas, nravesta Kalėdn PirliitP
-------- ;— -Į------—  ----- —---------- '----- - — ----- ---------- kurio vaikai taip laukė. Atėjo naaJ°J Pavestą Kalenu eglutę.

Kalėdų senis ir apdovanojo vi- ' . . . -
• vvi ii* sa iaunima heimer Morgen , Wemheimer tų. Jos metu galima išgirsti ne

Detroito mergaičių eohro komitetas Po to dalyviai tarpusavyje Nacbrichten , - _ t„„_, _
„ . „ x . ...................... pasikeitė kalėdiniais laimėji- “Lampertheimer Zei- pasigėrėti ir lietuviška muzi- kiomis temomis norėtų, kad
Sausio 7 šv. Antano mokyk- Taipgi tėvai pritarė vedejo įr mažu ' tung”, “Wormser Zeitung”, ka. Klaidom padengti ir ruo- būtų kalbama. Minėtas dienas 

minčiai suruošti pirmą šio ________ ___ _ ‘Darmš *’ ” ’ '
čių choro vedėjas muz. Stasys mergaičių choro koncertą ba- 
šližys sušaukė mergaičių tėvų kandžio mėn. pabaigoje ar ge- 
susirinkimą, kuriame pranešė gūžės mėn. pradžioje. Koncer- 
apie artimiausius choro planus tas bus su tokiais, taip kad ir 
ir pageidavo, kad būtų sudary- Detroito jaunimas turėtų pro
tas komitetas choro parengimų gos savo tarpe pasilinksmfoti. 
techniškiem reikalam tvarkyti. jj t^vaj en. - x
Susirinkimui pirmininkauti pa- tūžiastingi ir dėkingi muz. Sta- kvietė Vytauų Kutkų. siui gygg & c£ro suorga.

Pirmiausiai buvo išrinktas nizavimą fr jam vadovavimą, 
choro komitetas, kuris parei- Tai viena iš šviesiausių pro
gomis pasiskirstė taip: pirm.— švaiščių Detroito lietuvių gyve- 
Jonas Bartkus, parengimų va- nime, nes jaunosios mergaitės 
dovas — Mykolas Abarius, se- noriai i tą chorą jungiasi ir čia 
kret. — Danutė Arlauskienė, stiprėja ne tik balsiškai, bet ir 
narės — Btonė Kiaulėnienė ir tautiškai. 
Emilija Katkienė.

Tėvai savo diskusijose prita- brėžė, kad šis choras daugiau- 
rė choro vedėjo muz. S. Sližio šiai dainuos mūsų tautines dai- i 
minčiai sudaryti prie choro nas, todėl tėvai pritarė jo pa- j 
kanklininkių grupę. Po to iški- siūlymui, kad choro uniforma j 
lo tautinių. Šokių reikalai. Gali- būtų mūsų tautiniai rūbai. Tai- 
mas dalykas, kad ateityje prie 
šio choro veiks ir tautinių to- -^r r -
kių grupė, o kai kurie tėvai, gaičių tėvų, pačių choro narių 
žinodami muz. Stasio Sližio su- visų detroitiečių viltys 
gebėjimus ir energiją, puoselė- kaupu išsipildys, jei šis choras 
jo mintį, kad ateityje šis mer- ateityje taps Detroito lietuvių M ' ... .
gaičių choras išsiplėstų į tau- tautiniu ansambliu. JSSSStlSZl n
tinį ansamblį.

los patalpose Detroito mergai-

Muz. Stasys Sližys aiškiai pa-

są jaunimą.

skirstytis ir važiuoti j namus. ■ T J
Tą pati vakarą dauguma moki- Neckar-Zeitung Hėidelberg. 
nių išvyko Kalėdų atostogom. Gintaras Radionovas,

Jau kitą dieną ir tarpšventė- Vasario 16 gimnazijos
je pasirodė eilėje vokiškų laik- VHI klasės mokinys

‘Rhein- šiami šie mėtiniai parengimai, prašome rezervuoti rekolekci- 
į kuriuos kviečiami visi. Bus jų reikalui. Mums labai svarbu 
įdotni programa. Šokiam gros iš anksto žinoti, kiek patalpų 
J. Lekbvičiatš orkestras. Lie- parūpinti studentam — vyram, 
timpai radijo valandėlei pasi- Mergaitėm turime erdvias pa
šventusiai vadovauja A. Juškus talpas, bet ir jų skaičius labai 
ir K. Laskauskas. • svarbu žinoti iš anksto.

■' ■ ■ JI

Kazyt Valinskas, ankstesnės Kviečiami įsijungti ir neatei- 
kartos lietuvis fr ilgametis Bal- tininkai. Vidinis atsinaujinimas 
timorės gyventojas, sulaukęs reikalingas visiem. Visi esame 
90 metų amžiaus, sausio 6 mi- Mistinio Kristaus Kūno nariai, 
rė savo namuose. Kai buvo jau- Rekolekcijos organizuojamos 
nesnis, dirbo siuvykloje. Už jo studentų ateitininkų iniciatyva, 
vėlę mišios buvo aukojamos , Kit „kolekcijos vvks šia 
sausio 10 šv. Petro bažnyčioje. . ITOS reK0,®*clJ0S vyKį sia Palaidotas Holy Itetamer £
pinėse. Nuliūdime liko brolis ?°™ 1M7’ moten’ -k°- 

Andrius ir eilė giminaičių. visais 'rekolekcijų reikalais
Kazys Mekneviiiui, ankstes- kreiptis: Sister M. Palmira, Im-

gi, Amerikoje auga dar viena j 
lietuvių tautinė tvirtovė. Mer-

nėo kartos lietuvis, ilgą laiką maculate Conception Convent, 
dirbęs U. S.A. Navai Acada- Putnam, Conn. 06260. Telef. 
my, po sunkios ligos mirė Uni- (203) WA 8-5828. 
versiteto ligoninėj sausio 7. 11 ■ —
Gedulingos mišios už jo vėlę 
paaukotos šv. Alfonso bažny- B 
čioie sausio 11 Palaidotas Ce- P’ sutlko buU

m diniu kalbėtoju Vasario 16
S ™iiKO orons njus. nas kandidatq j libera|ų par-

. t Lietuviu nieMijvB ratNju vakmtfMts vedėju (k.), j. jam )teiM ite- D*-- Albina, Klimas, staiga tijoš vado ir ministerio pirmi- 
V. Kutkus tuvitku pioMtefiu* Nuotr. Bruno Lcikus mirė sausio 8. Jis buvo pasi- ninko vieta.

— Matulaičio namams reika
lingi darbininkai ir darbinin
kės Įvairiem darbam: slaugės 
(RN ir LPN). jų padėjėjos, 
raštinės, virtuvės ir skalbyklos 
darbininkės: vyrai —- namo ir 
sodybos priežiūrai. Kreiptis ne
delsiant: Matulaitis Nursing 
Home. Putnam. Conn. 06260.

t



1$6d m., sausio 19 &, nr« 5 DARBININKAS

' DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 1 dol. — U. Matulionie

nė, O. Survilienė, Z. Rimas, A. 
Nastopkienė, J. Žukas, A. 
Stramaitis, G. Juškaitis, I. Ba
naitienė, P. Narvydas, E. San- 
danavičienė, A. Ramonas, A. 
Kveglis, J. Botyrius, M. Peters, 
J. Putinas, G. Bartkus, P. Ur
banavičienė, B. Waluzes, R. Bo- 
za, S. Lauras, A. Venslauskas, 
J. Tiškus, P. Vainauskas, B. Ge- 
deika, B'klyn, N.Y., P. Adomai
tis, Rego Pk., N.Y., F. Zeller, 
.N.Y., A. Novickis, J. Bastis, 
Ozone Pk., N. Y., V. Anonis,, 
Forest Kilis, N.Y., A. Skobeika, 
Kew Garden, N. Y., J. Petraus
kas, Sr., Flushing, N.Y., A. Vis
minas, A. Vaishvila, Woodside, 
N. Y., A. Vikrikas, St. James, 
N.Y., L. Bileris, Valley Stream, 
N.Y., F. Sprindys, Franklin 
Sq. N.Y., P. Šlapelis, Commack, 
N.Y., V, Šnipas, Hempstead, 
N.Y., O. Lazauskienė, W. Wolf, 
Great Neck, N.Y., A. Matulo- 
nis, A. Boiallas, Maspeth, N.Y., 
A. Ošlapas, A. Jakaitė, L. L 
City, J. Bortkevičienė, A. Ba- 
canskas, Jamaica, N.Y., J. 
Razmantas, V. Gedviles, T. Ža
kas, A. Maceika, Rich. Hill, N. 
Y., S. Logys, A.. Bortkevičie
nė, G. Bubliutis, H. Venis, V. 
Glaser, J. Pakalka, D. Jonaitis, 
A. Vainius, S. Birutis, V. Ma
ciūnas, J. Butkus, Woodhaven, 
N.Y., S. Gudaitis, Uniondale, 
Pa., R. Viesulas, Glenside, Pa., 
J. Bernot, Irwin, Pa., A. Gražu
lis, Pgh. Pa., J. Lushis, Eas- 
ton, Pa., A. š 1 e p e t i s, Eas- 
ton, Pa., A. Senn, Bala-Cynwyd, 
Pa., Kun. J. Neverauskas, New 
Phila. Pa., D. Ugintas, K. Va
laitis, A. Impolėnas, K. žemai
tis, V. Nuvaska, J. Yanulaitis, 
T. Gečienė, S. Romanauskienė, 
P. Mažeika, F. Zelba, L, Kau
linis, A. Kaminskas, D. Milienė, 
Phila, Pa., L. Zarskus, Wood- 
haven, N.Y-., R. Szimanouskas, 
Danielson, Conn., J. šaulys, 
Brandford, Conn., A. Alkevi-

čius, B. Martūnas, Terryville, 
Conn., J. Jasys, New London, 
Conn., V. Virbickas, Brook- 
field, Conn., J. Tomei, Enfield, 
Conn., V. Bražėnas, S. Augai- 
tis, Watertown, Conn., A. Mil- 
čienė, W. Tamkūnas, Manches- 
ter, Conn., Kun. V. Cukuras, 
Voluntown, Conn., E. Viltrakis, 
Oakville, Conn., G. Kisielius, 
C. Krizevičius, E. New Haven, 
N. Y., P. Gureckas, J. Raugales, 
A. Gwazdauskas, E. Seiens, D. 
Skrebutėnas, J. Klimas, M. 
Brazauskas, Waterbury, Conn., 
T. Bakas, S. Pikturna, M. An
tanaitis, Hartford, Conn. V. 
Nenortas, W. Hartford, Conn., 
A. Setikas, Old Saybrook, 
Conn., M. Velička, Brockton, 
Mass., V. Zenkus, W. Bridge- 
water, Mass., V. Kubilius, 
Westwood, Mass., A. Masaitis, 
Westfield, Mass., K. Sibeika, 
Hudson, Mass., J. Roman, J. 
Roman, J. Zwiss, J. Vembrė, J. 
Kačinskas, So. Boston, Mass., 
P. Martinkas, Jamaica Plain, 
Mass., A. Namaksy, Newton 
Centre, Mass., V. Kamaitis, 
Millbury, Mass., D. Shapalis, 
Newton, Mass., B. Jurkevičius, 
J. Yerus, Haverhill, Mass., J. 
Lapšys, Dedham, Mass., J. Ve
lička, A. Staude, Lawrence, 
Mass., P. Urban, Pittsfield, 
Mass., K. Barūnas, A. Pakštys, 
A. Šakenis, S. Liepas, Dorches- 
ter, Mass., G. Valatka, Ran- 
dolph, Mass., G. Janulas, I. 
Nauragis, .A. Yakutas, A. Ma
lis, A. Kazlauskas, K. Banys, 
Worcester, Mass., A. šarka, 
Medford, Mass., J. Kojelis, J. 
Stankus, R. Dovydaitis, J. Zai- 
dat, K. Grikinas, Los Ange
les, Calif., A. Butkūnas, St. 
Charles. III. — A. Tumosa, 
Evergreen Pk. III., A. Macius, 
Bellvvood, BĮ., F. Kaunas, Cice
ro, III., L. Stepaitis, Mt. Pro- 
spect, III., E. Bielskas, J. Gry
bauskas, E. Petrauskas, K. Mar- 
cinskas, Dr. Z. Smilga, A. Ma- 
silionis, V. Grayzinis, P. Bur-

neikis, A. Paulauskas, P. Dauž- 
vardis, A. Naujokas, S. Rau
dis, M. Samolis, A. Mūrelis, Sr. 
Kristina, M. Ramanauskas, A. 
Liškūnas, A. Zailskas, N. Rauc
kienė, J. Macėnas, M. Rimei- 
kis, Chicago, III., B. Ogitvis, 0- 
maha, Nebr., J. Ordinas, Phoe- 
nix, Ariz., J. Medesha, Mėsa, 
Ariz., Srs. Immaculate Conc., 
Putnam, Conn., J. Grauslys, P. 
Savickas, Nashua, N. H., K. Au- 
gaitis, Prov. R. L, Kun. M. Vait
kus, Peace Dale, R. L, A. Alek- 
sis, Waterbury, Conn., E. Alek
sa, W. Cyzis, I. Malėnas, V. De
gutis, Cleveland, Ohio, M. Kie- 
dis, Eastlake, Ohio, A. Kasiu- 
laitis, Euclid, Ohio, J. Gečas, 
F. Gudelis, Dayton, Ohio, P. 
Žilinskas, Lyndhurst, Ohio, K. 
Ciuoderis, R. Leimonas, N. Y., 
P. Teleiša, Ozone Pk., N. Y., S. 
Cenkus, Howard Beach, N. Y., 
J. Hofman, Bronx, N. Y., V. 
Yankauskas, Yonkers, N. Y., T. 
Daly, Greenwood Lake, N. Y., 
A. Gaigalas," Binghamton, N. 
Y., E. Damijonaitis, Poughkeep- 
sie, N. Y., R. Masiulionis, Buf- 
falo, N.Y., J. Valiukas, Roches- 
ter, N.Y., Kun. J. Baltrūnas, A. 
Radzevičius, F. Valasinas, O. 
Bilis, P. Lalas, Amsterdam, N. 
Y., T. Mickus, Long Branch, 
A. Vilčinskas, E. Orange, N.J.,
F. Lucas, W. Orange, N. J., L. 
Rimkus, Parlin, N. J., J. Sakė- 
nas, Delair, N. J., C. Matonis, 
Asbury Pk., N. J., M. Mote
ris, Englishtown, N.J., K. Ru- 
lys, Englewood, N.J., R. Didžba- 
lis, V. Valentukevičius, Lin- 
den, N.J., M. Zujus, M. Milius, 
J. Sadauskas, F. Butkus, V. Ke- 
mežis, Kearny. N.J., M. Var- 
neckas, Clark, N.J., F. Vaškas, 
C. Yakavonis, O. Balčiūnienė, 
Newark, N.J., Kun. V. Dabu- 
šis, P. Toleikis, M. Šaulienė, 
Paterson, N.J., K. Kubaitis, 
Rahway, N.J., J. Liubinskas, 
Bayonne, N.J., G. Bagdonas,
G. P.S., čižauskas, J. Puzin, T. 
Petraitis, Elizabeth, N. J., R. 
Zaloom, Ramsey, N. J., S. Sli- 
vinskas, Keyport, N. J. K. Zlat-

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

Bostono tarpklubinčse. Lietuvių B, 
po pralaimėjimo prieš Cambridge Y 
1^-3%. praeitą penktadienį įveikė 
Northeastem II, santykiu 4^2-% ir 
įpusėjo pirmenybes su 3 laimėjimais, 
2 pralaimėjimais ir lygiomis su Har
vardo universitetu.

Šiandieną Lietuvių B rungiasi su 
Massachusetto universitetu, So. Bos
tono Lietuvių Pil. Draugijoj. Pra
džia 8 v.v.

Lietuvių I rungtynių neturėjo; ji 
rungsis sausio 26 d. su Cambridge
l, So. Bostono LPD-joj.

Chess Review žurnalas sausio nr. 
mini Povilą Tautvaišą, baigusį tre
čiu MID America turnyre. Dalyva
vo 42 vyrai. Postai Chess skyriuj 
matome, kad Ignas Žalys laimėjo 
1965 m. Prize turnyrą, sukoręs 5VŽ 
- % tš.

Clevelando tarpklubinėse, dr. Alg. 
Nasvytis, žaisdamas ukrainiečių ko
mandoj, pelnijo po tašką antroj len
toj, rungtynėse su J. Cohn (Far 
East) ir J. Hoy (Lakewood).

Vilniaus moksleivių čempionė G. 
Piešina su L. Beriensonaite išvyko, 
lydimos trenerio I. Vistaneckio, į 
Kalugą, dalyvauti visasąjunginėse 
moksleivių pirmenybėse.

Hastingso turnyre, pirmąją vietą 
pasidalino keturiese: rumunas Ge- 
orgiu, čekas Hort ir Sovietų čempio
nas Štein su Suetinu.

Tarpt, jaunių turnyrą Groningene 
laimėjo 16-metis Sov. meistras A. 
Karpov 5%-l%, vengras Jacha 5 ir 
Lenkijos — Levis 4!4 tš.

New York Times sausio 15 d. skel
bia, kad San Juano turnyrą laimėjo 
buv. Puerto Rico čempionas Miguel 
Colon, surinkęs 5-1 tš. Dera primin
ti, kad šį Puerto Rico čempioną į- 
veikė šių eilučių autorius K.M., 1964
m. JAV atvirose, Bostone.

SERVICE

STEAM BATHS, MASSAGES for 
Ladies: Tuesday and Thursday; for 
Men: Monday, Wednesday, Friday, 
Saturday and Sunday. Hours 11 AM 
to 11 PM. Leonard Beckford Finish 
Steam Baths 1939 Madison Avenue 
N.Y.C. between 124 and 125 Streets 

Tel. LE 4-9686

JULIO GOOCHMAN 
CONTRACTOR 

Everything in the Contracting Field 
Carpentry work Brick work 

Ali Violations Removed 
Call 366-6638

MR. ROSE 
78 W 131th Street 

RUBBISH REMOVAL and 
Light Carpentry Work 
Ali Work Guaranteed 

Call AU 3-8537

G. R.
CARPET SERVICE

Installations Repairs 
and Shampoo 

Ali Work Guaranteed 
Call

MR. JUNIOR DAVIS 
------- CY 8-0284 -------

PAINTING
Now is the time to paint your home. 

Immediate clean, neat Service 
PAINTING. DECORATING 

and PAPERHANGING
Call us now — 854-6628

J J J PAINTING

Įsteigta 1917 m.
KARLSON’S

FLOVVERS, INC. ffigęy
Gėlės. Vaisių pintinės.

84-11 Jamaica Avenue, 
Woodhaven N.Y. 11421 

Tel. 849-4225

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Mlchigan 2-4I3O

g Universal šermeninėje 
a laidotuvės yra tikėjimo 
g paliudijimas.

"Praying Hands” 
by Albrecht Durer

FUNERAL CHAPEL, INC.
52nd Street at Lexington Avenue 

Ray Kerbelis, Dir.

P L 3-5300

NAUJAUSI 
Ir ITALŲ 

PRANC0ZŲ 
MODELIAI.

Įvairūs kailinių 
ir kailių 

papuošalų 
pasirinkimas

Viskas gaminama mūsų dirbtuvėje. 
DIDELIS PASIRINKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame dideliems 
kailinių krautuvėms. Prieš pirkda
mi—įsitikinkite. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome kailinius ir ki
tus siuvinius į naujus modelius.

Alex Dimants Fui Co.
150 W. 28 St., New York, N.Y. 

Patalpa No. 501.
Tei. CH 2-1079 — CH 2-0535 

Atidaryta darbo dienomis 8-6; šeš
tadieniais 8-3. Liepos ir rugpiūčio 
mėn. šeštadieniais — uždaryta.

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

G. Gudauskienės vadovaujamas “Baltijos vėjų” orkest-žs, kuris dalyvavo lengvosios muzikos koncerte gruo
džio 2. Orkestras išpildė operečių ištraukas. Nuotr. L. Kanto

kus, Rochester, N.Y., A. Gris- 
ka, Danora, Pa., A. Wallash, 
Clifton Hgts, Pa., Kun. J. Ba
cevičius, Kintyre, N. D., F. 
Ventriglio, Annapolis, Md., J. 
Mikuckis, Riverdale, Md., M. 
Alexis, Grand Rapids, Mich., O. 
Andriuškevičius, Detroit, Mich.
M. Petrosky, A. Bikuls, P. 
Mačiulis, Baltimore, Md., — 
A. Kovacs, Simcoe, Can., A. 
Ratkevičius, London, Can., P. 
NaudzinskieHė, J. Zekas, A. 
Kuolas, A. Baltrušaitis, Toron
to, Can., Sainoris St. Peters- 
burg, Fla., A. Grigaliūnas, Da- 
venport, Iowa, E. Grudzinskie- 
nė, A. Grudzinskas, Woodha- 
ven, N.Y., K. Mitinąs, Fremont 
Center, N.Y., M. Šimkus, Balt. 
Md., J. Obelienienė, Thomp
son, Conn., D. Milas,v Phila, Pa. 
S. Griežė, Dorchester, Mass., I. 
Grubinskas, So. Boston, Mass.

50 c. — I. Dudėnas, B’klyn,
N. Y.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

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

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

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

Call Credit manager
924-7930

CATERING
For Sočiai Business Functions and 
Chureh Groups — beautiful room 
upper East Side Thumpers 1266 lst 
Avenue N.Y.C. Call Danny 249-3831 
after 8 PM.

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

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

1487 Ist Avė. (įjet 77 & 78th Sts.)
734-8900

BAY AUTO WASH — 212 Bay St. 
S.I. Open 6 days a week Car Wash 
Mon thru Thurs. — $2.00 Fri & Sat 
$2.50. Simonizing small cars $25; 
Caddilacs & Lincolns $98 Ali work 
guaranteed — Call 442-9338

Local—Nationwide Moving Storage 
Warehouse. We feature export & do- 
mestic erating. Agents for Americ
an Red Bali Transit Co., Ine. We 
ship to Florida, Califomia, Texas, 
Arizona. Charles D. Wood &. Son — 
147-28 Archer Avė., Jamaica, N.Y. 
RE 9-3125, if no answ. 516 IV 9-2661

DISPLAY

fe
v

Sr*

šiam amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkamą patarnavimą

HOLLANDER
CYPRESS CORPORATION

800 JAMAICA AVENUE
BRGOKLYN, N. Y.

AP 7-2332

PEERLESS MEMORIALS
65-31 Grand Avė. Maspeth, N.Y.

DA 6-2123
W. Bielaaski - C. Kardovich

E. Novak

Garantuotas
Aukso, platinos žiedai su deimantais 
rodžiai • Puikūs importuoti indai <

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jevveler
A. Ū S E L I S 

laikrodžių taisymas
> Viso pasaulio įvairūs laik- 
Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENĖ — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

5=-............. ... -—55
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GERIAUSI KAILIAI
ŽAVĖTINAI PUOSAIOS

305 SEVENTH AVĖ.(cor.27ihST),NEW YORK,N.Y 10001 
£ ■ ■■= 3

BACHRACH FOTOGRAFIJOS 
PARODA

Švenčių metu New Yorko 
Huntington Hartford muzie
jaus pirmame aukšte buvo žy
maus fotografo Bachrach nuo
traukų paroda, surengta atžy
mėti šios fotografų šeimos 
šimtmečiui (1868-1968).

David Barchrach buvo Balti- 
morės fotografas, prieš šimtą 
metų atidaręs savo fotografijos 
studiją. Jis tada nufotografavo 
prezidentą Andrės Johnson ir 
taip pasidarė prezidentų bei 
valdžios atstovų fotografas. 
Taip yra surinkęs viso šimtme
čio prezidentus, žymiuosius vy
rus. Kūrėjas mirė 1921, da
bar tvarko šeimos nariai. Nuo 
1954 naudojama spalvota foto
grafija, įvedant šios srities pa
čius naujausius išradimus.

Paroda kilnojama: sausio 15- 
26 ji bus išstatyta Washingto- 
ne, vasario 5-16 Bostone, ko
vo 4-23 Marylando istorijos d- 
jos patalpose Baltimorėje, ba
landžio 1-13 Johns Hopkins u- 
niversitete Baltimorėje. balan
džio 22 — gegužės 4 Phila- 
delphijoje.

Paroda įdomi ir šiaip fotogra
fijos mėgėjui, nes parodo la
bai gerą nuotraukos kvalitetą 
ir sugebėjimą praskleisti žmo
gų-

Kas norėtų skalbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLanmoro 2-2913

John H. Eggers Publications 
Making Coin Cards over 50 yrs. 

PI^FER-PROOF REFUND CARDS 
EGGERS COIN CARDS 

Carry all coins safely for mail order 
selling. Collections-Refunds Fund- 
Raising šuccessfully used by Busi- 
nesses, publishers, churches, hospi- 
tals, etc. 290 E. 38 St. Bklyn, N.Y. 
11203 — E. Balfetsėn — IN 2-1461

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 Kil. 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fėr Rd. Hillside, N J. 07205; tel. 201- 
289-6878.

Laisvės žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VT 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th PI., Middle Vil- 
lage, N.Y. 11379.

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

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

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

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

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

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 3t.) — TR 9-3047 
Ridgevvoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq.. L.I.; 981 Hempstead Tpxe. — 437-7677 

Flushinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 

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

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-9070
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Klebonas kun. A. BUtrušū- 
n«* visus parapijos darbuoto
jus pakvietė vaišių sausio 28. 
Vaišės įvyks The Carriage Hou- 
se restorane, Wallaston. Pra
džia 5 vaL popiet

GL 2-6916
GL 2-2923
GL 5-7281

Vasario 16 akto sukaktįos 
~ Iškilmingas minėjimas šiemet 
; įvyks vasario 18, sekmadienį, 
_4 vai. Washington Irving mo- 
^kyklos 1400 vietų turinčioje sa- 
;lėje, kuri yra 40 Irving Place, 
^tarp 16 ir 17 gatvių Manhat- 

tano rytinėje dalyje (Irving 
vPlace prasideda ties 14 gatve 
ir nuo 26 gatvės virsta Lexing- 
.ton Avenue). Salė yra labai ge- 

Xra ir lietuviam jau pažįstama, 
'mes ten jau yra buvę keletas 
“mūsų žinomų menininkų kon- 
“ cerių. Salė pasiekiama visais 
BMT ir IRT traukiniais, kurie 

‘sustoja Union Sųuare stotyje.

Jungtinis Finansų Komitetas 
? paruošė ir jau siuntinėja LB a- 
'pylinkėm ir atskirų vietovių 
^komitetam dailininkų dovano
tų kūrinių laimėjimų bilietų

Janina Mathews, “Curiey Mc 
Dimple” vaidinimo pagrindinė 
artistė, sausio 21 sekmadienį, 
dalyvauja jaunųjų Broadway 
žvaigždžių parade — koncerte 
Empire Room, Paramos, N. J. 
Todėl tą sekmadienį Bert 
Wheeler teatre vaidins tiktai 
vakariniame spektaklyje. Norė
ję ją pamatyti dieniniame 
spektaklyje, gali skambinti į 
teatro kasą 524-2323 ir per
keisti bilietą į vakarinį pasta-

Vladas ir Rozalija Jasinskai 
iš Brooklyn, N.Y. paaukojo 500 
dol. pranciškonų statomiem 
Jaunimo namam New Yorke. 
Jasinskam nuoširdžiai dėkoja 
t. pranciškonai, ir ta pačia pro
ga kviečia geraširdžius lie
tuvius prisidėti aukomis prie 
židinio kūrimo, kad po ilgai už-

*ir šūkis “Communists get out Įima greičiau būtų galima pra- 
fof Lithuania”. Sis šūkis pritai- 
~kytas klijuoti prie automobilių.

Baigiami ruošti ir kiti laisvės 
"kovų metų “ginklai".
* LMKF New Yorko klubas 
*per eilę metų Kalėdų švenčių
* proga prisimena vyresnio am-
* žiaus lietuvius, gyvenančius Vo
kietijoje prieglaudose ir sana- 
;torijose. Klubo narės, norėda- 
tmos praskaidrinti jų nelengvą
gyvenimą, kiekviename susirin
kime renka pinigus. Iš tų pini- 
gų prieš Kalėdas buvo pasiųs
ta 70 kalėdinių atvirukų su 
gražiais individualiais priera-

•'si®

Laisvės žiburio radijo rėmėjų susirinkimas įvyks sausio 14 Apreiškimo parapijos salėje. Ii <L j k. R. Kezys — 
radijo programos vedėjas, A. Balsys skaito rėmėjų nuostatus, D. PenHcas — pirmininkavęs susirinkimui ir 
M. Klevečkienė — sekretorė. Nuotr. V.

Audronė M. Butvydaitė vadovauja reklamų ir madų skyriui
New Yorke J. P. Stevens New York Times 1967 gruo- Audronė — Meilė 1964 bai- 

behdrpve savoj rūšy“ didumu 
yra antroji pasaulyje ir garsi 
savo tekstilės dirbiniais, šios 
bendrovės reklamų ir madų 
skyriaus direktorė yra lietuvai
tė jaunuolė — Audronė Meilė 
Butvydaitė-Butvay. Apie ją 
dažnai parašo Women’s Wear 
Daily ir kiti amerikiečių laik
raščiai.

dėti statybas. Aukas siųsti: 
Franciscan Fathers, 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

Birutė ir Vaclovas Sidzikaus
kai sausio 14 grįžo iš Kolumbi
jos, kur praleido porą savai
čių po savo vedybų.

MASPETH, N.Y.
Šv. Vardo draugijos Maspe- 

tho skyriaus naujos valdybes 
priėmimo apeigos buvo sausio 
14. 12:45 vaL buvo mišios ir 
bendra komunija. Po mišių pa
rapijos salėje įvyko visuotinis 
narių susirinkimas su pietumis. n n
NaUją vaidybą prisaikdino ir J. Zabelskio. Visais Jungti- ^to^Manhe^TČteiTm^ 

dant po vieną dolerį kiekvie- oueens rajono prokuroras Tho- nio finansų komiteto Queens a- 
nam. Klubas gauna iš jų daug mas J. Mackell. Iškilmėse taip 
jaudinančių laiškų. pat dalyvavo prel. J. Balkūnas,

Aušros Vartę parapijos ^šv. j
Rožančiaus draugija vasario kis, kun. J. DeAsitis, C. SS.R. 
25, sekmadienį, tuoj po sumos Jis aukojo mišias ir susirinki- 
parapijos salėje rengia užgavę- me pasakė pagrindinę kalbą, 
nių blynus. Valdyba maloniai Kiti garbės svečiai: N. Y. vals- 

, .kviečia atsilankyti narius ,ir tijos senatorius W. Brennan ir 
svečius. assemblyman St. Pryor. Buvo

KMS 29 kuopos metinis su- svečių ir iš kaimyninių St. 
Xširinkimas bus sausio 21 d. 1 Stanislaus, Holy Cross ir St. 

popiet Apreiškimo parapijos Adalbert parapijų. Iškilmės 
salėje. Prašomos visos narės praėjo pakilioje nuotaikoje, 
dalyvauti. - —K. Vainius.

L.B. Oueens apylinkės valdy
bos posėdis įvyko sausio 11 dr. 
Goeltnerienės bute. Tarp kitų 
reikalų buvo sudarytas Jungti
nio finansų komiteto čueens a- 
pylinkės skyrius iš šių asmenų: 
R. Mainelytės, A. Milaševičiaus

New York Times 1967 gruo- Audronė
džio” 14 apie ją irgi įdėjo gė Tufts universitetą Medford, 
straipsnį ir nuotrauką. Kaip ki
tomis progomis, taip ir šiuo at
veju, pažymima, kad Audronė, 
nors yra gimusi Lietuvoje, 
bet sugebėjo, tokia jauna bū
dama, pasiekti tokios aukštos 
pozicijos. Ji dirb’a gražioje 5 
Avenue įstaigoje ir turi savo 
asistenčių ir sekretorių.

Dar aukštesniojoj mokyk
loj būdama, ji dirbo New Yor
ke kaip profesionalė modelė ir 
jos nuotraukų buvo įdėta, dau
gely laikraščių ir žurnalų. Lan
kydama Tuft’s ‘tte^ersitetą, ku
riame studijavo 'biologiją, at
liekamu laiku buvo instruktorė

Mass., su rektoriaus pagyrimo 
lapu (Dean’s list). Ji yra chi 
alfa of chi omega alumnų gar
bės narė. r

Audronė yra Vinco Butvy
do, Lietuvoje buvusio gusarų 
pirmojo pulko karininko ir 
Vilties Garunkštytės Butvydie- 
nės, buvusios Joniškio gimna
zijos mokytojos, duktė.

A. M. Butvydaitė turi dvi se
sutes: Vygandę-Vincę Gray ir 
Kristiną, kuri yra klasės prezi
dentė ir gyvena Immaculate 
Concėption Convent Putnamo 
bendrabutyje.—M.B.

Lietuvių Fronto Bičiulių 
New Yorko Sambūris

JUOZUI NAVICKUI
mirus, jo žmoną Moniką, dukrelę Rasą ir sūnų Vytautą 
nuoSrdžiai užjaučia

Mylimam broliui

Kaina .10 dol. Pagerbi
mą rengia parapijos organizaci
jų rengimo komitetas.

Įsteigtas naujas Nekaltai P. 
Marijos Sesėfų Kongregacijos 
Rėmėjų skyrius

1967 spalio 9 Saliomėjos Ce- 
rienės-Mulks rezidencijoje įvy
ko N. P. M. Seserų Kongrega
cijos rėmėjų ‘ Steigiamasis su
sirinkimas. Putnam Seselių pa
vedimu ir savo gražia iniciaty
va Saliomėja Mulks sukvietė

12. moterų, stengdamosi į- 
steigti rėmėjų skyrių Elizabeth 

jo apylinkėse. Tai yra pir
masis toks skyrius N. J. Per
skaičius ir susipažinus su įsta
tais, buvo išrinkta valdyba, į 
kurią įėjo: SaHomėja čerienė- 
Mulks pirmininke, Elena 
Juškienė sekretore ir Margari-

tuvių B-nės* Kultūros khibP 
sausio mėn. prelegentu. Klubo 
susirinkimas įvyks sausio 27 
Tarptautinio Instituto patalpo
se Bostone.

(Jotuvos neprilctoiMomybės 
50-&ui paminėti. The Curtaral 
Ėoutelation ,of * Boston Executi- 
ve direktorius. Francis .W. Šid
lauskas gavo televizijos 4-je 
stotyje pusę neapmokamos-va
landos. lietuvių programai, ku
ri bus atlikta gal dar prieš Va.- 
sario 16-ją. Programa jau ruo
šiama. To paties Šidlausko dė
ka bus prieinami ir Bostono di
dieji laikraščiai The Boston 
Glębe ir Boston Herald, nes zten 
dirba lietuviai žurnalistai Keb- 
linsky ir JOdis/Taip yra vilčių, 
kad gausime ir; kai -kuriose ra
dio stotyse.

Bostonas i Lietuvių Fondą 
jau yra įnešęs $15,565 ir turi 
94 narius. L. F. vajaus komite
tas laukia ir prašo visus stotį į 
fondą nariais, r

Bažnyčios Vienybės oktava 
yra sausio 18-25. Vienumo 
dvasioje specialios pamaldos 
sausio 21 d. 2 vai. popiet įvyks 
Metodistų bažnyčioje L ir 5-tos 
gatvės kampas, So. Boston. Gi 
sausio 23 d. 7:30 vai. vak. Car
dinal Cushing aukštesniosios 
mokyklos salėje, West Broad- 
way, So. Boston vyks diskusi
jos tikėjimo klausimais. Į pa
maldas ir taip pat į diskusijas 
yra;kviečiami visi Sp. Bostonie
čiai. -r ■

šv. Petro aukų rinkėjų klu
bo susirinkimas įvyks sausio 
19 d. 8 vai. vak. parapijos kle
bonijoje.

Juozas ir Petronė.Markelio- 
niai sausio 28 švepčia. 50 jn. _  ___ ______
vedybinio gyvenimo sukaktį. į* J. gį" Peter’g Paristi —Car- 
Sųkaktuvininkų pagerbimo ban- dinaI Cušhing’s Jubflee Fund. 
ketas .tą dieną bus 2 vaL po- . <
piet Liet. Piliečių draugijos na- Karys ir Stasė Tamošaičiai 
mų salėje. Lietuvių Fonde padidino įnašą

■ . ." ' ’ iki $600, o iki Vasario 16 paža-
Imigracitps įstaiga praneša, dėjo pakelti iki $1000. Kazys 

kad, visi. J* A.. Valstybėse gy- Tamošaitis yra radio mėgėjas, 
veną nepiliečiai privalo sausio gayo radio yra padėjęs net 
mėnesį pranešti savo adresą ir didžiose lietuvių demonstraci- 
užpildyti nustatytus blankus jose New yorke. Jis yra Mąs- 
imigracijos įstaigai arba vie- ter. Teęhnician ir turi teises to- 
tiniam paštui. je srityje.

Kezys ir Stasė Merkiai į Ą. a. dr. Juozo Laimono var- 
Lietuvių Fondą įnešė $100. Ka- du velionės našlė Stasė Lei- 
zys Merkis yra vienas didžiųjų monienė -į Lietuvių Fondą įne- 
šachmatų entuziastų. Jis vado
vauja Bostono lietuvių šachma
tų klubui ir pats jame žaidžia 
nud atvykimo į Ameriką. Tiek 
atskiri žaidėjai, tiek ir pats klu
bas yra buvę- nugalėtojais ir 

. gražiai garsina lietuvių ir Lie
tuvos vardą. Stasė Merkienė 
yra buvusi Lietuvos krepšinio 
rinktinės moterų komandos 
žvaigždė. -,., ■

NEWARK, NJ.

ADOMUI SAVICKUI
Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame A. Ma
žonienei bei šeimai ir kartu liūdime.

Marcinėnų Seimą, 
Geležiūną Seimą ir 
Juotat Geležiūnas

minėjimas Bostone įvyks John 
Hancock rūmuose, vasario 18 d. 
2 vaL popiet, šio parengimo 
garbės komiteto pirmininku 
yra Bostono kardinolas Rich- 
ard J. Cushing, komiteto gar
bės nariais — gubernatorius, 
senatoriai ir kiti žymūs ameri
kiečiai ir lietuviais Kadangi 
šios sukakties minėjimas nesi
baigia vien Vasario 16 minė
jimu, o tęsis visus 1968 metus, 
rengimo komitete sudarytos 
meno ir spaudos komisijos. Me
no komisija rūpinsis meninių 
programų sudarymų,, o spau
dos — propagandos reikalais 
lietuviškoj ir amerikiečių spau
doj, o taip pat radio ir 'televi
zijoj. Taip pat sudaryta ir fi
nansų komisija.

Meno komisija: pirm, rašyt. 
Stasys Santvaras; nariai: muzi
kai — Julius Gaidelis, Jeroni
mas Kačinskas, Izidorius Vasy- 
liūnas, rašyt. A. Gustaitis, rėžis. 
Aleksandra Gustaitienė, daiL 
V. Vizgirda. Kultūros klubo 
pirm. Beatričė Kerbelienė ir 
tautinių šokių vadovė Ona I- 
vaškienė. Spaudos komisija: 
pirm. Pranas Mučinskas; na
riai: Felicija Grendelytė, adv. 
A Young, A. Saulaitis, S. J., 
Jurgis Jašinskas, Z. Gavelis, E. 
Ketvirtis, Jackus Sonda, J. Viz
baras, Skirmutė Makaitytė, F. 
Šidlauskas ir Pr. Mučinskas. 
Reikalui esant, komisijos gali 
būti padidintos.

$v. Petro parapijos parapin
iam, kurie yra pažadėję savo 
auką kardinolo Cushing Jubi
liejaus fondui, pereitą savaitę 
buvo išsiuntinėti laiškeliai pri
minimui, kad nuo sausio IJau 
laukiama pažadėtos aukos. 
Siunčiamus1 čekius reikia rašy-

šė $50, p velionės šermenų me
tu, prieš kelis metus, buvo su
rinkta' $50. A. a. dr. Juozas Lei- 
moms dabar yra Lietuvių Fon
do narys.

Tėvai Jėzuitai šv. Juozapo re
kolekcijų namuose Sullivan 
Sųuare, Charlestown kasdien 
vakarais veda rekolekcijas. 
Konferencija tęsiasi nuo 7:30 
vaL vak. iki 9:30. Norį dalyvau
ti prašomi skambinti tel. 242- 
2550.

atstatymo 50-čiui paminėti Bos
tone sudarytas platus komite
tas, kurio pirm, buvo pakvies
tas P. Zičkus. P. Zičkus dėl 
sveikatos nuo sausio 13 iš ko- '. 
miteto pirmininko pareigų pa- 

.. - sitraukė. Jis yra turėjęs jau du
širdies priepuolius.

” * Mirustoy .. .

Alke Gaižūnas (gruodžio 23), 
72 m. amžiaus, gyvenusi 19 
Stellman Rd., Roslindale, Mass. 
Palaidota Naujos Kalvarijos

Įnašai Lietuvių Fondui auga

Inž. S. ir dr. I. Giedrikiai 
savo sąskaiton Lietuvių Fondui 
įnešė $500. Turint galvoj Bal
trušaičių, Butvydų, Dilių, Sar- 
kenio ir šipailos įnašus, iš vi-

dalis visos Newarko lietuviam 
nustatytos $5000 kvotos. Kor.

NAUJA KNYGArėš S. C. Mulks (25 dol., viso 
36 doL.) mokestis buvo pasiųs
tas seselėm. , - >__ ■
Kitas !*mirinWnw buvo gruo- i08 ~~~ cdėraščių knyga. DaiL 

džio 4 Elenos Juškienė* na- T- Valiaus iliustracijos. D. Jo
niuose, kur atsilankė kun. J. 
Pragulbickas ir sutiko būti Rė
mėjų skyriaus dvasios vadu. Ie
va Trečiokienė buvo išrinkta

šeliais, kaina 4 dot Gaunama 
Darbininko administracijoje.

Ridguuoodo išnuomodamas 
butas iš' 5 šviesių kampinių 
kambarių. Pageidaujama suau
gę žmonės. Butas yra tik vie
nas Mokas nuo požeminio trau
kinėlio stoties. Informacijai tel. 
366*3512

Nellie Kučinskas (gruodžio

471 Columbia Rd., Dorches- 
ter. Nuliūdime paliko vyrą ir 
dvi dukteris. Palaidota Blue 
Hills kapinėse.

Steponas Sampukas (sausio 
4), 80 m. amžiaus, gyvenęs 
158 W. 3rd., So. Boston. Nu
liūdime paliko dukterį ir brolį. 
Palaidotas šv. Juozapo kapinė-

Paulina Rachkauskas (gruo
džio 29), 60 m. amžiaus, gyve-


