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VAISIUS IŠAUGO IR—IŠGĄSDINO... 
Nelaukta kritika Amerikos švietimo sistemai ir jos vai
siui — studentui maištininkui ar studentui bėgliui iš
esamos visuomenės

T

Sutarta kontroliuoti tuos, kurie neturi..
Ar sutartis veda į taikę, ar į dviejy didžiyjy atominį monopolį? Mažuosius kont- 

kontroliuos atomy monopolį turinčius?roliuos, kad jie nepasidaryty atomy; kas
Pagaliau sutarta:

Sovietų Sąjunga sausio 18 
pranešė, kad ji priima atomi
nės sutarties punktą, kuris kal
ba apie kontrolę tom valsty
bėm, kurios neturi atominių 
ginklų. Pagal naująjį punktą, 
priimtą Amerikos ir Sovietų, 

_ kontrolę vykdys , tarptautinė 
atominė f komisija (Vienoje);1
kontroliavimo būdus komisija 
sutars su atitinkamom valsty
bėm bendrai ar skyrium per 
180 dienų nuo sutarties įsiga
liojimo. 6 įsigalios pasirašius 
40 valstybių ir atominius gink
lus turinčiom Amerikai, Sovie
tam, Anglijai. Prancūzija ir 
kom. Kinija, kurios turi savo 
atomus, nuo sutarties pasirašy
mo atsisakė.

Derybos truko 4 metus. Pas
kutinis kliuvinys buvo kontro
lės klausimas. Jam priešinosi 
Vokietija, Italija, O landija , 
Liuksemburgas, įtardamos, 
kad kontrolė bus Sovietų agen-

Ką sutartis reiškia:
Amerikoje sutartis sutinka

ma su pasitenkinimu. Bendra
darbiavimo su Sovietais šalinin
kam ji reiškia to bendradarbia
vimo augimą. Vyriausybės par
tijai ji reiškia padėties stiprė-

ji reiškia, kad Amerika neduos 
jokios paramos Vokietijai kely
je * j jos galimus atominius 
ginklus ir iš viso ji nuo to 
atsisakys. Amerikai ir ' Sovie - 
tam drauge reiškia atominio 
monopolio išlaikymą savo ran-

jimą prieš rinkimus. Sovietam koše. Jei steigiant Jungtines

MASKVOJE IEŠKO SPRENDIMO
Tarp savaitės pradžios įvy

kių dėmesys nukrypsta į šiuos:
— Anglijos min. pirm. Wil- 

sonas sausio 22 kalbėjosi su 
Sovietų min. pirm. Kosyginu. 
Tą pat diena Amerikos atsto
vas Thompsonas pristatė Kosy
ginui prezidento LBJ laišką.

— Valstybės departamente 
š. Vietnamo atsiliepimas į pre
zidento LBJ pareiškimus dėl 
derybų priimtas kaip š. Vietna
mo nenoras derėtis.

___— Cambodija apkaltino A- ’
tų panaudota mokslinėm pa- merikos kariuomenę sulaužius 
slaptim išgauti.

— Cambodija pasirodė ne
santi neutrali. Sausio 22 Cam
bodijos kunigaikštis Sihanouk 
ir Jugoslavijos Titas paskelbė, 
kad jie remia Š. Vietnamą ir 
P. Vietnamo vietkongus.

— Bombonešis B-52 papildo
mai pranešama, nukrito 7 my
lios nuo savo bazės Thule. Vie
nas lakūnas žuvo, kiti nusilei
do parašiutais. Lėktuvas sude
gė, bombų nerasta, gal jos nu
skendo. Sprogimo pavojaus ne
są. Tai jau 13 nelaimė su ato
minėm ir vandenilinėm bom-

Tautas visa valdžia buvo ati
duota Saugumo Tarybai — ke
turiem karo laimėtojam, tai ši 
suartis turėtų reikšti visos jė 
gos perkėlimą į dvejas rankas. 
(Su tuo nesutinka nei Prancū
zija nei kom. Kinija). Vokieti
jai, Italijai, Indijai, Brazilijai ir 
kt., kurios ‘ neturi atominio 
ginklo^ tereiškia/ kad jo ir^ne- 
galės turėti. Už tai jos negau
na nieko, nors Indija buvo no
rėjus, kad ji būtų garantuota 
nuo atominės agresijos, jei ją 
ištiks kom. Kinijos atomai. 
Nors neturinčios įsipareigoja ir 
neturėti, bet jos turės sutartį 
pasirašyti, nes, N. Y. Times 
vertinimu, "sunku ..patikėti, 
kad bet kuri atomų neturinčio- 
ji valstybė... galėtų priešin
tis Sovietų, Amerikos ir pasau
lio spaudimui..."

Atominė sutartis turėtų bū» 
ti patvirtinta t Jungtinėse Tau
tose, kurios susirenka kovo 15.

Jaunoji Amerika, studentai, 
susilaukia kritikos. Kritikos su- 

__________ silaukia ir sistema, kuri tuos 
10 CENTŲ jaunus akademikus rengia.

; -.r--r=-. » Išplėtoti jaunų žmonių su
gebėjimą pareikšti savo spren- 

. dimą diskusijų keliu apie teka
muosius reikalus — tokia yra 
Amerikos tradicinė sistema. 
Bet jos rezultatas: “Užuot tuos

Populiarėja LBJ 
ir Rockefelleris

reikalus diskutavus su nusima
nymu ir be aistrų, mes randa
me juos svarstant aistringai ir, 
aš bijau, su kuo mažiausiu 
nusimanymu”.

. . . * .. . .’ bom.jos neutralumą. Amerika pnsi- _______________________________
pažino, kad žvalgybinis dalinys
peržengė 50 jardų Cambodijos — Apsaugos sekretorium

....— Gvatemaloje nelauktai iš- šieną. prezidentas sausio 19 paskyrė
garsėjo Amerikos misinės or- __ Vietnamo kariuomenė vietoj McNamaros Clark M.
ganizacijos Maryknoll nariai — veržiasi pfHriyn Laose, neatlei- Clifford, savo draugą ir trijų
3 kunigai ir 4 vienuolės. Jie jžia puolimų ir P. Vietname ir demokratų prezidentų patarė-
visi 7 dalyvavo pogrindy drau- Amerikos jėgos nuo Laoso pa- 14- Jis vertinamas kaip prezi- 
ge su Castro komunistais. Vie- sienio pasitraukė. dento linijos šalininkas ir dau-
na iš svarbiausių vadu buvo se- . .. . , «. _ giau “vanagiškas” nei “balan
su© Marian Peter. Savo virši- _ ~ A^r,ko$ bombones* B- dlškas-
ninku įsakymo grįžti atsisakė 52 “"V - - - -

., “ * . „ , . t . .. nem bombom nukrito Grenlan-
paklausyti. Pakenkė Maryknoll os jeduose Melchioras Račkauskas, lotynų
misijom, kada kaip tik sausio įr gj-aijm kalbų specialistas, dir-
16 to. pogrindžio teroristai nu- — Saturno Paistą raketa į nepriklausomoje Lietuvoje 
žudė du Amerikos karo attache. menuh sausio 22 pakeliui su- Svietimo ministerijoje.

. . . . . ... streikavo.— Sovietai ir Kolumbų a 
sausio 19 atnaujino diplomati
nius santykius po 20 metų 
pertraukos.

Lietuvoje mirė 
Kipras Petrauskas 
Lietuvoje sausio 17 po sun

kios ligos, eidamas 83 metus, 
mirė Kipras Petrauskas, popu
liariai vadinamas Lietuvos ope
ros tėvu. Palaidotas sausio 19 
Rasų kapinėse Vilniuje.

K. Petrauskas gimė 1885 lap
kričio 23 Keizių-Ceikinių kai
meŠvenčionių ap. Į muzikos ir 
dainininko kelią pirmiausia į- 
statė jį brolis Mikas, kuris ta
da vargoninkavo Obeliuose. 
Ten Kipras mokėsi pradžios 
mokyklose, giedojo bažnytinia
me chore. Kai Mikas išvyko į 
Petrapilį, Kipras vargoninkavo 
eilėje parapijų. Antras jo žings
nis į dainininko “karjerą” bu
vo 1906 Vilniuje pastatyta bro
lio Miko opera “Birutė”. Joje 
dainavo Kipras ir atkreipė į sa
ve dėmesį. “Vilniaus žiniose” 
paskelbtas atsišaukimas surin
ko kiek lėšų, kuriom Kipras 
buvo išsiųstas į Petrapilį mo
kytis. Naujas žingsnis buvo tik 
1911, kada jis buvo priimtas į 
Marijos teatrą ir atsistojo ša-

Ne visi toki. Esą dvejopo a- 
kademinio jaunimo. Vieni 
“piktai karingi, kupini neapy
kantos, netolerancijos, pasiry
žę imtis smurto permainai pa
siekti”. Kiti pasyvūs, atitolę 
nuo pasaulio dienos reikalų, 
pasiryžę iš jo pabėgti Į savo 
iliuzijų pasaulį.

Pirmuosius pažįstame iš kas
dieninių pranešimų, kaip “jie 
spiegia, svaido, akmenis, dau
žo langus, esti policijos muša
mi, o kituose kontinentuose jie 
degina bibliotekas”. Tenka a- 
bejoti, ar tai tikrai studentai. 
Tai greičiau panašu į Rusijos 
carinių laikų revoliucionierius, 

- kurie- nieko universitete nesi- 
mokė, o tik politika vertėsi. ~

Kita grupė, pasivadinę Hip- 
pies ar “gėliažmogiais”, bėga 
iš visuomenės — laiko save tos 
visuomenės aukom. Iš tikrųjų 
jie gali būti laikomi jų pačių 
destruktyvinių filosofinių su
klydimų aukom. Pirmiausia 
jie yra aukos suklydimo, kad 
vardan sensacinių išgyvenimų 
galima su savim daryti ekspe
rimentus tam tikrais chemika
lais. Chamikalai turį pažadinti 
kūrybinius išgyvenimus. Tai 
klaida. Kūrybiniai išgyvenimai 
pasiekiami pastangom, 
veiksmu, o ne pasyviai pasi
duodant chemikalam. Veiks-

Lietuvoje sausio 7 mirė

— Prezidentas LBJ sausio 
18 įsakė atstovybių užsieniuo
se personalą sumažinti 10 
proc. —bus daugiau palikta do
leriu namie.

— Nusikaltimai Amerikoje 
per 1967 metų antrą pusę pa
gausėjo 14.4 proc., palyginti su 
metais anksčiau.

— Mirimai nuo inflūenzos
ir plaučių uždegimo savaitę iki Elisonas, Angliju min. pirminin-

• . - ... r kas, Maskvoje ieško susipratimo
sausio 13 padvigubėjo. dil Vietnamo ir kt.

Opinijos teisinas komunizmui

Pagal opinijos duomenis pre
zidentas LBJ populiarėja. Jis 
savo populiarumu neša visus 
konkurentus respublikonus. 
Tarp respublikoną pirmoje vie
toje tebeina Nixonas: lapkričio 
mėn. 42, sausio 42; po jo at
eina Rockefelleris, bet jis au
ga: lapkričio 21, sausio 27. - . „

LBJ visus respublikonus iia kitU t0 met0 žinomų dai- muose auga žmogaus kūryba, 
praneša ir pranašumas auga, nininkų. Antras suklydimas
Tačiau stipriau prieš jį . laikosi Lietuvon grįžo 1920. Drauge tikėjimas, kad man viskas turi 
bendroje opinijoje Rockefelle- su A. Sodeika, St. Šimkum tt būti leista, vadinas, visiška lais- 
ris. LBJ-Nixonas 51:39, LBJ- kt. važinėjo po Lietuvos karino- vė. Tačiau “nėra ir negali būti 
Rockefelleris 46:40. menės dalinius koncertuodami, tokio daikto kaip visiška lais-

—------------------------------------------ Tų pat metų gruodžio 31 “Tra- vė... Kiekvienas didis artis-
_ viatos” opera buvo pradėta Lie- tas tai žino. Kiekvienas didi., 

Graikija ir JAV-eS tuvos operos istorija. Meniniai filosofas tai pažįsta... Jei sa- 
pasisekimo nuopelnai čia la- kyšite man, kad jūs esate pa-

— Graikijoje daug kartumo blausiai priskiriami K. Pet- siryžę neprisiimti jokių draus-
Amerikai. Sausio 18 spauda ap- rauskui. Nuo to laiko jis daina- mės varžtų, tai aš jums pasaky-
kaltino Amerikos atstovą, kad vo apie 80 operų. Operoje su- siu, kaip Dostojevskis pasakė
jis dalyvavo karaliaus Konstan- tiko net ir savo 70 metų su- savo skaitytojam, — kad jūs
tino sąmoksle nuversti kari- kaktį. esate patys nelaisviausi žmo-

# ■ nę vyriausybę. Valstybės depar- paskiau buvo konservatori- nės... Kas kultyvuoja absoliu-
jos profesorius, kol turėjo pa- la*sv?> kultyvuoja susinai-

— Graikijos karinę vyriausy- sitraukti, veik visai apakęs. kimmą...”
bę oficialiai pripažino Turkija St. S(antvaras) Lietuvių en- ; Daugelis kalba apie savo 

ciklopedijoje šiaip apibūdina ideah meilę. Bet meilė reiš- 
K. P. talentą: “P. balsas savo kia Įsipareigojimą kam kitam,

“ A'?,,.,a nutar® atnauJmtl prigimtimi buvo retai plačios subordinavimą kam ki- 
diplomatmius santykius^ su skalės fen0 j tam. 
Graikijos karine vyriausybe. sįekiąs auk§tąjį t(lo,

registruose lygus, skardus ir 
tAC17 1*1 * • • 1 nepaprastai gražaus tembro..sUVlEl (JOblS: kiek užsienio korespon- Nors jis Rusijoje mokėsi, jo 

, , _ dainavimo mokykla buvo dau-
dentas turi laisves iŠ Sovietų Sąjungos, nes visi giau ■ itališka negu rusiška...

Kaip dainininkas jis stovi gre
ta ano laiko geriausių pasaulio 
tenorų.. .P. buvo pats talen
tingiausias liet, operos 
dainininkas ir aktorius 
pirmojoj pusėj”.

Jeronimas Kačinskas

Y'

■ L

j tamentas tai paneigė, 
m

Clark M. Clifford, naujasis apsau
gos sekretorius McNamaros vietoje

tai

ir Kongas.

O kai vienos ir antros gru
pės žmonės kalba apie “pilie
tinį neklusnumą”, tai jie išduo
da savo netikėjimą demokrati
ja, pasitikėjimą mažumos smur
tu ...

Pasaulio opinijos teismas ko- Žinias teikia spaudos referen- 
munizmui už nusikaltimus tas Lee Edwards, Court of Pub- j

pasikalbėjimai jiem tėra skirti
Liudmila Ginzburg ir Olga ministerijos tarpininkavimu. 

~ _____j Prie durų buvo pastatyti mili-
rašytojų, pakvietė pas save už- cininkai, kurie įspėjimus pakar- 
sienio korespondentus. Užsie- žodžiu. Užsienio korespon- 
nių reikalų ministerija telefo- dentų yra 100, tarp jų 23 iš A- 
nais įspėjo: jei korespondentai merikos. 
dalyvaus, jie gali būti išprašyti , : ______ — ________—r

.^°T’e*a’ sausio 12 įteikė vokalistą, reikia vertinti Euro- 
Amerikai notą, kad jie nebus pog mastu. Jei jis Europos sce- 
“indiferentiški, jei Ameri- nose mažai tepasirodo, reikia kos ar P. Vietnamo kariuome- kaltinti apiinkybX... Mes ne- 

nė peržengs Cambodijos šie- turime tiek kontakto .su kitais 
n3* teatrais, kad galėtume laisvi

Galanskov, motinos nuteistųjų
teatro 
XXa.

Nesistebėtum, jei tokias kri
tiškas mintis apie Amerikos 
švietimo sistemą ir to švieti
mo rezultatus rastum kokiam 
“konservatorių” laikrašty. Ta
čiau tos mintys buvo paskelb-

—— Cambodija sausio 19 ap- “indiferentiški”, jei Ameri- 
kaltino Ameriką, kad jos lėk-

prieš žmoniškumą prasidės va- lic Opinion, 1221 Massachu- I
va*a™ setts Avė., Washington, D. C. Thompsonas, Amerikos atstovas, tuvas įskridęs į Cambodijos te-

, Posėdžiai bus Washmgtone, .. . 9n9 700^00 nuskubėjo su prezidento LBJ lai*- 200 jardu J
Georgetown universiteto “Tau- 20005’ tel 202-783^098. ku pas Kosyginą nton^ • • 200 JardU

1936 
vertino: “K. Petrauską, kaip tos N. Y. Times Magazine. Ir 

jų autorius ne kokis “konser
vatorius” pedagogas, bet Geor
ge F. Kennan. Tas pats Ken- 
naii, kuris prieš savaitę tame 
laikrašty buvo pristatytas 
kaip Amerikos “politinio idea-

tų salėje”.
Tarp liudininkų esą pakvies

ti — dr. Joseph Dunner iš 
Yeshiva universiteto (N. Y.); 
liudys apie žydų padėtį dabar- J- Tautose Sovietų delegaci- Malikas suabejojo, ar tai gali 
tiniu metu Sovietuose; dr. Her- jai vietoj Fedorenko vadovaus būti amerikiečių pasakymas,
minio Portell Vila, Kubos di- Jakov A. Malik, užsienių reika- “Ne, tai iš Biblijos, bet jis A-

lų min. pavaduotojas nuo 1960 merikoje dažnai vartojamas,
vidurinių rytų reikalam. Toks “paaiškino mokytoja. “Tamsta i
skyrimas rodytų, kuris klausi- sakai, kad kapitalistinis kraš-
mas Sovietų laikomas svarbiau- tas gali leisti tokį pasakymą
siu ateinančiuose posėdžiuose, skelbti?” kraipė galvą su ne-

Maliko paskyrimo proga pri- pasitikėjimu Malikas.
munistų “progresyvų parti- simenam, kaip jis mokėsi ang- 
jos” narys; Herbert Philbrick, lų kalbos. Esą jam skirtame va
iravęs FBI agentas, insifiltravęs dovėly buvo pasakymas apie . .
į komunistų partiją; Eugen turtuolį, kuriam sunkiau įeiti į Prane§,mu, j š. Vietnamą pila

plomatas ir žurnalistas; Stefan 
T. Possony, istorikas, iš Hoo- 
verio instituto, vyskupas R. 
Wurmbrand, Rumunijos kalėji
muose atkentėjęs; Phillip Ab- 
bot Luce, buvęs prokininių ko-

MAUKAS: ar tai nedraudžiama?.
propaguoti savosios operos me-

V' na” (Naujoji Romuva 891 
M p-)-

— Su svetima širdim beliko 
gyventi tik vienas dr. Blaiberg 
Pietų Afrikoje. Kalifornijoje 
Mike Kasperak sausio 21 mi
rė, išgyvenęs su svetima šir
dim 14 dienų.

— Rumunija dalyvaus komu
nistinių partijų konferencijoje 
vasario 26 Budapešte. Jugosla
vija atsisakė.

• Lyons. Rusijoje gimęs Reader’s dangaus karalystę, kaip kupra- per metus po « bilijonus su vir-
Digest vyr. redaktorius. nugarini pro adatos skylutę.. Šum. dj« turi laisvę «tu<ientu* suimti. un«ve vietem...

- Sicilijos žemės drebėji-

lizmo” kritikas. Dabar jis pasi
sakė prieš akademinio jaunimo 

, “kairįjį” sparną, vadindamas 
jį “maištininkais be progra
mos”, vadinas anarchistais. 
Juos palydi karčiu vertinimu: 
esą jie daugiau žalos pridaro, 
griaudami socialinę ir politinę 
santvarką vardan savo išpažįs
tamos utopijos. Esą taip pat le
miamasis blogis nėra socialinės 
bei politinės institucijos, bet 
žmogaus dvasios silpnybės.

Tuos Kennano vertinimus 
tenka čia sutikti kaip praregė
jimą tų, kurie sėjo sėklą, pa
matė iš jos išdygusi pasėli ir 

„ . Praregėjimas,me sausio 15 žuvo 198. sužeis- jo nusigando.
ta nors ir per vėlai.
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Esame jau rašę (žiūr. Dar
bininkas 1967 nr. 85, 1968 nr. 
1) apie įvairias neigiamas ap
raiškas Jungt. Amerikos Valsty
bių katalikų gyvenime. { visa 
tai galėtume nekreipti dėmesio

. ■ ' - .y

drįsta paaukoti savo gyvenimą
Dievo tarnybai kunigo ar vie- butą juos sunaikina, o jų' vie

toj butą apstato moderniškais, 
menkos vertės, be jokio sti
liaus plastikiniais gremėzdais

baldus, persikeldamas į naują

Nauja dovana
t i

Kasdienybėje laiką skaičiuo
jame minutėm ir valandom, 
bet nė nepastebime, kaip pra
bėga metai. Varge ir nelaimėje 
lėčiau praslenka, džiaugsme ir 
laimėje prabėga akimirkom, 
kaip nerūpestingiem vaikam pa
plūdimy. Ima jie visą saują 
smilčių ir tvirtai suspaudžia. 
Suaugusieji taip daro su savo 
dienom. Deja, dienos išbyra; 
kaip smėlio grūdeliai pro pirš
tus. Vieni vėl semia, o kitų 
pirštai nebelinksta> tai buvo 
paskutinė sauja.

1967 metai daug kam buvo 
paskutiniai. Ką tik prasidėjusie- 
ji taip pat nevienam užspaus 
akis. Nuėjusius amžinybėn pri-

- simename su giliu atodūsiu. 
Reiškiame užuojautą artimie
siem; kuriuos tas išskyrimas pa
lietė. Likusieji nežinome savo 
išsiskyrimo valandos. Ji gali a- 
teiti nelaukiama, žinome gerai 
tiktai viena: kiekviena diena 
mus artina prie slenksčio, už 
kurio laikas sustoja. Tuo būdu 

' kiekviena diena pasidaro nepa
prastai reikšminga.

Gyvenime ne tik atskirų va
landų, bet ir dienų kartais ne
branginame, lyg turėtume ne
išsemiamą gausybę. Elgiamės 
taip, kaip su gausiom dovanom, 
įgytom be triūso. Tokios dova
nos iššvaistomos, nesiteikiant 
net geradariui padėkoti.

Dienos mums ateina kaip do- latinis tarpusavio ryšys mus 
vana. Iš ryto jau turi naują die- stiprino ir, tikime, stiprins atei
ną, niekam nė dėkui nepasa- tyje.
kęs. Gali tai būti didelio skaus- Ką tik prasidėjusių naujųjų 
mo, nelaimės, rūpesčių diena, metų visiem linkime laimingų, 
Nenorėtum jos nė sulaukti, šviesaus džiaugsmo kupinų. Ne 
bet ji ateina kaip gyvybės do- žmogaus valioje yra tai pavers- 
vana, kaip paguoda, kad dar ti realybe, bet gerai žinome, 
gali būti ir šviesių, laimingų kad, priimdami dienas ir me

kiti pūva. Dažnai pasigirsta: 
kol esi ant žemės, o ne po že
me, džiaukis savo gyvenimu!

Tikinčiajam turi būti aišku, 
kad šio gyvenimo džiaugsmas 
nėra duotas tiktai dėl džiaugs
mo. Yra duotas dar laikas, kad 
laikinis džiaugsmas būtų pa
verstas amžinuoju, čia ir glū
di neįkainuojama laiko brangy
bė. Viena akimirka, viena tik 
valandėlė gali duoti visą Vieš
paties palaimą ir gali nuo jos 
atskirti amžinai.

Brangindami laiką jį pagau
siname. Deja, toji gausa ne
ateina iš apsikrovimo vien tik 
asmeniškais darbais ir rūpes
čiais. Toki žmonės paprastai sa
ko, kad jie “laikų neturi”, nes 
vis skuba kvapo neatgaudami. 
Laiko jie nepasigausina. Lai
kas gausėja, kai savo asmeniš
kuose rūpesčiuose randama va
landėlė padirbėti kitam, pasiau
koti.

Dėkojame Viešpačiui už pra
ėjusius metus. Meldžiame Jo 
palaimos ką tik pradėtiem nau
jiesiem metam. Kartu išreiškia
me gilią padėką šio laikraščio 
skaitytojam, rėmėjam, talkinin
kam, bendradarbiam. Be jūsų 
aukos ir paramos, be jūsų pa
aukoto laiko, be padrąsinimų, 
patarimų ir parodyto dėme
sio praėjusieji metai mums bū
tų buvę žymiai sunkesni. Nuo-

perdaug pabrėžiamas raciona
lizmo momentas, nešąs tikintie
siem pavojingų pasėkų. Visur 
pastebima, drauge su necenzū
ruojama spaudos laisvė, iškėli

mų, o kitus nuneš dechristiani- ir nori kaimynus įtikinti, kad mas proto. J pamaldas, ypa- 
žinant, kad Bažnyčia yra die- zacijos bangos. Tiesa, Bažny- 
viška institucija, kuri jos Stei
gėjo planuose turi išlikti iki pa- 1 
šaulio pabaigos, ir kurios net 
patys pragaro vartai nenugalės. 
Tad ir įvairūs šiandieniniai nu
krypimai neturėtų gąsdinti. Tie
sa, Bažnvčios reformos ban
dymai sukėlė bangas, bet jos 
nurims ir Bažnyčia tęs savo ke
lią vis labiau tvirtėdama ir to- 
bulėdama. Galime manyti, kad 
dabartiniame periode Viešpats 
valo savo Bažnyčią. Atnaujinan
tis vėjas pučia katalikiškuose 
kraštuose ir dėl to krinta nu
džiūvusios šakos bei pageltę 
lapai. Tačiau negalime ramiai 
stebėti, kad to atnaujinančio vė
jo aukomis tampa ir kunigai, o 
daugelyje kraštų pašaukimai į 
dvasinį luomą atsidūrė kata - 
strofiškoje padėtyje.

nuolio luome, gali atsitikti 
taip, kad Bažnyčia susiredu- 
kuos į nedidelį skaičių ištikimų-

čia išliko amžių bėgyje, nepai
sant visokių audrų, erezijų, at
skalų. Tačiau visa tai suskaldė 
jos vienybę, kurios dabar iš 
naujo reikia ieškoti, siekti, nes 
visiem aišku, kad Kristus norė
jo. jog visi žmonės būtų viena. 
Todėl ir šių dienų įvairios ir 
neprotingos reformos kelia 
baimės, kad visa tai neprisi
dės prie Bažnyčios vieningu
mo, o priešingai, gali ją dar 
labiau suskaldyti.

ir bet kokiu būdu.
Kitas faktas, kuris kelia dau

gelio katalikų susirūpinimą — 
tai sąžinės laisvė, kurią beskel
biant sunaikinamas Bažnyčioj 
autoritetas, o drauge ir jos vie- 

jie daug gražesni už senuosius, čiai į mišias įvesta liaudies ningumas. Vyskupai, Susirinki-
Kaip ten bebūtų, bet kalba 

faktai. Gal ir nesvarbu, kad, 
pvz., Olandijoje parduodama 
70 jau tuščių seminarijų ir vie
nuolynų, kad poros metų bėgy
je keliolika tūkstančių vienuo
lių seserų metė vienuolynus, 
kad JAV 1966 m. sumažėjo 
118 katalikiškų mokslo įstaigų, 
kad pradžios mokyklose suma
žėjo 93,674 mokiniai, kad tuo 
pat laiku sumažėjo virš 500 
mokytojų kunigų ir seserų, kad Ų

dienų. Tokios dienos dar ma- tus kaip Dievo dovaną ir tai 
žiau vertinamos. Rodos, kažkas versdami į gerą, kiek mūsų jė- 
priyalomai turi mums duoti vie- gos neša,galime tikrai atneš- 
ną dieną po kitos. Iš kokios ti daugiau džiaugsmo ir sau, ir 
malonės? Kuo už tai atsilygi- savo artimui, ir savo kenčian- 
____ čiai tėvynei. Ta pačia proga dė-

Netikinčiam toks klausimas kojame visiem už sveikinimus
name?

Visa tai stebint ir ieškant 
priežasčių, reikia neužmiršti, 
kad Bažnyčioje šalia dieviškojo 
elemento yra ir žmogiškasis. 
Dėl šio žmogiškojo^ elemento 
reiškinių, kada dėl žmogiško
sios silpnybės .net dvasiškiai 

nebeturi 
jėgos liktis ištikimi savo kil
niam pašaukimui, kada jauni
mas dabartiniame sąmyšyje ne-

Katalikai paprastai yra laiko
mi konservatoriais, prisirišu
siais prie ’ tradicijos, nusistovė
jusių formų, paveldėtų iš se
niau. Todėl daugeliui atrodo, 
kad visa tai keisti, reikia pir
miau gerai pagalvoti. Staigios 
ir neapgalvotos reformos su
kėlė daugelio katalikų nustebi
mą ir net pasipiktinimą. Net 
tokie buvę “naujos minties” at
stovai, kaip prancūzų Mauri- 
ac. Maritain dabar aiškiai atši- 
stojo už tradicijas ir. pasisakė 
prieš naujoves. ,

Kai kurios šių dienų refor
mos Bažnyčioje daugeliui atro
do panašios į persikraustymą į 
naują butą, kada žmogus,turė
jęs gražius, stilingus, brangius

užsidarė 32 vyskupijų ir vie
nuolijų seminarijos, kad klieri
kų sumažėjo 1,959, kad vienuo
lynuose naujokų mažiau 776, 
kad konvertitų ne tik ne prisi
dėjo, bet dar sumažėjo 5.671. 
Tai liūdnos statistikos paduo
tos pačių JAV katalikų. Gal ir 
nedidelis dalykas, kad šen ten 
kunigai meta kunigystę, o pa
sauliečiai viešai burnoj a prieš 
Bažnyčios mokomąjį autorite
tą. Tačiau visi šie faktai, stai
ga pasirodę po Vatikano II Su
sirinkimo, daugeliui kelia susi
rūpinimo ir verčia manyti, 
kad kažkas yra netvarkoje. 
Tie, kurie analizuoja Susirinki
mo nutarimus ir jų vykdymą, 
ima galvoti, kad Bažnyčioje

kalba, sako, argi ne racionalis
tiniais motyvais: žmonės turi 
suprasti. Juk mišios yra religi
nė funkcija, ‘didžioji paslap
tis”, kurioje Kristaus aukos pa
kartojimas ir pasilikimas Eu
charistijoje, niekad žmogaus 
proto nebus pilnai suvokiamas. 
Mišios negali būti mokyklinė 
pamoka, kur viskas išaiškina
ma, suprantama. Katalikam 
mišios yra antgamtinis faktas, 
o ne fizinis eksperimentas. Jei 
anksčiau žmonės mišių nesu
prato, jie tikėjo ir į jas rin
kosi kaip į paslaptį. Prileidus, 
kad mišias reikia suprasti, išei
tų, kad reikia daryti įvairius 
bandymus ištirti kada bus la- Dievo, o gal kartais priešingai, 

— tolina. Tikinčiuosius Susi
rinkimas pavadino Dievo Tau
ta (Populus Dei), bet tos tau
tos balsas nepaisomas- o daž
nai daroma Viskas iš viršaus, 
prieš tikinčiųjų norus ir va
lią. (b.d.) J. Sav.

me prisiėmę pareigą rūpintis 
visa Bažnyčia ir išsikovoję tei
sę patys spręsti disciplinarinius 
dalykus, kurie anksčiau pri
klausė tik Bažnyčios Galvai, 
kiekvienas daro sprendimus 
neatsižvelgdami į bendrą Baž
nyčios gerovę. Todėl turime to
kį Įvairumą sprendimų, nuo
statų, keistumų, eiliniam tikin
čiajam nesuprantamų.

Susirinkimas stipriai pabrė
žė pastoracinį momentą, kitaip 
sakant, tikinčiųjų dvasinį pakė
limą. Tačiau, darant tam tiks
lui įvairias reformas, niekas tų 
tikinčiųjų neklausia, ar nau
jos formos veda jį labiau prie

gali ir nekilti. Taip jau nuo ir dovanas Kalėdų ir Naujų Me- ■
amžių gamtoje yra: vieni būva, tų proga. Trys veideliai stebisi Kalėdų eglute

biau suprantama. Tas jau at
sitiko, pvz. Olandijoje, kur be
darant bandymus mišiose pa
virto į puotą, banketą, koks da
romas kai numiršta draugas ar 
daromos krikštynos naujagi
miui, atliekant tą puotą bet kur

BALTIJOS VALSTYBIŲ AUKSU 
ATLYGINS ANGLAM

Anglų spauda pranešė, kad 
1968 sausio 5 Londone pasira
šyta anglų-rusų sutartis, kuria 
patvirtintas provizorinis susi
tarimas, sudarytas 1967 vasa
rio mėnesį, Kosygino lanky
mosi Londone metu. Tada bu
vo sutarta dėl atsiskaitymo už 
prieškarines skolas, kilusias iš 
Baltijos valstybių įjungimo į 
Sovietų Sąjungą.

Iš Baltijos valstybių aukso 
fondo buvo sutarta atiduoti ru
sams pusę milijono svarų ster
lingų prekių pavidalu. Finan- 
sial Times rašo, kad Estijos, foninę juostelę, tinkamą nau- 
Latvijos ir Lietuvos valstybių doti radijo stotyse. LB apyLn- 
auksas, kurio buvę deponuota valdybos ir kitos organiza- 
Londcne apie 6 milijonus svarų cijos, ketinančios nepriklauso- 
sterlingų, buvo parduotas mybės šventės minėjimus ruoš-

susidarė, Sovietų Sąjungai tuos 
kapitalus nacionalizavus. Tai 
Sovietų Sąjungos skolos britų 
firmom už pasisavintą jų turtą, i 
Britų firmos nebūtų jų atgavu
sios iš Sovietų Sąjungos, jei 
Baltijos valstybės nebūtų pati
kėjusios savo turto britų ban
kam. (Elta)

— JAV LB centro valdyba 
ruošia 12-15 min. Vasario 16 
minėjimo programą anglų kal
ba, kuri bus įrašyta į magneto-

1967 liepos mėnesį. Gautieji už amerikiečiu radijo stotyse 
auksą pinigai laikomi banke ir jr susiduriančios su programos 
gaunamos palūkanos. v. , . ,.paruosimo sunkumais, ga<cs į-

Esąs ruošiamas įstatymas, Sįgyįį į0S juostelės kopija. Tuo 
kuriuo būsią nustatvti pagnn- ‘ .j - 5 5 . reikalu kreiptis adresu: B. Nai-dai tiem pinigam panaudoti at- H ° 1,01
lyginant skolas įvairioms Bal- nYs» 6804 So. Maplewood Avė., 
tijos valstybėse kapitalų turėju- Chicago, III., 60629. TeL 776-

Nuotr. v. Gruzdžio šiom britų firmom. Tos skolos 4028.
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JURGIS JANKUS

PEILIO
AŠMENIMIS

TRUŲ VEIKSMŲ DRAMA

(22)

KANAS
Palauk, palauk, nebūk entuziastas. Dar nieko ne

riai..

AUGVYDAS
Mačiau, kaip Laima vidun įėjo, ir žinau, kad ži

los geros. Bet pirma —Algi, kaip tu čia atsiradai?

LGIS
Aš pergalvojau....

►AUGVYDAS
Ką?-

LGIS
Aš pasiliksiu su jumis.

•AUGVYDAS
Čia niekas nepasiliks.

.LGIS
Žinau. Aš noriu būti kartu su jumis ligi pasku 

įnės. Kai reiks susiremti, aš čia būsiu naudingesnis.

►AUGVYDAS „ ’ .
Leisk man nuspręsti, km būsi naudingesnis.

PRANAS
Ir sakyk, kodėl nėjai tiesiai į Kielus, kai palei

dom, bėt nusukai Į šoną?

ALGIS
Pagalvojau, kad keliu eidamas galėsiu sutikti po- ► 

nią Laimą.

KAZYS
Ir sutikai?

ALGIS
Kartu sugrįžau.

KAZYS
Na, šiaušerio tai prašau nešiaušti.

DAUGVYDAS
Kazy, čia kol kas mano namai, o kas už jų, mes 

nė vienas tikrai nežinom (Į Laimą) Ar nujauti, kur 
jie dabar yra?

LAIMA
Renkasi i Kielus.

DAUGVYDAS
Ar žinios ne iš Algio?

LAIMA
Ne. Iš geresnių šaltinių.

DAUGVYDAS
(Algiui)

Mes turime savo planus ir neimk į širdį, kad 
pats į juos neįeini. Turi savo planus ir, Dieve, tau pa-

PRANAS
Nesuk galvos, bet daryk, kas pasakyta.

DAUGVYDAS
Pala, pala, Pranai, pala. Algis tvarkoj .Pasakyk, 

kad išlaikiau tave po automato vamzdžiu, kol Laima 
sugrįžo, ir dabar šaukiu vyrus išleistuvėms. Sakyk, 
Laima dengia stalą, sakyk, kad už pusvalandžio vyrai 
bus čia, o už valandos bus gatavi susemti, supranti? Ir 
sakyk, jog aš nenoriu, kad vyrai susitiktų ką slampi- 
nėjantį po laukus. Sakyk, kad kai kuriems apskritai 
nepatiko tokia paskutinė vakarienė, o jeigu pamatys 
ką slampinėjant kraujo bus iš abiejų pusių.

ALGIS
Ar jie taip be sargybų ir vaišinsis?

DAUGVYDAS
- Puikus klausimas. IŠ pradžių žinoma, bet per va

landą laiko sutvarkysim, kad visi bus viduj. Aišku?!

ALGIS
Aišku! Dabar aišku, kaip ant delno.

(Plačiai šypso).

DAUGVYDAS
Dieve, tau padėk!

(Ištiesia Algiui ranką).

ALGIS
(Tvirtai spausdamas) .

Ir tamstai (Atsisukęs į vyrus). Ir Jums. (Į Laimą). 
0 ponia nesirūpink, visi komjaunuoliai stos už jus 
kaip vienas! (Pakelia ranką prie kepurės ir greitai iš
eina).

(Dauguma pasilikusiųjų išleidžia ji su

DAUGVYDAS

Jo nepažįstate, tai ir stebitės, o jis toks pat, kaip 
ir mes čia visi. Gal skirtumas tik tas, kad mes velnią 
pabandom, už uodegos patampom, o jis po pačius nas
rus nuo danties ant danties šokinėja.

RUBUILIS
Kol sutrėks... ,

DAUGVYDAS

Tas visiem gali atsitikti. Jis žino, kuo rizikuoja.

PRANAS

Kai priminei dantį, gal ant greitųjų perkąstumėt. 
žinai, kur kas yra.

PRANAS

Kas į talką?

LAIMA

(Nusimesdama apsiaustą)
Palaukit, su valgiu tai aš geriau susitvarkysiu.

DAUGVYDAS

Tegu jie sau. Moka, susiras.
(Viena ranka paima jos apsiaustą, o kita 

paima ją pačią už rankos. Tuo tarpu Pranas, 
Rubuilis ir Jonas išeina virtuvėn. Tolimes
niam pasikalbėjimui vykstant jie grįžta iš vir
tuvės su kumpiu, dešromis, duona, degtine. 
Valgo kiekvienas, ką paimdamas, tik neliečia 
degtinės.)

Kas tave taip ilgai sulaikė?

LAIMA

Karpenko. Tik tu nemanyk ką negera. Jis buvo 
ne vienas. Buvo toks raudonplaukis leitenantas Seriož- 
ka ir Kapitonas. Toks paniuręs, vis pro kaktą žiūri. Bi
jočiau tokį kely susitikti.

(Bus daugiau)

ti

E

dėk juos vykdyti. Dabar eik ir atlik, kas sutarta.

ALGIS
Bet kaip aš galiu, jei ponia Laima jau namie.

šypsena).

KAZYS IR ŠVENDRE
(Tyliai purto galvas). .



JURGIS BALTRUŠAITIS

Motina žemė

Lietuvė audėja

Ir daug kas, daug kas, ką tu sėjai, kūlė

konkursas

(atkelta iš 2 psl.)
tu užburianti.

Ir kodėl?

Patarimas mokiniui

giau.

Du verslininkai ilsisi Florido
je. Vienas išsitaria:

Pasakykite, kaip padaro

būti išnaudota mūsų gyvybinių 
reikalų pristatymui Amerikos 
akademiniam pasauliui.

Motina žeme, kryžiais nustatyta! 
Įžiebė amžiai amžiams tavo rytą — 
Amžių pusnynus tvėrei tu, žiemkentė. 
Kai tavo pilį amžių vargas renĮė...

Dengė, ką tavo rankos kaupė, laistė, 
Kryžiuočių laužo kruvina pašvaistė - 
Pikti totoriai tavo klėtis griovė 
Ir veržės gudas į tavo šventovę...

Šitame krašte rankšluosčiai

’Look” žurnalas sausio 23 tei-

Dailininky auka 
laisvės metam

Menu iš tavo ašaroto veido, 
Kad daugsyk tavo saule nusileido — 
Žinau, kad tu, išvargus dieną, rymai, 
Kaip klaikūs močiai, tavo atminimai

Todėl, kol girios aidas tebegaudžia, 
Užtraukęs dainą skambią, kad ir graudžią, 
Būties palaimos kantriai lauk, žemaiti. 
Ir terauk, kaip krovei savo vargo kraitį...

— Aš taip pat gavau 100, 
000 dol. draudimo už potvy
nio metu padarytus nuostolius.

dvasios, pilna mergautinių pa
slapčių.

Į rankšluostį sudėjo paslap
tį — kokiam piršliui jį pado
vanos, kam pasidabos?

Rankšluostis buvo brangi do
vana, duodama piršliam, kvies
liam, retiem svečiam.

Bet tavo aušros aušo pamažėle 
Ir tavo saulės takas neapžėlė, 
Nes tvirtos viltys guodė širdį drąsią, 
Pergalės dienai auklėdamos dvasią,

Sudėtingiausi buvo rinktiniai 
raštai, kuriais buvo išaudžiami 
stilizuoti augalų motyvai. Jiem 
išrinkti reikėjo daugybės pagel- 
binių nytelių. Juos kaimas va
dino ‘šimtanyčiais abrusėliais”.

JAV Lietuvių Bendruome
nės centro valdyba šia proga 
kreipiasi į visus lietuvius aka
demikus, profesorius ir studen
tus ir nuoširdžiai kviečia juos 
šiais metais Vasario 16 minė
jimus suruošti savo kolegom 
aukštosiose mokyklose, kur tik 
yra lietuvių ir kur yra galimy
bių šiai idėjai įgyvendinti. Nėra 
abejonės, kad ši mūsų lietuvių 
akademikų nuoširdi iniciatyva, 
ypatingai šiais jubiliejiniais me
tais, būtų nepaprastai svarbi ir 
vertinga.

JAV LB Centro Valdyba

Rankšluosty liko ašara

Todėl, priverkus žemės ašaruvę, 
Atpildo saulės būk tikra, lietuve 
Nevysta tavo rūtos ir jurginiai 
Ir tvarūs tavo kryžiai ąžuoliniai!

Kam teko keliauti per Lie
tuvos kaimą, tas svečių kamba
ryje matė vieną namų papuo
šalą — rankšluostinę. Ji buvo 
išdrožta iš medžio, papuošta 
ornamentais. Sukosi ten ratai, 
paukštukai čiulbėjo, žydėjo 
tulpės. — Rankšluostinė buvo 
lyg kokia pastogė, iš kurios ka
bėjo žemyn nuleistas rankšluos
tis. Ne taip sau rankšluostis, į 
kuri nusišluostai dulkinas ir ne-

Raštai — geometriniai lan
geliai, kvadratukai, kurie besi- 
kaiteliodami sudarydavo apskri
timus ir jų segmentus.

- Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymo darbų są
rangoje išskirtinos reikšmės tu
ri mūsų gyvybinių interesų pri
statymas svetimiesiems, kurių 
parama mums yra viena iš bū
tiniausių sąlygų kraštui laisvės 
siekiant.

Lietuvių išeivija šiai darbų 
sričiai visuomet skyrė atitinka
mą dėmesį, tačiau galimybių 
išnaudojimas daugumoje ribo
josi tik politine plotme, nuo
šaliau paliekant visuomenini- 
kus, kultūrininkus, mokslinin
kus ir kitus intelektualus, ku
rie viešosios nuomonės forma
vime ir įtakingumu kartais pra
lenkia ir politikus. Svetimų tau
tų intelektualų palankumas 
mūsų interesam yra didžiai ver
tingas ir todėl visomis galimo
mis priemonėmis siektinas.

Amerikiečių intelektualų eli
tas daugumoje yra sutelktas į- 
vairių paskirčių aukštosiose mo
kyklose, kuriose taip pat yra 
auklėjama šimtai tūkstančių 
busimųjų Amerikos gyvenimo 
vairuotojų. Tose institucijose 
taip pat studijuoja ir profesū
roje dirba nemažas skaičius 
lietuvių ir turi geras sąly
gas sudaryti ryšius su sveti
mąja akademine aplinka. Jubi
liejinė Vasario 16 yra išskirti
nai .tinkama proga, kuri, turi
mų ryšių pagalba, gali ir turi

Ir matė tavo drebulės ir uosiai, 
Kad tu vergijos pantį rūsčiai juosei

Jurgis BaHruialtis (1873- 
1944) poetas ir, diploma
tas. Pirma rašė rusiškai 
ir pasižymėjoTkaip simbo
listas poetas, išleidęs ke
letą eilėraščių rinkinių. 
Jis daug vertė į rusų kal
bą, ypač skandinavų au
torių. Viso išvertė apie 
5d knygų. Buvo net Rusi
jos rašytojų sąjungos pir
mininku. Nuo 1920 metų 
paskirtas Lietuvos atsto
vu Maskvoje. Lietuviškai 
rašyti pradėjo apie 1930 
m., 1942 išleido piloną ei
lėraščių rinkinį — Ašarų 
vainiką. Mirdamas paliko 
dar du eilių rinkinius.

čius karsto nešėjai. Ir taip, ant 
balto linelio padėję, išnešdavo 
ūkininką. Išnešdavo lineliu 
pridengę, graudžiai giedodami. 
Išnešdavo žemės brolį į šven
tus kalnelius.

Ir taip rankšluostyje liko pa
kasynų aidas, liko graudi aša
ra. Ir tie vargo broliai, audė
jėlės, glostė liną ir mąstė. Jie 
regėjo savo tautą, atėjusią iš 
senų senovės. Panašiu lineliu 
jie sveikino berneli senais se
nais laikais, kai titnaginės ie
tys stovėjo padangčių kampe, rijos bilietų įsigijo Vliko pir- 
Panašia drobe pridengė pilia- mininkas dr. J. K. Valiūnas—

gė, kad šiais laikais kiekvienas 
olandas save laiko teologu (dėl 
to jie ten Olandijoj taip labai

Antrasis irgi panašiom sąly
gom atvykęs:

Kai dieno* praiviosėja
Tokiam rankšluosčiui išausti 

reikėjo daug laiko, žiemos me
tu kaime darbai lyg sustodavo, 
tai laiko buvo audimui, verpi-

Sakoma, kad viduramžiuose 
žmonės negalėdavo nuo savo 
namų nueiti iki turgavietės, 
neužmegzdami su kuo nors kal
bos apie švč. Trejybę. O

Ant baltojo linelio.
Nuo senų senovės jis turėjo 

apeiginės prasmės. Gal jo bal-
Mergaičių svajonės tumas, gal tas ilgas audimas 

šluosčių rankšluostis, šių dienų Audė dažniausiai netekėju- ji išskyrė iš visų namų ir pa- 
meno terminais pavadintume sios merginos. Tai buvo jų krai- darė lygtokia relikvija, žmo- didvyriusj, ši drt(bę su. už $50. _ to, jis 
—tai buvo moderniausias me- tis. Pasididžiavimas, kad moka §aus gyvenimo palyda. Antai mnaonimjA TnnMininm p;

no kūrinys — “pop-art”. Tad dailiai austi. Kai bus rankšluos- nau^m^veiHndaTO rauk- nansų^Komitetui
kiekvienas jį turėjo pastebėti, tis pakabintas rankšluostinėje, sluosciu. Išaugęs jis mate jį per p ų y (Elta)
sustoti ir pasigėrėti. visų akys Įvertins ir pasakys— vestuves. O jei keliavo į to- * _

Jei kambarin švietė saulė, kokia namų audėja. Tad kiek limus kraštus, kaip šventą na- Dabar kiti laikai. Modernūs
jei buvo svaiginanti sekmadie^ dėmesio skirta aniem raš- mu. prisiminimą pasiimdavo laikai. Niekur nebėra rank- ‘Laišku lietuviams’

— Aš čia esu gautojo drau
dimo dėka. Gavau 50,000 do
lerių už gaisro padarytus nuos
tolius.

Po trumpos tylos pirmasis 
nebeiškenčia:

ir net dvidešimtnyčiai rank 
šluosčiai.

Daugiau kaip 20 lietuvių 
dailininkų atsiliepė į Jungtinio 
Finansų Komiteto kreipimus' ir 
padovanojo po kūrinį komite
to rengiamai loterijai, ši loteri
ja rengiama Lietuvos Laisvės 
Kovos Metų programai finan
suoti. Savo kūrinius paaukojo 
šie dailininkai:

Aneliūnaitė, Balkuvienė, 
Bagdonas, Elskus, Galdikas, In- 
gelevičienė, Janusas, Jasiuky- 
naitė, Jonynas, Juodis, Pautie- 
nius, Raulinaitis, Rūtenis, Stan
kūnienė, Subačius, Urbaitytė, 
Viesulas, Vitkus, Vizgirda, Žo- 
romskis. Dar laukiama keleto 
kitų jau pažadėjusių dailininkų 
kūrinių.

Kūriniai bus parduodami lo
terijos būdu. Loterijos bilietus 
platina visos Lietuvių Bendruo
menės apylinkės,. ypač Jungti
nėse Valstybėse ir Kanadoj. 
Bilietų kaina po 1 dolerį. Per- 
kantiem knygutėmis — 5 do
leriai už šešių bilietų knygutę.

Vienas iš pirmųjų šios lote-

ti Europos pedagogiką ir Ame
rikos pedagogiką, tradiciją ir 
savarankišką žmogaus apsi
sprendimą. šitos sintezės užda
vinys ne vien tik iš naujo su
jungti du atskirus kontinentus: 
kiekvienoj ‘Šeimoj, kiekvienoj 
mokykloj, kiekvienoj dirbtuvėj 
— autoritetas ir laisvė, paklus
numas ir savarankiška atsako
mybė, moralinio universalumo 
šviesoje turi būti tarp savęs 

tą darbą pinigus atiduoti dar- Į±ld°mi ir išly«in’-
bininkų našlių kasai. Jaunuo- mi *366-373 p.), 
liai padavė vienas kitam deši
nę, o dviem mėnesiam pra
ėjus, fabriko vyresniajam bu
vo įteiktą reparacijų suma. Ma
no manymu, čia aukščiau pa
duotas pavyzdys parodė, kokia 
kryptimi turėtų eiti dviejų pe
dagoginių kraštutinumų išlygi
nimas ...

pigūs, lengvai surandami, leng
vai vartojami ir lengvai nume
tami. Buvo ir Lietuvoje tokių, 
į kuriuos nubraukė rankas. Bet 
į šiuos niekas nekreipia jokio 
dėmesio. Už tos kasdienybės 
buvo dovanų ir papuošalų de
koratyvūs rankšluosčiai. v

Ir tas, įvertas į rankšluosti
nę, buvo nuostabus papuošalas. 
Jo pagrindinė spalva buvo bal
ta su lengvais antspalviais. Raš
tus išaušdavo gretimos spalvos. 
Dažniausiai buvo tas pats li
nas, kurio įvairius tonus- išgau
davo baltindami saulėje. Kai 
kur buvo naudojamos ir tam
sesnės spalvos ornamentam, 
kad raštas dar labiau virpėtų.

nio tyla, tas rankšluostis dvel- tam! Kiek svajonių suausta! Ir rankšluostį. šluostinių. Nebėra rankšluos-
£ę. neišsakoma rimtimi. Atrodo dainų ir giesmių! Nenuosta- Rankšluosčiu sujuosdavo mi- čių, nebėra nei mergautinių go- 
jis lyg kokia šventa vėliava, iš- bu, kad iš mergaitės pirštų iš- rūsio karstą. Žemaičiuose per dų, nei šventos namų ug-
kelta viršum giminės. Jis buvo ėjo drobė gyva — pilna jos pečius užsirišdavo rankšluos - nies-
šventųjų namų pati gražiausia

— paprasta kar-

Sušaukite krūvon praktikan- 
tus ir jiems pasakykite: Nūn aš 
turėčiau jus perduoti policijai. 
Teismas duotų jums mažiausiai 
vienerius metus kalėjimo, kas 

bruzda). ........................ sugadintų jums visą karjerą.
Visgi nereikia gailėti vidur- -ra(j a- jums duodu pasiūlyma: 

amzio laikų arba vykti į Olan- aš jus neperduosiu policijai, 
diją pokalbiui apie permainas jeigu jūs pažadėsite sakančiu 
Bažnyčioje. Apie jas diskutuo- terpe
jame ir mes, lietuviai, namie ir antnormini darba ir gautus už 
svečiuose, uždaruose pobūviuo
se ir viešuose susirinkimuose. 
“Laiškų Lietuviams” žurnalo 
redakcija, matydama, kad tai 
įdomi, vertinga ir aktuali tema, 
paskelbė straipsnio konkursą 
“Kaip aš vertinu tai, kas šiais 
laikais dedasi Bažnyčioje”. Va
sario 1 — konkurso pabaigos 
terminas jau artėja. Buvo tikė
tasi šimto ar bent pusšimčio 
straipsnių, o iki šiol tesulaukta 
vieno — iš Australijos. Gal taip 
ir yra: pirmiau iš toliau, pas
kiau iš arčiau. Visgi straipsnių 
tikimasi ir laukiama daug dau-

Senovės graikų filosofas So
kratas, žingsniuodamas pro 
smuklę, pamatė iš jos išeinan
tį savo mokinį, šis, pastebėjęs 
mokytoją, norėjo grįžti atgal.

Tada Sokratas sušuko:
.. .šitokiu štai būdu ne tik — Išeik, išeik vaikeli! Geriau 

galima, bet ir privalu suderiu- iš jos išeiti, negu įeiti!

Audžiama buvo gana sudėtin
gai, panaudojant nytes. Pagal 
nyčių skaičių ir buvo vadina
mi — keturnyčiai, aštuonyčiai

mui. Audžiama buvo gavėnios 
metu, kai dienos prailgėja ir 
pašviesėja. Rudeni dienos per 
trumpos ir per tamsios. Ga
vėnios metu — vasario gale ir 
kovo mėnesi — padanges nu
valo pavasariniai vėjai. Dau
giau saulės, daugiau šviesos. 
Audėja pokši staklėse prie lan
go nuo ankstaus ryto iki sute
mos. Audžia.tol, kol lauko dar
bai pašaukia.

švarias rankas. Tai buvo rank-

IM riV/
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Įspūdingas
Komp. A. Aleksio rūpesčiu, 

talkinant Waterburio Ameri
kos Vargonininkų skyriui 
(Waterbury Chapter A.G.O.), 
sausio 7 Šv. Juozapo parapijos 
beveik pilnutėlėje bažnyčioje į- 
vyko nepaprastas tautiniai — 
religinis koncertas. Šis kon
certas prabilo į platesnę lietu
vių ir amerikiečių visuomenę 
lietuvių ir svetimųjų kompozi
torių programa.

Šv. Juozapo parapijos klebo
no A. Gradecko dėka naujai iš- 
dekoruotoje bažnyčioje koncer
to klausytojai gal pajautė eku
meninę atsinaujinimo ir tautų 
bendradarbiavimo dvasią. Wa- 
terburio šv. Juozapo parapija 
per eilę metų garsi savo lietu
viška veikla. Tos veiklos ratas 
vis. sukosi apie komp. A. A- 
leksį, išnešusi ir minėto kon
certo sunkiąją naštą.

Koncerto programą komp. A. 
Aleksis pradėjo su Amerikos ir 
Lietuvos himnais. Po to klebo
nas A. Gradeckas tarė žodi Į 
susirinkusius parapiečius ir sve
čius. N. Shearer, šv. Jono Epis- 
kopalų bažnyčios vargoninin
kė, vargonais išpildė Bacho So
nata Nr. 2. Lietuvių Šv. Juoza
po par. choras atliko A. Alek
sio “Veni Creator”, M. Petraus
ko “Gloria in Excelsis”, J. 
Žilevičiaus “Kelk, o Dieve” ir 
A. Kačanausko “Maldą už Tė
vynę”. Šv. Cecilijos R. K. baž
nyčios solistė J. Wollschlager 
vokiečių kalba išpildė E. Ne- 
vin “Der Rosenkranz”, prita
riant vargonais E. Woodford 
Mills.

Šv. širdies R. K. bažnyčią at
stovavo moterų trio, pagiedo- 
damos tris giesmes italų kalba. 
Žydų programai prasidedant, 
savo giesmių tekstą pristatė ir 
žodžių prasmę apibūdino “Tem
ple Israel” vyr. rabinas Shapi- 
ro. Po to baritonas H. Rear- 
son. jo žmonai vargonais prita
riant. pagiedojo A“. Idelsono 
“Kidush”, ir M. Grauman “Al 
Chet.”

Graikų kalba solistė Maria 
McEarland atliko “Cantiųue De 
Noel” — A. Adam. Ji yra dai
navusi Amerikos ir Europos o- 
perose. Atstovavo šv. Trejybės

Aldona Nasvytytė - Augustinavičie- 
nė skaito paskaitą New Yorkc 
gruodžio 3, kai buvo minimas pir
masis moterų suvažiavimas Kaune 

Nuotr. V. Maželio

tautybių
VVATERBURY, CONN.

Ortodoksų Graikų bažnyčią.
Nekalto Prasidėjimo bažny

čią atstovavo baritonas P. Gu- 
ertin, prancūziškai atlikdamas 
solo “Sancta Maria” — J. B. 
Faure. Vargonais pritarė M. 
Veillette.

Pirmą Baptistų bažnyčią at
stovavo “Waterbury Chapter A. 
G.O.” kvartetas, atlikdamas 
angliškai Bacho Chorale ir Mac. 
Pherson Piemenėlių Giesmę.

Šv. Stanislovo Kostkos Nau- 
gatucko lenkų bažnyčios kuni
gas J. Szantyr, M.I.C., vadova
vęs vyr. ir moterų oktetui, 
švelniai sugiedojo dvi lenkiš
kas kalėdines giesmes.

Įspūdingai ir iškilmingai 
klausytojus nuteikė Nauga - 
tucko miesto aukštesnės mo
kyklos studentų varpų choras, 
kuris gražiai atrodė savo ilgo
mis violetinėmis uniformom. 
Jie atliko vokiečių, bohemų, 
ukrainiečių autorių penkias 
giesmes, skambindami varpais 
ir varpeliais. Grupės vadovė — 
Ch. McCleary.

Po šios grupės turėjo pa
sirodyti mūsų solistas L i u -

WORCESTER, MASS.
Kun. Alfonso Volungio 

....išleistuvės
Ilgametis Worcesterio lietu

vių šv. Kazimiero parapijos vi
karas kun. Alfonsas Volungis 
praeitų metų spalio 20 buvo pa
skirtas St. Thomas a Becket 
South Barre parapijos klebo
nu. Vyčių 26 kuopos iniciatyva 
sausio 14 Šv. Kazimiero para
pijos salėje buvo surengtos ku
nigo A. Volungio išleistuvės— 
pagerbtuvės.

Vakaro programai vadovavo 
Lietuvių Piliečių Klubo pirm. 
Charles Tagminas (Jagminas). 
Vakarienės metu buvo pasaky
ta visa eilė kalbų ir išreikšta 
nuoširdžių linkėjimų naujose 
pareigose. Sveikinimo metu i- 
teikta daug ir dovanų. Salė 
buvo pilna dalyvių. Iš kunigų 
dalyvavo Jonas Bakanas, sale
zietis, tėvas Antanas Sabaliaus
kas, kun. John McNarra ir iš 
šv. Kazimiero parapijos kilę 
kunigai E. Borek'as, Jonas Liu- 
bauskas ir Atholio lietuvių pa
rapijos klebonas Mykolas Ta
mulevičius. kuris taip pat daug 
metų vikaravo šioje parapijoj.

Kun. Alfonsas Volungis yra 
vvorcesteriškis, gimęs 1918 ko
vo 26. Jo tėveliai Adomas Vo
lungis ir Regina Tamulevičiūtė 
buvo kilę iš Dzūkijos. Pradinį 
ir vidurini mokslą Alfonsas ėjo 

^valdžios mokyklose, toliau stu
dijavo Šv. Kryžiaus kolegijoje 
(Holy Cross). Filosofiją ir teo
logiją studijavo Montrealio se
minarijoje. 1945 sausio 13 
Springfieldo, Mass., (tuo metu 
Worcesteris priklausė Spring
fieldo vyskupijai, Worceste- 
rio vyskupija įsteigta tik 1950 
kovo mėn.) vyskupas Thomas 
O’Leary Alfonsą įšventino į 
kunigus. Pradžioje buvo paskir
tas vikaru į St. Margaret Mary 
parapiją, po to lietuvių para
pijose ėjo vikaro pareigas 
Worcesteryje šv. Kazimiero. 
Aušros Vartų, ' Atholyje Šv. 
Pranciškaus ir vėl Šv. Kazimie
ro parapijoje.

Dirbdamas lietuvių parapijo
se, gražiai pramoko lietuviu 
kalbos ir rūpestingai ėjo savo 
pareigas. Dirbo su vyčiais, va
dovavo vyskupijos fondo rink
liavoms ir kitiem darbam. Nuo
širdūs linkėjimai naujose pa
reigose.

Buvo apsistojęs 
tėvas A. Sabaliauskas

šv. Kazimiero parapijos kle
bonui Jonui Jutkevičiui išvy
kus atostogų (sausio 7-20). jo 
vietoje buvo atvykęs salezietis 
tėvas Antanas Sabaliauskas.

Naujų Metų sutikimai
Nors jau atslūgo Naujų Me

tu sutikimo nuotaikos ir iš
blanko patirti įspūdžiai, tačiau

koncertas
das Stukas ir prie vargonų V. 
Mamaitis iš New Jersey, bet 
dėl audros negalėjo atvykti.

Po to vargonais Bacho Toc- 
catą F. Major. atliko Pirmos 
kongregacijos vargonininkas L. 
Jamison.

Pabaigai, komp. A. Aleksiui 
vargonais pritariant visi chorai 
ir solistai anglų kalba sugie
dojo tradicinę giesmę “Holy 
God We Praise Thy Name”. 
Koncerto metu, klausytojams 
buvo išdalintos programos an
glų kalba.

Programos dedikacijoje bu
vo pažymėta, kad koncertas 
skiriamas Lietuvos nepriklauso
mybės sukakčiai atžymėti. Pri
minta, kad viso laisvojo pasau
lio lietuviai šiuos metus šven
čia kaip Lietuvos laisvės kovos 
metus.

Sausio 8 Waterburio laikraš
tis “Republican” ir vietinė ame
rikiečių radijo stotis šį koncer
tą labai palankiai įvertino ir 
iškėlė lietuvių kultūrinį įnašą 
Waterburio miesto gyvenime.

Rengiant koncertą, daug sie
los ir lietuviško pasišventimo 
įdėjo šv. Juozapo parapijos cho
ro pirm. M. Andrikytė.—kc.

kronikos žinutėje verta paminė
ti, kad Worcesterio lietuviai or
ganizuotai dviejose vietose, 
kur paprastai grupuojasi dau
giau lietuviškas veikimas, suti
ko Naujus Metus. Tai yra Mai
ronio parke ir Lietuvių Pilie
čių Klube. Pirmoje vietoje da
lyvavo apie 250 asmenų, ant
roje — apie 400 asmenų. Pr.

CINCINNATI, OHIO
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas
Juozas Maezer, Lietuvos Vy

čių Cincinnati kuopos pirminin
kas, praneša, kad Cincinnati ir 
pietvakarių Ohio valstybės lie
tuviams yra ruošiamas iškil
mingas nepriklausomybės pa
skelbimo 50-ties metų sukak
ti e s minėjimas. Iškilminga 
šventė įvyks sekmadienį, vasa
rio 11, Xavier Universitete. Tė
vas Paul O’Connor, S. J., Xa- 
vier Universiteto Prezidentas, 
Bellarmine Universiteto koply
čioje kartu su kun. Titu Nar
butu, šv. Kryžiaus, Dayton, O- 
hio, lietuvių parapijos klebonu 
ir pietvakar. Ohio lietuvių dva
sios vadu, ir Tėv. Gintautu Sa- 
bataičiu, S. J., 2 vai. popiet 
kartu laikys šv. mišias už Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mą. Po pamaldų Universiteto 
Centre įvyks iškilmingi pietūs, 
į kuriuos Cincinnati lietuviai 
pakvietė Lietuvos draugus, Cin
cinnati miesto įtakingus pa
reigūnus. Pietų metu yra pa
kviesti du kalbėtojai: dr. Vy
tautas Bieliauskas, Xavier Uni
versiteto Psichologijos fakulte
to pirmininkas, ir teisėjas 
John Keefe, Cincinnati Court 
of Common Pleas. Šie iškilmin
gi pietūs kainuos asmeniui tik 
$5.50. Rezervacijas ir čekius 
siųsti: Joseph Maezer, 2354 
Beechmont Avė., Cincinnati, O- 
hio 45230 (Telef. 231-4028). — 
(LIC)

MAN ČIA PATINKA .. .
“Jaučiuosi Lietuvoje savas, 

man čia patinka”, pareiškė ... 
F. Daškovas, rusų pramoginio 
laivo kapitonas, atostogauda
mas Lietuvoj. (Tiesa, ‘67-235.)

F. Daškovas atostogavo Lie
tuvoj ir pernai. Jo ryšys su 
Lietuva tik toks, kad laivas, 
kuriam jis vadovauja, pavadin
tas “LITVA”. Laivas priklauso 
Odesos uostui ir vežioja eks
kursijas Juodosios ir Vidurže
mio jūrų pakraščiais, tarp Ode
sos ir Marselio. Vardą atitin
kamai išnaudoja: lietuvių stu
dentų ansambliai nusiunčiami 
jo keleivių palinksminti, lietu
viai jau mobilizuojami tam lai-

V. Leskaitienė ir M. Galdikienė New Yorke, kai buvo minima lietuviu moterų pirmasis suvažiavimas.

TAUTOS FONDO RĖMĖJŲ SĄIUDIS AUGA
Elta praneša apie ypatinguo

sius Tautos Fondo rėmėjus:
Pereitų metų sausio mėnesį 

Vliko valdyba pasiūlė už įna
šus, ne mažesnius kaip 25 do
leriai, rėmėjam siuntinėti išti
sus metus lietuviškąjį Eltos In
formacijų biuletenį.

Vidutinis visų Vliko rėmėjų 
metinis įnašas šiuo metu yra 
apie 10 dolerių. Kas prie to pri
deda dar 15 ar daugiau, tas ir 
laikomas ypatinguoju rėmėju.

Šių metų pradžioje Vliko ir 
Tautos Fondo valdybos sutarė 
papildyti prieš metus priimtąjį 
nutarimą ir ypatingojo Tautos 
Fondo rėmėjo sąvoką praplėsti. 
Būtent, šalia asmenų (ar šei
mų), atsiunčiančių metinio įna
šo į Tautos Fondą 25 ar dau
giau dolerių, įtraukti į tuos 
pačius sąrašus (ir ištisus metus 
siuntinėti lietuviškus Eltos In
formacijų biuletenius) taip pat 
ir organizacijas, organizacijų 
padalinius bei paskirus TF į- 
galiotinius, kai jie bus surinkę 
ir atsiuntę metinių įnašų bent 
200 ar daugiau dolerių.

Vliko ir Tautos Fondo valdy
bos maloniai prašo laikraščių ir 
radijo redaktorius paskleisti 
šią žinią apie ypatingųjų TF 
rėmėjų sąjūdį lietuvių visuome
nėje. O tą žinią patyrusieji 
kviečiami ne tik jungtis į šį są
jūdį, bet ir skleisti žinią ir pa
skatinimą toliau, tarp tų, kurie 
būtų apie tai dar neišgirdę, ar 
būtų dar neapsisprendę prisidė
ti.

Ypač prašoma kreipti dėme
sį į tai. kad šio sąjūdžio svarba 
yra ne vien doleriai Lietuvos 
bylos informacijai skleisti. 
Svarbu ir tai, kad šiuo būdu 
su to darbo rėmėju susidaro ir 
pastovus tiesioginės informaci
jos ryšys, ir tai ugdo atmosfe
rą rėmėjui ilgainiui ir gyviau 
bei intymiau susipažinti bei su
sisieti su tuo darbu, kurį jis 
jau pripažįsta svarbų ir remti
ną.

Vliko — T. Fondo valdybų 
pirmas pasiūlymas buvo išgirs
tas, palvginti, nedaugelio ir 
ne iš karto. Tik kai plačiau pa
sklido žinia apie tą pasiūlymą, 
ypatingųjų rėmėjų sąrašas ėmė 
kiek greičiau ir dažniau ilgėti.

vui išpuošti, o ir kapitonui at
sirado nauja patraukli vieta a- 
tostogom . .. Kapitonas su “Ne
muno” ansambliu (kuris anks
čiau buvo koncertavęs tame lai
ve) buvo atkeliavęs net į Mont- 
realį. (Elta)

— 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, (’onn. 06260.

Štai tie, kurie išgirdo ir pri
ėmė pasiūlymą. Tik apie pusė 
jų prisijungė 25 dol. įnašais. 
Kiti įnešė po 50-60 dolerių, še
ši — po 100 — 125 dolerius. 
Jų įsijungimas buvo atžymėtas 
savo laiku E. Inf. biuleteniuo
se. (Skaitmenys prie pavardžių 
rodo, nuo kurio numerio pradė
tas siuntinėti biuletenis. Kiek
vienas tas skaičius padalintas 
iš trijų rodo, kuriame metų 
mėnesyje kas atsiliepė į pasiū
lymą).

Pirmieji į eilę stojo S. Kont
rimas ir A. Pranienė (7; abu iš 
N.J.). Toliau: S. Pundzevičius 
(14). prel. V. Balčiūnas (14), 
B. ir J. Tamošauskai (17), J. 
Galiūnas (17), dr. A. Razma 
(18), Jonas Butkus (18), dr. J. 
Didžpinigaitis (22), dr. S. Pet
rauskas (22), A. Januška (22), 
kun. J. Šernas (22), Chicagos 
Brighton Park LB apylinkė 
(per V. S. Šilą) (22), Bostono 
Liet. Pil. D-ja (25), B.A. -Ku
činskas (25), Philadelphijos LB 
apylinkė (per J. A. Stikliorių, 
500 dol.) (27), prel. M. Urbonas 
(27), dr. J. Meškauskas (31), dr. 
V. Paprockas (31), dr. R. Sid- 
rys (31), dr. D. Jasaitis (31), St. 
Grušauskas (32), Pr. Pauliuko- 
nis (32), Bostono LB apylinkė 
(per A. Matjošką) (32), prof. D. 
Kasias (32), G. ir J. Vėbra (34), 
dr. G. Surantas (34), dr. J.A. 
Valantiejus (34), kun. J. Žvirb
lis (34), dr. Pr. Jaras (36), M. 
šmulkštienė (36), dr. L. Kriau- 
čeliūnas (36), W. ir B. Turuliai 
(36), B. Bracius (36), Alb. Pus- 
kepalaitis (36), .K Makaus

kas (36).
Gruodžio gale įnašus atsiun

tė ir čia pirmą kartą įtrau
kiami: J. ir A. Pumpučiai, R. 
ir A. Pūrai (Woodhaven ir 
Brooklyn) įnešė po 100 dolerių: 
dr: P. V. Vygantas (Great 
Neck) ir M. šalinskienė (Wood- 
haven) — po 25 dol.: S. Kont
rimas — pirmasis 1967 sąraše, 

su 25 dol. įnašu, pirmasis at
siuntė ir 1968 įnašą — 50 dol. 
Chicagos Br. Park LB apylin
kė papildė 1967 įnašą iki 200 
dolerių.

Šis dar neilgas ypatingųjų 
TF rėmėjų sąrašas būdingas 
tuo, kad daugiau kaip pusė jo 
susidarė paskutinio praėjusių 
metų ketvirčio laikotarpyje, 
ketvirtis — tik paskutiniame 
gruodžio mėnesyje. Tai staigus 
pagreitėjimas. Šis, kad ir nedi
delis sąrašas, jau labai apčiuo
piamai prisidėjo prie Vliko vyk
domosios informacinės akcijos 
finansinių pamatų ir prie savi
tarpinio informacijos ryšio pa
stiprinimo. Vliko ir Tautos 
fondo valdybos tariasi neišei
nančios iš realumo ribų, tikė- 
damosios ir kviesdamos šiais 
metais tą sąrašą pailginti bent 
dešimteriopai. (Elta)

HARTFORD, CONN.
Paskaita apie dainą

Hartfordo Jaunųjų moterų 
ratelis sausio 27 d., 8 vai. va
karo rengia V. Januškaitės — 
Leskaitienės paskaitą. Tema 
“Daina lietuvių gyvenime”. Pa
skaita bus L.A.P. klubo pirmo 
aukšto salėje, 227 Lawrence 
St., Hartford, Conn. Po pa
skaitos rengėjos svečius pavai
šins kava ir užkandžiais.

Paskaitininke — solistė Vin
cė Januškaitė — Leskaitienė 
jau nepriklausomos Lietuvos 
laikais domėjosi liaudies me
nu, važinėjo po provinciją, 
rinkdama tautodailės išdirbi
nius bei užrašinėdama dainas 
ir visą tautosaką.

Visa Hartfordo ir apylinkių 
lietuvių visuomenė kviečiama 
paskaitoje dalyvauti. Ypač šio
je paskaitoje turėtų dalyvauti 
jaunimas ir papildyti savo ži
nias.

Vakaro pelnas skiriamas 
Balfui. J. Bernotas
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IŠ VISUR
— B. K. Balutis palaidotas 

sausio 5 Londono kapinėse lie
tuvių skyriuje. Tokia buvo jo 
pareikšta valia — likti ten. kur 
jam ilgiausiai teko budėti Lie
tuvos nepriklausomybės židi
nio sargyboje. Laidotuvėse da
lyvavo diplomatijos šefas mm. 
Stasys Lozoraitis. Amerikos 
Lietuvių Tarybos delegacija— 
Antanas Rudis, Marija Rudie
nė, Eugenijus Bartkus. Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto vardu vicepirm. J. Audė
nas telegrama pareiškė Lietu
vos pasiuntinybei Londone už
uojautą. Vliko pirmininkas dr. 
J. K. Valiūnas bus buvęs bene 
paskutinis iš vadovaujančių as
menų dar turėjęs progos gruo
džio pradžioje išsamiai išsikal
bėti su B. K. Balučiu apie Lie
tuvos problemos padėtį šiuo 
metu. (E.)

— Vliko valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiem ją sveikinusiem 
Kalėdų bei Naujųjų Metų pro
ga. (E.)

— Tėv. Gintautas Sabataitis, 
S. J., kuris šiais metais tęsia 
psichologijos studijas Xavier U- 
tete, Cincinnati, Ohio, pa
sakys pagrindinę kalbą Day
ton, Ohio, Lietuvos nepriklau
somybės sukakties minėjime, 
kuris įvyks sekmadienį, vasa
rio 18, šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos salėje.

— Kanados sporto apygar
dos krepšinio pirmenybės bus 
pravestos Londone, Ont., vasa
rio 3-4.

— Kun. Juozas Pranka ir 
kun. Pranas Vaičekonis iš Vil
niaus sausio 17 atvyko į Romą. 
Apsigyveno vokiečiu “DeHaiii- 
ma” kolegijoje. Studijuos Gre- 
gorijanumo universitete.

— Inž. Balys Daukus, sulau
kęs 67 m. amžiaus, sausio 9 
mirė Sidney mieste, Australijo
je.

— Antanas Saulaitis, Jr., S 
J., išvyko į Pietų Ameriką , 
kur jį siunčia Lietuvių Bend
ruomenė dalyvauti jaunimo 
studijų savaitėje Brazilijoj sau
sio 26 — vasario 6. Ta proga 
jis aplankys ir kai kurias kitas 
P. Amerikos valstybes, megz- 
damas tampresnius . ryšius ^ū 
tenykščiu lietuvių jaunimu.

— A. Kezys, S. J., ruošia 
G. Peniko foto darbų parodą, 
kuri įvyks Jaunimo centre sau
sio 28 d. 3 vai. popiet. Geri
mantas Penikas išstatys dau
giau šimto foto darbų.

— Vaclovo Rato dailės dar
bų paroda vyksta Balzeko mu
ziejuje Chicagoje sausio 13-26.

— Savanoriai kūrėjai, gyve
ną Connecticut valstijoj, sąry
šy su Vasario 16 sukaktuviniu 
minėjimu, prašomi kuo sku
biausiai pranešti man savo ad
resus. — Savanoris kūrėjas Jo
nas K. Kairys. 60 Sims St.. 
Bridgeport. Conn. 06604.
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ma tiesa. Socialistinėse valsty
bėse iškyla aikštėn valdąs, pri
vilegijuotasis elitas. Ir tikrai, 
valdžioje stovinčių žmonių gy
venimo stilius yra disonansas

tokios

momis. Sehaffas pabrėžia, kad 
yra tuščia kalba apie afienaci- 
jos pašalinimą, ir kad ją visiš
kai sulikviduos socialistinė re
voliucija, kadangi faktai tam

KAM. V. ZAKARAUSKAS

DARBININKO SKAITYTOJAM

Prašau pratęsti prenumeratą 1968 metams.

Adresas

(IMU) (PanflM)

Vardas ir pavardė

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa-

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

jaunojo Markso mokslą, randa, 
kad šis laikosi tezės: “žmogus 
yra aukščiausia būtybė ' žmo-

aukų $.____ ...... Vleo $.

siųsti adresu:

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

Šių, dieny filosofai ir marksizmas (3)

UniversaHoa oHanaciįcc naujos . klasės, naujas elitas, 
kure’ įsitikinęs savo nriflaidin-

ninius interesus su bendra pi
liečių gerove, nepakeičia jo-

li pakeisti jo turimą padėtį. To
kiu būdu ' socialistinėje’ visuo
menėje egzistuoja (vairūs žmo-

džiau kalbant apie valdančiuo
sius, jie moko pavaldinius apie 
vandens pranašumą, bet patys 
geria vyną.

Alienacijos priežastys'

Philadelphijos vaikų eglutėje užkandžiauja

ĮRAŠYK SAVO VARDĄ 
LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ KOPLYČIOJE

ry ■ ;
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ypatingai antisemitizmas buvo 
atnešti socializmam iš kapitalis
tinės sistemos, o tai yra alįena- 
cijos priežastys. Toks antisemi
tizmas turi savo globėjus ir gy
nėjus net aukščiausiose partijos 
hierarchijos viršūnėse. Juk be 
jų žinios ir paramos antisemi
tizmas nebūtų toleruojamas ir ' 
neišvengtų cenzoriaus rankos. 
Sehaffas šitokį antisemitizmą 
vadina nauja nacinės alienaci
jos forma, kuri šiandie reiškia
si socialistiniuose kraštuose. 
Jis taip pat skelbia, kad jokia 
politinė santvarka, neišskiriant 
nei marksistinės,neturinti me- 
sijaniškos pasiuntinybės, kuri 
prievartos keliu kurtų bendrą 
gerovę. Ir baigia šią mintį to
kiu pareiškimu, kad būtų dide-

.šinga socializmo mokslui. To
kių faktų akivaizdoje Sehaffas 
ir vėl pakartoja mintį, kad gy
venimo praktikoje vyksta Or- 
wellio romano nupasakota tik
rovė, nors komunizmo doktri- 

Alienacija neišnyksta kapita- noje skelbiamaj kad gocialisti- 
listinę sistemą pašalinus. Vals- nėję valstybėje visi žmipiės ly-

- gūs, bet. kai kurie jų yra dar
lygesni už kitus. Teisingai, 
Sehaffas pabrėžia, daug kas 
pradedama marksistine minti
mi, tik, deja, retas dalykas, 
kad ši mintis gyvenime būtų 
realizuota. Todėl Sehaffas ir ra
šo, kad čia nieko nepadės fak
tų nutylėjimas, kadangi akių 
užmerkimas prieš faktus dar 
nepakeičia padėties. Antisocia-__ ___________________ _____
iistmė propaganda skelbia apie lis laimėjimas,; jtfii- esamą rėži- Pehių ta prasme, kad jis kaip
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tybė savo galia primeta savo 
valią individui, ji aprubežiuoja 
jo laisvę, slopina jo viltis. Tai
gi, anot Schaffo, čia ir prisi
mena Orwellio romane atvaiz
duotas pasaulis, kur siautėja - 
siaubinga alienacija kai iš 
žmogaus rankų išsiplėšė jo pa
ties pagamintos-jėgos ir ši prie
šiška galybė pradėjo triuškinti

Nuotr. V. Gruzdžio

orybės pašalinimas yra pozity
vus pašalinimas viso
kios alienacijos, bet de& 
patyrimas rodo, kad Mark- 

rinys. Kita šios interpretacijos “
išvada, kad šis esminis iocia- stirnų valstybių gyvenimas, 
lizino turinys socialistinėse val
stybėse yra toli gražu nuo tik
rovės. Taip, sakysim, socialis
tinių valstybių visuomenėje, 
žmogus yra traktuojamas kaip 
daiktas, darbo jėga, kaip pro
dukcijos aparato dalis. Jis ten 
nėra sau pačiam tikslu, pagar
bos verta būtybe ir pilnateisiu 
kolektyvinio gyvenimo dalinin
ku. Socializme žmogus tapo pa
žeminta būtybė, asmeniškai pa
žeista ir savo progrese aprube- 
žiuota. Žmogaus likimą lemia 
pašalinės jėgos: produkcijos, 
reikalavimai, valdančių valios 
sauvaliavimas ir esantis prie
vartos aparatas. Ten dominuo
jant jėgai, individo pilietinės 
teisės suvaržytos, kas slopina
jo troškimus ir viltis, nes rei- naikinti savo kūrėjus. Ly- 
kalaujama iš jo paklusnumo, o S*31 ^as šiandie, kur pro- 
tuo pačiu paneigiama teisė į sa- letanato diktatūra paima val- 
vystovų galvojimą., 

Schaffo nuomone,
būklės priežasties reikia ieš
koti ir valdymo metoduose, ku
rie paremti' klaidingais doktri- 
naliais pagrindais. Visiškai klai
dinga tezė, kad socializmas iš 
gyvenimo pašalina alienaciją. 
Tai remiasi prielaida, kad pa
naikinus privatinę nuosavybę, 
bus padarytas galas ir visoke
riopai alienacijai. Deja, kapita
lizmo likvidacija dar nereiškia, 
kad alienacija automatiškai tu
ri pranykti, o su ja kartu 
ir kitos visokios žmogaus iš
naudojimo formos (alienacijos).

Nors Marksui buvo aksioma,

džią, lydi ją neklaidingumo įsi
tikinimai, reikalavimas aklo 
paklusnumo, žmonėms atima
ma teisė savarankiškai galvoti, 
o to viso pasėkos yra tokios, 
kad žmogus jaučiasi politiniai 
nusavintas, svetimai valiai ati
duotas, kas lemia jo likimą be 
pritarimo ir žinojimo. Tai iš
šaukia apsivylimą socialistiniais 
idealais, kadangi išgarbintos so
cializmo teorijos, skirtos žmo
nių gerovei, praktikoje toli- 
nuo tikrovės. O anot Schaffo 
socializmo centrinė problema 
yra žmogus ir jo interesai.

Alienacija socializme neišny
ko, taip pat neišnyko žmonių

kad pozityvus privačios nuosa- pasiskirstymas į klases; iškilo Klausimas
Esu virš 70 mėtų amžiaus. 

Gyvenu su antra žmona. Turiu 
sudaręs testamentą pas advo-

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai sjųstini 
jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas — 
Attomey-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre St., West Roxbury, 
Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

mo santvarka įstengtų pašalin
ti savų piliečių konkrečias ne
laimes.

Tie faktai, kuriuos Sehaffas 
iškelia aikštėn įrodyti alienaci
jos egzistenciją socialistinėse 
visuomenėse, nėra naujas da
lykas. Tačiau Sehaffas turi nuo-

komunistas šių faktų buvimą 
viešai ir autoritetingai patvirti
na. Tuo tarpu pati partija juos 
slepia ir neigia, nenori jų ma
tyti, apie juos žinoti ir su jais 
kovoti. Toks Schaffo kritiškas 
žvilgsnis į marksistinį mokslą 
ir jo alienacijos koncepciją ro
do, kad ne viskas taip yra, ką 
marksizmas skelbia. O skelbia
ma, kad tos negerovės, kurios 
yra kapitalistinėje santvarkoje, 
socialistinėje bus pašalintos, 
tačiau tikrovėje jos ir toliau 
egzistuoja. Reiškia, tokia 
marksistinės alienacijos kon
cepcija yra ne tik klaidinga,

. ŠV. PETRO BAZILIKOJE
ROMOJE

Lietuvių tautos Kankinių atminimui Aušros Vartų Šv. Marijos 
— Gailestingumo Motinos koplyčios darbai- jau- pradėti. Koply- 
čia bus baigta 1968 metais, jeigu laiku surinksime lėšas. Visi 
lietuviai, ne tik suaugę, bet ir vaikai, prisidėkime savo auka 
prie šio mūsų Tautos Kankinių paminklo. Aukoms adresas:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 
2701 W. 68th Street, Chicago, DL 60629

Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių (tax deduetible)

TESTAMENTŲ ĮVAIRUMAI čias išlaidas (preferred char- ir kenksminga.
Schaffo veikalas svarbus

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 

anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psl. $7.00.

Lithuanian Reader for Self-lnstruction, by William R. Schmalstieg and An
tanas Klimas. Priedas prie Introduction to Modern Lithuanian. $1.00. 

Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00.
Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.
The Balts, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. kietais

ir drąsus viršeliais. $7.50.
Nors Sehaffas savo knvsoie Lithuania under the Soviets, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

J 300 psl., kietais Viršeliais. $7.00.

ges), turtas, jei nėra kitų skolų
(debts), bus paskirstytas pagal
Tamstos nurodymus. - ■ ’1~ " ow P51-’ Kietais virseuais.

Tačiau visų * valstijų įstaty- Pa<iare IT kai kurių netikslumų Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. Kie- 
mai numato tam tikrą dali naš- komentuodamas Markso moks- tais viršeliais $4.00, minkštais $3.00. 

katą, kuriame aš esu paskirs- (Kok^^dahs vra^nuniatvte vis tik 3° politiškai thTvv YAarS-^r^Sl* *a <’?^dėnas- S2-50-
cavn turtą- nnrnrivfa kam leE (1S-0Kia aaus Y13 numatyta J * . The War Agamst God m Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.

y5 . *•’. našlei, tai priklausą nuo kiek- svarb1 ir drąsi. Ji gali Schaffui Guer-rHla Warfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
H po Kiek tun būti išmokėta. • vai et i i ne ictatvmu Vra gerokai pakenkti komunistų Leave Your Tears in Moscow, by B. Armonas. $4.00.
Dabar, jei trūktų pinigų ban- kirt tari iv^iriu valstiiu Partij°s karjeroje. Jo šis dar- Į^ne^rg, by c r Ju^ėia. The ^ttie of Tannenberg. $2.00. 
kuose, ka Probate Court dary- skirtumų tarpjvainų valstijų £ ■» J į The Refugee, by k. c. Girtautas. $3.50
t,, kai testamentas bus teis- s,10Je tUnm,Į P
m. rankose? ?ei Mš ei *^"7^

Antras reikalas - Mano U. tam turt0 dahs’
daugumoje valstijų, turi teisę rašytais veikalais. Laisvę Schaf-

Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
plataus akiračio, palyginus SU Selected Lithuanian Short štories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
kitais komunistų ideologų pa- Lithuanian Ouartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio ir šeiniaus kūriniai.

$5.00.
Lithuanian Folk Talės. $4.50.

fas labai aukštai vertina. Tat The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
nestebėtina, kad i jį komunis- !he Sa"d’ ,Ron^"as-
. . - . v .‘ - v-- - - The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
tai ideologai šnairai žiuri ir ji Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
kaltina. Jam daromi priekaištai, The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.

The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.

S. “E” bonds yra užrašyti ma
no seserų vaikam ir mano ant
rosios žmonos anūkam. Ar Pro- 
bate Court viską išskirstys pa
gal testamentą? ...

Trečias reikalas - nore- bks 1^.. numatyt,em asme- 
Sau pakeisti pirm, surašyta nim’ )el ),e *n 
testamentą. Ar galima būtų pa
daryti pataisymus be advoka
to? Pavyzdžiui, aš nenuro- , _ x .
džiau testamente kiek ninieu Pakeitim4 testamente, tai gali 
aaau lesiamenie, KieK pinigų atliekama “mdiril” būrin ____
ai nackiriii nalairiniimni ir cAr. uuu dUieMnid cvuiuu uuuu. . u»eoicaxion or ine voapci vr vur u<tuy ui miuipas palai j Labai patarčiau tokių pakeiti- P^tai- Girdi, jis degraduojąs our Lady of siiuva, by Rev. John c. Jutt. 50č.

mų pačiam nedaryti. "Codicil” P . ~ ‘
sudarymo išlaidos paprastai kovos teoriją. Tačiau Len- 
yra gana kuklios, o padarius 
“naminiu būdu”, gali susidary
ti visai kitoks, nepageidauja-

pasirinkti: jai paliktą sumą ar
ba įstatymų numatytą dalį (sta- 
tutory share).

2. U.S. Savįngs bonds pasi-
įrodinėjama, kad jo kai kurios

___ , _ ____________ pažiūros yra moksliškai klaidin- The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių - 
(Tamstos) ir tų asmenų bendru ^os *r risnomeniškai kenksmin- anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50. 
vardu ' ' gos. Tikrai, jo iškeltos mintys Lith“n!fn iy Ivarau. ° . . JT ,. Lithuanian Self-Taught, by M. Vanakojytė. $1^.

3. Jei Tamsta nori padaryti partijoje kelia neramumų IT pa- Xrt Coliection of the Lithuanian Franclscan Fathers, by P. Jurkus. Lietuvių 
vieniai ortodoksiniai komunis- menininkų paveikslų albumas. Didelio formato. $6.00.
tai Drieš ii Dasisako griežtai ir Lithuania- by v. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00. p J*gneziai ir the Chape| Our Lady *iiuv-a. 50<.

partijos rolę ir paniekinąs kla- Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 50f.
— - Lithuania, short pamphlet about Lithuania. 50£.

. . English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $6.00.
kljOS mokslininkų, O taip pat Lithuanian-English, by B; Piesarskas, B. SveseviČius (ca. 27,000 ž.) $5.00. 
akademinio jaunimo dauguma Lithuanian-Engfish, V. PeteraiUs, 602 psl. Kietais viršeliais. $7.00. 
palaiko Schaffo pusę. Jie mato, ' ‘ ~ *" * ' '*** ’’1”
kad jis neslepia gyvenimo tik
rovės faktų, nors kaip valdžios 
ideologas jis tiki komunizmo 
ateitim, kurioje žmoniją su
lauksianti žmoniškumo ir dau
giau laisvės. Vis tik nebūtų 

______ _____ nuostabu, jei Sehaffas už to-
sniegas buvo baitais apsiaustais apvilkęs h- New York© miesto statulas Nusivylęs, Connecticut (PTpmitnr) kias keliamas mintis ir kritikas

Nuotr. R. Kisieliaus . .
• Atsakymas Palikto turto tvarkymas, jo

' j jungus sudaro testą- paskirstymo reikalai yra “ee- bunolą. 
mentą, jis negarantuoja, kad eutor” darbas, o ne teismo. -------------------------------------- - iniiiiiimiiiHiiiiiiniiiiiniiiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiNiiiiiiiHiiiiiiiHiim

jam mirus, banke pasiliks pi- Tie darbai atliekami Probate gali būti įrašoma ir į testa- 
nigų.‘ Kai kurios išlaidos laiko- Court prisžiūroie. Yra tam tik- mentą arba “codicil”. ’ Mitins lietuvi narpmL liptnviii nranciš.
mos “pirmaujančiomis” (pre- ra procedūra, kurios reikia Jei testatorių! mirus, visas inieias IieiUV1’ paremK lietuvi V prancis 
ferred). Tokios išlaidos yra: stropiai laikytis. Visi asmenys, "pirmaujančias” išlaidas pa- i . t i »• KITI
paskutinės ligos išlaidos, laido- kuriems yra paliekama turto, dengus, o taipogi turimas sko- KOI1Ų pastangas pastatyti IxUL»l IJnuo
jimo išlaidos, palikimo admi- bus atitinkamai painformuo- las apmokėjus, pasirodo, kad wr -vi t • * -
nistravimo išlaidos (expenses ti įstatymų reikalaujamu bū- nėra užtenkamai pinigo arba ZIDINJ NeW I orke. įsigytas žemes skiy-
of administration). Minėtos iš- du ir laiku. Tamstos mirties at- turto visoms numatytoms “do-
laidos turi būti apmokamos pir- veju Tamstos “ezecutor” (vyk- vanom” (beųuests) išdalinti, ta- pas Highland Blvd., Highland Parke,
moj uilii, ir nė vienas iš tų dytojas) pristatys testamentą da yra tam tikra tvarka, kuri * . P /

teiMn*<<p^,e’; r ’sUt)TJ smulki,ail>ir st7 Brooklyn, N.Y. Baigiami ruošti pastatųma turto (benencianes) negaus mas ji (vykdytoją) oficialiai pa- piai numatyta, pagal kūną to- _J 7 ® Y
savo palikimo tol, kol tos išlai- tvirtins, jis eis įstatymų užde- kie dalykai yra vykdomi. Tams- I * I L • t 1L T AL * 
dos nebus apmokėtos. Jei neuž- tas pareigas pagal įstatymų nu- tos advokatas, rašydamas "co- pianai. l^atlKiam laiKOS. — AUKas prasolfl 
tenka "į’ ‘ “
padengti, tada bus parduoda- tos ‘tezecutor” ( 
mas pirmiau kilnojamas turtas, bus reikalingas teisinės pagal-

menims ir pan.
Po mano mirties visų reika

lų tvarkytoju — administrato
rium paskirtas yra mano drau
gas, sąžiningas žmogus, kuriuo 
aš labai pasitikiu. Gerai žinau, 
kad mano žmona įsižeis, kad 
ne jai paskirta tvarkyti laidoji
mo reikalus. Ar ji galėtų iškel
ti bylą prieš mano teštamen- 
tą? Testamente ir jai paskirta 
geroka turto dalis.'

Nusivylęs, Connecticut ... . .mui (ezecutor):

mas rezultatas.
4. Jei Tamsta to pageidau

ji, gali testamente numatyti, 
kad rūpintis Tamstos palaidoji
mo reikalais pavedama žmonai, 
o kitus reikalus tvarkyti pave
dama Tamstos minimam asme-

būtų nuvestas ir | teismo tri-

Siunčiu už prenumerata •-

Lithuanian-English A English-Ltthuanain kišeninis žodinėlis. $2.00.
Photographs / Algimantas Kezya, S J. — meniškas albumas. $4.00 
Avvakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $5.00.
Footbridges and Abyaoes, a novel by A. Baronas. $5X10.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, a novel by Ig. Šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00.
The Deluge, a Love Story ©f Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3.50.
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. Kaina 4 dol.

Šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DĄRBININKO ADMINISTRACIJA

‘pinigų” toms išlaidoms matytą tvarką. Žinoma, Tams- dicil”,, galės smulkiai painfor- , , , ,
(vykdytojas) muoti apie visokias galimas SlŲStl lietllVlŲ pranciškonų VlcnuOlynilI 

_ *■ "pasėkas” ir Tamsta jį galėsi
o jei ir jo neužtektų, tada ir bos, ir Tamsta jam gali patar- painformuoti kaip Tamsta no- 
nekilnojamas turtas. ti, pas kokį advokatą jis turė- rėtum pasielgti visokiomis ga-

Padengus “pirmenybę” turin- tų kreiptis Tamstai mirus. Tai limomis aplinkybėmis.
nekilnojamas turtas.

I
680 Bushwick Avė., Brooklyn, N.Y. 11221



SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
onus

Dabar moka už visų rūšių taupomus pinigus.

E. Novak
DISPLAY

SGKM^NlAtS12-6 • (112)24*1-13*6*

Sando? 3urs.9ric.

SCHALLER& WEBER
AUGSČIAUSIOS KOKYB8S PRODUKTAI

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

"Prrying Hanrfs'* 
by Mbrecht Dūrer

Universal šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
paliudijimas.

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

. Šianj. amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkamą patarnavimą

REPUBLIC GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 322 Union Avė. Brooklyn. N.Y. 11211. 
EV 7-2689. Juosės Bružinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas Įvairių vynų, 
degtinių, konjakų, midų šventėms bei kitokioms progoms. v_________

SEWING MACHINES repos.ses.sed, 
Portable Consoles, Deskmodels pay 
balance due. Šinger touch and sew 
$105.90 others from $19.

Call Credit manager 
924-7930

Call us now — 854-6628 
JJJ PAINTING

Sekmadieniais 8 - 9 vai. ryte 
WHIL - 1430 ktL Medford, Mase, 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vkL

Beaded flowers. We carry a full line 
of supplies: vvires, rosary pliers, cut- 
ters. florai tapė clay, moss, šilk floss, 
instruction books, etc., for making 
your own beaded flowers. Narnės of 
teachers suppiied upon request. A. 
Gampel, 33 W. 37 St. NY, NY10018

lys, W. Hartford, Conn., M. Kel- 
minskys, E. Hartford, Conn. A. 
Žitkus, Bauer, A. Pateckis, A.

InstaUatioms Rep&irs 
and Shampoo 

Ali Work Guaranteed 
Call.

JULIO GOOCHMAN 
CONTRACTOR 

Everything in the Contracting Fleld 
Carpentry work Brickwork 

Ali Violations Removed 
Call 366-6638

STEAMBATHS, M A 88 A G ES for 
Ladies: Tuesday and Thursday; for 
Men: 'Monday, Wednesday, Friday, 
Saturday and Sunday. Hours 11 AM 
to 11PM. Leonard Beckford Flnish 
Stearn Baths 1939 Madison Avenue 
N.Y.C. between 124 and 125 Streets 

Tel. LE 4-9686

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

PAINTING
Now is the time to paint your home. 

Immediate clean, neat Service 
PAINTING, DECORATING 

and PAPERHANGING- -

CARPEtVeRVICE

REGINA ŪSELIENE
Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.

Plaukų dažymas

MR. ROSE 
78 W ISlth Street 

RUBBISH RĖMO V AL and 
Light Carpentry Work 
Ali Work Guaranteed 

Call AU 3-8537

prrmUROH, pa. 
WZUM, 1980 bange 

vedėjas VYT. A. YUCIŪ8
62 Shady 8t,W. Pgh., Pnau 16228 

TeL 668-2764
OekmeMenMe 12:60 Hci 12:30 v. p*.

Po Tdol."-— J^Aucrasį- L 
Stančaitis, J. Remeza, F. Sk- 
war, V. Sadauskas, J. Šalkaus
kas, J. Žukas, A. Bundonis, E. 
Senkus, J. Trimakis, S. Palio- 
kis, D. Averka, V. BaŪūnas, J. 
Kundrotas, S. Sudaitis, P. Ga- 
gienė, S. Aromiskis, F. Kazic
kas, E. Zailskas, S. Čiapas, J. 
Černius, J. Juodis, S. Sirutis, 
J. Ginaitis, B’klyn, N.Y., Straz- 
dis, M. Stueiųs, P. Palys, V._La
butis, F. Shablinskas, T Stri- 
jauskas, Dr. Budreckis, Dr. I. 
Skeivys, V. Stasiūnas, Rich. 
Hill, N.Y., M. Pakštyš, Wa- 
terford, Conn., F. Prekeris, 
Stamford, Conn., R. Lenkaitis, 
Woodbury, Conn., P. Laukaitis,

Charm Beauty Shoppe
Tel. 497-8865

VVATERRURY, CONN. 
WWCO > AM - 1290 

Ved. ANT. PALIULIS

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

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

DA 6-2123
W. Bielanski - C. Kardovich

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 -—* Calf 442-9338

b. DEXTER PARK
1 PHARMACY IK 
“ Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

<Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELTVER
Mkhigan 24130

MR. JUNIOR DAVIS 
— CY 8-0284 —

Fresh Frozen Comed Saite Dry. 
We ship all over the country 

and Mediterranean area 
any ųuantity S.M.B.

914 NE 2-6545

Po 7 dd. — C. Gabranas, 
E. MiUinocket, Me., Dr. V. Vy
gantas, Great Neck, N.Y.

Po 6 dol. — M. Bukauskas, 
A. Bagdonas, B’klyn, N.Y., L 
Sledzaus, Matawan, N. J., E.

A. Ū S E L I S 
Garantuotas laikrodžių taisymas

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

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

Nauja New Yorko mieste — parduodami ir taisomi
GRUNDIG - TELERJNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE

Nd. radijai, kamb. radijai, Hi-Fi (stereo), jrekordavimo aparatai, 
ndiojami stereo fonografai . . j

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos 
apuatsuns.

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 
61-05 39H> AVĖ. WOODSIDE N- Y. 

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

ALEX KOMAR 
FUNERAL HOME

For Integrity, Dependability
and Ethics

583 Van Houten Avė Clifton, N-J.
Call (201) 777-0942

ginfima Mekv. šeitadien| 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties WJLB-AM -1400 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandsa ir 
Algis Zaptirackas; vedėjas — Ralph 
Valatka. 15756 Lesure, Detnrtt, Mich. 
48227; tet 273-2224.

LHTTUVI6KŲ MELIODUU 
XRADIO VALANDA

i unhrersal |

1
 FUNERAL CHAPEL, INC. £

52nd Street at Lenngton Avenue
Ray Kerbelis, Dir. g

PL 3-5300

Inkorporuotas 1863

460 West Broėdway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo
ALFRED W. ARCH1BALD

President
banko dirdkfbriU ta^ybąje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 

0. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $132,000,000

Current dividend 5% on all accounts.

sius, Cgo. Dl., Dr. H. Montvi
la, Bayside, J^Y^- Dr. ĄC' Duno- 
jewski, Ozone Pk., N. Y., F. 
Kunigėlis, B’klyn, N. Y., C. 
Globis, Fairfield, Calif., Z. Va- 
liukonis, So. Boston, Mass., K. 
Kulpa, Huntsville, Ala., Dr. A. 
Martus, Cleveland, Ohio, E. 
Drukteinis, Dayton, Ohio, J. 
Melynis, Nesconset, N.Y., K. 
Gečas, Muskoka, Can., A. Ta- 
mašaitis, Kingston, Can.

4.50 dr. V. Avižonis, Mil- 
ford, Del.

Po 4 dol. R. Šileika, Phila. 
Pa., J. Glušauskas, B’klyn, N. 
Y., W. Dargis, N.Y., P. Davido- 
nis, Milford, Conn., K. Kalvai-

PMILADCLPNIA, PA. 
WTKL, 880 knooydes 

BENDRUOMENBB BALSAS 
1208 GTMB St, PMta, FA 18123 

PO 64882 
OeitadNntal* 1:10 Iki 2 J0 p*.

ter, Mass. F. Skutimas, E. 
Cambridgę, Mateachusets, 
A. Stnvinsky, Methuę>n, 
Mass., K. Madas, J. Walėntu- 
keviez, S. Boston, Mass., A. Ata
koms, E. Ciocys. Prov. R. L, S. 
Kligys,, Joppatowne, Md., L Pa
lubinskas, Balt, Md., E. Dam- 
briūnienė, Brentwood, Md., 
Kun. Dr. G. Mažutis, Miami, 
Fla., A. Misiūnas, Hollywood, 
Fla., Kun. Ą- Senkus, Lake 
Worth, Fla., E. Merkevičius, 
Weston, Can., A. Stuikys, E. 
Davidonis, Toronto, Can., J. 
Stanaitis, Ą. Gedrimas, Hamil- 
ton, Ont. Can., M. Damijonai- 
tytė, Boys Toirh, Nebr.., K. 
Gimžauskas, Cięero, Dl., P. Spe- 
tyla, Springfield, Dl., P. Naru
tis, E. Praninskas, L. Racevice, 
J. Žilevičius, M. Graužinis, P. 
Krajauskienė, : Z. Krasauskas, 
A. švagždienė, Drausas, A. 
Gilvydis, E. Labus, Cgo, UI., Dr. 
G. Ambrazaitis, Chesterton, In
diana, J. Stataškis, Cleveland, 
Ohio, E. Grigonis, St. Charles’, 
Mich., A. Kupčinskas, Detroit, 
Mich., S. Pliųškonis, Denver, 
Colo., P. Dodienė, St. Louis, 
Mo., I. Bandžiulis, K. Bauras, 
Los Angeles, Calif.

1.50 dol. — P- Pauli,. Cleve
land, Ohio;

gūnevičius, Hartford, Conn., V. 
Urbonas, J. Žemaitaitis, A. 
Padaigis, Waterbury, Conn., B. 
Bart, G. Krivickas, Z. Švitra, 
New Britam, Conn., J. Skersys, 

Alishauskas, Lawrence, Mass., K. Gedrim, 
Brighton, Mass., V. Petraitis, 

vičius, M. Milukas, M. Fiore, Po 2 dol. J. Puodžiūnas, E. Sunderland, Mass., M. Kazeme- 
K. Motuzas, J. Landsbergis, S. Slivinskas, J. Norvilas, Water- ^as’ Gilbertville, Mass., E. Uz-

boston, worcester Rakštelė, A. Sheputis. J. Kum- būry, Conn., J. Radzevičius, J. pumis, W. Chelmsford, Mass.,
vSėS™visciNTS P*35- mch- Hm’ NY- L Ka‘ Ruškys, J. Plečkaitis, New Bri- s; Jowall, Methuen, Mass. A.

173Arthurst,Brockton 18,Mass. činskas, Gtendale, N.Y., A. tain, Conn., K. Sangavičius, Venckus, Nonvood, Mass., V.
mc Markevičiūtė, O. Panatauskis, Brighton, Mass., P. Sakalis, Kudirka, Nonvood, Mass.

J- Sirutis, A. Lugauskas, J. Northampton, Mass., S. Sužie- Visiems, prie kalendoriaus išlaidų S(ankus v pUuanis s Ma]. BrocMon A Va 

nauskas, J. Vanagas, F. Kau- sys, E. Kalvynas, Worčester, mus ir i£ neatsiusptt^ų.
peš, A. Sinus, J. Katkus, P. Ga- Mass., J? Dacys, Dorches- Administracija

Černiauskas, New Britain, Con- 
neetieut, J. Motejūnas, Man- 
chester, Conn., Dr. A. Baltru- Mockus, G. Rutkauskas, Kaz- 
kėnas, Akron, Ohio, K. Balai- lauskas, E. Krasauskas, A. Dra- 
šis, P. Mikšys, J. Naujokaitis, 
J. Macys, Cleveland, Ohio, M. 
Špokienė, I. Barbasius, Phila. 
M. Greblauskas, Lansdale, Pa., 

. . . - o » Kun. A. Bortkevičius, Mahanoyčauskas, A. Kadzis, R. Markevi- _
čius. Woodhaven, N.Y., V. Mu- rlty’ t " 
levičienė, J. Galinis, V. Eiduke- Scranton’ Pa-

Po 15 doL — L. Shushys, 
Highland Pk. N. J., J. Brogis, 
Winsted, Conn.

10 dol. — M. Žvirblis, Wood- 
haven, N. Y.

Po 8 dol. — A. Petkavąge, 
Bayside, N.Y., A. Zvinys, Great 
Neck, N. Y., V. Lazauskas, 
Balt. Md., Kun. Dr. P. Raga- 
žinskas, Pecos, Texas, J. Gruo
dis, Monticello, N.Y.

Frsnklln L.I.: 881 Hempstsad Tpw. — 437-7677 

Flushinge: 41-06 Main Street

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

PILFER-PROOF REFUND CARDS 
EGGERS COIN CARDS 

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

WBMI - FM 86.7 
273 VletOria R<L, Hartford 14, Coor,

HOLLANDER
CYPRESS CORPORATION 
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gas, A. Jasaitis, A. Rinkevičius, 
E. Gerulski, Zizis, K. Montvi
la, B. Wallace, A. Karvelis, A. 
Ugutis, F. Gustas, B’klyn, N.Y. 
J. Klimas, B. Pūras, E. Cgo, 
III., S. Dirmantas, A. Čepėnas, 
J. Tricys, Cho., III., P. Bert- 
mans, Quappelle, Can., V. Ke- 
zinaitis, Hamilton, Can., A. 
Keblys, Montreal, Can., M. 
Aukštaitė, .Toronto, Can., A. 
Grinius, San Diego, Calif., M. 
Shimanskis, Kenosha, Wisc., E. 
Jurgutaitienė, Kan. City, Kan., 
J. Rokas, St. Petersburg, Fla., 
D. Nargele, Springfield, Va., A. 
Skliutas, Hudson, N. H., V. 
Rastenis, Prov. R. I., Dr. K 
Campe, Owings Mills, Msgr. 
L. Mendelis, Balt. Md., P. Rad- 
seszewski, Haverhill, Mass., S.
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vadovai. Lietuvių organizacijos 
pamaldose dalyvaus su savo vė
liavomis.

NfflHĖNOSU!

i vakarienė ir 
liet, parapijos

iriklau- 
— Va-

Tėvas dr. Viktoras Gidžiū-

.Vasario 16 gimnazijai L. 
hrvšaitienė pasiuntė per Bal- 
|h dol. Tai mokestis už per- 
Kmetus (2-ą pusmetį). Dar 
■kėlu atsilyginti, tiem, ku- 
■r nėra sumokėję, ir ku- 
■Kšųsta net po kelis laiš-

PLB III seimo komiteto sukviestame spaudos ir radijo darbuotojų pasitarime sausio 22 A. Vakseiio bute. Iš 
k. j d. dr. Br. Radzivanas, E. čėkienė, dr. O. Labanauskaitė, Peter VVytenus, St. Dzikas, V. Banelis, R. Kezys, 
P. Jurkus. Nuotr. R. Kisieliaus

Antanas Stelingis, architek
tas, iš Venecuęlos prieš mėne
sį imigravo į Ameriką ir šiuo 
metu sus t o j o pas savo bičiulį, 
Longiną Drangauską, 85-16 88 
St. Woodhavepe, N. Y., Vene- 
cueloje jis daugiausia dirbo vi
daus dekoravimo srityje, daug 
dėmesio skirdamas ir menui.

Paminėta Klaipėdos atvadavimo 
sukaktis

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

Kovo 31—i 
paroda.

Balandžio 21
paskaita, Knights of Columbus sa
lėje, 86-22 85th St, Woodhaven, NY. 
Rengia Liet. Moterų Fed. Klubas 
New Yorke.

Kearny esančių draugijų at
stovai, klebono kun. J. Schar- 
naus sukviesti pasitarimui, en
tuziastingai dedasi prie šių iš
kilmių sėkmingo Įvykdymo: pla
tina kvietimus ir kt., o turtin
gesnės draugijos kaip Schuy- 
ler Savings and Loan Associa- 
tion, Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės centras ir Lietuvių 
Politikos Klubąg pasižadėjo ap
mokėti autobusų išlaidas vyks- 
tantiem i katedra.

> šokiai 8:30 
tų Klube.
drno paripi- 
, Pakalnio ir

Minėjimas įvyko sausio 14 
Kongregacijos salėje Woodha- 
vene. Suruošė Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugija, šia pro
ga publikos atsilankė gerokai 
didesnis būrys negu kitais kar
tais, kai tebūdavo daugiausia 
tik iš Mažosios Lietuvos kilu-

Poetė Atidronė — Ona Bal
čiūnienė sausio 14 suruošė sa
vo namuose dailią literatūros 
popietę. 19Š7 metai buvo gana 
būdingi tuo, kad spaudoje ir 
šiaip minėjimuose buvo atžy
mėta nemaža mūsų rašytojų su
kakčių. Panašiu, tik kuklesniu 
mastu, Newark, N. J. buvo pa
minėta ir Kazio Barėno, dabar 
gyvenančio Londone, Anglijoj, 
60 metų amžiaus sukaktis. 
Tiksliau tariant, tai buvo jo li
teratūrinės darbuotės ir jo in
dėlio į lietuvišką raštiją apžval-

Velykų stalas ir
mo prokuroras.

Sovietam 1944 Lietuvą vėl 
okupuojant, drauge su šeima 
pasitraukė į Vokietiją. Ten 
Augsburgo lietuvių tremtinių 
stovykloje apylinkės teisėjas ir 
Lietuvių Teisininkų Tremtinių 
Dr-jos narys bei vicepirminin-

simais ir ; yra gausiai bendra
darbiavęs Panevėžio Balse, Kul
tūroje, Žaizdre, Vaire, Lietuvos 
Aide, Ateityje, Lietuviuose ir 
kitur. Iš anglų kalbos yra išver
tęs J. Steinbecko Tarp pelių ir 
vyrų, J. Hiltono — Sudie, pone 
čipse ir W. Faulknerio Įsiver
žėlis į dulkes.

Kaip rašytojas, Barėnas yra 
išlikęs ištikimas beletristikai. 
Autorius giliai įsijaučia į Lie
tuvos ūkininko buitį. Jo Ger- 
vydų kaimo Gulbinų miesto ir 
Pavandenės bažnytkaimio ap
rašomi vaizdai yra tokie gyvi ir 

New Jersey gyvenąs rašyto- šviesūs, kad skaitytojui sunku

Tikimasi, jog visi. New Jer
sey lietuviai gausiai dalyvaus 
šio reto pobūdžio šventėje — 
pamaldose katedroje ir akade
mijoje Robert Treat viešbu- 
tuje.

Mišios lietuviškai

Lietuvos nepriklausomybės 
, minėjimas

New Jersey lietuviai Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo 50 metų sukaktį šiemet 
švenčia vasario 11, sekmadienį.

nė paskaitė sukaktuvininko no
velę, pavadintą Bailys. Po to, 
poetė Kotryna Grigaitytė-Grau- 
dienė patiekė savo naujus ketu- 
rius eilėraščius, kurie susirin
kusių buvo nuoširdžiai išklau
syti. Šeimininkė Audronė Bal

inėtus pirmyn.” Pinigai jau 
siųsti per Baltą.

Sopulingosios Dievo Motinos 
bažnyčioje Kalėdose ir Naujų 
Metų šventėje vienos mišios 
buvo atlaikytos lietuviškai. Da
lyvavo daug žmonių. Yra at
spausti lapeliai lietuviškai mi
šių eigai sekti ir atsakinėti. 
Tikimasi, jog greitu laiku mi
šios lietuviškai bus įvestos pa
stoviai kiekvieną sekmadienį.

Nauja vadovybė
Lietuvių Katalikų Bendruo

menės Centras Kearny, N. J., 
savo narių metiniame susirin
kime sausio 8 išsirinko naują 
valdybą. Į ją įėjo: pirmininku 

—Vincas Grinevičius, vicepir- 
min. — Jack Salvest, finansų 
sekretorium — Charles Alicks, 
iždininku — John McShulskis, 
protokolų sekretorium —Juo
zas Mėlynis, tvarkdariu — Ed- 
ward Adamczyk, teisių patarė
jais — Frank Gelenitis ir Jack 
Salvest. Vedėju ir vėl pasam
dytas Juozas Mėlynis.

Draugija turi per 200 narių, 
nuosavus namus, varo preky
bą. 19(>Tprėkyboš apy vaftapa:~ 
siekė $166,000. J. Mėl.

Mečys Vilkas prieš mėnesį at
vyko iš Venecuelos į Ameriką 
aplankyti savo draugų. Susto
jo pas savo bičiulį L. Dran
gauską Woodhavene.

Velionis gimė 1899 Rygoje. 
Realinę gimnaziją 1916 baigė 
Petrograde. Ten pat studijavo 
Susisiek. Inžin. Institute. 1921 
grįžo Lietuvon. 1924-25 Šiaulių 
apygardos teismo kandidatas, 
1930-40 Kauno apygardos tęis-

sekmadienį — madų mQ prokuroro padėjėjas. 1941- Amerikos piliečių draugijos sa- 
44 Panevėžio apygardos teis- ^je.

Pagrindiniu kalbėtoju malo
niai sutiko būti inž. Kazys Ba
rimas iš Bostono. ’

Meninę dalį atliks lietuvių 
visuomenei gerai pažįstamas so
listas Benediktas Povilavičius 
ir muzikas Vytenis Vasytiū-
nas.

Rengėjai stengiasi, kad minė
jimas visiem būtų maloniai į- 
spūdingas. Norwoodo lietuvių 
visuomenė prašoma tą diena 
nedaryti kitų įsipareigojimų, o 
sukaupti visą dėmesį šios kil
nios lietuvių tautos šventės mi
nėjimui.

Minėjimą ruošia vietinis A- 
merikos Lietuvių Tarybos sky
rius. K.S.

cė Leskaitienė-Zaunienė savo 
pradedamoje kalboje, kurioje 
užakcentavo, kad minimas pri
jungimo įvykis yra nepaprastai 
didelės svarbos lietuvių tautai. 
Jis turėtų būti švenčiamas maž
daug tokiu pat iškilmingumu 
kaip Vasario 16, kaip antra di
džioji lietuvių tautos šventė.,

Panašių minčių pareiškė irĮ iškilmingas pamaldas šv.
Patriko katedroje vasario 18 d. ________________________ _____
10 v.r. yra kviečiami dalyvau- įdomios Prano Naujokai

čio paskaitos, dailiojo žodžio Stasys Yla taipgi sulaukė 60 
metų, tai ta proga Bronius Bal
čiūnas paskaitė po tris jo ir 
jauno? Putnamo sesers Jurgi
tos eilėraščius.

Pažymėtina, kad New Jersey 
gyveną mūsų rašto darbuotojai 
yra numatę ateityje imtis ini
ciatyvos ir vėl panašiose aplin- 

čiūnienė taip pat paskaitė savo kybėse suruošti naujai pasiro- 
. džiusių lietuvių rašytojų veika-

raštį Pradalgės — apie brolius lų aptarimus bei diskusijas.
ir jaunystę. O kadangi kun. J. Veblaitis

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

MIRĖ TEISININKAS
MARTYNAS VAMBUTAS

ti konsularinro korpuso
Po sunkios ir ilgos ligos įr atstovybių prie J. Tautų interpretatorė Irena Veblaitie- 

sausio 13 mirė teisininkas Mar- * *..........................*
tynas Vambutas, gyvenęs 
Woodhavene, N.Y.

įsnuomoiamas _ .. . ... ,,rikas. Kačinskas šių metų Va
sario 16 minėjime. Režisuoja A. dagavime. Rūpestingumo ir 
Blekaitis. Lietuva į mus prabils pareigingumo jausmo jis nesto- 
žymiausių mūsų rašytojų žo- koja. Kaip žurnalistas jis dau- 
džiais, perteikiamais mūsų iški- giauria rašo principiniais klau- 
liųjų scenos veteranų.

kiti kalbėtojai: L. Bendruome
nės New Yorko apygardos pir- 
min. A. Vakselis, Amer. Liet. 
Tarybos New Yorke pirm. A. 
Ošlapas, Ramovėnų — Vaclovas 
Alksninis. Atvykęs iš Philadel- 

,phijos Jonas Stikliorius, kaip 
pagrindinis kalbėtojas, apžvel
gė visą Mažosios Lietuvos by
los eigą ir tuo vaizdžiai pri
minė dėl savo žemių surinki

mas. mo visas abiejų pusių lietuvių
Minėjime dalyvavo mūsų pastangas krašte ir Tautų Są- 

veiksnių atstovai ir tuo parodė jungoj. Jam, panašiai kaip ir vi-( 
įvyko svarbumą bei minėjimo šiem mažlietuviam, Klaipėdos

dovei: “Jausdamas savo silps
tančią sveikatą, siunčiu iš savo 
pensijos Vasario 16 gimnazijai 
48 dol. Tai mano mokestis už

Juozas Boievičius-Boley, dra
mos aktorius, sausio 22 išvyko 
į Lafayette, Ind., Purdue uni
versiteto teatrą, kur išbus iki 
pavasario. Jis dalyvaus trijų

Kun. J. Dagys, ML Bičiulių 
Draugijos pirmininkas, supažin
dindamas minėjimo dalyvius, 
pasidžiaugė kad sykiu dalyvau
ja ir ponia Budrienė, kurios 
vyras a.a. pulk. Budrys, kaip 
sukilimo vadas labiausiai padė
jo nulemti Klaipėdos krašto li
kimą ir už tai jis niekad ne
bus išdildytas iš istorijos. Taip 
pat karštais plojimais buvo pa
gerbtas buvęs sukilimo dalyvis 
p. Kupčiūnas, Vyties Kryžiaus 
kavalierius.

— Dr. J. K. Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, vasario 16 Los 
Angeles, Calif., Statler Hilton 
viešbuty pasakys pagrindinę 
kalbą Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo minėjime.

Jieva Trečiokienė iš Orange, 
N. J. prieš šventes buvo susir
gus plaučių uždegimu ir nuvež
ta į Šventos Marijos ligoninę 
Orange, N. J. Dabar namuose 
sveiksta.

Programa tokia:
3:30 popiet Lietuvos Nepri

klausomybės intencija bus at
laikytos iškilmingos mišios 
Švenčiausio Jėzaus širdies Ka
tedroje, Newark, N. J. Mišias 
lietuviškai celebruos vysk. 
Brizgys,' asistuojamas Newar- 
ko arkivyskupijos lietuviškų pa
rapijų kunigų. .• Žodį tars ir 
Newarko archivyskupas Tho- 
mas A. Boland.

6 vai. vak. Robert Treat 
viešbutyje Newark, N. J. bus 
bankietas — akademija ir pie
tūs. Įėjimas vienam asmeniui

minėjimo programos vadovė, buvo gyvenime didžiausias ir į- 
draugijos vicepirmininkė Vin- spūdingiaųsias įvykis. Esą, tu

rėtų būti ne dvi, bet viena Lie-

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

- Gegužės 25 — Pavasario balius 
Maspetho salėje. Rengia skautams 
Mmti komitetas.

N. Y. vyrų oktetas, po ilges
nės pertraukos persiorganiza
vęs, sausio 21 turėjo pirmą re
peticiją. Nauju okteto vadovu 
pakviestas Vytautas Daugirdas.

PLB III seimo komitetas sau
sio 22 to komiteto vykdomojo 
vicepirmininko A. Vakseiio na
muose buvo sukvietęs spaudos 
bei radijo darbuotojų informa
cinį susirinkimą. Pradžioje ko
miteto pirmininkas J. Šlepetys 
supažindino su seimo darbais, 
detaliau apie seimo programą 
kalbėjo A. Vakselis. Diskusijo
se plačiau pasisakyta dėl dailės 
parodos, dėl informacijos 
sekcijos ir jos darbo. Pasiinfor- 
muota ir kitais organizacinio 
darbo reikalais. Po posėdžio 
svečius pavaišino kava.

Penktoji madų paroda New 
Yorke rengiama kovo 24 d., 2 
vai. p.p^jmošnioje Le Cordon 
Bleu salėje.Parodos tikslas 
šiais metais yra paremti New 
Yorko Kultūros Židinį—-jauni
mo namus. Rengimo komitetą 
sudaro ponios:* R. Alinskienė, 
Ir. Dičpinigaitienė, F. Ignaitie- 
nė, A. Kazickienė, J. Kaunie
nė, R. Kudžmienė, A. Sabalie- 
nė, N. Ulėnienė, M. Varnienė 
ir T. Vytuvienė. Komitetas jau 
pasiskirstė pareigomis, intensy
viai dirba ir planuoja, kad pa
roda būtų sėkminga ir įdomi.

Anelė Garliauskienė 
iš Brooklyn, N.Y. paaukojo 100 
dol. pranciškonų statomiem

A.L.R.K. Federacijos New 
Yorko — New Jersey apskri
ties valdyba sausio 28 d. 12 v. 
(po sumos) Angelų Karalienės 
par. salėje, 213 So. 4th. St. 
Brooklyn, N.Y., šaukia drau
gijų bei organizacijų atstovų 
susirinkimą. Šiam* susirinkimui 
įgaliojimai nereikalingi. Susi
rinkime, be kitų svarbių svars
tomų klausymų, numatomas 
p. Padvariečio įdomių skaidrių- 
(filmų) demonstravimas. Visos 
Kat. Federacijai priklausančios 
draugijos bei organizacijos ir 
jų nariai prašomi kuo gausiau 
dalyvauti.

Elena Kepalaitė, skulptorė, 
buvo pakviesta dalyvauti Penn- 
sylvania Academy of Fine Arts 
163-čioje metinėje parodoje 
(Tai pats seniausias meno mu
ziejus Amerikoje). Paroda ati
dalyta praėjusį ketvirtadienį. 
Viso parodoje išstatyta 268 ta
pybos ir skulptūros kūriniai, 
dalyvauja 64 dailininkai ir 27 
skulptoriai. E. Kepalaitei leido 
išstatyti 4 skulptūras. Reikia Jaunimo namam New Yorke. - - —-j ovi«,Uo, .... , „
pasidžiaugti E. Kepalaitės pasi- už auka nuoširdžiai dėkoja veikalų pastatyme. pranas Naujokaitis savo ga- nepabaigus su knyga atsiskirti. siejl arba su t“° kĮastu ,tUI?ję
sekimu — dar prieš oficialų t. pranciškonai, ir ta pačia pro- na kruopščiai paruoštoje pa- Pagrindinio veikėjo bruožas £laude^nill P^ių. Si sykj bu-
parodos atidarymą jos vieną ga kviečia geraširdžius tie- Te'X*-^r‘. G‘d”u' skaitoje papasakojo apie Kazį yra šaržas, į kuri autorius žiū- vo Srazus abiejų sahų bendravi-
kūrinį nupirko pats meno mu- tuvius prisidėti aukomis prie nas' °-F\Skaitys invokaciją Barėną pažiūrėdamas į jį, kaip ri su šypsena. Sakysime, jo
ziėjus. Skulptorė buvo nuvykti- židinio kūrimo, kad po ilgai už- Vasario 16j iškilmingam mine- į kultūros veikėją, žurnalistą ir . knygoje Giedra vėl grįžta sti-
si Į parodos atidarymą. trukusios teismų bylos kaip ga- iime vasario 18 Washington Ir- paga]iau kaip rašytoją. čia liūs tobulas, sakiniuose logiš-

_ tinta greičiau būtų galima pra- ving mokyklos salėje, Manhat- patyrėme, kad Kazys Barė- kai pinasi gražūs paveikslai ir ... . . . . _
C Kazakevičius, gyv. Den- dėti Aukas siųsti: tane. nas inciatyvos ir veiklos žmonių santykiai įdomiai pa- lvertinim3- Tuo pasidžiaugė ir krašto sujungimas su Lietuva

Fra"c^“ Fa‘herst B®*- Alfonsas Nyka _ NyliOnas žmogus; ką prideda - Benu- trauklūs. Arba Karališkoj die- 
liui New Yorke (vad L Baltru- K ’ r°° * ruošia specialų žodinį montažą meta, o tęsia toliau. Jis daug noj, kur piešiami miesto bei in-
iiui New yo ( - 11221. <<Kai Lįetuva prabyia” kurį at- tebedirba Nidos i- teligentijos vaizdai, viskas ap

tiks Vincė Jonuškaitė ir Hen- steigime, Pradalgės, Europos rašoma rafinuočiau. Pastebi- 
Lietuvio bei Nemuno Aido re- mas rašto sklandumas ir žo

džių pasirinkimo įdomumas, 
kas parodo gerą kalbos mokėji
mo naudojimą. Savo novelėse 
Barėnas neskuba, bet pamažu 
narplioja intrygas, vis atsigrįž
damas atgalios, pagrinde nau
dodamas feljetono formą.

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

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

J ^dstybes atvyko 1949.
Hali, New Yorke, 5 vai. 30 min. C13 LTDr-JOS uoliu nanu buvo 

iki pat mirties.
Atsisveikinti su A. A. M. 

Vambutu, į laidotuvių, koplyčią
80 St., Wcodhavene, N.Y., su
sirinko būrys lietuvių. Atsi
sveikinimo žodį tarė ir velio
nio šeimai užuojautą pareiškė 
Lietuvių Teisininkų D-jos cent
ro valdybos vardu jos pirm. J. 
Šlepetys.

Nuliūdime tiko velionies Amen* In Amb»rr Leonardo
žmona ir sūnus inž. Edmun- Andriekaus anglų kalba poezi- ■
das. jos — eilėraščių knyga. Dail. fl

MNRpny pnmgimtm pranetti A. a. Martynas Vambutas T. Valiaus iliustracijos. D. Jo-
**7**^^°* palaidotas sausio 16 Cypress naitienės vertimas. Kietais vir- Bodt^ie Jaros skauty nounmw ooooio 13

nota atrwty*RiS^MMf kapinėse, Brooklyn, N. Y. Sėliais, kaina 4 dol. Gaunama
HM, N. Y. 114U. Tolof. hi 1-V720. R. S. Darbininko administracijoje.

NORWOOD, MASS.
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 50 metų jubiliejinė 
sukaktis Norwoode iškilmingai įdomiai surimuotą naują eilė- 
minima vasario 25 Lietuvių

Rrtelio 2 — Chlcagos Liet. Ope- 
•*Gražina•’ pastatymas koncerti- 

»-formoje. Rengia "Laisvės 2i- 
įT Radijo Klubas.
pNk S — Maironio mokyklos 

iSleistuvės: iėkilmingas 
važMs. Rengia Maironio 

■■b Tėvų komitetas.

Išnuomojamas kambarys vie
nos šeimos name Richmond 
Kili sekcijoje. Skambinti vaka
rais: MI14120.

Parduodamas 2 šeimų mū
rinis namas Cypress Kilis apy
linkėj. Namas gražiame stovy
je, šu apšildimu. Žemės plotas 
per 100 pėdų. Teirautis po 5 
vai. vakarais AP 7-2165.

GL 5-706S
GL 2-6916
GL 2-2923
GL 5*7281

Minėjimą raštu sveikino 
Generalinis konsulas A. Simu
tis ir Vliko pirm.
Valiūnas, kurį atstovavo vice- 
pirm. J. Audėnas.

Ponios Dagienės paruoštos 
vaišės gaivino dalyvius.

A Koncė


