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ŠALTASIS KARAS DEL PUEBLO
Prezidento LBJ taktiką dėl Pueblo laivo giria tie, kurie 
jį aštriai smerkia dėl Vietnamo karo

LIII NR. 8
' 1 - 'TT

Dingo povandeniniai laivai - Izraelio ir Prancūzijos
Savaitgalyj* naujas šauks- Sausio 29 jau buvo dingu- Tulono vandenyse, k u r

mas dėl laivų: ketvirtadienį, sios visos viltys Dakar rasti, 
sausio 25, dingo be žinios Vi- Bet kitas Izraelio laivas suga- 
duržemio jūroje Izraelio po- vęs ženklus, kuriuos leidžia lai- 
vandeninis laivas Dakar su 69 vas automatiškai, atsidūręs ne- 
žmonėm; šeštadienį, sausio 27, laimėje. Pastangos ieškoti at

naujintos. Ligi šiol be vaisių.
Tuo pat metu pranešama 

apie tris naujus Sovietų laivus, 
atplaukusius į Viduržemio jū- 

vo ketvirtadienį, kai jis buvo rą; apie Prancūzų įgulos pasi- 
20 mylių nuo Kipro į pietų va- " - **
karus Prancūzijos laivas din- Alžiro uostus dažnėjančius so- 

-gonetolisavobazės Tulon Ubs^ vietinių laivų-atsilankymus. Sueso kanalo valymo darbus, 
te, apie 600 mylių nuo Izraelio — Egiptas turi 8 ar 9 po- kad galėtų 15 laivų išeiti. Izrae- 

' dingimo vietos. Minerve turėjo vandeninius laivus sovietinės lis įteikė protestą, kad tai daro- 
deguonies 100 valandų. gamybos. ma be jo sutikimo. Izraelis

dingo be žinios Prancūzijos po
vandeninis laivas Minerve su 
52 įgulos nariais.

Iš Dakar paskutinė žinia bu-

traukimą iš Alžiro bazės ir į

dingo povandeninis laivas Mi
dųnerve, jau anksčiau buvo 

nuskendę — 1946 ir 1952.
— Izraelio povandeninis 

vas Dakar buvo geriausias 
jo turimų 4 povandeninių 
vų.

lai

Prezidento LBJ taktiką dėl Maskva atsisakė tarpininkauti 
pagrobto laivo vadina išmintin- — tai esą Amerikos ir Š. Ko- 
ga N. Y. Times vedamasis (sau- rėjos reikaląs. Tuo griežtumu 
šio 28) ir ypačiai to dienraš- siekiama daugiau išspausti iš 
čio kolumnistas James Reston. priešininko. Eilė tokių galimų 
Esą prezidentas pasimokęs iš gundymų Amerikai spaudoje 
Vietnamo įvykių ir imasi dip
lomatinių, ne karinių priemo- gul Amerika prisipažįsta įvyk- 
nių laivui ir jo įgulai atgauti.
LBJ KALTf PRISKIRIA VYK
DYTOJUI, o kaltės planuotoją 
kviečia būti tarpininku

Prezidento LBJ pareiškime 
VIETNAME—Derybos ar karas? a“ 26 a‘sak®"»yi>ė aa lai- 

J vo pagrobimo nukreipta isim-
Amerika ir viešai paskelbė čia infirltracija ir jos nedidins, tinai į šiaurės Korėją. Laivo* pa-

pasiūliusi š. Vietnamu! tiesio- kai nebus bombarduojama. At- grobimas vertinamas kaip š.
giai, kad bus sustabdytas bom- sakymo negauta. Korėjos agresyvumo prieš

Pietų Korėją reiškinys. Jį va
dina “agresiniu veiksmu”, ku
ris negalįs būti “priimtas”. San
tūriai kalbėjo apie tą Korėjos 
agresijos tiesą ir nė puse žo
džio neužsiminė tos tiesos ki
tos dalies — Sovietų bendri-

lai- bardavimas, jeigu š. Vietnamas 
tenkinsis “normaliai” vykstan-

Sueso kanalas—keno naudai?
Egiptas sausio 27 pradėjo

Alto delegacija lankėsi Washingtone dėl Vasario 16
Amerikos Lietuvių Tarybos 

delegacija: Antanas Rudis, Eu
genijus Bartkus ir Mikas Vai- 
dyla, sausio 23-24 lankėsi Wa- 
shingtone, Kongrese, Vasario 
16-tos minėjimo reikalu.

Lydima kongresmano Wil - 
liam T. Murphy iš Chicagos, 
III., Alto delegacija buvo pri
imta Atstovų Rūmų pirminin
ko John McCormack. Pasitari
me su juo buvo parinkta vasa-

vos Nepriklausomybės paskel
bimo sukaktį. Tą pačią dieną 
minėjimas įvyks ir Senate, va
dovaujant senatoriui Thomas 
Dodd, iš Conn. valstijos.

Atstovų Rūmuose tą dieną 
maldą atkalbės vyskupas Vin
centas Brizgys, o Senate — ku
nigas Ansas Trakis.

Alto delegacija aplankė taip 
pat eilę senatorių ir kongręs- 
manų, prašydama juos paša

ru) 20 diena, kurią JAV Atsto- kyti kalbas apie Lietuvą, ry- 
vų Rūmai minės 50 m. Lietu- šium su Vasario 16 minėjimu.

KOMUNISTAI PRADĖJO 
INVAZIJĄ

S. ' Vietnamo kariuomenė 
pradėjo plataus masto invazi
ją į P. Vietnamą, talkinama 
vietos teroristų — vietkongo. 
Pagal demilitarizuota zoną su- . , . ., -
telkta 40-50,000 kariuomenės, mnkanmo pagrobime. 
Masinis puolimas turi palaužti 
Amerikos jėgas, kaip prie 
Dienbienphu buvo palaužtos 
Prancūzijos jėgos. Tada jau a- 
teis derybos.

Aštrios kautynės prasidėjo 
prie Khe Sanh, vakarinės neu
traliosios zonos dalies. Naujas 
smūgis buvo nukreiptas prieš 
Amerikos didžiausią bazę Da- 
nange. Raketom ir patrankom 
sunaikinti 6 Amerikos lėktuvai. 
Danango mieste vietkongai 
pradėjo gatvių kautynes. Gen. 
Westmoreland permetė 10, 
000 kariuomenės prie demilita
rizuotos zonos marinam su-

reikalauja, kad atidarius Sueso 
kanalą juo galėtų naudotis ir 
Izraelio laivai Baiminasi, kad 
pirmiausia gali įeiti į kanalą 
Sovietų laivai, kurių 5 jau da
bar stovi Egipto uoste Port 
Side. Tada jau dings bet kokios 
galimybės naudotis kanalu.

— Sovietų min. pirm. Kosy
ginas sausio 29 įspėjo, kad 
Sovietai neleis palaužti š. Viet
namą karu. “Amerikos agresi
ja bus sutikta augančiu pasi
priešinimu”.

— Kuboje sausio 28 komu
nistų partija paskelbė teisian
ti savo 9 narius, “prosovietinę 
grupę”, kuri norėjusi privers
ti vyriausybę, kad ji vykdytų 
Maskvos liniją. Jie visi esą su- stiprinti. Penkiose šiaurinėse

neoficialiai buvo paskelbta: te-

džiusi agresiją Korėjos teritori
niuose vandenyse; tegul atsi
prašo (šen. Mansfieldas pasi
rengęs su tuo ir sutikti, kad tik 
vyrai būtų paleisti!); tegul mai
nais už jūrininkus atiduoda iš
likusius gyvus šiaurės korėjie
čius, kurie buvo pasiųsti nužu
dyti prezideną Park...

Bet toki dalykai negi kalba
mi Saugumo Taryboje. Ir pasiū
lyta privačiai tartis. Tartis ne 
su kuo kitu kaip su Maskva.

N. Y. Times sausio 29 nu
suka į tokio pasitarimo, laikraš
čio manymu, esminį dalyką — 
į Vietnamą. Esą dabartinės 
krizės šaknys ne Korėja, bet 
Vietnamas. Juo ilgiau Viėtna- 
me karas užtruks, juo daugiau 
krizių iškils — pasienyje su Ki
nija, Viduržemio jūroje, Berly
ne ir kt. Taikos reikalui, sako 
laikraštis, reikia atitaisyti pra
dinę klaidą — Vietname. Ir tai 
imą suprasti vis daugiau ir 
Vietnamo karo šalininkai...

Kai Amerikoje yra tokia nuo
taika, tai galima laukti, kad iš 
derybų bus mėginama išspaus
ti daugiau pažeminimo Ameri
kos prestižui ir daugiau nau
dos Maskvai.
KRIZĖS ŠAKNIS — ar Vietna-

mo. Korėja grasino bausti įgu- aiškinhnc dėl

Daugumos vadas šen. Mans- 
fieldas pasisakė už diplomati
nes priemones, įspėdamas, kad 
karinės gresia karą išplėsti. 
Sudarė įspūdį, kad tenori at
gauti įgulos žmones,- neužsime
nant apie laivą.

Prez. Johnsonas derybom 
pirmiausia puolėsi į tarpinin
kus — į Maskvą, paskiau į 
Saugumo Tarybą.
DERYBOS — ko iš jų galima 
laukti?

Kaltininkas Š. Korėja ir ta
riamasis tarpininkas Sovie
tų Sąjunga laikosi tradicinės 
taktikos — gąsdinimo, kaltini-

Senatorius Vance Hartke, iš 
Indianos, buvo pakviestas ir 
mielai sutiko būti pagrindiniu 
kalbėtoju Chicagos Lietuvių Ta
rybos rengiamame vasario 18 
d., Civic Operos Rūmuose iš
kilmingame Lietuvos Nepri
klausomybės 50 metų sukakties 
minėjime.

Atlikusi savo misiją Washing- 
tone, Alto delegacija kreipiasi į 
visus lietuvius patriotus ir kvie- . .. v , ,, - -
čia juos gausiai dalyvauti jubi- imtl- Kuba W Pat nedalyvau- provincijose atšauktos naujų los narius už šnipinėjimą (tai- krįzės prasilenkta
liejiniuose Vasario IMos mi, T “u^ S .. į “kūrinys‘S su faktu. Krizės Jaknis yra la-
nėjimUOSe. n.uii4U> Liejau u;~.. Vo<-U>zv.ALT MTk\'a ' NedalT . T------- 7 „ . biau rivalizacija tarp Maskvos

raasKva Vengrijoje. i^eaaiy- t— Amerika sausio 23 atnau- aiškinti tevykdęs viršininko jsa- 
vaus ir Jugoslavijos partija. ............. ■ . . , \ * -ir Amerikos. To paties laikraš- 

jmo diplomatinius santykius su kymą; jis kaltas jau dėl to, do įf tos t dienos nr New
Kuboje “prosovietiniu” Graikijos vyriausybe. kad neatsisakęs jo vykdyti!). Yorko miest0 kolegijos '

partijos narių suimta jau 40. ----------------------------------------- -w p.
— Prezidentas LBJ sausio e ge atsiliepė: esą iš paskutinių

29 pateikė kongresui biudžeto Kas daroma dėl laivo Pueblo metų faktų santykiuose tarp 
projektą. Bendra suma 186.1 Sovietų ir J. V. susidaro suges-
bilijonai; deficito 8 bilijonai, Prez. Johnsonas sausio 25 į- kinawos papildomai 36. Tai tija, jog “mes esame davę re- 
jei bus pakelti pajamų mokės- sakė pašaukti atsarginius laku- pradžia: esą jei reikės, būsią liatyvią laisvę Sovietam viduri- 
čiai.

— Clark M. Clifford, naujai ribotam laikui atleidimą iš ka- iijonas. 
nominuotas apsaugos sekreto- rinės tarnybos tų, kuriem jau Labiau pabrėžiamos diplo- joje”, 
rius, sausio 25 senate pasisakė suėjo laikas. Karinės pajėgos matinės pastangos. Sovietam o antras to paties laikraš- 

prie Korėjos stiprinamos: ato- atsisakius tarpininkauti, sausio čio ir to paties nr. skaitytojas
minis lėktuvnešis Enterprise ir 26, Amerikos iniciatyva, buvo priminė faktą, jog Amerika ne
du laivai palydovai atkomandi- sukviesta Saugumo Taryba. Po šiandien įsijungė į Vietnamo

berg su nauja širdim bus pa- n*1*1; Prie 18 lėktuvų, kurie Amerikos atstovo Goldbergo ir politiką. Priminė, kad Ženevos
leistas namo vasario pradžioje. stovi p- Korėjoje, atkelta iš O- Sovietų atstovo Morozovo kai- konferencija 1954 davė teisę

Kas daroma dėl laivo Pueblo

nus — .14,787, sustabdyti ne- pašaukta atsarginių apie 1 mi- niuose rytuose mainais už pa
našius dalykus pietų rytų Azi-

prieš bombardavimo sustabdy
mą š. Vietname.

— Pietų Afrikoje dr. Blai-

bų buvo aišku, kad Saugumo Amerikai pasiųsti į Vietnamą
Taryba neturės pagrindo bend- 685 karinius asmenis. Nors A-
ram sprendimui. Rytojaus po- merika sutarties nepasirašė
sėdy buvo priimtas siūlymas (taigi sutartis jos nesaisto), bet

Amerikos diplomatų tarpe perkelti klausimą į privačius prezidentas Eisenhoweris pa-
— Korėjos vandenyse prie manoma, kad diplomatinės de- pasitarimus. > siuntė 685 amerikiečius kaip

lėktuvnešio Enterprise jau yra rybos dėl Pueblo laivo ir jo į- — Šen. Dirksenas sausio 29 patarėjus, o prezidentas Ken- 
6-7 kiti Amerikos laivai Bet gulos užtruks dvi tris savaites. įspėjo vyriausybę, kad nesileis- nedy ėmėsi “escalation”, pa-
800 jardų atstume laikosi ir so- Maždaug tiek laiko reikės, iki tų į appeasemantą Pueblo lai- siųsdamas 16,000... Taigi LBJ
vietinis laivas, 1 * ’* ’ *" „
Geologas, bet einąs tokias pa- kai. Tada š. Korėja galės grą- as reikalavo ištirti, kodėl vy-

turėjo ir Ameri- žinti jūrininkus ir rodyti, ko- riausybė siuntė laivą misijai
kos “Pueblo”. kia ji “humaniška”. nepasirūpinus jo saugumu.

— Grenlandijoje sausio 27
rastos dalys 3 bombų, kurias KADA BUS IŠSPRĘSTAS 
turėjo bombonešis B-52, sudu- PUEBLO LIKIMAS 
žęs ir sudegęs sausio 21.

reigas,

Louis Harris paskelbė savo pritariate LBJ nuomonei? Taip medicininė pagalba 6, paskuti-
tyrimų duomenis apie opiniją. — 48 proc., ne 39. nėję eilėje atsidūrė erdvės ty-

Klausimas: ar vidaus progra- Klausimas: jei manote, kad rinėjimai ir kelių tiesimas, 
mą LBJ turėtų susiaurinti —at- reikia pasirinkti vieną ar kitą, KAS PIRMIEJI tarp respt
sakytas — taip 24 proc., ne — tai kuris dalykas yra vykdyti- ’ konų
64. Klausimas: LBJ mano, kad nas pirmesne eile? Pirmumas, Tarp respublikonų populia-
galima daryti patrankas ir atsakymuose taip atrodo: Viet- riausias tebėra Nizonas Ta- 
sviestą, t.y. kariauti Vietname namo karo finansavimas 23 auga įsitikinimas kad lai- 
ir vykdyti pažangos programą proc.; parama švietimui 20 pro- mėti prieš‘ LBj greičiau gali 
namie; kiti mano, kad tegalima centų, kova su nusikaltimais Rockefelleris, nes demokratai 
pasirinkti vieną ar kitą ar 15, programa prieš skurdą 8, “liberalai” greičiau rems Rock- 

———— efellerį, ne LBJ.
. i • • Rockefellerio Šalininkai kom-Vokietijos sąjungininkai traukiasi binuoja prie Rockefellerio pri

kinkyti kitą liberalą šen. Hat-Vokietijos spauda apgailės- 000 ir Kanados 6,000. 
tauja, kad saugumas mažėja, j 
nes sąjungininkai dalį savo ka- vokiečiam, kad jie patys savo

Amerikiečių spauda primena fieldą (Oregonas).
Jei būtų nominuotas Nixo-

riuomenės iŠ Vokietijos atitrau- kariuomenę per silpnai organi- nas> tai U. S. News... infor- 
kia. Viso lig šiol yra 431,000 zuoja: vokiečiai skiria apsaugos macija, jis rodo daugiau susido- 
sąjungininkų kariuomenės; per reikalam tik 4.7 proc. savo biu- mėjimo prisikinkyti senato- 
šiuos metus pasiliks 385,0 0 0; džeto, tuo tarpu Amerika 10 Percy.
amerikiečiai atitrauks 35,0 0 0, proc., Anglija ir Prancūzija per — Popiežius Paulius priėmė

pasivadinęs bus ištardyti suimtieji jūrinio- vo įgulai išgelbėti. Šen Mundt- vykdo tai, ką buvo pradėję 
. «. .. » _ ..................................... pirmatakai.

Beliktų pridėti, kad ir pats 
Vietnamo klausimas atsirado 

nebuvo atsakyta į Ko
rėjos klausimą. Korėjos karas 
buvo paliktas be galo: 1954 pa
liaubos tebelaiko dvi Korėjos 
puses perskirtas spygliuotų vie
lų tvora, kurias saugoja ne tik 
dviejų Korėjų armijos, bet ir 
55,000 amerikiečių. Eisenhowe- 
ris, siekdamas viduje populia
rumo, pažadėjo Korėjos taiką 
ir ją padarė tokią, kuri paliko 
komunistus įgalintus veržtis 
su nauja agresija Vietname. 
Dabartinis S. Korėjos min. pir
mininkas Kim prieš dešimti me
tų paskelbė programą, kad po 
dešimties metų ji įgalintų at
naujinti Korėjos karą. 
Maskva jaučia atėjus lai
ką dabar tą programą vykdy-

anglai 6,000, prancūzai 5,00 0. 5 proc. Vokiečiai buvo numa- audiencijoje Pietų. Afrikos chi-
Pasiliks amerikiečių 222,00 0, tę suorganizuoti 508,000 savo rurgą dr. Bamard (protestan-
anglų apie 50,000, prancū- kariuomenės, bet tenkinasi da- tą) ir sveikino dėl jo operaci-
zų 57,000; taip pat belgų 50, bartiniu skaičium 455,000. jų žmonijos gerovei. (Watertawy). ApHnfc au kuriai* J. MatulaltHnS damomtravo tokių rigOra*. Nuotr. R. KMelians tų pašonėje.

Ar tai programai Vietname 
ir Korėjoje prezidentas John
sonas pasipriešins, kaip pasi
priešino prezidentas Kcnnedy 
Kuboje? Skirtumas tas. kad 
Kuba buvo Amerikos pašonėje. 
Korėja ir Vietnamas yra Sovie-
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Žmones kuriuos išaugino nepriklausomoji Lietuva
Nepriklausomus Lietuvos su- Stasys VIa

v- kalrfwx: mestais snėilMik^ Hm. •

J. B. SHALINS-ŠALINSKAS —Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P*way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. suteikia garbingas laido

žiaus sukakties ir eilė toje ne
priklausomoj Lietuvoj išaugu- 

' šių, tą nepriklausomą Lietuvą 
savo dvasia ir darbais išreišku
sių veikėjų. Pažinti juos —reiš
kia pažinti dalį anos Lietuvos.

lo, kad pro atidarytus į pasau
lį langus būtą priėję pas kun. 
S. Ylą pasaulio garą. Jis nie
kad nenustojo Įrūdijęs Dievo. 
Bet ir Dievą liudijo naujesniu 
būdu. Dievą rodė ne iš viršaus

ties vidų. Analizilodlį jo

geniosios pradOš, iirtfe, kad tai 
dieviškumo NŠptaijfe ir svyra į 
Dievą kaip augalas į saulę,

Lietuvos augintinių ir jos iš-

Yla. Jam tebuvo 10 metų, kai 
buvo paskelbtas Vasario 16 die
nos aktas (gink 1908 sausio 5). 
Pirmame nepriklausomos Lie- | 
.tavos dešimtmety, audringame 
kovos dėl egzistencijos dešimt
metyje, jis mokėsi. Su antruo
ju dešimtmečiu jis ėmė rody
tis, ko išmokęs ir ką nepri
klausomos valstybės gyvenimui 
naujo gali atnešti.

Kun. St. Ylos vienas straips
nis “Tiesos kelyje” buvo pava
dintas “Ateina naujas kuni
gas” (atskira knygelė 1942 Kau
ne). Tas pavadinimas pakiša 

. - mintį pažiūrėti ir į kunigą Sta
sį Ylą kaip naają kunigą, 
atėjusį į Lietuvos gyvenimą. 
Kaip ryškų ir skaidrų atstovą 
tų kunigų, kurie pradėjo rody- 
tis nepriklausomos Lietuvos gy
venime.

Kiek jie buvo nauji, šian
dien ypačiai imame įžiūrėti, kai 
susidarė didesnis laiko tarpas 
ir galima juos pastatyti dabar 
vykstančio ekumeninio sąjū
džio šviesoje.

Dabar religinis gyvenimas 
verda ir net kunkuliuoja. Skel
biamos revoliucijos senom for
mom ir idėjom. Skelbiamos 
naujos dorybės, reikalingos 
naujų laikų kunigui. Lietuvoje 
tai buvo įvykę prieš 30-40 me
tų. Naujo kunigo idėjos buvo 

- barstomos ne tiek teorijoje,

Dievo įsakymai, bet kreipė dė- Kontrastais kalbant, kun. St.

teiti Dtertp.
tįo į krames ša sraujos te

mos ieškojimu r— sukultūrin
tos, sumenintos- ir sutautintos 
formos. Su pajEntimu, kad žo
dis tari grožį ir juo skaitytoją 
klausytoją veikia. Veikia žodis 
šiais laikais ne retorika, bet in
tymumu, ramumu. Tokio inty
mumo siekia kun. St. Ylos ra
šytas ir sakytas žodis. Jei ne
priklausomos Lietuvos poezijo
je viršūnes pasiekė intymusis 
Jono Aisčio žodis, tai pastoraci
joje tas meninis žodis priklau
sė kun. St. Ylai — ilgai ieško
mas, dailinamas, taisomas žo
dis.
Neprarado ieškojimo dvasios, 

kad žodis ar išviršinės formos 
būtų originalios, išplaukusios iš 
savo tautinės aplinkos iš gy-

Sto prasme jfe “tautino”, lie- 
tavino, nteternino maldas 
giesmes, pats jas rašydamas, su- 
darinėdtaMB tautmiuš vardus

Tokį naują kunigą davė ne
priklausomoji Lietuva. Tokis 
jis Sliko ir sulaukęs 60 metų

Naujasis kunigas Lietuvoje 
aplenkė sąjūdį, kurį šiandien 
vadiname ekumeniniu. Aplen
kė, gal būt, dėl ypatingos pa
dėties Lietuvoje. Su nepriklau
soma Lietuva atėjo ne tik vals
tybinis; bet fr socialinis per
versmas; padėtis tarp Rytų ir 
Vakarų skatino Lietuvos kuni
gą studijuoti įvykius ir idėjas 
namie^įr užsieniuose ir pasida
ryti išvadas, kurias visuotiniu 
plotu Bažnyčia priėjo žymiai 
vėliau ir žymiai aštresniais lū
žiais.

(Bus daugiau)

Pasaulėžiūrų kova ir “nusiginklavimas”
IŠ kun. Stasio Ylos knygos "Ne
rami dabartis ir ateities per-

• spektyvos"; išleistos 1940 Ma- 
riampolėje, bet atėjusių bolše
vikų šukonfiskuotos ir sunai
kintos.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčiom 231Bedtocti. Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV8-9770.
MATTftEW F. BAllAS FUNERAL. HOME — Moderni koplyčia, Air-co^

dteM JOPBfrejĄ. 423 jfetaaįotttan. Avenue Broofclyn. N.Y. 11211^ EV 7-4335.

THEOOORE WOL|NNINį, INC----- E. Joseph Zebrovšld, laidotuvių direkto-
rtas- Jflaįerni įūOptyčia. 123 E. Tth Street, New York; N.Y. GR. 5-1437.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mase. Pranas'Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų., TR 6-6434.
JOSEPH P. StNKOWSKY, laidotuvių direktorius — UOfesio valandoje su
teiks jums patarimus ir gilių užuojautų. Laidotuvių įstaigos-koplyčios pasi
renkamos bet kurioje miesto dalyje. 4221 Park Avė. (pr. Tremont Avė), 
Brome, N.Y. 10457; tel. 863-2475.
RIDGEWOOD CHAPELS 663 Grandvievr Avė. (prie Gatės ir Forest Avės.) 
Allan J. Reitter-Jacob Reitter, Licensed Mgrs. Kada reikalas ištinka — 
daug lengvatų, jūsų paguodai ir patogumui, jų tarpe: 7 modernios vėsina
mos koplyčios, puikiai įrengta kaip namuose esanti patalpų—atvangai, 
kompetentingas, veiklus ir simpatingas štabas, užtektinai vietos automobi- 
liams pastatyti. Ridgevvood, N.Y. 11227. Tel. EM 6-3200.
DELtNIKS FUNERAL HOME, Thomas Deliniks, laidotuvių direktorius — 
jautrį užjaučia nelaimės valandoje ir paruošia garbingas laidotuves.' 17 
Congress Avė. VVaterbury, Conn. 06708; tek 753-6181.
SIMONSON Fanerai Home— Kilnus patarnavimas nuo 1887 mėtų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-0300, Wm. H? Simon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hill, 
N.Y.; 97-01 101 st Avenue Ozone Park, N .Y.
KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, JSEW 
BRITAIN, CONN. TeL BA 9-1181.
BUYUŠ FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras, vėdinamas.
JUOZO BAND21UKO BARAS IR RESTORANAS. Čia vaišinsiesi ir vaišinsi 
ne tik Amerikos veik visais gėrimais: alum, vynu ir dar stipresniais; gausi 
ir importuotų iš Europos ir kitų kraštų. — jauki vieta susitikti, pasikalbėti. 
ir džiaugtis gyvenimu su maloniais* draugais. 110-12 Jamaica Avė'. Rich- ' 
mond Hill, N. Y. 11418; tek 846-9286.
JOHN ORMAN AGENCY. / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty- 

t bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. VTrgima 6-1800.

Pakartojame vieną skyrelį, 
kuris rodo, kad šiandien skel- 

■ biamos sugyvenimo, toleranci
jos, ųneilės idėjos prieš 28 me
tus Lietuvoje buvo gyvos.

“Vargiai rasime pasauly tau
tų, vienalytiškų pasaulėžiūrų at
žvilgiu. Tiesą, yra vadinamų ka
talikiškų, ortodoksiškų, protes
tantiškų, net laisvamaniškų tau
tų ar kraštų. Bfet tai anaiptol 

. . ... , . pagauiėžiųri.
Grei-

nerodo relis 
nio tautų'vk 
čiau -tai.*~ “ 
tautų pasai Šalia vy- lavintas” turi

diktuoja neleistinų priemonių 
vartojimą. Taip kova iš prin
cipų srities perkeliama į asme
ninę, iš dvasinės persvaros į fi
zinę, iš Įtikinėjimo į prievartos 
plotmę, o kultūringa penetraci-
ja (skverbimasis) padaroma as- ETTORE GALENO, Ine. (212) 326-2356. Paminklai amžiams — vietoje ga- 
meninių interesu ambicijos pa- minami, čia pasirenkami ir pastatomi bet kur. Pagrindinė įstaiga: prie St. 
diktuotu vionac' kitu naikini- Johns kaPinių, 7954 Metropolitan Avė., Middle Village, L.I, N.Y.; prie St. 
uiKiuotu vienas tuių iiduum charles kapinių: 1232 N. Wellwood Avė., Pine Lawn (via W. Babylon P.O.), 
mu ... • - “-----

Siekiant pilnutinės tautos 
vienybės ir rimties, yra neįma
noma išsiversti be pasaulėžiū
rinio “nusiginklavimo” ... Bū
tų vėl kitas kraštutinumas no
rėti užtrinti visus pasaulėžiūri
nius žmonių skirtumus, vietoj 
aiškių pasaulėžiūrų piršti skep
ticizmą, indiferentizmą, visas 
pasaulėžiūras suniveliuoti (suly-

STUYVESANT JEVVELERS — Leo Urbach, Europoje išsimokslinęs laikro
dininkas. Virš 30 metų praktikos. Taisomus laikrodžius elektroniškai pa
tikrina ir reguliuoja. Metų garantija. Graviruoja vietoje. 231 Ist Avenue 
(tarp 13-14 St.s) NYC; tek 475-2650._________________________________
ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam 
sąžiningai pagal susitarimų už labai prieinamų kainų. TeL (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai., 422 Menahan St. Ridgevvood, $7.Y. 11237; Tel., HY 7-4677.
SPARTA parduoda Telefunken, Grundig, Olympia, Zenith, Burroughs, ITC, 
Royal ir kt. produktus, tiesiai ir pigiau iš fipnų sandelių; Rašomas mašinė-

_ les lietuvių ir kt. kalbomis; Radio—stereo, consoles, traiisist. ir kt; patefo- 
pTO- nai, įrekordavtmo aparatai, skaičiavimo mašinos, etc.1 Katalogai gaunami 

sa- pranešus adresų Sparta sav.: J. D. Giedraitis, 10 Bany Dr. E. Northpęa-t, 
~ N.Y. 11731, (516) 757-0055. Nevv Yorke informuoja L. Vilkutaitią 642-2137.

vo principų. Bene pirmasis šios -------------------------------------------------------------------------------- i———
nmii/teiAc nrhammnc minktoc VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., naujosios programos pundas n y 11227 EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be
— geras, pilnas savo IT pnešin- to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei- 
sosios nasaulėžiūros pažinimas, narna kaina.

pasaulėžiūrų, ir tokios pasaulė
žiūros, einant konstitucijų su
teiktomis teisėmis, turi laisvę

Nuotr. v; Maželio gyvuoti ir net plėstis.
————— Kartais tokios mažumos pa

saulėžiūros savo aktyvumu ir 
savo atstovų asmeniniu Svoriu 
gali turėti nemažesnės įtakos

Mažiau tada skambėjo Lie
tuvoje šūkis “išeiti į modernų
jį pasaulį”, nes kunigas į jį bu-

* vo išėjęs. St. Yla buvo vienas 
iš tų kunigų, kuriem labiausiai
rūpėjo pastoracija naujais me- Kun. Stasys Yla 
todais. Jis buvo iš tų, kurie, E- —-------------------
vangeli jos žodžiais, buvo linkę LIETUVOJE 
protarpiais palikti rainiai besi-

VIEŠINTOSE STATĖ, STATO, STATYS
mais daugiau ar mažiau buvo 
nutolusios nuo kaimenės ir a-
vidės. Praėjusį pavasari iš Vilniaus gabenti, ir plytas laiptais ne-

Kun. St. Yla ėjo ypačiai prie buvo pagarsinta, kad Viešin- šioti, ir betonavimui skiedinį į 
vadinamo “elito” — rašytojų, tose bus pastatyta televizijos 
žurnalistų, menininkų, tariamų- perdavimo stotis, kurios pagal
ių “bedievių”. O paskiausiais ba televizija bus prieinama vi- 
laikais, Amerikos pasaulyje, soj rytinėj-šiaurinėj Lietuvos 
gal labiausiai jis pritapo prie daly, kurios Vilniaus siųstuvas 
“jaunųjų sielų” — jį rasi atei- nepasiekia. Vasarai baigiantis, 
tminkų, skautų ir kt. kursuose, radijo ir televizijos centro vyr.

Ėjo prie jų su žmogiškąja ši
luma — jų amžiaus, jų profe
sijos interesų supratimu. Su 
rašytojais virto pats rašytojas,

giliausias duobes nuleisti — 
tenka rankomis. Transporte 
riai stovi apsnigti, nes nėra e- 
lęktros srovės: nors transfor
matorius “už kelių žingsnių”, 
bet niekas neprijungė. Suviri
nant konstrukcijas naudo
josi traktoriaus varikliu, bet ta
sai traktorius — vienintelis 
technikos amžiaus atstovas Vie-

Netoterancija klesti tuomet, SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
kai nenaŽKtama Eer^ nei savo europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai.

. Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St Brooklyn, N.Y. 11206;
nei pneso pasaulėžiūros; kar- 2-5938.
tais juk ginama pas save ar . „ . . . .* , . . « . . LITAS INVESTING CO., INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
puolama pas kitas tai, ko Visai Mkanos už indėBus. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212)
nėra nei pas VientES nei pas 441-6799; 6755 S. Westem Avė. Chicago, m. 60636 (312) 476-2242.

niam gyvenimui, dau kitus. Pirmiausia, žinoma, rei- JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Aprausimas gyvybės, namų,
gumos pasauleziura. Kai taip j- paginti savą pasaulėžiūrą.. automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax ūžpil- 
vyksta, tai tarp dinamiškos įta- dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta-
kos mažumos pasaulėžiūros ir Antra, skirtingų pasatdėžiū- (hemais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven N.Y. 11421; VI7-4477. 
daugumos prasideda rungtynių ni atstovaf tari ieškoti ne tik juozo misiono gėrimų krautuvė — Galima gauti įvairiausios- rū- 
tAvo to kas TUOS skiria bet kas ton- šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinėsKOL. . . trio rt ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richm<md Hill, N.Y. 11418. Tel VI 3-3544.

Kaip gyvenimas rodo, tokių Sia- 0 jungta daug kas. žmo- , ------------------------------------
kovu vra išgyvenusi ir išcv- giškumas, Dievo vaikystė, et- REPublic gėrimų krautuvė 322 umon Avė. Brooklyn, n.y. 11211, 

” . . . . -- • -___- - - EV 7-2089. Juozas Bružinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų.

inžinierius Krupenka tvirtino, 
kad pardavimo stoties statyba 
Viešintose vyksta puikiai, kad 
jau per ‘didžiojo spalio šventę’ 
(t.y., lapkrič. pradžioj) visa ry
tinė Lietuva jau galės gėrėtis mėnesių kaip nebeveikiąs”.. la tuomet, kai pasaulėžiūros i-

navęs, nurašytas prieš porą

riose jų tokios kovos buvo iš- Būtg nežmongfa, jei nurf- sce ||,AIOToKliAUTUVt Anta^ Avė.
sivysciusios net į baisius karus gręžtame nuo bnnio - žmogaus woodhaven, n.y. 11421, vi 9-5077; 340 Granu st Brooklyn, n.y. 11211, st 
ir Žudynes ... Tiesa, pasaulė- ar kovotume SU . juo dėl to, 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams, 
žiūrinės rungtynės sąvo esmė
je nėra blogas dalykas,jei tik 
jos vyksta grynai dvasinėje 
plotmėj... Visas pavojus išky-

daitrninkaris _______
netgi “mūrininku”, kraudamas televizijos vaizdais. Dabar nranašauia. kas bus
savo rankom akmenis savo gar- P^ėjo * vasara, ir “spalio J>abar kas bus
siajai “Mindaugo piliai” trauk- šventi”, o ne teteririjoš padaryta 1968 metų vasarą, griebtis leidžia savo atstovams, 

vaizdų rytinėj Lietuvoj, bet nei bet ir abejoja, ar tikrai bosL 
ž^tetosios stoties bokštą Vie
šintose dar nematyt. Ir Ž viso 
dar maža kas ten tepadaryta.
Gruodžio mėnesį, prieš pat Ka
lėdas, blogo gando patikrinti į

damas kitas, kad savo profesi
niais sugebėjimais jam talkin
tų. Tat nelyginant, anie pran-

rikus, o dabar virsta jūrinin
kais, kad tarp jų apaštalautų 
savo buvimu ir sava šviesa.

Nebuvo betgi niekados ženk- (tentas atrado keletą statybinin
ką, susispietusią, kaip jis sako, 
apgailėtinoje pašiūrėje ir besi-

Dviračiai paštui
Kaimų laiškininkų darbui pa- ries. Nedirba todėl, kad cemen- 

lengvmti (tą darbą atlieka dau- to skiedinio nesulaukia, ir ne- - 
giausia moterys) valdžia nuta- gali sužinoti, ar jo atveš ar ne, 
rė išduoti dviračius. Dabar laiš- kadangi telefonas, esą, veikia

- kininkės turi pėsčios suvaikš- “kaip pilietinio karo apkasuo- 
čioti iki 20 ar daugiau kifomet- se — tarška, švilpia, nieko ne- 
rų su laiškų ir ypač laikraščių suprasi”...
krepšiais. Bet tos dovanos sąly- Būdinga ir tai, kad tie staty- 
gos šykštuoliškos: dviratis laiš- bininkai, atrodo, griebtųsi beto- 
kininkei atiduodamas nuosavy- navimo darbų, jei tik skiedinio 
bėn tik po penkerių vartojimo būtų, — koks bus šaltyje suHe- 
metų, ir jeigu ji per tą laiką to betono patvarumas, jiems 
bus gerai atlikusi laiškų ir laik- klausimas nekyla...

PasiŽMrėjus iŠ arčiau, aM-

gali sužinoti, ir jo atveš ar ne,

raščių išnešiojimo darbą. Ir, ži
noma, jei po tiek naudojimo lai- tas toks paveiksliukas: 
ko dviratis dar bus to vardo "Darbas nemechanizuotas.
vertas... (Elta) Viską — ir vandenį iš kūdros

ma propaguoti tarpusavę ne
toleranciją arba kai šiosios

kad ik tnc nacanlėfiiirns Pristatėm į namus net. skilandžius, sūrius. We take all orders special pncekad JIS ne tos pasaulėžiūros. Weddtags Home-made Botogna.
šitas galvojimas šiandien jau ——-—_—<—————...................—■■ ■ ' —

JhHkJue rinite silvAM SUPERIOR PfECE GOODS CORP. 200 Orchard St N<w York, N.Y. itfOOŽ,yra subrendęs rimtose galvose ^4^3^ Vtoonįs medžfagos jūsų artimiėsiems-importuot^ ir vietinės, 
ir, teikia manyti, pradės VIS la- Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 

maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION (Agentūra) W. Kacz- 
marsky, manager. 108 West 14th Street (arti 6th Avė.) Nevv York, N. Y. 
10011; tel. CH 3-3005. Siunčiame siuntinius į Lietuvą ir į U SSR. Priimame 
užsakymus šaldytuvams, TV, skalbiamoms ir siuvamoms mašinom^, "Dollar 
Certificates”, butams ir Lt. Visos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas neturi 
nieko mokėti. Užsakymai paštu išpildomi tų pačių dieną, kurių mes gauna
me. Jūsų patogumui turime didelį prekių pasirinkimą žemomis kainomis. 
Agentūra atidaryta kasdien nuo 9:30 ryto iki 7 vai. vakaro; sekmadieniais 
nuo 10 ryto iki 4 vai, p.p. Kitu laiku — susitarus. _______ _______ *
RICHMOND HILL DORAN’S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond Hill, N.Y. 11419, Tel. 641-9441 - MI1-7702. Krautuvė) atidara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma į nurodytų vietų arba namus. Savininkai — 
Jtrhn Doran ir Alice Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.
RIMOS IR JUOZO BRUŽINSKŲ SIUNTINIŲ (STAIGA siunčia dovanų 
siuntinius į Lietuvą. Krautuvėje didelis pasirinkimas geros rūšies prekių 
žemomis kainomis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siuntiniai 
gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos prekės, daniški maisto 
siuntiniai, itališki akordeonai ir nylon'o lietpalčiai. Parūpinami "dolerio 
krautuvių” kuponai. 370 Union Avė. Brooklyn N.Y. 11211; Tel. EV 4-4952.
A. ANDRIUŠKEVIČIUS — LAIKRODININKAS-JUVELYRAS. Auksas, 
sidabras, deimantai, laikrodžiai. 9408 Jamaica Avė. Woodhavcn. N.Y. 11421. 
VI 7-2573.

biau ir labiau persimesti į pla-

taraisiais metais daug gražios 
iniciatyvos parodyta ieškojimai 
bendros kalbos tarp krikščioniš
kųjų konfesijų” (6043 pusi.).

Su netolerancijos dvasia pa- 
(Elta) prastai ateina neapykanta, o ši

Nuotr. V. Maželiožeiktenė, N. Umbrasaitė, D. Kerienė.

DOVANŲ SIUNTINIAI J LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamų patar- 
navimų. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų* kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimn, Ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimų įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir lai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
fr giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų -— UNION TOURS 
1 East 36th St. Nevv York. N.Y. 10016. Aplankykite mOsų skyrius; Chtcago. 
III. 2319 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles. Calif. - 344 North La Brea 
Avė. 90036.
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umftratcc kaina B7jOO — Sutecription per yea 
LaMcrattf tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

Aukos talka

Ilgesnį' laiką Maskva Justą Paleckis, tur būt, teisybę 
Paleckį laikė savo statytiniu o- rašo. Juk ir jis pats buvo ne * 
kupuotoje Lietuvoje šiaudinio kitoks “revoliucionierius”. Tuo Kilus rusų kariuomenėje ne- 
prezidento kėdėje, kol pagaliau tarpu kai daugelis įtikinėjo jį tvarkai, Balčiūnas išjos pasi- 
pasišaukė pas save. Atsidūręs savo revoliuciniais nuopelnais, traukė ir grįžo į gimtąjį Ro
potosios tėvynės sostinėje, jis jis' pats turėjo įtikinėti savo kiškį, kuriame dar šeimininka- 
ėmė ir į maskviškius laikraš- ponus, sėdinčius Kremliuje, to-^ vo vokiečiai. Bet jie 1918 pa
čius rašyti. mis pačiomis “dorybėmis”. baigoje jį apleido. Tuo pat me-

Ryšium su 27-osiomis prie- Paleckio pasakojimą būtų 
vartaus Lietuvos įjungimo į galima pratęsti iki šių dienų. 
Sovietų Sąjungą metinėmis, Pokariniai okupacijos metai pa- 

Kitados buvo klausta, kas Vargu rastume pasaulyje “Voprosy istorii” išsispausdi- _ghndė dar daugiau “nelemtų 
yra mano artimas. Atsakymas žmogų, kuris pereitų per gyve- ~ "
duotas vaizdu, kaip gerasis sa- nimą, nežinodamas ir nepatir- 
marietis padėjo plėšikų užpul
tam ir sužeistam žmogui. Kiek
vienas žmogus, ištiktas nelai
mės, vargo ar kančios ir reika
lingas kitų pagalbos, yra mūsų 
artimas. Evangelija yra plačiai 
paskleidusi tą artimo suprati- Be atlyginimo ar įvertinimo 
mą ir gerojo Samariečio pavyz- vilties pasiaukoję rinkėjai ir 
dį. vajų rengėjai bei vykdytojai

Šiandien jau nebetenka nesigaili laiko ar jėgų, kad tik 
klausti, kas yra. mano artimas, daugiau sutelktų lėšų artimo 
bet kur jisai yra. Mūsų artimas šalpai. Prašoma aukos ir lau- 
yra visur, kur tik žmogus pa
tenka į nelaimę ar vargą, kur 
jis prispaudžiamas ligos ar kan
čios, kur tik jisai neįstengia sa
vęs gelbėti ar aprūpinti. Jis 
gali būti turtingam ir laisvam 
krašte, šalimai mūsų, arba toli 
nuo mūsų, kur žema civilizacija 
bei žmonių ankštumas kliudo 
visus pridengti ir pasotinti. 
Daug tų nelaimingųjų yra ka
rų ir įvairių politinių konfliktų 
aukos. Masės žmonių yra išvy
tų iš savo krašto, ištremtų, ar
spėjusių pabėgti nuo komunis
tų teroro. Kas turėtų jiem pa
dėti?

Artimui padėti yra kiekvieno 
pareiga. To reikalauja žmoniš
kumas ir artimo meilė. Niekas 
taip pat negali būti tikras, kad 
jam kito pagalbos neprireiks. 
Tačiau, kai reikia padėti dide
liam nelaimingųjų skaičiui, tai 
gali padaryti tiktai didelė tal
ka.

Amerikos katalikai vyskupai 
turi tokią talką suorganizavę. 
Ji žinoma National Catholic 
Welfare Conference vardu, šis 
vardas lietuviam išeiviam turė
tų būti labai gerai žinomas, 
nes NCWC pastangomis daug 
kas yra atsiradęs Amerikoje.

Lietuviai turime savą Balfo 
šalpos įstaigą, kuri veikia nuo 
1944 metų ir yra sušelpusi dau
gybę vargan patekusių tautie
čių. Ir mūsų ne vienas esame 
ta šalpa pasinaudoję.

Balfo ir panašių organizaci- 
jų Šalpos darbas įmanomas tik NCWC vis laukia musų dėme- prel. Balkūnas sausio 19 kalbėjo Overseas klube New Yorke apie Baltijos valstybių 50 metų sukaktį. Paskai- 
pasiankojimo ir aukų dėka. šio ir aukos. tą surengė St. Michaels Forum. Forumo pirmininkas Mitchell įteikia prelatui dovaną. Nuotr. C. Binkins

damas, kas yra auka.

Tačiau tikra auka tėra ta, ku
ri eina iš laisvos valios. Tada 
daroma tai, už ką nelaukiama 
jokio atlyginimo.

kiama jos iš visų. Ne visiem 
vienodai pasisekė įsitvirtinti 
medžiagiškai, bet nei vienas 
neturėtų jaustis atleistas nuo 
artimo meilės pareigos. Kiek
viena, nors ir maža, auka pri
imama ir panaudojama tautie- tas smėfohihioYėžimo priešas, 
čio vargui sumažinti.

Balfo rėmėjų New Yorke yra 
873, iš jų 160 narių. Jie visi 
per 10 metų Balfui suaukojo 
60,000 dol. pinigais ir 140,000 
gėrybėm.

Šį šeštadienį Maspętho lietu
vių parapijos salėje vykstanti 
Balfo vakarienė irgi tik šalpos 
tikslu rengiama. Tik šį kartą 
už suteiktą auką bus galimy
bė ir pačiam pasistiprinti ir lie
tuviška menine programa pasi
gėrėti. Dalyviam bus įteikta 
knyga su paskutinio dešimtme
čio aukotojų sąrašu. Tie sąra
šai buvo pradėti vesti, kai prieš 
10 metų, Balfo reikalų vedė
jo pareigas perėmė kun. L. Jan
kus. Palyginti, neilgas, bet dar
bingas jubiliejus, šio dešimtme
čio laikotarpy iš visų lietuvių 
surinkta 1,016,000 dol. Per vi
są Balfo gyvavimą šalpai su
rinkta ir išleista 8 milijonai 
dol. Iš tos sumos daugiau ne
gu pusė gauta iš JAV valdžios 
ir katalikų vyskupų pašalpos 
įstaigos. Taigi, artimo meilė 
praeity paliko savo žymes. 
Vargstančių tačiau nei dabar, 
nei ateity nestokosim. Tad ir 
tokios įstaigos kaip Balfas ar 

no Paleckio straipsnį “Gimė 
nauja Lietuva”. Jame autorius 
tarp kitko pasakoja,kaip 1940 
metais sovietam okupavus Lie
tuvą, daugelis tautiečių išvertė 
savo kailį. Jam tapus vadina
muoju ministeriu \ pirmininku 
ir pradėjus eiti šiaudinio pre
zidento pareigas, buvę “Tiesiog 
nuostabu, kiek daug aplink at
sirado revoliucionierių, kurių 
anksčiau niekas ir neįtarė. Net 
aršiausi reakcionieriai ir fašisti
nio režimo šulai staiga uoliai 
ėmė įrodinėti esą pažangūs. 
Vienas priminė dalyvavęs 1905 
metų revoliucijoje. Kitas tikino 
nešęs raudoną vėliavą 1917 me
tų Vasario revoliucijos dieno
mis. Trečias teigė buvęs karin

bet stačiai nesugebėjęs pasi
reikšti. Tačiau vos tik buvo pra
dėti vykdyti radikalūs Lietu
vos visuomenės pertvarkymai, 
daugelis tų nelemtų ‘revoliucio
nierių’ pasistengė pabėgti.”

revoliucionierių”. Jų pasakoji
mais apie prieš 50 ar 25 metus 
Lietuvoje vykusią revoliuciją 
sovietiniai laikraščiai kelintas 
mėnuo užpildo savo puslapius.

Gal nereikėtų per daug ste
bėtis, jog okupacijos metu žmo
nės taip veidmainiauja. Vieni 
tarnauja priešui, norėdami pa
tys išsilaikyti, kiti dirba, steng
damiesi padėti savo tautiečiam, 
treti tiesiog nespėja susiorien
tuoti pasikeitusioje padėtyje.

Kad daugelis ir padorių žmo
nių panašiai elgėsi ir 1918-19 
metais, kai bolševikai buvo už
ėmę dalį Lietuvos, sužinome iš 
“Nidos” leidyklos Londone iš
leistos rašytojo Juozo Švaisto 

^ išgyvenimų knygos “Dangus 
debesyse”. Tikroji švaisto pa
vardė yra Balčiūnas. Pirmojo 
pasaulinio karo metu jis buvo 
caro armijos karininkas, o ne
priklausomoje Lietuvoje pa
siekęs, rodos, net pulkininko 
laipsnį.

AUGUSTINAS UPtNAS

tu susiorganizavo lietuvių ko
mitetas ir milicija. Jie palaikė 
tvarką. Tos įstaigos buvo vie
tos žmonių sukurtos, bet grei
tai jas užvaldė Kapsuko iš 
Daugpilio atsiųsti bolševikiniai 
agentai.

Pradėjus bolševikam ne
sisekti fronte, į Rokiškį buvo 
perkeltas Kovvoenkom’as, t. y., 
Konvenskij Voenyj Kommissa- 
riat arba Karinis Kauno Komi
sariatas. Jame Balčiūnui teko 
dirbti raštvedžiu. Nors daugu
ma komisariato tarnautojų bu
vo lietuviai, tačiau beveik visi 
raštai buvo rašomi rusiškai. „

Vyriausias jo viršininkas 
buvo politinis komisaras Vit
kauskas, tikrasis buvusio Lietu
vos kariuomenės, o vėliau rau
donosios armijos generolo Vit
kausko brolis. Tačiau ir jis tu
rėjo klausyti rusų, sėdėjusių 
Daugpily. Komisarui Vitkaus^- 
kui tai nepatiko. Jis buvo nu
sprendęs bėgti per fron- 
tą j laisvąją Lietuvą. 
“Panevėžio Tiesoje” kalbant a- 
pie jo žuvimą, tvirtinama, kad 
“Panevėžio karinis komisaras 
J. Vitkauskas žvalgybos metu

pakliuvo į baltųjų rankas. Jis 
buvo sušaudytas Raguvoje”. Gi 
Juozas švaistas savo išgyveni
mų knygoje “Dangus debesy
se” Vitkausko žuvimo aplinky
bes taip aprašo:

“Kovvoenkome tik tada 
triukšmas, kai kyla nesuvaldo
mas juokas, anekdotus pasako
jant, arba nirtus ginčas, nesi
laikant nustatytų kortavimo 
taisyklių. Popiečiais įprastiniu 
būdu kortos — pulką, očko, žė- 
liezka, pokeris. Kartais anekdo
tai arba įsnūdingesnių buvusio
jo karo įvykių pasakojimai.

“Vieną vakarią užeinu —di
džiausia atmaina. Nei kortų,, 
nei anekdotų. Aš stoviu tartum 
nepastebimas ir tik klausausi. 
Suvokiu, kad komisaras Vit
kauskas ekstra iššauktas į Daug
pilį pas vyresniuosius ir jau 
antra para negrįžta. Vietoje

IZRAELIO MEDALIS ONAI ŠIMAITEI
Ona Šimaitė, buvusi Lietu

vos. Universiteto bibliotekinin
kė, nacių okupacijos metu Lie
tuvoje buvo viena iš tų lietu
vių, kurie organizavo ir padė
jo nacių suimtiem Lietuvos žy
dam pabėgti iš getų ir išsigel
bėti nuo mirties pavojaus. Apie 
jos darbus yra liudijimų ir ne
seniai Vilniuje išleistoje Sofi
jos Binkienės sudarytoje kny
goje, nors Šimaitė, kaip ir da
lis jos išgelbėtųjų, pasitraukė į 
Vakarus.

(Pažymėtina, kad pasitrauku
sių į Vakarus — “nacių ir im
perialistų bendrininkais” ap
šauktų — tarpe yra ir daugiau 
anuo metu teikusių žydam pa
galbos. Eilė tokių asmenų mi
nimi Phil. Friedmano knygoje 
“Their Brother’s Keepers” 
(Crown Publishers, Ine., New 
York, 1957).

Jeruzalėje veikiančio “Kan
kinių ir didvyrių Jad Vachem 
instituto teisingųjų komisija”, 
pasirėmusi surinktais duomeni
mis ir patikrintais faktais, per
eitais metais nutarė Onai Ši
maitei suteikt Teisingųjų' me
dalį ir Jeruzalės Atminimų Kal
ne, Teisingųjų Alėjoj, pasodin
ti medi jos vardu.

“Lapkričio 30 Izraelio amba- 
sadoj Paryžiuje “Teisingųjų me- kakčių proga, šis “kaimietis” 
dalis” buvo įteiktas Onai ši- kultūrininkas 70 metų amžiaus
maitei. Įteikimo apeigą atliko sukakties proga keliomis eilu- 
Izraelio ambasadorius Walteris temis užsimintas tik Gimtajam
Eytanas. Oną Šimaitę į amba- Krašte. (Elta)

dar didesnis susirūpinimas, kai 
į telefoninius pasiteiravimus vi
sai neatsakoma. Klaiki nežinia 
visus baugina. Kaltinimas sa
vaime nujaučiamas — neveik
lumas ir nepasisekimai kauty
nių fronte.

“Vitkauskas sugrįžo smar
kiai išpraustas. Begrįžtančiam 
jau buvo išryškėjęs nusistaty
mas mesti bolševikus ir perei
ti tarnauti Lietuvai. Skubiai tą 
naktį patraukė per frontą lietu
vių pusėn. Nelaimė lydėjo. Pa
teko į jauno karštuolio vado 
rankas, čia buvo sušaudytas 
kaip tėvynės išdavikas ir šni
pas”.

Iš šių žodžių matyti, jog bol
ševikų tarpe vyravo ne optimiz
mas ir karžygiškumas, kaip so
vietinė spauda rašo, bet nusi
vylimas, ir nepasitikėjimas vie
nas kitu.

sadą lydėjo ir medalio priėmi
mo apeigoje dalyvavo Lietuvos 
pasiuntinybės sekretorius Anta
nas Liutkus.

- šiomis dienomis gautas ir a- 
titinkamas diplomas, liudijąs 
jau įvykdytąjį nutarimą dėl me
dalio paskyrimo ir Onos Šimai
tės medžio pasodinimo Jeruza
lėj. (Elta)

M. Miškiniui 70 metę
Prieš pat Naujus Metus 

(gruodžio 27) 70 metų amžiaus 
susilaukė buvęs pedagogas bei 
švietimo administratorius (pra
dinių mokyklų departamento 
direktorius švietimo ministeri
joj, vėliau aukštesniųjų mokyk
lų vyr. inspektorius), taip pat 
literatūros teoretikas Motiejus 
Miškinis.

Nuo 1945 metų M. Miški
nis (poeto Antano Miškinio
vyresnis brolis) gyvena gimta
jame Juknėnų kaime ir dirba 
tik kaip klasikinės rusų litera
tūros vertėjas į lietuvių kalbą. 
Jo atlikti Gogolio, Tolstojaus, 
Dostojevskio, Čechovo ir kt. 
raštų vertimai yra didžios ver
tės įnašas į verstinę literatūrą 
Lietuvoje.

Būdinga, kad, nors dabar Vil
niuje ir labai madoj vieši ir o- 
ficialūs pagerbimai amžiaus su-
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JURGIS JANKUS

PEILIO
AŠMENIMIS

TRUŲ VEIKSMŲ DRAMA

(24)

DAUGVYDAS

Kiek žinau, Antanas yra paruošęs planą po mūsų 
suėmimo apylinkę visiškai nuraminti. Tas planas yra 
jau pas Karpenko. Greičiausiai Stribų būstinėj. Be to, 
jeigu pasisektų visiškai sunaikinti jų lizdus, būtų su
naikinta-daugybė medžiagos.

RUBUILIS

Jie mano vieno fotografijų visą albumą prisilipdė.

PRANAS

Nuo tavo šviesaus veidelio liepsna bus šviesesnė.

DAUGVYDAS

Tu, Kazy, čia esi kaip namie, todėl paimk visą 
reikalą vesti. Gerai?

KAZYS

Tvarkoj. Pasiimkite po du butelius. Bet palauk, 
kas tokie eis. Tik mes keturi, ar ir Pranas su Alksniu?

DAUGVYDAS

Tik jūs. Juodu pasiliks su manim. Bet vienas ir 
visų svarbiausias reikalas. Jūs išėję traukite pamiškėm

Po du, po vieną ar visi kartu, Kazio reikalas. Norė
čiau, kad ko daugiausia pempių sukeltumėt. Jiems bus 
tikras ženklas, kad renkamės.

KAZYS

Geriausia po vieną. Jeigu koks slapukas ir pama
tytų, keturis greičiau įtars. O susirinksim.

DAUGVYDAS

. Susirinksite prie Gudkalnio ąžuolo.

ŠVENDRĖ

Prie kapinaičių?

RUBUILIS

Bijai?

JONAS

Gera vieta. Nežinau kodėl, bet Antano į kapinai
tes naktį nė surišęs nenuvestam.

DAUGVYDAS ’

Reikėtų, kad stribai pirma čia subėgtų, o tik ta
da pamatytų, kas darosi miestely.

KAZYS

O kodėl?

DAUGVYDAS

Bus lengviau, jeigu nežinosite. Aš manau jeigu Puikiausia. Mudu su Laima seniai taip susižmo-
• -. ~ / *7*® davom Ypač, kai lempa stovi ant stato, Kain dabar,nepasisektų. O jeigu pasisektų.. .irgi genau nežinoti.

KAZYS /ŠVENDRĖ

Senas susitarimas tebegalioja. Tvarkoj. Imkite butelius ir žengiam.

DAUGVYDAS

Nemanau, kad jūs šiandien norėtumėt jį pa
keisti.

KAZYS

Man tai daug sveikiau nežinoti.

RUBUILIS

Žinau, niekada perdaug mokytas ir nebuvai.

DAUGVYDAS

Kai bus laikas stribus pašaukti atidengsim langą. 
Stribams nuo Kielų ateiti ligi čia, kiek jums nuo ąžuolo 
ligi miestelio.

JONAS

O nuo ąžuolo bus daug toliau

DAUGVYDAS

Tas nieko nekenks. Kol jie susitvarkys, kol pri
tykins, o jūs šausite tiesiai pašlaitėm. Ir svarbu, kad 
čia jie butų gerokai prieš gaisrui pasirodant

JONAS

. 1 Bet ar nuo ąžuolo jūsų šviesa bus matyti?

DAUGVYDAS

LAIMA

Įsikiškite į kišenes užkąsti. Ką žinot, gal kelias 
dienas negausit valgyti.

DAUGVYDAS

Beje, kas bebūtų, nemėginkite trauktis į parką, 
šlaitus, ar į mišką. Už tokį darbą čia jie kedente viską 
iškedens.

KAZYS

Patrauksim per karklynus prie laivelio, persikel
sim į aną pusę, o tada jau rasim ką veikti.

ŠVENDRĖ
Laukuose negi ieškos.

RUBUILIS

0 miškai tušti nors... (Pasižiūri į Laimą) Atsi
prašau ... liežuvis miške į kelmą pavirto.

LAIMA

Ligi pasimatymo kur nors kada nors. -

KAZYS

Kad taip ligi smagaus.

(Vyrai tyliai pasikrato rankomis. Laima 
kiekvieną pabučiuoja, ir vyrai vienas po kito 
išeina pro virtuvės duris. Pranas irgi išeina 
kartu. Valandėlę kambary visiškai tylu. Daug
vydas, prisėdęs ant stalo kampo, žiūri į duris, 
kuriose dingo vyrai, Laima irgi žiūri ton pu
sėn, paskum palengva apsisuka prieina, ap
kabina Daugvydą, priglaudžia galvą veidu 
prie veido. Daugvydas ją irgi apkabina ir valan
dėlę taip stovi nejudėdami, paskum Laima pa
kelia galvą).

(Bus daugiau)
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PETRAS VAIČIŪNAS

Nurimk, sesut!

■

LAIŠKAS REDAKCIJAI
KNYGOS ANGLŲ KALBA

AIŠKUMO DĖL AUKŲ

darbininko administracija
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Mielas lietuvi, paremk lietuvių praticiš

4 valandas keliauti į lietuviš
kas mišias, įvykstančias 11 v.

lietuvių - centras pastatytas 
su Dėtuvių parasta, bet dau
giausia kun. Perkūno pastan-

Lintani mes grįšim į tėvynę. 
Ji mus ten po sparnu priglaus 
Ir duos mums laimę tegalinę, 
lt aušra rytmety dangaus ..

Ateis bernelis numylėtas, 
Priglaus tave jis prie širdies... 
Dangus žvaigždutėmis nusėtas 
Nušvies jum kelią ateities...

Kada daržely tu ilsėsies. 
Nuvargus po dienos sunkios. 
Ir širdimi kažko ilgėsies. 
Gražiai lakštutė tau dainuos.

Aukas prašom

už mano patarnavimus?
Skaitytojas, Michigan būti atlyginamas už savo dar

bą. “Trustee” laiks nuo laiko

Nurimk, sesut! Ganą raudoti! 
Nušluostyk ašaras gailias... 
Praeis skausmg laikai kraujuoti 
Gyvensim mes dienas dailias...

mokėjo didelį dalį atstatymo iš
laidų, kM netoli lietuvių centro 
žemės drebėjimas stipriai ap
griovė vietinę /bažnyčią. Apie 
60 proc. dvasiškių yra kitatau
čiai Tarp lūšnelėse Caracas 
apylinkės kalnų papėdėse gy
venančių žmonių irgi dirbama, 
pvz. vienas olandas kunigas pa
skirtas ypatingai šios vienos 
parapijos tiem žmonėm aptar
ianti. Jo veiklos metodai, dau
giausiai su jaunimu, panašūs į 
darbihinkb-kunigo gyvenimą. 
Nors valdžia prieškomunistinė, 
komunistų įtaka, atrodo, nema
ža jaunimo ir studentų tarpe, 
ir tai vienas pagrindinių vys-

- kupų rūpesčių Venecueloje.
Pabuvęs Venecueloje pen

kias dienas, A. Saulaitis iš
vyksta į Braziliją ir P. Ameri
kos lietuvių jaunimo studijų sa
vaitę — stovyklą. Kor,

Vietiniam venecueliečiam ap
tarnauti, kaip bendrai P. A- 
merikoje, trūksta kunigų. Val-

lietuviams susirinkus kartu pa
bendrauti. Raštinėje lietuviš
ka spauda, radijo programai 
ruošti prietaisai. Užpakalyje 
yra penki kambariai, išnuomo
jami studentam, iš kurių paja
mų dalinai centras prižiūrimas. 
Kun. Perkūnas manęs čia pri
imti lietuvius studentus, bet 
vėliau atsidarė mokslo įstaigos 
kituose miestuose, ir šiuo me
tu lietuvių nėra. Centre gali

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Petras Vaičiūnas (1890 
1999) poetas ir drama
turgas. Pradėjo rašyti I 
pasaulinio karo metu, pir- 
ūa eilėraščius, paskui 

| tarnas. 1915-16 Petrapi- 
jy/buvo vaidinamos pir- 

| nūs jo dramos. Ilgą lai
ką buvo Kauno vatetyte- 
mo dramos teatro drama
turgu. Jo poeziją buvo 

'pustau romantinė, pusiau 
realistinė. Daug dėmesio 
skyrė patriotikai, kėlė pa 
triotines nuotaikas, dai
navo “Ei pasauli, mes be

prisiglausti svečias lietuvis, šį 
kartą ir A. Saulaitis, pralei
džiąs Venecueloje penkias die
nas.

Vietiniai vyskupai bendrai 
norį kuo greičiausiai kitatau
čius įjungti | vietines parapi
jas, bet su palankaus nunci
jaus ir savų vyresniųjų pritari
mu, kun. Perkūno pastoraci
ja grafini išsilaiko. Tad, paly
ginus su kitomis tautybėmis, re
liginis lietuvių aptarnavimas 
geras.

Kun. Perkūnas iš Lietuvos 
išvažiavo būdamas apie 18 m. 
amžiaus, mokėsi Italijoje. Po to 
studijavo Kinijoje, Hong Kon
ge, buvo iriisijonierium pačioje 
Kinijoje netoli Tibeto sienos. 
Dvidešimt metų išbuvęs kinie
čių tarpe, atvyko į Venecue-

kad ne. Ar aš galiu ieškoti ir 
reikalauti, kad man atlygintų

Kreiptis:

MATULAITIS NURSING HOME

MATULAIČIO NAMŲ statyba baigiama. Kad jų gyven
tojai jaustųsi savųjų tarpe, norime, kad ir dirbantieji 
daugumoj būtų lietuviai. Reikalingi darbininkai ir dar
bininkės įvairiem darbam:

slaugės (RN ir LPN), 
jų padėjėjos,

_________ ___ raštinės, virtuvės it skalbyklos
~ darbinirtfcės;- ... \

vyrai —
namo ir sodybos priežiūrai

joje, ispanų kalba. Tada tenka piečiu yra lyg kiemelis vidury- 
’ ' ' “ ..............• jo, kuriame auga augalai, įskai

tant gražią rūtelę, ir vijoklis, 
apsiviniojęs apie didelius prie 
sienos pastatytus Gedimino 
stulpus. Viršuje kun. Perkūno 

gomis. Kadangi šalimais stovi kambarėlis, raštinė, svečių 
parapijos ketverių aukštų pa- kambarys su lietuviškom kny- 
statas, lietuvių centro baltas gom ir indais, kuriuos naudoja 
priekis su kiemeliu atrodo kuk
lūs, bet įėjus į vidų jauku ir 
malonu, čia salė, kurioje per 
kun. Perkūno 25-rių kunigys
tės metų sukaktį tilpo apie 
120 žmonių, papuošta Lietuvos 
himnu, šv. Kazimiero paveiks
lu, lietuvių gyvenimo nuotrau
komis. Nuotraukose tautiniai 
šokiai, muzikantai, centro ati
daryme dalyvavę vyskupai.

Pastatas pailgas, vietiniu pa-

Gana aktyviai ruošiamės at- pageidaujama, o įsakoma. Ne
žymėti šiuos jubiliejinius nepri- visai gerai aukotojas pasijunta, 
klausomybės atkūrimo metus, kai kas tai kėsinasi šeiminin-

Gausiai jo" lyrikai būdin
ga giedri optimistinė 
nuotaika.

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

toliau nuo sostinės -Mažesnes testamente. Jis sakOi
vietoves aplanko rečiau, dides
nių švenčių proga, iš anksto su
sitarus: Maracaibo, antrame 
krašto gale, ir Barųuisimetcr, 
arčiau vidurio. Sekmadieni lai-

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. -

Lithuariiah Readėr for Seff-lnsfruction, by William R. Schmalstieg and An
tanas Klimas. Priedas prie Introduction to Modern Lithuanian. $1.00.

Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $5.00.
FOOtbridges and Abymes, a nove! by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfried Immeroelbe, 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 of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M Zobarskas. $3.50.
Amens in Amtfer, Leonardo Andrtėkaus poezija anglų kalba. Kaina 4 dol.

jonieriai palieka savo ‘trusts’ English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $6.00.
savo patarnavimus, yra “con- bankam valdyti. Jie, tur būt, Lftftuaniah-Engii*, by B. Piesarskas, b Svesevi«us tca. 27,000 ž.) $5.00. 

X.-* • -■ ' v. . ^■.4., L«thuan«ah-English, V. Peteraitis, 602 psl. Kietais viršeliais. $7.00.sifeitanmas, pagal žino, kas yra saugiausias valdy- uthuanian-Erųjįiah* Engiish-Lithuanain kišeninis žodinėlis. $2.00.
Photographs / Atganantis Kėzys, 3-J. — meniškas albumas. $4.00

Venecuela — pirmoji Pasau
lio lietuvių Bendruomenės 
jaunimo sekcijos vardu siunčia
mo Antano Saulaičio, S. J., ke
lionės po Pietų Ameriką stotis. 
Keturių savaičių bėgyje tikima
si pasidalinti žiniomis ir nuo
taikomis, palaikyti ryšius 
tarp PLB valdybos bei jaunimo 
pareigūnų ir aplankomų kraš
tų pareigūnų ir bendrai lietu
vių.

Per Venecuelos LB pirmi- 
nihką Vladą Venckų ir jauni
mo reikalais besirūpinančią dr. 
Jadvygą Klovaitę A. Saulaitis 
susipažino su saleziečiu kun. 
Ahtanu Perkūnu, vieninteliu 
Venecueloje lietuvių kunigu.

* Kokia Venecuelos lietuvių re
liginė padėtis? Kadangi krašte 
nebuvo ankstesnių emigrantų, 
pokaro atvykę lietuviai turė
jo kurtis be parapijų, mokyk
lų ir draugijų, kurias rado 
tremtiniai Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. Nebuvo ir ku
nigų. Po kiek laiko prie vieti
nių saleziečių įstaigos JLa Ve
ga priemiestyje prisiglaudė ku
nigas Antanas Sabaliauskas ir 
ketveris metus aptarnavo lietu
vius, ne tik Caracase, valsty
bės sostinėje, bet ir kitur. Lie
tuviai galėdavo susirinkti prie 
mažo parkelio esančiame na
melyje.

Kun. A. Sabaliauską pava
duoti atvyko kun. Antanas Per
kūnas, irgi salezietis, kuris jau 
15 metų dirba šiame krašte, 
Vatikano paskirtas lietuvių pas
toracijai. Jo “namai” yra lietu
vių centras, 1962 pastatytas 
iš vietinių saleziečių nupirktojo 
vietoje, pavadintas “Centro Li- 
tuano san Casimiro”, dviejų 
aukštų ilgas pastatas pačiame 
priemiesčio centre, netoli paš
to, policijos nuovados ir vieti-

Kaš ta gėlė yra? Pavasary, rie dar niekur nepasirodė. At- 
dar sniegui nesutirpus, pražydi kaskime sniegą ir leiskime gė- 
gėlė. Bet mažai kas ją pama- lėm žydėti! Prašom tėvų, mo
to, nes ji po sniegu. O jei kas kytojų ir draugų, kad jie pri
mato, užmiršta, ir gėlė nuvys- siųstų pavardes, adresus ir, jei 

galima, to jauno poeto kūry-
Ne, čia ne pasaka, čia kai- bos pavyzdfits, šiuo adresu: 

GĖLES PO SNIEGU , c/o t 
Damušytė, 8050 Hartwell, De- 
troit, Michigan, 48228.

Amžiaus ribos nuo 18-25 m. 
Kadangi laisvės kovos metai 

spaudą savo kūrybos. Tampa jau prasidėjo, pageidaujamą ro
gelėmis, kurios trumpai pra- formaciją prašom kuo greičiau 
žydi po sniegu. prisiųsti.

Per šiuos laisvės kovos me- Atitinkami eilėraščiai bus iš- 
lus “Ateities” leidykla žada iš- rinkti, visiem bus pranešta ir 
leisti jaunų poetų poezijos rin- jų eilėraščiai bus rinkinyje, bet 
kinį. Laukiama atsiliepimų ne eilėraščiai, tur būt, nebus su
tik iš tų, kūtič jau tūri žūna- grąfihti. Tad, raginama, kad 
luose ir laikraščiuose atspaus- visi pasilaikytų sau tų eilėraš- __ ___  ___ ______ _____ __________________________ ___ . t ____ ____
dintą kūrybą, bet ir E tų, kū- čių kopijas. M Daii. K. ioromaNo parvdfoK fcuH g*iwjoje W«crW»-f«i».ltaw ibrta. Nu^r. V. ktofeSo HfHHHHiiniMNNuniiiiiiiHiimiiiiiiikiiiiiiniiiiminiHNiiiimuiiimamiiiiHiiumii

bame apie mūsų jaunus poetus, 
kurie kartais prie židinio susi
rinkusiem giminaičiam arba 
draugam perskaito savo eilėraš
čius. Ir niekad nenusiunčia į

užmokėti už atliktą darbą. Žmo
gui mirus, jo padarytos sutar
tys ’ir susitarimai “nemiršta” 
su juo. Executor arba Admi- 
nistrator yra atsakingas už mi
rusiojo prievoles. Tačiau Tams
ta turėtum Įrodyti, kad tie pa
tarnavimai mirusiam kaimynui 
nebuvo padaryti norint pagel
bėt sergančiam kaimynui, o bu
vo atliekami tarpusaviu susita
rimu; kad Tamsta tikėjaisi būti TimeTess Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00.

Lithuania and Lithuanians, čompiled by j. Balys. Bibliography. $5.00.
Bent iš spaudos sprendžiant kauti jo kišenės kampe, 
taip atrodo. Taip ir dera. Būtų Mano supratimu, nieks ne
galima dar daugiau tuo reikalu gali aukotojui įsakyti kam jis 
spaudoje rašyti, o organizacijų turi aukoti. O jei tas daroma, 
valdybų posėdžiuose padaryti tai nukenčia pati esmė -— va- 
daugiau konkrečių nutarimų, jaus sėkmė.
nurodymų bei paraginimų. Dau
gelis iš mūsų jau nustojom tau- Vasario 16 aukų, atrodo, Altas 
tinę prasme deramo aktyvumo, kitiem vadavimo veiksniam nė- 
o kartais jau ir apatija reiškia- ra skyręs jokios dalies. Aūkoto- 
si. jui nevistiek, kam surenkami

Visi gerai žinom, kad nepri- pinigai persiunčiami. Svarbu 
klausomybės atstatymo darbe kas ir ką pozityvaus, konkre- 
viehas iš pagrindinių variklių taus yra nuveikęs. Deja, Altas 
yra pinigas. Deja, turime pri- savo veikloje, toli gražu, nėra 
sipažinti, kad aukų dosnumu e- prieky stovintis.
šame apverktinoje padėty. O Visai privati iniciatyva, at- 
aukos ir yra tas vienintelis pi- skiri asmens ar jų grupės, kaip 
nigo telkimo šaltinis. Valiuko Rezoliucijom remti ko-

Artėja šių jubiliejinių metų mitetas, New Yorko žyginin- 
kulminacinis laikotarpis — Va- kai ir kiti, tautos vadavime at- 
sario 16 mmėjimši. Juose ir lieka didelius darbus. Ar jie, 
tenka laukti paties didžiojo au- aukotojo akimis žiūrint, yra 
kų telkimo vajaus. mažiau remtini, negu konserva-

Vienok iki šiol taip ir neaiš- tyviai pasyvusis Altas?
ku — kam bus persiunčiami Pastaruoju laiku New Yorke 
per Vasario 16 minėjimus su- yra sudarytas Jungtinis finan- 
rinkti pinigai. sų komitetas, kurį sudaro visi

Alto centro v-ba pasiskelbė, politiniai veiksniai: po du at- 
kad visi surinkti pinigai turi stovu , iš kiekvieno. Atrodo, tai 
būti persiųsti į jo centrą Chi- būtų, nors ir vėlokai sudaryta, 
cagon. Reikalavimas ir norai pati reikalingiausia finansų tel- 
aiškūs. Tik neaiškus pagrindas kime institucija. Tik vėl, sako- 
aukotoją įpareigoti tą Alto no- ma “Visi politiniai veiksniai”, 
rą vykdyti. Juo labiau, kad ne ar ir Altas? Pirato aukų, aiš-

KAI PAŽADAS TESTAMENTE 
NEMINIMAS 

Klausimas

Aš kelis metus gyvenau kai
mynystėje su vienu senu ir ne
sveiku žmogumi. Jis buvo rei
kalingas pagalbos, tai aš jam 
padėjau visokiais būdais. Aš 
jam parnešdavau ką reikėjo iš 
krautuvės, sąšlavų dėžes ršneš- 
davau, sniegą kasdavau ir pan. 
Jis man niekada nemokėjo, bet

n^parapųos sakydavo, kad jis para- atlyginamas; O kaimynas «- The Balts, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places.' 286 psl. kietais
Paties kun. Perkumo gyveni- š .< testamenta ir paliks kam kad.d,rbL laukdamas at- viršeliais. $7.50.

mas daugeliui ■ žinomas. Bet n ’ fai iic tam nri lyginimo. * ~ Lithuania under the Soviete, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65,
Pirt™a.,aPte j° .dar^ ®ekvie"« mins, kaa man atlygintų už Tok’° P®“1?0 P?""* by Dr. J B. Konaua. Kie-
sekmadieni misios laikomos ki- no dafba Jįs taį sakydavo prie mai, kaip Tamstos, dažnai yra tais viršeliais $4.oo, minkštais $3.oo.

B praeitais metais surinktų toje vietoje. Pirmų mėnesio atų ir aš'turiu Uudiiįikų.

Kai jis visai susirgo, tai iš-

mai, kaip Tamstos, dažnai yra
atliekami vieno kaimyno kito Twenty Years’ Struggle .for Freedom of Lithuania, by J. Audėnas. $2.50. 
kaimyno labui, nelaukiant atly-. . J m GuerriHa Warfare on the Ambėr Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
ginimo. Tamsta turėtum Sun- Leave Your Tears in Moscow, by B. Armėnas. $4.00.
kūmų įrodyti, kad Tamstų at- Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
veju aplinkybės buvo kitokios. T1** befugee, by ‘K. Č. Girtautas. $3.50

House Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
gom eiti. Bankas, žinoma, turės The Ordeai of Aaėėd Fatha, by L Šeinius. Satyra. $2.00.

Memoirs of a Lithuaniah Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija; $2.00. .
Thė Living Tėštertlent df Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.

ko trejas Mišias — 6 vai. ryto ---------------------------------------
pas salezietes seseles, vedan- Atsak*mas turi pristatyti teismui “sąs-
čias mergaitėm mokyklą visai Pažadas palikti kam nors ką kaitą” (account), nurodydamas, 
netoli, po to vietinėje parapi- nors testamente turi būti pa- kiek turto yra, kokios išlaidos popuiar Lithuanian Reapes, by J. Daužvardis. $2.00.

■ darytas raštu. Kitaip toks pa- buvo padarytos (kartu su pa- Lithuanian seif-Taught, by ii. Variakojytė. $1.25.
žadas yra nieko vertas. Nesvar- teisinamais dokumentais) ir Art Collectionof the Lithuanian Franciscan Fathers, by P. Jurkus. Lietuvių 

ku, jam ir dera gauti visas au- bu, kiek Tamsta turi liudinin- kiek to turto pasiliko (Scheda- Lithuania, ^v^^unaTA^iSSa^ieuios vaizdų’. $6.00.
kas. Tik gaila kad J.F.K. ne- įų. Tai tiek dėl testamento. les: A, B and C), kiekvienu to- Oedicatioh of the Chapei of Our Lady of Šiluva. 50^.
pasisako dėl Vasario 16 aukų. Vienintelis teisinis pagrin- kio “accounting”, laikotarpiu. Šiluva, by Rev.Jc*n c. Jutt. 50£.
Ar jis pritaria Alto parėdymui? das, kuriuo remiantis Tamsta Dėl saugumo: beveik visi mili- Littuania, pamphiet abo^uuraania. y S

Aukotojas, turbūt, būtų dos- galėtum ieškoti atlyginimo už
nesiūs, jei aukų telkimo institu
cijos būtų lankstesnės. Gyvi pa- tract’
vyzdžiai kalba už tą. A. Skučas, kurį Tamstai buvo pažadėta tojas.

siųsti lietuvių pranciškonų vienuolynui 
680 Bushwick Avė., Brooklyn, N.Y. 11221

sekmadienį Caracase, antrą —
Maracay, maždaug iri 2 vai. važiavo pas vieną giminaitį gy- 
keliones w treaų - Valenajo- venU ten pastalirė. Aš tada 
je, kur daugiau lietuvių, ne- susisiekiau su tuo giminaičiu ir Crossea> by v RAmonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
gU caracase, maždaug au kart Gausiau, ar mano vardas pa- Seleeted Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.

dKairyro|ui, vieveianu, vmo Lithuanian Guartet Barono, Katiliškio, Landsbergio ir šeiniaus kūriniai. 
Jei Tamsta neturi tokio as- $5.00.



Philadelphijas
New Jersey jubiBejinhį metų 
komitetas darbą pradėjo jau 
senokai. Praeitais metais rugsė
jo mėnesį komitetas išrūpino 
televizijoje programą apie lietu
kų tautinius drabužius ir gin
tarą. Prieš pat Kalėdas buvo 
parodytos lietuviškos kūčios su 
eglute.

Gi baigiant praeitus metus, 
gruodžio 28-29 vidurnaktį buvo 
valandos pokalbis apie Lietuvą 
Jack McKinney “Night Talk” 
programoje. Perduota per W. 
AU (Columbia

Už valandos stotis programą 
vM pertransliavo. Buvo ir pa- 
skamburimą programos metu 
ir ktt| dieną.

KooaHHaa yra pramatąs per 
red^ą perduoti dar Mas propra-

Vasario 2 nuo 10 iki 11 v.v. 
stotis WPEN (banga 950 AM) 
‘Trauk Ford Shoar” progra
mos mietu perduos vienos valan- 

Broadcastmg dos pasikalbėjimą su prof. dr. 
System). Diskusijose dalyvavo Jokūbe Stukt! B Hillside, N. J. 
Vliko narys dr. A. Budreckis nkfcnsijų tema — » dabartinė 
iš New Yorko ir Philadelphijos padėtis Lietuvoje.

tis WFIL banga 102.1 FM) per
tuos lietuviškos muzikos pro
gramą su specialiu įvadu ir ko
mentarais.

Visos šios programos buvo 
išrūpintos T. Gečienei tarpinin
kaujant WFTLirWFLN. pro
gramų parengimui talkina ame
rikietis, Tempte universiteto in
struktorius Michael Bear. (Yra 
vedęs lietuvaitę Marytę Cikotai- 
tę). Savo patarimais pagelbsti 
ir dr. K. Ostrauskas.

— "Darbininko" redakcijos 
j įžanginėj* pastaboje p r i e

New London, Conn., dien
raščio “The Day” straipsnio 
apie kun. dr. Zenoną Smilgą 
(“Darb”. nr. 4) įvyko paklaida: 
išspausdinta; kad jis paskirtas 
St Mary’s amerikiečių parapi
jos “klebonu”, o turėjo būti 
— “klebono padėjėju”.

Pietinės New Jersey jubilieji
nių . metų komiteto informaci
nės komisijos narė Teresė Ge-

■ čienė.
Klausytojai buvo supažin

dinti su Lietuvos praeitimi, kal
ba, nepriklausomybės laikotar- 
piū, sovietų smurtu. Buvo pri
siminta, kaip paminėti nepri- Kovo 4 nuo 8 iki 9 v .r. sto-

Vasario 19 d. 19 v j. WFLB 
stotis (banga 900 AM ir 95.7 
FM) perduos pusės valandos 
prūgrimą “Muzika iš Lietu
vos”.

Kiekvienas muzikos kūrinys w 
Baš palydėtas atitinkamais ko- ^tis 
mentarais.

Jubiliejinių metų komiteto 
pastangomis yra sudarytas Sos 
sudėties garbės komitetas:

Garbės pirm.: kardinolas J. 
J.Krol, Philadelphijos arkivys-

KAIP OflCAGA MINĖS

Jubiliejiniais laisvės kovės 
metais Chicagoje stengiamasi 
kuo iškilmingiau paminėti lie
tuves nepriklausomybės sukak
tį-

Minėjimas pasireikš įvairiais 
būdais.

Konsularinis priėmimas ..— 
vaišės įvyks vasario 16, penkta
dienį, 6 vai. vak. 211 East 
Chicago Avenue (Chicago Avė. 
yra prie 800 nr. į šiaurę), Ame
rican Dental Ass. patalpose.

Vaišių-priėmimo šeimininkas 
— gen. konsulas dr. P. Dauž-

Chicagos Lietuvių Tarybos 
Valdybą dabar sudaro: pirm. 
Julius Pakalka, 2817 W. 40 Št., 
tetef. VI 7-1890, kiti — Povilas 
Kilius, Juozas Skeivys, Juozas 
Skorupskas, Rimas Staniūnas, 
kun. Adolfas Stasys, Antanas 
Valonis, Vincas Mankus, Sta
sys Mankus, ir Julija Valdienė.

Spaudos sekciją sudaro: Al
girdas Pužauskas, Vladas Butė- 
ftėš, Vytautas Kasniūnas ir Alf. 
Nakas, Detroite. Informacijos 
koordinatorius Juozas Šlajus, 
4004 S. Talman Avė., Tel. YA 
7-7888.

Rajeckas — Lietuvos atstovas 
Washingtone, J. H. J. Tate— 
Philadelphijos miesto burmist
ras.

Garbės nariai: kun. dr. C. Ba- 
___ > —. šv. Kazimiero parapi
jos klebonas, V. A. Carroll— 
Common Pleaš ir Ouarter Ses- 
sions teismų vyr. teisėjas, K. 
Cheleden — Liberty Federal 
Savings and Loan Ass’n prezi
dentas, P. D’Ortona — Phila
delphijos miesto tarybos prezi- 
dentas, kun. J. Degutis — šv, 
Andriejaus parapijos klebonas, 
J. Facenda WCAU -TV ži
nių pranešėjas, Columbia 
Broadcasting System, Thach- 
er Longstreth — Philadel- 
phia Chamber of Commerce 
vykdomasis viceprezidentas ir 
miesto tarybos narys Thomas 
Mack — Luzerne County dist- 
riet attorney, adv. S. F. Man
kąs — Pennsylvanijos respubli
konų lietuvių sekcijos pir
mininkas, prel. dr. V. Martuse- 
vičius — Šv. Jurgio parapijos 
klebonas, L. Weinrott — Com
mon Pleas Court teisėjas.

Philadelphijos WCAU (CBS) radijo, stotyje. Ii k. j d. programos vedėjas Jack MeKInnėy, dr. Algirdas Bud
reckis, Teresė Gečienė. ' Nuotr. K. Cikoto

HABTFOBD, CONN.
Smarkiai ruošiamasi Lietuvos Lietuvos nepriklausomybės 

1 šiais me
tais norima padaryti daug 
platesniu mastu, negu kitais 
metais. Vieta parinkta su dides
nėmis patalpomis, nes tikima
si sutraukti apie 500-600 žmo
nių ne tik iš Hartfordo, bet ir 
iš tolimesnių apylinkių: Water- 
burio,. New Britaino, Mąnches-. 
terio, Merideno, Windsoro ir iŠ 
kitur. Hartfordo Board of Edu- 
cation palankiai leido naudotis 
Dominico Bums mokyklos au
ditorija, 195 Putnam St., Hart
ford, Conn. Tai tik keltos mi
nutės kelio nuo L.A.P. klubo.

Minėjimas bus vasario 18, 
sekmadienį. Šventė prasidės 
.10 vai. rytą pamaldomis švč. 
Trejybės lietuvių parapijos 
bažnyčioje, šv. mišias au
kos ir pamokslą p a s a - 
kys klebonas kun. Juozas Ma
tutis. Mišiose dalyvaus skautai 
ir veteranai su vėliavomis; gie
dos “Aido” choras, diriguoja- 

muz. Jurgio Petkaičio. vfe. Hart(ordo ir hnki
. . . J0 Pamald>!„bu? e“ena "uo lietuviai prašomi kuo gausiau

si su kai kuriomis amerikiečių bažnyčios į Būstinei! parką,.■ . .. , - , , . . T t . -iii. šiame jubiliejiniame minėjimestotimis, ir manoma, kad bus ten pne Laisves paminklo bus dalvvauJti AtvvkimP nasakvtf 
laimėta. Žinoma, ir “Tėvynės padėtas už laisvės kovotojus ™z - j-- v j - -i laisvajam pasauliui, kad mes
Garsų betuvrų radijo valandos vainikas. pasmerkiame okupantų rusą už

, .... . ... Lietuvos nepriklausomybės su-daugiausia angliškai, pradės toutos nai.
------------------------------ 3 vai. popiet minėtos D. Burns ® J J

ManAaimac i n .. ■ ,T . kmimą ir rusinimą. Tegul visi
Minėjimas mokyklos auditorijoje. Vyriau-

nepriklauso- sias kaibėtojas bus Lietuvos ge- Pamato’ ka^ .]įetuvl® ^unms 
N.Y. Mišių metu lietuviškai gie- mybės šventės minėjimas įvyks nerai. konsulas Anicetas Simu- kovoj^ ko1 Lietuva bus laisva.

— Anketa apie bendravimą.
“Laiškų Lietuviams” 1967 

gruodžio numeryje (483 psl.) 
paskelbta anketa apie bendra
vimą su tautiečiais okupuotoj 
Lietuvoj, susilaukia plataus su- 
sidomęjimo. Gauta nemaža pa
sisakymų. Atsakymai “L. L.” 
redakciją turi pasiekti iki va
sario 3, kad patektų į vasario 
numerį. Pasivėlavusiųjų svares
nės mintys bus spausdinamos 
kovo numeryje.

— Rio de Janeiro ir San 
Paulo centraliniuose paštuose 
vasario 16-26 laiškai bus ant
spauduojami su Lietuvos auksi-

■ nio jubiliejaus paminėjimo ant
spaudu, kuriame ryškės Vytis 
su Gedimino stulpais ir lietu
viška juosta.

— šv. Kazimiero pašalpinė 
draugija VVorcestery vasario 4, 
sekmadienį, 1:30 vaL popiet......
rengia pietus Lietuvių klube. 
Po pietų šokiam gros geras or
kestras.

— Dr. Zenonas Rekašius, dr. 
Tomas Remeikis ir Mykolas 
Dranga parašė anglų kalba 
straipsnius apie Lietuvą. Tų 
straipsnių kopijas JAV LB 
centro valdyba išsiuntinėjo LB 
apygardom ir apylinkėm panau
doti vietinei amerikiečių spau
dai.

— JAV LB centro valdybos 
posėdis įvyko sausio 21 Chica
goje Jaunimo centre. Posėdin, 
centro valdybos kviečiamas, at
silankė ir pranešimą padarė 
Tautinių šokių šventei rengti 
komiteto pirm. dr. L. Kriauče-

tvarkys teisėjas Pranas Mon- 
chunas (Frank Mon- 
chun). Į iškilmes pakviestas 
Connecticutd gubernatorius 
John Dempsey. Jam negalint 
dalyvauti, atvyks vicegubema- 
torius Attilio R. Frassinelli, ku
ris pasakys ir kalbą. Pakvies
tas miešto meras, kongresma- 
nai, senatoriai ir kiti aukšti pa
reigūnai.

- ^ Antroji dalis bus meninė. ... 
Dainuos solistė Irena Stankū
naitė, akomponuos muz. Stan
kūnas. Dainuos ir šaunusis “Ai
do” choras. Be to, matysime ir 
keletą tautinių šokių ar gyvąjį 
paveikslą.

Paskutinioji dalis — tai kuk
lios vaišės L.A.P. klube. Norin
tieji vaišėse dalyvauti prašomi 
iš anksto užsirašyti pas L. A. 
P. klubo šeimininką Adolfą 
Maslauką ar pas klubo valdy
bos narius.

Tikimasi, kad Connecticuto 
gubernatorius paskelbs prokla
maciją ir kapitoliuje leis iška
binti Lietuvos vėliavą.

nepriklausomybės .. jubiliejaus atkūrimo šventė 
iškilmėm

Paskelbus 1968 metus Lietu
vos laisvės k^vos ,metais, visur 
ir visi lietuviai sukruto šiuos 
metu ypatingai atžymėti — 
kovą už Lietuvos laisvę suak
tyvinti.

Hartforde Lietuvos _nepri-. 
klausomybės atkūrimo jubilie
jaus iškilmėm rengti iniciaty
vos ėmėsi liet. Bendruomenė. 
Hartfordo apylinkės valdyba, 
kurios pirui, yra prof. Valeri
jonas Balčiūnas. Sušaukti visų

■ organizacijų atstovai ir sudary
tas jubiliejaus iškilmėm rengti 
komitetas. Komitetas pasi
skirstė sekcijomis, kurios smar
kiai veikia. Ypatingas uždavi
nys duotas informacijų sekci
jai, kuriai vadovauja “Tėvynės

; Garsų” lietuvių radijo vai. ve-
. dejas Algimantas Dragunevi- 

■-čius. Norima Lietuvos reikalus 
ir žiaurią rusų okupaciją nu
šviesti amerikiečiam per radi
ją ir televiziją. Jau tariama-

vardis, talkininkaujant Chica- 
gos Lietuvių Tarybai. Pramato- 
ma, kad priėmime dalyvaus £rof. Mečys Mackevičius re- 
apie 60 kviestų konsulų bei at- daguoja peticiją: “1941 m. lie- 
stovų. Kvietimais į vaišes bus tuvių tautos sukilimas ir laiki- __ ____________________
kviečiama ir galės tūpti apie noji vyriausybė tarptautinės aukojamos šv/ Petro ir Povi-
300 lietuvių. Vieta ir data pa- teisės šviesoje”, ši peticija, mi- jo katedroje (18th. and Park-
rinkta konsulų patogumui. Į šį nint jubiliejinius metus, su pa- way Sts) vasario 11, sekmadie- 
priėmimą bus kviečiami ir a- rašais bus siunčiama JAV pre- nį, 11 vai. ryto. Mišias laikys 
menkinės spaudos atstovai. Į- žhtentui L. B. Johnsonui, State vysk. V. Brizgys, o pamokslą
žangos mokestis — 8 dol. Dept. Sekr. D. Ruskui, * JAV am- pasakys Tautos Fondo pirm.

Didysis jubiliejinis minėji- basadoriui prie JT Goldbergui, prel. J. Balkūnas iš Maspeth, Iškilmingas 
mas įvyks vasario 18r sekma- senatoriam ir amerikinei spau- p............ ............................................
dieni, 3 vai. p.p. Ciyic Opera dai. ‘ dos “Vilties” choras, vadovau- vasario 11 d., 3 vai. p. p., įį’g New Yorko. šia dali
House salėje. Minėjimas bos šios šventės proga bus iš- jamas L. Kaulinio, ir solistai. Drexel Institute of Technology ___________ '

Pamaldos už Lietuvą.
šv. mišios pavergtos Lietu

vos ir mūsų kenčiančių bei žu
vusių tautiečių intencija bus liūnas.

vedėjas duos žymią dalį ir ang- Oficialioji dalis, kuri vyks 
liškai.

—'Lietuvių Filatelistų Sąjun
gai bus skirtas specialus vasa
rio 12 d. “Stamp News” savait
raščio numeris. Laikraštis lei
ūžiamas Sidney; Ohio.

JAV ir Kanados Lietuvių

J. Bernotas

dviejų dalių — akademinis ir teistas apie 70 pusi, programi- __ _ _
menmis. Meninėje dalyje “M- Ms leidinys M^tae snveny- Chesnut fe SgSiinii kaf- CITAITVAin DVD DTTCC
navos ansamblis sn taltamn- mis - jubihejinis senkate, M vėliaTOm Mdelė dėka bėtojais Dus šiuometinis JAV 75 ŠEIMOS SUAUKOJO PER PUSE 
kais išpildys naują, specialiai kuris bus duodamas atsilankiu- - - - -- — *-------------------- — t
šiam jubiliejiniam minėjimui štefti į minėjimą, 
sukurtą kantatą “Kovotojai”.
Muzika kompoz. Juliaus Gaide
lio, žodžiai Stasio. Santvaro. Me
cenatas — Julius Pakalka. Di- 
rigentas muz. Petras Armonas

Vietos lietuvių organizacijos didžioje auditorijoje, 32 and

ti su vėliavom. Didelė padėka bėtojais bus šiuometinis JAV 
vietos lietuvių parapijų klebo- kongreso narys ir dabartinis 
natri už suteiktą pritarimą pa- respublikonų partijos kandida- 

Chicagos Lietuvių Tarybos maldas už Lietuva organizuo- tos į JAV senatorius R. Sch- 
Informadnė Tarnyba jant ‘ weiker ir Lietuvos Fondo val-

lll-joje tautiniu šokię šventėje 
dalyvaujančių ratelių registra
cija vedama iki vasario 5. Neuž
siregistravusieji rateliai kviečia
mi užsiregistruoti k-to sekreto
rės adresu: Regina Kučienė 
8626 So. Mozart Avė., Chicago, 
Illinois.

jau nuo rudens šiai kantatai 
ruošiasi, repetuodamas 2-3 kar
tus savaitėje. Kantatą “Kovoto
jai” palydės Lyne sinifoninis 
orkestras, vedamas mendž. E- 
mil Vandas. Kantatos solistai: 
Dana Stankaitytė, Arnoldas Vo- 
kietaitis ir Antanas Pavasaris. 
Civic Opera House salė turi 
3531 sėdimą vietą.

Bilietai į minėjimą-kantatą 
gaunami ^Marginiuose”, 2511 
W. 69 St. Bilietų kaina 3.00- 
10.00 dol. Jei liks neišplatintų 
bilietų “Marginiuose”, jie bus 
parduodami prie įėjimo. Žmo
nės vargintųsi eilėje, gal pasi
vėluotų, o svarbiausia, didelį 
(45 proc.) patarnavimo procen
tą pasiimtų unija. Skatinami vi
si iš anksto įsigyti bilietus .Re
prezentacinis minėjimas yra su
rištas su didžiom išlaidom ir 
suruošti jį be apmokamo įėji-

šį/ ?

'W:

mo neįmanoma.
į Jubll. minėjimo garbės ko

mitetą yra jau sutikę ir raštu 
atsakę: President Board of 
Commisioner of Cook county 
Richard Ogilvie, kongresmenai 
John C .Kluczynski, Frahk An- 
nunrio ir William T. Murphy, 
senatoriai Charles H. Pėrty ir 
Everett Dirksen (Minority Lea- * 
der), Secy of State (III.) Paul 
Powell, Mayor of Chicago Ri
chard J. Dėley ir Goverhor of _ Vanee Hartke ta 
State Illinois Ottb Kernėr. kiausomyMo safaAttn

— Dr. Pečiulionytė iš Švei
carijos atsiuntė Jungtiniam Fi
nansų Komitetui 50 dolerių. 
Ypatingieji Tautos Fondo rė
mėjai, J. ir B. Tamošauskai, 
per New Yorko (Manhattano 
LB apyl. pirm. V. Banelį) įtei
kė ir šių metų Įnašą — 100 
dolerių.

Sioux City, lowa. Šv. Kari- Praeitais metais gauta 42, 
miero lietuvių parapija yra vie- 726.46 dol., išleista 23,705.60. 
nintelė tautinė parapija visoje Sausio 1 parapija turėjo pini

gų bankuose 141,053.35 iš 
kurių 135,009.03 pradžios mo
kyklos fonde. Per metus sutau
pyta -19,020.86. Didesnės pini
gų sumos išleista: centrinei 
aukštesnei katalikų mokyklai 
išlaikyti — 7,855.70; parapijos 
nuosavybei pagerinti, dieceri- Be to, dalis parapiečių dos- 

misijom niai parėmė Lietuvių Katalikų 
Religinę šalpą, Šiluvos Marijos 

Kun. S. Morkūnui mirštan- koplyčią, Tautos Fondą, ALT
čia parapiją paėmus į savo ir jau vieni iš pirmųjų pasku-
rankas, laike 16 metų iš mažos bėjo prisidėti prie Lietuvos •

Grandinėlės atvykimo išlai- 75 šeimų parapijos surinkta kankinių koplyčios įrengimo.
Po mišių 2:30 vai. p. p. vyks dom apmokėti organizuojamas 532,262.81. Dalis parapiečių siunčia daug
programa Lietuvių Klubo salė- fondas, kuriam aukas jau pa- • Sumokėtos didesnės sumos: siuntinių | pavergtą Lietuvą,

dybos pirm. dr. A. Razma. Me
ninę dali išpildys solistė I. 
Stankūnaitė, “Vilties” choras, 
vadovaujamas L. Kaulinio, ir 
“Žilvino” šokių, grupė, vadovau
jama Vilties Puzinienės. Sag. sininkai.

Iowos valstybėje, turi 75 šei
mas. Parapiečiai — paprasti 
darbininkai ir daugumoje pen-

D AYTON. OfflO
Lietuvos nepriklausomybės ne tik Clevelande bet ir Pitts- jos reikalam ir

jubiliejini minėjimą ruošia burghe, Kanadoje, ir kitur. Jau 4,546.95.
Daytono lietuvių draugijų Sąry- užprašyti Į Rochester, N.Y., 
šis vasario 18. Programoje pra- Chicago, UI., keliose vietose 
matyta lietuviškos mišios šv. Clevelande ir k.
Kryžiaus bažnyčioje 1 vai. p.p.

(E.)

je. Mišioms parinktas laikas pa- skyrė Sąryšis, L. Vyčių kuopa bažnyčios, klebonijos, salės, Sibirą ir kitur. Kai kurie iš 
■ ' ~ ’ parapijos nuosavybei įsigyti ir jų jau yra pasiuntę virš šimto

venantiem lietuviam, kad at- gai. Daytono Lietuvių * klubas pagerinti — 67,906.19; centri- ir daugiau brangių siuntinių, 
važiavę galėtų dalyvauti pamal- galę minėjimui duoda veltui.
dose ir minėjime.

geidaujant ne Daytone gy- įr pavieniai lietuviai ir jų drau-

nei aukštesnei katalikų mo- 1954 įkurtas pradžios mo
kyklai pastatyti, padidinti, iš- kyklos fondas ir jau sutaupyta 
laikyti — 115,349.21; dieceri- 135,009.03.
jai, seminarijai, senelių prie- ši pasakiška suma surinkta 
glaūdos fondui, misijom —22, nepaisant dviejų potvynių, ku- 
740.43; viso sumokėta didesnės rių metu daug parapiečių nu-

Jau seniai Daytono lietuviai 
galvojo apie choro ar šokėjų 
ansamblio atkvietimą, o šiais 
jubiliėjiniafc metais pasiryžo

,?rOg^i,ne sumos — 205,995.83. j šią su- kentėjo ir dviejų didžiausių 
i aytoho, be ir visų Ohio neieina algos, įvairūs patai- maisto fabrikų uždarymo. Po 

pietvakarių apylinkių lietu- ‘ gazas, eIelįra, vaSuo, minėtu fabriku uždarymo 50 
irJV?a!n Pa' drauda ir kitos išlaidos. parapijos šeimų išvyko į kitus

sidžaugti tautinių šokių menu ieškoti, ir tame 
ir paklausyti gero kalbėtojo. Juotės Norėikat išrinktas laikotarpyje 148 asmenys pa- 

Kūn. Jimzas Venckus, S. J., Daytono L. Vyčių 96 kuopos laidoti, ir todėl, parapija labai
prityręs pamokslininkas, reko- pirmininku, Karolis Petkus — sumažėjo.
lekcijų vedėjas, profesoriavęs vicepirm., Katrė Prašmantienė Vietos klebonui talkina ko- 
universitetuose Ispanijoje, J.A. ir Elinora Služinienė — vice- mitetų direktoriai: Mamer-
Valstybėse ir Urugvajuje, va- pirm, jaunųjų globėjos, Pranas tas, Luneckas ir Ray Obrekai-
dovaus dvasinio atsinaujinimo Gudelis — iždln., Irena Veigel tis. ir kolektorių pirmininkas

Grupės vadovas yra Liudas Sa- dienom Daytono šv. Kryžiaus — sekret., Pranė Mikalauskie- J. Vižintas su 46 kolektoriais,
gys. Ta grupė gražiai pasirodė bažnyčioje kovo 14-19. nė — finansų sekret. J.A. Korespondentes

Pagrindiniu kalbėtoju už
kviestas kun. Gintautas Saba- 

' taitis, S. J., kuris dabar gilina 
j studijas Cincinnati, Ohio, Ksa- 
Į vero universitete. Tai jaunas, 

gabus lietuvių veikėjas, geras 
lietuvių ir anglų kalbom kalbė
tojas. Šiais metais būdamas 
Cincinnati, kun. Sabataitis daug 
padeda atgaivintos L. Vyčių 
kuopos veikloje.

Staigmena daytoniškiams ir 
I jų svečiam bus Clevelando jau- 
I nųjų šokėjų “Grandinėlės” pa- 
Į sirodymas. Jų grupę sudaro 
> net 52 šokėjai ir orkestrantai.

rūmuose Chicagoje



I
Lietuvių delegacija Evangelikų Liuteronų Bažnyčios d ei vi joje kunigų ir darbuotojų suvažiavime Monbachtal, 
Vokietijoje. I* k. į d. dr. Algimantas Gintautas, sekretorius Fr. Sienterts, vicesenjoras kun. Juozas Urdze, Pa
saulio Liuteronų Tarnyboj vokiečių vyr. komiteto pirmininkas ir bažnyčios tarėjas kun. dr. Ernst Eberhard, 
garbės senjoras kun. Adomas Gelžinius, Marija Lendraitienė, kun. Julius Stanaitis, senjoras kun. Adolfas 
Keleras, studentas Jonas Jakumaitis ir mokyt. Fr. Skėrys.

DARBININKAS

"Toks mūsų likimas" •>— nau
ja, dainų — muzikas plokštelė. 
V. Bandžiūtė įdainavo: Mėly-

kfekrienais metais Pasaulio Lietuviai savo pasitarimuose mam ir pokalbiam. Mokyt. Fr. nos akys, Vasara ateina, Lop- 
Liuteronų Tarnybos vokiečių 
vyriausias komitetas ruošia Liu
teronų Bažnyčių išeivijoje ku
nigam ir bažnyčių darbuoto
jam teologinio pasiruošimo su
važiavimus.

1967 toks suvažiavimas įvy- Vasario 16 gimnazijos prieaug
lis ir kt.. “Svečią” reikia dau
giau platinti parapijose Vokie- 

, tijoje ir užjūryje bei surasti 
naujų skaitytojų. Viri evangeli
kai, nežiūrint kur jie gyventų, 
turi glaudžiau bendradarbiauti 
su Vyriausia Bažnyčios-Taryba 
ir įsijungti į krikščionišką ir 
kartu lietuvišką darbą. Tik 
bendrom jėgom išlaikysime 
išeivijoje savo lietuviškas baž
nyčias Vokietijoje ir užjūryje. 
Ypatingai susirūpinta kunigų 
prieaugliu, nes dabartiniai lie
tuviai evangelikai kunigai jau 
apie 60 metų ir virš.

Vakarai buvo skirti praneši-

svarstė šiuos klausimus: kimi- Skėrys padarė platų pranešimą §įnė, Naktis, Aš verkiu rie- 
gų prieauglis, lietuvių evangeh- apie Lietuvių Evangelikų Liūte- na, Laukiu tavęs ir kitas mo
kų jaunimo reikalai, konferen- ronų Tėviškės parapiją Chica-kų jaunimo reikalai, konferen
cijos ir suvažiavimai 1968 me- goję, jos įkūrimą, atsiektus lai
tais. finansiniai įeikalai, evan- 
geliškos spaudos platinimas,

derniškas dainas. Kaina: ste
reo. 5 dol., siunta 50 c.

Nauja ilgo grojimo plokštelė 
"Sigutė" jau gaunama. Vaikam 
skirtas dainas ir pasakas išpil
do Aurelija Paukštelienė ir J. 
B. Jarai. Pasakos: Sigutė ir 
Liepsnabarzdis, Dainos: Milžinų 
šalis, Kartą karalaitis, Tmdy, 
žiema, Miegoti, vaikeli, Striu
kis beuodegis. Kaina 5 dole
riai. Persiuntimui 50^.

"Lietuviškos senos ir naujos 
dainos" — nauja ilgo grojimo 
plokštelė. Įdainuota: Užstalės 
daina, Prieš tolimą kelionę, Pa
vasario linksmybės, Bobutė ir 
Pilypėlis, Šią naktelę, Aš au
gau pas tėvelį, Tinginė boba, 
Oi tu Jieva, Jievuže, Oi lau
kiau laukiau, Stikliukėlis ir 
Mergužėlė brangi. Dainuoja: R. 
Marijošius, V. Noreika, L. Aba
rius, A. Mikalauskaitė, A. Staš- 
kevičiūtė, S. Petkevičius, V. 
Daunoras ir mišrūs chorai. Iš
leido Eurotone Co. Kaina: mo
no 4 dol, stereo 5 dol.

"Dainuoju jums, Aurelija". 
Mano gitara, Meilės ilgesys, 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos, Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, rožės, Emu na- - 
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos ste- ' 
reo plokštelė — kaina 5 dol. 
(Persiuntimui 50 c.).

"Lietuva Brangi" nauja ilgo 
grojimo plokštelė, kurioje cho
rų ir solistų įdainuota: Lietu
va brangi, Per šilelį jojau, Se
nas jūrininkas, Apynėli žalia- 
sai, Nemunas, žibuoklė, Tu pri
simink, O tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, Lietuviška polka 
ir Lietus lynojo. Išleista Kana
doje. Kaina 5 . doL

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas lietu
viškų dainų rinkinys “SU DAI-

mėjimus ir rūpesčius. Po to jis 
parodė, iš tos parapijos veikimo 
filmą; kurį susuko Vilius 
Trumpjonas Chicagoj.

Du vakarai buvo skirti pra
nešimam iš parapijų veiklos.

Vieną vakarą visi dalyviai 
padarė autobusu ekskursiją Į 
Bad Liebenzell ir aplankė pilį. 
Ten žymaus CVJM veikėjo kun. 
dr. Gedaičio dėka yra įsteigtas 
susitikimo centras jaunimui. 
Referavo pats šeimininkas, ši
toje pilyje dirbo ir apsilankė 
jaunimas jau iš 118 tautų. Tų 
tautų emblemos pakabintos 
vienoje salėje. Pats dr. Gedai- 
tis kilęs iš Rytprūsių, iš Jeluš- 
kio kaimo.

ko Pietų Vokietijoje, Baden- 
Wurttemberge, kurhauze Mon- 
bachtal-Schwarzwald, gruodžio 
4-8.

Suvažiavimo tema: sielų ap
rūpinimas arba pastoracija. Su
važiavimui vadovavo bažnyčios 
tarėjas kun. dr. Ernst Eber
hard iš Stuttgarto. Jis jau sep
tynis metus yra Pasaulio Liute
ronų Tarnybos vokiečių vyr. 
komiteto įgaliotinis ir atidžiai 
rūpinasi Liuteronų Bažnyčio
mis išeivijoje.

Suvažiavime dalyvavo virš 
40 kunigų ir bažnyčių darbuo
tojų iš estų, latvių, lietuvių, 
lenkų ir vengrų liuteronų baž
nyčių. Lietuvių grupėj dalyva
vo: kunigai A. Keleris, J. Urd- 
zė, J. Stanaitis ir A. Gelži
nius, ir bažnyčios darbuotojai 
Fr. Slenteris, mokyt Fr. Ske
rys, dr. med. Algimantas Gin
tautas, Marija Lendraitienė ir 
studentas Jonas Jakumaitis.

Suvažiavimo metu iš lietuvių 
grupės aktyviai diskusijose da
lyvavo neurologas dr. med. Al
gimantas Gintautas (baigęs lie
tuvių Vasario 16 gimnaziją dar 
Diepholce) po dr. med. Hakon 
Hellberg iš Suomijos paskaitos: 
“Psichinė higiena ir sveikatos 
išlaikymas žmoguje”. Dr. Ha-

F. Skėrys

KNYGOS PAPIGINTOM KAINOMŠi rinkliava baigsis po 12:15 
mišių.

Parapijos salėje minėjimas 
prasidės 3 vai. p. p. Minėjimą 
atidarys garbės pirmininkas 
kun. P. Pranckus ir perduos 
pirmininkui, kuris pristatys 
svečius. Pakviesti svečiai: Do- 

kongresmanas,
Walter Curtis — Bridgeporto 
vyskupas, Hugh Curran — 
Bridgeporto burmistras, valsty
bės ir miesto atstovai.

Minėjimui rengti yra sudary
tas komitetas, kurio garbės pir
mininkas
Pronckus,, pirmininkas 
Mitkus, vicepirmininkai 
Barius ir J. Rygelis, nariai J. 
Butkus, A. Klimaitis , F. Moc- 
kaitis, A. Sapiega ir A. Stani- 
šauskas. ,

Komiteto pirmininkas A.
Mitkus kreipėsi į Bridgeporto 
vyskupą W. Curtis ir miesto 
burmistrą H. Curran dėl Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mo. Vyskupas buvo paprašytas karinės pamaldos. Jas pakaito-

BRIDGEPORT, CONN.
męs Amerikoje, grįžęs su tė
vais į Lietuvą, pergyveno ten 
visus vargus ir atsidūrė Sovie
tų kalėjimuose, koncentracijos 
stovyklose. Jis puikiai pažįsta 

vos nepri^vn.^ -ąm-v,. jis ga-- - , ; .
mo, ir Bndgeporte atšvęsti Lie- ]ės nuį,Xo« ten esančia pi- nald 

dėtį.
Kalbos bus papildytos meni

ne dalimi, kuri prasidės su tau
tiniais šokiais ir dainomis, šią 
dalį išpildys Waterburio šokė
jų grupė. Tautinius šokius pa
pildys proza I. Ivaškienė 
Rygelienė.

Minėjimas prasidės su 
pamaldomis, dalyvaujant 
voms. Mišias atnašaus klebonas 
kun. P. Pranokus. Per mišias 
giedama lietuviškai, va
dovaujant vargonininkui A. 

Šalia kon. D. Irving pagrin- Stanišauskui. Po kiekvie- 
dinis kalbėtojas bus Alfredas nu mišių, pradedant 7 vai., 
Milukas. Jis nušvies savo per- moterys, pasipuošę tautiniais 
gyvenimus Lietuvoje ir Sovie- rūbais, rinks aukas prie bažny- 
tų Sąjungoje. A. Milukas, gi- čios Lietuvos bylos reikalam. vasario 16 ar gretimą sekma-

--------------------------------------------- ;------------------------------- -------------- dienį paskelbti maldos diena liaujančių tautų kunigai, baž- Valentina, a. Vaičiulaičio 
visoje vyskupijoje. Burmistrui nyčios darbuotojai ir pats dr. Susitikimas, J. Gailiaus
buvo pasiūlyta paskelbti vasa- E Eberhard. Iš beturiu jas lai- Gundymai, j. Gailiaus 
rio 16 Lietuvos nepriklausomy- kė kun JuIilB Stanaitis ,, mo. (try. tom.»

Kalvos ir lankos, A. Baranausko 
Kaimietiškoji psalmė, F. Timmermano 
Grožvydės meilė, P. Orintaitės 
Sveiki, gyvi, J. Parajaus 
Vyt** •>* Erelis, J. Kmito 
žvaigždė viršum girios, Alės Rūtos 
Lietuvių beletristikos antologija, II dalis 
Pirmoji pradalgė, literatūros metraštis 
Antroji pradalgė, literatūros metraštis 
Pulkim ant kelių, romanas iš Strazdelio gyvenimo 
Pulkim ant kelių, II tomas 
Baisusis birželis, Pr..J. Naumiestiškio 
žemės šauksmas, Alės Rūtos, apysaka 
Kur bėga Šešupė, A. Skirkos, legendos 
Bėgiai, K. Almeno, novelė* 
Taika ateina j slėnį, I. Joerg, romanas 
Vilniaus rūbas, P. Tarų Ii o, romanas 
Sniego platumos, A. Baranausko, novelės 
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitės 
Dailininkas Rauba, V. Ramono 
Proza, Gabijos leidinys, apysakos 
Nulaužta šaka, S. Petersonienės, vaizdeliai 
Viščiukų ūkis, A. Kairio, satyrinė komedija 
žvakidė, A. Škėmos, 2 veiksmų vaidinimas 
Vaidinimai, V. Frankienės, scenos vaizdeliai 
žiurkių kamera, J. Griniaus^ 3 veiksmų drama 
Aukso žąsis, B. PūketevRHūtės, pasakiška komedija 
Don Kamiiiaus mažasis pasaulis 1 ir II tomai

Vasario 16 minėjimas

Bridgeporto lietuviai bando 
pravesti Kongrese rezoliuciją, 
surištą su 50 metų nuo Lietu- 

•*- vos nepriklausomybės atkurt

tuvos nepriklausomybės šven
tę Vasario 16.

Kongresmanas Donald Ir- 
ving pažadėjo pravesti tokią re- 

* zoliuciją Kongrese. Ji lies Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimą, Sovietų pavergimą ir vil
tį ateityje. Galutinis tekstas 
bus suformuluotas po bendrų 
pasitarimų su kitais kongres- 
manais. Ta rezoliucija D. Ir- 
ving pristatys Bridgeporto apy
linkių lietuviam vasario 16 mi
nėjime, kuriame ir jis daly
vaus ir pasakys kalbą.

ir A.

11 V. 
vėlia-

yra klebonas P.
A.
V. kon Hellberg dviem metam ap

sistojo Tuebingene ir yra už
sienio misijos gydytojas. Kele
tą metų buvo Afrikos ir Azi
jos Evangelikų Liuteronų misi
jos centruose. Jis labai vaiz
džiai nupasakojo lankytų tautų 
mentalitetus, jų dvasinį gyve
nimą bei jų problemas.

Kasdien vyko rytinės ir va-

mis laikydavo visų penkių da- beletristika

POEZIJA
Atviros marios, L. Andriekaus 
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus 
Naktigonė, L. Andriekaus 
Marijos žemė, A. Tyruolio 
žemės pakopos, J. Blatružaičio 
Alfa ir. Omega, M. Vaitkaus 
Relikvijos, Nerimos Narutės 
Beržų pasakos, O. B. Audronės 
Sacra Via, A. Tyruolio 
Aukos taurė, S. Santvara 
Veidrodis jūros dugne, V. Bogutaitės 
Vidurdienio sodai, B. Brazdžionio 
Poezija, J. Aisčio 
Respublika, S. Lauciaus 
Anykščių šilelis, A. Baranausko 
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės 
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio 
Sidabrinės kamanos, K. Bradūno 
Maironio baladės, iliustravo P. Lapė 
šviesos mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė poema 
šerkšno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai 
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio, eilės 
Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitės, eilėraščiai 
Martynas Fierro, J. Hernandez poema 
Sutemos, J. Narūnės dienraštiniai posmai 
Rožių vasara, Marijos Aukštaitės eilėraščiai 
Eilėraščiai, H. Radausko, kietais apdarais 
Gruodas, A. Jasmanto eilėraščiai 
Ugnies pardavėjas, B. Rukšos, poezija 
Partizanų akys, J. Parajaus eilėraščiai 
Morenų ugnys, K. Bradūno poezija 
Neparašyti laiškai, M. Vilties, partizanų eilės 
Aukos taurė, S. Santvara, penktoji lyrikos knyga
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1.00 
4.00 
6.00 
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150 
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1.50 
1.50 
150 
150 
150 
150 
750 
550 
3.00 
150 
2.00 
2.00

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

Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių, Stereo 35.00 4.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo $5.00 4.00
Lietuva Brangi, 11 Bet. dainų, chorų — solistų įdainuota-----  550
Btaitijos vėjelis, 2 mamytės ir dūk. .15 Bet dainų. Stereo $5 4.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ------>.... 5.00
Ar žinai t* šalį, R. Mastienės. 13 lietuviškų dainų solo ....... 5.00
A. šabaniausko. po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
Aurelia. Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Dainuoju Jums. Aurelia šokių muzika Nr. 2.............  Stereo
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 
Dainos iš Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ans., 16 dainų. St $4 
Dainos Lietuvai, S. Čepienės komp. įdainuota 12 Het dainų 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. VazneBo —----- -------------
Dainos, A. Stempužienės 24 liet dainos....... ...... Stereo $7.00 6.00
Dainos, B Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos_____  4.00
Dainuojame *u Lione. 16 liet dainų, įdainuotų L. Juodytės 4.00' 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 liet dainų. Stereo $5 4.00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. dainų St $5 4.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. St. $5 
Garbė Tau, Viešpatie. Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 
Kur banguoja Nemunėlis, AL Brazio 9 dainos, 9 giesmės-----
Laužų aidai, 4 oktetų įdainuotų 16 skautiškų dainų------------
Lietuvos prisiminimai. L.JTuodis. 14 Bet dainų akomp. gitara 
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 tautinių šokių ._. 
Lietuviški šokiai, K. Daubaro akordeonu 18 šokių (Nr. 1) _.. 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo $5 
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St 5.00 
Glaudžia Trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 L patriotinių maršų 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, žukausko-VasiBausko juokai 
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ---------
LiAksmjeji broliai, 12 Baudęs kūrinėlių-------------- -------------
Liet dainų ir operų rinkiniai. J. Karvelis, 10 plokštelių _ po 
Lietuviško* kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt Vasiliūno-----
Lione Jodis contrafto, Town Hali 14 kūrinių re&taBo plokšt. 
Lithuanian 2-speed rėcord course (Nr. 1, 2 pL 2 žod.) . ,
Lithuanian 2-soeed record course ------------ ------------------------
Lietuviškos dainos Ir šokiai, Monitor Co., 16 L dainų ir šokių 
Lietuvių dainos Ir šokiai: 5 polkos, 4 valsai ir dainos. St5 
Lietuviškų šokių muzika iš 6 polkų, valsų ir dainų__ ■.-----

5.00
5.00
4.00
3.50.
5.00

4.00 
5.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

' 4.00 
4.00 
7.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
4.00 
4.00 
4.00

t įsiminimų 25 m. jubiliejus dainose---------------------4.00
inuosim, Čiurlionio ansamblio 16 L dainų. SL $750 650------ ...----------_ — — 400 

Operų Arijos, Sol. SL Baro Stereo $7.00 6.00
O ramunėle, pasakyk. Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių___  6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 Bet dainų---------------- 3.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2. 12 Bet dainų-šokių------- _ 3.00
Pilėnai, Liet. opera iŠ pavergtos Lietuvos (3 plokštelės)___  10.00
Poezija. A. Gustaitis ir Stasys Santvaras--------- -----------------
Ar pameni, V. Stankus. 10 šokių muzika solo___Stereo $6
Rožė* ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lengvos mus. šokiai 
Sutemų garsai. V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 
S. Barkaus radijo vak. dainuoja, 10 kalėdinių ir 10 HeL dainų 
Suk, suk rate!}, Vilniaus choro 14 lietuviškų dainų. Stereo $5 
Težydi vėliai Lietuva', vyčių choro (dainuota 17 Bet dainų__

wkol*m. Deinšvns ansamblio. 14 Bet dainų. St. $6 
Trijų metų Irutė, I*. Gtačttttta 8 HeL patriotinės vaikų dainos 
Tėvynės meilės nemari, A. Dambriauskaitės 13 Bet. dainų .... 
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika 
Worce*terio. Mėgėlų ratelio, 14 lietuviškų dainų .. 
Varpas, Toronto choro 8 HeL dainos ir S HeL operos, st $6.00 
7 Kristaus žodžiai, *v. Kazimiero parapijos choras ............
40 liet dainų muzika. Tautinio orkestro Wd. Stereo $5.00 
Lietuvių Tautiniai šokiai, Štutgarto simfonija. Stereo $5.00 
Lietuvon - Latvijon - Estijon Himnai ----------- ----------------------
Lietuvos Himnas Ir simfonija ---------------------- -------------------
Baltlc Countries National Antheme (33tyRPM) ......----------

su daina, N.Y. vyrų okteto 17 dainų. Stereo $5
Stereo $7.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
3.00 
5.00 
3.00 
450 

stereo 5.00 
350 
-5.00 
4.00 
4.00 
450 
2.00 
2.00 

__________________ ______________ ---------- L00 
National Antbem of tbe U.S. (33%RPM) ----- ---- ——----- 1.00
žibuokle*. L. Stuko moterų seksteto 14 Bet dainos. Stereo $5 4.00 
New Yorko Liet. Vyrų Choro 16 Bet dainos.

DARBININKO ADMINISTRACIJA
4.00

(Persiuntimo {Staktom prašom pridėti SOf; | Karato* |1.00)
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bes diena visame Bridgeporte kyt Fr Skerys Po pusryčill 
su atitinkamom iškilmėm. vykdavo Bibbjos darbas, kurį 

l-f’ pirmą dieną pravedė kun. Pau- 
Parąptjoje pereitais metais unizė iš Oldenburgo.

atnaujintas bažnyčios vidus ir 
langai, įrengti nauji elektrom- kasdieninio Biblijos dar
niai vargonai. Projektuojamas vyko paskaitos temomis: 
naujas didysis altorius. Parapi- “Psichinė higiena ir sveikatos 
jos svetainė irgi gražiai atre- išlaikymas žmoguje” skaitė dr. 
montuota iš vidaus. —O. Hakon Hellberg iš Suomijos;

---------------------------------■ “Pastoracija kunigui” ir “Ku
nigas kaip sielų rūpintojas”, 

Vasario šešioliktos šias dvi paskaitas skaitė prof. 
minėjimas Lindene Adolf Koeberle 1S Miunche-

Iškilmingas Lietuvos nepri
klausomybės 50 metų atkūri
mo sukakties minėjimas bus va
sario 25 d., 3 v. popiet Lietu
vių Laisvės parko salėje, 340 
Mitčhell Avė. Pagrindinę kal
bą pasakys Vliko narys Romas 
Kezys. Meninę programą atliks 
solistės Irena Stankūnaitė ir 
Ona Zubavičienė ir muzikės S. 
Mulks — čerienės moterų seks
tetas. Solistėm akomponuos 
muzikas — kompozitorius Jud-

Žagrė savo pagrindines for
mas išlaikė nepakitusias ilgą

tai buvo daromos iš su šakni
mis išrautos pušaitės, šaknys 
atstodavo žagrės rankenas. Ne
toli rankenų į ragočiuje pa
darytas skyles 43-45 laips
nių kampu buvo kyliu už
kalama beržinė išara. Išara 
baigdavosi dridantėmis šakė
mis, ant kurių buvo užmauna-

250 NA”. Iki šiol buvusios panašių 
250

sunkiai berandamos. Naujas
1- °° rinkinys kišeninio formato,

351 psl., atspausdintas ant ge- 
150 ro popieriaus. Dainas surinko
5-°° Gražina šimukonienė. Rinkiny-
1.50 je yra 392 populiarios lietuviš-
250 kos dainos. Platus stovyklose
2- 00 dainuojamų dainų skyriuš. Rin

kinio kaina 2 doL
"Peilio ašmenimis", rašytojo 

Jurgio Jankaus trijų veiksmų 
drama. Veikale pavaizduoja
mas Lietuvos gyveninio laiko
tarpis, kai paaiškėjo jog risi 
tarptautiniai, pažadai grąžinti 
po karo laisves tautom, kurios 
per karą yra jų netekusios, yra 
niekais nuėję, Kama 4 dol. .

"Tautos keliu" — dail: Jur
gio Juodžio tapybos kūrinių al
bumas. 50 spalvingų paveikslų 

3^u iškelia Lietuvos valstybės tęsti- 
250 
250 
150 
250 
450 
5.00

bos vadovas su 40 pamokų, 
-M gramatikos priedu, skaitymais
5.00 ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš-
350 kinimai anglų kalba. Nemo~

kantiem ar nedaug inokantiem 
150 lietuviškai — puiki galimybė S-
3- oo mokti. Parenzė L. Dambriūnas.

rinkinių laidos išsibaigusios ar

150 
2.00 

1050 
350 
350 
250 
2.00 
350 
450 
250 
150 
150 
350 
250 
250 
350 
155 
250

numą nuo vainikuoto karaliaus 
Mindaugo laikų. Kainh 7 dol.

MENAS, MUZIKA 
Art CoHection, pranciškonų meno galerija 
Lietuvos vaizdų albumas, V. -Augustino 
Mūsų tokiai, II tautinių tokių šventė* repertuaras 
Lietuviška muzika, C. Sasnausko - 
Kalėdų balsai, mišriam chorui 
Liaudies dainos, K. Banaičio 
Garbė Dievui, kun. K. Senkaus, giesmynėli* su gaidomis 
Lietuviais esame mes gimę, J. Žilevičiaus, lietuvių dainynas dai-

mi geležiniai noragai Išara navimui arba pianui, kietais viršeliai*
nrio rauočiaiis nėr ridiiri bu- GiesmynMio palydas, kun. K. Senkaus, didelio formato
pne ragoaaus per Viaun DU- Dainos aukžtam balsui su pianu II, VL Jakubėno

Lietuvos aidai, J. Stankūno, akordijonui
Dainos Lietuvai, S. eeriento-Mulks, solo balsui ir panui 
O tėvyne manoji ir Ramunė, S. čerienės, dainos po 50# 
Keep Us, O God, invocation, S. Mulks

MALDAKNYGES
Didysis ramyMs Kaltinis, prel. P. Juro 
Būk mums matonm, kan. F. Bartkau* maža* lietuvUka* 

sekmadienio miiiola*
Marija, gelbtki mus, Sibiro lietuvaičių maldaknyge

John T. Gregorio. Iškilmių ei- dabartiniam žiemos uostui. Didžioji savaite
gą nufotografuos ir nufilmuos Dailininkas V. Dubeneckis bu- Tikiu Dievą, maldynas, parengė kun. 8. Yla, 700 pusi.
Marija ir Antanas Balčiūnai. vo iškėlęs sumanymą pastatyti (paauksuota, kietai* etos visliais)

Šventa* Dieve, maldaknygė didelėmis raidėmis, paauksuota 
Minėjimą rengia Alto Un- ttOsto . (raudonais-450)

__ zentacimų laikinosios sostinės Apsaugok AukMiausias, kun. P. Aleksos, maža knygutė 
deno Skyrius, talkina visos or- prezidentūra, dperos ūvento* minos netuvitkai, pritaikyta naujai liturgijai
gamzacijos. Vm tandeno IT a- " j, vMkas, kun. J. Gutausko, vaikučiam* maldaknygė
pylinkės lietuvi,, kviečiami ---------- "pristatyta dirbtuvių ir san-gausu.. d,lyvauti V.T. VaMrsĮ ĮV*mio»

bai, maudyklės, žemas uosto 
Nykštukas yra mažiausias krantas iš miesto šerno 1931-36 

paukštis giesmininkas. Jis sve- metais gerokai pakeltas ir ap-

mis ir suveržiama pagaliuku.

Kauno uosta*

450 
850 
350 
250 
150 
150 
050

Poetė Katryna Grigaitytė — 
Graudienė šiam minėjimui spe
cialiai parašė patriotinio turi
nio eilėraščių, kuriuos padekla
muos Rūtelė Graudytė ir Aud
ronė Bartytė. Jom abiem vado
vauja eilėraščių autorė ir akto- Nemune ties Karmelitais bu
rė Birutė Vaičiūnaitė. vo didelė apleista smėlio sala.

'nkimasi, kad atsilankys ir Vokiečiai 1917 užtvėrė dešinią- 
Lindeno miesto burmistras ją šaką, padarydami pradžią

spygliuočių miškuose ir minta renka žiemai garlaiviai, bai- 
žalirigais vabzdžiais. dokai, žemsemės, motorlaiviai.

Išleido lietuviai prandftonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dti.

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader for

3 00 Selį-Iiutruction. Parengė W.
3 00 R. Schmalstieg ir A. Klimas.
155 Kaina 1 doL
į Lietuvos genersl. konsulu J.
750 Budrio abiminimsi “KontržvoL

gyba Littuvoja” ką tik išėjo 
5-00 iš spaudos. 224 psl. knygoje
150 autorius vaizdžiai apžvelgia

kontržvalgybos veiklą Uetavo- 
VufcvėHA preL K. Vasio, kryžiau* kelias, graudūs verksmai etc. 150 netrukus pO nepriklauso

mybės atgavimo. &npų ir k> 
tų įtartinų asmenų sekimas ir 

750 jų kenksmingų siekimų atiden-
1250 ginuu skaitytoją suįdomina ir
1050 pagauna. Kaina 2.50 dol. Šią ir
150 kitas lietuviškas knygas bei
2 00 plokšteles galima įsigyti Darbi

ninko administracijoje.

Sodybų pievelės, A. šeštoko, pievų priežiūra 
Valgių gaminimas, 585 pust, kietais virėeliais 
Lietuvių kalbos vadovas, P. Skardžiaus ir kt. 
Dabartinės lietuvių kalbės žodynas, J. Balčikonio 
Lietuvių Moksl. Akad. Suvažiavimo Darbai V

DARBININKO ADMINISTRACIJA



SIJONAI LIETUVOJE

tūlio rtdotlMos
Lietuves Atandtemų Radto Valanda 
■J NEW YORKJE

SęaL^EVD
133d Kil. VTjf ...
Dr. Jokūbas X Stekas. 1016 Sehfei- 
fter Rd. NJ. 07399; tai. 281-
288-6878.

Lafete* Žiburys — NEW YORK — 
T Jrhivjų ir anglų kalbomis wfciwe-' 
dieniais 9-10' vai ryto w±±tsl 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Matei
ka VI 5-6332 te Romas Ke^s TV 
4-1288, 82-15 «9th Pi., Middle VU- 
lage, N.Y. 11379.

173 Arthnr 8L, Brockton 18, Mass. 
; Tet, JU 6-7200 
FM.bangonds 105,7 MC- .

seg. M WXOX,Ftamtagbttuh, Mėsa 
StedUteMUMB a - 9 v*. ryte 

WHK -Mi» ML ModforA Mass. 
SUdna&n&feirin U ta & vt£

uterijviSMV šbseiodijv
. ., AaiXq valanda 

girdima kiekv. .šeštadienį 3-4 p.p. 
iš lietrrrtto stojęs WJLB-AM -1400 
kilo. Pranešėjai: Patrida Bandža ir, 
Algis Zaparackąs; vedė jas — Ralph 
Valatka, 15796 Lesurė, Detroit, Mich. 
48227; tel 273^2224.

HARTFORD^ CONN.
Ved. ALQ. DRAGCNAVIcrUS 

WBM1-FM 95.7
273 Vlctorta Bd, fisrtfortt 14, Cmm.

. <;TeU 349* 4502
Sekmadieni — nuo 12 iki 1 pa,

prrrsBuftGH, pa. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS
62 Shady SU W. Pgi^, Penna. 15228 

T&. 5^-2754

PHtLADELPHIA, PA. 
WTEL, 060 kifocycfes

* • -

Su rogutėmis j kalnus Nuotr. V. Maželio

Cirpolis, Sprmgfield, N. J., J. 
Jfikoiaštis, Westwood, N. X, 
R. Giedraitis, Long Branch, N. 
J„ S. AngaMs, Paterson, N. J., 
K. Šeštokas, R»hway, N. K A. 
AbakanavičiHS, Littie FaUs, N. 
J., G. Janšen, Union, N. J., W. 
WHdis» Ansotna, Conn., A. Pe
trauskas, Prospect, Conn., P. 
Baskas, FStefieM, Conn., J. 
UMrikis, Poąabnock, Conn., L 
Sžamslavattis, Kewanee, HL, S. 
Kasputis, Rockford, BĮ., L Va* 
lančras, Ė. Cgo, Ind., P. Pupius, 
Į. Serapinas, POdinas, J. Zob- 
nekas, O. Izokaitienė, J. Me- 
smakas, E. Lepanskas, B. Nai- 
rys, A. Karma, S. Zftas, Cgo., 
m., Gedraitis, M. Bagusevėch, 
Scranton, Pa., A. Maskelunas,, 
Pgh. Pa., Ji Shtirskis, Coopers- 
burg, Pa., J. Smdsky, New Ho
lą. Pa., F. Gabalis, Edinboro, 
Pa., A. Kurauskas, Minersvillė, 
Pa., J. Zelonis, Shenandoah,

topiack 
Y0UBAD 

CANCEL OR CHANG£ 
Tėl. ?67-3M0

STEAM BATHS. MAS3AGES for 
Latttes: Tumtey and Thuratay; for 
Men: Mondiy. VVedneeday, Friday, 
Saturday and Sunday. Hours 11 AM 
to U PM. Leonard Beckford Finish 
Steam Baths 1939 Madison Avenue 
N.Y.C. betueen 124 and 125 Streets 

TeL LE 4-9686

JUDO GOOCHMAN 
CONTRACTOR 

Evęrythingiathe Contracting Field 
Carpentry vrork Betek vrork 

AU Violations Removed 
' CaH 366-6638

Tradicimii drabužių^ sįjomi 
medžiagos atžvilgiu buvo dvejo
pi: naminiai ir pirktiniai

Namuose austi sijonai kai ku
riose vietovėse, pavyzdžiui, Ei
šiškių ir Trakų rajonuose, bu
vo vadinami suknelėmis, Aty- 
taus, ■ Švenčionių, Ignalinos — 
andan^tais, undarokais, žerstu- 
kais, tuo tarpu pirktiniai daž
niausiai čia vadinti spadhyčėo- 
nus.

temaftyėje ir Užnemunėje
— * 9 - 9 Ą9 -E- —2 »

mCS I Hf K<H f HH. UUL milllHlml 

vachnti sijonais, khqąėdi^ių— 
kedėliais

Sijonams „naudota įvairi na
mų darbo medžiaga: viburnė, 
pusyftaonė, lininė ir pakulinė.

šienpiūtės ir rugiapiutės me
tu buvo dėvimi lininiai sijonai, 
per mėšlavežį ir bulviakasį — 
pakuliniai o švenčių dienomis, 
emant į bafatyčią ir į svečhis 
~ vilnoniai te pusvilnoniai.

ANDERS0N SHIPPiNG SVC
PACKING k CRATING SSCVICE 

T0WBST JNDIES 
CENTRAL and SO. AMERICA 
We Supply Crates and Barnis 
1215 Prospect Avė Bromų N.Y.

KI 2-1795

LO R ELEI
Populiariausia šokių vieta Yorkviteje

Kiekvienų sekmadieni šokiai nuo 4 vai p^p.; kas vakarą, išskyrus 
pirmadienius, groja Fred Breitenbachs didžiulis Lorelei Šokių orkest
ras; kiekvieną antradienį tarptautinės šokių “varžybos; šo£a žymi 
Georg-Cbnnely trijukė; puikūs laimėjimai, vokiška virtuvė, impor
tuoti ir vietiniai gėrimai, europietiškas patarnavimas.

233 East 86th Street (tarp 2 ir 3 Avė.) New York City 
TeL SA 2-9926

G. A. LOPEZ 
Forvvarding & Shipping Co.

Internatiniai Freight Forwarders * 
Custom House- Brokers

Air Cargo Personalized Service 
19 RectorSt. - NYC - WH 3-7372 
FMC 147- Cable GALOPEZ, NY

Pa., P. Simąnonis, Chester, Pa.,
A. Juodvalkis, E. Cgo., Ind., J. 
Kovas, J. Gailiunas, E. Gedcer- 
tienė, J. Sablinskas, A. Evas- 
kiena, Toronto* Cann., P. Abar- 
tis, Grassie, .Gah., A. Paulionis, 
St. Catharines, Can., F. Pocius, 
London, Can., H. Steiblys, Ha- 
milton, Can., ,Ą. Žilėnas, Sud- 
bury, Can.,* R. Barisa, Abervil- 
le, Can., J. Leveris, Campbells, 
Bay, Can., K. Roman, Fenwick, 
Can., Kun. Jj oTautkus, E. Ka
tilius, Omaha,' Nebr., K. Dau
gėla, Bedford, N. H., A. Gillis, 
Manchester, H., A. Zizmins- 
kaitė, Racine, Wisc., R. Zujus, 
Charlestoh, S.C., P. Kiškūhas, 
Lewiston, Me., B. Gailiunas, P. 
Tiezis, MadisOh Hgts, Mich., 
Vysk. J. Rancans, Gd. Rapids, 
Mich. B. Girnius Detroit,‘Mich., 
O. Skupeika, Hollywood, Fla.,
B. Paleckis, St Petersburg, 
Fla., A. Vizbora, Clearwater, 
Fla., M. Norkevich, Lake 
Worth, Fla., D. Klimas, V. Vaš- 
kys, M . Paškauskas, C. Sarpa- 
lis, Balt. Md_, S. Ofrossimow, 
A. Petrutis, $ash., D, C., A. 
Cesonis, Kpdą Į^oster, Mo., K.

SEVVTNG MACHINES repossessed, 
Portable Consoles, Deskmodels pay 
balance due. Singer touch and sew 
1105.90 others from $19.

Call Credit manager ■
924-7930

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

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

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus"

ALFRED ARCH1BALD
Z'z ~ President ; ....

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir Hetuviškai. • Turtas (Assets) virš $132,000,000

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka 5% v^sll riišių taupomus pinigus.

EUT
Darbininkui paremti aukojo
Po 3 dof. J. Baltrus, Du Wappinger Falls, N.Y., J. Balt- 

Bois, Pa., J. Bernitsky, Pt. Car- ražaitis, Rochester, N. Y., R. 
bon, Pa., M. Pečiulienė, Downs- Šlepetys, Brick Town, N. J., K. 
view, Pa., J. Zulpa, Cortland, Graudienė, Newark, N. J., J. 
N.Y., P. Sarpalius, Paterson, N. Gilius; N. Haledon, N. J., J. Ar-

,, P. Bachis, Bayonne, N. J., nas, Fair Law», N-."J., ^A. Vit-
J. Žukas, No. Haledon, N. J., kus, fferrison N. J., A Budmk, M , seaftle, Wash., I. 

L^Stukas, I^de, N. J V. Pgh. Pa H. Slue^ PMa, Pa Wa A.
. Mehmene, Matawan, N. J., A. K. Lambertas, P^tstmvn, Pa., A. Calif., T.

Apkirpimas veHvr Diskenas, Maywood, N. J., J. W. Markaloms, ReynoldsviUe, v Andriukonis Arling-
Vyriškis su maža vaiku įeina Vigėlis, Collingswood, N. J,, P. Pa., V. Balulis, FrackviUe, Pa., s^pinis’ L Noį

j khpyklą. Kai kirpėjas baigia Brazauskas, Baramus, N. J. A. K. Krivickas, Clarks Summit, feut^ Kalbus Cambridge 
vaikį apkirpti, vyriškis sako: Dūda, Milford, N. J„ S. Kontri- Pa., B. Strimaitis, Mt. Carinei, Masg‘ M p Paunu’

— ŠOktelsiu tik išgerti a- mas, Irvington, N. J., M. Sla- Conn., S. Mikinius, New Lon- *’ Yankail<!k’ k. Ros_ lauš. bok; Union, .N. J, J. Vaichus, don, Conn, K. Margienė, W. ^M^s SsŽus^,

Kirpėjas, nukirpęs vaiką, ii- j. Paknis, A. Dargis, A. Pieta- Hartford, Conn, Ambrose, L Kun M Vembre M Boyden
gai nesulaukia vyriškio. Paga- rienė, Kearny, N. J, a Mikai- Tvizbutas, Hartford, Conn. E 'j cijuneles, Brockton,

n' Po 1 dol. — V. Solomonas, Mass, A. Paliulis, M. Zerolis,
K & K Poderys, S. Shufekis, A. Gai- B. Galinis, K. Plevokas, A.

nulindo tavo tėvas. ka, T. Staugaitis, Newark, N-J, Ozone Pk N Y A Jo- Venckus, V. Adoihkaitis, Dor-
Tai visai ne mano tė- v. Rudzinskas, J. Revukas, ’ T '__checfer Masfe ‘S Ruvnaitis F. , . -. .__ m * ... T nvnas. J. Chtpulis, Middle Vii- cnesrer, mass, o. rvugnaiub, r.

vas, — atsako berniukas.—Tas Cranford, N. J, A. Žemaitis, L. Strumbris Wood- Sablinskas, Simonaitis, C.
« Tindon N J. V. X, N Y, X MMs^ Simulynas, ’l^ėnkeBūnas; D.

. N T Springfield Gardens, N. Y, A.
‘ Kvedaras, Jamafca, N. Y, A.

Po 2 dol. — J. Petrėnas, S. Kairys, Rego Pk, N. Y, J. Aly-

PO 5-0032

tfATERBUHY, conn. 
vnivco - AM - 1240

Šėkmad. 9-^5'Ik? 10:30 ryto

.1

J-,
v.

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. 
1TTO3 -^ E. Ballerfen — IN 2-1461

ALEX KOMAR 
FUNERAL HOME

Forlntegrity, Deperidability
and Ethics

583 Vau Houten Avė CKfton, N J.
Call <201) 777-0942

Beaded flowers. We carry a full line 
of supplies: wires, rosary pliers, eut- 
ters, florai tapė clay, moss, šilk floss, 
instruetion books, etc., for making 
yonr own beaded flowers. Narnės of 
teachers supplied upon reųuest. A. 
Gampel, 33 W. 37 St. NY, NY 10018

MULLETROE (FISH EGGS) 
Fresh Frozen Comed Saite Dry. 

We ship all over the country 
and Mediterranean area 

any quantity S.M.B. 
914 NE 2-6545

paklausė, ar n«K>rėčiau apsi- Kovell, V._ Sabaliauskas, Colo- 
kirpti veltui -

Tfltrai paliko . _ _ . . _ .
— Pamėtei žmoną, o nieko Ruginis, X Šaltis, P. Gagas, P. ta, Elmhurst, N.Y., A. Žukas,

Antanavi&us, J. Tamašauskas, 
B. Girdys, VZorcesier, Mass., 
J. Adomaitis,: Lakevood, Ohio, 
Dr. L- Alssen, Bowling Green,

— Kaip gi?! O vilkai?
S. Dzikas, S. Zobarskas, M. Pa-

K. Ralys, Cleveland, Ohio, G.
S, J. VilpSauskas, BFkiyn, N. p. Kleiza, M. Povilaitis, K. Būt- šilingaitė, Berwyn, BĮ.

Y^ A. Mažeika, S. Ozone Pk., rulienė, Maspeth, N. Y., J. šeš- 
N. Y^ J. Maurukas, E. Skobei- tokas, A. Rozniekas, J; Gomez,

gan, Elmont, N. Y., V. Naro- 
nis, New Hyde Pfc., N. Y., P.

Petkevičius, J- Blazaitis, Massapegua, N. Y.,

Northport, N. Y., V. Rutkaus
kienė, Smithtown, N.Y., V. Dra- 
gūnevičius, Mamaroneck, N. 
Y., A. Beleckas, Raganiau, N. 
Y., K. Karbočiųs, K Valikonis,

Dėkinga DARBININKO

oecr& j>ark 
PHARMACY ■ 

Wm. Anaatart, B-S.
77-01 JAMAfCA AVENUE 

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

WE DELJVER 
Mtehigta 2-4130

KARLSON’S 
FLOWERS, INC.

Gėlės. Vaisių pintinės.

84-11 JasHjiut Avenue,
VVoodhaven N.Y. 11421

Sus, Yonkere, N.Y., J. Pauža, 
D. Vaidus, Hudson, N. Y., G. 
Penikas, Mdvffle, N. Y., A.

Ivaška, P. Wilhains, Fairlawn, 
N. J., B. Sarkenis, J. KraHkans- 
kas, V. Raugas, V. Ūkas, New-

Įsteigta 1917 m.

EX. OPERATORS on Sportsvvear 
Steadyvork also button hole oper- 
ator on Ressie machine — work 
near home. Kathy Dee Sportswear 
1087 Broadway Brooklyn

GL 2-4868

FEMALE
OPERATORS - SINGER - Finisher 
FJoor gfris. Ezperience — Dresses 
Ssreaters. LEVINE 1329 Willoughby 
Avė. Brooklyn, N.Y. — 497-6011 !

« 
Afrtean-American BOOKS for child- 
ren and adrdts — RICHARDSON’S 
Afrtean-American Bookstore — 870 
Nbstand Avė. BTdyn, N.Y. 11225 
771-7394 OpenHHxrsdaystflll0p.m. 
Closed Toesdays and Sundays.

Kas norėtu skalbtis Darbininke 
praSoiMs skambinlk

GLrnmore 2*2923

Adrmto __________ _______ __ ___ :----------------------
DARBININKAS nrtjtem rimftytojam pirmtataug mttut 
flk IBM VM tffl kur begyventų, moku |7.W

Už katondortų 9......... ...........

Spaudai paremti 9— .......... .........

ark, N. J, J. Berteška, Kearny, 
N. J, S. Ramonas, Unden, N. 
J, O. Linartast Bite., N. J, I. 
Ramanauskas, HiUride, N. J, 
H. Budris, Freehold, N* X, i- 
Aidukas, Cttfton, .N. j, W. A- 
domaftte, N. Haledon, N. J, G. 
Surdėnas, BUchvood, N. J, B. 
Udalones, Irvington, NJ, H.

FRANK J. VOGEL
Laidotuvių direktorius

McCUE FUNERAL HOME

Koplyčios galimos, kur tik 
reikalingos

Autamn Avė, Breoklyn, N. Y.

laidotuvės yra tikėjimo 
paliudijimas.

Universal šermeninėje

FUNERM. CHAPEL, INC.
52 nd Street at Leangton Avenue 

Ray Kerbelis, Dir.

PL 3-5300
I

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINfiSE

Šiam amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkamą patarnavimą

HOLLANDER 
CYPRESS CORPORATION

800 JAMAICA AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

AP 7-2332

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

DA 6-2123
W. Bielanski - C. Kardovich

E. Novak

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler 
A. ŪSELIS 

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

Charm Beauty Shoppe 
REGINA ŪSELIENB — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. 
Plaukų dažymas

26T St Nicholag Ave^ Eidgewood, N.Y.

SWWMNIAIS/[riPAMTA 12~6 • (212)2Wi ~

ScuiA&roFurs^fic.

305 SmNTH /VL(<or.27«i$l),NEW YORK,NY 10001

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YOBKE 
VUKBKOB SPEC1ALYBRS

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

V teikite — įsitUebttite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorfce: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
RWteweode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Aeteijtje: 29-g* 8teinway Street — AS 4-3210 
Ftail Park, L.I.: 259-17 HlIMde Avė. — 343-6116 
E. Northport, UI.: 250-A Lark FieM Rd. 516-757-0801

FranMta Sų, UI.: M1 Hempetead Tpue. — 437-7677 

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

Jackaon Hefųhte: 82-10 37th Avenue — OE 5-1154 

PoughlMefNle, N.Y.: 450 Main St — 914-454-9070
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motina Marija

ir

11221.

naujo klebono J Aleksiuno pager-

Apreiškimo parapijos garbės klebono prisidėti prie tos gimnazijos iš-

kaip 
nuo- 
vasa-

na- 
šei- 
500

Franceson, 
amžinus

ga kviečia geraširdžius lie
tuvius prisidėti aukomis prie 
židinio kūrimo, kad po ilgai už- gantas čia pat vietoje leido

Šokiam gros keturių asmenų orkestras 
Vaišingas bufetas

Skulptorių* Vytautu* Raulmaitla, kurio skulptūrų paroda Muo metu vyk«- 
HIH, N. Y. 11418. TuMf. Hl 1-8720. ta New Rochelle kolegijoje. Nuotr. V. Maželio

J. J. Rocnoy, JAV atstovų ru- 
mų narys iš. Brooklyno, labai 

; nuoširdus lietuvių draugas, kal
bės iškilmingame Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 50- 
čio minėjime vasario 18 Wa- 
shington Irving mokyklos salė
je, Manhattane. Minėjime yra 
sutikę dalyvauti ir daugiau JV 
kongreso narių. Taip pat, kal
bės dr. J. K Valiūnas, Vliko 
pirmininkas. Pradžia 4 V. Ren- 

' kimės visi dalyvauti.

Pašto įstaiga Darbininko ad
ministracijai pranešė dėl įvai- 
rių pareikštų nusiskundimų a- 
pie laikraščio pavėluotą prista
tymą. Paštas bu’vęs perkrautas 
ne tik kalėdiniame laikotar - 
pyje, bet taip pat ir po Naujų 
Metų, nes daugelis skubėjo 
kuo daugiau korespondencijos 
išsiųsti dar prieš pašto tarifo 
pakėlimą. Dabar paštas vėl už-

DABBINIMKAS

GL 5-7068 
GL 24916 
GL 2-2923 

___ GL 5-7281

Muz. Herkuli* Strofa išpil
dys smuiku naujausius Karna- 
vičiaus kūrinius Balfo vakarie
nėje.

Kęstutis Miklus, aktyvus New 
Yorko LB veikėjas ir Tarybos 
narys, savo asmenine iniciaty
va padarė žygių šių metų Va
sario 16 proga Lietuvos reika
lą iškelti amerikiečių visuome
nėje Long Island, N. Y., Nas- 
sau ir Suffolk apskrityse, kur 
jis gyvena, dirba ir dalyvauja 
amerikiečių organizacijose. Jo 
pastangomis tose apylinkėse' 
bus paskelbtos proklamacijos, 
gautas nemokamas radijo pus
valandis, kurio programa pasi- 
rūpinti leista patiem lietuviam. 
Taip pat nemokamai gautas vi
sas puslapis vietos laikraštyje. 
Tai gražus jo Įnašas i sukaktu
vinių metų minėjimą.

A. Korsakas, Darbininko skai
tytojas iš Minneapolis, Minn.,

Aleksandras Vakselis, uolus Lietuvių Bendruomenė* v eikėjas, N.Y. apygardos pirmininkas, III pasaulio lie
tuvių seimo rengimo komiteto vykdomasis vicepirmin inkas, pasitarime su spaudos atstovai*, sausio 22.

Nuotr. R. Kisieliaus

tonos
SmuHcimnko Izidoriaus Vasy- 

liūno koncertas Įvyko sausio 
21 Jordan Hali Bostone. Buvo 
išpildoma Kazio Banaičio kūri
niai: Sonata in D Minor smui
kui ir fortepionui, Suite pasto
rale smuikui, klarnetui ir forte
pionui ir Sonata rapsodica in 
B. Minor. Programą atliko Izi
dorius Vasyliūnas, Vytenis Va
syliūnas ir klarnetistas David 
Mott. Izidorius Vasyliūnas yra 
vienas iš aktyviausių lietuvių 
muzikų, šios žiemos se - 
zone tai jau trečias jo koncer
tas ir dar du numatyti. Jo kon
certuose lankosi ir amerikie
čiai, be to, jų muzikos kritikai 
aprašinėja spaudoj.

Sėkmingai išlaikė egzaminą
Į vyresniuosius moksleivius susirinkimo gavome ir pasi- 

ateitininkus šeši kandidatai iš- linksminti — 
t.. . , - , . _ laikė egzaminus gruodžio 16.
tikrina normalų patarnavimą. kuri laiką gyveno Brooklyne. „ Egzaminavo dvasiosvadaskun. 
Darbininko skaitytojai, negavę --------—j °
Darbininko kalendoriaus 1968 
metam, prašomi kreiptis į Dar- 
binininko administraciją, pri
dedant išlaidom padengti bent 
1 dol.

Skulptoriaus Vytauto Rauli- 
naičio darbų paroda šiuo metu 
vyksta New Rochelle kolegijo
je, N. Y. Paroda bus atidara 
iki vasario 25. Išstatyta 16 
skulptūrų. 

Dail. Jurgis Juodis sutiko

Dabar persikėlė Į Detroitą tom 
pačiom inspektoriaus pareigom 
prie federalinės valdžios vaistų 
ir maisto inspekcijos. Kartu su 
juo išvyko ir 
Korsakienė.

Marijona 
rašydama Į 
nius Petrą, Boleslovą ir 
mos mirusius paaukojo 
dol. pranciškonų statomiem 
Jaunimo namam New Yorke. 
Už auka nuoširdžiai dėkoja 

meniškai dekoruoti Maspetho L pranciškonai, ir ta pačia pro- 
lietuvių parapijos salę, kurioje 
vasario 3 Įvyks iškilioji Balfo 
vakarienė.

dr. A. Norius, vyr. moks, vado
vas Rimas Gedeika ir mokslei
vių kuopos pirmininkė Astra 
Ruzgaitė.

Tą pačią dieną 4:30 vai. p.p. 
įvyko rytinio pakraščio vyr. 
moksleivių ateitininkų susirin
kimas pas Marytę Mažeikaitę. 
Susirinko moksleivių iš Phila- 
delphijos, Worcesterio, Putna- 
mo, New Haveno, New Jersey 
ir New Yorko. Buvo tikrai ma
lonu susitikti su senais drau
gais ir susipažinti su naujais.

ŠĮ kartą paskaita buvo labai 
Įdomiai pravesta. Dr. VĮ Vy-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
DIDŽIAJAME NEW YORKE

. Daugeliui pageidaujant skel- 
šokom ir daina- biame Darbininke lietuviškų 

vom. mišių laiką sekmadieniais New
Kitąrytąanksti susirinkom Yorke irjo apylinkėse.

Angelų Karalienės'bažnyčio
je — 8 ir 11 vai.

Apreiškimo bažnyčioje — 8 
ir 11 vai.

Šv. Jurgio bažnyčioje — 9 ir 
11 vaL

Atsimainymo (Maspethe) —11 
vai. (ir 8 vai. pirmą bei pasku
tinį mėnesio sekmadienį).

Aušros Vartų bažnyčioje (N. 
Y.) — 11 vai.

Elizabeth, N. J. — 11 vai.
Newark, N.J. — 10:30 vai.
Paterson, N.J. — 7:30 

10:30 vai

prie Angelų Karalienės bažny
čios, kurioje visi organizuotai 
su vėliavom ir uniformom daly
vavome mišios# Dauguma jau
nimo ir tėvelių priėmė komu
niją.

Po mišių moksleiviai, studen
tai, tėveliai ir visi svečiai su
ėjo Į salę, kurioje radome ska
niai mamyčių paruoštus pusry
čius. Ši metinė — kalėdinių 
pusryčių šventė išsiskyrė iš vi
sų praėjusių švenčių tuo, kad 
dalis ateitininkų, kurie dar bu
vo kandidatai, pasidarė tikri a- 
teitininkai — davę Įžodį.

Įžodžius davė jaunučiai, vy- VatLa
trukusios teismų bylos kaip ga- mums pasirinkti paskaitai ne res. jaun. moksleiviai ir dvi stu- T<IICTI<JIHI<II lwW TOTKc 
Įima greičiau būtų galima pra- vieną, bet kelias temas. Daug dentėš.

Norintieji dalyvauti iškilioje dėti statybas. Aukas siųsti: idėjų buvo siūlyta, pav. narko-

Kas norelę persikelti gyven
ti į ramią ir gražią vietą, ras 
jau įrengtus, naujus namus. 
Priimami užsakymai pagal as
meniškus pageidavimus. Tik 
pusantros mylios nuo State u- 
niversiteto, 1 mylia nuo aero-’ 
dromo, 8 mylios nuo Skaneate- 
les lake. Kreiptis: Jonas Zulpa, 
53 Groton Avė., Cortland, N.Y. 
13045. Skambinti po 6 vai. vak. 
(607)756^6584; -

J. L. Giedraitis, rašomų ma
šinėlių, televizijos ir radijo a- 
paratų “Spartos” parduotuvės 
savininkas, padovanojo Darbi
ninko administracijai puikią 
lietuviškais ženklais rašomą 
mašinėlę su 13“ voleliu.

Fotografas V. Maželis, 
savo auką Balfui, darys 
traukas Balfo vakarienėje
rio 3. Vakarienės proga veiks 
bufetas su turtinga loterija lie
tuvių šalpos labui.

_____Naujosio* Anglį įo» Baltv 
Draugija turėjo metinį pcibuvį 
sausio 21 Tarptautinio Institu
to patalpose. Pobūviui vadova
vo inž. Vytautas Izbickas. Dr. 
Algirdas Budreckis iš New Yor
ko kalbėjo apie komunistų da- " 
romus žygius kompromituoti 
mūsų vadovaujančius veiksnius 
ir skaldyti visus lietuvius. "Į 
naują valdybą išrinkta po 7 as
menis iš kiekvienos tautybės. 
Lietuvių tuo tarpu yra šeši: 
Ona Ivaškienė, Irena Veitienė, 
Vytautas Izbickas, Česlovas 
Mickūnas, Lionginas švelnis ir 
Vytautas Žiaugrą.* Baltų Drau
gija Bostone dirba gražų kultū
rinį darbą. Kiekvienais metais, 
be kitų darbų, surengia kiek
vienos tautybės po vieną kon
certą, kviesdama menininkus 
iš Įvairių vietovių. Tie koncer
tai yra recenzuojami ir ameri
kiečių didžiosios spaudos.

Lietuviu Piliečių D-jos So. 
Bostone sekretorius Albinas 
Neviera, išbuvęs tose pareigose 
per 15 metų, daugiau į valdy
bą nebekandidatavo ir, pasi
baigus kadencijai, pasitraukė. 
Klubo valdyboje A. Neviera iš 
viso išbuvo Įvairiose pareigose 
25-rius metus.

Inž. Jonui Variui sausio 20 
suėjo 50 metų. Ta proga žmo
na JBrofiė, padedama- eilės . po- 
nių, suruošė savo namuose di
džiules vaišes, kuriose dalyva
vo daug svečių ne tik iš Bos
tono ir apylinkių, bet-ir iš ki- / 
tur. Svečiai inž. Jonui Vasiui Į- 
teikė dailininkės Paukštienės 
paveikslą.

AUKOS VASARIO 
16 GIMNAZIJAI

Kalėdų švenčių proga per Bū
relį Nr. 120 Vasario 16 gimna
zijai remti aukojo: Liet. Bend
ruomenės Bostono apyl. valdy
ba — 25 dol., Anicetas Griga-

ELIZABETH, N J. liūnas 20 dol., Vyt. Stelmokas
Užgavėnię vakaras 10 dol., po 5 dol: Z. Baranaus- 

Vasario 3—balfo vakarienė ir jav Lietuvių Bendruome - kienė, A. Gegužienė, St. Jur-
„ „. t . . - - - - - - - . E vyresniųjų, moksleivių ižo- parapiios N jersey apygardos nio- gelevičius, P. Kairaitienė, K.
Balfo vakarienėje, turi iki sau- Franeiscan Fathers. 680 Biish- tikai, vedybos, hippies, svaigi- dį davė Jūratė- Balsytė, Loreta o 3 2pjaunlmo Mkial 8:30 Šamas Užgavėnių vakaras bus Merkis, Z. Petrauskienė, P. Pil-
šio 30 apie tai pranešti Balfui wick Avė., Brooklyn, N. Y. narni gėralai ir kt. Dr. V. Vy- Malinauskaitė, Jurgis Oniūnas, vai. vak. Lietuvių Atletų Klube. vasario 24 d 7 vai vak Eliza- ka, A. Puskepalaits, kun. M. 
(galima ir telefonu: EV 7-1422). 11221. gantas visas iškeltas temas na- Edmundas šilkaitis, Bernadeta Vasario 4 — Apreiškimo parapi- N j ^etuvių Laisvės sa- Vembrė ir J Šavelis. Būrelis iš-

grinėjo ateitininko požiūriu — Tutėnaitė ir Jonas Vainius. Įėję, 269 Stecond St. laiko gimnazijoj vieną mokinį.
Po Įžodžių sekė sveikinimai būnąs Pokmaise Terrace, Greenpoint Programą išpildys: dramos Būrelio nariai kas mėnuo mo- 

(Brookiynj. Rengia parapijos orga- aktorius Vitalis Žukauskas ir ka po 1 dolerį. Jei kas norėtų

gnnėjo ateitininko požiūriu — Tutėnaitė ir Jonas Vainius.
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinit= kiek tie dalykai rišasi su mūsų 

ateitininkišku gyvenimu. Tik- v VoIerto i§ phfladeiphi- 
rai buvo daug kas išsiaiškinta paskaita apie Betliejaus 
ir suprasta. Didelė padėka dr. žvaigždę.
V. Vygantui. Kalėdinių pusryčių ir Ho-

Po paskaitos ponia Mažeikie- džio šventė savo nuotaika ir 
nė skaniai mus pavaišino. Po SVečių gausumu (dalyvavo pa

sitraukiąs ir naujasis A.F. va- 
Algirdui česnavičiui, anks- das, generalinis konsulas ir 

čiau gyvenusiam 74-15 88 Avė., daug kitų garbingų svečių) tik- 
Woodhavenė, N. Y., yra laiš- rai pasisekė. Nuoširdžiai dirb- 
kas iš Lietuvos. Atsiimti Dar- kime, kad tokiiį Švenčių ir dau- 
bininko redakcijoje.

NORBERTO PAKALNIO
ir klebono

JUOZO ALEKSIUNO
PAGERBIMO PIETŪS

Sekmadienį 1968 m. vasario mėn. 4 d., 1 vai. popiet 
Polonaise Terrace, 144 Greenpoint Avė., Brooklyn,
N. Y. — Asmeniui $10.00.

Rengia Organizacijų Komitetas

imiiiiiiintHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

JAUNIMO ŠOKIAI
1968 m. vasario 3 d

8:30 vai. vak.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBE 
1332 HALSEY STREET 

BROOKLYNE

Programą išpildys 
“TOWNS MEN”

Mirus režisieriui

Ipolitai Tvirbalui
jo žmonai ir sūnui reiškiame gilią užuojautą

MARIJA ir VITALIS ŽUKAUSKAI

suruoštame.

Jonas Vainius, Bemadetta Tutėnaitė, Jūratė Balsytė, Jurgis Omu-
nas, Loreta Malinauskaitė ir Edmundas Vilkaitis.

“VALENTINO DIENOS”

šeštadienį, vasario 10 d.
8:30 vak. - 1:00 vai. ryto

Gros du orkestrai: J. K A Z L L O orkestras 
ir “THE CHANGING TIMES” orkestras.

Auka: $2.00, įskaitant užkandžius.

CLUB 880 SALĖJE 
880 Jamaica Ava., Cypress HiPs

Brooklyn, N.Y.
N. Y. Studentų, Ateitininkų Draugovė ir 

Lietuvos Vyčių 41 -ji kuopa Brooklyn-Queens

nizacijų komitetas.
Vasario 10 — New Yorko studen- taut. Šokių grupė “Baltija”.

tų ateitininkų draugovė ir Lietuvos Veiks Užgavėnių valgių ir laikymo ir mokėti po dolerį į 
Zi?įntja- gėrimų bufetai, šokiam gros ge- mėnesį — prašom pranešti są

rąs orkestras. vo adresą Keleiviui.maica Avė.
Vasario 17 — Blynų vakaras 8:00 

vai. vak. Lietuvių Atletų Klube.
Vasario 18 — Lietuvos nepriklau

somybės 50 metų atstatymo — Va-
sarto ,16 dienos minėjimas New Yor
ke. Rengia N.Y. Amerikos Lietuvių 
Taryba.

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

- Užgavėnės — Liet

išlaikymo komitetas..
Vasario 24 — Amerikos Lietuvių 

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

Vasario 25 — Užgavėnių blynai, 
Apreiškimo parapijos salėje; rengia 
KaL Moti S-goA 29 kuopa.

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

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

Kovo 24 — Madų paroda, Le Cor- 
don Bleu salėje, 96-01 Jamaica Avė., 
Woodhaven, 2 vaL p.p.

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

Balandžio 21 — Velykų stalas ir 
paskaita, Knights of Cohunbus sa
lėje, 86-22 85th SL, Woodhaven, NY. 
Rengia Liet. Moterų Fed. Klubas 
New Yorke.

Knights of Cohimbus salėje 86-22 
8Sth Street, Woodhaven.

gos 45-ių metų sukakties minėjimas. .

HaU, New Yorke, 5 vaL 30 min.
Gegužė* 4 — šeftadlenį, 7 v 

pavasariniai šokiai, Knights at Cb>

Brooklyne. Rengia Moterų Vienybė.
Gegutė* 25 — Pavasario balius 

Maspetbo salėje. Rengia skautams 
remti komitetas.

ros "Gražina” pastatymas koncerti
nėje formoje. Rengia "Laisvės ži
burio” Radijo Klubas.


