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Balsavę už Lindsay Višiiiskig padeda Gomulkai tvirtinti sienas 
bus atlyginti x

New Yorko mero rinkimus 
laimėjęs J. Lindsay apkaltintas 
tuo, kad po rinkimų taip per
tvarkęs miesto kapitalinių inves
tavimų biudžetą, jog išbraukęs 
jau numatytus projektus (mo
kyklas, parkus, žaidimų aikštes 
ir k.) iš tų vietų, kurios balsa
vo už Marchi ar Procaccino, ir 
nukėlęs į tas vietas, kur dau
giau balsų buvo už jį paduota.

Visi prie to reikalo nagus pri
kišę aiškino, kad 1970-71 metų 
kapitaliniame biudžete padary
ti pakeitimai nebuvę politinių 
skolų mokėjimas, bet politinių 
apskaičiavimų atspindys, pada
rytas rinkiminės kampanijos 
metu. Ko vertas toks paaiški
nimas? Juk tai tas pats, ką va
diname politiniu kyšininkavi
mu. Ir tai yra labai bloga prak
tika, nes gauna mokyklas, par
kus, aikštes, gatves, šaligatvius 
ir kitus pagerinimus ne tos vie
tos, kurios jų reikalingos, bet 
tos, kurių politikieriai sugeba, 
savo naudos ieškodami, parduo
ti savo įtakoje laikomų piliečių 
balsus.

Pavyzdžių paskelbta spaudoj 
daugybė, bet cituojame tik vie
ną, labai jau į akis krentantį: 
iš vienuolikos po rinkimų iš biu
džeto išbrauktų mokyklų staty
bų 9 buvo numatytos tose vie
tose, kurios nebalsavo už Lind
say. i

OPUS DEI UŽĖMĖ MADRIDE FALANGOS VIET|
Naujoji vyriausybė — pradžia pofrankinio laikotarpio

Paskyręs Burbonų dinastijos 
narį savo įpėdiniu valstybės gal
vos pareigoms užimti, gen. 
Franco padarė ir labai gilų vy
riausybės pertvarkymą. Nauja
sis kabineto sąstatas jau laiko
mas pofrankinio laikotarpio 
pradžia.

Ispanijos visuomenė, kaip ir 
kitų kraštų, nėra vieninga po
litinių ideologijų atžvilgiu. 
Franco Ispanijos vyriausybinis 
pagrindas buvo ir formaliai ik
šiol tebėra vadinamas Tautinis 
Sąjūdis, kurio didžiosios gru
pės ikšiol buvo fašistiniai dažy
ta Falanga ir europietiškai nu
siteikusi bei moderuoto libera
lizmo šalininkė Opus Dei. Yra 
ir mažesnių grupių, kurias vie
ną prieš kitą balansavo gen. 
Franco sudarinėdamas vyriausy
bes.

Laikui bėgant, iškilo Opus 
Dei, bet nusileido Falangos 
saulė. Taip atsitiko todėl, kad 
falangistai daugiau rūpinosi re
žimo politinės linijos "švaru
mu”, gi Opus Dei, kuri sutel
kė savo eilėse katalikus techno
kratus, perėmė į savo rankas 
krašto ūkinį gyvenimą, univer
sitetų profesūras, advokatų ta
rybas, darbininkų sindikatus 
(jie Ispanijoj sudaro dalį vals- 
tbinio aparato) ir visa kita, 
kur vyksta gyvas gyvenimas. Jų 
veiklos dėka Ispanijos ūkinis 
gyvenimas ir švietimas pradėjo 
kilti negirdėtai skubiais tem
pais. Jie jau prikabino Ispaniją 
ir prie Europos Ūkio Bendruo
menės.

Tautiniame Sąjūdyje esan - 
čios grupės kovojo už įtaką vy
riausybėje, kuo netenka stebė
tis. Bet pastaruoju laiku jau 
buvo pasidarę nebeįmanoma su
rinkti daugumą kokiu noęs 
svarbiu klausimu: Falanga ir 
Opus Dei pradėjo eiti skirtin
gais keliais. Vyriausybės per
tvarkymas, atitinkąs politinių

Pagal iš Romos, Vienos ir 
Bonnos plintančias žinias, kard. 
Višinskis yra tarpininkavęs Ro
moje dėl rytinių Lenkijos sienų 
pripažinimo.

Šį rudenį kard. Višinskis su 
grupe vyskupų ilgai buvojo Ro
moje. Dabar žinoma, kad gruo
džio 15 jis įteikė popiežiui Pau
liui VI memorandumą Lenkijos 
episkopato vardu. Memorandu
me oficialiai prašoma paskirti 
vyskupus iš Vokietijos prie Len
kijos prijungtose žemėse. Ki
taip sakant, prašoma tokiu bū
du pripažinti dabartines ryti
nes Lenkijos sienas.

De facto ir dabar Lenkijos 
episkopatas tose žemėse tvarko 
ten esančių katalikų reikalus, 
bet vyskupai ikšiol ten nėra pa
skirti. Sena Vatikano politika 
ikšiol yra buvusi tokia: kol nė
ra sutvarkytas ginčijamų sienų 
reikalas, tol ir Vatikanas neve- 
džioja tose žemėse vyskupijų ri
bų. Gi rytinės Lenkijos sienos 
ikšiol nėra oficialiai išvestos, 
nes karą baigę prieš Vokietiją 
kariavę sąjungininkai paliko tą 
darba atlikti taikos konferenci
jai, kuri ikšiol negalėjo susi
rinkti.
Brandto pasiuntiniai Vatikane

Prieš kard. Višinskio vizitą 
pas Paulių VI Vatikane lankėsi 
du aukšti V. Vokietijos parei
gūnai: socialdemokratų parti

nuomonių pasidalinimą, buvo 
neišvengiamas. Rezultatas buvo 
toks, koks yra gyvenime —Fa
langa prarado dominuojančią į- 
taką, jos vietą užėmė Opus Dei 
sąjūdžio vyrai. Jiems priklauso 
naujasis užsienio reikalų minis
teris Lopez Bravo, ūkio plana
vimo ministeris Lopez Rodo ir 
vicepremjeras Carrero Blanco. 
Iš vyriausybės iškrito visi, ku
rie neturėjo simpatijų Europo
je ar Amerikoje.

Už politinio centro sparnuo
se liko suskilę krikščionys de
mokratai, dvejopi socialistai, 
dvejopi komunistai, anarchis
tai, monarchistai. Manoma,

Taip karikatūristui Behrendtui atrodo opozicijos santykiai su gen. Franco (piešinys tilpo Amsterdamo Het 
Parool laikraštyje)

Vatikanas prašytas skirti vyskupus buv. vokiečiy žemėse
jos vadas parlamente Herbert 
Wehner ir transporto ministeris 
Georg Leber, įžymus V. Vokie
tijos katalikų veikėjas. Juodu 
susitiko ir su Vatikano kurijos 
atstovais ir su kai kuriais len
kų vyskupais. Vokietijos kata
likų sluoksniai teigia, kad juo
du nuvežė V. Vokietijos vyriau
sybės žinią, jog dėl Lenkijos 
vyskupų memorandumo paten
kinimo nesitikėtin.a V. Vokieti
jos vyriausybės stipresnės re-

— Prez. Nixonas su pagalba 
baigia atostogaudamas sudaryti 
valstybės biudžetą. Tai bus pir
mas jo biudžetas, nes pernykš
tį jis paveldėjo iš prez. Johnso- 
no. Biudžetas bus subalansuo
tas ir pirmą kartą Amerikos is
torijoje peržengs 200 bil. dol. 
ribą. Dideli sumažinimai bus 
krašto apsaugos biudžete.

— Vietnamo komunistai vėl 
sustiprino amerikiečių ir vietna
miečių atramos taškų puldinėji
mą ir apšaudymą. Ypač padidė
jo karinė veikla prie demilita
rizuotos zonos šiaurėje. Prez. 
Nixonas susipažįsta su padėti
mi, kad apsispręstų, ką arti
moje ateity daryti — pagreitin
ti ar sulėtinti numatytų karinių 
.dalinių išvežimą, iš Vietnamo.

kad Opus Dei sąjūdis gali ap
imti visą jų nuosaikiąją libera
linę programą, atmetus niekam 
nereikalingus, net pavojingus 
kraštutinumus. Tik nemanyti - 
na, kad palaidoji demokratija 
jau yra prie Ispanijos durų. 
Franco ranka stipriai tebeval- 
do vairą, nors politinis svoris 
krašte ir perkeltas iš Falangos 
į Opus Dei grupę.

Beje, Falanga labai nelaimin
ga dėl tokios padėties susidary
mo — net nusižudė vienas jos 
senesnių vadų protesto ženk
lam Buvo ir falangistinio jau
nimo demonstracijų, nukreip
tų prieš naująją Franco liniją.

akcijos.
Kai jau Lenkijos vyskupai bu

vo sugrįžę namo, Vienos arkiv. 
kard. Koenig labai garsiai pra
sitarė, jog Paulius VI šią vasa
rą gali apsilankyti Lenkijoje. 
Kard. Koenig yra privatus Va
tikano ambasadorius Rytų Eu
ropoje, todėl jo žinios visad pa
tikimos. Jeigu taip būtų, tai jau 
nereiktų kito ženklo tikėti, kad 
Lenkijos episkopato memoran
dumas bus patenkintas.

— 1969 metų žmogum Time 
magazinas paskelbė ne kurį vie
ną vyrą ar moterį, bet vidu
tinį amerikietį, kurį prez. Nixo
nas pavadino "pamirštu ameri
kiečiu" arba "Didžiąja tyliąja 
dauguma". Tokie amerikiečiai 
sudaro puse Amerikos gyvento
jų-

— Izraelis pradėjo apšaudyti 
Libaną, todėl gyventojai pradė
jo spausti vyriausybę, kad išva
rytų iš Libano Palestinos tero
ristus. Izraelio veikla prasidėjo 
po to, kai teroristinės grupės 
pradėjo iš Libano apšaudyti Iz
raelio sodybas.

— Valdžios kontroliuojamos 
agentūros, garantuojančios pa
skolas namams Jsįgyti, nuo sau- 
sio Tdienos Įss&fe’irn’ti'uz pa
skolas 8 su puse procento — 
vienu procentu daugiau kaip 
ikšiol buvo.

— Demokratų ginklas kovoje 
su respublikonais ateinančio ru
dens rinkimuose būsiąs šis: ne 
demokratai, bet respublikonai 
kalti, kad kraštą vargina inflia
cija. Kai Dievas nori žmo
gų nubausti, jam protą atima— 
sako senųjų lietuvių patarlė.

— New Yorko partijos (de
mokratai ir respublikonai) jau 
pradėjo rengtis šių metų rinki
mams. Respublikonai kiekvie
nai pareigai išstatys tik po 
vieną kandidatą, demokratai gi 
po kelis, todėl kausis iki krau
jo praliejimo pirminiuose rin
kimuose. Ta proga susipyks ir 
vienas kitam kojas bekaišioda
mi rinkimus prakiš.

Santykiai tarp kard. Višins
kio ir kompartijos Gomulkos 
esą dabar labai atšilę. Gerėja 
ir Vengrijos vyriausybės santy
kiai su Katalikų Bažnyčia, bet 
tuo tarpu tik viena Jugoslavija 
teturi su Vatikanu oficialius 
diplomatinius santykius. Veng
rijoje laukiama naujų vyskupų 
paskyrimo, nes tuo reikalu- ten 
lankėsi Vatikano atstovas. Bet 
kardinolas Mindszenty tebėra 
nesukalbamas — nesutinka iš
vykti iš Amerikos atstovybės, 
nors Paulius VI yra kvietęs jį 
persikelti į Romą, o Kadaro vy
riausybė pažadėjo saugumo pa
lydą iki sienos. Jis vis dar tebe
mano, kad Amerikos atstovybė 
Budapešte yra ne Amerikos, bet 
Vengrijos žemė, todėl jis jos 
neturi apleisti.

— J. Tautų gen. sekretorius 
U Thant dabar lanko vakari
ne Afrikos dali. Susitiko ir su 
Biafros sukilėlių vadu gen. Oju- 
kwu, kurį ragino sutikti pasilik
ti Nigerijos valstybės dalimi ir 
nutraukti civilinį karą.

Angliakasių unijoj 
didelė drama

Clarksvgle, Pa. — Čia nužu
dytas angliakasių unijos parei
gūnas Juozas Yablonski, kuris 
šią vasarą vykusiuose unijos pir
mininko rinkimuose buvo vie
nas iš stipriausių kandidatų. 
Rinkimų jis nelaimėjo, bet rin
kiminės kampanijos metu išpa
sakojo unijos vadovybės daro
mas šunybes. Jis unijos vado
vybę pavadino supuvusia, ne
rūpestinga, darbdavių agentam 
parsidavusia, narių sveikatos 
apsauga kasyklose visai nesido- 
minčia, narių sudėtus pinigus ir 
pensijų fondą be tinkamos kon
trolės tvarkančia. Kampanijos 
metu iš pasalų buvo kelis kar
tus užpultas, sumuštas, bet 
vis gyvas paleistas.

Jo kritikos smūgiams kren
tant, vadovybė pradėjo greit 
kai ką taisyti, bet valdžios įstai
gų daryta kontrolė yra radusi 
įtartinų dalykų.

Piktadariu kulkos nukirto ne 
tik patį Yablonski, bet ir jo 
žmoną bei kartu gyvenusią duk
terį. žmogžudystė įvykdyta nak
tį. Piktadariai dar nesurasti, bet 
nužudytojo du sūnūs advokatai 
tvirtina, kad siūlai turi nuvesti 
į uniją. Sūnūs paskelbė, kad an
gliakasių unijos vadovybė ne
drįstų pasirodyti laidotuvėse. 
Clarksville yra mažas miestelis 
arti Pittsburgh©. Į nusikaltimo 
aiškinimą jau įsikišo FBI.

— Iš Libijos bazės Amerika 
turi pasitraukti iki 1970 birže
lio 30. Nieko nesakoma, kaip 
bus su išvežti negalimu turtu. 
Kongrese buvo užsiminta, kad 
ta operacija kaštuos Amerikai 
apie 100 mil. dol. nuostoliais. 
Gandai skelbia, kad Prancūzija 
pasisiūlė Libijai padėti bazę ad
ministruoti ir ginklų parduoti. 
Paryžius tuos gandus neigia, 
bet šiandien nebelinkstama Pa
ryžiaus neigimų pirkti už tik
rą pinigą, nes visi paneigimai 
ryšium su iš Serburgo uosto iš
plaukusiais kariniais laivais 
pasirodė klaidingi. Užuot plau
kę į Norvegiją, kaip prancūzų 
nurodytą kraštą, laivai su Izrae
lio įgulomis pasuko į Vidurže
mio jūrą.

Kaip ką tik paskelbti Sovietų 
ūkiniai planai 1970 metams ro
do, Chruščevas pasirodė buvęs 
labai klaidingas pranašas. Kom
partijos 22-me suvažiavime 
1961 jis skelbė dangui ir že
mei, kad 1970 m. Rusijoj bus 
aukščiausias pasaulyje gyveni
mo standartas, o Amerika bus 
pralenkta pramonės gamyboje. 
Dar už dešimties metų Rusijoj 
jau turėjo būti pilnas komuniz
mas, su kuriuo turėjo ateiti ir 
visuotinis gėrybių perteklius su 
visais įsivaizduoti galimais ge
rumais.

1970 metams dabartinių Ru
sijos valdytojų paskelbti rodik
liai rodo, kad dar toli iki to gau
sumo, kurį tam laikui buvo pa
pranašavęs Chruščevas. to jo 
atėjusi vadovybė niekad nepa
neigė tik vienos Chruščevo pra
našystės — kad Rusijoj kada 
nors bus komunizmas. Bet nie
kad nebesakė, kada jis bus ir 
kada Rusija pralenks Ameri
ką.

Neginčytina, kad sovietinis 
ūkis pastoviai augo, bet ne to
kiais tempais, kaip "matė” 
Chruščevas. Keli palyginimai 
parodo realią padėtį.

Chruščevas buvo numatęs, 
kad 1970 metais Rusijoj bus

Amerikos pietuose 
chaosas mokyklose
Federalinis teismas, pasirė

męs Vyr. Teismo sprendimu, į- 
sakė Mississippi valstijos 222 
mokyklose iki sausio 5 d. ryto 
įvykdyti pilną integraciją. Ir 
kas atsitiko? Išvakarėse nusta
tyto laiko prasidėjo baltųjų bė
gimas į baltųjų tvarkomas pri
vačias mokyklas. Jos dygo kaip 
grybai po lietaus, jau esamos 
prisipildė. iki lubų .ir prasidėjo 
chaosas. Vyksta segregacija 
priešinga kryptimi — baltieji iš
sikelia iš turėtų mokyklų, neg
rai užima jų vietą. Tas pats 
ir su mokytojais — valstijos 
mokyklos tuo tarpu jau neteko 
daug mokytojų — jie pereina į 
privačias mokyklas, kur nėra 
negrų vaikų.

Pasekmės sunkiai numato
mos, bet gali būti didelė mai
šatis. Tėvai mano, kad jie išsi
kovos teisę turėti tokią mokyk
lą, kokios jie nori. Gubernato
rius maldavo nesigriebti smur
to, bet daugiau tuo reikalu ne
bežino ką daryti ir kaip tvarky
tis. Vargu jau jam daug patari
mų galės suteikti ir valstijos 
seimelis, nes norėdami turėti 
savo privačias mokyklas , turės 
už jas ir mokėti.

Atnaujins kovą 
dėl moterų teisių
Geneva. — Šveicarijos fede

ralinė vyriausybė vėl bandys 
pravesti parlamente įstatymą 
balsavimo teisei moterims su
teikti. Bet ir laimėjimas parla
mente dar nėra užtikrinimas, 
kad įstatymas įsigalios, nes jį 
dar turi patvirtinti referendu
mas, kuriame dalyvauja tik vy
rai. Paskutini karta tas reika
las buvo balsuotas prieš 10 me
tų — ir moterys pralaimėjo. 
Už balsavimo teisių suteikimą 
tada balsavo 323,727 vyrai, gi 
prieš 654,939.

Balsavimo teisę moterys jau 
yra gavusios septyniuose kan
tonuose, bet ten jos gali bal
suoti tik kantono reikalus lie
čiančiuose reikaluose. Jos ne
gali dalyvauti federaliniuose 
rinkimuose ir gauti federalinių 
tarnybų.

Tokia padėtis sudaro Šveica
rijos v-bei daug nepatogumų 
tarptautiniuose santykiuo - 
se, nes ji negali prisidėti nė 
prie vienos žmogaus teisių rei
kalus tvarkančios konvencijos. 
Bet ką gi padarysi, kad jos vy
rai įsikalė į galvą, jog jie iš
mintingesni už savo moteris. 

pagaminta nuo 900 iki 1,000 bi
lijonų kv. vai. elektros ener
gijos, 160 mil. tonų plieno, 429 
mil. tonų naftos, 325 bil. kub. 
m gamtinių dujų, 85 mil. to
nų dirbtinių trąšų, 825 mil. po
rų batų, 260 mil. tonų grūdų.

Ką tik paskelbti gamybos ro
dikliai 1970 metams štai ką sa
ko: elektros energijos numatyta 
pagaminti 740 bil. kilv. valan
dų, 126 mil. tonų plieno, 385 
mil. tonų naftos, 196 mil. kub. 
metrų gamtinių dujų, 63 
mil. tonų dirbtinių trąšų, 675 
mil. porų batų, 194 mil. tonų 
grūdų.

Vienur atsilikimai didesni, ki
tur mažesni, bet vidutiniškai 
jie siekia 20-25 'proc. Ameri
kiečiai mano, kad sovietų ūkis 
negalėjo taip greit augti todėl, 
kad neturėjo nė darbo jėgos nė 
kapitalo. Darbo produktyvumo 
srityje Rusija yra paskutinėje 
vietoje pramoninių valstybių 
tarpe, todėl jos investuojamas 
kapitalas . niekad nepagamina 
tiek, kiek jis pagamina kitur. 
Kad taip yra, kalta visa gamy
binė Rusijos sistema, kurios 
svarbiausia žymė yra labai ne
produktyvi ir chaotiška organi
zacija.

— Amerikiečiai Vietnamo tai
kos derybų posėdy įteikė Š. 
Vietnamo delegacijai sąrašą ka
rių, kurie, spėjama, gali būti 
Hanojaus nelaisvėje. Prašė su
teikti apie juos žinių. Taipgi 
prašyta leisti Tarpt. Raud. Kry
žiaus atstovams lankyti belais
vius trijose stovyklose. Atrodo, 
kad pastaruoju laiku amerikie
čių išvystytas spaudimas gali šį 
tą laimėti.

Pavėluotas--------—' —
uolumas

Edgartown, Mass. — Dalyviai 
nakvinių vaišių, kurios baigėsi 
vienos dalyvės mirtim sen. E. 
Kennedy automobilyje 1969 lie
pos 18 naktį, pradėti apklausi
nėti Edgartown, Mass, mieste
lyje apie viso įvykio aplinky
bes. Prokuroras užsimanė nu
statyti Mary Jo Kopechne mir
ties priežastį, nes buvo užmir
šęs tuo reikalu susidomėti prieš 
laidotuves. Paskui jau panorė
jo jos kūną iškasti, bet tėvai 
per teismą apsigynė.

Kai jau prokuroras pasirodė 
nelinkęs suminkštėti, sen. Ken
nedy advokatai nunešė bylą į 
Massachusetts valstijos Vyr. 
Teismą ir ten išsikovojo, kad 
mirties aplinkybių tyrinėjimas 
vyktų prie uždarų durų, kad į 
teismo salę nebūtų įleista nė 
publika nė spauda.

Liudyti tuo tarpu pakviesti 
pats sen. Kennedy, jo giminės 
advokatai ir visi kiti to pikniko 
dalyviai, kurių daugumą suda
rė moterys. Jeigu prokuroras 
neturi nė naujų liudininkų nė 
naujos įrodomosios medžiagos, 
jo pastangos sužinoti kas tą 
naktį įvyko liks tuščia užmačia. 
Jei jis norėjo būti pareigingas, 
tą darbą reikėjo atlikti prieš žu
vusios Kopechne palaidojimą.

ŠYPTELK...

Pabiro jaunimas

Ceilono valstybės švietimo 
ministeris isakė iki 1971 metu 
galo panaikinti visas koedukaci- 
nes mokyklas ir sugrįžti atgal 
prie atskirų berniukų ir mer
gaičių mokyklų. Reforma atgal 
jau yra prasidėjusi. Per trejis 
metus bus parūpintos visos rei
kalingos patalpos.

Mišrių mokyklų naikinimą pa
diktavę labai liūdni faktai: vi
siškai pairo mokyklose discipli
na. štai tuo reikalu švietimo mi- 

nisterio pasakytas žodis: "Ne
sąmonė duoti daug laisvės jau
nam žmogui, kurs nežino ką su 
ja daryti. Mišrios mokyklos vi
sai sužlugdė mūsų jaunimą”.
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Dūmeliai amerikiečių liberalų šeimoje ANTANAS J. SAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30& Jamaica Avė., 
Woodhaven, N.¥. 11421; CeL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

Ką reiškia Goldbergo vaka
rykštis — taip, šiandie
nykštis—ne? Lindsay rūs
tybė prieš Rockefeller

Demokratę viltys — 
Goldbergas:

didatu į senatorius ar guberna
torius) parinkę pas Harrimaną 
susiėję tie patys, kurie buvo 
parinkę Humphrey 1968 ir ku
rie buvo pasisakę prieš Robert 
Kennedy, buvo kovoję prieš Eu
gene McCarthy. Pačiame parin
kimo pasitarime visai nebuvę 
pakviesti Kennedy senieji drau
gai. Esą tai tie patys žmonės,

kurie tebegalvoja, kad pinigas 
laimės rinkimus vidutiniškiem 
jų pastatytiem žmonėm. Ir jų 
parinktas Goldbergas tesąs vi
dutiniokas, visoje valstijoje net 
blogiausias kalbėtojas. Esą pa- 
rinkėjai klysta, manydami, kad 
jį parems žydai; manydami, kad 
žydų bendruomenė esanti mo
nolitiška ...

Tie žodžiai buvo pirmiejj 
“purvai” dar nepradėjus rinki
mų kovos. Jie parodė, kad Gold
bergas negali patenkinti jau
nesniųjų “liberalų”, net ir jau
nesniųjų žydų, kurie nori vai
dinti tokį vaidmenį, kokį vai
dino senieji liberalai. Negali jų 
patenkinti, nes jie patys norė
tų skirti asmenis, kuriem galėtų

New Yorko politikierių sluoks
niuose buvo sprogimas. Vadi
namų liberalų spauda gruodžio 
pradžioje išgarsino, kad į New 
Yorko senatorius ar gubernato
rius populiariausias žmogus 
esąs A. Goldbergas, buvęs at
stovas J. Tautose. Esą opinijo
je jis toli pralenkiąs Rockefel- 
lerį, Lindsay, Javits ir visus ki
tus. Demokratai jau beveik 
triumfavo laimėsią ateinančius 
rinkimus.

Tokia juoda diena vaidenosi, 
matyt, ir gub. Rockefelleriui, ir 
jis rengėsi iš dabartinės pozici
jos trauktis, kol yra laikas. Su 
jo pritarimu ar be jo, radijas 
ir spauda paskelbė gandą, kad 
Rockefelleris numatomas i vals
tybės sekretorius, o dabartinis 
sekretorius Rogers būsiąs kan
didatas į vyr. teismą. Tokia per
spektyva prie širdies buvo ir 
Lindsay. Jis pasiuntęs trijų as
menų delegaciją pas Goldber- 
gą, kad nuteiktų jį sutikti bū
ti kandidatu. Delegatai Įspėjo, 
kad per rinkimų mėnesius jis 
bus maišomas su purvais. Bet 
tai neišvengiama rinkimuose, 
po kurių visi purvai nubyrės.

Jei Goldbergas sutiks, Lind
say bus laimėjęs New Yorko žy
dų palankumą. Projektas buvo

Philadelphijos žemaitės draugovės draugininke v.s. si. V. D. Norvaišienė su nauja vėliava prie savo draugovės 
Nuotr. V. Gruzdžio
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Iš praeities lyg pasimokyta, 

kad dideli užsimojimai lieka ne-

METŲ ANGOJE
SPAUDA Dirva gruodžio „31 vedama-''

------------------- jame (g čękienė) reiškia vilti,
Goldbergo palankiai sutiktas. 
Staiga vieną dieną viskas apvir
to aukštyn kojom: Goldbergas 
pasakė — ne.
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Goldbergas — kodėl ne:
Goldbergas savo “ne” pa

skelbė dieną po to. kai N. Y. 
Post (gruodžio 8) kolumnistas 
P. Hamill apšaukė Goldbergą 
“karo nusikaltėliu”. Esą “jei 
kada nors būtų kitas tribunolas 
teisti už karo nusikaltimus, tai 
kaltinamųjų suole šalia Rusk, 
Rostow, Humphrey ir kitų John- 
sono plepių sėdėtų ir Goldber
gas”, nes jis gynęs Johnsono 
politiką Vietname; nes jį (kan-

įvykdomi, tad pageidavimai nau
jiem metam lyg susiaurėja, su- 
kuklėja.

Draugas gruodžio 31 vedamaja
me (b.kv?j, metus baigdamas, nei 
giamai pažiūri į tradiciją nau
jus metus skirti konkrečiam už
daviniui. “Paskelbėme K. Done
laičio metus — neišleidome jo 
“Metų”, minėjome Maironio 
šimtmetį — nepakartojome jo 
veikalų, pereitus metus buvo
me pavadinę šeimos ir švieti
mo metais — nepadidinome pa
stangų šioje srityje ir dargi 
leidome užsidaryti vienintelei 
JAV-se veikiančiai lietuviškai

Pkrnas sniegas New Yorke Nuotr. V. Maželio

gimnazijai... gal todėl ateinan
tieji 1970-ji metai tebūna be
vardžiai lietuvišku darbu me
tai”.

T. Žiburiai ^sausio 1 bedama
jame (A.R.) mano,’ kad šeimos 
ir švietimo metų skelbimas 
“siaura prasme” tikslą pasiekė 
— “dėmesį į problemą atkrei
pė. Buvo tuo reikalu rašoma 
spaudoje, nagrinėjama plates
niuose ir Šiauresniuose susirin
kimuose. Bet tai ir viskas. Tuo 
tarpu šeimoms reikia daug dau
giau”. Reikia sąjūdžio, kuris 
duotų šeimom konkrečios pagal
bos. Linki: “Tegu ateityje kiek
vieni metai būna šeimos metai, 
neša tai mūsų lietuviškojo gy
venimo ląstelei naujų vilčių ir 
naujų pagalbinių priemonių 
sunkioje kovoje už lietuvybės 
išlaikymą”.

Draugas gruodžio 27 vedama
jame (P. Gr.) pageidavo visuome
nės ir laisvės kovos vadų di
desnio bendradarbiavimo. “Rei
kia ieškoti būdų, kad vieni su 
kitais nuoširdžiau ir dažniau 
kalbėtųsi, vieni kitiems duotų 
sugestijų, paskatų, nes tik 
bendru darbu tegalima viešu
mon kelti bylą, stiprinti švieti
mą ir pratęsti lietuvišką veik
la”.

— Australijoj atrasti dideli 
klodai nikelio rūdų su vario, 
platinos ir paladžio priemaišo
mis. Rūdas atradusios bendro
vės akcijos per vieną dieną nuo 
40 centų pakilo iki 140 dol. Di
desnieji akcininkai per vieną 
dieną tapo milijonieriais.

kad nauji metai “atneš dau; 
giau šviesos” į galvojimą tų iš
minčių, kurie ‘‘pasivadinę libe; 
ralių vardu^yra pasimetę, oku
pantą suklįįiinti”. . • /

Okupuota Ryga 
atsiliepė į laisvy 
Baltijos atstovu 
pareiškimą
Patirta, kad Rygos radijas at

siliepė Į Baltijos valstybių at
stovų Washingtone deklaraciją, 
paskelbtą Baltijos valstybių san
tarvės 35 metų sukakčiai pažy
mėti. Tai pirma tokia tiesiogi
nė reakcija į užsieniuose tebe
pripažįstamų Baltijos valstybių 
diplomatų žodi. Anksčiau jei ir 
būdavo reaguojama į panašius 
dalykus, tai tik tokiomis ben
drybėmis, kad tenai klausyto
jam ar skaitytojam neprasitar
tų, apie ką iš tikrųjų kalbama. 
Šiuo atveju, matyt, Baltijos v- 
bių atstovų pareiškimas per ra
diją tiek plačiai buvo išgirstas, 
kad nebebuvo ko slėpti, ir te
ko bandyti tiesiai atsakyti, kaip 
mokėjo. Ir bandė neva “atitai
syti” tik vieną baltiečių diplo
matų teigimą, būtent tą, kuria
me buvo priminta, kad Sovietų 
Sąjunga apkaltino Baltijos san
tarvę. kaip neva nukreiptą 
prieš Sovietų Sąjungą. Girdi, 
tai netiesa. Baltijos santarvės 
priešai buvę tik hitlerinė Vo
kietija ir ponų Lenkija, o So
vietų Sąjungos užsienių reika
lų komisariato atstovas 1934 m. 
sakęs, kad to meto tarptautinė-

diriguoti. Tokius asmenis jie lig 
šiol siejo su Kennedy vardu. Tie 
N. Y. Post žodžiai parodė, kad 
žydai jaunesnieji liberalai, kaip 
Schlesinger, Goodwin, buvę 
Kennedy patarėjai, sukėlė aud
rą prieš Goldbergą formaliai 
pretekstu dėl Vietnamo politi
kos.

Goldbergas gal dėl to, gal 
dar ir.dėl kitų priežasčių, pasa
kė — ne.
Įtampa aprimo:

Goldbergui atsisakius audra 
tuo tarpu aprimo. Aprimo ir 
Rockefelleris ir pasiryžo iš nau
jo būti kandidatu rinkimuo
se į gubernatorius, o į senato
rius remti savo patikimą libera
lą respublikoną Goodell.

Aprimo ir liberalai — net 
dėl Rostowo, kuris dėl Vietna
mo politikos buvo prieš porą 
mėnesių Goodwin apšauktas 
karjeristu, beveik liberalistinės 
linijos išdaviku, ir kurio 'Mas
sachusetts technologijos institu
tas nesutiko grąžinti į buvusią 
jo vietą. Bet, kaip rašė N. Y. 
Post jau gruodžio 30, Ros
tow dalyvavo istorikų draugi
jos posėdy ir jį pristatė... 
Schlesinger, o istorijos draugi
jos nariai nerodė jam aversijos. 
Vadinas, grąžintas Į “šeimą”.

Nenusimena ir demokratai, 
Goldbergo šalininkai, tebegy
vendami viltimi, kad Goldber
gas savo nuomonę pakeis, nes 
politikoje viskas keičiasi pagal 
momento diktavimą.

Gal daugiausia tuo tarpu jau
čiasi nukentėjęs Lindsay, ku
riam Rockefelleris tyliai atsimo
kėjo už “išdavimą” — nesutei
kė jo prašomos • paramos mies
tui, ir Lindsay dėlto teko lig 
šiol hepopuliariausia pareiga— 
nusiskundus Rockefeleriu nau
jus metus pradėti miesto trau
kinių bei autobusų kainos pa
kėlimu Iki -30 centii. ?

je padėtyje Sovietų Sąjunga už
imanti pozityvią lakyseną tos 
santarvės atžvilgiu, kadangi jo
je matanti daugiau teigiamybių, 
negu neigiamybių.

Čia Rygos radijo pranešėjas, 
ypač to pasiteisinimo redakto
rius kaip tik ir pasižymėjo ti
pišku maskviečių suktumu: jis 
pasakoja, ką Maskva apie Bal
tijos santarvę kalbėjo 1934-tais 
m., bet tylėjo apie 1940 me
tų birželio 15-tos bei 17-tos die
nos Molotovo pareiškimus, ku
riuose jis teisino savo kariuo
menės įžygiavimą į visas tris 
Baltijos valstybes. Nors tai ir 
juokingas pasiteisinimas buvo, 
betgi Molotovas tvirtino, kad 
Estija, Latvija ir Lietuva suda
riusios santarvę Sovietų Sąjun
gai pulti, tuo priversdamos 
vargšę Sąjungą gintis ... Dabar 
propagandistam patiem gė - 
da prisiminti tokius Maskvos 
pareiškimus, tai jie tokius pri
dengia, nors ir senesniais, bet 
truputį patogesniais ... (Elta)

Atstovo J. Rajecko sveikinimas tėvynei
Amerikos Balsas sausio 1 per

davė i Lietuva Lietuvos atsto
vo J. Kajecko sveikinimus Lie
tuvoje esantiem lietuviam. Svei
kinimo kalboje priminė, jog Va
karuose tebepripažįstama nepri
klausoma Lietuva:

“Sutinkame 1970 metus su gi
liu dėkingumu Jungtinių Ame
rikos Valstybių vyriausybei ir 
kitų kraštų vyriausybėms, kad 
jos nepripažįsta Lietuvos pri
verstinės inkorporacijos į Sovie
tų Sąjungą ir teberemia lietu
vių tautos valstybinio apsi - 
sprendimo teisę. Ta prasme

yra pasisakęs savo 1969 vasa
rio 11-tos dienos raštu man, ir 
taip pat Ęstijos atstovui bei 
Latvijos atstovui savo vasario 
11-tos ir lapkričio 11-tos die
nos raštais, Baltijos valstybių 
nepriklausomybės švenčių pro
gomis. Tokia pat prasme 1969 
rugsėjo 16 d. yra pasisakiusi ir 
Kanada. To krašto ministerio 
pirmininko vardu buvo parašy
ta Kanados Lietuvių Bendruo
menės vadovybei, jog Lietuvos 
byla “verta paramos” ir kad Ka
nada niekad nėra atšaukusi Ne
priklausomos Lietuvos Respub-

Amerikos Valstybės Sekretorius likos de jure pripažinimo.

— Apie Lietuvoje pagamin
tą kompiuterį 'Rūta 107'. Kom
piuteris pagamintas Vilniuje 
mokslininkų technologų gru
pės. Tai esąs pirmasis ne tik 
Vilniuje, bet ir Sovietų Sąjun
goje kompiuteris, kuris skaito 
raštus puslapis po puslapio. 
Skaito greičiau, nei žmogaus 
akis spėja raštą sekti — 150 
ženklų per sekundę. “Rūta 
107” retai suklysta. Bandymai 
su 20 mašinėle rašytų raštų pa
rodė, kad klaidą kompiuteris 
padaro vidutiniškai vieną per 
250,000 ženklų, o elektrine ma
šinėle rašytą raštą skaityda
mas — per pusę milijono žen
klų. Jei ženklas neaiškus, “Rū
ta 107” signalizuoja — šau
kiasi žmogaus pagalbos.

“Rūta 107” gali atstoti 40 
operatorių.

Tas žinias paskelbė sovietų 
laikraštis “Ekonomičeskaja ga- 
zeta” 1968 balandžio mėn., pa
kartojo ‘Data Systems News’, 
ištrauka mus pasiekė A.V. dė
ka.

J. B. 6H ALI NS-SALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P'way SUl), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL Virginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
Koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SU, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas j Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

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.
JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. Virginia 6-1800.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus Į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvuota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, N.J. 07205; tel. 201-289-6878.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379._____________ _ _____________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY 
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows 
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208

—------ Allen R. Shipley ---------

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

NEW YORK CHICAGO

LITAS
INVESTING CO. INC.

specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, 
akcijų biržos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia 
investuoti indėlių formoje. Už indėlius mokamos, aukštos 
palūkanos. Investavimo arba paskolų reikalais prašome 
kreiptis:

Litas Investing Co., Inc.
86-01 114th Street, Richmond HiU, N.Y. 11418

Tel. 212-441-6799

2422 West Marquette Rd., Chicago, ID. 60629

Tel. 312-476-2242
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darbininkas 1970 m., sausio 9 d., no. 2

_ Kunigų raštas 
Maskvai

(atkelta iš 3 psl.) 

(Baudžiami už vaikai katechi- 
žariją):

Nors TSRS Konstitucija ga
rantuoja sąžinės laisvę, o tėvai 
nori ir pageidauja auklėti vai
kus religine dvasia, kunigams ir 
kateketams draudžiama paruoš
ti vaikus pirmajai šv. Komuni
jai. Relig. reikalų Tarybos įga
liotinis leidžia tik po vieną vai
kus egzaminuoti. Nesilaikantys 
šio nerašyto įstatymo yra griež
tai baudžiami. Antai, už vaikų 
katekizaciją vietiniai valdžios 
organai yra nubaudę kun. J. Fa- 
bijanską pinigine bauda, kun. 
M. Gylį, kun. J, Sdepskį priver
čiamo darbo stovykla. O štai 
Anykščiuose rengusi vaikus I- 
mos išpažinties O. Paškevičiū
tė, pervargusi priverčiamų dar
bų stovykloj, susirgo ir mirė. Pa
tys tėvai paruošti vaikus turi 
teisę, bet neturi galimybių: tam 
atitinkamai nepasirengę, neturi 
laiko ir religinių knygų. Pana
šiai caro laikais darbininkai ir 
valstiečiai negalėjo pasinaudoti 
teise: leisti vaikus i aukštąsias 
mokyklas.
(Vaikai terorizuojami dėl baž
nyčios lankymo):

Lanką bažnyčią vaikai pati
ria daug nemalonumų. Jie pa
šiepiami, apie juos rašo sien
laikraščiai. Mokyklose vaikams 
kalama, kad tikintys tėvai yra 
tamsūs, nieko neišmano ir ne
gali jiems nieko nurodyti. Taip 
pakertamas tėvų autoritetas. 
Kai vaikai ima negerbti tėvų, 
tai su tokiais sunku ir mokyk
lose ir už mokyklos sienų. Be 
to, tikintiesiems vaikams nelei
džiama aktyviai dalyvauti pa
maldų apeigose, giedoti chore, 
dalyvauti procesijoje, patarnau
ti šv. Mišiom. Taip skaudžiai 
pažeidžiamos tikinčių vaikų ir 
tėvų teisės. Jie grubiai diskri
minuojami, prievartaujami, ver
čiami šantažuoti kitus. Pav. 
1967 m. gruodžio 26 d. Šven
čionėlių vid. mokyklos direkto
rius Baranauskas ir kiti moky
tojai išlaikė apie pustrečios va
landos II-VI klasių mokinius, 
kol juos privertė rašyti pareiš
kimus prieš vietos kleboną ku
nigą Laurinavičių. Vienam iš 
tu vaiku J. Garlai dėl tokiu 
bauginimų reikėjo iškviesti net 
greitąją medicinos pagalbą. li
ros klasės mokinys K. Jermalis 
iš išgąsčio net kelis mėnesius 
sirgo. Kleboną, leidusi vaikams 
patarnauti šv. Mišioms, daly
vauti procesijose, pašalino iš 
Švenčionėlių. Tu vaiku tėvai 
skaudžiai įžeisti kreipėsi net į 
Maskvą. Kiek sugaišta laiko, pa
daryta išlaidų, suardyta sveika
tos. Paskutiniu laiku pinigine 
bauda 50 rubliu nubaustas ku
nigas A. Deltuva, kad leidęs vai
kams patarnauti šv. Mišioms.

(Ligoniai be religinio patarna
vimo):

Pagal įstatymą turi būti vie
nodai gerbiami tiek tikinčio, 
tiek netikinčio įsitikinimai, bet 
praktika eina savo keliu. Dau
gelyje ligoninių, pav. Vil
niaus, Utenos, Pasvalio, Anykš
čių, nors ligoniai ir pageidauja, 
kartais neleidžiama juos aprū
pinti šv. Sakramentais.

Tikintieji piliečiai diskriminuo
jami):

1965 m. iš susituokusių baž
nyčioj šoferio K. Semėno ir E.

NĘW YORKO METROPOLITAN OPEROS SOLISTES ;

IILUOS ŠUKYTES 
KONCERTAS,

ruošiamas Lietuvių Fondo, pyksta Chicagoje š. m. kovo 
mėn. 1 d-, 7 vai. vakaro, Orchestra Hali, 220 So. Michigan ’ 
Avenue, koncerto pelnas skiriamas paremti lietuvių kal
bus lektūros atidarymą Chicagos Universitete.
BILIETAI: Lietuvių Fondas — 6643 So. tyaplewood Ave., Chicago, 
III. 60629, telef. 778-2858 ir “MARGINIAI” — 2511 W. 69th Street, 
Chicago, III. 60629, telef. 778-4585.

Ateitininkų medikų korporacijos Gajos New Yorko skyriaus susirinkime, sėdi iš k. j d. dnt. gyd. J. Skripkienė (N.J.), dr. I. Skeivys, 
dnt. gyd. A. Radzivanienė, dr. D. Jasaitis, dnt. gyd. R. Saldaitienė, dnt. gyd. S. Bobetienė, inž. B. Bobelis (svečias), dr. J. Dičpinigaitis, 
vet. gyd. H. Skripkus (svečias), dnt. gyd. S. škerienė, dr. P. Bagdas, dnt. gyd. F. Ignaitienė ir dr. B. Radzivanas. Nuptr. V. Maželio

Sudeikytės atimtas anksčiau Ig
nalinos mieste duotas namui sta
tyti žemės sklypas. Nežiūrint to, 
kad jau buvo suvežtos visos sta
tybinės medžiagos, buvo pasa
kyta: “Tegu kunigas tau duo
da žemės”.

Kolūkiai dažnai neduoda net 
sunkvežimio savo kolūkiečiams 
nuvykti į bažnyčią susituokti. 
Jeigu laidojama su religinėmis 
apeigomis, neduodama priemo
nė karstui parsivežti.
Pasvalyje, Anykščiuose ir ki

tur anksčiau net taksi šoferiam 
buvo draudžiama vežti kūmus 
ar jaunavedžius į bažnyčią. 
Kiek vargsta inteligentai, slap
ta pakrikštiję savo vaikus, su
situokė ar net išklausė šv. Mi
šių bažnyčioje. Jie svarstomi 
darbovietėse, dažnai prikaišio
jami ar net atleidžiami iš dar
bo. Pav. 1965 m. Daugėliškyje 
direktorius atleido iš darbo net 
mokyklos darbininkę P. Cicė- 
naitę, kad toji nesutiko atsisa
kyti bažnyčios. Mokyklos vado
vybei įsakius, ji pati, norėdama, 
kad darbo knygutė liktų “šva
ri”, parašė pareiškimą, savo 
noru išeinanti iš darbo. Dažnai 
dėl religinių įsitikinimų tikintie
ji atleidžiami iš darbo ar nu
baudžiami, prisidengus visai ki
tais motyvais.

(Be pensijų):
1956 m. pensijų įstatymas 

bažnyčios tarnautojus aplenkė. 
Vargonininkai ir zakristijonai 
gali tik sapnuoti apie pensijas. 
Pav. Daugėliškio gyventojas P. 
Pagalskas, įsikūrus Tarybų val
džiai Lietuvoje, įstojo į kolūkį. 
Kaip ir visi valstiečiai, jis ati
davė arklį ir žemės ūkio pa
dargus. Pats dirbo kolūkio kon
toroje sąskaitininku, sekmadie
niais pagrodavo bažnyčioje. Kai 
šį žmogų ištiko nelaimė —su
sirgo, paliko invalidu, kontoro
je jis dirbti negalėjo, todėl nak
timis saugojo kolūkio fermų gy
vulius. Sulaukęs žilos senatvės 
(g. 1889) kreipėsi į Ignalinos ra
jono socialinio apriūpinimo sky
rių. Iš ten gautas atsakymas, 
kad vargonininkams pensija ne
mokama.

(Per 25 metus — 2 bažnyčios):
Daugelyje bažnyčių neleidžia

ma skambinti varpais, visiškai 
negalima naudotis garsiakal
biais ir kitomis technikos prie
monėmis. Bažnyčių remontams 
neduodama medžiagų paskirų. 
Miestai auga, bet nuo 1945 m. 
Lietuvoje pastatytos tik dvi 
bažnyčios (vienoje iš jų Klaipė
doje įsikūrė liaudies fisharmo-

KAI UŽSIMOTAS
Jau kelintą kartą Chicagoje 

lietuviai jėzuitai šaukia spaudos 
konferencijas. Paskutinė įvyko 
pirmadienį, gruodžio 15. Data 
buvo pasirinkta atsižvelgiant ir 
į tai, kad joje galėtų dalyvauti 
ir “Darbininko” koresponden
tas.

Chicagoje jėzuitai, o New 
Yorke pranciškonai užsimoję 
atlikti tuos pačius uždavinius— 
padidinti turimus ar pastatyti 
naujus namus lietuvių jauni
mui, organizacijoms ir mūsų 
kultūrinėms vertybėms išsaugo
ti. New Yorke tie namai vadin
sis Lietuvių kultūros židiniu, o 
Chicagoje — Jaunimo centru. 
Faktinai Jaunimo centras Chi
cagoje egzistuoja jau 12 metų. 
Statydami tuos rūmus lietuviai 
jėzuitai rimtai galvojo, kas jais 
besinaudos po 15-20 metų. Bet 
10-12 metų praėjus padėtis pa
sidarė tokia kritiška gerąja 
prasme, kad Jaunimo centro 
rūmai Chicagos lietuviams pasi
darė per maži, per ankštūs ir 
iškilo degantis reikalas juos 
dvigubai padidinti. \

Naujosios statybos vajus tę- 

nija), o kiek senų bažnyčių pa
versta sandėliais, muziejais ir 
t.t.

Šie ir kiti skaudūs faktai, ku
rių čia nesuminėjome, rodo, 
kad kunigai ir tikintieji yra dis
kriminuojami, kad jiems nelei
džiama pilnai naudotis tomis tei
sėmis, kurias garantuoja TSRS 
Konstitucija.

Todėl drįstame kreiptis į Jus, 
Ministrų Pirmininke, tikėda
miesi, kad ištaisysite tokią ne
normalią katalikų Bažnyčios pa
dėtį Lietuvos TSR ir padarysi
te visa, kad mes, Lietuvos kuni
gai ir tikintieji, kaip ir kiti pi
liečiai, galėtume naudotis numa
tytomis Konstitucijos teisėmis.

1969 m. rugpjūčio mėn.
Pasirašė Vilniaus Arkivysku

pijos kunigai: 40 parašų.

Newarke Svč. Trejybės parapijos salėje LB Jersey City apylinkės surengtame Naujų Metų sutikime. Ii k. j 
U. Birutė Šimkutė, dantų gydytoja p. Kungienė, kun. T otoraičio sesuo ii Toronto; stovi kun. P. Totoraitis, p.
Šimkienė, L. Šimkus, J. Kungys. Nuotr‘ V. Maželio

DARBAS VIRŠIJA TURIMAS JĖGAS
REPORTAŽAS IŠ CHICAGOS

sėsi porą metų ir galop šį rude
nį jau buvo iškasta žemė ir iš
lieti pamatai naujai statybai. 
Ankstyvą pavasarį išaugs sie
nos, bus uždėtas stogas, o ru
denį visas Jaunimo centras su
darys naują architektūrinį an
samblį, kuriame lietuviškos ar
chitektūros veidą paliks, nors 
piniginių nedakteklių iš staty
tojų pusės smarkiai varžomas, 
mūsų architektas Jonas Mulo- 
kas.

Bet naujojo Jaunimo centro 
statytojus tėvus jėzuitus spau
džia ir tam tikri rūpesčiai, dėl 
kurių ir šaukiamos spaudos 
konferencijos, dalyvaujant laik
raščių, radijo, televizijos ir vi
suomenės atstovams. O rūpes
čiai tame, kad teturima pinigų 
tik sienoms išmūryti ir uždėti 
stogui. Daug buvo žadama pa
galbos iš LB, nes rūmai ir sta
tomi kaip tik jų turtam saugo
ti. Bet iš sies bendrinės insti
tucijos kolkas dar nieko kon
kretaus nesulaukta. Apie ketvir
tį milijono dolerių sudėjo pa
vieniai lietuviai savo nuošir
džiomis aukomis. Bet pastaruo- 

BALYS PAVABALYS

Trockis ir Zablockis
Viešu simpoziumu motyvais

Graži tu, mano brangi tėvyne!
Ar kas yra tave taip gynę, 
Kaip Stalinai ir Zimanai 
Ir liberalų rabinai?

Su jais ir aš mezgu jau ryšį
(Kol kas tiktai per sienos plyšį).
Klausausi žodžių jų saldžių
Ir balalaiką vis girdžiu.

Apsikabinęs meno mūzą, 
Lenkiuos prieš tautą šimtą kartų.
Ir parsiduodu už arbūzą
Tautos vadam už Kremliaus vartų.

Jie pasigaus mane, kaip žuvį, 
Paskui išmuilins, kaip Zablockį, 
Už tai, kad myliu aš lietuvį — 
Vis tiek, ar Zimaną, ar Trockį.

• j u metu iškilo tam tikras bau
bas: kad po kelių ar keliolikos 
metų Jaunimo centras liks jau 
juodųjų rajone ir lietuviams 
teks bėgti į priemiesčius. Pas
kutinėje spaudos konferencijo
je Jaunimo centro statybos va
dovas kun. J. Kubilius užtikri
no, kad lietuvių jėzuitų vienuo
lynas ir Jaunimo centras suda
rys skydą, kurs ateityje dengs 

.tokias lietuvių kolonijas, kaip 
Marquette Parkas, Gage Par
kas, ir, jei nesimesim į paniką, 
čia ramiai galėsime gyventi 
bent ketvirti šimtmečio. Per ta 
laiką turi augti ir kur nors pa
stogę savo veiklai gauti jau
nosios lietuvių kartos, o ramiai 
laukti juodųjų atėjimo nieko 
nedarant būtų tautinė savižu
dybė.

Taip pat buvo aiškiai pabrėž
ta, kad lietuvių jėzuitų jėgos 
užsimotiems uždaviniams įvyk
dyti yra per menkos, užsi
motas darbas viršija jų turimas 
jėgas. Todėl ypač prašė spau
dos, radijo ir televizijos bei or
ganizuotos visuomenės pagal
bos padėti baigti naujojo padi
dinto Jaunimo centro statybą.

(nukelta i 6 psl.)

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Tėvynės Meilė Nemari, A. 

Dambrauskaitės įdainuota 13 
liet, dainų: Ramunės daina, O 
naktuže rami, Pradalgiuose, Lie
pė tėvelis, Dobilėlis, Na tai 
kas? Tulpės, Tėvynės meilė 
nemari, Jau atėjo rudenėlis, 
Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu po 
langeliu, Oi berneli vientury ir 
Vakaras. Kaina 3 dol.

"Dainuoju jums, Aurelija". 
Mano gitara, Meilės ilgesys, 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos. Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltos rožės, Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mamą. Lengvos muzikos 
plokštelė kurią įdainavo A. 
Paukšelienė. Stereo, galima 
naudoti įr mono, kaina 5 dol.

Palangos Juzė, ilgo grojimo 
Hi-Fi nauja plokštelė. Vaidina 
profesionalai aktoriai žemaičių 
tarme. RCA gamybos. Įvadas 
M. Jonynienės, angliškas teks
tas S. Makaitytės. Kaina 5 dol.

Prof. Vytauto Bacevičiaus, 
kosminės modernios muzikos 
plokštelė, kur pats autorius 
kompozitorius atlieka 11 savo 
kūrinių su pianinu. Mono, kai
na 5 dol.

Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palankėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. Mono 2.00 dol. 
Stereo 4.50 dol.

Sol. Janina Liustikaitė įdai
navo operų arijas ir dainas: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 
Perlų ieškotojai — G. Bizet, La 
Boheme — G. Puccini ir La 
Wally — A. Catalani. Mergaitės 
troškimas ir lietuviška daina— 
abi Fr. Chopin; Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonės — Al. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. Budriū- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

A. šabaniausko įdainuota 
Nr. 3. Rose Mary — fokstro
tas, Pasakykite mergelei —tan
go, Sunku gyventi — valsas, 
Pasakė — tango, Varpų dai
na — tango, Mano svajonė — 
valsas, Neliūdėk, motule — tan
go, Kai smuiku groji — tango, 
Siuntė motinėlė — valsas, Ma- 
riu-Marytė — valsas, Sen
jorita — valsas ir Saulėta die
na—valsas. Mono kaina 5 dol.

Antras literatūros vakaras, 
dalyvauja: Ada Karvelytė,
A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. {skaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nės, Daina be laukų, Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, Į 
Nemuną, Pūgos, Žmogus, kuris 
gyveno, Brolis ir sesuo, Trečio
ji žaizda, Ryto čiulbėjimas ir k. 
Mono, kaina 5 dol.

G. Vasiliauskienės įdainuo
ta: Vai gražu, Gėlės iš šieno, 
Lopšinė, Daina prie upelio, Iš
dykęs rudenėlis, Kregždutė, 
Lakštingalos giesmė, Kalnų pie
menaitė, Pievoje žolelė žaliavo, 
Jei tu myli, Mergaitė ir paukš
telis. Mono, kaina 6 dol.

Lauksiu tavęs. Lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys. Pasa
ka, Nemunėli, Nemunėli, Me
džioklės daina, Ar žinai, Lauk
siu tavęs, Vėjas, Barkarolė, Su
sitikimas, Eikš, drauguži, Kada 
meilė aplanko, Senoje pilyje, 
Džigūnas. Išpildo sol. E. Iva
nauskas, S. Laurinaitytė, Her
ta Kaniauskaitė, L. Ablėnaitė, 
E. Saulevičiūtė, Romanas Mari- 
jošius, orkestrui palydint Kai
na 5 dol.

Lietuviškos Vestuvės. Ku
piškėnų vyresniosios kartos me
no KoieKtyvo etnografinis vaidi
nimas, piršlybos, mergvakaris, 
užgerų rytas, piršlio Korimas, 
sodo pirkimas ir pačios vestu
vės, atliekamos dainom, dek
lamacijomis ir pašnekesiais. Iš
leido Montrealio Mažosios Lie
tuvos Bičiulių draugija. Kaina 
5 doL

Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva, Auksinis ru
duo, Sningant, Rudens pasaka, 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint. Kaina 
5 dol.

Sigutė, pasakos ir dainos vai
kams. Dainuoja A. Paukštelie- 
nė: Milžinų šalis, Karta karalai
tis, Tindy o tindy, Žiema, Mie
goki vaikeli, Striukis beuode
gis, Sigute ir Liepsnabarzdis ru- 
daberzdis. Stereo, galima nau
doti ir mono. Kaina 5 dol.

. Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, Sv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su Žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 4.50 dol.

, Lietuvos Nepriklausomy
bės 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim ant kelių; 
Marija, Marija; Šventas, Šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos prel. Kemėžio, vysk. V. 
Brizgio, St. Bačkio, vysk. Bo
land, W. Rodino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 4.50 dol.

D. Dolskio įdainuota čigonės 
akys, Leisk man, Kariškas vaiz
delis, Onyte, einam pašokti, Lie
tuvaitė, Sudiev, sudiev ir Aš 
myliu, fokstrotai, Gegužinė pol
kutė, Su armonika į Braziliją 
— lengva muzika ir Palangos 
jūroj nuskendo mano meilė. 
Mono, kaina 5 dol.

Pupų dėdės ir dėdienės šo- 
kių-dainų rinkinys. Anūkų, 
Kretingos, Mariampolės, Pupų 
dėdės, Razaliūtės, Merkinės ir 
Obelių polkos. Sužadėtinių, 
Sekminių ir Gardus alutis val
sai. Gieda gaideliai ir Gražus 
miško būdas — lengva muzi
ka. Mono, kaina 5 dol-

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol., dabar su persiun
timu — 8 dol./Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

Nr. 2, Sol. V. Noreikos Lie
tuviškos dainos ir operų ari
jos: Kur bakūžė samanota, Ug
nelė, arija iš “Meilės eliksyro”, 
L’Arlesiana — Frederiko ro
mansas, Nemunėlis, Arlekino 
serenada iš “Pajacų”, arija iš 
“Rigoletto,” Tris dienas, tris 
naktis, arija iš Toskos, Surdata 
N'Namuratto (A. Canio), Dici- 
tencello Vuie — (F. Falvo), Ber
nužėli, nesvoliok, Pradalgėlii 
Kaina 6 dol.

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 c., Kanadoje 1 dot).
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DVYLIKA METŲ BE VYSKUPO PALTAROKO
Vyskupas Kazimieras Paltaro

kas gimė 1875 spalio 22 Gai- 
lionių km., Linkuvos parapijoj, 
Šiaulių apskr.; mirė 1958 Vil
niuje; palaidotas Panevėžy.

Kol bus pastatytas Panevėžy 
ar Vilniuje paminklas arba kol 
kas nors parašys monografiją 
apie a.a. vysk. K. Paltaroką kaip 
žmogų, kunigą, rašytoją, moks
lininką, blaivininką, pedagogą, 
vyskupą, organizatorių, jauni
mo mylėtoją, lietuvį patriotą ir 
t.t., kilo sumanymas surinkti 
Lietuvių Fondan tūkstantinę 
jo. vardu. Buvo manyta, kad, su
einant dešimčiai metų nuo jo 
mirties, minėtą planą pavyks 
realizuoti. Bet po trejų metų, 
būtent 1969 gruodžio 14, tiks
las pasiektas su mažu kaupu. 
Jei pasižadėję asmenys prisi
mintų savo įsipareigojimus, per
teklius būtų kiek didesnis.

Aukotojų pavardės:

Po 100 dol. — kun. Mykolas 
Vembrė ir Agota Kuodytė.

50 dol. — Miss Ona Fedoro
vich.

30 dol. — Matilda Veličkie
nė.

Po 25 dol.—prof. St. Yla, Pa
nevėžiečių Klubas, prof. V. Cu- 
kuras.

Po 15 dol. — Kazė Povydis, 
kun. T. Narbutas, Al. Potem- 
bergas.

Adventiniai renginiai Romuvoje
(Tąsa iš pereito numerio)

Dovanos ir džiaugsmas 
mergaičių Dainavoje

Vasario 16 gimnazijos moki
nės Dainava pakrikštijo savo 
seklyčią, kurią jaukiai įrengė: 
apstatė gražesniais baldais ir iš
puošė rankdarbiais. Čia jos susi
renka vakarais žiūrėti televizi
jos programų, padainuoti, pa
sikalbėti ir, tur būt, pasvajoti. 
Kiekvienais metais, besiarti - 
nant Kalėdom, Dainavos sekly
čioje jos suruošia apsidovanoji- 
mo pobūvį su gražia programė
le. Pasikeitimas dovanėlėm šie
met įvyko gruodžio 13 vakarą. 
Evangelikėm tą dieną jis buvo 
antra pramoga. Dovanojimas 
yra menas. Kad būtų paveikus, 
jis reikalingas žinojimo, įgudi
mo ir įgimto jautrumo, kaip ir 
visi menai. Todėl reikia pagir
ti auklėtojus, pamokančius sa
vo auklėtinius susiorientuoti 
šiame ne taip jau lengvame rei
kale, kaip jis kad iš pirmo 
žvilgsnio atrodo.

Apsidovanojimas Kalėdų 
švenčių proga Vasario 16 gim
nazijos moksleivėm yra tapęs 
tradicija. Jos pradininkės yra 
mergaičių bendrabučio vedėja 
mokyt. E. Tamošaitienė. Kuri 
kurią turi apdovanoti, nustato
ma burtu keliu. Kiekviena mer
gaitė žino, kam ji turi pa
ruošti dovanėlę, bet nežino, kas 
ir kuo ją apdovanos. Nežinoji
mas ir sudaro įtampą, kuri pra
trūksta staigmena dovanomis 
pasikeitimo vakarą Dainavos 
seklyčioje.

Pilies laiptai ir koridoriai, 
vedą į Dainavą, buvo apšviesti 
mirguliuojančiomis žvakutėmis 
ir dvelkė paslaptingumu. Ro
dos, iššoks iš kurio tamsaus 
kampo šarvuotas riteris ir už
stos kelią. Kapų tyla. Seklyčio
je 32 visų klasių mergaitės 
laukė svečių. Jų buvo nedaug. 
Mažoka vietos, ir, be to, iš kur 
gi imsi visiem dovanų, o šian
dien niekas neturėjo išeiti iš 
šio kambario neapdovanotas. Jų 
šiemet ir tai daugiau, negu ki
tais metais. Vyrų giminei atsto
vavo du kunigai — kapelionas 
St. Šileika ir berniukų bendra
bučio vedėjas Šulcas, šių eilu
čių autorius ir skautų bei evan
gelikų jaunimo ratelio pasiunti
niai šiušelis su Radionovu. Bu
vo pakviestos ir pora moteriš
kosios giminės atstovių: Ameri
kos lietuvaitė, trumpam laikui 
pertraukusi savo studijas ir Vo
kietijoje laikinai dirbanti Ei

Po 10 dol. Irena Eivienė, 
Elz. Ribokienė, Jurg. Laurinai
tis, Elz. Pleskevičįienė, Ona 
Čiužienė, Jurg. Tamošauskas, 
dr. R. A. Zalubai, A.V. Kriščiū
nai, Marija Janonienė, M. Vai
čaitytė, A.E. Daugirdai, Kunig. 
Keblinskienė, prof. S. A. Sužie- 
dėliai, Marija Jaskeliavitienė, 
Anelė Ambrozaitienė, kun. V. 
Zakaras, Ona Ivaškienė, Juoz.

Vysk. K. Paltarokas

leen Kidžiūtė, padedanti moks
leiviam šokti tautinius šokius, 
palydėdama akordeonu, ir šios 
gimnazijos buvusi auklėtinė Re
gina Tamošaitytė. Nuotaika 
šventiška. Gražiai pasipuošu - 
sios mergaitės laikė rankose po 
žvakutę, kurios ne tiek švietė, 
kiek šildė ... Mažųjų akutės 
blizgėjo nepaslepiamu smalsu
mu: kuri draugė bus jos apdo- 
vanotoja, kokią gaus dovaną, ar 
pradžiugins draugę jos pirktoji 
dovana?

Mergaičių seniūnė septinto
kė Roma Žutautaitė pasveikino 
svečius ir taikliai apibūdino 
tradicinio mergaičių pobūvio 
prasmę. Jos žodžiais, “jis yra 
mums malonus ir teikia džiaugs
mo jau eilę metų. Pirmą kartą 
teko man šią šventę švęsti, kai 
buvau maža mergaitė, bet iki 
šios dienos ji yra likusi mano 
prisiminimuose, kaip įspūdin
gas išgyvenimas... Šią tradici
ją palaikome, nes ji yra ne 
tik miela, bet ir naudinga. Nau
da ne medžiaginė. Mes išmoks
tame ne tik dovanas priimti, bet 
ir dovanoti — padaryti kitam 
džiaugsmą. Tikimės, kad ir sa
vo ateities gyvenime mokėsime 
džiaugtis kito džiaugsmu ..

Kalėdinę nuotaiką sutirštino 
kunigo Broniaus Liubino spe
cialiai šiam pobūviui parašytas 
ir mokyt. E. Tamošaitienės pa
ruoštas “pokalbis mergaičių 
bendrabuty” apie Kristaus gi
mimą. Gyvame, klausimų ir at
sakymų forma supintame pokal
byje apie Kristaus gimimo ap
linkybes ir prasmę dalyvavo 
daugelis mergaičių. Malonu bu
vo stebėti, kaip ir pačios ma
žosios, dar neseniai nė žodžio 
nekalbėjusios lietuviškai, šį va
karą pasirodė kaip gabios dek- 
lamatorės. Dialogas buvo per
pintas kalėdinėmis giesmėmis, 
kurios buvo giedamos su dide
liu įsijautimu ir skambėjo tik
rai darniai.
Pirmieji buvo apdovanoti sve

čiai. Jie padėkojo trumpu žo
džiu. Didelio pritarimo susilau
kė berniukų bendrabučio ve
dėjo kun. H. Šulco siūlymas 
ateinantį prieškalėdį švęsti mer
gaitėm ir berniukam kartu, 
Mergaitėm, tur būt mieliau 
gauti dovaną nuo draugo, ne
gu nuo draugės, ir atvirkščiai. 
Berniukai tokios tradicijos iki 
šiol neturi.

Didžiausią susijaudinimą su
kėlė į seklyčią įnešti du stalai, 
apkrauti gražiai įrištais paketė
liais, slepiančiais šventines do- 

Vembrė, inž. J. Stašaitis, Vla
das Levąnas, kun. J. Pragul- 
bickąs, Fulg. Janonis, Jonas 
Wisockis, St. A. Martišauskai, 
Jonas f. MbcgęvįČįus, Petras 
Puzinas, Agnes Novozelski, Ma
rija Tamulevičienė, Grasilda 
Drevinskienė, kun. Juoz. Taut
kus, kun. M. Čyvas, kun. Leo
nardas Musteikis, kun. Aloyzas 
Klimas, prel. Leonardas Gižins- 
kas, Pranas Eitutis, gyd. Genė 
Stepulionienė, inž. C. Mickūnas, 
inž. J. A. Rasys, P. Janavičius, 
A. V. Tumai, inž. E. Manomai- 
tis, V. Br. Kubilius, E. Cibas, 
kun. A. Račiukaitis, Juoz. Ja
nuškevičius, kun. J. Ruokis, St. 
Griežė-Jurgelevičius, Anna Sea- 
vey, Petras Viščinis, prel. Vyt. 
Balčiūnas, Vyt. Žiaugra.

Po 5 dol. — Anna Micha- 
liut, Ipolitas Jokšas, Ant. Ski- 
rius, Alb. Skirius, Jurgis Ju
rėnas, A. Kriščiūnas, Kazys 
Merkis, J. Mikalauskas, dr. S. 
Jasaitis, Petras Jaras, Silvest
ras Kontautas, Jurgis Liutku
ms, Rožė Petronienė, Juzefą 
Lapšienė, inž. V. Izbickas, Al. S. 
Mantautai, Domicėlė Kasperie- 
nė, Ant. Andriulionis, Danutė 
Baltienė, Bronis Kruopis.

Po 2 dol. — P. Vaičaitis, V. 
Kulbokas, Pov. Verbickas, Sta
sys Griganavičius, EI. Valiuko- 
nienė, VI. Mickūnas, Mykolas 
Šimavičius, Aleksandras Lelei- 
kis.

Po 1 dol. — Br. Strikaitis, 
Demetre Nikolski, Petras Čet- 
kauskas, Jonas Valiukonis, St. 
Urbonas, Fel. Radzevičius, Fel. 
Zaleckas, Jieva Ulpaitė, Julius 
Gaidelis, Vladas Kuodys.

Dekanas J. Tautkus ir kun. J. 
Ruokis parašė beveik tokiais 
pat žodžiais: “Džiaugiuos, kad 
mūsų profesoriaus vysk. K. Pal
taroko fondas artinasi prie tūks
tantinės . . .Kad jis greičiau pa
siektų savo tikslą, aš irgi jį pa- 
remiu nors ir menka auka ...”

Rašytojas St. Griežė-Jurgele
vičius. prašė Dievo paramos mi
nėtam darbui.

Kun. A. Račkauskas: “Nors 
ne panevėžietis, bet siunčiu 
mažą auką Jūsų garbingo vys
kupo fondui.”

Lietuvių Fondo sumanytojas 
ir pirmininkas dr. A. Razma pa
rašė labai gražų laišką.

L.F. vykd. valdybos vicepir
mininkas ir sekretorius (A. 
Rėklaitis ir K. A. Gird vilas): 
“Prasmingai įamžinote mūsų 
tautos didįjį dvasininką, kilnų 
lietuvį patriotą ... Liet. Fondo 
vadovybė šį Jūsų atliktą darbą 
labai vertina ir už tai nuošir
džiai dėkoja...”

Nuo savęs dėkoju visiem, ku
rie aukojo ir kurie spausdino 
(be užmokesčio) mano kvietimus 
aukoti minėtam fondui.

Dar kartą ačiū!
Kun. Mykolas Vembrė

21 Sawtell Ave., 
Brockton, 39, Mass. 02402

vanas. Užsidegė šviesos. Seniū
nė šaukė mergaites. Gavusios 
ryšulėlius, kiekviena skubėjo 
išvynioti, kad kuo greičiau pa
tirtų ilgai spėtą mįslę, kas ir ką 
dovanojo. Po to buvo spontaniš
kas nuoširdumo prasiveržimas: 
juokas, apsikabinimai ir pasibu
čiavimai. Buvo aiškiai matyti, 
kad džiaugsmas tikras, ne apsi
mestinis, koks neretai būna pas 
suaugusius.

Pramogos organizatorės pa
kvietė visus prie pačių mokslei
vių pagamintų saldžių užkan
džių ir atgaivos.

Tą vakarą neteko matyti nė 
vieno susirūpinusio ar nepaten
kinto veidelio. Norėjosi tikėti 
seniūnės Ramonos žodžiais, 
kad “šiandieninė šventė liks 
mūsų mažųjų draugių širdelėse, 
kaip malonus prisiminimas”. 
Tur būt, ne tik mažųjų, bet ir 
didžiųjų...

(Bus daugiau)

Tabernakulo altorius šv. Kazimiero bažnyčioje Worcester, Mass. Bažnyčią dekoravo dail. V. K. Jonynas.
Nuotr. V. Maželio

Ričardas Garbus paskirtas Worthington viceprezidentu
Worthington Compressor and 

Engine International bendro
vės prezidentas paskelbė, kad 
paskiriami bendrovėje nauji 
septyni viceprezidentai. Jų tar
pe yra paskirtas ir Ričardas O. 
Garbus. Bendrovė turi savo sky
rius ne tik JAV, bet ir Pran
cūzijoje ir Vokietijoje.

Naujieji viceprezidentai pa
skirti įvairiom pareigom. R. 
Garbui teko inžinerijos sritis. 
Jis bus atsakingas už Holyoke 
ir Buffalo skyrių inžinerijos 
veiklą, patentų sutartis ir už in

Kardinolas Shehan sausio 7 
lankėsi šv. Alfonso bažnyčioje 
ir 12:10 aukojo mišias. Tai bu
vo mišios į palaimintąjį vysk. 
Joną Neumann, kuris anais 
laikais buvo šv. Alfonso para
pijos klebonas ir šioje bažny
čioje buvo konsekruotas vysku
pu.

Prel. L. Mendelis atostogų 
buvo išvykęs nuo sausio 4 iki 
sausio 10. Kun. A. Dranginis 
atostgoų vyksta sausio 11 grįš 
sausio 17, tada savo atostogas 
pradės kun. Matas Jarašūnas.

Šv. Vardo draugijos vyrai 
sausio 11 per 8:30 v. mišias bus 
apdovanoti ištikimybės dovano
mis. Tokias dovanas gaus sep
tyniasdešimt vyrų ir dvylika 
jaunuolių. Mišias aukos dva
sios vadas kun. A. Dranginis, 
gi dovanas įteiks prel. L. Men
delis.

Lietuviška radijo valandėlė 
linksmą šokių vakarą rengia 
sausio 17 lietuvių svetainės di- 
didžiojoj salėj. Pradžia 7:30 v.v. 
Humoristines eiles skaitys Leo
nardas Žitkevičius iš Brookly- 
no. Šokiam gros orkestras. Ra
dijo valandėlės vedėjai A. Juš
kus ir K. Laskauskas kviečia vi
sus atsilankyti.

Lietuvių svetainės šėrininkų 
susirinkimas bus sausio 25 lie
tuvių ' svetainės kambariuo
se. Pradžia 2 v. popiet. Bus pa
daryta metinė apžvalga ir bus 
renkama nauja valdyba. Po su
sirinkimo — užkandžiai.

Feliksas Kirstukas, pirmos 
kartos lietuvis, po ilgos ir sun
kios ligos mirė Kūčių naktį, 
gruodžio 24. Velionis buvo su
sipratęs lietuvis, geras šv. Al
fonso parapijos narys, dalyva
vo jos parengimuose. Kai svei
kata leido, turėjo savo valgyk
lą ir pagamindavo lietuviam 
skanių lietuviškų valgių. Bu
vo vienintelė lietuviška valgyk
la Baitimorėje. Buvo malo
naus ir linksmo būdo vyras, šv. 
Vardo draugijos narys. Trys ku
nigai aukojo gedulingas mišias 
už jį gruodžio 27 šv. Alfonso 
bažnyčioje. Palaidotas šv. Kry
žiaus kapinėse. Nuliūdime liko 
serganti žmona Sofija, dukra 
Frances, sūnūs Bernardas, Ed
vinas ir Silvestras bei eilė anū
kų.

žineriją visose bendrovės įmo
nėse. Šiom pareigom jis paskir
tas nuo 1969 gruodžio 1.

R. Garbus vadovavo inžine
rijos skyriui Holyoke, Mass., 
nuo 1960 metų. Šioje Worthing
ton bendrovėje jis pradėjo dirb
ti nuo 1952 metu, tada dar Har
rison, N. J., kaip inžinierius. Po 
penkerių metų buvo nukeltas 
kaip vyr. inžinierius specialiai 

-gamybai į Holyoke, Mass.

Technikos mokslus jis pradė
jo studijuoti Berlyne ir summa

Ričardas Garbus

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo

BALTIMORE, M D.
Alfredas Kasparas-Kasper 

staiga mirė Kūčių naktį, besi
ruošdamas Kalėdų šventėm. Jis 
gimė ir užaugo Baitimorėje, dir
bo įmonėse, kurios stato pa
krančių sargybų laivus. Buvo 
malonaus būdo žmogus. Gedu
lingos mišios už jo sielą auko
tos šv. Alfonso bažnyčioje gruo
džio 29. Palaidotas Loudon 
Park kapinėse. Liko nuliūdusi 
žmona Darta, sūnus Pranas.

Emilija Krikščiūnienė, pir
mos kartos lietuvė, po sunkios 
ligos mirė gruodžio 16 Šv. Ag
nietės ligoninėje. Velionė bu
vo ištikima šv. Alfonso para
pijos narė, dalyvavo parapijos 
ir kituose lietuviškuose paren
gimuose. Trys kunigai aukojo 
mišias už jos sielą šv. Alfon
so bažnyčioje gruodžio 20. Pa
laidota Holy Redeemer kapinė
se. Liko nuliūdusi dukra Lilė.

Jonas Obelinis

400 dol.: Pęter A. Radžiū
nas, New Haven, Conn.

150 dol.: Lionė Mathews, 
Brooklyn, N. Y.

80 dol.: P. A. Daukša, Wood
haven, N. Y., (pažadėta 300 
dol.).

Po 50 dol.: B. Tamulevičius, 
Worcester, Mass., Kazys ir Kat
rina Kronkaičiai, New Haven, 
Conn., J. Valaitis, Great Neck, 
N. Y. (pažadėta 100 dol.).

30 dol.: A. Lingis, Great 
Neck, N. Y. (pažadėta 100 
dol.)

Po 25 dol.: E. Gladkienė, Gt. 
Neck, N.Y. (pažadėta 50 dol.), 
K. Petrikas, Forest Hills, N. Y. 
(pažadėta 100 dol.), A. Sange- 
la, Great Neck, N. Y. (paža
dėta 300 dol.).

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!
Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 

Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. Į1221.

cum Įaudė baigė Karlsruhe, Vo
kietijoje, 1952. Baigė magistro 
laipsniu. Springfield, Mass., jis 
studijavo prekybos administra
ciją ir ją baigė magistro laips
niu. Priklauso visai eilei savo 
specialybės amerikiečių organi
zacijų.

Jis yra vedęs Gražiną Sruo- 
ginytę, Vinco Sruoginio dukrą, 
kuri yra baigusi kolegiją Loret
to Heights Denver, Colo., ir da
bar mokytojauja Springfield, 
Mass. Jiedu turi du vaikus — 
dukrą ir sūnų.

Po 20 dol.: M. Dudoniai, For
est Hills, New York (paža
dėta 80 dol.), J. Rūkaitė, Great 
Neck, N. Y., V. Kazlauskas, 
Flushing, N. Y. (pažadėta 250 
dol.), Qna Saukaitis, Bristol, 
Conn.

Po 15 dol. Alb. Žvinys, Gt. 
Neck, N. Y. (pažadėta 100 
dol.), Anna Pash, Flushing, N. 
Y. (pažadėta 100 dol.).

Po 10 dol.: J. Krauch, Great 
Neck, N. Y., V. Zubites, Brook
lyn, N.Y. (pažadėta 200 dol.), 
VI. Kalytis, Great Neck, L. L, 
N. Y.

Po 5 dol.: Agnes Roznickas, 
Long Island City, N. Y., Ona 
Lazauskienė, Great Neck, N. Y. 
(pažadėta 300 dol.).

3 dol.: Zabatorius, Middle 
Village, N. Y.

— Tradicinę vakarienę Chi- 
cagoje Lietuvių Fondas ruošia 
balandžio 5, 3 vai. popiet. Va
karienė su įdomia programa 
bus Personality Lodge salėje, 
4740 So. Cicero Ave. Chicagos 
ir apylinkių lietuviai kviečiami 
vakarienės proga įstoti į LF na
rių eiles ir dalyvauti vakarienė
je. Gali dalyvaut ir nenariai, už
simokėję po 10 dol. Dėl infor
macijų ir registracijos kreiptis 
į LF būstinę, 6643 S. Maple
wood Ave., Chicago, Ill. 60629, 
telef. 778-2858 arba pas savo 
LF vajus komitetus bei Įgalio
tinius. (sklb.) 

— Prof. Balys Vitkus drau
ge su kitais organizuoja nese
niai mirusio Lietuvos respubli
kos prezidento Aleksandro Stul
ginskio minėjimą — akademiją, 
kuri įvyks sausio 11, sekmadie
ni, 4 vai. popiet Chicagoje, Jau
nimo centre.

— Solistė Daiva Mongirdaitė 
Kalėdų šventes praleido Chica
goje. Viešėdama lankėsi Mar
gutyje ir čia įdainavo keletą 
dainų magnetofono juostelėn. 
Solistei akomponavo komp. Da
rius Lapinskas. Rudenį Margu
tis numato surengti sol. Dai
vos Mongirdaitės rečitalį.

— "Die Weltwoche", plačiai 
skaitomas ir gerai informuotas 
savaitraštis, gruodžio 12 d. lai
doje pradėjo spausdinti ilgą ra
šinį “Die Zauberer von Pasade
na” (Pasadenos burtininkai). 
Ten plačiai aprašomi Amerikos 
mokslininkų atlikti Marso tyri
nėjimai, raketų Mariner VI ir 
Mariner VU pagelba gauti duo
menys. Šešių mokslininkų tarpe 
laikraščio bendradarbis mini ir 
lietuvio Arvydo Kliorės pavar
dę, kuris atliko svarbius Mar
so tyrimus.

— Lilija Šukytė, Metropoli
tan Operos solistė, gruodžio 29 

..atidarant sezoną su Verdi ope
ra “Aida”, iškilmingame pasta
tyme dainavo Vaidilutės —ku- 
nigės solo partiją.

— Prel. Jokūbas Šilkas, She
boygan, Wise., Švč. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo lietuvių pa
rapijos klebonas, sausio 4, be
sirengiant mišiom, zakristijoje 
mirė nuo širdies smūgio. Pa
rapijoj klebonavo apie 30 me
tų. Prelatu pakeltas prieš 6 me
tus.

— "Treji varti", latvių kul
tūros žurnalas, naujame nr. 18 
atspausdino latviškame verti
me Anatolijaus Kairio triveiks- 
mės komedijos “Diagnozė” pir
mąjį veiksmą, kurį į latvių kal
ba išvertė Zarinu Janis. Žurna
le yra ir daugiau Lietuvą lie
čiančios medžiagos. Paskelbta 
plati dr. Edg. Andersons stu
dija Pabaltijo valstybių santar
vės reikalu. Žurnalą redaguoja 
Alberts Birmbaums, P. O. Box 
61, Three Rivers, Mich., 49093.

—Dr. J. Žmuidzinas, Lietuvos 
generalinis konsulas Kanadoje, 
yra parašęs veikalą apie Liub
lino uniją prancūzų kalba. Jo 
išleidimo reikalu neseniai lan
kėsi Paryžiuje. Šį darbą auto
rius pateikė Paryžiaus universi
tetui kaip dizertaciją ir labai 
sėkmingai apgynė, gaudamas 
teisės mokslų daktaro laipsnį, 
šešios darbo kopijos padėtos u- 
niversitete, o septintoji perduo
ta leidyklai.

— "Lituanus" žurnalo naujas 
numeris, 88 psl. apimties, šio
mis dienomis išleistas Chicago
je. Jis skirtas dviem žymiau
siem mūsų šių dienų filosofam: 
prof. dr. Antanui Maceinai ir 
dr. Juozui Girniui. Rašo Ignas 
K. Skrupskelis, dr. Antanas Ma
ceina, dr. J. Girnius. Vyr. re
daktorius dr. Antanas Klimas, 
redakcijos nariai — Jonas Bag
donas, Jonas Kučėnas ir Zina 
Morkūnienė, Adresas: Lituanus, 
P. O. Box 9318, Chicago, Ill. 
60690.
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Klausimas be atsakymo
Bažnyčios raida daugelį domina, nors ne visi apie ją vienodai 

galvoja ir pakankamai informuoti
Gruodžio 21 New Yorko atei

tininkai sendraugiai surengė 
Kultūros židinio patalpose pa
skaitą apie dabartinę Bažnyčios 
padėtį. Susirinko per 70 klau
sytojų. Paskaitos tema — “Nū
dienės Bažnyčios aktualijos”. 
Paskaitininkas — svečias iš Ro
mos prof. dr. prel. L. Tulaba, 
P. A.

Paskaitos eigoje • paaiškėjo 
kad tema buvo iš dviejų dalių. 
Pirmoji dalis apie Bažnyčią ap
skritai, antroji lietė dabartinę 
Bažnyčios padėtį Lietuvoj.
Pasikeitė ar ne:

Prelegentas pirmiausia už
tikrino klausytojus, kad ir po 
Vatikano II santarybos šalia kai 
kurių išorinių atmainų tikrumo
je Bažnyčioje niekas nepasikei
tė. Visos dogmos paliko tos pa
čios. Užtikrinęs Bažnyčios ne
kintamumą, tuoj pat paskelbė 
tokį teigimą, kuris — jei atitik
tų realybę—parodytų labai di
delį Bažnyčios pasikeitimą. Pre
latas entuziastingai tvirtino, 
kad Bažnyčios uždavinys yra 
skelbti ne meilę, o tiesą. Išim
tiną tiesos skelbimo pareigą jis 
rėmė vienu Kristaus pasakymu 
(išimtu iš konteksto), visai ne
atsižvelgdamas į bendruosius 
Jo mokslo pagrindus. Supran
tama, toks teigimas gerokai nu
stebino klausytojus. Niekas iki 
šiol nebuvo girdėjęs, kad mei
lė ir tiesa esą nesuderinami ar 
vienas kitam prieštaraują daly
kai. (Kadangi Dievuje ir meilė, 
ir tiesa, ir gėris, ir grožis tobu
lai ir darniai reiškiasi, todėl 
Bažnyčia, vesdama žmogų prie 
Dievo, taip pat pateikia jam vi
sas šias vertybes. Žmogus ta
čiau pajėgia jas suprasti, pri
imti ir perduoti tik netobulai— 
nepilnai. O kadangi Bažnyčios 
mokslo skelbėjas taip pat yra 
žmogus, todėl Bažnyčia taip pat 
nepajėgia perteikti nei tobulos 
meilės nei absoliučios tiesos. 
Jos pareiga yra vesti į tiesą, 
meilę, gėrį ir t.t. Teigti, kad 
Bažnyčia skelbė ar dabar skel
bia absoliučią tiesą, būtų lygu 
nesiskaitymui su istoriniais fak
tais, kurie rodo, kad ir “užša
lusių” šimtmečių praeityje Baž
nyčia yra keitusi kai kuriuos 
savo teigimus. O po Vatikano 
II santarybos panašių pakeiti
mų ir patobulinimų bus daug 
daugiau.)
Dėl naujos liturgijos:

Toliau kalbėdamas apie “iš
orines pasikeitimo apraiškas”, 
kalbėtojas palietė dabartines 
liturgines reformas. Čia jis at
virai prisipažino, kad liturgi
niai pakeitimai jam nepatinka. 
Atsisukimas Į žmones jį blaš
ko, mišių dalyvių balsai jam 
trukdo, o garsiai kalbėdami žmo
nės ir patys negali tyliai pasi-

Užsimotas darbas •••
(atkelta iš 4 psl )

Pirmasis konkrečią paramą 
pažadėjo LB cv pirm. inž. Br. 
Nainys. Jis sakėsi skelbsiąs at
sišaukimus LB cv vardu, taip 
pat informuosiąs LB apylinkes, 
kad būtų vykdomi piniginiai va
jai paremti Chicagos ir New 
Yorko lietuvių namų statyboms. 
Žinant didelę LB įtaką ir orga
nizuotą jėgą, jos parama galė
tų būti labai efektinga ir jėzui
tams ir pranciškonams. Jėzuitai 
jaučiasi laimingi ir tuo, kad Jau
nimo centro statybos varžyty
nes laimėjo lietuvis inž. J. Stan
kus, kuris statyboje imasi dide
lių taupymo priemonių, kuris 
aiškiai supranta, kad rūmai sta
tomi visuomenės pinigais, ku
ris ir pats yra įnešęs apvalią su
mą į statybos fondą.

Taigi, padėtis tokia, kad Chi- 
cagoje turėsime naujųjų Jauni
mo centro rūmų sienas ir sto
gą. Dabar belieka susimąstyti, 
ar galėsime įrengti jų vidų.

VI. Rmjs 

melsti. Taip pat nusiskundė, 
kad iš mišių yra šalinamas at
gailos elementas.

Kodėl šis paskutinis prie
kaištas buvo padarytas, neaiš
ku. Nes prelegentas pats gerai 
žino, kad šv. mišios yra Eucha
ristija — aukščiausia padėkos 
malda, o ne nuodėmių apgailėji
mo ar atleidimo momentas. Šiam 
reikalui (nuodėmėm apgailėti ir 
jom atleisti) Kristus yra įsteigęs 
specialų atgailos sakramentą.

Dėl maldų recitavimo, gie
dojimo ir apskritai kunigo ir 
tikinčiųjų bendravimo šv. mišių 
aukoje prelegentas pareiškė, 
kad jam čia taip pat daug kas 
nepatinka ir kad šiuo klausi
mu dar gali būti labai didelio 
nuomonių skirtumo.

Gaila, kad kaip Šv. Rašto 
specialistas jis nepateikė skrip- 
tūristinio ir istorinio pagrindo 
šioms reformoms. O tais pa
grindais juk ir rėmėsi Bažny
čios Tėvai, darydami šiuos li
turginių reformų sprendimus. 
(Išeinant iš Vatikano II sant. 
nutarimų, giedojimas, bendras 
maldų kalbėjimas nėra trukdy
mas ar vieni kitų blaškymas, o 
Dievo tautos bendras pagarbi
nimas Tėvo per Jo- Sūnų tobu
loje maldoje. Šv. mišios niekad 
nebuvo ir nėra privataus susi
telkimo malda.)

Paskaitininkas pasisakė, kad 
jį stačiai erzina tai, kad jau ke
lintas kartas reikia iš naujo mo

Baltimorės moksleiviu ateitininkų S. Šalkauskio kuo
pos susirinkimas lapkriččio 16. Vicepirm. Leonas Sur
dokas (antras iš k.) skaito maldą prieš susirinkimą. 
Nuotraukoje matyti Nerimantas Radžius, Vytautas 
Karalius ir Fabijus Marcinkus.

Baltimorės moksleivių ateitininkų globėjas C. Surdokas 
skaito iš šv. Rašto, šalia Laimutė Grybauskaitė ir N. 
Radžius.

Baltimorės moksleivių ateitininkų valdyba. Iš k. — ižd. 
Danutė Naidičiūtė, pirm. Laimutė Grybauskaitė, globė
jas C. Surdokas, sekr. Ramunė Buivytė ir vicepirm. 
Linas Surdokas. Nuotraukos Radžiaus

kytis, kaip laikyti šv. mišias 
Toks kalbėtojo nusiteikimas ga
lėjo kilti iš dviejų priežasčių. 
Pirmoji — vyresnio amžiaus 
žmonėms panašūs persimoky- 
mai ir persiorientavimai visada 
sunkesni. Antroji — prelatas, 
gal būt, priklauso tai žmonių 
grupei, kuri iš karto viską iš
moksta ir po to jau visada turi 
tinkamus atsakymus į visus 
klausimus. Pastaroji prielaida 
pasitvirtino, kai kalbėtojas pa
lietė Šv. Rašto interpretaciją. 
Nors prisipažino esąs Šv. Rašto 
specialistas, bet iš naujų skrip- 
tūros interpretacijų tik pasijuo
kė — esą tai tik Kristaus su
žmoginimas, paneigiant Jo die
viškumą. O klausytojai laukė ir 
tikėjosi platesnio paaiškinimo 
apie nūdienę didelę pažangą, 
padarytą Šv. Rašto supratime 
ir jo interpretacijoj.
Nauda ar žala po Vatikano II:

Nors garbusis svečias ir už
tikrino klausytojus, kad Bažny
čia nesugrius, tačiau dabartinėj 
jos gyvavimo eigoj jis matąs tik 
neigiamybes. Tikrumoje pre
latas jas pastebėjęs ne dabar, 
bet jis visas šias neigiamybes 
pramatęs daug anksčiau. Dar 
prieš Vatikano II santarybos 
pradžią jis priminęs vyskupam, 
kad šaukdami ši suvažiavima 
jie rizikuoją labai daug, o iš to 
naudos nesimatą jokios. Anie 
jo nuogąstavimai dabar ir pasi
tvirtinę ...

Gal dėl laiko ribotumo nepa
minėjo, kad jei Bažnyčiai vado
vauja Šv. Dvasia, tai Jos pa
žadinimu ir įkvėpimu buvęs su
šauktas ir šis suvažiavimas. O 
jei Šv. Dvasios veikimu jis bu
vo sušauktas, tai ir naudos iš jo 
ne bus, bet ir dabar jau yra. 
Tai gali pastebėti kiekvienas, 
arčiau susipažinęs su Vatikano 
II santarybos nuveiktais dar
bais ir atsinaujinančios Bažny
čios pozityviais žingsniais.

Kadangi prelatas visas šias 
Bažnyčios atsinaujinimo apraiš
kas pats vertina tik negatyviai, 
suprantama ir klausytojus ban
dė nuteikti ta kryptimi. Ar tai 
jam pavyko, sunku pasakyti 
Kaip vėliau iš dalyvių keltų 
klausimų paaiškėjo, atrodo, kad 
bent kai kurie iš klausytojų bu
vo su šiais klausimais plačiau 
susipažinę ir giliau įžvelgę į 
Bažnyčios eigą ir atsinaujinimo 
svarbą. Iš kitos gi pusės, ka
dangi dauguma klausytojų bu
vo vyresnio amžiaus, gal kai 
kam ir patiko prelato pesimis
tinis dabarties pristatymas. Ne
įsigilinusiems ir nesekantiems 
Bažnyčios atsinaujinimo eigos 
prelato paskaita galėjo duoti 
naujų vilčių — pakentėkite tru
putį, šis juodas debesis greit 
praeis, ir vėl viskas grįš į “nor
malią padėtį”, kaip kad buvo 
anksčiau...

(Bus daugiau)

ATNAUJINTI VILNIAUS 
KATEDROS VARGONAI

Praėjusio lapkričio vidury bu
vo baigti Vilniaus katedros var
gonų atnaujinimo darbai.

Nors katedra dabar atimta 
nuo savo originaliosios paskir
ties, bet jos vargonai vartojami 
beveik kas sekmadienį, tik ne 
pamaldoms, o koncertams.

Vilniaus katedros vargonų is
torija nebetrumpa: išviršinis jų 
pastatas yra jau 240 metų am
žiaus. Bet tai tik “dėžė” tokia 
sena. Joje iš pagrindų naujas 
instrumentas buvo įrengtas 
prieš 80 metų. Tai buvo tuo 
metu moderniausi vargonai. 
Juos statė ano meto geriausias 
Lietuvoj vargonų meistras Juo
zas Radavičius.

1937 tuos vargonus taisė Vac
lovo Bemackio firma iš Varšu
vos. Taisė ir nesėkmingai nu
taisė, nes, žinovai sako, var
gonai nuo to taisymo prarado 
nemaža ir savo skambesio gro
žio ir koncertinių galimybių.

Po gana ilgų pastangų, pa
siekta galimybė tuos vargonus 
vėl atstatyti ir drauge patobu
linti, panaudojant modernių 
vargonų įtaisų elementų. Var
gonų atgaivinimo ir pajaunini- 
mo darbą atliko A. Schucke 
firma iš Potsdamo (ta pati fir
ma įrengė vargonus Vilniaus 
filharmonijos salėj ir konserva
torijoj). Pagrindinis katedros 
vargonų mechanizmas remon
tuoti buvo išvežtas i Potsdamą. 
Ligšiol buvo koncertuojama 
tos firmos laikinai katedroj pa
statytais vargonais. Tuo pačiu 
laiku Vilniuje sava restauraci
jos dirbtuvė restauravo vargo
nų fasadą, dėžę, pamatus. Da
bar mechanizmas jau sumontuo
tas, viskas suderinta, patikrin
ta ir lapkričio 13 tam tikra ko
misija vargonus išbandė ir pri
ėmė atliktą darbą. Komisijoj 
buvo muzikai — J. Karosas, K. 
Kaveckas, S. Vainiūnas, bet 
taip pat ir I. Braudas iš Lenin
grado, L. Rotzmanas iš Mask
vos. Visi pripažinę, kad dabar 
tokios kokybės ir tokių plačių 
galimybių vargonai šie esą vie
ninteliai “visoj šaly”, tai yra, 
rusai tokių neturi. (Elta)

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L. 
Šveikauskas — Attorney-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

NAMAI PRIE EŽERO 
Klausimas

1961 pirkom namukus prie 
ežero. Ežeras gražus, nepergi- 
lus ir labai gražioj vietoj. Nu
pirkom už prieinamą kainą, su
mokėdami virš pusės grynais 
pinigais ir nedidelę paskolą už 
sutraukdami iš banko. Bankas 
mum sutvarkė visus reikalingus 
formalumus ir už tai iš mūsų 
paėmė 400 dolerių.

Viskas ėjo sklandžiai ir ge
rai iki 1967. Tų metų rudenį 
gavome laišką iš advokato. Jis 
mum pranešė, kad mes neturim 
teisės naudotis ežeru. Tas ne
malonus siurprizas mus ne tik 
nustebino, bet ir tiesiog pri
trenkė. Juk pirkom namus dėl 
ežero, o ne dėl ko kito. Be eže
ro tie namai nei mum reikalin
gi, nei jie ko verti.

Nuėjom pas advokatą, kuris 
banke mum tvarkė namų pirki
mo reikalus. Su mumis pasikal
bėjęs ir perskaitęs mum atsiųs
tą laišką, prižadėjo mum pra
nešti, koks čia yra reikalas. Po 
trijų savaičių jis mus pasišau
kė pas save ir pranešė, kad be 
teismo niekas neišsispręs dėl 
tarp mūsų ir gretimos žemės sa
vininkų kilusio ginčo. Nors jis 
mum ilgai ir smulkiai aiškino 
reikalą, mes nelabai gerai su
pratom, kodėl esam traukiami 
teisman. Bankui skola jau išmo
kėta, žemės mokesčius sumo
kam laiku ir ežeru naudojamės, 
kaip ir visi kiti kaimynai. Ad
vokatas mum aiškina, kad ir ki
ti kaimynai yra traukiami teis
man dėl naudojimosi ežeru. Jis 
tuojau pareikalavo iš mūsų 
rankpinigių (retainer) nemažiau 
500 dolerių ir pasakė, kad čia 
atsieis žymiai daugiau.

Tarėmės su žmona ir kitais 
kaimynais, kurie mum pasakė, 
kad mūsų advokatas teisus ir 
kad ir jie yra traukiami teis
man ir turi savo advokatus.

Svarstėm vienaip ir kitaip. 
Nutarėm gintis. Juk be naudoji
mosi ežeru mūsų namai bus 
nieko neverti.

Teismas įvyko 1969 lapkri
čio mėnesį. Teisėjas, advokatų 
padedamas, stengėsi šį reikalą 
išspręsti be tikrojo teismo 
(trial), bet jam nepasisekė.

' NORTH HAVEN, CONN.

Sies Kalėdos Nijolei Bagdo
naitei buvo laimingiausios iš jos 
20 metų gyvenimo Amerikoje. 
Mat, per šias Kalėdas Kalėdų 
senelis padovanojo jos vyrui 
K. Lambrakiui 19,090 doleriu 
vienų metų stipendiją. Stipen
dija išmokama taip: 1,245 dol. 
kas mėnuo per 12 mėnesių; 
2,500 universitetui mokymesi iš 
laidom padengti; 1,500 persi
kraustymo išlaidom ir 150 do
lerių pradžiai gyvenimo naujoje 
vietoje. K. Lambrakis siekia 
doktorato. Stipendija atleidžia
ma nuo visų mokesčių. Stipen
dija gauta iš National Science 
Foundation, Washington, D.C. 
20550. Lambrakiai augina sūnų 
trijų ir pusės metų ir dukrą 
šešių mėnesių.

Dabar mūsų advokatas sako, 
kad reikės vėl laukti, mažiau
siai metus, koį ateis eilė, o pas
kui greičiausiai reikės apeliuoti. 
Todėl jis vėl mus prašo jam 
duoti 700 dolerių. Anot jo, vi
sas reikalas iškilo todėl, kad 
vanduo ežere nuslūgo ir mūsų 
kaimynai iš anos ežero pusės 
sako, kad “naujoji” žemė, kuri 
atsirado nuo to nuoslūgio, yra 
jų, o ne mūsų.

Advokatas atsisako mus už
tikrinti, kad byla bus galutinai 
išspręsta mūsų naudai. ‘ Tad 
mes nežinom, ką mum reikėtų 
daryti: ar dėti pastangas na
mam parduoti, kad ir už žymiai 
mažesnę kainą, negu už juos 
mokėta, ar klimpti į visokias iš
laidas, teismui ir advokatui, ne
žinant, kuo viskas pasibaigs.

Labai prašytume Tamstą pa
reikšti mum savo nuomonę ir, 
jei galima, mum išaiškinti, kas 
čia darosi, nevartojant teisinės 
terminologijos.

Dėkojame iš anksto už pa
galbą.

Skaitytojai, Illinois valstija

Atsakymas
Tamstų klausimas yra labai i- 

įdomus. Deja, Tamstos neduo- 
dat man užtenkamai informaci
jos į į atsakyti.

Pirmoj eilėj yra svarbu, kaip

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

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

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

Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00.
Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.
The Balts, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. $7.50. 
Lithuania 700 Years, parašė A. Budreckis, J. Jakštas, J. Puzinas, S. Lozo

raitis, redagavo A. Gerutis. Knyga didelio formato, kietais viršeliais, 
474 psl., kaina $12.00.

Lithuania under the Soviets, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 
300 psl., kietais viršeliais. $7.00.

Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $2.00, 
kietais $3.00.

The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guerrilla Warfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Quartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio ir šeiniaus kūriniai. 

$5.00.
Lithuanian Folk Tales. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių - 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $2.50 
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $1.25. 
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers, $5.00. 
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00. 
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 50£.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 50£. 
English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $6.00. 
Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius (ca. 27,000 ž.) $5.00. 
Lithuanian-English, V. Peteraitis, 602 psl. Kietais viršeliais. $7.00. 
Lithuanian-English & English-Lithuanain kišeninis žodinėlis. $2.00. 
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $3.00, kietais $4.00.
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, a novel by Ig. šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00.
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3.50.
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. $3.00.
Eleven Lithuanian Artists in Australia. Kieti virš. Albumo formatas. $6.00. 
The Way of the Nation, by J. Juodis (paveikslų albumas). $7.00.
History of Lithuania, by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The Battle of Grunwald, an Historical Novel. $3.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $4.75.
The Seasons, by K. Donelaitis: $3.00 (kietais $4.00).
Ambarita, by J. Narūnė, pasaka. $1.00.
Sonata of Icarus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Essays in Greek Politics, by R. Sealey. $6.00.
Tundra Tales, Nola M. Zobarskas,ed. 5.00.
The Winnowing Winds, by Bailey. $4.00.
The Lithuanian National Revolt of 1941, by Dr. A. M. Budreckis. $4.00.
Lithuanians in Canada, by Pr. Gaida, S. Kairys, J. Kardelis, J. Puzinas, A.

Rinkūnas, J. Sungaila. Kietais viršeliais, 370 psl., kaina 8 dol.
The Cemetery of Nations in the Siberian Tundra, by H. Tautvaiša. Kaina 

1.75 dol.
The Green Oak, by Algirdas Landsbergis, Selected Lithuanian poetry, $5.00 
The Green Linden, by A. Landsbergis, Selected Lithuanian Folksongs, $6.00 
Marian Shrines of Americas, by Titas Narbutas, illustrated $3.50

Lithuania 700 Years, red. A. Geručio 12.00
The Lithuanian Woman, red. B. Novickienės 3.00
Spheric and Linear Laws of Geometry, by A. Stelingis 2.00

Stos ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJA

buvo sudaryti nuosavybės do
kumentai (deed) ne tik Tams
tom perimant namus, bet daug 
anksčiau (chain of title), pvz., 
svarbu, kaip buvo aprašytos ri
bos (boundaries). Jei visuose 
dokumentuose buvo numatyta, 
kad riba iš ežero pusės yra pats 
pats ežeras, tada Tamstų reika
las yra geresnėj teisinėj pozi
cijoj, negu būtų, jei tokio ap
rašymo (description) nebuvo. 
Taip pat svarbu, ar įsisenėji
mo terminas “pribrendo” (ad
verse possession).
Aplamai, tokie savininkai, ku-

rių nuosavybė yra prie upės ar
ba ežero krašto (riparian ow
ners), turi teisę naudotis ta upe 
arba ežeru. Paprastai, prisilai
koma to principo, kad upės ar
ba ežero ‘centras’ yra ribos 
tarp vienos pusės ir kitos pu
sės žemės savininkų.

Prileidžiu, kad tie asmenys, 
kurie traukia Tamstas ir Tams
tų kaimynus teisman, turi do
kumentus, iš kurių jie spren
džia, kad ežeras yra jų nuo
savybė. Tamstos taip pat mi- 
nit “nuslūgimą”. Jie, tur būt, 
yra nuomonės, kad, jei dėl nu
slūgimo Tamstų ribos pasikei
tė, tada žemės “skirtumas” pri
klauso jiem, o ne Tamstom.

Galiu Tamstom pasakyti, kad 
tai yra ginčytinas reikalas. Ma
nau, kad advokatas sugebės tą 
argumentą sugriauti. Taip pat 
yra galimumų Tamstų reikalui 
laimėti, pasinaudojant įsisenėji
mo principu, jei yra tam pa
grindo Tamstų atveju.

Aš negaliu nutarti už Tams
tas, ar Tamstom apsimokėtų 
parduoti namus, ar investuoti 
pinigus užbaigti reikalui teisme. 
Tamstos patys turėsite tai nu
tarti. Man atrodo, kad bet 
kuris prospektyvus pirkėjas ži
nos apie Tamstom iškeltą bylą 
ir vargu nutars pirkti Tams
tų namus, prieš reikalui galuti
nai išsisprendžiant.
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Linksma nuotaika Naujųjų Metų sutikime švč. Trejybės parapijos salėje. Sutikimą rengė LB Jersey City 
apylinkė. . Nuotr. V. Maželio

Šypsniai iš anapus 
sienos

DARBININKEI PAREMTI AUKOJO
Po 2 dol.: A. Naujokas, S. Sta

naitis, M. Graužinis, E. Pranins- 
kas, A. Kraučeliūnas, V. Sima
navičius, B. Giovannoni, Chica
go, Ill.; Wm. Aglan, Newtown, 
Pa., J. Pauliukonis, J. Stiklo- 
rius, Phila, Pa.; prel. L. J. Men- 
delis, A. Radžius, Baltimore, 
Md., D. čampienė, Ellicott Ci
ty, Md., A. Puzinauskas, Silver 
Spring, Md.; V. Jokūbaitis, P. 
Liaukonis, V. Juodvalkis, Cle
veland, O., J. Gečas, Dayton, 
O.; dr. J. Naujokaitis, Pomona, 
Calif., V. Rukšėnas, Downey, 
Calif., E. Dulickienė, Los An- 
lif.; A. Garelis, Miami Beach, 
Fla., V. Borey, Hollywood, Fla.,
J. Bieksha, Lake Worth, Fla.,
K. Petrolevitch, Clearwater, 
Fla.; prel. L. Gižinskas, O. And-

A.
An-
M.
J.

riuškevičius, Detroit, Mich., V. 
Novilas, Monroe, Mich., P. Tie
sis, Madison Hts, Mich.; A. Le- 
sinskas, So. Salem, N. H., A. 
Vaškas, Nashua, N. H., 
Skliutas, Hudson, N. H.; A. 
tanaitis, Bristol, R. I.,; 
Franckus, Lewiston, Me.;
Grybauskas, Hot Springs, Ark.; 
M. Kvekshas, Burns, Ore.; dr. 
G. Skučienė, Charleston, S. C.; 
A. Keblys, Montreal, Cana
da, V. Vaičiūnas, Islington, 
Ont., Canada, B. Raškauskas, 
Toronto, Ont., Canada.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

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

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

lOIOIOIOTOIOIOTO oioxxoio OIO OIO OIOIO OIOXXOIO OIO

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 
BEVEIK UŽ PUS^ KAINOS
“Atsiminimai iš Balfo veik

los". 404 psl., apie 150 įdomių 
nuotraukų iš Amerikos ir Eu
ropos lietuvių gyvenimo, čia 
rasite mokinių grupes, chorus, 
veikėjus ir t. t. Pamatysite 
kaip atrodėte prieš 20-25 me
tus.

“Vytautas the Great“. 202 
psl. Anglų kalboje istorinis 
veikalas, nušviečiąs Lietuvos 
didingą ir garbingą praeitį 14 
ir 15 šimtmečiuose. Jaunimui 
ir kitataučiam ypač svarbu ją 
perskaityti.

Abiejų knygų autorius — 
prel. J. B. Končius.

Už abi knygas su minkš
tais viršeliais tik 5 dol., o už 
abi knygas su kietais viršeliais 
tik 7 dol.

Būtų naudinga kiekvienai 
lietuvių šeimai įsigyti abi šias 
knygas. Gaunama Darbininko 
administracijoje, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

®
®
®

| Jau pradėta registracija!

®
®
®
®.
®
® .
®

Norintieji keliauti su lietuvių ekskursija į

LIETUVOS KANKINIŲ 
KOPLYČIOS
DEDIKACIJĄ ROMOJE
(koplyčią pašventins Šv. Tėvas Paulius VI)

užsisakykite vietas dabar — iki 1970 m.

vasario 20 d.
Kreipkitės į:

® 
® 
® 
®

CATINTOURS, INC
109 North Dearborn St.

NAUJOS LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS:

Montrealio Aušros Vartų cho
ras dainuoja 11 lietuviškų dai
nų. Stereo 5 dol.

Trys Aldonos Stempužienės 
plokštelės: Arlekino meilė ir ki
tos pasakos, Operatic Recital 
ir Ainių dainos. Palydi Stuttgart 
simfonijos orkestras, diriguoja
mas Dariaus Lapinsko. Stereo— 
po 6 dol.

Aidulės sings, A. Stephens 
choro įdainuota 18 dainų, ste
reo, 4.50 dol.

Vivat Academia — pramo
ginės muzikos dviejų plokšte
lių albumas įgrotas Neo Lithua
nia studentų orkestro. Stereo, 
850 dol.

Šios bei kitos plokštelės ir 
knygos gaunamos: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y. 11221. (Persiuntimui 
pridedama 50 c.)

Ar laisvas?
Vakarietis turistas, keliauda

mas anapus geležinės uždangos, 
lankėsi ir Maskvoje. Vakare iš
ėjęs iš restorano, norėdamas 
grįžti į viešbutį, pradėjo ieško
ti taksi. Pamątęs pirmą pasitai
kiusį taksi, paklausė šoferį, ar 
jis laisvas?

— Deja, ne. Aš esu vietinis,
— atsakė šoferis.

Kubos cigarai
Lietuvis jūrininkas, tarnavęs 

sovietų laive, grįžo iš Kubos 
Klaipėdon.

— Papasakok mums, — tei
raujasi draugai Klaipėdoje, — 
ar kubiečiai toli pažengė socia
lizme?

— Jiems dar toli iki mūsų ...
— Iš ko sprendi?
— Havanoj užėjau tabako 

krautuvėn ir paprašiau cigaro..
— Na, ir kas?
— Ir gavau cigarą!

Spaudos laisvė
Amerikietis turistas, susitikęs 

raudonosios Kinijos žurnalistą, 
klausia, ar jis gali viską rašyti.

— O, taip, — atsakė kinietis 
žurnalistas. Gali rašyti viską, 
bet tik vieną kartą gyvenime ..

Atspėjo mintį
Vienas čekoslovakas tragiško

se dienose Prahoje sušuko:
— Kruvina valdžia! Kruvina 

valdžia!
Netoliese stovėjęs okupantas 

karininkas čiumpa jį, apkaltin
damas Sovietų Sąjungos val
džios šmeižimu.

—Bet aš tarėjau galvoje ame
rikiečių valdžią, — teisinasi su
imamasis. '''

— Nepasakok kvailysčių! Ir 
aš gerai žinau, apie kurią val
džią galvojai/ kai sakei kruvi
na valdžia.’

Savanoriškas darbas
Po okupacijos sovietų parei

gūnas paklausė čeko ar jis dirb
tų ir kaip • ilgį ai dirbtų be atly
ginimo del Čekoslovakijos, 
Jungtinių A'tnerikos Valstybių 
ir Sovietų Sąjungos?

— Aš dirbčiau viena diena 
dėl Čekoslovakijos, dvi dienas 
dėl JAV ir visus metus ar net 
ir ilgiau dėl Sovietų Sąjungos,
— atsakė čekas.

— Gerai, gerai, — labai pa
tenkintas apsidžiaugė pareigū
nas. — Kokia yra jūsų profe
sija?

— Aš esu duobkasys.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ- DOVANAS į LIETUVĄ
ir įvairius USSR kraštus 

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,

{Licensed, by Vnesposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
Tel. (212) 581-6590

(212) 581-7729

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street .......................... ................... HE 5-1654
• BALTIMORE, M D. — 1900 Fleet Street _______ _______ ._______ ____ Dl 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue _________________ :_____  IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue .............................. ......................  TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ...........................................  HU 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue .....................................  PR T-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ...........................    365-6780
• FARMINGDALE, N.J. — Freewood Acres ...._______________________  363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue . .......................... 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Ave............................................... 249-6216
• JERSEY CITY, N.J. — 219 Montgomery Street .......................................... HE 5-6363
• LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue _________________ DU 5-6550
• NEWARK, N.J. — 378 Market Street ....................................................... Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue ............................... ...............OR 4-1540
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue __ ____ ____________  PO 9-4507
• RAHWAY, N.J. — 47 E. Milton Avenue ................................................... 381-8997
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway ................................................ AN 8-1120
• SOUTH RIVER, N.J. — 41 Whitehead Avenue .................................... CL 7-6320
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street..... ......................................475-9746
• TRENTON, N.J. — 1152 Deutz Avenue .................................................. .....EX 2-0306
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street .......................... ........................  RE 2-7476

KNYGOS VAIKAM
Kaip Algiukas Vėjo Ieškojo, 

N. Jankutė, — 2.50 dol. TO PLACE
H. W. MALE

Chicago, III. 60602
Telefonas: (312) 332-4111

Registruojantis reikia įmokėti $100.00 
Čekis rašomas: CATINTOURS, INC.

Vyksta dvi ekskursijos:

Rašantiem Darbininkui ir 
kartais savo rašinius prisiun- 
čiantiem skubos paštu (special 
delivery) primename, kad JAV 
paštas skubaus pristatymo mo
kesti nuo 30 centų yra pakėlęs 
iki 45 centų.

Leonardo Andriekaus eilė
raščių rinkinys — Po Dievo 
antspaudais — Vytauto Didžio
jo godos — jau atspausdintas 
pranciškonų spaustuvėje Broo- 
klyne. Iliustravo dail. T. Va
lius. Knyga turi 106 puslapius. 
Didelio formato. Kaina 3 dol. 
Gaunama Darbininko adminis
tracijoje.

Rašomosios mašinėlės iki 13 
inčių voleliu — geriausios vo
kiečių firmos “Olympia” — tuč 
tuojau gaunamos iš Spartos. 
Spalvotoje TV vėl nauji page
rinimai. Pirkite geriausią — 
“Zenith”. Pataisymai Jūsų bute 
fabriko mechanikų. Pasirinkti 
galite 666 5th Avė. Sąžiningai 
ir pigiau pirksite per Spartą: J. 
L. Giedraitis, 10 Barry Dr., E. 
Northport, N. Y. 11731. Tel. 
(516) 757-0055.

Labas Rytas, Vovere, J. Mi- 
nelga, — 2.50 dol.

Bitės, L. Germanienė, — 
3.50 dol.

Lietuvos Laukai, S. Jonynie- 
nė — 3 dol.

Tėviškės Sodyba, J. Plačas,
— 3 dol.

Meškiukas Rudnosiukas, V. 
Nemunėlis, 3 dol.

Algis ir Alytė, spalvinimo 
knygutė, 75 c.

Pupučio Skėtis, spalvinimo 
knygutė, — 1 dol.

Ukė-Wagūu, A. Golbacchini,
— 2.25 dol.

Pelytė Geležytė, S. Tomarie- 
nė, — 1.25 dol.

Tinginė ir Darbštutė, S. To- 
marienė, — 1.25 dol.

S. Tomarie-

Tomarienė,

S. Džiugas,

Džiugas, —

Paskendusi Pilis, 
nė, —1.25 dol.

Lapė Snape, S.
— 1.25 dol.

Keturi Valdovai,
2.25 dol.

Neklaužados, S.
2.25 dol.

Kregždutė, H dalis, A. Rin
ktinas, 3.50 dol.

Kregždutė, IH dalis, A. Rin
ktinas, 4 dol.

Jaunojo Galiūno Keliu, Kun. 
P. Gavėnas, 2 dol.

Visos knygelės gražiai spalvo
tai iliustruotos ir gaunamos 
“Darbininko” administracijoj.

YOUR AD
CANCEL OR CHANGE

TeT:~GL2-2923

SERVICE

FALL SALE on everything — all 
types Home Improvement — ALL
VENT HOME IMPROVEMENT, 
Inc. Hours 8am - 9pm. 4S05 White 
Plains Rd. (nr. 236th Street). Call: 

324-8470 - 8471

MARIO’S Auto Inspection & Repair 
Station headlight adjustment, wheel 
alignment, motor tune-up, brake 
service — Shell Bay, Mayville, N.J. 
Cape May Court House (opp. State 
Inspection Dept. Station) 8am-5pm 
Closed Sun.-Mon. — 609—465-5607 
Owned & operated by M. DeSantis

WE BUY — COMPLETE HOMES, 
ANTIQUES, PIANOS, Furniture, 
Rugs, BricaBrac

SMITTY’S FURNITURE
Flatbush Ave. Brooklyn, N.Y. 
UL 4-3052 UL 4-8932

503

CARPETING 
BEAUTIFULLY CLEANED 

in your Home
All work done at reasonable rates 

— Free estimates — 
Call PR 4-0151

PAINTING JOBS 
INSIDE & OUTSIDE

Home & Commercial. Expert work. 
Big or small jobs — estimates given 
Mr. L. Sanchez, 1104 Park Place, 
Brooklyn. Call 756-4325

• PRODUCTION WORKERS
• WAREHOUSE MEN
• TRUCK DRIVERS

Good Paying Company 
Benefits...

Call S. TARDY 
(617) 894-4020

GENERAL BATTERY 
& CERAMIC CORP.

55 Rumford Ave., Waltham, Mass.
An Equal Opportunity Employer

Warehouse Help — Growing Engle
wood Firm has excellent permanent 
opportunities: Warehouseman, Ma
terial handlers, Order packers — no 
exp req, 8am-5pm. Starting salary 
$90 per week, merit increases. Adv 
opp’ty thru promotion from within. 
Fringe benefits. Call Mr. Mente- 
leone, Tower Crossman Corp. 1 W. 
Forest Ave., Englewood, N.J. 201 - 
567-6900. Equal Opp’ty Employer.

Molding foremen — ADMIRAL 
PLASTICS is offering career op
portunities to exp injection and/or 
blow molding foremen. Top salaries 
are being offered to those who are 
qualified molders and walling to ac
cept responsibility. Our plant is new, 
working conditions are the best. Be
sides good salaries, the company 
provides a liberal insurance plan 
for qualified people. If you have 
required experience and are seek
ing an opportunity, call right now.

ADMIRAL PLASTICS
(212 ) 649-8007 Mr. Froot

SERVICE MEN Prominent national 
firm needs outside men, exp in up
holstery. Good starting salary plus 
benefits, excellent opportunity. Car 
necessary—only full time. Depend
able applicants considered. — Call 
Service Dept. 212-647-5000

$ Pirma išvyksta iš New York birželio (June) 17 d. ir grįš & 
® į New York liepos (July) 15 d. Kaina $693.00.
(•> • (I® Antra išvyksta iš Chicagos birželio (June) 18 d. ir grįš ® 
$ į Chicagą liepos (July) 13 d. Kaina $703.00.
® ®
$ Abejose ekskursijose paminėta suma užmoka Jet orlaivio | 
® kelionę į abi puses, visas keliones (tours), kambarį ir 1
£ maistą viešbučiuose.

®
| KELIONĖS PROGRAMA:

£ Jet orlaivis nuveš į Lisbon, Portugaliją. Iš ten autobusais g
® aplankysime žymesnes vietas Portugalijoje, Ispanijoje, 1 
® pietinėje Prancūzijoje ir Italijoje.
® .
® BROŠIŪROS su smulkesne kelionės programa reikalauki- ®
% te iš CATINTOURS, INC. — Šį skelbimą pasilaikykite. |

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite/

KRAUTUVES 9
Franklin S<U L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

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

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

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main SL — 914*454-9070

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

RUBBISH. CELLARS 
BACKYARDS, FIREWORK 

GARAGES 
Contracting work. All work guar
anteed — George Cole. Call MA 5- 
0274 days; 624-9723 — office.

MALE - FEMALE

DENTAL LAB TECHS 1—Crown & 
Bridge Dept., highly expd. 1—Plate 
DepL, exp. nec. Divers duties. 1— 
Chrome & Steel Dept., some exp. 
AH excel, salary. Chester County 
Dental Lab., West Chester, Pa. Call 
8-5 — 215-696-1393

DISPLAY

THE BREAKERS
Open all year round Ocean Grove, 
N.J. — Healthful, ocean air, home 
cooking, pleasant atmosphere.

Rooms from $200 a month and up. 
Special rates for all year. Call — 

201-775-9526

ROUTE DRIVERS

For Central Jersey Area
Must speak English 

ZIMMERMAN BAKING CO.
Elizabeth, N. J., (201) 289-8594

Electronic Service Technician Auto
mated Business Systems, division of 
Litton Industries, has immediate po
sition for person to field service 
data processing equipment. Appli
cant must have completed HS With 
exp or additional educational back
ground in electro-mechanical & el
ectronic equipment. Military expe
rience considered. Salary based on 
exp with opp’ty for advancement. 
Many fringe benefits, educational 
refund plan. All interviews by ap

pointment only. Phone — 661-7816.

DRIVERS: several openings, must 
be acquainted with New Jersey area, 
must speak English. Steady posi
tion. Call: (201) 289-8594
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Pranas Narvydas, ankstesnės 
kartos veikėjas, išleido savo ei
lėraščių knygą “Gimtinės ta
kais”. Knygoje sudėta 110 ei
lėraščių, viso 126 psl. Knygos 
atspausta 100 egz. Išleido jo 
brolis Jonas Narvydas, kuris 
gyvena Seaford, L. I. Praeitais 
metais Pranas Narvydas išleido 
savo prisiminimų knygą, taip 
pat pavadintą “Gimtinės ta - 
kais”. Apie šią knygą Pr. Nau
jokaitis rašė praeitų metų pas
kutiniame Darbininko numery.

Blynų ir kaukių vakarą va
sario 7, šeštadienį, Maspetho 
parapijos salėje rengia New 
Yorko ateitininkai. Pradžia 7:30 
v.v. šokiam gros orkestras. Už 
geriausias kaukes skiriamės 
premijos.

Prel. J. Balkonas sutiko būti 
garbės pirmininku komiteto, ku
ris Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga rengia dailės pa
rodą Kultūros Židinio patalpo
se. Parodą organizuoja LB apy
gardos valdyba.

Juozas ir Elena Andriušiai, 
atostogų metu aplankę Kalifor
niją, Meksiką, Nevada ir kitas 
vietoves, laimingai grįžo ir to
liau dirba apdraudos bei namų 
■pardavimo savoj įstaigoj, Wood
haven. N. Y.

Išnuomojamas 5 kambarių bu 
tas už prieinamą kainą ir pa
tarnavimą namų apyvokoje. 
Skambinti dienos metu telef.
EV 2-9443.

Vienuolynas______  GL
Spaustuvė ________  G L
Redakcija ________  GL
Administracija-------GL

5-7068
2-6916
5-7281
2-2923

Sigutė Kondrotaitė per nau
jus metus Chicagoje susižieda
vo su JAV leitenantu Kęstučiu 
Eidukoniu. Vestuvės vasario 
mėn. pradžioje įvyks Chicago
je. Jaunasis yra baigęs Illinois 
universitetą, studijavo humani
tarinius mokslus. Sigutė Kond
rotaitė gyvena Woodhavene, 
studijuoja Hofstra universitete 
Hempstead, L. I. Po vestuvių iš
vyksta gyventi į Vokietiją, kur 
iškeliamas tarnauti Įeit. K. Ei- 
dukonis.

Raymondas ir Florence Kaz
lai iš Hollis HilBs, N. Y., paau
kojo antrą šimtinę pranciško
nų statomam Kultūros židiniui 
ir kartu skatina visus čia gimu
sius lietuvius aukoti šiam gra
žiam tikslui. Kazlai yra antros 
kartos lietuviai, bet mielai re
mia lietuviškus reikalus ir lie
tuvišką spaudą, kurią uoliai 
prenumeruoja ir skaito.

Pamaldos už vysk. J. Ran- 
cans bus sausio 10, šeštadienį, 
1 v. popiet Holy Family bažny
čioje, 315 East 47 St. Manhat- 
tane.

Labai patogus laikas dabar į- 
sigyti didžiai sumažinta kaina 
radiją “consuls” (didelį) su pui
kiais baldais iki 72 colių ilgio, 
arba mažą su atskirais garsia
kalbiais, taip pat rašomąsias 
mašinėles, Zenith firmos TV ir 
įvairias skaičiavimo mašinas. 
Teirautis: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Drive, E. Northport, N. 
N., 11731, telefonu skambinti 
vakarais (516) 757-0055.

Ateitininkų medikų korporacijos Gajos New Yorko skyriaus valdyba. Iš k: j d.: dr. Domas Jasaitis — pirmi
ninkas, dantų gyd. Regina Saldaitienė — sekretorė, dr. Bronius Radzivanas — vicepirmininkas ir iždininkas.

Nuotr. V. Maželio

New Yorke įkurtas gydytojų korporacijos Gajos skyrius
Sausio 4 dr. B. ir A. Radzi- saitis, tos korporacijos garbės Bronius Radzivanas — vicepir-

vanų bute Woodhavene buvo 
susirinkę šioje apylinkėje gyve
ną gydytojai ateitininkai, buvę 
ateitininkų korporacijos nariai. 
Viso buvo susirinkę 12 žmonių.

Jie nutarė įkurti čia Gajos 
korporacijos skyrių. Į jį nori 
•pirmiausia sutelkti buvusius 
korporacijos narius, kurie gyve
na šioje apylinkėje ar kiek ato
kiau. Prie jų bus verbuojami 
nauji nariai.

Gajos korporacija praeitų 
metų spalio 12 Chicagoje pami
nėjo 40 metų sukaktį. Jubilie
jiniame suvažiavime pagrindi
nę kalbą pasakė dr. Domas Ja

narys, dar Lietuvoje buvęs.kor
poracijos vėliavos krikšto tė
vas. Iš New Yorko suvažiavi
me dalyvavo ir dr. B. Radziva
nas. Suvažiavime į korporaciją 
įstojo ir naujų narių: Jasaity- 
tė (dr. D. Jasaičio anūkė), šlia- 
žas, Gaižiūnas, Alekna-Alekna- 
vičius.

Apie korporacijos jubiliejinį 
suvažiavimą šiame susirinkime 
pranešimus padarė dr. Domas 
Jasaitis ir dr. B. Radzivanas.

Į New Yorko skyriaus valdy
ba išrinkti: dr. Domas Jasaitis 
— pirm., dantų gydytoja Regi- 
na Saldaitienė — sekretorė, dr. 

mininkas ir iždininkas. Kandida
tais lieka dr. Juozas Dičpinigai- 
tis ir dr. Ibsenas Skeivys.

Po susirinkimo buvo gražios 
vaišės, kurių metu kalbėta apie 
korporacijos įvykius ir bičiu
lius.

Katalikių Moterų S-gos 24 
kuopos susirinkimas įvyks sau
sio 11, sekmadienį, 12 vai. (tuo
jau po sumos) Angelų Karalie
nės parapijos salėje, Broo
klyn, N. Y. Narės prašomos at
sinešti mokesčių knygutes.

Svetimšalių registracija pa
skelbta ir šiem metam. Visi JV 
gyventojai, neturį JAV piliety
bės, taip pat ir jų šeimų na
riai turi registruotis iki sausio 
31, užpildydami specialius blan
kus, kurie gaunami pašto ir Imi
gracijos — natūralizacijos įstai
gose. Registracija liečia visus 
nuolat ar laikinai šiame krašte 
gyvenančius užsieniečius, išsky
rus diplomatus ar tarptautinių 
organizacijų atstovus, gyvenan
čius JAV tik laikinai. 1969 to
kius registracijos blankus 
dė 4,002,668 užsieniečiai, iš jų 
3,506,359 nuolat gyveną JAV. 
Užpildyti blankai turi būti grą
žinami asmeniškai pašto ar Imi- 
gracijos-natūralizacijos įstaigai, 
bet nesiunčiami paštu. Svetim
taučiai, kurie sausio mėnesį yra 
išvykę iš JAV, tokius blankus 
turi užpildyti per 10 dienų po 
grįžimo.

Metams prasidėjus kviečiame 
skaitytojus atnaujinti prenume
ratą ir prisiųsti prenumeratos 
mokestį. Taip pat be atskiro 
raginimo prašome atsilyginti 
tuos, kurie dar yra likę skolin
gi. Ta pačia proga dėkojame 
tiem skaitytojam, kurie laiku 
apsimoka prenumeratą be jokių 
raginimų ir tuo sutaupo admi
nistracijai susirašinėjimo laiką 
ir išlaidas. Taip pat dėkojame 
pridedantiem auką už kalendo
rių.

1970 metų kalendorių galima 
gaut Darbininko administracijo
je. Darbininko išleistas kalen
dorius mėnesinis, lentelėje at
spaustas dail. Jurgio Juodžio 
spalvotas paveikslas Birutė ir 
Kęstutis, kaina — 1 dol. Nidos 
Knygų Klubo išleistas kalen
dorius nuplėšiamas kasdien. 
Kaina—2 dol.' Rašyt: Darbinin
kas, 910 Willoughby Ave., Broo
klyn, N. Y., 11221.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas šiemet rengiamas 
vasario 15 Liet, piliečių draugi
jos salėje So. Bostone.

Inž. Jurgis Valiukonis, kuris 
nuolat dirba Baltimorėje, Kalė
dų šventėm buvo parvykęs pas 
savo tėvus Eleną ir Joną Va- 
liukonius i So. Bostoną. Prieš 
Kalėdas jis porai savaičių buvo 
išvokęs į Paryžių.

Rita. Ausiejutė nuo praeito 
rudens prancūzų kalbos studi
juoti išvyko į Paryžių. Kalėdų 
švenčių proga ji atvirute pasvei
kino savo bičiulius Bostone.

Linas Ausiejuę tarnauja Ame
rikos kariuomenėje ir šiuo me
tu yra Vietname.

P. žičkus po viceprezidento 
Spiro Agnew kalbos apie tele
vizijų ir spaudos vienašališku
mą buvo parašęs laiškus pa
grindinėm televizijos stotim 
ABC, CBS, NBC. Iš NBC dar 
negauta jokio atsakymo. Atsa
kė CBS ir ABC prezidentai, kad 
jie stengsis kuo objektyviau 
perduoti žinias. Ilgiausiu laiš
ku atsakė ABC prezidentas, aiš
kindamasis, kaip parengiami re
porteriai. Jei visi reaguotų laiš
kais į laikraščių, televizijos 
skelbiamas klaidingas ar neob
jektyvias žinias, tai jie būtų 
priversti pasitaisyti.

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.

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

Jeigu neturite laiko ar galimybių asmeniškai atvykti į LITO įstaigą, 
prašom surašyti informacijas žemiau ir pasiųsti į LITĄ, čia taksų 
ekspertai išrinks reikalingas informacijas ir užpildys Jūsų federali- 
nes, valstijos ir miesto mokesčius. Informacijas surašyki! visas — 
ar asmeniškos ar taksuojamos, kad būtų galima išnaudoti visas le
galias galimybes. Prašom vartoti šia iškarpą arba atskirus lapus.

LITAS TAX SERVICE
86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. I 1418 Tel. (212)441-6799

Federaliniai ir visu valstijij bei miesty mokesčiai

PRAŠOM IŠKIRPTI
IR VARTOTI

JŪSŲ MOKESČIAMS

1969 METŲ TAKSŲ JUODRAŠTIS
VARDAS ir PAVARDĖ AMŽIUS

UŽSIĖMIMAS

ŽMONOS VARDAS

SOCIAL SECURITY #

AMŽIUS..............

IŠLAIDOS

JOSIOS UŽSIĖMIMAS SOCIAL SECURITY # Nuosavybė

IŠLAIKOMŲ VAIKŲ VARDAI
KITI IŠLAIKOMI ASMENYS:

Vardas

I. Nuomos ir išlaidos Pirmas namas Antras namas

JŪSŲ ADRESAS

Ar pernai pildėt taksas?

Giminystė Kur gyvena Kiek uždirba

Telefonas

Koks buvo Jūsų adresas

Ar įdėjote estimated taksų dėl 1969 metų? . Jei taip, kiek?

PAJAMOS
ALGOS — per pridėtus W-2 lapelius 

Ar gavot algą už tą laiką?..... ............
kiek ilgai? (nuoAr sirgote ...

Kitos pajamos — Randos/Nuomos

iki....... ..... )

Pensija

Pajamos ($ )
Taksos - Mokesčiai 
Mortgage procentai
Vanduo ir nutekėjimai (sewers) 
Kuras
Apdrauda
Reikmenys - Hardware supplies 
Valymo priemonės 
Janitorius 
Važinėjimas 
Lauko dekoracija 
Vidaus taisymai 
Dažymas, Elektra, Tvoros 
Pečius, Gazas 
Langai, Stogas 
Kada namas pirktas? 
Kiek mokėta?
Kiek ankstesniais metais 
amortizuota (depreciated) ? 
(pridėkit kopiją.) 
Namų adresai:

Auto benzinas (kiek mylių?)
Namo taksai
Auto pirkimo taksai
Kiti Sales Tax
Kiti taksai

5. Procentai
Ant mortgage 
Dėl mašinos 
"Credit cards” 
Kiti išmokėjimai 
Kitos skolos 
Paskolų gavimo išlaidos

Biznio pajamos ..... .

Kitos pajamos ..... 2. Aukos čekiais pinigais daiktais

DIVIDENTAI ir PALŪKANOS
Surašykit iš kur gautos ir kiek 
arba pridėkit informacinius lapelius 
Iš kur? Kiek

PARDAVIMAS NUOSAVYBIŲ ARBA AKCIJŲ
Kas ir kada parduota?
Už kiek?
Kada ir už kiek pirkta?
Komisijos ir pardavimo išlaidos
Kapitalinis remontas
(Prašom pridėti atskirą lapą)

2.

Bažnyčiai (vardai)
Vienuolynams
Mokykloms
Baltui
Kitai labdarai (Heart Fund, Care,
Skautams, Ateitininkams, 
Studentams, Salvation Army 
Ligoninėms, etc.)

šis juodraštis padės Jums suorganizuoti finansines detales.
LITAS TAX SERVICE ekspertai išrinks rašytinus dalykus.

Jūsų mokesčiai bus užpildyti profesionališku kruopštumu. Už patarnavimą 
sąskaitą prisiusime vėliau. Patarnavimas priklauso nuo darbo, bet pradedant 
nuo $10, vidurkis yra apie $15 už visas tris formas.

3. Mediciniškos

6. Įvairios išlaidos
Prašom surašyti pasitaikiusius 

. ugnies, audros, vagystės 
nuostolius;
mašinos nelaimes;
vaikų priežiūra motinai dirbant; 
investavimo išlaidos;
žurnalai, patarimai; 
transportacija;
profesijos nario mokesčiai, unijos, 
viršvalandžių darbo išlaidos; 
uniformos, batai;
auto išlaidos dėl darbo (ne iš 
namų važiavimas);
darbo jrankiai; 
viršvalandžių maistas; 
mokslas sau ar žmonai;
darbo Ieškojimas.

JEIGU JŪSŲ IŠLAIDOS BUVO 
PANAŠIOS KAIP PERNAI, 
TADA GALITE ATSIŲSTI TIK 
PERNYKŠTĮ NUORAŠĄ IR 
PASIKEITIMUS PAŽYMĖTI 
LAIŠKE.

Šį lapą, savo atskirus komentarus, uždarbio lapelius, ir 
(jei turite) pereitų metų nuorašus siųskite:

LITAS TAX SERVICE 
864I Il4th Street 
Richmond Hill, N.Y. II4I8 
Tel. (212) 4414799

Profesionalai ir prekybininkai gali siųsti surašytas detales bet 
kokioje formoje. Konsultacijai atvykstame į vietą.

Daktarai: (kokie?) 
Dantistai (kokie?) 
Akiniai
Sveikatos priemonės 
Ligoninės (kokios?) 
Laboratorijos
Gailestingos seselės 
Trans port a ei ja 
X-Rays 
Ligos apdraudos 
Nedarbingumo apdraudos 
Auto. Ligoninės apdrauda 
Vaistai pagal receptus 
Kiti vaistai Ir vitaminai 
Sveikatos pagalbos priemonės 
Kiek gauta atgal ii apdraudos?

7. Alimoninis mokestis
(skyrybų atveju)

8. Asmeniškos ir 
pusiau asmeniškos
Prašom aprašyti keliones susirišu
sias su profesija, arba tyrinėjimus 
investavimo tikslais, gamblinimo 
nuostolius ir pelnus, Pensijų fondo 
išdavimus, arba atsiėmimus.




