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Kongreso darbų vairavimas pereinąs į prezidentūrą

Bonna. — R. Vokietijos “pre
zidento” Ulbrichto spaudos 
konferencija, net vakariečių 
spaudos atstovams dalyvaujant, 
Bonnos vyriausybės pastangas 
dėl suskaldytos vokiečių tau
tos susilietimo taškų suradimo 
vėl grąžino atgal į tą pačią pa
dėti, kuri buvo 1969 metams 
besibaigiant.

Naujoji V. Vokietijos vyriau
sybė viltingai tikėjosi, kad abi

liau palietė santykių su ryti
nės Vokietijos dalimi klausi
mus, bet antrosios Vokietijos 
valstybės pripažinimą iš santy
kių ieškojimo programos visiš
kai išmetė: visoks bendradar
biavimas galimas, net nepuoli
mo sutartis iš bėdos galima, bet 
Ulbrichto vyriausybės pripažini
mas tarptautinės teisės prasme 
šiai vyriausybei nepriimtinas. 
Kaip ir visos kitos sąlygos, ku-

Kongresas sugrįžo prie dar
bo į antrąją sesiją rinkiminiais Rinkimy metais demokratai likę be problemų ir pabirę kratai kongrese susirūpinę tik 

išlaidų didinimu ir trukdo jam
Vokietijos dalys, išskirtos be 
vokiečiu tautos noro ir sutiki- 
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rios surašytos Ulbrichto at
siųstos sutarties projekte.

metais, todėl nereiks nustebti, 
jei pamatysim daug blaškymosi 
besistengiant pasirinkti darbų 
rinkikams parodyti. Tas blašky
masis gali parodyti ir beatodai
riškumo, jei atsiminsim, kad 
prezidentūroje sėdi respubliko
nas, o kongresą valdo demokra
tai.

Tuo tarpu dar nematyti, į ko
kias sritis mesis demokratai, 
bet jau dabar aišku, kad politi
nis balansas, palyginus su 
1969 metų pradžia, yra stipriai 
palinkęs į prezidentūrą. Pirmą
ją sesiją dominavo demokratai, 
bet dabar jau ryškėja, kad kon
greso darbo vairavimas pereina 
į prezidentūrą, kuri 1969 m. san
tykiuose su kongresu buvo neį
tikimai pasyvi.

Kuklumas nebuvo tuščias nie

produktų kainų palaikymo per
organizavimas, karinių pajėgų 
komplektavimo reforma, Social 
Security reforma, pajamomis 
dalinimasis su valstijomis, čia 
suminėtos tik pačios svarbiau
sios kongresui įteiktos proble
mos, bet kas gali būti tikras, 
kad jų daugiau nebus pasiųsta.

Demokratai tik dabar supra
to, kad prezidentas, turėdamas 
prieš akis rinkiminius metus, są
moningai sudarė tiems metams 
savo programą ir tokiu būdu vi
sas problemas ištraukė iš de
mokratų rankų kaip tik ta
da, kada jos ir jiems būtų la
bai reikalingos. Vienas vado
vaujantis demokratas padėtį 
taip nusakė: “Kur tik mes pa- 
sisukam, visur randam užimta 
vietą. Tik dabar aišku, kad mes

turim prieš akis ne senąjį Nixo- 
ną, bet gabiausią politiką nuo 
F. D. Roosevelto laikų”.

Kaip prezidentas tą iniciaty
vą pasisavino, paanalizuokim 
penkias degančias problemas, 
labiausiai erzinančias visus gy
ventojus: Vietnamas, aplinkos 
užteršimas, infliacija, nusikalti
mų kontrolė ir socialinio aprū
pinimo reforma.

Vietnamo karo problema vi
sai nejučiomis nustojo politinio 
aktualumo sugalvojus “vietna- 
mizaciją” ir pradėjus planingą 
karių iš Vietnamo ištraukimą. 
Ir demokratai jau ploja prezi
dentui, kad toji agonija atslū
go. Demokratai bandė pradėti į- 
kyrėti prezidentui grasindami 
atšaukti jų pačių priimtas ir jau 
pasenusias rezoliucijas ir spaus-

darni sumažinti Amerikos kari
nius įsipareigojimus užsieniuo
se. Prezidentas jiems tą gink
lą iš rankų išmušė paskelbęs 
Nixono doktriną Azijoje.

Aplinkos svarinimo proble
mas jau buvo bepasisavinąs se- 
nat. Muskie, galimas demokra
tų kandidatas 1972 metais, bet 
prezidentas greit susivokė ir 
parėmė demokratų sumanymą 
tam reikalui studijuoti sudary
ti komisiją, o paskui, laimėjęs 
laiko, suplanavo tuo reikalu sa
vo pasiūlymus state of the uni
on pranešime.

Infliacijos kaltė paprastai su
dedama ant valdančios partijos 
pečių, bet prez. Nixonui pasi
sekė įtikinti publiką, kad demo-

kongresan 
prezidentas 
jo teisingu- 
reikalu jau

ko nedarymas. Priešingai, per 
tuos metus prezidentūra sąmo
ningai rinko aktualias proble
mas ir siuntinėjo kongresui pa
siūlymus kaip jas sutvarkyti. 
Kongresas tais pasiūlymais veik 
nesidomėjo, bet dabar pamatė, 
kad gal ir suklydo.

Prezidento jau pasiūlytų dar
bų gali užtekti visiems me
tams: nusikaltimų sutramdymo 
kompleksas, pašto reforma, pre
zidento rinkimų kolegijos re
forma, socialinio j aprū piningo 
(welfare) reforma, žemės ūkio

JAV-Kinijos ryšiai 
vėl sumegzti

— Viceprez. Agnew grižo iš 
Azijos kelionės namo parsivež
damas lankytų kraštų vyriausy
bių prašymą, kad Amerika ne
pasiskubintų pasitraukti iš 
Vietnamo, palikdama jį kariš
kai nepajėgų nuo Azijos ko
munistų apsiginti.

— J. Tautų gen. sekretorius 
U Thant grįžo namo iš Nigeri
jos susidaręs įspūdį, kad karą 
pralaimėjusi Ibo gentis nėra 
persekiojama. Jis ten tarėsi dėl 
greitosios ir tolimesnės pagal
bos organizavimo buv. Biafros 
teritorijoj. Raginęs Nigerijos 
diktatorių priimti pagalbą ir iš 
tų šaltinių, kurie ikšiol šelpė ir 
slaugė Biafros žmones.

— Trečią kartą po 1967 m. 
karo Izraelis vėl prakirto sky
les Ghor kanalo užtvankose ry
tiniame Jordano upės krante. 
Kanalas įrengtas iš Amerikos 
gautais pinigais Jarmuko upės 
vandenims reguliuoti, kad jie 
galėtų būti panaudoti žemei 
drėkinti. Iš tų vietų Jordanas 
gauna trečdalį maisto.

— Du Lenkijos diplomatai iš
varyti iš Londono. Prieš kelias 
dienas buvo areštuotas parla
mento narys darbietis už vals
tybės paslapčių saugojimo įsta
tymo pažeidimą. Atsisakoma pa
aiškinti, ar tie du įvykiai rišasi 
vienas su kitu.

— Jau 15 savaičių vyksta 
streikas prieš General Electric. 
Streikuoja 148,100 darbininkų. 
Valdžios tarpininkai nepajėgia 
surasti kabliuko, į kurį įsikibu
sios abi pusės galėtų pradėti 
protingas derybas. Dabar vyks
ta lenktynės už tai, kuri pusė 
ilgiau ištvers užsispyrusi. Tokio 
ilgo streiko jau seniai nėra bu
vę.

— Didieji žydų centrai pra
deda aliarmuoti, kad iš Lenki- šią 1972 metais. Tais metais, 
jos pradėta masiniai išstumti 
žydus. Per savaitę išspaudžiama 
mažiausiai 100 žydų. Jų plūdi
mas į Europą jau pradedąs ten 
sudaryti naują pabėgėlių prob
lemą.

Varšuva. — Sausio 20 d. Var-

tie pasitari-

i kita. Tai 
nuotaikos

Prez. Nixonas ir senato demokratų vadas M. Mansfield, susitikę kongresui 
išsiskirstant Kalėdų atostogų. Mansfieldas vadovauja gerokai pabirusiems 
demokratams, prez. Nixonas yra perėmęs iniciatyvą su savo parengta pro
grama.

George Wallace 
pranašauja

Trečiasis 1968 prezidentinis 
kandidatas George Wallace pra
našauja, kad prasidedantis nau
jas dešimtmetis bus jo atstovau
jamų idėjų įtakos stiprėjimo liu
dininkas.

Tarp kitko jis pramato šiuos 
reiškinius: darbininkai ir vidu
tiniojo turtingumo mokesčių 
mokėtojai sukilsią prieš fondų 
paliuosavimą nuo mokesčių ir 
prieš lengvatas, kurias dabar tu
ri naftos pramonės magnatai ir 
kitokio tipo milijonieriai; su- 
stiprėsiąs marksistų-komunistų 
vedžiojamų protesto grupių ka
ringumas, kuris iššauksiąs stip
rias dešiniojo sparno reakci
jas; sumažėsianti universitetuo
se, spaudoje ir komunikacijos 
institucijose susitelkusių libera
lizmo lizdų įtaka, bet pradėsiąs 
savo teisių reikalauti daugumą 
sudarąs Amerikos žmogus, pasi
nešęs pasidaryti veikliu savo ja susekė gaują tarptautinių 
mieste, mokykloje ir socialinių 
problemų sprendime.

Jis mano, kad jo atstovauja
mos idėjos yra Amerikos dau
gumos gyventojų nuomonės. 
Ar jis teisingai mano, paaiškė-

— Norvegijos vyriausybė iš
tyrė ir įsitikino, kad nė vienas 
jos pilietis nėra nusikaltęs ry
šium su penkių laivų išvežimu 
iš Prancūzijos į Izraelį. Toks 
pranešimas padarytas parla
mentui ir tuo viskas baigta.

— Čekoslovakijoj susektas 
neva trockininkų sąmokslas val
džiai pakeisti. Leidžiama su
prasti, kad tuo vardu esančios 
prisidengusios antikomunistinių 
tikslų siekiančios grupės, to
dėl šiuo momentu (turint galvoj 
tautos nuotaikas) jos esančios 
labai pavojingos. Jau yra areš
tų.

— Japonijos-Amerikos pasi
tarimai dėl Okinawos grąžini
mo prasideda šią savaitę. Prin
cipe senokai sutarta, kad grą
žinimas įvyksta 1972 m., bet 
kadangi ten lieka Amerikos ba
zės, tai būsimus naujus santy
kius reikia aptarti sutartimi.

šuvoje įvyko pirmasis kom. Ki- 
nijos-JAV diplomatinių atstovų 
pasitarimas, juos atnaujinus po 
maždaug dviejų metų pertrau
kos. Tai buvo 135-tas tokio po
būdžio pasitarimas. Posėdis į- 

kitas 
ir taip 

bus keliaujama posėdžiauti iš 
vienos ambasados 
jau draugiškesnės 
ženklas.

Prieš pertrauką 
mai vykdavo Lenkijos vyriausy
bės parūpintose patalpose kul
tūros rūmais vadinamame dan
goraižyje, kurį po karo Stali
nas pastatydino sugriautos Var
šuvos centre kaip Rusijos-Len
kijos draugystės simbolį. Tas 
pastatas architektūriniu atžvil
giu laikomas šiurpą sukeliančia 
pabaisa.

Po posėdžio komunikato ne
buvo ir greit komunikatų ne- 
lauktina, nes taip jau susitar
ta. Nebent koks pasirodys tik 
tada, kada jau atsiras skelbti
nos medžiagos. JAV ambasado
rius dabar spaudai pasakė, kad 
buvo paliesti keli klausimai. 
Atsisakė pasakoti apie nuotai
kas ir kokie klausimai buvo pa
liesti. Kito posėdžio data nebu
vo dabar nustatyta, bet tai ne 
problema. Iš to daroma išvada, 
kad amerikietis padėjo ant sta
lo tokių klausimų, kuriuos ki
nas tūri perduoti į Pekiną ir 
gauti instrukcijų.

subalansuoti biudžetą.
Dėl nusikaltimų kontrolės 

kaltė irgi pasukta demokra
tų pusėn išpopuliarinus skundą, 
kad kongresas į prezidento pa
siūlymus tuo reikalu net nepa
žiūrėjo. čia yra kiek psichologi
nės apgaulės, nes Nixono pa
siūlymai ikšiol liečia tik vieną 
problemos dalį — organizuotai 
vykdomus nusikaltimus, tuo tar
pu kita dalis, kuri rūpi kiek
vienam vakare gatve vaikščio
jančiam piliečiui, 
dar nepateko. Bet 
gali atsikirsti, kad 
mo sekretorius tuo
yra daug padaręs administraci
niais patvarkymais.

Didžiausias laimėjimas buvo 
socialinio aprūpinimo (welfare) 
reformos ištraukimas iš demo
kratų liberalų sparno, pasiū
lant visai naują to reikalo su
tvarkymą. Kad kaip nors savi
stoviau įsijungtų į tą reikalą 
su savo priedu, demokratai da
bar turi ką nors geresnio sugal
voti.

Visa tai suteikia prezidentui 
plačias galimybes ne tik akty
viau įsijungti į kongreso dar
bus, bet ir jiepa vadovaut. Per
eitais metais jis to nedarė, nes 
nebtvo- pasirengus. Tai ^nereiš
kia, demokratai- taip greit 
pasiduos, todėl lauktina stiprių 
susidūrimų.

Prezidentas pasirengęs pasi
rodyti su savo iniciatyva labai 
geru laiku — kada demokra
tams gresia pavojus prarasti se
nate daugumą. Šiais metais tu
ri būti perrenkami 25 senato
riai demokratai ir tik 10 respu
blikonų. Demokratai turi suras
ti prieš respublikonus rinki
mus laiminčių šūkių, ypač jų li
beralų sparnas, bet čia vėl juos 
ištiko nelaimė — iškrito iš štur
muojančios kolonos jų stipriau
sias vadas, aną liepos naktį nu- 
sivertęs nuo tiltuko Chappaqui- 
dick saloje. Jų liberalai dabar 
pabirę, be vado ir be proble
mų, su kuriomis galėtų rinki
kams pasirodyti.

Ne be reikalo senato demo
kratų vadas M. Mansfield, kal
bėdamas apie rinkimų strate
giją, pereitą savaitę yra pasa
kęs, kad šiemet gal bus geriau 
būti medumi, o ne actu. Jo ne
bus paklausyta — dauguma de
mokratų rinkiminėse kovose 
dažniausiai mėgsta pasirinkti 
acta. *

mo, galės surasti bendrą kalbą 
bent keliais kasdieninio gyveni
mo klausimais, priklausančiais 
tai sričiai, kuri politiškai neu
trali ir negalėtų sukelti Mas
kvos pasipriešinimo. Reikėjo 
pradėti stipriau tyrinėti, ką 
tuo reikalu mano R. Vokieti
jos vadovai.

Pirmasis naujosios Bonnos 
vyriausybės pasiūlymas pradėti 
dialogą greit buvo pasiųstas į 
antrąją suskaldyto Berlyno pu
sę. Ulbrichto atsakymas buvo 
greitas ir šį kartą iškilmingai o- 
ficialus — laiškas 
jos prezidentui su 
projektu pripažinti 
kietijos vyriausybę
suorganizuoti pasitarimą.

Kalbėdamas parlamente apie 
1970 metų vyriausybės darbų 
planus, kancleris Brandtas gi-

V. Vokieti- 
sutarties 

antrąją Vo
ir ta proga

Kai jau artėjo numatytas 
kas susitikti pasitarimui, 
brichtas suorganizavo tarptau
tinę spaudos konferenciją ir pa
reiškė, kad jokių pasitarimų ir 
jokiais klausimais su V. Vokie
tijos vyriausybe negalės būti, 
tol, kol Bonna nepripažins ant
rosios Vokietijos suverenine 
valstybe.

Tai smūgis kanclerio Brand- 
to suplanuotai politikai. Bet jis 
dar pradės susirašinėjimą su R. 
Vokietijos premjeru, kad patir
tų, ar tai jau paskutinis Ui- 
brichto žodis ar dar kito reikia 
laukti. Ir kada bei kokiose ap
linkybėse. Ta proga vėl siūlys 
pradėti neoficialius pasitarimus 
apie tai, kokioje srityje galima 
tikėtis pasiekti faktinio santy
kiavimo ir diplomatinių santy
kių neturint.

lai- 
Ul-

Rockefeller atsisakė kelti mokesčius 
Žydai prieš parapiniij mokyki y rėmimą

jai iškilusios problemos reika
lauja ir naujų įrankių joms 
tvarkyti. Beje, prašoma “sumo
derninti” ir nuo laiko nuotaikų

Albany. — šiemet New Yor
ko gubernatoriui Rockefelleriui 
yra rinkiminiai metai, todėl ati
darydamas valstijos seimo sesi
ją jis pasiūlė savo program's, atsilikusi divorsų įstatymą.

Daugiu pinigų numatyta ir 
mokykloms bei biednuomenei, 
bet toli gražu nę tiek, kiek jų 
nori gauti ir niekad negauna 
New Yorko miestas. Ypač bied
nuomenei šelpti, nes tam sky
riui tvarkyti dar niekad nebu
vo paskirtas geras administra
torius, kurs mokėtų atsikratyti 
nuo ten nuolat šeimininkaujan
čių vagių.
Daugiau dėmesio žadama skir

ti kovai su nusikaltimais, nar
kotikų vartojimu ir. sveikatos 
apsaugai pagerinti ir išplėsti. 
Toms sritims ir daugiau pinigų 
numatyta. Net kultūrai paremti 
prašoma paskirti 18 mil. dot, 
kad galėtų būti paremtos pelno 
nesiekiančios įvairios kultūri
nės institucijos.

Seimelis paragintas šioje se
sijoje priimti jau specialios ko
misijos suredaguotus pasiūly
mus baudžiamosios teisės statu
tui ir baudžiamajam procesui pa
tobulinti. Stipriai pasisakyta ir 
už visuotinį sveikatos apdrau- 
dos įvedimą ligoninės ir gydy
tojų sąskaitoms palengvinti ap
mokėti.

myn. ą *
Daugiausia ginčų sukels jo 

siūlymas atšaukti valstijos kon
stitucijos papildymą, kurs įsak
miai draudžia suteikti paramą 
parapinėms mokykloms. Ta^ 
jo sumanymas labai nepatiko 
New York Times leidėjams, to
dėl jie tuo pačiu Įsibėgėjimu su
niekino ir kitus gubernatoriaus 
planus, pavadindami visą prog
ramą neįdomia ir nieko naujo 
neduodančia. Ją paskaičius at
rodo, kad laikraščio vadovybės 
akis aptemdė išdidumo garai. 
New York Times vadovybę dėl 
mokyklų rėmimo tuojau pa
rėmė didžiosios žydų organiza
cijos.

Buvo spaudžiama iš New 
Yorko, kad būtų įvestos nau
jos rinkliavos ir mokesčiai mies
tams paremti, bet gubernato
rius pareiškė, kad tokia politi
ka šiuo metu nepopuliari, šių 
metų šūkis turėtų skatinti iš
laidu mažinimą. Seimelio dau
gumas sudaro gubernatoriaus 
partija, todėl manytina, kad jo 
nusistatymas praeis.

Bus pertvarkymų gubernatū- 
ros administracijoje, nes nau--

— Italijos ir Austrijos polici-

kaip žinoma, įvyksta naujo A- 
merikos prezidento rinkimai. 
Išeitų, kad jis bus kandidatu, 
jeigu prez. Nixonas nepa- 
slinks arčiau prie G. Wallace 
nusiteikimų.

šmugelnikų, gabenusių pavog
tus automobilius į Rytų Euro
pos kraštus. Gaujos vadu įta
riamas esąs bulgaras, su gerais 
ryšiais komunistiniuose kraš
tuose. Geriausia rinka ikšiol 
tiem automobiliam buvusi Bul
garija. Mėgiamiausia markė — 
prancūzų citroenai. Surinkimo 
vieta — šiaurinė Italija. Grai
kas, brazilietis, trys italai ir 4 
austrai jau areštuoti. Bet tai 
tik lašas jūroje.

m 
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1 & 1

Rutijos-KIntjo* santykiai: “draugai” tapo vienas kito portretą, tik kažin kaip vis ižeina, kad abu
du žaidžia tokiais pat žaisliukais, nors vienas kitam amžinai prikaižioja nukrypimą nuo “tikrojo” 
mokslo”. Karikatūra Behrendto, tilpusi Amsterdamo laikražty Het Parool.

Nužemino teisminio 
subrendimo amžių

Londonas. — Anglijoje įsi
galiojo įstatymas, teisinio su
brendimo amžių nuo 21 metų 
nužeminęs iki 18 metų.

Dabar jau balsuotojų skai
čius staiga padidėjo trimis mi
lijonais. Tiek pat jaunų žmonių 
gavo teisę įsigyti nuosavybę ar 
ją parduoti, daryti įpareigojan
čias sutartis, testamentus, su
daryti šeimą be tėvų ar teismo 
leidimo, duoti kraujo, pirkti 
daiktus skolon, dalyvauti arklių 
lenktynių lošimuose ir patekti 
į teismą už skolų nemokėjimą.

Kadangi Darbo partija tą re
formą per parlamentą pravedė, 
ji tikisi ir atlyginimo susilaukti 
per ateinančius parlamento rin
kimus. Apie tai ji priminė nau
jiems rinkėjams išsiuntinėdama 
pasveikinimus su naujais laimė
jimais.
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Su kokiom vertybėm ateina aštuntasis dešimtmetis ANTANAS J. SAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-3051 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

Aštuntą dešimtmetį pradėjus, 
įdomu pasekti, kokius naujus 
dešimtmečio ženklus įžiūri ame
rikiečių spauda.
Perkainojimas?

H. van Horne (N.Y. Post) 
temperamentingai ir nepaten
kintai šūktelėjo, kad ji visur tik 
ir girdinti, jog “aštuntasis de
šimtmetis bus vertybių perkai
nojimo laikai”. Perkainota bū
sianti demokratija, istorija, mei
lė, moterystė, tiesa, grožis, švie
timas, pažanga, politika, saugu
mas, karas ir taika ...

Toks perkainojimas iš tikrų
jų vyksta visada. Įvyko jau ir 
septintame dešimtmety. Šauks-

7-tasis dešimtmetis Dievą numarinęs, o 8-tasis Jį prikelsiąs

“Ar Dievas grįžta į gyveni
mą? Ar jis tikrai buvo ‘miręs’? 
Gal būt, jis buvo tik nusilei
dęs besisukančiame socialinių 
atmainų periode”. Bet čia pat 
Time klausia: “Jei jis (Dievas) 
grįžta, tai ar į pažįstamą baž
nyčios, sinagogos ar kitokios 
vietovės gyvenimą? Ar į preky
vietę? Ar į laužyną (slum)? Į 
bendruomenę? Į barikadas ?” 
Toks klausimas reiškia, ar tikin
tieji savo religinius pergyveni
mus siekia reikšti esamų kon
fesijų ribose ir jų formom?

Religinės revoliucijos židiniai?
Amerika, palyginti su Euro

pa, yra tradicinga. Ir N. Y. Ti
mes pažymėjo, kad “Amerika 
visada buvo žinoma kaip reli
gingas kraštas” (1968.12.29). Pa
gal Gallupo teigimus Ameriko
je tikinčių Dievą esą 98 proc., 
o Anglijoje 77. Amerikoj, kaip 
minėta, lankančių bažnyčias yra 
43 proc., o Austrijoje 43, Nor
vegijoje 14, Švedijoje 9, Suo
mijoje 5.

Religinės revoliucijos idėjos 
atėjo iš Europos, pradedant 
nuo Teilhard de Chardin ir 
baigiant šūkiu apie “Dievo mir
tį” (išpopuliarintu Thomas Al- 
tizer ir William Hamilton). Bet 
iš Europos ir dabar ateina va
dinama ‘vilties teologija’ (vokie
čiai teologai W. Pannenberg, J. 
Moltmann ir kt), kuri atmeta 
Dievo mirimo teologiją, pa
brėžia Kristaus prisikėlimą, da
lyvavimą istorijos kūrime ir 
jo atėjimą žmonijos istorijos pa
baigoje.

Iš Europos (Olandijos) dabar 
ateina revoliucingiausias kuni
gų sąjūdis — pastoralinės ta
rybos pasisakymas už laisvę ku
nigam laikytis celibato ar ne. 
Pastebima, kad iš 12,000 Olan
dijos kunigų per paskutinius 2 
metus pasitraukė iš pareigų 
400. Time tvirtina, kad Ameri
koje metinis kunigų nubyrėji
mas yra 4,000.

Bet Amerikai būdingas yra 
organizacinis talentas. Gal būt, 
jis sugebės sulaikyti religines 
bendruomenes nuo dispersijos 
ir sucementuoti viduje įvairiom 
reformom. Tokių ženklų ima ro
dytis.

J. B. 8H ALIN8-ŠALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way S ta.), 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 Bediord Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baitrūnas, 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 St., Newark, NJ. 07105; teL MAxket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

mas apie “generacijų prarają” 
ir reiškė, kad jaunoji generaci
ja atmetė drastiškai tai, ką 
vertybėm laikė vyresnioji ge
neracija — ne tik idėjas, bet ir 
madas. Kas negražu — yra gra
žu, kas nemoralu — yra mora
lu, — jaunesnioji generacija 
kartojo tuos pačius žodžius, ku
riuos buvo sakęs prancūzų jau
nimas romantikos sąjūdžio re
voliucinėje pradžioje. Vyresnie
ji lik stebėjo, suprasdami, kad 
tai laiko balsas. Monaco prin
cesė, paklausta apie “mini 
skirt”, santūriai atsakė, kad ji 
tokiu drabužiu nenešiojanti. 
Ekskaralius Eduardas atsiribo
jo tuo vienu trumpu žodeliu: 
“per mini”. Bet J. Kazickaitės 
reportažas apie motinas hippes 
duoda suprasti, kad yra įprasti
nė generacijų revoliucija ir kad 
hippių vaikai gali sukilti prieš 
hippių “kultūrą”, grįždami į 
tą kultūrą, iš kurios pasitraukė 
motinos. Vadinas, aštuntasis 
dešimtmetis jau gali perkainoti 
tuos dalykus, kuriuos didelėm 
vertybėm mėgo laikyti septin
tojo deškmtmečio generacija.

Life magazinas > specialiame^ 
naujų metų nr. n|iini Harvard 
do teologo H. Cux knygos pa
reiškimą, kad dabartinis žmo
gus jau ima nesitenkinti civili
zacijos materialiniais laimėji - 
mais, nes “laimėdamas visą pa
saulį, Vakarų žmogus yra prara
dęs savo siela”.

Kur link tad pasisukti dabar
tiniam žmogui?
Spiritualistinis atgimimas?

Life pastebi vieną jau aiš
kiai perkainojamą vertybę — 
dvasinį spiritualistinį gyveni
mą. Magazinas teigia, kad spiri
tualistinis atgimimas jaučiamas 
kiaurai per visą Ameriką. Esą 
septintasis dešimtmetis galėjo 
paskelbti Dievą mirus. Bet jau 
aštuntame yra aiškių Jo atgimi
mo žymių. Ir magazinas Time 
(gruodžio 26) sako: “Paskuti - 
niais metais Dievas daugeliui 
buvo taip nusileidęs kaip žie
mos saulė horizonte. Tai buvo 
gruodis religinėje srityje. Da
bar, kai dienos ilgėja su nau
ju dešimtmečiu, tikintieji ir 
tie, kurie norėtų tikėti, turi

Grįžimas į bažnyčią?
Daugelis laikraščių skelbė 

Gallupo statistiką, kuri rodė A- 
merikoje dideliausią procentą 
tikinčių Dievą, bet mažėjant 
bažnyčios lankymą. Pažymėti
na, kad katalikai ėmė bažny
čias rečiau lankyti dvigubai di
desniu procentu nei protestan
tai.

Amerikos bažnyčias sekma
dieniais lankančių vidurkis 
1958 m. buvo 49 proc., 1969 m. 
tik 43 proc., nukrito 6 proc.

Katalikų lankėsi bažnyčiose 
1958 m. 74 proc., 1969 m. tik 
63 proc., krito 11 proc.

Protestantų atitinkami skai
čiai — 43:37, sumažėjo 6 proc. 
Labiausiai sumažėjo jaunosios 
generacijos lankymasis bažny
čioje — 15 proc. 1969 m. ma
žiau nei 1958 m. „

Ir The Tablet (sausio 8) ver
tino: “Bažnyčių yra daugiau 
nei bet kada; žmonių jose yra 
mažiau nei bet kada, ir dauge
lis neklausia: “ar Dievas mi
ręs?”, bet “ar jis yra kada bu
vęs?”

Jei statistikom rodomas tikin
čiųjų tolimas nuo tradicinės 
bažnyčios, iš kitos pusės visų 
pabrėžiamas dvasinis, spiritua
listinis atgimimas, tai kokiom 
formom tas atgimimas reiškia
si?
Religinė dispersija?

Pažymima bendra kryptis — 
nepasitenkinimas materialist! - 
niu žmogaus ir pasaulio supra
timu; antgamtinės būties išpa
žinimas ir tiesioginio su ja kon
takto reikalas; jos pagerbimas 
savo individualia forma. Toje 
formoje kai kurie sumaišo kata
likų, protestantų, žydų liturgijų 
elementus. Atgimsta ir orienta
listinės formos (japonų!), okul- 
tistinės ir net burtininkavimo 
formos (tik New Yorke esą 500 
burtininkių-raganų!).

Gauni įspūdi, kad religinės 
laisvės šūkis, asmeninės sąži
nės pabrėžimas bus davęs pa
grindą monolitišką religinės 
bendruomenės rūmą apdaužyti 
ir gyventi įvairių rūmų šuke
lėm. Sustiprėjo religinė disper- 
s i j a, individualizmas ar 
kristalizavimasis į mažas religi-

Kristaus krikštas, lietuviu liaudies skulptūra'iš Medingėnų, Žarėnų valsčiaus, Telšių apskrities.

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 į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

ANDRIUS AR M ON AS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. Tel. (516) AN 1-2864.

JUOZO ANDRULIO 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, VI 7-4477

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. 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 St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL 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 St. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.
S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
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—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus J 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite! r

1 _ —. . —-

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretura, 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.

viltį, jog tas ilgas tamsus mė
nuo jau praėjęs”.

nes grupes, kurios siekia pa
prastumo, intymumo.

APIE LIETUVOJE NAUJUS
Keleivis sausio 14 kreipė dė

mesį, kad apie naujai paskirtus 
vyskupus Lietuvoje gausiai in
formavo Amerikos komunisti
nės Laisvė ir Vilnis, vyskupus 
vadindamos net ekscelenci- 
jom. Keleivis dėl to: “Visa tai 
skaitant kyla mintis: kodėl 
Laisvės ir Vilnies redaktoriai 
Bimba ir Andriulis pasidarė to
kie ‘dosnūs’ bažnytinių įvykių 
aprašymams, kuriem seniau jie 
nebūtų skyrę nė vienos eilu
tės?

“Naivu būtų galvoti, kad jie 
ir jų redaguojami laikraščiai 
taip ėmė staiga ir “atsivertė” ir 
atgailaudami grįžta į bažnyčią. 
Ne. Tai tik labai permatomas 
komunistų propagandinis trik- 
sas — noras pasirodyti net di
desniais katalikais už katalikų

S£A ŪDA

religinė laisvė.
' “Deja, komunistai savo reli
giniu nuoširdumu mūsų neįti
kintų net tada, jeigu ir pats An
tanas Sniečkus įsišventintų į 
vyskupus ir toje procesijoje Šu- 
mauskas, prieky bėgdamas, 
barstytų jam po kojomis gė
les”.

T. Žiburiai sausio 8 vertina: 
“Visi su džiaugsmu sutiko ži
nią, kad Kaune 1969 m. gruo
džio 21 d. buvo įšventinti du 
nauji vyskupai.. .Bet, palygin
ti, tai tik maža prošvaistė, nes 
visi žino, kad ir nauji vyskupai 
bus tokie pat pavergtieji, t.y. 
negalės laisvai veikti, turės 
lenktis okupacinei valdžiai, vyk
dyti jos sakymus, pasirašyti pro-

VYSKUPUS
pagandinius raštus, dalyvauti 
‘taikos’ suvažiavimuose ir liaup
sinti sovietine santvarka bei 
jos atneštą ‘pažangą’. Jeigu jie 
to nedarys, susilauks tokio pat 
likimo kaip ir vysk. Julius Ste
ponavičius su vyskupu V. Slad
kevičium, kurie ir šiandien sa
vo krašte gyvena kaip tremti
niai, izoliuoti nuo savo gano
mųjų”.

Apie naujų vyskupų pasky
rimą parašė ir ‘The Tablet’, Ga
li rodytis keista, kad tas Broo- 
klyno laikraštis buvo painfor
muotas ne iš čia, bet iš Vokie
tijos katalikų spaudos agentū
ros. Pažymėtina, tik, kad tos 
agentūros informacijos buvo 
tikslesnės nei kai kurios mūsų 
spaudos.

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

vienuolius ir sudaryti įspūdį, 
kad štai Lietuvoje jau visiška

New Yorke sausio 18 buvo surengtas Klaipėdos prisijungimo prie Lietuvos minėjimas. Vaišes po minėjimo 
surengė šios šeimininkės: iš k. j d. M. Vasilčikienė, A. Aukštikalnienė, M. Oniūnlenė, M. Klimienė, A. Dagie
nė, dr. A. švalbonienė, M. Palienė. Nuotr. L. Tamošaičio

Lietuvos jaunimą žavi Vakarų muzika
Jaunimas, “beat” muzikos be

siklausydamas, “siaučia” ne tik 
Vakaruose, bet ir okup. Lietu
voje — tai paaiškėjo 1969 m. 
pabaigoje, Vilniuje, Filharmo
nijos salėje, gastroliavus italų 
lengvo žanro dainininkei di Ste- 
fani. Salia jos, dainavo ir stu
dentų estradinis ansamblis ‘Mu
mijos”.

Visa tai būtų buvę savo vie
toje, jei ne> pasak “Lit. ir Me
no” (nr. 52, 1969) vienas ‘bet’. 
Taigi, kai scenoje pasirodė, su 
dainomis, vienas iš atvykusio 
ansamblio muzikantas, jis “su
judino”, anot vilniškio savait
raščio, salėje buvusius “visus 
vaikigalius”.

Kuriuo būdu tas “sujudini- 
mas” pasireiškė? Ogi, laikraš
čio žodžiais: ‘ pasigirdo kauki
mas, švilpimas, beldimas kojo
mis ..kartojant nuvalkiotą 
bitlų melodiją, dalis balkonuo
se buvusių paauglių pradėjo 
šaukti, skeryčioti rankomis... 
paaugliai įsisiautėjo”.

Tai režiminį, agitatoriaus Ka
daičio redaguojamą laikraštį ne
paprastai pykdo, ypač, kai tas 
jaunimas (’’paaugliai”) taip ver
giškai seka nelemtuosius Vaka
rų papročius. Patariama pačiai 
Filharmonijai susirūpinti tokiu 
lankytojų elgesiu.

Mums gi, Vakaruose, knyti 
mintis: galima pritarti ar ne 
jaunimo susižavėjimui “beat- 
lių” ir pan. koncertais, betgi 
tas žavėjimasis Vilniuje dar ir 
reiškia: per daug jaunimui jau 
įgrisusios ypač partijos “šlovi
nimu” persunktos dainos ar 
koncertai ir jie ieško ko nors 
naujo ir ypač Vakarais, jų pa
pročiais dvelkiančio. (Elta)

Liaudies meno serija
Vilniuje toliau leidžiama se

rija “Lietuvių liaudies menas”. 
Gruodžio mėn. pasirodė “Juos
tos” — leidinį sudarė ir pa
rengė A. Mikėnaitė ir J. Balči
konis. Įvadas ir iliustracijų są
rašas pateikti lietuvių ir.. .ru
sų kalbomis (E.)

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 
[g PHARMACY Įį> 

Wm. AnastasL B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

— - — 1 - ---------

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co., Inc.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
ba paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 - 441-6799 
2422 West Marquette Rd. Chicago, Ill. 60629 — TeL 312 - 476-2242
Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis i

LITAS SERVICE CORPORATION
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 — TeL 212-847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.
Chicago Rome Paris MOnchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėL LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. — LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONĖN t... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ava. Woodhaven, N.Y. 11421 — TeL 212 - 847-5522 

SĖKMINGOS KELIONĖS!
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Laisves ir tikėjimo vienybė
Vienybė laisvės siekime de

monstruojama sausio 23. Tą die
ną prieš 16 metų, Korėjos ka
rą baigus, 22,000 komunistinės 
Korėjos ir komunistinės Kini
jos karių, patekusių į P. Korė
jos nelaisvę, atsisakė grįžti į ko
munistų valdomas savo tėvynes.

Tokis atsisakymas neužmirš
tamas ypač tų, kurie nuo ko
munistinio ir okupacinio reži
mo masiškai bėgo iš Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, paskiau 
Vengrijos; paskirai bėgo ir te
bebėga iš Lenkijos, rytų Vo
kietijos, Jugoslavijos, Čekoslo
vakijos ir pačios Sovietų Sąjun
gos.

Sausio 23 Pavergtos Europos 
Seimas specialiu posėdžiu rodo 
solidarumą Azijai jos Laisvės 
dienos proga. Ir Europos pabė
gusieji ir Azijos negrižusieji ar 
taip pat pabėgusieji vieni ki
tiem artimi. Abeji myli savo tė
vynes. Bet abejiem yra bran
gesnė už gyvenimą be tėvynės, 
už klajojimą po pasaulį ir neži
nią, už societinius persekioji
mus — laisvė.

Laisvės siekime jie vieni ki
tus papildo. Jei sovietinė pro
paganda Estijos, Latvijos, Lie
tuvos pabėgusius vadina kola
borantais, karo nusikaltėliais, 
tai Kinijos ir Korėjos karių ne
grįžimas ir tą propagandinį 
ginklą išmuša sovietam iš ran
kų. Jei negrįžtančius skelbtų 
karo nusikaltėliais, tai kaltini
mas nukryptų prieš Sovietus, 
kom. Kiniją, kom. Korėją, ku
rios juos privertu dalyvauti ag
resijoje, siekusioje atimti P. Ko
rėjos gyventojam laisvę, kaip,ji 
yra atimta visiem, kurie gyve
na komunistinio režimo kraš - 
tuose.

★

Laisvės prošvaistės, palengvė
jimas, guodžiamas!, ėmęs rody
tis ir Sovietų bei kituose ko
munistiniuose režimuose. Už
danga kiek pakilusi, ir kai kas 
iš Vakarų gali lankytis anapus; 
kai kas į Vakarus gali atvykti 
iš anapus. Gal ir saulė patekė- 

tianriinaiiairt

VAIŽGANTAS

ŽEMAIČIŲ ROBINZONAS

(19)
Ir sunku būt buvę atspėti, ar 

jis peikia savo šerius, kad jie 
tokie nepaklusnūs, ar giria sa
ve, kad taip sklandų gyvenimą 
pasirūpino. Viena buvo jam tik
ra, neabejotina ir nuo to jam 
šalte šalo dora ir teisinga jo 
širdis: tokio gerumo, kokio jis 
patyrė iš savo pirmininko Vi- 
cento, niekas visoje parapijoje 
ir dar toliau nebuvo matęs nei 
girdėjęs. Jautės, lyg jo širdis 
meile tvirtėja ir nebesižada at
simainyti per visą amžių. Da
bar Antanas benorėjo gyventi 
ir dirbti, dirbti ir gyventi, 
kad tas gerumas, kuris jam štai 
ir Vincams prasideda, niekad 
nepasibaigtų.

— Vone, gal tu pamiršai, kad 
aš ir pats turiu susisukęs liz
delį, kur tu šeimininkausi? Ves
tuvės pabaigti derėtų namie. 
Gal kuris ir pajaunys panorės 
prieš išvažiuodamas atsisveikin
ti, tai žinos kur ieškoti. Tai kas 
ūžia, tegu sau tebeūžia, o mu
du bene eisiva? 

sianti? Tokios evoliucijos vil
tis griežtai atmetė prancūzų ko
munistų ideologas ir filosofas 
Garaudy. O ir dabar skelbiami 
atskiri įvykiai rodo, kiek maža 
laisvės yra ryšiam tarp anapus 
ir šiapus.

N. Y. Times (sausio 11) pa
skelbė, kad Rygoje dr. Fricis 
Menders buvęs socialdemokra
tų vadas, nuteistas penkeris me
tus ištrėmimo už “antisovieti- 
nę propagandą”. Mat. pereitą 
liepos mėn. jį aplankė Wiscon- 
sine profesoriaująs istorikas 
Paulis Lazda. Kai Lazda buvo 
suimtas, pas jį rado užrašus iš 
pasikalbėjimo su Menders ir 
straipsnį, kuris buvo priskirtas 
Menders. Tiek tų ryšių, kuriuos 
teko apmokėti 5 metais laisvės 
tam 84 metų žmogui.

Azijos ir Europos pabėgusieji 
ar negrižusieji jungiasi lais
vės siekime ir su tais, kurie te
begyvena Sovietų pavergti ir 
persekiojami dėl laisvės.

Šiom dienom randam ir kitą 
jungtį — tų, kurie siekia tikė
jimo vienybės.

★

Tikėjimo vienybės pastangos 
auga akivaizdoje ateizmo ir in
diferentizmo bangos, “numari
nusios Dievą”, bet nestengian
čios išganyti žmonijos. Katali
kų, protestantų, žydų tikintieji 
pajunta vienybės reikalą tikėji
me ir veikloje. Bendra jau tai, 
kad jie tiki Dievą. Nuo 1967 m. 
Brooklyno vyskupija praktikuo
ja bendras katalikų ir protes
tantų maldas. Šiemet sausio 18- 
25 paskelbta tokių katalikų ir 
protestantų bendrų maldų sa
vaite.

Tikintieji sociologija mano, 
kad asmeninis suartėjimas duos 
pirmiausia pakantą, tolerancija 
vieni kitų pažiūrom.

Tikintieji teologija mano, 
kad tikėjimo vienybės siekime 
dalyvauja ir Dievas ir žmonės; 
Dievui nieko nėra negalimo; rei
kia, kad žmonės padarytų, kas 
yra jų galioje.

— Eisiva, Onte, o Venčeliui ir 
Uršelei rytoj padėkosime.

Ir abudu nepasergėtu išny
ko. O ir pasergėjęs numojo:

— Atseit, jaunųjų darbas.
Privaišino Vincas Kaniavai- 

tis ir jo kūmos Vaurūs savo kai
mynus, jau ką gi! Ilgai minės, 
džiaugsis ir Kaniavų šeimą 
gaubs nepaprasto, tik, deja, ne
blaivaus, vaišingumo požymiu. 
Tai dar labiau padidins jų šlo
vę, kuri ir be to švitėjo.

Svetingas
Tauzų Vincentas Kaniava, 

dar vakar Vencė Kaniavaitis, 
buvo vos pustrečios dešimties 
metų sukakęs, o jo jaunamartė 
žmona — vos aštuoniolika. Kū
mos Vaurūs juos tebevadino 
“vakale” ir vis nenorėjo sutik
ti, kad tai jau savistoviai kaimo 
ūkininkai, o ne paprasti jų po- 
dės. Abudu žydėjo jaunyste ir 
sveikata. Ir kai šventadieniais 
tyčia susėsdavo į briką, pasiso
dinę storąjį Antaną Kramp- 
liauskį važnyčioti ir žingsneliais 
patraukdavo bažnyčios link, vi

Šauksmas Aidų” dvidešimtmečio
Kas mėnesį per 20 metę

Gruodžio pabaigoje suėjo 20 
metų, kai “Aidai” leidžiami A- 
merikoje. Tokio ilgo amžiaus 
žurnalui niekas nepranašavo. 
Kai perėmėm jį leisti, kalbėta 
apie penkerius metus. Pagrin
dinė pesimizmo priežastis, atro
dė finansai. Amerikoje, kur 
taip brangiai apmokamas dar
bas, net vietos kultūrinei spau
dai sunku gyvuoti. Ką bekalbė
ti apie tautinių mažumų leidi
nius.

Jaučiamės laimingi, kad anos 
rūškanos pranašystės neišsipil
dė. “Aidai” be pertrūkio Ame
rikoj išeina kas mėnesį jau per 
20 metų. Kaip jau daug sykių 
esame kartoję — tai sutartinio 
darbo bei aukos vaisius. Redak
toriai, bendradarbiai, prenu
meratoriai ir leidėjai ant savo 
pečių išvilko kultūros žurnalą 
per siaubias nutautėjimo ban
gas. Jos mūsų neužliejo, nepa
skandino ir nesutriuškino. Naš
ta buvo maloni, nors palinko 
pečiai.

M

sų visas svietelis kreipė savo 
akis ir ilgai ilgai sekė.

— Rinktinė porelė, jau ką 
gi! —sakydavo, linksmai žiūrė
dami ir nėmaž ne iš pavydo.— 
Duok Dieve aniems sveikatos ir 
ilgo amžiaus!

Bažnyčioje jaunieji Kaniavos 
bene daugiausia garbino kits ki
tą, o ne dangaus šventuosius: 
tiek jiedu patys savim pripil- 
dinėjo žemę ir dangų. Namie 
lašinius čirškino, rodės, tik vie
nas antram ir, kai davė, rodės, 
per akis penėjo. Kur buvę, kur 
nebuvę, vis susikišdami kuždė
josi, mylavosi, regėjimu sotinos, 
ir galo tam nebuvo.

Karšinčiai kūmos Vaurūs ty
čia vengė jiems po akių pai
niotis; teryžties — jaunos die
nos, kada gi daugiau besi
džiaugs? Bet širdis jiems suskau
do: dabar aiškiausiai ėmė justi 
nebetenką gyvenimo prasmės. 
Pirma pinigėlius dėjo ir juos 
saugojo; jų gera valia nusikra
tę, dar turėjo pareigos patiems 
maistu apsirūpinti, pavalgyti iš
sivirti; prisiglaudus prie savo 
podės skolininko Vencės, ir tai 
atkrito: valgyti sėdas prie bend
ro stalo. Sugrįš pavalgę ir 
nebesižino, už ko rankas užner
ti. Ėmė tad kūma Vaurus in
dus ir padargus dirbti: paleng
vėjo, bet vis bailijos, kad ne
būt jau gana pridirbęs. Ėmė kū
ma Vauruvienė kojines megzti 
ir lopyti ir laukte laukė, kad

Manau, jog nėra prasišvietu- 
šio lietuvio, kuris nelinkėtų, 
kad “Aidai” gyvuotų ir toliau. 
Juk toks žurnalas, kuriame kas 
mėnesį savo kalba gvildomi 
mokslo, meno, literatūros ir vi
suomeninės buities klausimai, 
saugoja tremtį nuo stagnacijos. 
“Aidai”, periodiškai pasiekdami 
skaitytoją, jį budina iš kasdie
nės rutinos, įkvepia ir maitina. 
Tai vyksta jau per 20 metų. 
Kai lietuviška knvga taip retai 
beperkama, kultūros žurnalui 
lemta pavaduoti net knvgą. Jei
gu ne “Aidai”, nemaža juose 
skelbtu straipsnių ir literatū
rinių kūrinių būtų likę nepara- 
švta. Kultūros žurnalas buvo 
dvasinis maistas skaitytojui ir 
akstinas mokslininkui bei kūrė
jui.

Tebestovime sunkumuose
Žinoma, po 20 metų mes te

bestovime ne tik tuose pačiuo
se sunkumuose, kaip pradžioje, 
bet ir žymiai didesniuose.

Imkime retėjančius tremtinių 
kartos bendradarbius. Palygin
kime, kiek jų išmirė arba suse
no ir kiek jų tepriaugo. O žur

MMMB? ? W
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AIDŲ žurnalo 1969 gruodžio mėn. numerio viršelio iškarpa

kas pasiskųstų užpentį praavė- 
jęs ar pirštu pradūręs.

Uršelei karšinčiai nebuvo 
malonūs; žinojo juos esant pri
mestinius už didžiulę skolą ir 
vertino juos lygiomis su palū
kanomis, atseit, kuo nusikra
čius, būtų daug lengviau. Vicen- 
tas tai matė ir baisiai bijojo, 
kad to nepajustų patys sene
liai karšinčiai; tai dar labiau 
jiems meilinos ir juos žadino; 
nepraėjo pro šalį netaręs kokio 
žodžio, nepasiskundęs oru ar 
kuo panašiu. Ir juo stelgės, juo 
aiškiau senukai juto, kad tai ei
ną atlyginimu už martelę. Ro
dos, vis tąsią, dėl ko ir kaip, 
bet tik padoriai; o tuo tarpu ne: 
gražių žodžių vertybė menkėjo, 
atspėjant dirbtinę intenciją, ne 
iš ominės, ne iš širdžių sukriti
mo.

Vicentui teko ilgai aiškinti 
savo Uršelei, kad jų karšinčiai 
ne paprasti palūkininkai, kad 
jie savo valgo, lig laiku savo pa
vilgą ir duoną sudėję į daik
tą; kad Vaurūs Kaniavams yra 
kažkas lyg daugiau kaip tėve
liai, nes gera valia prisiėmę tas 
pareigas. Uršelė suprast supra
to, o įtikinta vis dėlto nebūtų 
buvusi, kad Vencės širdelėj ne
būt kiaurai mačiusi kažko nepa
prastai gražaus, jam brangaus, 
o jai gerbtino. Tai ir atsileido 
Uršelei veidelio standumas, kal
binant karšinčius ar žvilgsint 
į jų šoną. Ir nebėjo jai į galvą 

nalo puslapius reikia pripildyti 
gera medžiaga. Kokia tai kan
kynė redaktoriams!

Imkime finansinę pusę. Per 
tuos 20 metų spausdinimo me
džiaga ir atlyginimas už darbą 
nuolat kilo, ir to kilimo galo 
dar nematyti. Prie “Aidų” dir
ba būrelis žmonių. Leidėjai per 
tą ilgą dviejų dešimtmečių ke
lią drebėte drebėjo, kai spaudė 
reikalas pakelti prenumeratos 
mokestį. Su didžiausia baime ir 
ilgais pasiaiškinimais jis kadai
se buvo pakeltas tik vienu do
leriu. lyg, rodos, inžinierius, gy
dytojas, verslininkas, dvasinin
kas ir net fizinis darbininkas 
neišgalėtų to dolerio sutelkti. 
Gyvenome ir tebegyvename bai
me, nes tremties tikrovė vra pa
radoksiškai gąsdinanti. Turime 
jau pakankamai patirties, kaip 
nerangiai skaitytojai atsilygina 
metinę prenumeratą arba lieka 
visiškai neatsilyginę už kelis 
metus. Mintis —jeigu, pakėlęs 
prenumeratos mokestį, neteksi 
kelių šimtų skaitytojų ir turėsi 
žurnalą net numarinti — yra 
stačiai siaubi.

OI

mintis, kad vis dėlto geriau bū
tų greičiau netekus priešinin
kėje karšinčių.

Daug jai palengvino, kad Vin
cas, ligi tik gavęs kraičio, tuoj 
pusę skolos kūmoms atkišo, be
buvo pusę tiek skalni ir puse 
bekalti; o kūmų tai nė kiek ne
pradžiugino: jie bent labdarybe, 
jei nebe kuo kitu norėjo sutvir
tinti širdžių sukritimą. Vaurus 
tat nemažą skolos sumą priėmė 
lyg ką svetima, jam visai nulie
kama ir tuojau ją nunešė klebo
nėliui į varpų fondą. Kai pava
sarį Vincas dar penkis šimtus 
atkišo, tai ir pats pasijuto ne
gerumą, lyg ko švelnaus nete
kęs. O Uršelei buvo lengviau; 
dabar jautėsi ji besanti karšin
čiam lyg geradarė, ne karšin
čiai jai.

Klebonėlis labai džiaugės, su
syk žymiai padidinęs varpų 
fondą; džiaugės, ančtikęs pore
lę tokių Dievo garbei dosnių 
žmonių; džiaugės ir Vencelė, 
kad jis taip paprastai, nėmaž 
neišsisukiodamas, laikos duotojo 
žodžio, nekaip kiti: įdavei kam, 
tai nebent tik su dantimis be- 
išplėši: suksis, rangysis kaip gy
vatės, bet tik ilgiau arba ir vi
sai neatidavus. Džiaugės, apti
kęs bent vieną savo parapijoną, 
kuriuo galima pasikliauti. Podė 
Vencė ėjo lyg papildiniu kū
moms Vaurums: kokie auklėto
jai, toks ir auklėtinis.

Kas tada? žurnalui platinto
jų šiandien nė su žiburiu nebe
rasi. Kai miršta lietuvių kultū
rinės institucijos, visi graudžiai 
apgailestauja žodžiais, bet klai
ki tuštuma lieka. Paskutinis tra
giškas pavyzdys gali būti šv. 
Antano gimnazija. Tiesa čia 
paprasta; nėra mokinių — ne
gali gyvuoti gimnazija, nėra 
skaitytojų —negali gyvuoti žur
nalas.

Savigarbos ir gyvybės 
reikalas

Bet atsiminkime, kad pana
šiais atvejais nukenčia visos 
tautinės mažumos savigarba ir 
dvasinė gyvybė. Užgesinto židi
nio taip greit jau neįpūsi, pa
laidotos kultūrinės institucijos 
taip greit neatgaivinsi. O paga
liau į mus tremty žiūri ir tau
ta. Kaip skaudžiai išgyvena tas 
atsiveriančias mūsų tuštumas 
tėvynėje gyveną broliai! įsivaiz
duokite Amerikos arba trem
ties lietuvių šviesuomenę net 
be mėnesinio kultūros žurnalo! 
Ar tai nereikštų galutinio smu
kimo ir paskučiausios gėdos? 
Tada ir tie, kurie neremia nu
marintų institucijų, atvirai pri
pažįsta, kad jos buvusios reika
lingos bent tautinei dekoracijai. 
Bet tada jau per vėlu.

“Aidai” reikalingi ne vien de
koracijai, bet tiesiog dvasinei 
gyvybei. Šis kultūros žurnalas, 
einąs ilgiau už visus kitus lie
tuvių kultūros žurnalus (pridė
jus jo amžių Vokietijoj), gerai 
atlieka savo misiją. Jeigu jis 
tiesiogiai ir nepasiekia visos 
mūsų 'šviesuomenės, jis bent lie
ka patvarus kultūrinio švietimo 
simbolis visiems. Kiekvienas 
laisvojo pasaulio lietuvis gali 
pasididžiuoti prieš kitatauti ir 
svečią iš tėvynės, kad turime 
mėnesinį kultūros žurnalą, ap
link kuri telkiasi mokslinės bei 
kūrybinės pajėgos. Pasidžiaugti- 
na ir tuo, kad tas žurnalas,ko
kybe nė kiek nėra menkesnis 
už Lietuvoje išeinančius kultū
rinius leidinius.

Kodėl tik dalis?
Minint dvidešimtmetį, kyla 

skaudus klausimas: kodėl “Ai
dus” prenumeruojasi ir raštais 
bei aukom remia tik dalis mū
sų šviesuomenės? Kita gi dalis 
pasilieka nuošaliai, tartum kul
tūros žurnalas būtų leidžiamas 
ne jiems.

Nieko nėra graudesnio leidė
jams, kaip peržvelgti prenume-

— Jau turiu surinkęs tiek ir 
tiek, o pats sparčiai žengiu į 
galą amžiaus, — skundės klebo
nėlis kūmoms Vaurums, įteik
damas jiems fondo knygelę. — 
Dabar jūs, parapijonai, prida
bokite savąjį reikalą, šį ir vi
sus kitus: klebonams bus ma
žiau galvosūkio... O ir klebo
nas ne bet kuris esti atsidėjęs 
viešajam dalykui...

Vaurūs, gavę savo sudary
tojo varpų fondo knygelę, pa
sijuto lyg atgal gavę sumą gy
vųjų, tik be klapatingo jos sau
gojimo. Ūmai gavo vieno rūpes
čio, vieno tikslo gyventi; nebi
joti dėl pinigų, o vis dėlto juos 
krauti ir sumesti, kaip čia ge
riau juos suvartojus išganin
gam tikslui. Vaurų širdys dar 
labiau nukrypo bažnyčios link, 
nebe Vincų link: ten, bažnyčio
je, klebonijoje, darėsi gyveni
mo vidurkis, o Tauzuose bebu
vo jie lyg įnamiai. Kusų nė mi
nėt nebeminėjo.

Vincas laikėsi savo Uršelei 
duotojo žodžio negerti, tačiau 
tai suprato savotiškai, būtent 
nebeapsigerti taip kiauliškai ir 
liguistai kaip per piršles. Sai
kingai gi gerti manė esant gra
žią pramogą, ne gėdą, ne žalą, 
tai nė ne nuodėmę. Iš Vincų 
spintos dabar nebenyko tai vie
nos, tai kitos rūšies buteliukas 
netikėtam svečiui. Ir tų svečių 
ėmė rastis.

(Bu* daugiau)

proga

Dr. Juozas Girnius, Aidų žurnalo 
redaktorius. Nuotr. V. Maželio

ratorių kartoteką ir joje neras
ti stambiu vardu iš mūsų kul
tūriniame ir visuomeniniame 
gyvenime žinomų asmenų tar
po. Ką jau bekalbėti apie stu
dentiją arba baigusius mokslą 
jaunosios kartos inteligentus, 
kurių žymi dalis vis dėlto yra 
lankiusi šeštadienines lietuvių 
mokyklas ir net aukštuosius li
tuanistikos kursus!

Čia negalima pasiteisinti nei 
laiko trūkumu, nei prenumera
tos kaina, nei žurnalo turiniu. 
Paskatinimų leidėjams iš tikrų
jų nedaug. Paskutinio kultūros 
kongreso metu Chicagoje gau
tos tik 3 naujos “Aidų” prenu
meratos, nors visiems kongre
so dalyviams buvo įteikti raštiš
ki kvietimai užsiprenumeruoti 
kultūros žurnalą. Kultūros kon
gresas gi atrodė patogiausia 
proga kvietimo žygiui.

Atsibusk, šviesuomene!
Leidėjai, rūpindamies išsau

goti “Aidus” ir dvidešimtme
čio proga užkelti juos ant patva
resnio finansinio pagrindo, pre
numeratos metini mokesti nu
statė 10 dol. Kitos išeities mum 
nebeliko. Dabar paskiras žurna
lo numeris kainuos 1 dol. Tai 
nedaug, palyginus su pakitu
siom- spausdinimo kainom , bei 
atlyginimu už darbą. Prenume
ratos pakėlimas sustiprins “Ai
dų” ateitį. Pagaliau tikim, kad 
šio jubiliejaus proga gal atsi
bus ir ta mūsų šviesuomenės 
dalis, kuri iki šiol stovėjo ato
kiai nuo žurnalo. Po dvidešimt 
metų mes dar sykį kviečiame 
juos į “Aidų” prenumeratorių 
šeimą. Kviečiame tuojau, kol 
dar nevėlu.

Lietuvi šviesuoli — kunige, 
rašto bei meno puoselėtojau, 
profesoriau, mokytojau, gydy
tojau, inžinieriau, advokate, 
verslininke, jaunimo vade ir 
pats jaunime, kuris čia baigei 
mokslus — atsimink, jog neši 
atsakomybę už kultūros žurnalo 
“Aidų” gyvastį! Nenumarink jo 
savo šaltumu ir gal net šykštu
mu! Šils kultūros žurnalas per 
dvidešimt metų Amerikoje ėjo 
be jokių sutrikimų ir pašalinės 
pagalbos. “Aidai” gali eiti ir to
liau, jei tu norėsi. Jei nenorėsi, 
kultūros žurnalas turės mirti, 
kaip jau mirė šv. Antano gim
nazija, palydėta tik apgailesta
vimais.

Bet “Aidai” turi gyventi ir 
po dvidešimt metų odisėjos 
tremty. Nėra jokios priežasties 
juos nužudyti. Pagaliau neleis
kime iš savęs juoktis komunis
tams Lietuvoje. Lietuvi, vardan 
tautinės savigarbos, mes mal
daujame tave šiandien pat atei
ti mums talkon bent prenume
rata! .

“Aidų” leidėjų vardu
Tėv. Leonardas

Andriekus, O.F.M. 
Aidų adresas:
680 Bushwick Ave.
Brooklyn, N. Y. 11221
Metinė prenumerata — 10 dol.
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Privatūs apsireiškimai ir haliucinacijos
Pasaulio margumynas

Po antrojo pasaulinio karo 
susidarė padėtis, kad net ir pri
pažinti geografijos ekspertai tu
ri kartais “supasuoti”. Atsira
do daug naujų valstybių ir sos
tinių. Jei ir pavyksta dideliame 
Afrikos žemėlapyje vieną jų su- 
rasti, tai dažnai tenka suabejo
ti dėl jos vardo tarimo.

Tačiau nemaža sostinių bei 
šiaip miestų yra plačiau žinomų 
— dėl jų ypatingo didumo, se
numo ar dėl istorinės, kultū
rinės, pramoninės arba vien tik 
pramoginės reikšmės. Greta ši
tų yra dar viena vietovių bei 
miestų rūšis, kuriai netinka nė 
viena iš suminėtų savybių. Čia 
turiu galvoje Liurdą (Lourdes), 
Fatimą, La Salette, Paray-le-

lš k. į d. aktorius Leonas Barauskas, solistė Aldona Stempužienė ir kompozitorius Darius Lapinskas kalba
si, pasiklausę savo išleistų plokštelių.

IŠĖJO TRYS NAUJOS PLOKŠTELĖS
Neseniai išėjo trys naujos 

plokštelės: solistės Aldonos 
Stempužienės arijos, komp. Da
riaus Lapinsko kūriniai — Sep
tynios vienatvės ir aktoriaus 
Leono Barausko įskaityta plokš
telė.

» 0 <c

Pirmoji — solistės Aldonos 
Stempužienės plokštelė turi ari
jas iš Carmen, La Giocondos, 
Trubadūrų, Don Carlo, Samso
no ir Dailios, Orfeo ir Sevili
jos kirpėjo operų. Viso dešimt 
arijų įvairių stilių. Solistė dai
nuoja su pilna dramatine įtam
pa ir tolygiai su lyriniu subti
lumu. Dainavimą palydi Stutt- 
garto simfoninis orkestras. Diri
guoja Darius Lapinskas.

MONSINJORAS L. C. GIŽINSKAS

Monial ir dar gal vieną kitą. Ši
tom vietovėm suteikė garsą ne 
didelis gyventojų skaičius, ne 
jų istorinė praeitis, ne kokie 
nors ypatingi kultūriniai ar 
pramoniniai centrai, bet savo
tiškas religinio charakterio fe
nomenas, žinomas privačių ap
reiškimų vardu.

Privatūs apreiškimai
Taip įprasta tuos fenomenus 

vadinti. Tačiau tenka abejoti, 
ar tas pavadinimas yra vykęs. 
Žiūrint kritiškai, šitie fenome
nai arba visai nėra jokie ap
reiškimai, arba, jei jie yra ap
reiškimai, tai nėra privatūs. Ši
tokia išvada peršasi, sulyginus

Antroji skirta Dariaus La
pinsko kūriniams. Tai Septy
nios vienatvės ir Ainių dainos. 
Septynios vienatvės yra rečita
tyvas ir arija mezzo-sopranui 
su simfoniniu orkestru, parašy
ta poeto Oskaro Milašiaus poe
mai. Sol. A. Stempužienė šį kū
rini atlieka prancūziškai. Ainių 
dainų cikle panaudotos pen
kios dainos—Sėju, veju, Čiute- 
la, sodi bitela, Pralėkdamas bi
tinėlis, Ūžia girelė, Liūlia, liū
lia ir Rūta žalioji, čia panaudo
ta nūdienės muzikos forma. Dai
nuoja A. Stempužienė, palydi 
fleita ir mušamieji instrumen
tai, fortepionu skambina pats 
kompozitorius.

tų apreiškimų turinį. Juose, 
bendrai imant, nėra kalbama 
apie kokius nors individuali
nius, griežtai privačius, tik vie
ną asmenį teliečiančius reika
lus. Tai yra veikiau pakartoti
niai įspėjimai, kreipiami į žmo
nijos visumą. Tas pavadinimas 
tėra pateisinamas gal tik tuo, 
kad išryškina ir pabrėžia sky
rimąsi nuo viešojo visiem pri
valomo Dievo apreiškimo, ku
ris pasibaigė su paskutinio a- 
paštalo mirtimi.-

Tų privačių apreiškimų nuo 
krikščionybės pradžios buvo 
gana daug. Paminėsime tik nau
jausius arba plačiau pagarsėju-

Trečioji Leono Barausko į- 
kalbėta plokštele turi: Juliaus 
Kaupo “Arlekino meilę”, Jono 
Meko Vasaros naktis ir žemai
čių tarme: žemaitišką pasaką 
Butkų Juzės Žemaičių stiprybė 
ir liaudies pasaką apie Močeką. 
Pasaką palydi D. Lapinsko pa
rašyta muzika ir solistų A. 
Stempužienės, D. Kučėnienės ir 
B. Mačiukevičiaus dainavimas.

Šios plokštelės yra parduoda
mos po 6 dol. viena. Gaunamos 
Fine Music Records, 4249 Lam
bert Road, Cleveland, Ohio, 
44121, bei pas vietos plokštelių 
platintojus. Jų yra ir Darbinin
ko administracijoje.

sius. Tai bus apreiškimai šv. 
Brigitai iš Švedijos (mirusiai 
1373), šv. Margaritai Marijai 
Alacoųue (m. 1690), palaimintai 
Onai Kotrynai Emmerich (m. 
1824), šv. Bernadetai Soubi- 
rous (m. 1879), dviem vaikam iš 
La Salette ir trim vaikam iš 
Fatimos. Apie šituos apreiški
mus buvo daug kalbėta ir rašy
ta, ir vis dar tebekalbama ir 
teberašoma.

Bažnyčios nusistatymas
Bažnyčia niekad neskuba. 

Yra gerai žinomas lotyniškas 
posakis: Roma patiens, quia 
aeterna. Pažodžiui verčiant, 
bus: Roma kantri, nes ji amži
na. Neskuba, bet tai nereiškia, 
kad Bažnyčia šios rūšies feno
menus ignoruoja. Kada žmonių 
bei spaudos balsai pasidaro gar
sūs, Bažnyčia imasi tyrimo dar
bo. Tą darbą ji atlieka labai 
atidžiai, kruopščiai, smulkme
niškai. Sudaroma komisija iš 
ekspertų, atstovaujančių vi - 
som su tuo reikalu susijusiom 
mokslo šakom. Nors tai komisi
jai ir neskiriamas pagarsėjęs 
“velnio advokatas”, kaip šven
tųjų kanonizacijos bylom, vis 
dėlto praktiškai asmenų ir įvy
kių tyrime ji pasižymi labai 
griežtu kritiškumu, beveik kraš
tutiniu priekabingumu. Dėl to 
kaikurie stebėtojai yra pasakę, 
kad katalikų Bažnyčia yra di
džiausia skeptike — netikėlė. 
Teko girdėti vieną kitą su tam 
tikru kartumu tariant: “Visi jau 
tiki. Tik Bažnyčia vis dar ne
tiki”. Jei šis pasakymas ir atro-

Visuom. studiją seminaras jaunimui
Europos Lietuvių Fronto Bi

čiuliai 1969-70 metų sąvartoje 
sukvietė eilę Vokietijos lietu
vių jaunuolių kartu pradėt nau
ją dešimtmeti. Vaišinguoju šei
mininku buvo Bad Woerishofe- 
no Šv. Ulricho parapijos kle
bonas kun. Antanas Bunga. Pa
ruošiamuosius suvažiavimo dar
bus atliko kun. Bronius Liubi- 
nas ir dir. Vincas Natkevičius. 
Nepaisant, kad Bad Woerisho- 
fenas yra daugiau pietiniame 
Vokietijos pakraštyje, į jį at
vyko jaunuolių net iš pačios 
Vokietijos šiaurės, nuo Baltijos 
jūros krantų. Vieno dalyvio at
galinis bilietas rodė 1924 kilo
metrus ir jam teko keliauti iš
tisą dieną į vieną pusę. Iš viso 
suvažiavo 25 jauni žmonės, tarp 
17 ir 33 metų amžiaus. Buvo už

I
NEW YORKO METROPOLITAN OPEROS SOLISTĖS ji

LILIJOS ŠUKYTĖS 
KONCERTAS,modamas Lietuvių Fondo, įvyksta Chicagoje š. m. kovo j 

men. 1 d., 7 vai. vakaro, Orchestra Hali, 220 So. Michigan '' 
Avenue. Koncerto pelnas skiriamas paremti lietuvių kai-- j 
bos lektūros atidary mą Chicagos Universitete. j

BILIETAI: Lietuvių Fondas — 6643 So. Maplewood Ave., Chicago, j 
HI. 60629, telef. 778-2858 ir “MARGINIAI” — 2511 W. 69th Street, 
Chicago, 111. 60629, telef. 778-4585. >

dytų kam nors perdėtas, tai‘tik- 
riausia niekas negali Bažnyčios 
kaltinti nei paviršutiniškumu.
nei lengvatikyste.

Privačiu apreiškimę 
pripažinimas

Tyrimo rezultatai būna įvai
rūs. Vienais atvejais komisija 
atsisako suteikti pripažinimą. 
Tai įvyksta dėl to, kad arba 
faktų negalima nustatyti su rei
kiamu tikrumu bei aiškumu, ar
ba tuose, kad ir nustatytuose, 
faktuose neįžiūrima antgam
tiškumo žymių. Kitais atvejais 

"komisija neatmeta apreiškimo 
galimumo, bet nustato, kad įro
dymai nėra pakankami, ir dėl 
to palieka klausimą atvirą. Tik 
palyginti nedaugeliu atvejų ko
misija pasisako už visišką fak
tų tikrumą ir jų antgamtišku
mą.

Abejotina, ar privataus ap
reiškimo pripažinimas kada 
nors buvo paskelbtas tam tikro, 
popiežiaus pasirašyto, dokumen
to. Bažnyčios pripažinimas pasi
rodo iš jos elgimosi. Pavyz
džiui, Paray-le-Monial apreiški
mo pripažinimas aiškiai pasiro
dė, kada Bažnyčia įvedė iškil
mingą ir jos visumai privalomą 
Švč. Širdies šventę. Liurdo ap
reiškimo pripažinimas liko ne
abejotinas, kada popiežius Leo
nas XIII nusiuntė savo specialų 
legatą, kuris popiežiaus vardu 
uždėjo jo padovanotą brangią 
aukso karūną ant Liurde gar
binamos Švč. Panelės statulos 
galvos. Pagaliau, dabartinio po
piežiaus Pauliaus VI maldinga 
kelionė į Fatimą, įvykusi prieš 
dvejus metus, parodo Fatimos 
apreiškimų pripažinimą.

(Bus daugiau)

siregistravę dar keletas, bet 
juos pagavo tuo metu Vokietijo
je plačiai siaučiantis gripas, ir 
teko liktis namuose.

Naujieji metai buvo sutikti 
jaunatviškai lietuviškoje nuo
taikoje, o pirmąją ju dieną su
sikaupta'maldai jauraoje šv. 
Ulricho parapijos bažnyčioje. 
Mišias kartu aukojo kunigai Jo
nas H. Šulcas ir Bronius Liu- 
binas. Kun. Šulcas pasakė pa
mokslą, mesdamas žvilgsnį i 
modernaus jaunimo problemas 
ir duodamas programinių min
čių ateičiai. Mišių metu vokiš
koje bažnyčioje gražiai aidėjo 
lietuviškos giesmės.

Pačios studijos pradėtos sau
sio 1 pavakarėj. Jas atidarė dir. 
Vincas Natkevičius. Jis taip 

(nukelta į 5 psl.)

J. SAKALAS

Sustojęs laikrodis
Sustojo seno bokšto laikrodis 
Kaip amžių plakusi žmogaus širdis, 
Uždengus veidą miegančia kauke. 
Nugrimzdo vakaro mirties tyloj 
Didingos praeities užburtas bokštas, 
Tik suka krunkdami varnai aplinkui.

Kas bokštui sugrąžins jaunų dienų 
Jėgas, žydėjimą ir žavesį?
Kieno ranka padirgins laikrodį? — 
Kad eitų jis kaip andai gyvas: 
Vėl varstytų būties akimirkas, 
Tiesos vardais jų muštų valandas.

Deja, nebeina bokšto laikrodis, 
O metai — greitesni už paukštį, 
Ir dieną saulė, naktį žvaigždės 
Darnioj dangaus žibintų eisenoj 
Bendrakeleivei žemei gieda 
Draugystės dangiškąją giesmę.

1968.11.18

Vakaro giesme

Jau vakaras ir leidžias saulė 
Graudžiam padangių gaisro debesy. 
Palaukių rūko skaros kyla kloti 
Atšiiaužiančių palūžusių šešėlių. 
Klajūnai paukščiai grįžta į namus. 
Tik man po vasaros sūdrių kelionių 
Ne metas eiti poilsio, o vėl 
Iš vakaro į naują didį žygį — 
Į kalnus kopt viršūnėje sutikti 
Aušros ir naujo ryto saulės 
Ir su pirmuoju, kalno ūksmėje 
Nematomu palaimos spinduliu, 
Su padėkos ir džiaugsmo giesme 
Į švento vakaro padangtę grįžti.

1968.10.21

Leoną Barausko {skaitytos plokštelės aplanko detalė, kurtai panaudota dail. Vytauto Igno grafikos kūrinys.

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

Aidutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ......... Stereo 4.50
Montrealio Aušros Vartų choras, 11. dainų ............   Stereo 5.00
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 8.50 
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansamblio 11 kalyti, giesmių 5.00 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija ...........   Stereo 6.00
Ainių dainos, Stuttgarto simf. mu?ika D. Lapinsko. Stereo 6.00 
Lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 6.00 
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP.) mažo formato ........... 2.00
Lauksiu tavęs, 12 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 5.00
Antano Pavasario operų arijos ir liet, dainos 5.00
Vaclovo Daunoros operų arijos ir liet, dainos 5.00
Laužų aidai, 4 oktetų skautiškos dainos 4.00
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos 5.00
Pilėnai, opera iš 3 plokštelių, V. Klova 8.00
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai .........  6.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys....................... 5.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ..........   5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai ................... 5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai .......   5.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 2.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.00
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota------  5.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ........... 3.50
A. Šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 ....... 5.00
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ...............  Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelicnė, Nr. 3 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 2.00
Dainos Lietuvai, S. čerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų 3.50 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ........................   5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos------------ Stereo $7.00 6.00
Dainos, B. Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos.........  3.50
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb: 17 1. dainų. Stereo 4.50 2.00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 2.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 4.50
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dūk. 15 liet, dainų. (Stereo) 4.50
Lietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija ....................... 4.50
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šokių. Stereo 4.50
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00
Liaudies giesmė, Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ...... ..... 5.00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno ------ 5.00
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ........... 2.00
Lietuvos atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose (Stereo) 4.50
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ------ 6.50
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių___  6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių   ...... 2.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2, 12 liet dainų-šokių_____  3.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika .............  6.00
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos .—.... _...... ........  5.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras........ —....................  5.00
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 lieL dainų. St. $6 5.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 lieL dainų ..... 3.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų —................ 3.50
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų d., Stereo 4.50 3.50
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ............. 4.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid......Stereo $4.50 2.00
Lietuvos - Latvi jos - Estijos Himnai .....-..............  2.00
Baltic Countries National Anthems (33% RPM) .—.............. 1.00
National Anthem of the U.S. (33% RPM) ----- - ------------------- 1.00
Žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50 2.00
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių —.........   5.00
Operų arijos, J. Liustikaitės 12 kūrinių ______ __ —........... 6.00
New York© Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų .......  Storeo $2.00 2.00
Operų Arijos, Sol. SL Baro...... . ............. -...........Stereo $7.00
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50 
Aukuras, valkų įdainuota 14 lieL dainų-------------Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių. —..............  Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės.-------------Stereo 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221 

(Persiuntimo Išlaidom prašom pridėti 50f; į Kanadą $1.00)
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KAIP LIET. SALEZIEČIAI ĮSIKŪRĖ
Lietuviai saleziečiai praeitais 

(1969) metais paminėjo savo 
veiklos 35 metų sukaktį. Lietu
voje jie įsikūrė 1934 metais. 
Per šešerius metus buvo įkūrę 
keturis savo veiklos centrus,

Seminaras...
(atkelta iš 4 psL) 

pat nušvietė ir akstinus bei 
tikslus, dėl kurių ELF bi
čiuliai ryžosi kviesti jaunimą 
šiam seminarui. Aišku, kvie
čiant buvo pasirinkta ir džiugu, 
kad kviestieji taip pozityviai at
siliepė. Natkevičiaus praneši
mas išsiskleidė į gyvą visų da
lyvių pokalbį, nusitęsusį į gilią 
naktį.

Antrąją dieną prof. dr. Ze
nonas Ivinskis skaitė išsamia ir 
vaizdingą paskaitą apie Lietu
vių Fronto istoriją. Ji užėmė vi
są priešpietį. Dėl iškeltų gau
sybės minčių diskusijos ir po
kalbis vyko popiet ir vakare. 
Profesoriui teko ištaisyti ne vie
ną laiko eigoje susidariusią pa
žiūrą apie Lietuvių Frontą.

Trečioji diena buvo skirta 
susipažinti su Lietuvių Fronto 
programa. Ruošiant seminarą, 
ši tema buvo pavesta dr. Kaje- 
jetonui J. Čeginskui iš Švedi
jos. Tačiau paskutiniu momen
tu jis buvo sukliudytas atvykti 
ir referavimą teko perimti V. 
Natkevičiui. Referentas pirmoj 
eilėj išryškino, kad Lietuvių 
Frontas nėra aklai susirišęs su 
kokia nors sustingusia pereito 
šimtmečio programa, o čia yra 
laikomasi nuomonės, kad svar
bu atpažinti bėgamąsias laiko 
problemas ir surasti bei pasiū
lyti tinkamus joms sprendi
mus. LF programoje ypač išryš
kinta nepasaulėžiūrinės politi
kos aspektas ir socialiniai klau
simai.

Aišku, su tuo pranešimu 
buvo surištos pačios gyviausios 
diskusijos. Pabaigoje iškelta 
mintis,' kad panašius seminarus 
imtų ruošti patys jaunieji, ta
čiau ji nesusilaukė pakankamo 
pritarimo. Prašyta ELF bičiulių 
ir ateityje imtis iniciatyvos, ir 
tai nedelsiant.

Pokalbiuose išryškėjo jauni
mo nuomonė, kad šioji inicia
tyva labai pasisekusi. Ypač 
džiaugtasi gera diskusijų atmos
fera, kur bičiuliškoje nuotaiko
je buvo galima vystyti ir labai 
jau skirtingas ir prieštaringas 
mintis bei pažiūras. Vienas dak
taru apsivainikavęs 26 metų 
dalyvis pareiškė džiaugiąsis ga
lėjęs paskleisti savo “erezijas” 
ir nebuvęs už jas subartas.

Diskusijoms vadovavo kun. 
Bronius Liubinas. Užbaigiant 
pasakė kalbas ELF bičiulių pir
mininkas prof. dr. Zenonas 
Ivinskis ir namų šeimininkas 
kun. Antanas Bunga. Ivinskis 
trumpai apžvelgė tris turinin
gas dienas, dėkojo jų rengė
jams ir dalyviams, o ypač sve
tingajam šeimininkui kunigui 
Bungai, kurio 51-jo gimtadie
nio išvakarėse pakvietė sugie- 
dot Ilgiausių metų. Bunga reiš
kė džiaugsmą, kad galėjo savo 
namuose priimti tokį gražų lie
tuviško jaunimo būrį, ir žadėjo 
taip pat ateityje remti panašias 
organizacijų iniciatyvas. ELI

Elizabethe sausio 11 lituanistinė mokykla surengė Kalėdų eglutę, čia ma
tome mergaičių kepurinę. • Nuotrauka Bartytėa . V<L VISOS

Kaune turėjo oratoriją ir Vil
niuje perėmė dvi auklėjimo į- 
staigas. Pirmoji saleziečių įstai
ga buvo įkurta ant Nemuno 
kranto senosios pilies Zamkaus 
pašonėje. Ta vietovė vėliau bu
vo pavadinta Vytėnais, nes čia 
buvo Vytenio pilis. Prasidėję 
karai ir okupacijos visą darbą 
nutraukė.

Būrelis saleziečių, atsidūręs 
laisvame pasaulyje, 1952 dėjo 
naują kertinį akmenį, šį kartą 
svetur, atidarydamas lietuvišką 
mokyklą pačioje Don Bosco 
gimtinėje. Tai buvo Castel- 
nuovo Don Bosco. Ten buvo 
lietuviška progimnazija, spau
dos studija, knygų leidykla.

Castelnuovo labai nuošali vie
ta. Neturėta savos nuosavybės. 
Buvo tik kitų užleistos patal
pos. Taip lietuviai ten dirbo 
16 metų. Tada apsispręsta kel
tis kur nors kitur, kur yra di
desnis judėjimas. 1968 persi
kelta į Romą.

Kelis mėnesius teko gyventi 
Romos saleziečių pastogėje, Pi
jaus XI įstaigoje. Berniukai ap
sigyveno gretimoje saleziečių 
mokykloje.

Praeitais metais buvo nupirk
ta prie Romos Villa Vandrami-

Lietuviu saleziečių įsigyta vila Frascatti, netoli Romos. 
Vila pavadinta Vytėnų .vardu.

PHILADELPHIA, PA.
Vaikų eglutė

’ Kalėdų ir Naujų Metų šven
tėm praėjus, sausio 4 Vinco 
Krėvės vardo šeštadieninė li
tuanistinė mokyklą surengė sa
vo tradicinę šventę — eglutę. 
Tą popietę §v. Andriejaus pa
rapijos salė prisipildė mokinių 
šeimos nariais, artimaisiais ir 
svečiais. Didžioji atrakcija bu
vo mokinių vaidinimas, o taip 
pat ir Kalėdų Senelis su dova
nėlėmis, loterija vaikam ir vai
šės visiem.

Mokyklos vedėjos Redos Ar- 
dienės ir mokytojo Vytauto Mu- 
raškos paruošti, mokiniai sėk
mingai suvaidino D. Jankienės 
pritaikytą vaikų scenai Ander
seno pasaką “Snieguolė”. Vai
dintojai jautėsi drąsiai, savo ro
les stengėsi atlikti rūpestingai 
bei įtikinamai; daugumas jų 
pasižymėjo gera lietuvių kalbos 
tartim. Drabužius aktoriam ir 
šokėjom sukūrė ir šokių išmo
kė mokytoja Estera Bendžiūtė. 
Dekoracijas paruošė J. Skladai- 
tis ir B. Majauskas. Apšvieti
mą tvarkė K. Pliuškonis.

Po vaidinimo darželio auklė
tiniai ir pirmojo skyriaus mo
kiniai, su darželio vedėjos D. 
Dragūnienės ir talkininkės D. 
Vaškelytės pagalba, pašoko ra
telį ir padainavo Kalėdų Sene
liui.

NAUJOJ VIETOJ
ni. Ji yra gražioje vietoje, ant 
vienos kalvos, kurios supa visą 
Romą. Tos kalvos vadinasi 
Frascati. Naujoji vietovė, prisi
menant Lietuvą, pavadinta Vy
tėnais.

Čia numatoma įkurti mokyk
lą ir bendrabutį, kad būtų ug
domi dvasiniai pašaukimai. Tai 
duotų didesnį prieauglį ir po
piežiškajai Šv. Kazimiero kole
gijai.

Čia bus lietuvių saleziečių 
centras, čia bus telkiamos visos 
jų jėgos, iš čia bus spinduliuo
jama kitur. Jau dabar vyksta 
tas “spinduliavimas” — kun. S. 
Šileika yra Vasario 16 gimna
zijos kapelionu, o kum H. Šul
cas •— tos gimnazijos bend
rabučio vedėjas.

Iš čia vienas kitas galės tal
kinti lietuviškai Vatikano radi
jo programai. Dar turime savo 
vilą Alpėse, kur vasaros metu 
rengiamos berniukų stovyklos.

Čia lankėsi ir vysk. A. Deks- 
nys ir pasidžiaugė lietuvių sa: 
leziečiu darbu. Iš čia i Kanada 
ir Jungtines Amerikos Valsty
bes išvyksta kun. Petras Urbai- 
tis. Jis, lankydamas lietuviškas 
vietoves, supažindins su sale
ziečių veikla. K.P.G.

Gal ne vienas iš atsilankiu
siųjų pagalvojo, kokį svarbų už
davinį atlieka lituanistinė šeš
tadieninė mokykla ir kiek dar
bo, pasiaukojimo bei kantrybės 
į ją įdeda mokytojai, tėveliai ir 
tėvu komitetas.

Malonu pastebėti, kad i šį 
jaunatvišką pasisekusį parengi
mą atsilankė gražus būrelis ir 
buvusiu mokinių, kurie, baig
dami šią mokyklą, yra pasiža
dėję lankyti lietuviškus pobū
vius ir bendrauti su lietuviais.

Tėvų komiteto pirmininkas 
Bronius Majauskas dėkojo vi
siem: atsilankiusiem ir tiem, 
kurie taip širdingai dirbo, ruoš
dami šią eglutę, ypač klebonui 
kun. J. Degučiui už davimą mo
kyklai patalpų.

Dovanėlės į Vietnamą
Lietuviu Moterų Klubu Fe

deracijos Philadelphijos klubas 
Kalėdų proga išsiuntė virš 40 
svarų įvairių dovanėlių į Viet
namą amerikiečiam kariam. Pi
nigai dovanėlėm pirkti buvo su
rinkti iš visų klubo narių. Į 
kiekvieną paketėlį buvo įdėtas

VEIKSNIŲ BENDRADARBIAVIMAS
Nors tarp mūsų veiksnių nuo

lat vyksta glaudus bendradar
biavimas, bet atskirais atvejais 
tenka sutarti veiklos būdus bei 
priemones. Paskutinio Vliko 
Seimo, įvykusio 1969 gruodžio 
6-7 N. Y., nutarimai, o taip 
pat ir Vliko Valdybos pateik
tasis 1970 m. Lietuvos laisvini
mo veiklos planas reikalinga 
vykdyti suderintomis pastango
mis.

Todėl Alto pirmininkui inž. 
E. Bartkui apsilankius New 
Yorke, sausio 9 Vliko pirmi
ninkas dr. J. K. Valiūnas, drau
ge su Lietuvos Laisvės Komite
to pirmininku V. Sidzikausku, 
aptarė veiklos būdus ne tik JV, 
bet ir visame plačiame pasauly
je.

Nauja veiklos paskata yra 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 50 
m. susirinkimo sukaktis. Jis bu- 

tautos demokratiniu

DARBININKAS

Klaipėdos prisijungimo sukaktis paminėta sausio 18 Woodhavene. Programoje dalyvavo iš k. j d. — Tėv. 
dr. T. Žiūraitis, O.P., solistė J. Augaitytė, kun. dr. J. Dagys ir J. Stikliorius. Nuotr. L. Tamošaičio

MAŽOS PARAPIJOS DIDELES AUKOS
SIOUX CITY, IOWAŠv. Kazimiero parapija yra 

vienintelė lietuvių parapija vi
soje lowos valstybėje. Turi 75 
šeimas, 360 asmenų. Parapie- 
čiai paprasti darbininkai.

‘Praeitais metais buvo 22 
krikštai (iš jų 3 konvertitai), 10 
jungtuvių ir 12 mirimų.

Pajamų turėta 41,625.23 dol. 
Išlaidų — 39,053.58 dol. Sau
sio 1 parapijos pinigų bankuo
se 158,549 dol., iš jų Parapijos 
Centro Fonde 158,000 dol.

Praeitais metais sutaupyta 
2,571.65 dol.

Didesnės sumos išleistos: 10, 
287.78 dol. sumokėta už nupirk
tą ir atnaujintą seserims gy
venti namą, centrinei vietos ka
talikų aukštesnei mokyklai išlai
kyti 9,044.12 dol., parapijos 
nuosavybei pagerint, kunigų se
minarijai, diecezijos reikalams 
ir misijoms 4,739.33 dol.

laiškai su sveikinimais Kristaus 
gimimo šventės proga ir su už
tikrinančiais prijautimo žodžiais 
iš lietuvių moterų Philadelphi- 
joj. Šių paketėlių siuntimas bu
vo suorganizuotas klubo valdy
bos narės Antaninos Špakaus- 
kienės iniciatyva.

Šis gražus gestas sektinas ir 
kitom organizacijom. Informaci
jos tikslu nurodoma, kas siųs- 
tina bei reikalinga kareivėliam 
fronte. Būtent: skutimosi ir 
prausimosi priemonės, nedideli 
rankšluosčiai, kojinės, didelės 
nosinės — skarelės, plastikiniai 
maišeliai, laiškam popierius su 
vokais, berašalinės plunksnos, 
veidrodėliai, šukutės, mažos ba
terijos, kieti saldainiai ir ypa
tingai — buljono kubikai.

Nauja kaimyninė 
LB valdyba

Pietinės New Jersey LB apy
linkė, kuri glaudžiai dirba su 
Philadelphijos apylinke, gruo
džio 13 išrinko 1970-tiem me-

(nukelta į 6 psl.)

būdu išrinktas ir tautos suvere
numo vardu proklamavo, kad 
Lietuvos valstybinė nepriklauso
mybė jau pilnai atstatyta.

Po 22 metų Sovietų Sąjungos 
militarinės jėgos Lietuvą oku
pavo. Okupacinė padėtis ir 
nuožmi lietuvių tautos prie
spauda reikalauja visų mūsų jė
gų įtampos padėti jai išsilais
vinti.

Dabar pasauly vyksta nauji 
reiškiniai ir jie turi būti iš
naudoti Lietuvos laisvės by
lai ginti, būtent, a) JAV su So
vietų Sąjunga pasitarimai nusi
ginklavimo klausimais ir b) So
vietų Sąjungos pasauliui perša
mas ir Europoje randąs pritari
mo Europos saugume klausi
mas.

Vasaros pradžioje numatyta 
sukviesti lietuvių veiksnių kon
ferenciją. (Elta)

Stambesnes sumas aukojo: J. 
Pirog — 728 dol.; G. O’Day — 
717 dol.; W. Hayes — 600 dol.; 
J. Vižintas — 475 dol.; J. 
Strawn (6 asmenų šeima, 4 vai
kai lanko mokyklas, vienas dir
ba, tėvas nekatalikas) — 431 
dol.; M. Balčiūnaitė (jauna mer
gaitė) — 400 dol.; L. O. Haefs 
(7 asmenų šeima, 5 vaikai lan
ko mokyklą, vienas dirba) — 
351 dol.; E. Foster (konverti
tas) — 207 dol.; J. Olson (kon
vertitas) — 206 dol.; A. Tsch- 
ampl — 448.50 dol.; B. Žybas

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

Po 100 dol.: Dr. H. J. Mont
vilai, Bayside, N. Y., V. O. Ber
nier, M. D., Great Neck, N. Y. 
(pažadėjusi 300 dol.), Rose M. 
Rinkevicz, Brooklyn, N. Y. (pa
žadėjusi 500 dol.), R. H. Ber- 
natovich. Great Neck, N. Y., T. 
K. Jasaitis, Great Neck, N. Y. 
(pažadėję 300 dol.), A. Eiduke
vičius, Richmond Hill, N. Y., A. 
Kalvaitis, Rochester, N. Y. įra
šo a. a. Genovaitę Kalvaitytę- 
Puodžiūnienę, J. Vilgalys, Grt. 
Neck, N. Y. (pažadėjęs 200 
dol.), įrašo savo šeimą, A. Mer
kelis, Great Neck, N. Y.

Po 50 dol.: J. Pažemėnas, 
Queens Village (pažadėjęs 100 
dol.), M. A. Jesaitis, Flushing,
N. Y., W. Anisowich, White
stone, N. Y., G. Staruch, Col
lege Point, N. Y. įrašo Frank 
ir Kazimierą Puskunigius, E. 
Plakstis, Great Neck, N. Y., W. 
Aleksa, Great Neck, N. Y. (pa
žadėję 200 dol.), K. Garbaus- 
kas, Great Neck. P. A. Matekū- 
nai, Richmond Hill, M. Kay- 
man, Flushing (pažadėjęs 100 
dol.), A. špakauskas, Arling
ton, Va.

40 dol.: St. Borus, Brooklyn, 
(pažadėjusi 50 dol.).

Po 30 dol.: Edw. Paskevič, 
Brooklyn (pažadėjęs 100 dol.),
O. Saukaitis, Bristol, Conn.,

Po 25 dol.: A. Javis, Queens 
Village (pažadėjusi 100 dol.), J. 
J. Gurkšnis, College Pt., N. Y., 
V. Gobužas, Flushing (pažadė
jęs 300 dol.), H. Miklas, Great 
Neck (pažadėjęs 100 dol.).

Po 20 dol.: VI. Kalytis, Great 
Neck (pažadėjęs 300 dol.), Emil 
Elbė, Great Neck, H. Alilionis, 
Great Neck (pažadėjęs 100 
dol.), A. Markevičiūtė, Brook
lyn (pažadėjusi 100 dol.), A. 

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. 11221.

(sargas) — 351 dol.; M. Kun- 
cienė — 270 dol., kun. S. Mor
kūnas — 580 dol. Be to, para- 
piečiai dosniai parėmė Lietu
vių Katalikų Religinę šalpą, Al
tą ir Vasario 16 gimnaziją.

Kun. S. Morkūnui mirštančią 
parapiją paėmus i savo rankas, 
18 metų laikotarpy surinkta (iš 
mažos parapijos virš 70 šeimų) 
614,933.69 dol.

Vietos klebonui talkina komi
tetu direktoriai — Mamertas 
Luneckas ir Ray Obrekaitis, ir 
kolektorių pirmininkas Jonas 
Vižintas su 45 kolektoriais.

Korespondentas

Kazlauskas, Phila., Pa., Y.- Žu
kas, Great Neck (pažadėjęs 300 
dol.), Ch. Sausaris, Great Neck. 
Ign. Kazlauskas, Great Neck, J. 
Piliauskas, Bayside, N. Y. (pa
žadėjęs 200 dol.).

Po 10 dol.: K. Burkavage, A. 
Malin, Forest Hills (pažadėjęs 
100 dol.), K. čerkeliūnas, 
Queens Village ( p a - 
žadėjęs 100 dol.), L. Pavalkis, 
K. S. Jonynas, Rego Park (pa
žadėjęs 300 dol.), J. Skabeikis 
(pažadėjęs 100 dol.) įrašo Mary 
Skabeikis, F. Kabasinskas (pa
žadėjęs 200 dol.), A. Zavista- 
navičius, E. Rossolino įrašo 
Aleksandra — Ludvika Viršila, 
Ch. Karazia, M. šavems (pava
da 50 dol.), J. Šinkūnas, Wm. 
Boza, Mr. Ciplijauskas, A. Zors- 
kas, H. Valek, M. Marks, Alb. 
Kučinskas, E. Kiznienė (pažadė
jusi 300 dol.) įrašo Walter ir 
Emiliją Kiznius, K. Miklas, F. 
Navickas, W. Wolf, A. Pliaks- 
tis, A. J. Aleksis, A. Victor, 
Middle Village (pažada 100 
dol.), A. Petrikas, V. Butkys, 
Great Neck (pažada 200 dol.), 
Eva Hauser

Po 5 dol.: K. Jonynas (paža
da 300 dol.), T. J. Walker (paža
da 100 dol.), H. Behr- 
sing (pažada 200 dol.), A. Prač- 
kaila, Mr. Ruthelionis, Mrs. Šal
čius, S. Dvareckas (pažada 100 
dol.), J. Galminas, R. Pliakstis, 
K. Kukleris, J. Vanagas, Jr., J. 
Zakarka, M. Bukunt, F. Lukas, 
Edw. Cerekis, B. Fuchs, L. Cas- 
kal, M. White, W. Statkevičius 
(pažada 100 dol.), J. Caspar, S. 
Victor, V. Zarevich. A. Krapu- 
kaitis (pažada 100 dol.), A. Ja
nu, J. Schwarz, Mr. Miecuna, A. 
M. Petcavage, J. Kundrotas (pa
žada 100 dol.), A. Ciplinskas 
(pažada 100 dol.), J. Telksnys.
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[IŠ VISUR
— Mokytojų studijų savaitės, 

kuri bus rugpjūčio 16-23 Dai
navoje, kapelionu bus tėv. Ta
das Degutis, OFM, programos 
vedėjai Pr. Joga ir J. Andriu
lis, ūkio reikalais ir visa savai
tės tvarka rūpinsis H. Bankai- 
tis ir Alg. Vaičiūnas.

— Toronto Prisikėlimo para 
pijoje, kuriai vadovauja lietu
viai pranciškonai, 1969 metais 
pakrikštyta 24, pirmąją komu
niją priėmė 44, sutvirtinta 121, 
sutuokta 15 porų ir palaidota 
15 asmenų.

— Susikaupimo savaitgalių, 
vvkstančiu Putnamo seserų so
dyboje, datos: vyru — vasario 
27 — kovo 1 praveda pre), dr. 
V. Balčiūnas, moterų — kovo 
6-8 praveda kun. P. Geisčiūnas, 
gimnazijos amžiaus mergaičių— 
kovo 13-15, studentų ir studen
čių kartu —‘ kovo 20-22. In
formacijų reikalu kreiptis: Sis
ter M. Palmira. Immaculate Con 
ception Convent, Putnam, Con
necticut 06260. Telefonas 
(203) 928-5828.

— Įvyksimos balandžio 5 d. 
Chicagoje Lietuvių Fondo tradi
cinės vakarienės proga į LF na
rių eiles įsijungė: Švėkšnos gim
nazija su 1,860 dol. įnašu (buv. 
mokytojų ir mokinių sudėtinis 
įnašas, minint gimnazijos 50 m. 
jubiliejui; Alytaus gimnazija su
l, 225 dol. (buv. mokytojų ir 
mokinių sudėtinis Įnašas, mi
nint gimnazijos 50 m. jubilie
jų); joniškiečiams, Šiaulių ap- 
skr., žuvusiems ir įnirusiems 
dėl Lietuvos laisvės, pagerbti 
atmintinis įnašas 750 dol. (išei
vijoje, daugiausia gyv. JAV, jo
niškiečių sudėtinis įnašas). LF 
adresas: 6643 S. Maplewood 
Ave., Chicago, Ill. 60629, tel. 
778-2858.

—Prof. dr. William M. David, 
jr.; Western Maryland Kolegi
jos politinių mokslų dep-to pir
mininkas, su žmona Ann David, 
dukra stud. Lucy, sūnum stud. 
Jonathan ir dukra biologe Ju
dith bei pastarosios vyru fizi
ku Carl Floyd, padarė P. ir J. 
Jasiu šeimai, New London, Con
necticut, netikėtą vizitą. Ta 
proga dr. David įteikė J. Ja- 
siui įrėmintą seno Lietuvos že
mėlapio kopiją, kaip “įvertini
mo ir dėkingumo ženklą už vi
sa. ką padarėte man gero”. Že
mėlapis yra nedidelio formato, 
įgytas iš senų žemėlapių ir kny
gų parduotuvės New Yorke. Pa
gal dr. David turimą informaci
ją jį atspausdinęs Janssen 1651
m. Amsterdame, Olandijoj. Pro
fesorius David 1962 m. Colum
bia un-te apgynė disertaciją 
“The Development of United 
States Policy toward the Bal
tic States. 1917-1922” ir gavo 
daktaro' laipsnį. Apie tą diser
taciją ir jos autorių J. Jasys ra
šė praėjusiųjų metų “Darb.” 8- 
12 nr. nr.

— Lietuvos Steigiamojo Sei
mo 50 metų sukaktį pirmieji 
pradėjo minėti lietuviai filate
listai. Chicagoje veikianti jų 
draugija “Lietuva” Italijoje iš
spausdino labai dailiai paruoš
tus specialius spalvotus vokus 
su irašais: 1920-1970 m., 50 
skaitline ir vienu iš Lietuvos 
pašto ženklų, skirtų Steigiamo
jo Seimo sukakčiai paminėti. 
Apačioje yra spalvota tautinė 
vėliavėlė ir anglų kalba įrašas: 
“Golden Anniversary of the 
Lithuanian National Assemb
ly”. Voko piešinys sukurtas ir 
atspausdintas Lietuvių salezie
čių spaustuvėje Romoje.

— "Kritusieji už laisvę", Vla
do Ramojaus knygos apie lie
tuvių partizanų kovas II dalis 
jau atspausdinta pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne ir siun
tinėjama platintojam. 195 psl. 
Kaina 4 dol. Gaunama ir Dar
bininko administracijoje: 910 
Willoughby Avenue, Brooklyn, 
N. Y. 11221.
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Pensininkų miestas Arizonoje
Šiaurinės J.A.V. dalies gy

ventojai kartais nustebę klau
sia. kodėl kai kurie žymūs ame
rikiečiai praleidžia žiemą Palm 
Springs, o ne kur kitur. Vieta 
atrodo net nuobodi, — apsupta 
dykumų ir kalnų. Tik aplankęs 
šią vietą, galėsi atsakyti, kodėl 
žmonės važiuoja čia žiemos me
tu.

Turtingi senesnio amžiaus 
žmonės čia susidarė sau sąly
gas ramiai gyventi. Čia yra svei
kiausias klimatas visoje Ameri
koje. Temperatūra dienos me
tu retai kada prašoksta 70-80 
laipsnių. Klimatas sausas. Sau
lė šviečia veik pastoviai. Labai 
ramu. Čia'gali visa pamiršti ir 
ramiai ilsėtis.

Bet Palm Springs ne daug 
kam prieinama. Yra kita pa
naši vieta, į kurią jau gali pa
tekti kiekvienas, — tai Arizo
nos Sun City.

Šio miesto pirmųjų namų sta
tybą pradėjo Del Webb bend
rovė 1960 m. Dabar yra per 
12,000 gyventojų. Miestelis ren
giasi švęsti savo dešimtmeti. 
Net spauda stebisi, kodėl mies
telis taip greit išaugo, nes čia 
nėra nei alyvos, nei aukso.

Ši vieta tai nepaprasto gro
žio, švarumo, čia didelė ramy
bė teikia poilsi. Aplankius, sun
ku su ja atsiskirti. Palmių pa
vėsyje golfo, teniso aikštės, 
maudymosi baseinai, Įtaisytas 
net dirbtinis ežeras, pristatyta 
Įvairių religijų bažnyčių,’ teat
ras, restoranai, Įstaigos. Apy
linkėje nėra jokio fabriko, jo
kios mokyklos, net miesto savi
valdybės Įstaigos, policijos. Tad 
nekilnojamo turto mokesčiai čia 
yra žemi.

Jei pasidaro, nuobodu ir iš
siilgsti krykštaujančių vaikų ir 

kitų miesto privalumų, gali pa
važiuoti 12 mylių Į rytus ir pa
sieksi Phoenixą. Ten yra mies
to muziejai, teatrai, stadijonai, 
arklių bei šunų lenktynės, bo
tanikos ir zoologijos sodai, 68 
miesto parkai, 39 golfo aikštės 
ir kitas miesto įvairumas, v

Pagaliau ten yra ir lietuviška 
parapija, kuriai vadovauja ku
nigas A. Valiuška. čia sutinki 
daug lietuviškų veidų. Pačiame 
Sun City yra pastoviai Įsikūru
sių keletas lietuvių šeimų. Ir 
jos jaučiasi puikiai.

Kandidatam Į pensininkus no
ris patart: neklausykit nei ma
nęs nei kitų, kurie rašo entu
ziastiškai apie tokias vietoves. 
Geriau patys Įsitikinkite. Yra 
visa eilė aplinkybių, ar nauja 
vieta jum patiks, ar ne. Tik 
atvykus ir pagyvenus, galima

BALTIMORE, MD.
Lietuviu melodijos valandė

lės vakaras, Įvykęs sausio 17 
Lietuvių svetainės didžiojoj sa
lėj, susilaukė gero pasisekimo. 
Publikos garsus juokas rodė 
Leonardo Žitkaus eilių įvertini
mą.

Lietuvių svetainės šėrininkų 
metinis susirinkimas Įvyks sau
sio 25, sekmadieni, 2 vai. po
piet Lietuvių svetainės didžio
joj salėj. Bus metinės veiklos 
pranešimas ir aptariami atei
ties veiklos planai. Po susirin
kimo užkandžiai.

Sodalietės metinius pusryčius 
turės vasario 1, sekmadieni, 
tuoj po 8:30 vai. mišių. Bus ap
dovanotos uoliosios narės. Po 
pusryčių bus rinkimai Į naują 
valdyba.

Baltimorės Lietuvių Taryba 
ir Lietuvių Bendruomenės apy- 

susidaryti Įspūdį. Ar pasto
viai čia apsigyvensi, nulems 
sveikata, ištekliai, pomėgiai.

Dar vienas patarimas — bū
kime aktyvūs ir išnaudokime 
visas galimybes, kurias suteikia 
gamta ir žmogaus sukurtos prie
monės. Teko pastebėti atvyku
sius iš Chicagos ar New Yorko. 
čia atvažiavo poilsiauti, o “ap- 
sikasa” savo bute ir skundžia
si, kad nieko gero nemato. To
kie turėtų pasilikti savo gyve
namoje vietoje šiaurėje.

Aplankius Sun City, tenka 
stebėtis gyventojų nepaprastu 
gyvumu. Golfo ir kitos aikštės 
pilnos žaidėjų, pilni maudymo
si baseinai. Kiti tvarko, puošia 
savo namus ir jų aplinką. Dar, 
kiti išvykę Į kalnus ar prie di
desnių ežerų. Savaitgaliais pa
kviečia televizijos ir kino ar- 

linkė ruošia Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą. J i s 
prasidės mišiomis, kurios bus 
aukojamos šv. Alfonso bažny
čioje vasario 15, sekmadienį, 
8:30 vai. ryto. Per mišias gie
dos vyrų choras “Daina”. Tą 
pačią dieną 1:30 vai. popiet 
Lietuvių svetainės didžiojoj sa
lėj bus iškilmingas banketas, 
kuriame pakviesti dalyvauti Ma
ryland© valstijos senatoriai ir 
kongresmanai, Baltimorės bur
mistras T. Dalessandro ir Ma
ryland© gubernatorius Mandel 
bei eilė kitų pareigūnų. Vasa
rio 22, sekm., Lietuvių sve
tainės salėje bus iškilmingas mi
nėjimas su programa ir paskai
ta. Visi lietuviai kviečiami jau 
iš anksto ruoštis ir gausiai da
lyvauti šiuose minėjimuose.

Jonas Obelinis

Philadelphia, Pa.
(atkelta iŠ 5 psl.) 

tam naują valdybą. Jos sąsta
tas: pirmininkas — Vytautas 
Volertas, vicepirmininkas — 
Petras Baublys, sekretorė — 
Marija Raugienė, iždininkas — 
Kazys Gudėnas, sekretorė infor
macijos reikalam—Regina Rau- 
bertaitė. Naujai valdybai linkė
tina darbingos ir sėkmingos ka
dencijos.

Parama jaunimo stovyklai
Visa lietuviška visuomenė 

prašoma Įsigyti loterijos bilie
tus, kuriuos platina Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seselėm 

tįstus Įvairiom programom. Pa
vyzdžiui, ši sekmadieni progra
ma atliks Gisele MacKenzie ir
Jack Benny.

Susidaro Įspūdis, kad dienos £ 
metu nerasi nė vieno žmogaus 
namuose. Tie žili, saulės nude
ginti “jaunuoliai” žino, kad dar 
gyvena. Kas juos užkrečia šiuo 
gyvenimu, kas juos taip skatina 
judėti ir džiaugtis?

Kas atsikelia čia gyventi, ga
li namo tuoj ir nepirkti. Čia 
galima išsinuomoti apartamen
tuose neblogus butus. Kaina po
rai 75 dol. per savaitę. Yra tik 
viena sąlyga — vienas turi bū
ti nemažiau 50 metų amžiaus. 
Žiemos metu būtina vietą re- 
zervuotis iš anksto. Adresas: 
Del Webb Development Co. 
Community, Development Divi
sion, P. O. Box 555, Sun City, 
Arizona 85351.

Phoenixo mieste yra užtenka
mai motelių ir viešbučių. Yra 
ir lietuvių laikomų pora mote
lių: Rimavičių — Barbara Mo
tei, Dambrauskų — Angela Mo
tel.

Visiem atkeliaujantiem linki
me saulėto poilsio ir laukiame 
pastoviai Įsikuriant.

E. Užemienė 

remti komitetas. Laimėjimų 
traukimas bus kovo 15, Sv. An
driejaus parapijos salėj, paren
gimo metu. Parengimas skiria
mas susitikti su Putnamo sese
lėmis ir paremti jų darbą, į- 
rengiant naują Neringos jauni
mo stovyklą.
Informacijos klubo susirinkimas

Lietuvių Informacijos Klu
bas Philadelphijoj savo metini 
susirinkimą šaukia sausio 25, 5 
vai. popiet, šv. Andriejaus pa
rapijos salėj. Valdyba maloniai 
kviečia dalyvauti visus, kurie 
domisi ir rūpinasi informacijos 
telkimu bei skleidimu per spau
dą, radiją ir televiziją.

Padėkim išleisti knygą
Philadelphijoj gyvenąs poe

tas Benediktas Rutkūnas yra pa

Mūsų broliai šaukiasi 
dvasinės ir 
medžiaginės 
pagalbos
Juos gelbstime per LIETUVIŲ RELIGINĘ ŠALPĄ. 

Kasdien iš Vatikano radijo siunčiamos lietuviškos religi
nės ir tautinės programos. Padarytume daugiau, bet reikia 
daugiau jūsų visų bendradarbiavimo maldomis ir aukomis.

Lietuvių Religinės Šalpos komitetas veikia su Ame
rikos vyskupų žinia. Pirmininkas vysk. Vincentas Brizgys.

Aukas siųskite ar palikimus rašykite taip:
I give, devise and bequeath to 
LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID, Inc. 
64-09 56th Road, Maspeth, N.Y. 11378.

Aukos ir palikimai laisvi nuo mokesčių — Tax deductible. 
ATEIKITE PAGALBON: asmens, parapijos, organi

zacijos, profesionalai, prekybininkai — savo apylinkėje 
kurkime rėmėjų būrelius.

Supažindinkime kitus su Lietuvos kančiomis: platin
kime knygą The War Against God in Lithuania. Kaina: 
popiečio viršeliais $1.00, kietais — $2.00.

ispanų kalba: La lucha contra Dios en Lituania, kaina $1.00.

L K R š VALDYBA
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rašęs ir atrinkęs pluoštą savo 
eilėraščių, kuriuos norėtų iš
leisti atskiru leidiniu. Esant ne
stiprios sveikatos ir gyvenant 
kukliose finansinėse sąlygose, 
šiam užsimojimui Įvykdyti poe
tui yra reikalinga parama. Kny
gai išleist pinigus galima siųsti 
šiuo adresu: B. Rutkūnas, 1518 
West Tioga Street, Philadelphia, 
Pa. 19140.

Vasario 16-sios minėjimas
Šiais metais minėjimas Phi

ladelphijoj Įvyks vasario 15, 3 
vai. popiet, Drexel Institute of 
Technology Student Activities 
Center pastate, 32nd ir Chest
nut g-vės. Pagrindinę kalbą lie
tuviškai pasakys žinomas visuo
menininkas, rašytojas, Draugo 
literatūros premijos laimėtojas 
inž. Vytautas Volertas. Koncer

ĮOKOlOlOZOlOlOlOIOIOlOlOlOlOlOlOlOl KoioĮoio;

tinę dalį atliks solistė Ona 
Pliuškonienė. Pagrindinis ame
rikietis kalbėtojas bus Reader’s 
Digest žurnalo politinis kores
pondentas O. K. Armstrong. Jis 
yra pagarsėjęs daug keliaujan
tis paskaitininkas, o taip pat ir 
aštuonių knygų autorius, kurių 
tarpe yra “The Fifteen Decisi
ve Battles of the Unites Sta
tes” ir “Religion Can Conquer 
Communism”.

S.M.J.

<4 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Hastingso turnyrą, Anglijoje, lai
mėjo Vengrijos didmeistris L. Por- 
tisch. surinkęs 7 taškus iš 9 galimų. 
Vokietijos didmeistris W. Unzicker 
6‘/i. Jugoslavijos — Gligorič 6 tš. 
Ketvirtu baigė Sovietų S-gos. buv. 
pasaulio čempionas B. Smyslov su 
5*4 taško. Toliau rikiavosi Donner, 
Medina ir kt.
• Rygictis, buv. pasaulio čempionas 
M. Talis laimėjo Tbilissi turnyrą, 
pasidalijęs pirmą vietą su Gruzijos 
čempionu Gurgenidze; trečiu baigė 
čekas Hort.
• Bostono “Burgess Memorial” tur
nyrą sausio 16-18 laimėjo žymusis 
Massachuseto meistras John Curdo 
5 %-% tš., Bostono čempionas D. 
Harrington su J. Peters pasidalijo 
antrą vietą, surinkę po 5 taškus. 
Dalyvavo 46 žaidėjai. A.a. James 
Burgess, buv. Globe dienraščio šach
matų skyr. vedėjas, buvo didelis lie
tuvių draugas. Mirė prieš penketą 
metų, palikdamas visą savo šach
matų biblioteką So. Bostono lietuvių 
šachmatų klubui.

• V. Palčiauskas laimėjo Chicagos 
lietuvių šachmatų klubo žaibo tur
nyrą, nepralaimėjęs nė vienos parti
jos. Antruoju baigė Aleksandras 
Zujus, 3 v. liko Vladas Karpuška. 
šachmatų klubas pradėjo klubo pir
menybes. Dalyvauja 14 žaidėjų. Pir
mauja Rukuiža, Makauskas.

• JAV atviros šių metų pirmenybės 
įvyks rugpjūčio mėnesį Bostone. J 
jas suvažiuos apie 200 dalyvių iš 
visos Amerikos ir Kanados. Tokio 
masto varžybose norėtųsi matyti vi
sus žymiuosius lietuvių šachmati
ninkus. Planuokime iš anksto apie 
dalyvavimą šiose pirmenybėse. Vie
tos šachmatininkai žada pagloboti 
suvažiavusius lietuvių dalyvius.

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 suraŠykit visas — 
ar asmeniškos ar taksuojamos, kad būtų galima išnaudoti visas le
galias galimybes. Prašom vartoti šia iškarpą arba atskirus lapus.

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

Federaliniai ir visų valstijų bei miestų mokesčiai

PRAŠOM IšKIRPTf
IR VARTOTI

JŪSŲ MOKESČIAMS

1969 METŲ TAKSŲ JUODRAŠTIS

VARDAS ir PAVARDĖ ____AMŽIUS IŠLAIDOS
UŽSIĖMIMAS

ŽMONOS VARDAS

SOCIAL SECURITY #

AMŽIUS...............

JOSIOS UŽSIĖMIMAS SOCIAL SECURITY #
Nuosavybė

IŠLAIKOMŲ VAIKŲ VARDAI

KITI IŠLAIKOMI ASMENYS:
Vardas

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?

I. Nuomos ir išlaidos Pirmas namas Antras namas

PAJAMOS
ALGOS — per pridėtus W-2 lapelius 

Ar gavot algą už tą laiką?.................
kiek ilgai? (nuo

’ Kitos pajamos — Randos/Nuomos

Ar sirgote iki )

Pensija

Biznio pajamos

Kitos pajamos

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

PARDAVIMAS NUOSAVYBIŲ ARBA AKCIJŲ
1. Kas ir kada parduota?
2. Už kiek?
3. Kada ir už kiek pirkta?
4. Komisijos ir pardavimo išlaidos
5. Kapitalinis remontas

(Prašom pridėti atskirą lapą)
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.

jeigu Jūsų išlaidos BUVO §į lapą, savo atskirus komentarus, uždarbio lapelius, ir 
tada galite atsiųsti tik *ur*te) Pareitų metų nuorašus siųskite: 
PERNYKŠTĮ NUORAŠĄ IR . itaq TA Y CtDVIC'E
PASIKEITIMUS PAŽYMfiTI UIAZ* IMA OEKVILzE
laiške. 86-0r I I4th Street

Richmond Hill. N.Y. 11418

Tel. (212) 441-6799

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

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

2. Aukos čekiais pinigais daiktais

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

3. Mediciniškos
Daktarai: (kokie?) 
Dantistai (kokie?) 
Akiniai 
Sveikatos priemonės - 
Ligoninės (kokios?) 
Laboratorijos 
Gailestingos seselės 
Transportacija 
X-Rays
Ligos apdraudos 
Nedarbingumo apdraudos 
Auto. Ligoninės apdrauda 
Vaistai pagal receptus 
Kiti vaistai ir vitaminai 
Sveikatos pagalbos priemonės 
Kiek gauta atgal iš apdraudos?

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 įrankiai; 
viršvalandžių maistas; 
mokslas sau ar žmonai;
darbo ieškojimas.

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.
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NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
Aldona Stempužis, su Stutt

gart/) simfonijos orkestru, vad. 
D. Lapinskui, dainuoja: (Car. 
men-Bizet) Habanera, Seguidil- 
la ir Carreau Pique; (H Trovato- 
rė, Don Carlo — Verdi) Stride 
la vampa ir O don fatale; (Sam
son et Dalila — Saint Saens) 
Amour viens aider ir . Mon 
coeur s’ouvre a ta voix) (Orfeo 
—Glueck) Che faro senza Euri- 
dice ir (II barbiere di Siviglia— 
Rossini) Una voce poco fa. Ste
reo galima vartoti ir mono, kai
na 6 dol.

Tykus buvo vakarėlis. —Nau
jai išleista ilgo grojimo lietu
vių dainų ir šokių muzikos 

' plokštelė, kurioje įgrota: Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, Šiū 
naktely, Kas bernelio sumis- 
lyta, Oi laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai
na, Plauks laivelis, Dėdės Jo
no polka, Trankus kaimo val
sas, Septynias mergaites suti
kau, Rožėta ir Džiaugtis jau
nyste. Dainuoja solistai, vyrų 
kvartetas. Muzika — tautiniai 
instrumentai ir orkestras. Mo
no (galima groti ir stereo). 
Kaina 5 dol.

Antrieji Žirginėliai: Vasaros 
pasaka, Kalėdų dovana, Kle- 
mentina ir Valentina ir Rimas 
pas Kęstuti. Birutės Pukelevi- 
čiūtės režisūra. Daines ir mu
zikinė palyda Fausto Strolios. 
Graži dovana vaikučiams. S te

Vivat Academia. L.S.T. Korp. 
Neo-Lituania orkestras. Padai
nuota: Alma Mater, Linų lau
kai tavo akyse, Širdyj jauni, 
Ugnies bučkis, Atsimenu aš, 
Plaukia sau laivelis, Ai.. .ai.. 
valsas, Daugiau nesišypsosiu, 
Sudiev merginos, Meilės pasa
ka, Mylėsiu aš, Neo lit. daina, 
Kur nors miela, Šokam tvistą, 
Meilės daina, Brangi širdis, Dai
na iš toli, Labas kolega, Sva
jonė, Nusižiūrėjau mergužėlę, 
Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus, 
Jurgita, Eikim kartu, Laikykis, 
kolega, Tėvynės laukuose. Al
bumas iš dviejų plokštelių. Ste
reo 8.50 dol.

Dainos ir arijos. Sol. V. Dau
noras įdainavo: Žaliojoj lanke- 
lėj, Augau aš pas tėvelį, Pa
mylėjau vakar. Augo putinas, 
Saldus alus, Dėdės Jono pol
ka, Tų mergelių dainavimas, 
Anoj pusėj Dunojėlio, Žaliam 
berže, Jau saulutė leidos, Tra
kų pilis, arijos iš Rossini ‘’Se
vilijos kirpėjas”, Verdi — “Na
bucco” ir “Don Carlos”, 
Beethoven — daina “In questa 
tomba obscura” ir Meier - 
“Gimtinė”. Palyda simfonijos 
orkestro. Mono (galima groti ir 
stereo). Kaina 5 dol.

Žirginėliai: Zuikio puikio by
la, Pasaka apie katinėlį ir gai
delį, Daržovių gegužinė, Du 
kačiukai, Skrendantis paršiu
kas, Eglė žalčių karalienė. Ant-

Aidutės Dainuoja, Alice Ste* 
phens mergaičių choras įdaina
vo: Motinėlei, Pasvartyk, ante
le, Augin močiutė dukrelę, Ei
na garsas nuo rubežiaus, Aš au
gau pas tėvelį, Plaukia Nemu
nėlis, Vai nedvelk, vėjeli, Mėly
nasis Nemunėlis, Už jūrų, už 
kalnų, O tu dainuok, Laimė 
man, Graži kaip deivė. Vytury, 
Tango nokturnas, Rid-rito, A- 
guonėlė, Pasivaikščiojimas ir 
Agnes daina. Stereo galima gro
ti ir mono, 4.50 dol.

Montrealio Aušros Vartę 
Choras dainuoja: Kur giria ža
liuoja, Kurteliai sulojo, Pava
sario rytas, Berneli mūsų, Meno 
daina, Garsus mano Vilnius, Lė
kit mintys, Girioj, Čigonai, Ud- 
rio daina, Tremtinių ir išvežtų
jų giesmė. Stereo galima groti 
mono, 5 dol.

Lietuviu Pasakos, seka Leo
nas Barauskas, dainuoja sol. Al
dona Stempužienė. Stuttgart 
simfonijos orkestrui muziką pa
rašė ir diriguoja Darius Lapins
kas. Stereo 6 dol.

Ainių Dainos ir Les Sept So
litudes, dainuoja sol. A. Stem
pužienė su Stuttgarto simfoni
jos orkestru, muzika Dariaus 
Lapinsko, kuris tam orkestui 
diriguoja. Stereo 6 dol.

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N.

You get L. 
a little over $4, 
for every $3j 

į you invest.^

Because NATO is here 
today—we can build 
a better tcnxrroYA
Per t->f :rrrct-or» wri*e

Parengimai New Yorke

reo, galima groti ir mono, kai
na 5 dol.

roji laida skirta vaikam, kaina 
5 dol.

Y. 11221. (Siuntimui pridedama
50 c., Kanadoje 1 dol.).

LIETUVIŠKU PLOKŠTELIU IŠPARDAVIMAS
Lietuvos Kanklės. Tautinio 

kanklių ansamblio, vad. O. Mi
kulskienės: Pas močiutę augau, 
Suktinis, Supinsiu dainužę, Pas 
motinėlę, Rugučiai, Lenciūgėlis, 
Naujienos, Sėjau rūtą, Sveikas 
Jėzau, Siuntė mane- motinėlė., 
Kepurinė ir Per girią, girelę. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50.

40 Lietuviškų Meliodiįų įgro
ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi 'trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 dol. 
Stereo 4.50 dol.

New Yorko Lietuvių vyrų 
choras įdainavo: Tėve mūsų, Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmyn į kovą, Tu sa
kalėli, Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 2 dol. Stereo 3 dol.

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: Įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią

Dainuojam su Rūta. Rūtos an
samblio įdainuotos liaudies dai
nos: Plaukia Nemunėlis, Suba- 
tos vakarėlį, Gražių dainelių,
Buvo gera gaspadinė, Per girią, 

naktele, Prieš tolimą kelionę, girelę, Tūkstantis 4 žingsnelių. 
Užstalės daina. Tinginė .bobų-; SaĮt^k ži^mužėj<^Pe^Alausučių. 
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu" ulyteIę,AVrtniatts kambliai, Pra- 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve- gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
lį Stikliukėli. Mono 2 dol. Ste- aušti, Ar aš tau, sese, nesa

kiau, Pasėjau linelius, Daugreo 4.50 dol.

Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 liet, 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Dai
na apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų choras. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Pavergtos Tėvynės Muzika 
N r. 1 įdainuota: Sesuo žydrioji, 
Vilija, žvaigždutė, Pasvarcyk 
ancela, Kaipgi gražus rūtelių 
darželis, Kūmute širdele, At
skrend sakalėlis, Oi nėra nie
kur, Šokių scena, Pasveikinimo 
choras, Udrio daina, Vaivados 
daina ir Vaivados ir Naglio due
tas. Mono 2 dol.

Linksmų Kalėdų. Rūtos an
samblio padainuota: Leiskite ra
są, Tyliąją naktį, Piemenėliams, 
Nakties tyloj, Gul šiandieną, 
Linksmą giesmę, Sveikas Jė
zau gimusis, Tylią naktį, Ateikit 
džiaugsmingai, Mes girdėjom 
angelus, Šventa naktis ir An
gelai gieda danguje. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis žalias, Kai aš turė
jau kaime mergelę. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

Vėl dainuojam su Rūta. Rū-
tos ansamblio įdainuota: Mes 
su rūtom, Atskrend sakalėlis, 
Motulė mane barė, Kas subatos 
vakarėlį, šėriau žirgelį, Gegutė 
raiboji, Ant kalno karklai, Su- 
skyniau skynimą, Du broliukai 
kunigai, šėriau šėriau sau žir
gelį, Kur tas šaltinėlis, Augo 
kieme klevelis, Ant kalno mū
rai. Eisim, broleliai, namo. Mo
no 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Rūtos ansamblis ir sol. Lio
nė Juodytė dainuoja: Aš mėgs
tu mėlynąjį dangų, Kaip gražiai 
žiba žvaigždutės. O kai aš. Sa
kyki, upeli, Džinguliukai, Ko 
liūdi, berželi, Sveiki, broliai, 
Greitai išvažiuosiu. Aš berneliui 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne
munėlis, Ar negaili, seserėle, 
rūtelių. Pasakyk, čigone miela. 
Kai aš grėbiau lankoj šieną, 
Ant melsvo ežero bangų, Tur 
bernelis vieną mintį ir Kaip 
slaptingai. Mono 2 dol. Stereo 
4.50 dol.

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠČLA.USIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — 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

Franklin Sq, 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 St. — 914-454-9070

5 8 SSĘCE
*B*o BŽĖSP 
AMERICA 
BEAUIiFWjf!

•/ * K $ *

Vasario 7, šeštadienį — Užgavė
nių—kaukių vakaras Maspetho lie
tuvių parapijos salėje, 64-08 56th 
Rd., Maspeth, N.Y. Rengia New 
Yorko ir New Jersey ateitininkai— 
moksleiviai, studentai ir sendrau
giai.

Vasario 7, šeštadienį — 8:30 vai. 
vak. Le Cordon Bleu patalpose, Ver
satile kambary, Korp! NeoLithuania 
metinė šventė.

Vasario 14, šeštadienį — Smuiki
ninko Izidoriaus Vasyliūno ir pia
nisto Vytenio Vasyliūno koncertas 
Town Hall salėje New Yorke 5 vai. 
30 min. Rengia Norman Seamon.

Vasario 15, sekmadienį — Lietu
vos nepriklausomybės minėjimas 
Franklin K. Lane mokyklos salėje, 
Jamaica Avenue ir Dexter Court, 
Brooklyn, N.Y. 4 vai. p.p. Rengia 
New Yorko Alto skyrius.

Kovo 1, sekmadienį — Kaziuko 
mugė Maspetho liet, parap. salėje, 
64-08 56th Rd., Maspeth, N.Y. Ren
gia New Yorko skautai.

Kovo 14, šeštadienį — Lietuvių 
Katalikių Moterų Organizacijų Pa
saulinės S-gos Tarybos suvažiavi
mas 3 vai. popiet pranciškonų Kul
tūros židinio patalpose, 361 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. Vakare 
paskaita, meninė dalis, vakarienė.

Balandžio 4, šeštadienį — Tauti
nių šokių ansamblio “Grandinėlės” 
koncertas Christ The King gimna
zijoje, Middle Village, N.Y. Vakare 
susipažinimo vakaras Maspetho lie
tuvių parapijos salėje, šokiai. Ren
gia Laisvės žiburio radijas.

Balandžio 5, sekmadienį — Vely
kų stalas Knights of Columbus sa
lėje. Rengia Lietuvių Moterų Fede
racijos Klubų New Yorko klubas.

Balandžio 11, šeštadienį — Ope
retės choro koncertas Piliečių Klu
bo salėje, 69-63 Grand Ave., Mas
peth, N.Y., 7 v.v. Rengia Operetės 
choras.

Balandžio 12 d., sekmadienį — 
Lietuvių Katalikų Federacijos -New 
Yorko - New Jersey apskritis'ren
gia metinį seimelį Angelų Karalie-' 
nės lietuvių parapijos salėje 12 vai. 
Rengia apskrities valdyba.

Balandžio 25, šeštadienį — Pava
sario balius Piliečių Klubo salėje — 
69-63 Grand Ave., Maspeth, N. Y. 
Rengia Moterų Vienybė.

Gegužės 16, šeštadieni — New 
Yorko Tautinių šokių grupės dvi
dešimties metų gyvavimo sukakties 
minėjimas—koncertas 6 vai. 30 min. 
buvusioje Schwaben Hall salėje, 474 
Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.Y.

Gegužės 30, šeštadienį — Pavasario 
balius Maspetho liet, parapijos sa
lėje, 64-08 56th Rd., Maspeth, N.Y. 
Rengia New Yorko skautų Tėvų 
komitetas.

Birželio 21-24 — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje seimas Com
modore viešbutyje, 42 St. Manhat- 
tane. Banketas — antradienį, bir
želio 23.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: 441-9720.

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

SERVICE

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

COPHRESI TRAVEL AGENCY
GENERAL INSURANCE AND 

IMMIGRATION PROBLEMS 
2817 Bergenlime Avenue 

Union City, N. J.
Call 201—864-0468-69

PAINTING, PAPER HANGING, & 
CARPENTRY — Exterior - Interior, 
reasonable, best material used. — 
212-891-1006 or 743-5449 PAUL 
LABARBERA, 2821 Emmons Ave., 
Brooklyn.

EMERGENCY REPAIRS 
PLUMBING & HEATING

Plastering and Carpentry, Roofing 
and Painting: Call CHARLES (212) 
323-6413 — 842 Kelly Street, Bronx

MALE - FEMALE

Plant workers Little Falls Laundry 
N.J. biggest & best. Steady work, 
no layoffs; Earn while you learn— 
top wages plus union benefits, free 
transportation. Call (201) 256-0400 
or stop in at our Bus Depot at 
— 571 Orange Street, Newark, N.J.

An Equal Opportunity Employer.

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

H. W. MALE

ROUTE DRIVERS

For Central Jersey Area 
Must speak English 

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

DRIVERS: several openings, must 
be acquainted with New Jersey area, 
must speak English. Steady posi
tion. Call: (201) 289-8594

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome iį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratų 1970 metams.

Vardas ir pavardė _________________________________

Adresas —......................................... ..... .... ......................
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių s

Siunčiu už prenumeratą $_________

Spaudai paremti - - $ ’ --— -

Siunčiu skolą už___ m. $____ ._____

GEROS NAUJIENOS AUTOMOBILIŲ pirkėjams savo 
giminėms Lietuvoje ir USSR! — Mes kaip tik gavome 
labai mažą kiekį naujausio modelio

ZAPOROZECZAZ 966 
(43 arklio jėgų) 

KAINA $1850.00 
Užsakymai priimami tik iki 

vasario 28 d.
Kas pirmas ateina — tas bus pirmas aptarnaujamas. 

Skubėkite su savo užsakymu — pristatymas garantuotas!

PODAROGIFTS, INC. 
220 Park Avenue South 
New York, N.Y. 10003 

212-228-9547
arba prisijungusias sekančias firmas:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St, Philadelphia, Pa. 19106 — Tel. (215> WA 5-3455 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th Street, New York, N.Y. 10036 — Tel. (212) Cl 5-7905 

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY.
_ INC.

~ 1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 — Tel. (212) 581-7729
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DARBININKAS
NAUJIENOS

Pianistė Aldona Kepalaitė da
lyvauja koncerte su Broadway 
Symphony orkestru. Programo
je Mozarto koncertas D Moli 
Nr. 20. Koncertas bus sausio 
24, ši šeštadieni, Hunter kole
gijos salėje, 68 St., tarp Lex
ington ir Park Ave.

Dailės paroda, rengiama LB 
apygardos valdybos, prasideda 
vasario 14 ir tęsis visą savai
tę. Uždaroma vasario 22 vaka
rą. Paroda rengiama Kultūros 
židinio patalpose, 361 Highland 
Blvd. Brooklyne. Pirmieji užsi
registravę dailininkai yra: Ona 
ir Mykolas Paškevičiai. Užsire-
gistruoti galima pas apygardos 
pirmininką Aleksandrą Vakse-' 
lį, 84-20 112 St. Richmond Hill, 
N. Y., 11418, tel. 846-3246.

Antanina ir Albertas Ošlapai 
vietoje gėlių prie V. Alksninio 
karsto paskyrė 10 dol. Kultū
ros židinio — Jaunimo centro 
statybai. Už auką pranciškonai 
dėkoja.

Korp. Neo-Lithuania meti
nis susirinkimas bus sausio 31, 
šeštadieni, 7:30 v.v. Kultūros 
židinio namuose. Valdyba pra
šo visus senjorus ir filisterius 
dalyvauti su spalvomis.
Stefanjia Stankūnienė-Karso- 

kaitė, 55 metų, kompozitoriaus 
Juozo Stankūno žmona, mirė li
goninėje sausio 19. Palaidota 
sausio 21 iš Elizabetho lietuvių 
bažnyčios. Be vyro J. Stankū
no nuliūdime dar liko: dukra— 
solistė Irena ir sūnus Kazys su 
šeimomis. i

South Brooklyne, N. Y., se
nyvai poniai, kalbančiai lietu
viškai ir kiek angliškai, ieško
ma kompanijonė trims dienoms 
savaitėj (ateity gal ir daugiau), 
nuo 9 iki 5 vai. Suinteresuo
tos prašomos palikti adresą ir 
telefono numerį “Darbininko” 
administracijoje.

A.fA.

VACLOVUI ALKSNINIUI
mirus, jo žmonai Gabrielei, sūnums Vytautui ir Algirdui, 
broliui Vincui ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

Aleksandra ir Julius MALDUČIAI

A f A

VACLOVUI ALKSNINIUI

staiga mirus, žmonai Gabrielei, sūnums Vytautui ir Algir
dui su šeimomis bei kitom giminėm gilią užuojautą reiškia

LMK Federacijos
New Yorko Klubas

Mielam ir brangiam mūsų draugui
a. | A.

VACLOVUI ALKSNINIUI
staiga mirus, jo brangiai žmonai Gabrielei, sūnums Vytau
tui ir Algirdui su šeimomis ir kitom giminėm reiškiame 
šrdingą užuojautą ir su giliu skausmu kartu liūdime.

Janina ir Antanas Daunorai
Emilija ir Jonas Vilučiai

At A

Atsargos kapitonui VACLOVUI ALKSNINIUI 
mirus, žmonai Gabrielei, broliui Vincui, sūnums Vytautui 
ir Algirdui su šeimomis ir giminėm nuoširdžią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

IGNAI ir GARUNKŠČIAI

A.IA.

VACLOVUI ALKSNINIUI
mirus, jo žmonai ir sūnums Vytautui ir Algirdui reiš
kiame giliausią užuojautą

NEW YORKO LIETUVIŲ
VYRŲ CHORAS

A f A

DR. VACLOVUI TIŠKUI ,

Kaune mirus, jo seserį Jadvygą Baltrušaitienę su sūnumi 
Virgilijum-Kęstučiu nuoširdžiai užjaučiame.

Viltis ir Vincas BUTVYDAI

Vienuolynas .......  GL 5-7068

Spaustuvė ________  GL 2-6916

Redakcija ________  GL 5-7281

Administracija ____ GL 2-2923

"Grandinėlė", reprezentaci
nis tautinių šokių ansamblis iš 
Clevelando, šiais metais rengia
si vykti gastrolėm į P. Ameri
ką. Išvyką globoja JAV L. B. 
centro valdyba. Šiam reikalui ti
kimasi gauti lėšų ir iš federa
linės valdžios. Grandinėlė New 
Yorke pasirodys balandž. 4 nau
jai pastatytoje modemiškoje 
Christ the King gimnazijos sa
lėje, Middle Village, Q u e e ns, 
Grandinėlę pakvietė Laisvės Ži
burio radijas.

New Yorko Liet. Vyry cho
ro organizatorius muz. Vladas 
Baltrušaitis, sveikindamas savo 
įkurtą vienetą ir jo dabartinį 
vadovą V. Strolią švenčių pro
ga, sako, jog “Tai bene bus 
nuoširdžiausio darbo prisimini
mą mano širdy palikęs kolek
tyvas”. Sveikina ir linki chorui 
“gyvuoti dar ilgai — daugelio 
širdžių džiaugsmui”. Pats cho
ras stiprėja, įstojus į jo eiles 
šiems naujiems nariams: V. 
Alksniniui, V. Savukynui ir V. 
Senken. Be to, buvęs choristas 
B. Gedeika po pertraukos vėl 
įsijungė į bosų eiles. Choras 
sveikina savo naujuosius dai
nos brolius ir laukia, jog dar 
daugiau balsingų vyrų įstos į 
šio choro eiles. Repeticijos vyks
ta antradieniais 7:30 v.v. Kul
tūros Židinio patalpose. Infor
macijos reikalu skambinti: 386- 
8992 arba 641-1512.

Labai patogus laikas dabar į- 
sigyti didžiai sumažinta kaina 
radiją “consuls” (dideli) 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, v
Teirautis: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Drive, E. Northport, N. 
N., 11731, telefonu skambinti 
vakarais (516) 757-0055.

IŠ NEW JERSEY 
LIETUVIŲ VEIKLOS

New Jersey Lietuvių Tary
bai vadovaujant, rengiamasi 
Vasario 16 minėti bendromis 
jėgomis, Lietuvių Katalikų Ct. 
patalpose, Kearny, New Jer
sey, sekmadienį vasario 15. Pa
grindinis kalbėtojas bus dr. 
Domas Jasaitis.

Laukiami atsakymai iš pa
kviestų žymių amerikiečių. Mi
nėjimo pabaigoje bus iškilus 
banketas, į kurį yra pakviesta 
nemažai žymių politikų ir vals
tybininkų amerikiečių ir lietu
vių.

Newarko L.B. apylinkė kvie
čia visus narius į metinį susirin
kimą, kuris įvyks lietuvių pa
rapijos salėje, sekmadienį, sau
sio 25 dieną, 12 vai., tuojau po 
pamaldų. Valdybos nariai ir 
kontrolės komisija padarys pra
nešimus. Bus renkama nauja v- 
ba ir kiti reikalai aptarti.

Balfo skyriaus valdybos na
riai susirenka į posėdį aptarti 
ir patikrinti aukotojų sąrašą
ir kitais reikalais. Po to daly
vaus LB apylinkės susirinkime.

Elizabetho Alts-gos skyrius 
bendrai su L.V.S. Ramovės 
New Jersey skyrium buvo su
rengę Naujųjų Metų sutikimą, 
kuris gerai pavyko ir nors ne
didelis likęs pelnas bus naudin
gai padalytas lietuvių reikalam.

Alts-gos Elizabetho skyriaus 
metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 25 dieną, 
pirmą vai. popiet, Lietuvių Lais
vės salėje. Visi nariai prašomi 
dalyvauti. Susirinkimui pasi
baigus, toje pačioje vietoje bus 
bendras pasitarimas. Vytautas 
Abraitis padarys pranešimą JV 
politiniais reikalais ir kaip mes 
lietuviai turėtume dalyvauti. A. 
S. Trečiokas supažindins su ak
tualiais lietuvių reikalais. Visi 
lietuviai maloniai prašomi daly
vauti šiame bendrame pasitari
me 3 vai. popiet. ALTS-gos na
riai dalyvauja pirmą vai. popiet 
susirinkime ir po jo šiame 
bendrame pasitarime.

AST.

N. Y. vyr. skaučių židinio su
eiga įvyks sausio 28, trečiadie
ni, 7:30 vai. vak. A. ir G. Šimu- 
konių namuose, 100-09 89th 
Avenue, Richmond Hill, N. Y.

Dalis svečių Klaipėdos krašto minėjime, kuris buvo surengtas sausio 18 Woodhavene, N.Y.
Nuotr. L. Tamošaičio

A. A. VACLOVU ALKSNINĮ
Sausio 16 vakarą staiga mirė 

New Yorko visuomenei gerai ži
nomas Vaclovas Alksninis, ku
ris dalyvavo daugelio organiza
cijų veikloje, uoliai lankė vi
sus lietuviškus parengimus, sa
vo darbu rėmė visą lietuvišką 
gyvenimą.

Velionis buvo pašarvotas M. 
Šalinskienės šermeninėje Wood
havene. Atsisveikinimas sureng
tas sekmadienio vakarą, sau
sio 18.

Su velioniu atsisveikinti susi
rinko nepaprastai daug žmonių. 
Per dvi dienas, jo karstą aplan
kė apie tūkstantis žmonių. Tai 
tikrai buvo pačios didžiausios 
laidotuvės New Yorke.

Žodis atsisveikinant
Sekmadienio vakarą buvo su

sirinkę tiek daug, kad žmonės 
net gatvėje stovėjo. Rožančių 
sukalbėjo kun. J. Pakalniškis.

Atsisveikinimui vadovavo An
tanas Diržys. Kalbas pasakė: 
Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis, Vliko ir Tautininkų Są
jungos vardu — dr. B. Nemic- 
kas, LB New Yorko apygardos 
vardu — inž. A. Sabalis, Karių 
Veteranų Ramovės skyriaus

Vaclovas Alksninis

vardu — pulk. J. Šlepetys, Al
to vardu — dr. A. Skėrys, Liet. 
Rezistencinės Santarvės ir Lais
vės Kovotojų y ardu — Br. Bie- 
liukas, Liet, karių savanorių 
vardu — maj. L. Virbickas, A- 
mer. legijono Dariaus-Girėno 
posto vardu Juozas Zaraus- 
kas, karo mokyklos draugas, 
baigęs tą pačią laidą — Anta
nas Rugys. Išreikšta užuojauta 
žmonai ir šeimai Korp. Neoli- 
tuanų Filisterių vardu, politinių 
kalinių vardu. Atsisveikinimas 
baigtas Lietuvos himnu.

Laidotuvės
Laidotuvių pamaldos buvo 

sausio 19, pirmadienį, 10 v. 
Maspetho lietuvių bažnyčioje. 
Mišias koncelebravo kun. J. Pa-

IŠLYDINT
kalniškis, kun. dr. St. Valiušai- 
tis, kun. V. Pikturna. Jiem 
asistavo kun. P. Geisčiūnas. Per 
mišias solo giedojo M. Razgai- 
tis. Bažnyčioje buvo per 100 
žmonių.

Visi palydėjo į Cypress Hills 
kapines. Ten maldas sukalbėjo 
kun. J. Pakalniškis. Palaidotu- 
viniai pietūs buvo V. Belecko 
svetainėje. Dalyvavo apie 70 
žmonių.

Už velionį užprašyta per 50 
mišių, Lietuvių Fondui ta pro
ga suaukota per 400 dol.

•

Velionis buvo gimęs 1902 
gruodžio 15 d. Giraitės k., Šven
težerio vlsč., Seinų apskrityje. 
Būdamas Seinų gimnazijos mo
kiniu. 1919 paspruko iš lenkų 
užimtų Seinų ir savanoriu prisi
jungė prie Lietuvos kariuome
nės dalinio, žygiavusio Seinų 
išvaduoti. 1921 baigė karo mo
kyklą ir tarnavo kariuomenėje, 
paskui perėjo dirbti į šaulių są
jungą, nuo 1926 iki 1939 buvo 
šaulių sąjungos Šakių rinktinės 
vadu, vėliau iki 1944 įvairiose 
pareigose Vilniuje. 1943 vokie
čiu buvo suimtas ir išvežtas i 
Stutthofo koncentracijos sto
vyklą, iš kurios po pusmečio pa: 
leistas. -

Į Vokietiją pasitraukė 1944. 
Karui pasibaigus, buvo Miun
cheno lietuviu tremtiniu bend- c *»

ruomenės apygardos ir apylin-

Lietuvos vyčiai šv. Kazimie
ro šventės minėjimą rengia ko
vo 1. Šv. Petro bažnyčioje mi
šios bus 10 vai. Jos aukojamos 
už mirusius. Po mišių bendri 
pusryčiai su trumpa programa 
salėje po bažnyčia. Vyčiai ir jų 
dvasios vadas kun. Albinas Ja
niūnas kviečia visą parapijos 
jaunimą dalyvauti bažnyčioje ir 
minėjime, šv. Kazimieras yra 
ypatingas lietuvių jaunimo glo
bėjas.

Whist party rengiama sausio 
24 d. 8 v.v. parapijos salėje, 
492 East Seventh St. Vadovau
ja Ona Apanavičienė ir Elena 
Rimaitytė. Pelnas skiriamas pa
rapijai.

Elena ir Jurgis Strazdai dar 
prieš šventes išvyko atostogau- 
TI Į Floridą. Dar jie ten pa
bus keletą savaičių.

PADĖKA

Jau daug metų Bostone vei
kiančią lituanistinę mokyklą ne
retai paremia įvairios organiza
cijos ir pavieniai asmenys. 
Šiais metais Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų S-gos Bostono sk. 
valdyba, pirmininkaujant arch. 
J. Rasiui, paskyrė 200 dol. au
ka. Už auka Bostono mokvklos 
tėvų komitetas nuoširdžiai dė
koja.

kės vaidyboje. Į JAV atvyko 
1949 ir apsigyveno New Yorke 
ir čia įsijungė į plačią visuo
meninę veiklą Vlike, Nepriklau
somybės talkoje, karių savano
rių skyriuje, buvo Amerikos lie
tuvių legiono Dariaus Girėno 
posto vadas, Liet, karių vetera
nų New Yorko skyriaus pirmi
ninkas, Balfo direktorius ir 
'centro valdybos narys, Tautos 
Fondo valdybos narys, komite
to lietuvių dienai pasaulinėje 
parodai rengti narys, LB apy
gardos valdybos narys ir k. 
Bendradarbiavo ir lietuvių 
spaudoje.

Nuliūdime paliko žmona Gab
rielė, sūnūs Vytautas ir Algir
das, brolis Vincas ir kiti gimi
nės. Kartu liūdi ir lietuviška vi
suomenė, nes jis buvo tikrai uo
lus jos narys. Visada gerai nu
siteikęs, su šypsena veide, su 
kandikliu rūkydamas cigaretę, 
jis lankė draugijų susirinkimus, 
posėdžius, parengimus.

Klaipedos 
minėjimas
Sausio 18 d. Mažosios Lie

tuvos Bičiulių D-jos, “Ramo
vės” ir Savanorių-Kūrėjų S-gos 
New Yorke rengtas Klaipėdos 
atvadavimo minėjimas buvo ne 
kasdieniškas — įspūdingas ir 
jaukus.

Iškilmė buvo pradėta ekume
ninėm bažnytinėm apeigom 
Christ Congregational bažny
čioj. Pamaldas pravedė kun. P. 
Dagys ir kun. dr. T. Žiūraitis. 
Apeigų metu giedojo sol. Juzė 
Augaitytė. Tai buvo jausminga 
dviejų tikybų bendra malda už 
bendrą likiminę tautos ateitį.

Tuoj po pamaldų p-jos salėje 
akademija pradėta tautos gies
me. Invokaciją sukalbėjo kun. 
dr. T. Žiūraitis. Akademiją pra
vedė kun. P. Dagys. Šventės da
lyvius jautriais žodžiais pasvei
kino J. Audėnas, J. Šlepetys, 
Vilkaitis, dr. D. Jasaitis, M. 
Gelžinis ir J. Oniūnas.

Akademiją praturtino sol. Ju
zė Augaitytė, padainuodama 
“Vai, kur nužėgliuos”, “Vai, nė
ra, niekur.“Nuplasnok...” 
ir kt. Akomponavo p-jos vargo
nininkas. Solistė apdovanota gė
lėmis ir palydėta gausiu ploji
mu.

Svečiai rengėjų taip pat bu
vo pavaišinti.

Nors viskas užsitęsė ilgokai, 
bet buvo jauku, nauja ir reikš
minga. (s.)

Padėka
giminėms, draugams, prieteliams ir pažįstamiems už dalyvavimą 

AXA
DOMO PENIKO

laidotuvėse, paaukojusiems šv. Mišioms, Lietuvių Fondui ir Kultū
ros židiniui, gėles, sudėtas aukas, organizacijoms ir jų atstovams 
už pasakytas atsisveikinimo kalbas, pareiškusiems užuojautas žo
džiu, laiškais, per spaudą ir Laisvės žiburio valandėlę, — visiems 
nuoširdžiai dėkojame.
Gili padėka kun. V. Pikturnai, klebonui kun. A. Petrauskui, kun. dr. 
S. Valiušaičiui ir Tėvui Pranciškonui už religines apeigas koplyčioje, 
bažnyčioje ir kapinėse, o taip pat laidotuvių direktorei M. šalins- 
kienei už rūpestingą patarnavimą.

žmona TEODORA, 
sūnūs — GERIMANTAS ir 
ROMUALDAS su šeimomis

Korp! Neo-Lithuanios šventė
DATA: 1970 m. vasario 7 d., šeštadienį 8:30 vai. vak. Le Cordon

Bleu salėje — 90-01 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y.

šventės programa:
I

• 7:30 vai. vak. iškilminga Korp! Neo-Lithuania sueiga ir jun- 
jorq kėlimas į senjorus;

• 8:30 vai. vak. vakarienė ir šokiai. Gros populiarus orkestras. 
Šventės ir vakarienės išlaidoms padengti auka: $12.50 asmeniui. 
Nuo 9:30 vai. vak. vien į šokius — $2.50.

Apie dalyvavimą prašome pranešti kol. Vyt. Jurgėlui, 1497 Put
nam Ave., Brooklyn, N.Y. 11227 (telef. EM 6-2494), ar koi. Tom. 
Aleksandravičiui, 91-13 102nd Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 
(telef. HI 1-5179).

LS.T. KORP! NEO-LITHUANIA 
New Yorke




