KOVOS 25 METAI:

metus, |i tebevyksta ir šian
dien ir Sovietų okupuotoj tė
vynėj ir laisvojme pasaulyje.
Keitėsi tos kovos laukei, pobū
dis ir intensyvumas.
TARPTAUTINES TEISES
POŽIŪRIU:

Vos spėjus paaiškėti Sovietų
'Rusijos kėslams ir smurto tiks- **
lamc užręgavo ir laisvojo pašaulio valstybės, ypač Jungti
nas 'Amerikos Valstybės. Jos ne
tik pasmerkė Sovietų Rusijos
smurtą prieš Lietuvą, bet ir at
sisakė — ir šiandien tebeatsisako — tuo smurtu sudarytą
politinę padėtį Lietuvoje ir ki
tose Baltijos valstybėse pripa
žinti. Dar daugiau, jos tebepripažjsta nepriklausomos Lietu
vos teisėtos vyriausybės paskir
tus Lietuvos diplomatinius ir
konsularinius atstovus.
Toji
šio krašto, taip pat ir kitų lais
vojo pasaulio valstybių laikyse
na, sudaro pagrindą dabarti
niam Lietuvos tarptautiniam
statusui Tarptautinė* teisės po*
žiūriu Lietuva ir šiandien tebė
ra nepriklausoma valstybė, tik
jos suvereninių teisių vykdymas
krašto yra svetimos galios įsi
brovimo padaryta* negalimas.

gas

Lietuviškas pažvelgimas
Lietuvos laisves reikalui

Greit sueis 25-ri metai kai
Sovietų Rusija, pasinaudodama
savo gėdingu slaptu sandėriu
su Hitlerio Vokietija ir išnau
dodama padėtį įsisiautėjusio an veikio lietuvių tautos siekimui
trojo pasaulinio karo laukuose, ir pastangoms laisvai spręsti
savo ginkluotomis pajėgomis savo valstybinį gyvenimą, du
sutrypė .Lietuvos nepriklauso veiksniai yra pagrindiniai: vi
mybę ir laisvę. Stalino-Hitlerio dinis, tariant pačios tautos po
1939 m. rugpjūčio 23 ir rugsė tencialas, jo panaudojimas bei
jo 28 d. sąmokslas, 1940 m. vaidmuo ir išorinis, tariant tarp
birželio 14 d. ultimatumas ir tautinė raida.
ir birželio 15 d. karinė Lietu
Vidinio veiksnio požiūriu lig
vos invazija buvo ir yra atpil šiolinė įvykių raida nuteikia
do laukiantieji atviros agresi veikiau optimistiškai nei pesi
jos aktai prieš silpnesnįjį kai mistiškai. Istorijos dinamika
myną. Lietuvių tautos priešini nesustojo ties geležines uždan
masis okupanto užmačioms ir gas. Laisvės ilgesys ir jos dvel
jos pastangos atstatyti Lietu kimas justi net pačioj bolševi
vos suverenių teisių vykdymą kų valdomoj Rusijoj. Ką bekal
prasidėjo su ta lietuviams ne- bėti apie Lietuvą ar kitas pa
užmirštąma 1940 m. birželio 15 vergtąsias valstybes, kurių gy
d., paženklinusia naujų Lietu ventojų atmintyje tebėra gyva
vos laisvės sutemų pradžią. nepriklausomybės ir laisvės tik
Musę tautos kova dėl savo
rovė. Stalininio teroro sudaryta
krašto liįsvės nepaliaujamai vy
politinė trauma ir savotiška
ko per visus tuos jau greit 25 tuštuma pamažu nyksta.
Vil

tingai nuteikia jauniausioji tau
tos karta dcupuotoj Lietuvoj,
p i r m i a usia jos kūrybingieji
sluoksniai, kurių eilėse vėl ir
vėl prasiveržia bodėjimasis ^di
džiojo brolio" globa ir rusini
mo užmąČMęĮM*. Tai yra dau-

PREZIDENTAS JOHNSONAS: apsisprendimo valandą.

TYLOS SĄMOKSLO FONE:

Nematau pagrindo nuogąs
tauti ir dėl antrojo veiksnio—
tarptautinės raidos. Paskutinis
perversmas Kremliuje pakarto
tinai patvirtina komunistinio
pasaulio silpnybes, jo desintegraciją, o sykiu ir vakarietiško
jo pasaulio idėjų bei jėgų per
svarą. Neišvengiamai artėja so
vietinio kolonializmo ir sovieti
nio tautų kalėjimo galas. Netu
ri musę pesiimstiškii nuteikti
nė santūroj antiej i šio krašto
vyriausybės pareiškimai ar di

džiosios jos spaudos "tylos są-

visuose žemynuose, radau visiš
ką supratimą ir pritarimą mūsų
politiniams siekimams. Išgirstu
tikos nei politinės esmės išraiš- tik vieną ir tą patį klausimą:
“Kaip dabartinėse tarptautinė
se sąlygose tai įvykdyti?” Gre
Nepriklausomybės
tarpsnio ta vyksta ir naujai susikūrusių
poveikis aiškiai juntamas
ir Afrikos ir Azijos valstybių pra
laisvųjų valstybių kanceliarijo regėjimas, sovietinio imperializ
se. šiandien, ne taip kaip bu mo ir kolonializmo, ypač Balti
vo Lietuvos Valstybei atsiku jos valstybėse, supratimas. Va
riant, nereikia įrodinėti, kad lie karų Europa, kuri geografiškai
tuvių tauta yrą gyva, kultūrin ir politiškai yra Lietuvai arti
ga, politiškai subrendusi ir tu miausia ir kuriai labiausiai rū
ri teisę pati tvarkyti savo val pi visos Europos apsijungimas
stybinį gyvenimą. Lankydama laisvėje, visą savo dėmesį kol(nukelta į 2 psl.)
sis valstybių sostinėse beveik

moksias" prieš Lietuvą ir kitas
sovietę psusritąsiai valstybes.
Jie yra greičiu politinės tak

VLIKO pirmame seime — 43 nariai, taryboj 15, valdyboj 7
1964 m. lapkričio 28-29 d.d.
Henry Hudson viešbuty
New
Yorke įvyko Vliko Seimo posė
džiai. Seimą pradėjo Kipras Bie
linis, Vliko Laikinos Valdybos
pirmininkas. Jis, giliai ' apgai
lestaudamas, priminė, kad po
paskutinės Vliko sesijos, įvyku
sio 1963 m. lapkritį, šiais metais mirė' Vliko pirmininkas, dr.
Antanas Trimakas. Jo atminimą
Seimas pagerbė atsistojimu.
Buvo pagerbtas taip pat velio
nis gen. konsulas J. Budrys.

pragšedruliai
«iau nei L
sovietinės vergijos nesibaigiančią naktį. Tai yra laisvės prieš
aušrio žara.
Tiesa, Lietuvos laisvės užtru
kusios sutemos ir dalies išeivi
Seimas priėmė Vliko statu
jos perdėtas polinkis į materia
tą, apsvarstė laisvinimo padė
linius patogumus gali kartais
ties ir veiklos klausimus ir pri
kelti ir pesimistinių minčių kai
ėmė žodį Visiems Lietuviams.
dėl mūsų tautos potencialo lais
Seimas išklausė K. Bielinio V.
vėje, tačiau tokie įvykiai kaip
Vaitiekūno, S. Lūšio, J. Audė
Lietuvių Diena Pasaulinėje Mu
no, J. Glemžos, K. Veikučio, V.
gėje New Yorke. kaip dainų ir
Sidzikausko, prel. J. Balkūno,
tautinių šokių šventės ChicagoJ. Ošlapo, J. Pakalkos, dr. D.
je, jei suminėti tik juos, aiškiai
Krivicko, A. Skiriaus ir seimo
rodo ir laisvųjų lietuvių gyvą
tautinę dvasią, kovingą jautru komisijų pranešimus, patvirti
mą bei sielojimąsi savo ar savo no sąmatą ir apyskaitą. Seimo
darbams vadovavo prof. B. Vittėvų gimtojo krašto laisve.

kus, dr. B. Nemickas ir J. Stik- dr. J. Vėbra, H. Žemelis; Lie
lorius. Seimo metu dirbo šios tuvos Socialdemokratų Partijos
komisijos: mandatų, laisvinimo K. Bielinis, J. Pakalka, J. Vil
kaitis; Lietuvos Ūkininkų Parti
veiklos programos ir statuto.
Seimo sesijoje dalyvavo visų jos — V. Danelis, dr. D. Kri
Vliko narių -organizacijų atsto vickas, V. Sidzikauskas; Lietu
vai: Lietuvių 'Fronto Bičiulių vos Ūkininkų S-gos — A. Vai
dr. K. Čeginskas, A. Pocius, A. tiekūnas, V. Vedeckas, prof. B.
Sabalis; Lietuviu Krikščionių Vitkus; Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų S-gos — J. Audėnas,
Šomkaitėz Vr^fe&ekfinas, prof. J. Ataugėta, Pr. Zunde; Mažosios
A Vasaitis; Lietuvių^ Krikščio Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio
nių Demokratų S-gos — A. Ka- — A. Gudaitis, J. Stiklorienė,
sulaitis, S. Lūšys, dr. K. Šid J. Stiklorius ir Rytų Lietuvos
lauskas; Lietuvių Tautinio Są Rezistencinio Sąjūdžio — V.
jūdžio — J. Maurukas, dr. B. Veikutis. Viso 43 atstovai.
Išklausęs pranešimų veiklos
Nemickas, J. Sirusas; Lietuvių
Vienybės Sąjūdžio — J. Paže- ■klausimais, Seimas padarė ati
mėnas, A. Skirtus, L. Šimkus; tinkamus nutarimus ir pasiūly
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio— mus Vliko tarybai ir valdybai.
Sesija baigta Lietuvos HimK. Oželis, Tamošaitis, L Virbic
kas; Lietuvos Darbo Federaci
jos .— P. Jočys, dr. V. Šimai SUDARYTA VLIKO VALDYBA
tis, dr. A. Skėrys; Lietuvos
Lapkričio 29 d. Vliko Seimo
Laisvės Kovotojų Sąjungos — sesijos pertraukoje įvykęs Vli
V. Alksninis, K. Siliūnas, A. ko Tarybos posėdis sudarė val
Šantaras; Lietuvos Rezistenci dybą: pirmininkas V. Sidzikaus
nės Santarvės — B. Bieliukas, kas, nariai — J. Audėnas, K.
Bielinis, B. Bieliukas, .K. Če
ginskas, S. Lūšys, B. Nemickas.
ELTA
— Vokietija lapkričio 30 suti
ko sumažinti kviečių kainas,
kaip to reikalavo europinės
ūkio bendruomenės kiti nariai.
Tačiau nepaskelbė, kiek suma
žins. Abejojama, ar tai paten
kins Prancūziją.

Tos vakariečių politikos dėka
yra iki Šiol išlaikytas Lietuvos
atstovavimas, tegul ir ribotas,
laisvajame pasaulyje, Lietuvos
pilietybė ir Lietuvos pasai Lie
tuvos nuosavybė svetur ir Lie
tuvos piliečių globa bei lietu
vių palikimų tvarkymas.
Tas
tarptautinis Lietuvos statusas
įgalina ją kovoje su sovietais
Maskvos laikrašty “Moskovsstovėti greta vadinamų sateliti
ki komsomolec” pereitą mėne
nių valstybių, kurių tarptauti
sį buvo skelbiamas didelis pasi
nė padėtis yra kiek skirtinga.
piktinimas, kad du Maskvos LeMūsų kovai dėl Lietuvos su
vereninių teisių vykdymo atsta- VLIKO SEIME: pnmeMjm V. SMzikamkas, prežMtamt neriai — J StiktoHos k* prof. B. VRkw.N»otr. V. Maželio
POPIEŽIAUS PAULIAUS TIAtymo tas Lietuvos tarptautinis
RANEW YORKE
teisinis statusas yra dvigubai
Kardinolas Spellmanas lap
reikšmingas. Tai yra mūsų lais
kričio 30 pademonstravo popie
vės kovos labai svarbus gink
las n* sykiu įpareigojimas mum
J. Tautę sesija buvo atkelta balsuoti, o tuo metu dar toliau Prieš pat sesijos pradžią klausi žiaus Pauliaus VI tiarą, kurią
ant
tuo ginklu kovoti: Tušti bulę į gruodžio 1. Priežastis — ne tartis. Sovietam ir tai nepriim mas dar buvo neaiškus: ar Gro jis nusiėmęs ir padėjęs
altoriaus, skirdamas vargšų šal
buvo pasiekta susipratimo tarp tina, nes tartis jau reiškia pri myko nusileis, ar Rusk nusileis
pai Kardinolas paskelbė, kad
Maskvos ir Washingtono dėl pažinti mokėjimo galimybę. ir atsisakys nuo savo reikalavi
popiežius ją dovanojęs
Ameri
mo.
Maskvos skolų J. Tautom. Prieš
kos katalikam kaip padėką už
pat sesijos pradžią lapkričio AR HOOVERį ATLEIS?
dideles aukas kitų kraštų varg
— W. ChurchiHi* lapkričio
30 valstybės sekretorius Rusk
Baltieji Rūmai lapkričio 30
Suminėjęs gausias aukas ir vėl tarėsi su Gromyko. Vėl ne griežtai paneigė žinią, kad ieš 30 sulaukė 90 metų. Sovietai ta šam.
pastangas ilgai užtrukusioje ko sutarė. Sovietai atsisako mokė komas kandidatas j J. Edgar proga priminė, kad Churchillis AMERIKA IR VENGRIJA
voje kalbėtojas toliau atsakė į ti. Amerika skelbia reikalau Hooverio vietą, į FBI direkto pradėjo šaltąjį karą, pirmasis
Budapešte Amerikos delegaci
klausimą: ar tos pastangos nė sianti tokiu atveju atimti So rius. žinią buvo paskelbęs News 1946 pavartodamas žodžius — ja lapkričio 30 pradėjo derėtis
ra veltui, ar kovos vaisiai ne vietam balso teisę J. Tautose. week kaip visiškai patikimą iš geležinė uždanga.
dėl kultūrinių mainų su kom.
veda į pesimizmą?
Sovietai grasina tada išeisią iš Baltųjų Rūmų šaltinių. Priežas -— Kongo komunistų pasi Vengrija ir dėl kard. MindszenRAMTIS TARP LIETUVIŲ:
- J. Tautų. Gen. sekr. U Thant tis akcijai prieš Hooverį —kon priešinimas prie Stanleyville ty likimo. Siūloma mintis susi
Tarp sąlygų ir aplinkybių, ku siūlo kompromisą — klausimo fliktas su negrų vadu dr. M.L. dar nebaigtas, ir ne visi įkai tarime visai apeiti kardinolo
klausimą tylom.
tai išlaisvinti.
rios turi ir turės lemiamo po- nekelti sesijoje, kad nereiktų •King.

LBJ REIKŠIS IR KITUR KAIP KONGE ?
Ar kitaip patarėjai patarė, ar LBJ jy nepaklausė, bet
jis parodė ryžtingumo Konge, išgelbėjo daug gyvybių
ir Amerikos prestižą
Konge, Afrikos širdy, šiuo
metu padėtis yra tokia: komu
nistinė “liaudies vyriausybė”
pabėgo į Sudaną; belgų para
šiutininkai, išgelbėję nuo mir
ties apie 1,000 įkaitų, atitrauk
ti; Tshombės kariuomenė to
liau valo kraštą nuo komunistų
likučių; Maskvoje ir satelituose
daužo Amerikos atstovybėm
langus. Tačiau faktas, kad So
vietų, Kinijos, Alžiro, Jungti
nės Arabų Valstybės remiamos
komunistų pastangos perimti
Kongo valdžią nepasisekė. Kon

imtųsi gelbėti Kongą iš chaoso.
Parėmė
Tshombę, prieš kurį
kovojo J. Tautos.
Tshombės klausimu, kaip
tvirtina Victor Lasky (Journal
American), viceprezidentas L.
Johnsonas negalėjęs suprasti
savo vyriausybės opozicijos. Jis
gynęs Tshombę, bet "antitshom-

gą išgelbėjo nuo komunizmo
daugiausia su prezidentu Johnsonu pakitusi Amerikos politika
Kongą reikalu. Keli to pakiti

2. Tshombė samdėsi Rodezijoje ir Pietų Afrikoje savano
rius kovai prieš komunistus.
Tai buvo ta pati jo kovos prie
monė, prieš kurią buvo protes
tavusi Lasky minėta “histerija”
—prieš “baltuosius samdinius”.
Prieš juos h* dabar buvo kelia
mas triukšmas Afrikoje komu
nistų simpatikų. Bet Johnsono
vyriauėsybė ir čia
išsiskyrė
nuo savo pirmatakų: viešoji

mo ženklai ypatingai ryškūs'
1.. Prezidento Kennedy/ vy
riausybė tvarkė Kongo reikalus
ne tiesiogiai, o per Jungtines
Tautas. Jungtinių Tautų tvar
kymas buvo katastrofiškas Kon
go kraštui — Tshombės valdo
mą Katangą nukariavo, Katangą prijungė -prie centrinės val
džios ir tvarkė kaip Jungtinių
Tautų koloniją. To tvarkymo
rezultatas: kai š.m. birželio 30
Amerika pinigų nebedavė, J.
Tautos pasitraukė iš Kongo, N.
Y. Times vertinimu, palikdamos
kraštą chaose.
Iš chaoso norėjo pasinaudo
ti komunistai, kurie rytinėje
provincijoje paskelbė Christopher Gbenye “liaudies vyriausy
bę”. Ji turėjo užimti visą krašTai buvo vaisius tos politi
kos, kuri buvo vykdoma per
Jungtines Tautas. Nuo jo išgel
bėjo prezidentas Johnsonas, ku
ris nuo šio J. Tautę tarpininka
vimo atsisakė. Jo vyriausybė š.

m. rugpjūčio mėn. susitarė tie
siai su Belgija paremti Tshom
bę, kuris buvo tremtyje, kad

MASKVOJE SKANDALAS: apsikrikštijo
komjaunimo instruktorius

; Gromyko?

nino mokytojų instituto studen
tai, Vladimir Krutikov ir Vladimir Chazanov, šv. Liudviko
bažnyčioje buvo pakrikštyti ir
perėjo į katalikybę. Laiške jie
tvirtino, kad toliau nebegali pa
kęsti ir kad “tikėjimas jiem li
ko vienintelė prieglauda”. Di
džiausias skandalas buvo tas,
kad Krutikov tik neseniai buvo
paskirtas komjaunimo instruk
torium. Abu studentai buvo iš
mesti iš mokyklos. Minėtas lai
kraštis kaltino užsienių radijo
klausymą, kuris “sugadinęs jų
sielas”.
— Vietnamo vidaus įtampa
neatslūgsta — komunistų infil
truotas budistų politinis sąjū
dis tebekelia triukšmą, reika
laudamas vyriausybės pasitrau
kimo.
— Belgę lėktuvas lapkričio
30 prie Stanleyville buvo pa
šautas, žuvo 7.

btnė histerija buvo tokia dide
lė, kad jis nieko negalėjo pa
daryti”. Tik tapęs prezidentu,

Johnsonas šią vasarą parėmė
Tshombę ir paliko jam laisvas
rankas.

opinija, kuria baugino prezi
dentą Kennedy jo patarėjai, L.
Johnsono neišgąsdino. Jo vy

riausybė tylėjo, kai Tshombę
samdė savanorius. Ir rezultatas:
šie samdiniai buvo pagrindinė
jėga, kuri sugebėjo greitai ko
munistines kariuomenes sulikviduoti.
3. “Liaudies vyriausybė”, ma
tydama pralaimėjimus, griebėsi
teroro prieš įkaitus — suėmė
per 1,000 ir grasino juos nužu
dyti. Jei prezidentas Kennedy
paklausė patarėjų ir nesiryžo
siųsti Amerikos * lėktitvų į Bay
of Pigs prieš Castro, tai prezi
dentas Johnsonas parodė ryž
tingumo ir lapkČ. 23 įsakė Ame
rikos lėktuvais gabenti belgę
parašiutininkus įkaitę gelbėti.

Rezultatas: šimtai įkaitų buvo
išgelbėti nuo tiktos mirties.

4. Tas pats Lasky tikina,
kad Tshombę atvyksta į Jungti
nių Tautų sesiją. Jis Būsiąs su
iškilme priimtas ir Baltuosiuose
Rūmuose. Tas pats Tshombę,
kuriam prieš trejus metus ne
buvo duota viza, nes rasta, kad
jo atvykimas nebus naudingas
Amerikos interesam ...
Tie. kurie organizavo Kon
go perėmimą į komunistų ran
kas, padarė lemiamą “klaidą”;
tokios “klaidos” jie išvengė P.
Vietname, nužudydami prezi
dentą Dienią, kad jis nebūtų
vėl pašauktas gelbėti krašto iš
chaoso.
Nors Kongo išvengė komu
nizmo, bet komunizmas suspėjo
palikti savo kruvinus pėdsakus
— išžudytų belgų ir amerikie
čių Stanleyville rasta 29 ir 40
sunkiai sužeistų. Paulis išžudy
tų 29. kitoj vietoj 45. Tiesio
giai tai komunistų rankų dar
bas,

netiesiogiai

jų

kraujas

krenta ant sąžinės kurie savo
klaidinga politika buvo atvedę
nelaimingą Kongą prie bedug

nės krašto.

metu pro
— WntuH dtiMfe muziejuje
buvo furijos Cririctenės 30 m.
kūrybos aąptalgmė paroda. Vy
ravo amžininkų portretai, peiza
žas. Viso apie 100 kūrinių.

si
pprntiftimse atakRĖtytai nuim
ti nuo iydų oi Kristaus aukryžiavimą. Jų idėjai nėra abe
jingi ne tik Amerikos ryšku*
pai, bet ir kiti keta už ją tai*
są. Tuo tarpu pavergtų krikš-

mas tyloje ir net laisvėje esą

to tikėjimo karoliai negali “lai
ku” balso pakelti...

“Prieš tylą pasisakyti buvo
kilusi iniciatyva ir tarp laisva
me pasauly esančių lietuvių ku
nigų. Jie buvo surašę ir jau iš
spausdinę memorandumą; pla
navo delegaciją į Vatikaną, kur
kiekvienam konsilijos
nariui
Imtų įteiktas anas memorandu
mas apie Bažnyčios padėtį Lie
tuvoje ... Bet k delegacijos ir
memorandumo klausimas stai
ga dingo. Vysk. V. Brizgys pa
aiškino (Draugas spalio 15),
kad “skubiai ruošiamas kitas
— Nevaikščiokite ir nevažknėkite beieškodami pigiau...
radijo, televizijas,
magneto
fonus, rašomas ir skaičiavimo
mašinas pigiausiai parūpina J.
L. Giedraitis, 10 Barry Drive,
E. Northport. N.Y., 11731. Rei
kalaukite katalogų ir kainoraš
čių.

Briagto iafermacjp apie skir
tingas nuotaikas pumoje sesi
joje ir tfefioj: “Tiesiogiaiai pri
menąs pavergtų kraštų padė-

tį žygis tavo bandytas pačioje
pirmosios sesijos pradžioje. Čia
parėmė eilė įžymių asmenų, ta
čiau Lenkijos, Vengrijos, Če
kijos vyskupams prašant dide
lė dauguma vyskupų pasisakė
prieš tą pasiūlymą. Dabar visi
mato, kad nereikėjo anų vysku
pų paisyti, ir jie patys dabar
kitaip kalba”.
Tuos vyskupo V. Brizgio žo
džius pacitavęs žurnalas toliau
informuoja ir samprotauja: “La
bai aiškiai trečioje sesijoje kal
bėjo Lenkijos Klepacz (Lod
zė). Neaišku betgi lieka, ar
Vengrijos, Lenkijos,
Čekijos
vyskupai tylos prašę pirmoje
sesijoje savu noru, ar jų pra
šymas buvo atėjęs iš šalies. Mi
nima, kad konsilijos
didelė
dauguma jų paklausę ir žygiui
dėl pavergtų kraštų nepritarę.
Vadinas, pritarę tylai. Ir dabar
tinis projektas apie “Bažnyčią

biųrokratinio aparato, kario ve<U “diąlsgą” su peraoktotojais,
tylą laužo persekiojamos Bažny
čios balsai. Taigi tylos Bažny
čia yra ne pavergtoji, bet laisvėjo esančioji Bažnyčia... Tta*
čiaii aiškėja, kad “nereikėjo
klausyti”; tai reiškia, kad su
naujais laikais aiškėja ir nauja
tiesa: “dialogui” ne kenkiama,

balsas prieš “dialogo” partnerį
persekiotoją, paneigiantį tikėjimo laisvę.
“Aiškėja tokiu būdu, kad ir

lietuvių rengto balso nuslopinimas yra apgailėtinas”.

NEW YORKO CENTRINIAME parke jau veikia čiuožykla. Nuotr. R
sieliaus.

— Kauno Balio Sruogos gat
vėje, name, kuriame jis gyve
no, steigiamas jam atminti mu
ziejus.

■
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VKR«ANZANO-NARROWS TILTAS, Jungus Rronklyną su Staten Istauta sala. TUtas atidaryta* tapkrųio 21.
Jo pastatymas atsiejo 325 milijonų M. Nuotr. R. Kisieliau*.

LIETUVOS LAISVĖS KOVOJE
(atkelta iš 1 psl.)
kreipia į laisvosios Euro
pos dalies konsolidaciją ir integradją. Tačiau, nežiūrint to,

LIBERALtZACUOS MITAS
BE PAGRINDO:
Laipsniškos liberalizacijos ir
gyvenimo eventualaus gerėjimo
prielaida pagrįsta politinė fflosafija įr į ją atremta dalies
laisvųjų valstybių vyriausybių
•politinė praktika pasirodė esan
ti nereali net Vidurio ir Rytų
Europos vadinamų satelitiniu
atžvilgiu. Juo labiau ryškiai akivaizdus
klaidingimas dvigĮg
ųždanga izoliuotu
bių — Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos — atžvilgiu. Lietuvoje ru
sinimo ir ekonominio išnaudoji
mo užmačios net didėja. Prik
lausomybė nuo Rusijos ir vie
tos administracijos pajungimas
centrinei Maskvos valdžiai pra
šoka mūsų vaizduotę. Vadina
mos Vilniaus valdžios nariai

' -

— Dramos aktoriaus Valeri
jono Denkinčio paminėta 60 m.
sukaktis. Pirma jo rolė buvo
1031
“Princesėj Turandot”
Šiaulių teatre.

savo vaikuose tautinės savigar
bos ir tautinio atsparumo dory
bes. Tuo būdu prieš mus visus
savo sudėtingumu, šakotumu ir
opumu atsistoja dialogo su pa
vergtaisiais lietuviais klausi
mas.

Pati viena lietuvių tauta yra
per silpna sutraukyti imperialis
tinio ir galingo kaimyno jai už
dėtus pančius. Todėl jos akys
ir viltys nuolat kreipiamos
į
tarptautinę sceną. Ne musų gaboję yra pakeisti didžiųjų valspolitiką^,bet pareiga yra
suprasti taįrtautinių
įvykių
raidą, laiku | ją įsiterpti ir ją
išnaudoti mūsų siekimam įgy
vendinti. Mę “ turime palaikyti
nuolat gyvą irptautinėje plotmėje Uetavt laisvės bylą...
šiandiene ržestf anksti tarti

ti patenkinti, nes to reikalau
ja visų tautų teisė į laisvę ir
nepriklausomybę, tarp
kitko
proklamuota ir Jungtinių Tautų
Deklaracijoje
Kotoniaiiniams
•Kraštams k Tautoms
lausomybei Laiduoti”.

Neprik

•Mūsų pareiga įtaigoti Va
karę vyriausybės pareikalauti
tai, ką }ie patys siūlo. Vakarai
turi gerą progą paveikti Jung
tines tautas, kad šiea paragin-

periamus principus įgyvendinti
sovietinėje imperijoje ir grątin*
ti laisvę Lietuvai.

Tai, ką esu -čia suminėjęs, ir
sudarys mūsų veiklos progra
mos artimiausiai ateičiai metme
nis. Esu tikras, kad įvykusi mū
sų politinių jėgų konsolidacija
apjungtame Vyriausiame Lietu
vos Išlaisvinimo Komitete kaip
tik atitinka momento reikalavimus ir paženklins naują tarpsnį mūsų kovoje dėl jos nepriklausomybės.

M]

tė “Cavaleria Rusticana”. Diri
gavo V. Viržonis, režisierius J.
Gustaitis, chormeisteris S. Dau
tartas. Solistai — J. Stasiūnas,
E. Sauievičiūtė, V. Adamkevičhis, M. Aieškevičiutė, L Jasiūnaitė, K. Sflgalis, L Žukaitė,
J. Misiūraitė, L. šal&ūtė, J. Ur
velis, V. Usmas.
— H Maskvos išvyko į Ame
riką Sovietų kinematografijos
dartraotojų grupė. Joje yra ir
Juozas Baltušis kaip kino dra
maturgas. Lapkričio 15 jis bu
vo New Yorke “Laisvės” laikraščio priėmime ir pasakojo,
kad Maskvoje ligoninėje palikęs plaučių uždegimu sergantį
Justą Paleckį.

'Laimingesnis dalykas duoti, kaip imti”

(Apd. 20,35)

PAGUODA SENELIAMS

Kremliuje įvykusius pasikeiti
mus. Viena tačiau yra aišku —
pasauks yra liudytojas Kremliu
je vykstančias kovos dėl val
džios ir savo rūšies stabų sute-

LAIMĖJIMAS AUKOTOJAMS

NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS

rię siūlai laikomi Rusijos pa
reigūnę Kremliuje ar Krem statytę savo aiškę nusistatymą
liaus emisarų Lietuvoje. Tatai įgyvendinti žioja Europos dalysupranta ir šio didžiojo krašto
vyriausybė. Kalbėdamas
New
Yorke Pavergtųjų Europos Tau mu. Savo š.m. lapkričio 6 die
tų Seimo XI-sios sesijos atida nos kalboje Sovietų Sąjungos
rymo proga š.m. lapkričio 11 d. pirmasis komunistų partijos se
valstybės sekretoriaus vienas kretorius Brežnevas tarp kitko
pavaduotojų Michael Cieplins- pasakė: “Tarp nepastovumą pa
ki, suminėjęs kultūriniais ir saulyje keliančių neišspręstų
prekybiniais mainais
plačiau
pravertus vartus į Lenkiją, Ru ir Vokietijos klausimo taikingo
muniją ir Vengriją, ir kitus sa
telitinius kraštas, pareiškė, kad
to negalima pasakyti apie tris taupos saugumą sąlygoja ne
Baltijos valstybes — Lietuvą, tik Vokietijos problemos,
Latviją ir Estiją —, kurios jė
ga buvo sovietų paglemžtos ir
kurių aneksijos Jungtinių Ame
rikos Valstybių vyriausybė ne
pripažįsta, o tebepripažįsta jų
paskutiniųjų laisvų vyriausybių
paskirtus Jbptanatiaius ir kon*

SESERŲ VIENUOLYNAS
t

Our Lady of Sorrovvs Convent
261 Thatcher Street, Brockton, Mass. 02402

Nukryžiuotojo Jėzaus seserys 1950 metais perdirbo senės pastatus į senelių namus.

seselės dabar stato naujus, didesnius namus su moderniais gydymo įrengimais. Jos

PRAŠOME DIEVO GARBEI IR TAMSTOS DŽIAUGSMUI LIKTI GARBĖS AUKOTO
JU, FUNDATORIUMI, RĖMĖJU, STATYTOJU, BENDRADARBIU.
-
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OUR LADY OF SORROWS CONVENT

sularmius atstovus. Kalbėdamas

Manyland Books, Ine. yra pirmoji ir vienintelė pasaulyje
lietuvių leidykla, kuri leidžia geriausius lietuvių rašytojų
veikalus anglų kalba. Jos leidiniai palankiai vertinti JAV
ir Anglijos spaudoje. Būkit lietuvių kūrybos ambasadų*
, riais! Remkit leidyklos pastangas, pirkdami jos leidinius
ir dovanodami savo draugams!

Bwe

tokį Lietuvos E* kitų Pabaltijo
valstybių tikrovės supratimą
ir už tokią JAV Vyriausybės
mus viltingai nuteikiančią laiky
seną.

Rusijos kolonijos yra Lietuva,
Latvija ir Estija. Tarptautinių

$1000

Dabar

$4-te

$4.eo
$340

$3^5

$3.60

$3J9
$100

$3.00
$1.00

Įtarime surasti būdų lietinius

ga yra notaras!, JT (Sol As

tai, tą titvo4yg| pakartoti.
zįją. Lietuvos atsipalaidavusios

se namuose.

STATYTOJAI IR BENDRADARBIAI gnu

tvarkančios savo gyvenimą lab*
$24)0

21.60

Užukymu* wčekiu ar pašto perlaida siųskit šiuo adresu:

.i.

BENDRADARBIUS
$50 tj

$5.00

MM

FUNDATORIUS
$500

i....,

TOLIMtiSM UžDAVIMtAI:

PasinaucMut prieškalėdiniu papigmimu!
Sclected Lithuanian tihort Storio* (ryškiausi mtaų
rašytojų kūriniai) "
.....................................................
Lithuanian Ouartet ( Barono. Katiliškio. Landsbergio
ir Ošintam naujau! fetriniai) ........ ............................
Littuumian Folk Talas..... .......................................... ...
The Herttman and th* Linden Tree (Vinco Krėvė*
realiatinM apnakynOU)
...............................................
Housė Up#n tl»e SMf (Jurgio Gliaudo* Time žurna
lo išgirtu romanas) —......... .....................................
The Ordul of Assatf Pasha. I. šeiniaus satyra .......
Memoirs «f a Lithuanian Bridęe (Prasmingiausi ir
gražiausi V. KudMios kūriniai, labai vertingi tam.
kuri* mokok anglų kalbos) ...........................................

po je, aš iš P®T Seimo trira

AUKSIO KNYGOJE bus įrašyti vardai visų
naujų namų statybai. Nukryžiuotojo Jėzaus seserys

Mariai atsikratytų mitų,

jog

MANYLAND BOOKS. INC.
Eox 206. Wsll fit. Station,
New Turk, N. Y. 16006
neabejotinai teisingi ir turi bu*

r - >

■

$200

><įi ,

AUKSO KNYGĄ

-

Dėtu vos nartiKanai tį
J

Viename Chicagns itanoti- <MfQtTA2AS IS CHSCAGOS)
wan» dieara^ Mšrofe stel
temai, kviečią lietuvius ekskur- kus pokario metus Lietuvoje,

įų sukakta “Uląisvizųnąo” iš- kad Lietuvą
kilmės reikš sntrypimą ir pa
niekinimą tų, kurie per 25 oku
pacijų metus žuvo partizanų ei
lėse, Sibiro vergų stovyklose,
buvo sušaudyti ąr nukaitantį
bolševikų kalėjimuose ir kito
se aplinkybėse. Savu laiku, ar
ne prieš tris metus, “Naujienų” dienraštyje skaitėm siaubų vįų chorai žgęąsiųjų <4 Ūeta. dvelkiančius atsiminimus rie- vos ‘ ~
‘
’
nos iš pirmųjų ekskursančių, mi
pasivadinusios “Chicagiete”, ku “Reųuiem” k Br. Markačio, SJ.
BRONIUS KVIKLYS;
ri atskleidė skaitytojams tragiš- tautinę, pagarba Vikriui ir ab.
tuvių Gydytojų Draugijos premijų 1000 dol. Nuotr. V. Reivyčio.
eities viltimi uždegančia kanta
tą ‘'Vilniaus varpai’ ’. Įspūdį
padidins ir tai, kad šiuos du kū
rinius išpildys 20 0 rinktinių
Ta Mykolo Venclausko 4 v. Perims 1 ‘antspauduoti artis kinais ir kaip jom sekasi Ne dainininkų, diriguojant muz. A.
tai”, ar tikrai pažengę mėgėjai, jaugi čia taip daryta su vai Kučiūnai, geriausi mūsų solistai
Clevelande Petro ‘Maželio su jo kurie nešė ant savo pečių pasi dintojais?
ir pilno sąstato Chicagos simfo
paties parengtomis dekoraci gėrėtinas roles (Žvejas, kara
Būtų gaila, jeigu mūsų visuo ninis orkestras, kurio efektas,
jomis, kostiumų eskizais bei šo lius), bet ir kiti, kuriuos mes menė -pasitenkintų čia Cleve- ypač “Vilniaus varpų” kantatos
kių choreografija, su 20 vaidin žinome, kaip mėgėjus, savo ro lando surengtais dviem spekta finale, kada, kaip ateities viltis,
tojų. Tiesa, daugumas vaidinto les atlikę be priekaištų. Žiūrė kliais ir daugiau jų nepamaty milžinišku griausmu suskambės
jų mėgėjai, bet mokėta parink- ti ir džiaugtis tikrai buvo kuo. tų. O pamatyti tikrai verta tiek visų Vilniaus bažnyčių varpai,
Undinės raganos, velniai ir vi mažiesiem, tiek subrendusiem.
bus atmintinas ilgus metus.
sas vaidintojų kolektyvas, ro
Ignas Malūnas
Šalia monumentalaus koncerkant, tiek autorius, tiek reži dosi, buvo , iš pasakų pasaulio
sierius čia įdėję pasigėrėtinų pakviesti specialistai, kuriem
pastangų ir gavo rezultatus, ku scena — gyvenimas. Nors dau
riais tikrai galima pasididžiuo gelį pažįstu k žinau, kad jie
ti. Tai puikiausias pavyzdys, yra paprasti mūsų vaikinai ir
kaip reikia dirbti. Clevelandas mergaitės.
laimingas, kad turi tokių vyrų,
čia man prisimena vieno leipLapkričio 16-20 d. Bridge- brys, labai daug prisidėjęs prie
kaip Vendauskas ir Maželis, zigiškio mokytojo tiesa, kai jis villės pranciškonų vienuolyne parapijos dvasinio ir ekonomi
kurie su labai apribotomis su mokytojsuns rinkti siūlė išeitį į ir parapijoje prie Pittsburgho nio pakilimo. Šiuo metu jam
momis daro tikrai didelius da smėlio aikštelę prie St. Tho- lankėsi provincijolas Tėv. Leo
mas Kierche, kur susirinkdavo nardas Andriekus. Jis čia at vas.
lykus.
Aš į teatrinius dalykus nesu daug moteriškų ir vaikų, ir ten vyko pirmą sykį susipažinti su
Provincijoto
apsilanky mo
tiek įsigilinęs ir net nežinau, nepastebimas žiūrėti, kaip ats vienuolyno bei parapijos veik progą lapkričio 19 d. klebonijo
kiros mergaitės elgiasi su vai
je sukviestas parapijos komi

CIevelando teatrinė šventė — UŽBURTA RUDELE

PADĖKITE PRANCIŠKONAMS
PASTATYTI
UETUVIŲ KULTŪROS CENTRU
NEW YORKE
VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ, PATALPAS
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Jau atidarytas
STATYBŲ FONDAS
Aukos siunčiamos adresu:

BUILDING FUND
FRANCISCAN MONASTERY

680 BUSHV/1CK AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. 11221

Dėkinga širdim priimama kiekviena auka
Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais

500 — amžinais nariais
100 — fundatoriais
aukojusieji mažiau — rėmėjais.
Galima įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių
maldose bei mišiose.

ĮAMŽINKIT SAVE IR SAVO MIRUSIUS
LIETUVIŲ ŠIRDYSE, KURIE NAUDOSIS
LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRU _

Siunčiu auką statybų fondui $......................
Pažadu auką statybų fondui $.....................

Įrašau mirusį .........................
Siuntėjas
Adresas

L........................................

Lietuviai pranciškonai
čia
dirbą nub’T949 m. JO& trylikti
metai vienuolynui ir parapijai
vadovauja T. Aleksandras 2iuKATALIKŲ FEDERACUA
NAUJŲ UŽDAVINIŲ
tVIĘSOJE

(atkelta iš 3 psLjį
deracijos Valdyba, paruošdama
aktualią darbotvarkę, liečiančią
katalikų ateities veiklą. Visi
pranešimai buvo trumpi, konk
retūs. Diskusijos gausios, gyve
nimiškos. Pranešimus šiais klau
simais darė: Leonardas Šimutis
— “Žvilgsnis į ALRK Federa
cijos didžiuosius darbus”, Bru
no Markaitis, S.J. — “Liturgi
niai pakeitimai”, Vaclovas Klei
za — “Apaštalavimas”, prel.
Ignas Albavičius — “Katalikų
Akcijas Fondo organizavimas”
kun. Adolfas Stasys — “Infor
macija ir jos apimtis”, Jonas
švedas — “ALRK Federacijos
organizaciniai reikalai”, Vla
das Šoliūnas — “Jaunimo
jungimas į ALRK Federacijos
akciją” ir kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC, — “Sutartinos

teto posėdis. '-Pasikeista minti
mis dėl naujdfir.'bažųyčtos staty
mo ir dėl 50 m. parapijos įkū
rimo sukakties minėjimo šią va-

išsaugant vienuolyno ir bažny
čios pastatus, šioje vietoj pra
tiesiant naujus-kelius. Lietuviai
yra didžiai prisirišę prie savo
parapijos, ir ji ne tik gražiai
išsilaiko, bet turi ir žymų fon
dą galimoms statyboms. Nese
niai čia jau prie bažnyčios pa
statyta gera salė, tinkamai pa
tarnaujanti visiems parapijos
reikalams. Pastatus puošia ir įdomi Fatimos Marijos šventovė,
kuri atkreipia pravažiuojančių
Provincijolas, būdamas Bridgevillėje, aplankė
Pittsburgo
augziliarą vyskupą V. Leonard,
kuris yra ir vyskupijos kanceleris. Vyskupas giliai domė-

Šių pranešimų išvados ir disku
sijos yra įtrauktos į rezoliuci
jas. Rezoliucijų komisiją sūdą-

šys ir prof. B. Vitkus. Rezo
liucijas reiktų paskelbti
rai.
Kunigų Vienybės pirm.
P.
dartuauti, ypač dvasinių pašaukimų ir liturginių pakeitimų sri
tyse. Suvažiavimas užpratakoto
vo Šiluvos koplyčios Washmgtone, D.C., uRtagimo ir katalikų
kongreso surengimo idėją. Ja
tai būtų galima įvykdyti 196<į
m., kai kongresas turėtų būti

....... —..................................... —.............................
........................................................................................

Viaoma aukom* atskaitoma mqko*Clai (Tax d*ductlH»)

Retas, brandus Kąt Federa-.
cįjos Tarybos suvažiavimas bu
vo baigtas kavute, kurią, ir pietių, organizavo AUt Kąt. Fędeęacijos Valdyba, gi paruoši
mą vykdė vyresniosios giedri.
ninkės.
J.VJ.
n®.T -

to

(evidence)
Tto priuntim ir kokias rūšies įtą paklausti, kas $ čia Ameri rotfymąi yra atmestini ir todėl
koje
tvarko reikalas teismuose, nęsvarątytini, ir tt
kurio pelnas eis žuvusių už Lie
Jųęy sritis yra apribota: jie
tuvos laisvę koncerto išlaidoms ar “jury” ir teisėjas? Juk as
menys,
kurie
sudaro
jury,
nie

paAongti Su kokiomis nuotaisintas, kuriųis vidutinio supra
komfc lietuviai laukia to retos ko nenusimano apie teisę. Ta timo eilinis žmogus gali nusičiau,
jie
nutaria,
kas
kaltas
ir
paskirties n* apimties minėjimapyti. ‘Pavyzdžiui: jury nuta
mokoncerto, liudija žinia, kaĄ kas nekaltas; kam reikia pini ria, ar žmogus meluoja ar neme
gus
sumokėti
ir
kas
juos
turi
šiandien į Operas balių yra jau
luoja- Kuriapą iš liudininkų ga
užsisakę per 700 žmonių, kad kam sumokėti ir panašiai Ką lima labiau tikėti; automobilio
tie
žmonės,
visokie
tarnautojai
jm reikėjo paimti net antrą
nelaimėse jury nutaria, ar žmo
salę. kad visi norintieji galėtų
gus
buvo neatsargus (negli moterėlės gali apie tuos reika
į jį patekti.
gent), — tai reiškia, ar jų, ju
lus
išmanyti?
Net
baugu
pagal

Tuoj po Naujų metų žuvu
ry, nuomone, tas žmogus pasi
siųjų už Lietuvos laisvę minėji- voti, kad tokie, iš visur susi elgė taip, kaip teitų pasielgęs
rinkusieji
žmoneliai
gali
tavo
mui-koncertui, kuris, deja, ne
eilinis, į tokias pat stygas pa
bus kartojamas kitose lietuvių likimą nuspręsti.
tekęs, vidutinės inteligencijos
kolonijose, gal tik bus gildy
žmogus ir tt
tas Wašhingtone per Šiluvos
Teisėjas paaiškina prisieku
koplyčios pašventinimo iškfl siems (jury) tokius reikalus, ku
Atsakymas
mes (gink Dieve, tai ne ofiriuos, jo nuomone, jiems rei
Kiekvienoj byloj klausimai
čiali žinia, o tik slapta viltis),
kia paaiškinti. Jis juos painfor
(issues)
yra
dvejopo
pobūdžio;
bus pradėti platinti bilietai. Ti
muoja, bylai besibaigiant, ko
kimasi milžiniško bilietų užsa vieni yra faktiško pobūdžio (is kie klausimai yra spręstini. Jis
sues
of
fact),
kiti
—
yra
teisi

kymo antplūdžio, nes moder
taip pat painformuoja, papras
niausia Chicagoje McCormick nio pobūdžio (issues of law). Ju tą populūria forma, kokie tei
Place salė talpins tik 5,000 žmo ry sprendžia tik faktiškus klau sės dėsniai yra taikytini šioje
nių. Todėl visiems, norintiems simus. Teisinio pobūdžio klau byloje iškeltiems klausimams
simai yra teisėjo nuožiūroj. Tei
patekti į minėjimą-koncertą, po
(issues). Kitaip sakant, teisėjas
Naujų metų patartina kreiptis sėjas tvarko bylos eigą, spren- tvarko ir žiūri visą bylos eigą,
laiškais į lietuvių Operą, 8910
palikdamas prisiekusiems tik
So. Fąirfield Avė., Chicago, Il leido tarp knygų ir sukaupė tuos klaustoms, į kuriuos jie,
linois, 60629. Piniginės aukos krūvas dokumentinės ir ilius -kaip eiliniai piliečiai, gali atsa
labai laukiamos, nes vien pa tracinės medžiagos apie Lietu kyti.
jamos už bilietus nepądengs šio vą, pasiekdamas kiekvieną jos
Dar viena apsauga yra ta,
kampelį. Tai ilgo, kruopštaus ir kad, jei, po to kai prisiekusieji
Chicagos lietuvius maloniai sistematingo darbo dėką susi praneša teismui savo nutari
nuteikė žinią, kad Ohio lietuvių darė monumentaliais veikalas, mą, teisėjui atrodo, kad tas mn
gydytoJH skirtą 1,000 doL pre kurį leidėjas J. Kapočius pasi tarimas yra priešingas visiems
mija šiais metais atiteko Chica- ryžo išleisti trijuose tomuose. teismui pateiktiems įrodymams,
________________
____
tik pasirodė pirmas
to- teisėjas gali tą sprendimą atgoje gyvenančiam lietuviui žur- Kaip
mas
,
tuoj
pasipylė
labai
pala
n- ‘
aside the vęrdict).
nalistiri *Br. iEvikliui, ta jo milžinišką ve&alą *Mūsų Lietu- kios veikalą gerai įvertinančios
Kadangi jury sprendžia tik
va”, kurio I tomas praėjusią recenzijos, per kelis mėnesius -kasdieninio gyvenimo pobūdžio
•vasarą pasirodė knygų rinkoje knyga susilaukė 500 prenu- faktiškus klausimus, kurie yra
k- susilaukė reto pasisekimo meratorių ir paskutinėmis die- eiliniam piliečiui suprantami,
knygos mėgėjų bei plačiosios ' nomis aukščiausio įvertinimo— nėra pavojaus, kad bus padaryvisuomenės tarpe.
1000 doL premijos.
VI. Rmjs
neatitaisomų klaidų
Pagal konstituciją, kiekvie
Ęr. Kviklys per 15 metų, nienas pilietis turi teisę turėti
ei. TOTORAITYTĖ-COHN
jury jo bylai spręsti, jei jis to
^naudodamas jokiais kitokiais
Neseniai First National ban- nori. Jei ieškovas ir atsakovas
malonumais,
laisvalaikį prakas New Rochelle surengė tos (Plaintiff and Defendant) susiapylinkės metinę gėlių parodą, taria, kad jie norėtų, kad tei
josi lietuvių pranciškonų veik- gi buvo, šešiolikta. Parodoje bu- sėjas spręstų jų .bylą be jury,
la Amerikoje, ypatingai savo vo įstatyta 278 vienetai įvai- jie gali tai padaryti. Jury nėra
vyskupijoje. Jis labai aukštai riaušių gėlių. Gėlių augintojų privaloma.
įvertino ilgamečio klebono T. tarpe yra ponia C.L Cohn, lie
Taip pat nėra jury “teisinguAleksandro pastangas ugdant tuvaitė, kuri Imivo išstačiusi mo” teismuose (Courts oi Eqšią parapiją, pažadėdamas savo daugiausia jurginus, Pinnoji uity). Courts of Eųuity in Equivisokiariopą pagalbą. Ta pačia premija buvo paskirta kaip tik ty teisė yra sistema, kuri buvo
atvykimo proga provincijolas
nežinoma mūsų civilinei teisei
aplankė ir Pittsburgho lietuvius laimėjo net devynias premijas,
ir visas už jurginus. Paminėti- senųjų angfo-saksų vadinamų
Courts of Chancery, ir bylos
parodoje irgi laimėjo pirmą vie sprendžiamos šituose teismuose
tą. Ponia Cohn pati skaito Dar- yra skirtingo pobūdžio, ir jom
bininką ir nuoširdžiai platina ji dažnai taikomos skirtingos tai
kitiems.
syklės.
Aš jau sodai rangiuos tams-

CORPORATION
Patikima ir žinoma firma Amerikoje, turinti dauge
lio metų patyrimą leidžiamiems siuntiniams į USSR —
PRANBSA:
Eilėje garantuojamų užsakymų sovietinės gamybos
prešrėųu, kaip tai: AUTOMOŲILIAMS, ŠALDYTUVAMS,
TELEVIZIJOS APARATAMS ir kt., pats gavėjas gali pa
sirinkti dovanas už bet Įx>k|o dydžio sumą-

Jūs taip pat galite užsakyti MAISTO PRODUKTŲ

Katalogų prašykite bet kurtame mūsų skyriuje arba
Vyriausioje Intrigoje:

45 Wert 451b Street
New Vodt, N. Y. 10035; Room 110*
Tsia 5-7905
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GERUMAS, KANTRYBE IR MEILĖ - APLEIDO ŽEMĘ
Prieš dvejus metus Pirmo
sios Komunijos
pusryčiuose
jauna ponia kreipėsi Į mane:
— Tik tu man parodyk tą
garsiąją Manikienę, jeigu
ji čia yra.
— O gi ta mamytė tamsiai
mėlynoje suknelėje su baltu
kalnieriuku.
Tai ta Manikienė?!... O aš
ją įsivaizdavau jauną ... ne
daugiau, kaip trisdešimties me
tų”.
Kurią tik gerą organizaciją
bepaimsi, Manikienė joje. Jei
gu ne pirmininkė, tai bent val
dybos narė. Nenuostabu, kad
asmeniškai jos nepažinę Mani
kienę laikė jauna. Energija ir
veiklumas yra juk jaunystės
pažymiai.
Man, priešingai, beveik ne
įmanoma įsivaizduoti, kad Ma
nikienė kada nors galėjo būti
jauna. Ji buvo gerumo, atlai
dumo, kantrybės ir artimo mei
lės įasmeninimas. O tas dory
bes sujungti su jaunyste ne
mažiau sunku, kaip sumaišyti
alyvą su vandeniu.
Ji buvo tikras Lietuvos dai
nų ir pasakų motinos — sen
galvėlės atvaizdas.
MENIKIENĖ — BALFO
ŠIRDIS

Užsiėmusi su ta mokykla,
nepadedi Balfui. Rinkliava ei
na taip sunkiai. Parašytum, pa
ragintum — žmonės daugiau
aukotų, — kalbėjo vyras kely
je į lituanistinę mokyklą gražų
lapkričio 7 rytą.
— Ką aš galiu daryti? Kiek
surinksite, tiek užteks.
— Man gaila Manikienės. Ži
nai, kad ji deda visą širdį.
— Gerai — parašysiu. Bet
tiktai apie Manikienę.
— Rašyk: Hartforde Balfas
yra Manikienė. Nebus Mani
kienės, nebus Balfo, nebus nei
rinkliavos. Tik paskubėk.
Popiet pradėjau rausti at
minties užkampiuose, rinkda
ma dešimties metų prisimini
mus apie 76 metę Beatričę
Manikienę — Hartfordo Balfo
skyriaus širdį. Nespėjau gerai
nei užmaršties dulkių pražarstyti, kai suskambėjo telefonas.
— Manikienė mirė . . Prieš
kokią valandą ... Staiga .. Šir
dis ...

IŠ VISUR

NINA GAILIŪNIENE

kankina. Dėl to, tur būt, visi
tokie “nervuoti” — skundėsi
Keistas jausmas. Rodos, šal kartą velionė, kai atsirado Alto
čiau ir tamsiau pasidarė. Visai ir Balfo valdyboje nesutarimų.
kaip šviesiai užgesus ir šilimai Bet vis tiek visus išteisino.
išblėsus. Gerumas, kantrybė, Blogo žodžio nepasakė.
atlaidumas ir meilė apleido že
Krikščioniško atlaidumo
mę. Jeigu anksčiau prisimini
pavyzdys
mus reikėjo iš atminties per
Velionė pati neturėjo, tai ir
jėgą traukti, tai dabar jie vie
pas kitus nematė piktos valios,
nas per kitą vertėsi patys.
užgautos ambicijos ar papras
‘ ‘Susirinkimas nutarė rūbų tos, išsikerojusios puikybės, ku
šiais metais nerinkti. Man taip
ri visuomenį darbą dažnai jei
gaila tų vargstančių žmonių..
gu ne sugriauja. tai bent ap
Kad nors kiek parinktume. Ir kartina. Pagal Manikienę, žmo
dėžių nereikėtų ieškoti. Iš duk nės yra tarsi indai, pripildyti
ters gavau ... Ką jūs manote? gerumo, teisingumo, meilės ir
Pakalbėkite su savo vyreliu ..” atjautimo. Tik savi rūpesčiai,
Girdžiu tą tylų, aksominį ve asmeniškos nesėkmės, ligos, ir
lionės baisą. Mėginu prisiminti, nuovargis neleidžia tom dory
kada ji skambino, nes tai bu bėm pasireikšti. Piktos valios
vo paskutinis mūsų pasikalbėji ji nepripažino, tik nesusiprati
mas telefonu. Pritariau, kad mą. Ir reikia su velione sutikti.
reikia rūbus rinkti.
Prieš kelerius metus vietos
Argi sunku daryti gerą žo
Balfo-Al
to valdyboje kilo pyk
džiais, kai žinai, kad piršto ne
reikės pajudinti dėl tos rink tis. Piktos valios tikrai nebuvo.
liavos. Senutė Manikienė per Prasidėjo nelauktai, kaip koks
dienų dienas rausis bažnyčios “turneido”, iš mažo nesusipra
rūsy dėvėtų rūbų krūvose. timo. Nuodingais žodžiais, kaip
Kiekvieną peržiūrės, patikrins, ping-pong sviediniukais, svaidė
ar tinka dėvėti. Kraus į dėžes, si įtūžusios pusės. Mėtoma pro
kaip Lietuvos motinos krovė Į tokolų knyga bildėjo ant stalo.
skrynias dukterų kraiti. Per O Manikienė, šypsodamasi, ne
20 metų šimtus dėžių prikrovė, pakeldama balso, nesiskųsda
tūkstančių tūkstančius rūbų iš ma, kad reikia tris valandas sė
siuntė per Balfą, nes jai visa dėti šaltame bažnyčios rūsyje
dos buvo . . . taip gaila tų vargs senai ir ligotai, švelniai rami
no: — Nesibarkite, vaikeliai, netančių žmonių.
sibarkite
... Reikia atleisti, su
Kodėl ji ieškojo pritarimo
tokiu švelniu būdu? Kodėl su sitaikinti, gražiuoju išsiaiškin
sirinkime neprieštaravo valdy ti...
Niekas dėmesio nekreipė. Ji
bos nutarimui? .Ar ne kiekvie
kantriai
laukė ir tylėjo.
nas iš mūsų jos vietoje būtų
Tos mano kojos nepakenčia
išdidžiai pasakęs: “Aš visados
rūbus sutvarkiau. Ir šįmet su šalčio ... Grindys cementinės,
tvarkysiu. Jeigu darbu neprisi- Eisiu atsigerti šilto vandens iš
dedate. tai bent netrukdykite krano” — pasakė, Savo kojas
ir cementines grindis kaltino
nutarimais”.
Toks protestas, kad ir teisin senutė, o ne pyktyje galvas
gas, užgautų kitus, sukeltų gin praradusius bendradarbius. Ji
čus. Manikiesė taip negalėjo buvo taikos angelas.
Velionė atsiimdavo karčių pi
pasakyti. Ji buvo įkūnytas g epirų porciją, kaip ir kiekvie
rūmas.
Kad tie žmonės taip greitai nas atsiima, kuris dirba visuo
užsigauna.
sunkiai susitaiko. menini darbą.
Toks ir toks paaukojo 10 do
Gražumu būtų galima viską su
tvarkyti. Nemėgstu tų ginčų. lerių, o jo pavardė nebuvo ra
Ale, ką dabar darysi, vaikeli, dijo paskelbta — priminė.
— Pavardė buvo neįskaito
kad gyvenimas ne visiems yra
lengvas.. Jauni turi vaikučius ma.
Tai paminėjome, kad nežino
užauginti, nuo darbų išvargę.
Senus vėl skausmai ir ligos mas asmuo paaukojo.

Lietuvos Atstovas J. Rajec
kas su žmona dalyvavo Baltimorės lietuvių svetainės auksi
nio jubiliejaus bankete ir ten
pasakė kalbą.
— Elena Valiūnienė, Nevv
Rochelle, N,Y., prof. K. Pakš
to paminklui-monografijai pa
aukojo 25 dolerius. Paminklas
šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje, numatytas
pašventinti
1965 gegužės 30. Paminklo pro
jektą be atlyginimo sutiko pa
ruošti arch. Jonas Mulokas.

— Parodoje pavasari bus lie
tuviškos lėlės. Informacijos tar

1$ SKAUTŲ ŠVENTĖS Nevv Yorke Apreiškimo parapijos salėje. Nuotr. R. Kisieliaus.

“JONO STALO” VAKARAS BALTIMORĖJE
Nors ir pavėluotai, noriu ati
taisyti ir papildyti Darbininko
š.m. 69 ir 71 numeriuose til
pusias Baltimorės žinias.

Vadinamas "Jono Stalas” Bal
timorėje Hollins Markete pla
čiai žinomas ne vien vietinių
lietuvių ir kitataučių, bet ir už
Baltimorės ribų. Jono Sta
las" vienintelė vieta Baltimorė
je, kur platinama lietuvių mū
sų spauda ir mūsų krašto auk
sas — gintaras. Be tų kultūros
ir puošmenų dalykų, “Jono Sta
las” verčiasi iš maisto produk
tų pardavinėjimu, daugiau dė
mesio kreipdamas į lietuvių
skonį. Ten rasite ir Andrulio
sūrį, ir skilandį, ir rupią “lie
tuvišką” duona.

“Jono Stalo” savininkai —
Jonas ir Albina Jakubauskai
Nepriklausomos Lietuvos kario
šeima. Jonas Jakubauskas pa
triotas — karininkas ir svečio
je šalyje, dirbdamas sunkų fi
zinį darbą cukraus fabrike, ne
užmiršta lietuviškų reikalų. Kas
met, Vasario 16-tos proga, sa
vo lėšomis duoda per Baltimorės radiją ekstra, tai dienai
pritaikytą pusvalandį. Ir dabar,
norėdami kultūringai atžymėti
— Žinau, vaikeli. Bet kai
savo prekybos 5 metų sukaktį,
žmogus supykęs, tai ir klausyti
Jakubauskai š.m. spalio 24 die
(nukelta i 7 psl.j
ną ruošė koncertą. Dėka Jaku

nyba, buvusi prie lietuvių dai
nų šventės rengimo komiteto,
paliko veikti ir toliau. Jos na
rys A. Sniečkus lankėsi Washingtone, rūpindamasis, kad pa
vasari, parodą atnaujinus, bū
tų išstatytos lietuviškų vestu
vių lėlės. Numatyta taip pat pa
rodyti rąžančių, kuris Sibire
tremtinių buvo pasidarytas iš
duonos.
Ta pati informacijos tarnyba
susirūpinusi ir kitokiais būdais
garsinti Lietuvos bei lietuvių
vardą. Šiuo tarpu sustojo prie
minties — siekti, kad kuris vie
šasis pastatas ar kelias būtų
pavadintas lietuvišku vardu.
Savo akcijai susirūpino Įtraukti ir lietuviam palankių
amerikiečių.

omponavo chorui ir solo patei
kė kelius muzikos kūrinius. Al
dona Kepalaitė — stipriai ky
lanti mūsuose pianistė. Šį kar
tą ji turėjo daug vargo su BalKoncertas buvo ne “Rūtos”
timorės svetainės pianinu. Vi
ansamblio iš Nevv Jersey, kaip
talis Žukauskas buvo koncerto
rašoma “Darbininko” 69 Nr.,
programos vedėju ir iš tikro
bet Nevv Yorko Vyrų choro, va
juokino publiką daugiau nei
dovaujamo muziko Vlado Balt
anąsyk “Diagnozėje”, daktaro
rušaičio. Ši klaida, per kores Augustino Kaunaičio rolėje.
pondento Jono Obelinio neap
— Petras Jurgėla kalbėjo
Koncertui pasibaigus buvo
sižiūrėjimą, daugelį suklaidino
apie Lietuvos kariuomenės, par
ir norintieji išgirsti Nevv Yor šauni vakarienė ir šokiai.
tizanų ir šaulių žygius 1918ko Vyrų choro dainų. į kon
Jakubauskai nepamiršo kon 1920 m. ramovėnų surengta
certą neatvyko. Programai va
certo dalyviams ir dovanų: Al
dovavo aktorius humoristas Vi donai Kepalaitei — gėlių puokš me Lietuvos kariuomenės minė
talis Žukauskas, kuris, tiesa, bu tė, Vitaliui Žukauskui — Ra- jime lapkričio 21 Philadelphijovo š.m. rugsėjo 26 d. pasiro džiaus poezijos rinkinys. New je. Dalyvavo ramovėnai, L B
dęs Baltimorės scenoje, bet Yorko Vyrų choras gavo padė veikėjai ir gražus šviesuomenės
“juokino” publiką ne savo kos raštą — adresą: “Nevv Yor būrys. Rytą Įvyko pamaldos už
anekdotais, kaip rašo J. Obeli ko Vyrų choro vadovui muzi žuvusius dėl Lietuvos laisvės
nis “Darbininko” 69 Nr., bet kui Vladui Baltrušaičiui ir cho kovotojus.
statė A. Kairio “Diagnozę” ir ro iškiliesiems dainininkams.
— Nauju kalėdiniu atvirukų
ten “rodėsi” daktaro Augusti
galima gauti Darbininko admi
Griuvėsiuose tūnos galingos
no Kaunaičio rolėje.
nistracijoje. Atvirukai lietuviš
tvirtovės, apžels piliakalniai ir
Jono ir Albinos Jankauskų karžygių kapai, bet dainoje
į- kos nuotaikos, dviejų spalvų,
— “Jono Stalo” vardu koncer amžinti žygiai liks gyvi tautos tekstai įrašyti lietuviškai arba
tas Baltimorėje š.m. spalio 24 širdyse. Nemuno krašto žmo angliškai, šeši skirtingi pieši
niai. Dvylika atvirukų su vokpraėjo pakilioje nuotaikoje. N. nės dainai guodėsi, daina lydė
kais — 1,50 dol.
jo
darbymety,
daina
liepsningai
Yorko Vyrų choras, vadovauja
— Stasys Gečas, JAV LB
mas muziko Vlado Baltrušaičio aidėjo karo žygio audrose. Lie
tuvos sūnūs ir dukros, Neprik Centro Valdybos pavedimu, at
savo užsibrėžtą programą išpil lausomybės vėliavomis nešini,
einančių metų liepos mėnesį or
dė puikiai ir choro dainininkai dainomis nuskaidrino apsiniau ganizuoja ekskursiją lėktuvu į
buvo savo balsų aukštumoje. kusią Tėvynės padangę. Tik Europą. Visi ekskursantai turės
Pianistė Aldona Kepalaitė ak- tai dainoj nebaigs skambėję ir proga dalyvauti Europos lietu
didžios kovos ir vardai ir gal vių studijų savaitėje Vokietijo
naujų dienų skelbėją pašauks je. Norintieji ekskursijoje daly
kovon dainos aidai. Šiandien vauti registruojasi adresu: Sta
klausydami Jūsų dainų, ger sys Gečas, 7252 So. Rockvvell
lingai sugaudė pilgrimų choras biamieji New Yorko Vyro cho St., Chicago, Illinois 60629, Tel.
i- PR 8-8034.
iš G. Verdi operos “Lombar ro dainininkai ir Vadove,
žvelgėmę
gražiąją
Dubysą.
Ne

dai". Klausytojų bendram susi
žavėjimui darniai išpildyta dar muno platybę ir mūsų Lietuvą
— Pranciškonu vienuolynui
eilė dainų: “Mergužėle mano visą! Dėkingi linkime Jums ža Greene, Maine, reikalinga virė
miela" (J. Gruodis). “Lino žie dinti Tėvynės meilę čia. išeivi ja. Priimtina ir vedusiųjų pora.
das” (J. švedas), “šokio daina” joje. ir su skambia daina grįžti Kreiptis: Franciscan Father.s,
(Fr. Schuberti ir “Barkarolė" laisvon Lietuvon! “Jono Stalo” Greene, Maine — Tel. 946(R. Antolisei). Išpildant C. Sas Baltimorėje savininkai”. J. M. 5511.
nausko “Karvelėlį", solo parti
joje vėl teko išgirsti solistę J.
Liustikaitę.
Koncerto pabaigai prie 65
' choro
■
. operos, st. 6-----Varpas. Toronto
8-..............................
liet, dainos ir 6- -liet,
00 $5 00
suaugusiųjų choro narių prisi
Sutemų garsai, V. Stankus. 10 muzikos šokių....... Stereo 6.00 $5.00
jungė ir visas jaunimas, bend
4.00
Dainos iš Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų.
5.00
Lietuvos prisiminimai. L. Juodis. 14 liet, dainų akomp. gitara
romis pajėgomis galingai išpil
8.00
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai. 2 pi.. 24 1. šokių ir dainų
dant M. Petrausko “Pasėjau
4.00
Lietuvių tautiniai šokiai. J. Stuko leid. 14 tautinių šokių .........
4.00
Težydi vėliai Lietuva. Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų
kanapę".
4.00
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet, šokių
Besidžiaugiant tiek suaugu
4.00
Dainos Lietuvai. S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų
i
4.00
Lietuvos
kanklės.
14
liet,
kūrinių,
vad.
O
Mikulskinei.
Ster.
$5
siųjų. tiek jaunųjų choristų
4 00
Mylėsi Lietuva iš tolo. II dainų šventės 15 rinktinių dainų
darbu. įdėtu besiruošiant šiam
4 00
Worcesterio Mėgėjų ratelio. 14 lietuviškų dainų
5
00
Kalėdų
giesmės.
Br.
Budriūno
Ansamblio
II
kalėd.
giesmių
koncertui, ypatingai tenka pa i
5 00
Tėvynei aukojam, Dainavos Ansamblio. 14 1. dainų. Ster. $6
sigėrėti abieju choru vadovo
6 50
Mes padainuosim, .Čiurlionio Ansamblio 16 1. dainų. Ster. $7.50
7 00
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrijot. maršų
kun. Br. Jurkšo pajėgumu iš
5 00
Ar žinai tą šalį, R. Mastienės, 13 liet dainos solo
gauti tokius našius rezultatus.
A. šabaniausko. po 12 dainų-šokių X ir XI albumai po $5.00 10 00
Lietuviškos dainos ir šokiai. Monitor Co. 16 I. dainų ir šokių
Tenka taip pat su pagyrimu pa
5 00
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų
stebėti. kad visos dekoracijos
.-> 00
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai
Ar pameni. V. Stankus. 10 šokių muzika solo.
Ster. $6
5 00
taip pat buvo sukurtos ir pa
15
00
Milžino paunksmė. Montrcalio 1. dramos teatro 3 pi. albumas
gamintos paties kun. Br. Jurk
1 00
Suk, suk ratelį. Vilniaus choro 11 liet, dainų
ii.oo
Pilėnai. Liet. opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės)
šo.
3 00
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaik dainos
Tiek chorų, tiek solo daino
4 00
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai
5 00
Dainuojame su Lione 16 liet, dainų. įdainuotų L. Juodytės
mis pianinu sklandžiai pritarė
4.00
Mes žengiame su daina. New Yorko vyrų okteto 17 damų
Dalia Skrinskaitė. neseniai bai
5 00
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų plokšt.
5 OO
Linksmieji broliai. 12 liaudies kūrinėlių
gusi Toronto konservatoriją.

bauskų populiarumui, koncer
tas pasižymėjo retu Baltimorės
lietuvių dėmesiu — lankėsi
virš penkių šimtų asmenų.

MENO ŠVENTE TORONTE

TėV. PLACIDAS BARIUS, O.F.M. Prisikėlimo parapijos klebonas, dėkojo
programos dalyviams. Nuotr. M. Pranevičius.

Prie Prisikėlimo parapijos
Toronte veikia suaugusiųjų ir
jaunimo chorai savo globėjos
šv. Cecilijos šventėje lapkričio
22 d. surengė didingą jungtini
pasirodymą. Jau penkerius me
tus su šiais chorais besidarbuo
jąs kun. Br. Jurkšas ir ankš
čiau yra pateikęs Toronto lie
tuviškai visuomenei
puikių
koncertų, bet ši kartą erdvią
salę gausiai pripildę klausyto
jai liko sužavėti maestro suge
bėjimais bei visų bendro dar
bo rezultatais.

>\

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS VAIKŲ CHORAS TORONTO KANADOJE. Nuotr. M. P> anevičiaus.

Programos pirmąją dalį išpil
dė jaunųjų choras, kuriame da
bar dainuoja 120 vaikučių. At
sivėrus užuolaidai, atitinkamo
mis dekoracijomis papuoštoje
scenoje jaunimas išpildė paties
kun. Br. Jurkšo sukomponuotą
įscenizuotą dainą "Palangos jū
reiviai”. Toliau buvo eilė lietu
vių kompozitorių dainų: “Iš
tolimos šalies” (A. Vanagaitis),
“Tau mano mamyte” (V. Palta
navičius), “Na ir žąsys" (N.N.).
“Grėbėjėlė” (J. Karosas), “šienpioviai” (J. Karosas). Išpildant
F. Chopin “Paukštelio dainą”,
solo dalį atliko jaunasis A.
Chvedukas, visus nustebinda
mas plačio balso skale. Progra
mą gyvai paįvairino eilė įscenizuotų dainų: “Aš ir šunelis” (L.
v. Beethoven), “Tu mergelių
dainavimas" (A. Kačanauskasi
ir “Jaunieji virėjai” (kun. Br.
Jurkšas).
Po pertraukos vyrų choras
publikai suteikė malonią staig
meną. išpildydamas vienuoly
no sceną iš G. Verdi operos
“La Forza dėl Destino". Ištiki
mai prisilaikant operos dvasios
tarp pritaikytų dekoracijų pa
sirodė vyrų choro nariai vie
nuoliškuose abituose. Leonoros
solo partiją su giliu išgyveni
mu išpildė solistė Janina Liūstikaitė. Po to moterų choras
grakščiai pasirodė su dviem
dainom: “Plaukia Nemunėlis"
(L. Andrulis) ir “Ateisiu" (Liau
dies daina).
Į sceną vėl sugrįžus vyrų
chorui, jungtiniame sąstate ga

Ilgo grojimo lietuviškos plokšteles

Prie spektaklio bendro pasi
sekimo prisidėjo ir J. Žadavičiaus tvarkomas specialus ap
švietimas. bei visoms įscenizacijoms J. Jagėios pritaikytas gri
mas.
Koncertas
baigtas tautos
himnu.
K. Bč.

Liet, dainų ir operų rinkiniai, J Karvelis. 10 plokštelių
po
Clevelando Vyrų oktetas. 12 muzikos šokių rink Stereo $6.00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno
Dainuojame su Rūta. J. Stukas. Rūtos ans 17 liet d
Lione Jodis Contralto. Toxvn Hali 14 kūrinių rečitalio pi.
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras
Poezija. A. Gustaitis ir Stasys Santvaras
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1. 2 pi 2 žod.)
Lithuaman 2-speed record course

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 VVILLOUGHBY AVĖ. BROOKLYN, N. Y. 11221
(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50e)

5 00
5 00
600
4 00
6 OO
5.00
5,00
3 00
3 OO

LINIUS
to pajamos nepn
doL per metas.
Kelionės išlaidas

;

Pavasarį buvo daug spaudo. ’ je ir kongrese kąftėtą apie su
mažintus federalinius mokesčius. Nuo šių metų kovo 5 d.

nurašyti.
Nelaimių nuostoliai dėl ug
nies ar auto nelaimių bus ga
lima nurašyti tik virš 100 dot
| kitus pakeitjzhus, liečian
čius specifines grupes, kaip
pvz. pajamų lygų išdėstymą per
eilę metų, pajamas, uždirbtas

nereikės*jei įs- jame

’ turbūt visi pastebėjome, kad iš
pęnkertas metas.
* algos išskaitymai buvo sumažin- gyveno
" ti. Kartu su mokesčių suma Tačiau. jeįgoi nimo pardavimo
žinimu buvo pravesti tam tikri kaina yra virš 20,006 <oL, tai
taksų kodekso pakeitimai, ir reikia mokėti proporcinga mo profesinė —prekybos dalis ga
lima nurašyti..
šis naujas kodeksas yra žino kesčių dalis.
Vairių išlaidos mokėtojams
mas, kaip “Tax Code 1964”.
Visos karitatyvinės ir hąžny' Prieš pastarąjį visi įstatymai virš* 65 metų bus lygiai skaito
buvo grindžiami 1954 metų mos su daktarų išlaidoms. To ligi 30 proc. bruto pajamų. Pir
kiu būdu jų nereiks sumažinti ma ši riba buvo vartojama tik
kodeksu.
_
vienu procento bruto pajamų.
bažnyčioms, mokykloms ir li
Dabar yra pats laikas bent
Taip pat vyresniam mokes goninėms, dabar ji yra pripa
trumpai pažvelgti į būdingiau
sius pakeitimus, kad dar per čių mokėtojams yra duodami žįstama visoms socialinėms ir
ateinanti gruodžio mėnesi sali aukštesni kreditai dėl randų ir paramos organizacijoms.
ma būtu savo finansus atatinka procentų pajamų, tokiu būdu Pakeitimai netaip jau naudingi
mai tvarkyti.
Kreditas dėl gautų dividentų
Kiti naudingi pakeitimai
Mokesčiu sumažinimas
iš akcijų yra šiemet sumažin
Naujas kodeksas leidžia nuo tas nuo 4 proc. ligi 2 proc., o
Mokesčiai yra
sumažinami
laipsniškai per 1964 ir 1965 •pajamų nurašyti gyvenvietės kitais metais visai panaikintas.
metus. Galutinai individas, už •perkėlimo išlaidas, jeigu tai yra Iš kitos pusės, dividentai ligi
dirbdamas apie 6,000 dol. — surišta su darbo ar darbovietės 100 dol. visai netaksuojami: čia
taip sakant, kerpama nuo vie
per metus, sutaupys apie 200- perkėlimu.
Vaikų priežiūros išlaidos, tuo no paklodės galo ir siuvama
250 dol., nuo mokesčių. Kadan
gi išskaitymo procentas buvo metu kai motina ar našlys tė prie kito, ir nauda ar nuosto
apskaičiuotas, kad tiktų
ir vas dirba, yra pakeltos ligi 900 lis priklausys, kuriame gale at
1965 metams, daug žmonių, da dol. per metus, jeigu tėvų bru- siras mokesčių mokėtojas.
rydami metinę atskaitomybę
dėl 1964 metų, patirs, kad jie
yra valdžiai skolingi. 1965 me
tais šis skirtumas tarp išskaity
mo iš algos ir pačių mokesčių
turėtų išsilyginti. Kaip žinia,
vedant metinį balansą su val
džia, rezultatai daug priklauso
MALDAKNYGĖS
nuo pripažintų išlaidų. Kadan
Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro, su daugybe
gi 1964 metais mokesčiai yra
3.00
novenų ir naujų maldų
šiek tiek didesni, nei jie bus
Būk mums malonus, kan. F. Bartkaus, mažas lie
kitą metą, tai ir visos ga
3.00
tuviškas sekmadienio mišiolas
limos išlaidos
yra
geriau
1.25
Marija, gelbėki mus, Sibiro lietuvaičių maldaknygė
nurašyti šiais metais. Čia. kiek
laikraščio vieta leidžia, pažvelg
RELIGIJA, FILOSOFIJA
sime į būdingiausius pakeiti
1.00
Mano katekizmas, vaikučiams, spalvotas,
mus.
1.00
šv.
Pranciškaus
pėdomis,
III-jo
ordino
vadovėlis
Naujas statutinis išlaidų
1.00
Tikybos vadovėlis, katekizmas paaugusiems
nurašymas
Katalikų katekizmas, suaugusiems platus religijos
Kas nenori atskirų išlaidų,
3.00
aiškinimas
kaip pvz. aukų, gydymo, vieti
2.00
Lekcijos ir Evangelijos sekmad., švent
nių mokesčių atskirai išskai
2.00
šv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskio
čiuoti, gali imti standartines
1.50
Gegužės
mėnuo,
Tėv.
Kornelijaus
Bučmio,
O.F.M.,
išlaidas. Pagal seną Įstatymą
1.00
šv. Pijus X, kun. J. Petrėno
tos standartinės išlaidos 2buvo
' Šv. Pranciškaus regula ir konstitucija
' - 1.00
10 proc. bruto pajamų, Bet ne
1.00
Kova prieš Dievą Lietuvoje, dr. J. Savasio
daugiau kaip 1000 dol. Naujas
1.00
Katalikai,
pasaulėžiūra
ir
politika
įstatymas papildo senąjį, ta
200
Saulės giesmė, dr. A. Maceinos
prasme, kad mokėtojas gali vie
2.00
Marijos
apsireiškimas
Liurde,
vysk.
P.
Bučio
toj 10 proc. naudoti taip vadi
1.00
Pranašystės apie pasaulio pabaigą
namas minimalines išlaidas, ku0.50
Eisiu
pas
Tėvą,
kun.
J.
Burkaus
. rios yra 200 dol., plius 100 dėl
1.00
Šv. Antanas Paduvietis, Nello Vien
kiekvieno išlaikomo asmens,
2.00
Negesinkime aukurų, vysk. V. Brizgio
įskaitant save. Tad, keturių as
2.00
Milžinas, didvyris, šventais, kun. Pr. Gaidos
menų šeimai šios minimalines
1.00
Prie vilties kryžiaus, dr. J. Prunskio
išlaidas būtų 600 dol. Tokiu
Jaunuolio
būdas,
kovos,
mokslas,
religija,
Tihamer
būdu, jeigu pajamos yra žemiau
2.00
Thato (keturios knygutės)
6000, šis metodas bus naudin
1.00
Tautinis
auklėjimas
šeimoje,
V.
Čižiūnų
giau vartoti negu 10 proc.
10.00
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, I tomas
Mokesčių palengvinimas vyrės*
12.00
Šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, H tomas
3.00
Ateitininkų vadovas, kun. S. Ylos
Kaip žinome, pelnas, gautas
2.00
Didžioji padėjėja, dr. A. Maceinos
iš savo namų pardavimo, irgi
1.00
Šv. Pranciškus Asižietis, T.D. Daveau, O.F.M.
yra apdėtas mokesčiais. Pagal
8.00
Serafiškuoju keliu, mastymai T. Hasenoehrl
naują Įstatymą pardavėjui 65
2.00
Ateitininkų ideologija. St. Šalkauskio
metų amžiaus ar vyresniam jo3.00
Gyvenimo šaltiniai, apie sakramentus, kun. S. žilio
4.00
Niekšybės paslaptis, A. Maceinos
0.50
lietuviškas auklėjimas šeimoje, L. Dambriūno
VYRAUJANTI
1.00
Didžioji savaitė ir apeigos
KRAUTUVĖ
Dovanų ir įvairių reikmaLIETUVOS ISTORIJA, GEOGRAFIJA
tj — ivezhi « Vokietijos
Gausus visiem didžiai reikalingų
1.00
Vysk. M. Valančiaus biografija, V. Biržiškos
prekių sandėlis
1.50
Maironis ir jo gyvenimo bruožai. Aidų leid.
2.00
Mistiniame sode, kan. M. Vaitkaus
1.00
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičiaus
2.00
Lietuviškoji išeivija, prel. M. Krupavičiaus
1.00
lietuvių archyvas, bolševizmo metai
-—n r-.Asn sueriab-b*:
1.50
Padangių keliai (astronomija) kun. P. Vaserio
VOKIŠKAS PORCELIANAS
2.00
Argentino lietuviai
Kavos ir arbatos nn-dvkai
1.00
Lietuvos vaizdeliai, A. žemaičio
Jvairi’} vaisių džiovintos žievės
Sa’dnmvnai - Pyragaičiai
1.50
Trys ultimatumai, dr. P. Mačiulio
įvairios lėkštės
12.00
Aleksandrynas. V. Biržiškos, I ir D tomas už
Papuošalai. vazos, peleninės ir 1.1.
300
Tėvynėje ir pasaulyje, kan. A. Steponaičio
Kavos servizai, sausainiams dėžutės
Visame peaaulv žinomos
6.00
VI. Nagius-Nageričius, dr. B. Matulionio
P.OSENTHALIO 9TATULŽLCS
5.00
Senasis Vilnius, dr. A. SApokos
Tikri gintarai
6.00
Suvažiavimo darbai IV knyga
Vokiškos rašomosios plunksnos
Importuoti švino kristalai ir
10.00
Suvažiavimo darbai V knyga
spalvoti romėniški
6.00
Art CoUection, pranciškonų meno galerija
KRISTALAI
5.00
Lietuvos
vaizdų
albumas,
V.
Augustino
Elegantiški stiklo išdirbiniai
200
Teroro ir vergijos imperija Rusijoje, K. Bielinio
Muzikos dėžutės, alaus taurės
S<hwarzwaMo laikrodžiai
1.50
Su Minija į Baltiją, kan. M. Vaitkaus
Meniški keramikos išdirbiniai
3.50
Negęstanti šviesa P. Garšvos (marijonai)
Originalės Hummel figūrėlės
2.00
Mokslas ir religija, dr. J. Prunskio
S-’lingcr pitono guminiai
\V>fF metal niat dirbiniai
Lietuvos vyčiai Amerikoje. Ig. Sakalo
5.00
Namų apyvokos reikmenys
2.00
Lietuva Europos nugalėtoja, A Gustaičio
kosmetika ir kt.
Mūsų šokiai, II-osio tautinių šokių šventės repertoa.
3.00
Didžiausias pasirinkimas vokiškų
KALĖDINIŲ KORTELIŲ

W. H. VVARNECKE, Ine.
Das Gescbenk • a Importhaus
1289 LBXI NOTOM AVĖ.
(tarp S6 Ir $7 Eta »
New York 28, N.Y.; LE4-4877
Atidaryta iki 9 vai. vakaro.

BELETRISTIKA

Valentina, A. Vaičiulaičio
Vytis ir Erelis. J. Kmito

1.00
1.00

LINOTIPININKAS IR SPAUSTUVĖS DARBININKAS.
mokų$ rinlyHos r spausdinimo—preso darbų. Yra
motyns nMjnpmmKO oorDOa Kasyn —
“ŽIBURIŲ" Spauduo Bendrovės valdybai, 941 Bundas Street West,
. 'Toronto 3, Ont, Canada

SBip BMiJVr OjĮĮfCCjlĮ». GfeKtMlfeS»

automobOių registracija, vairuo
tojo tektimb mokesčiai. Tad,
jeigu kas rakėir gėrė vien dėl
to, kad mažiau mokesčių mo

kėti, — tesustojo, nes tai nie
ko nepadės. Didesni taksai, kai
pvz. ant namų, steitų pajamų

•gal plačiajai visuomenei nėra
taip švarinos. Kituose straips
niuose stengsiuosiu po vieną
specifinę šaką išgviklinti, kad
skaitytojui būtų reali nauda.

VERTINGA KALĖDINĖ DOVANA
Vienintelė pasaulyje kanklių plokštelė

LIETUVOS KANKLES

kalus.

tarp 14 jvairių MetuviSkų melodijų ir kalėdinė giesmė Sveikas Jėzau

Užsakymus priimame iki gruodžio mėn. 2 d.
kai-tu su money order ar čekiu:

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
19700 RENWOOD AVENUE, EUCLIO, OHIO, 44119

Radk> Valanda

STEREO $4.95

HI-FI $3.95

♦ HĮlIilįl
1016 StfflffėrRd^HillsiSr

Tel. (201) 289-6878

TIK

UŽSISAKYKITE papiginta

KALĖDŲ
DOVANOS

“Žiburiy* spaustuvei reikalingi:

kaina uetuviškų knygų

žvaigždė viršum girios, Alės Rūtos
Susitikimas, J. Gailiaus
Gundymai, J. Gailiaus
Pabučiavimas. J. Grušo
Kryžiuočiai, H. Sienkevičius, trys tomai
Kalvos ir lankos, A. Baranausko
Uždraustas stebuklas, S. Būdavo
Saulės grįžimas, A. Barono
Kaimietiškoji pslamė, vertė V. Kazokas
Grožvydės meilė, P. Orintaitė
Purienos po vandeniu, Pulgio Andriušio
Dažytas vualis, W.S. Maugham
Gyvenimas yra dailus, V. Volerto
Sveiki, gyvi, J. Parojaus

2.00
1.00
1.00
1.00
5.00
2.00
1.50
1.50
1.50
2.00
1.50
3.00
2.50
2.00

VIENAS

DOLERIS

Kas prisius 1 dol. su nauju adresu, gaus
DARBININKĄ susipažinti iki šių metų pa
baigos. Kas prisius 5 dol., gaus vieneriem
metam.
Kviečiame pasinaudoti metų pabaigos
papiginimu ir užsakyti DARBININKĄ sau
arba artimiesiem. Paraginkite draugus
bei pažįstamus arba prisidėkite auka,
kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori
skaityti, bet negali užsimokėti. Prašome
pasinaudoti užsakymam šia atkarpa.

DARBININKAS
910 WILLOUGHBY AVĖ., BROOKLYN 21, N. Y.

Prašau siųsti laikrašti adresu:
POEZIJA

Atviros marios, L. Andriekaus
Saulė kryžiuose,-; L, Andriekaus
Naktigonė, L. Andriekaus
Marijos žemė, A Tyruolio
Alfa ir Omega, M. Vaitkaus
Relikvijos, Nerimos Narutės
Beržų pasakos, O.B. Audronės
Sacra Via, A. Tyruolio
Aukos taurė, S. Santvaro
Veidrodis jūros dugne, V. Bogutaitės
Vidurdienio sodai, B. Brazdžionio
Poezija, J. Aisčio
Respublika, S. Lauciaus
Anykščių šilelis, A. Baranausko
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės
Martynas Fierro, J. Hemandez
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio
Sidabrinės kamanos, K. Bradūno

2.00

Vardas ir pavardė

2.00
1.00
1.00
1.50
2.00
1.50
1.00
2.50
1.00
4.00
6.00
1.00
5.00
2.50
1.00
1.00
2.00

AAresss

c ..

Užsakė
Siunčiu už prenumeratą $.

Siųskite j Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei.
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu, tuojau! Išpardavimas
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

VADOVĖLIAI, KNYGOS JAUNIMUI

Elementorius E, Ig. Malėno
Kregždutė, A. Rimkūno, pirmoji dalis
Kregždutė, A. Rimkūno, antroji dalis
Kregždutė, A. Rimkūno, trečioji dalis
Svirplio muzikanto kelionės, V. Tamulaičio,
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienės
Kas gražu, vaikams piešinėliai
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka
Dvylika brolių juodvarniais lakstančių, angliškai
Jaunojo galiūno keliu, kun. P. Gavėno
Lietuvos laukai; S. Jonynienės
Ten. kur Nemunas banguoja, A. Tyruolio
Gintaras, J. Plačo
Tėvų šalis, S. Jonynienės
Lietuvos spalvos žemėlapis,-J. Andriaus

2.00
2.50
3.00
3.25
2.00
0.50
0.75
1.25
1.00
2.00
3.00
3.50
4.00
3.50
2.50

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCEY, N. Y. C.
Krautuvės atviro* kasdien ir sekmadieniais,
itskyru* iettadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckenstefno krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į
virtų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

MUZIKA
Lietuviška muzika, C. Sasnausko
Kalėdų balsai, mišriam chorui
Liaudies damos, K. Banaičio
Garbė Dievui, kun. K. Senkaus, giesminėlis su
gaidomis

2.00
1.00
1.00

3.00

Vilnonės meUMagus kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat
Miltinės, matytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir
taukai — Geriausios rOMes pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paraoMant pakietus | Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
T«L AL 44319 • 200 Ordurd St. Nt. Yerk. N.Y. 10002

Darbininko administracijoje veikia spaudos kioskas. Čia
gaunami naujausi lietuviški leidiniai, maldaknygės, lietu
viški kryžiai, gintaro ir odos darbiniai, lietuviškos ilgo gro
jimo plokštelės, kalėdiniai atvirukai, atvirukai aš pasauli
nės parodos.
Rašyti arba kreiptis

IĖ7 ORCHARD ST. N. Y. G

ToL GR 7-1130

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

IIAVEN REALTY
Red Estete
mgų utotocųoė.

Tfandfrn nuo 9 iki S vai.; teStodieniaijs iki 6 vai popiet.

Tat VI 7-4477

TĖ 0-9730

Vitkus ir B.J Vitkus. Oevelando atstov. per B. IdriJį: AJ.
Kasiulaitis 2Q dot Jon. Daugė

GERUMAS IR MEILE
(atkelta iš 5 psl.)
nenori. Kad jūs gražų laiškutį
jam parašytumėte. Žmogus at
sileistų.
— Atrodo, kad jau gavote
nemažai vėjo, kad reikia ir
laišką rašyti ir iš radijo klai
dą taisyti.
— Na, ką dabar daryti. Kai
bara, patyli, paklausai ir pra
eina. Reikia nukęsti, vaikeli, ir

Marifrienė buvo krikščioniš
ko atlaidumo pavyzdys.
Visuotinis paMtikėjimas
Kur pinigai, ten nesutarimai
ir įtarimai. Todėl visuomeninių
pinigų visi kratosi, kajp ka^tų
žarijų, kad geras vardas nęmikentėtų, tad liežuvių išvengtų.
Atidaryti aukų dėžutę
vo
kus su keliomis dešimtim^ do
lerių -renkasi visa valdyba su
iždo globėjais ir dar džiaugia
si prigriebę pašalinį liudmitrtą.
Manytum, kad ‘Cosa
nariai skaito milijoną dolerių
ir dreba, kad -vilias kito neap
gautų.
Balfo skyrius Hartforde kas
met darė pinigines rinkliavas.
Autos visados buvo siunčiafBOS
Beatričės Manikienės vardu ir
jos namų adresu. Pasitikėjimas
buvo abipusis. Visuomenė past
tikėjo Manikiene, o Manikienė
pasitikėjo visuomene. Ji vokus
su -pinigais gavo ir atidarė be
jokių protokolų be liudininkų.
Rinkliavos metu dažnai skam
bėjo telefonas:
“žinau, kad atimta. Noriu tik
pasidžiaugti. įmonės geri, au
koja. Jau turiu 270... 315..
400. Kad taip surinktume 500.
Būtų gražu”.
Kiekvienu doleriu, kuris ėjo
Balfui, senutė džiaugėsi dau
giau, kaip savais pinigais.
Varge augus, vargą suprato
Kodėl veikmei taip gailėjo
vargstančio žmogaus? Tur būt,
dėlto, kad ji pažine vargą savo

Art CoHectien albumas, ku
riame telpa trisdešimties lietu
vių dvitioinkų kūriniai, sutrik
ti pranciškonų vienuolynuose,
tik ką išėjo iš spaudos, tiražui
išleistas, 126 psl. Pauliaus Jur
kaus redaguotas. Įvadas, para
šai ir biografijos anglų kalba.
Puiki dovana drabgams, nekal
bantiems lietuviškai Įtrina B
doL Galima gauti adresu Bartu
rinkas, 910 Wiliougbby Avė.,
Brooklyn 21, N.Y.

jaunystėje. Velionė gimė Smil
gų bažnytkaimyje, Panevėžio
apste*. Tėvas buvo bažnyčios
špitolninkas. Uždarbis menkas,
o burnų daug. Beatričė anksti
paragavo samdinės duonos. Jos
broliai — Antanas Kneižys, dar
gyvas, ir tun. S. Kneižys, mi
ręs Amerikoje — išėjo moks
lus. O Beatričė Lietuvoje netu
rėjo mokslui lėšų. Amerikoje—
laiko, nes turėjo išauginti pen
kis vaikus. Kai vaikai išsi
skirstė, pirštai jau buvo pergrobę plunksnai laikyti; tai ji
išmoko mašinėle rašyti. Atmin
tį iki mirties turėjo nepapras
tą. Prieš heleris metus buvo iš
leistas ‘Pasaulio Lietuvių Žiny
nas’, ieškąs žinių apie lietuviš
kas organizacijas Hartforde, bu
vo nukreiptas į velionę. Orga
nizacijų buvo apstu: 26 pasau
linės ir 4 bažnytinės. Be kny
gų ir raštų pagalbos velionė *ž»aojo kiekvienas organizacijos
istoriją ir jų veikėjus.

“Aš praeisiu šį žemės kelią
tik kartą... Todėl jeigu galiu
parodyti kam meilės ar pada
ryti ką gero, privalau daryti
dabar. Negatin atidėkoti ar
apsfleiati, nes aš niekados ne
praeisiu žemės keliu antrą barIr tas kelias pasibaigė.. Bet
lengva įsivaizduoti
vetionės
nuopelnus amžinybėje: “Buvau
nuogas — mane apdengei tūks
tančius kartų... pavalgydmai
šimtus kartų. Buvau benamis—
■mane priglaudei..

Tik laidotuvių dieną sužino
jau, kad vetieaė atsiėmė į š|
kraštą keturias šeimas, viso 14
asmenų. Tik du iš jų buvo gi
minančiai. Vetimė niekados jo
kio gero savo darbo neminėjo,
padėkos nelaukė Gal būt, Vieš
pats ir paskubėjo velionę attiimti pas save, kad žemBka
garbė, kuri jai buvo remiama
spaudoje, nesmnažintų jos kuk
liai užtarnauto Viešpaties rily
ginimo asitiaybėje...

Su maldomis ir gėfemis paly
dėjome velionę į amžmybę. 0
mes dar keliaujame žemės ke
liu su tūkstančiais savo tau
tiečių. Daugelio jų kėrias baiti, kad tie balsai buvo ne se tiri kietas ir irtaufas, mūsų —
nosios kartas lietuvių, kurie lygus ir .lengvas Nepafitene
fiattą sukūrė, o tų, kurie Bal- vargo kelyje seną, ligonių ir

šiais metais, skelbiant Baito
rinkliavą, atsirado basių, kad
Baitas jau iš viso daugiam ae-

ga”. Todėl Šių metų Balto rink
davos atsišaukime boro užak
centuota ne tiek šelpiamojo
vargai, kiek asmeninis irifcMĖ
nto žmogaus reikalas daryti ge-

la 15 doL po 10 doL: P. Zig
mantas, A. Silvestravičius, P.
Stravinskas, JuL Smetona,
A.
karka, dr. J. škanfcatiis i* A.
Pkaškeridus 5 doL Bostono
atator. per įgaL A. Puskepalai$ po 16 dek; A. Lymantas, A;
Orentas, R UrbŠas, J. Sonda,
&*. A Krisrafcenas. Po 5 doL
dr. S. Jasaftš, J. Virttitis ir
P. Būtėnas —2 doL
Evanston, HL per įgal Vin
cą Šmulkštį — po 10 dol: A
Adas, A .Balčytis, Prud. Bičkienė, V. Blažaitis, J. Jasninas, K.
Kumiutis, U. -Pakalėnka,
J.
Sakas, VI Stuo&s, Smulkštienė M, V. Šmulkštys, A Urbo
nas, J. Matusevičius, K. Valtys
ir D. Žukauskas.
Ptriadripitia per įgaLT. Stikliorienę: Petronis J. 15 doL,
po 10 dol.: B Liet Bendruome
nės Los Angeles apylinkės per
jos pirmininką AF. Skyrių gau
ta 40doL

DiSPLAY
PRĄYER CARDS
For people’s upe at Haas. Approved
text. Foltiėr rtwo cotor $10 per m;
card 8*4X10*4 one color $25 per m.
H»ghway Prtatinf Co., P. 0. Box 13,
or 670 Rt. 17„Paramus, N. J. (201)
OO 2-3500.
•'

Brifą, o Baltos į mus. Aukoti WUKOWITZ ŪAKERY — 1194
Avemie, N. Y.C. (bet. E. 64 & 65
me?
;
St&). We specialtae in fine Pastries,
Hartfordo lietuviai prašomi Breads, Cooldės, and Cakes for aU
siųsti savo artas Balto pirai- occasions — only the finest ingredients are used. Ask about our Wedrinke vardu šiuo adresu: Kr. ding and Birthday Cakes. May we
Ignas StoMMMitis, 32 Gdver- serve yoaf Pbone LE 5-3998.
aor Street, Kast Hartford, CeoAMATO*A MANNA BAKERY
neetieut Tai bus geriautias ve
The Best in Itafian Breads
lionės prisiminimas.
FresceDe - riscotti - Pasticeim
Pasta per įįįUe. Ravioii Cookies
CaccbėrpBi - Cavatelh
4559 Whitė Plains Avenue
(Bet. 239 AŽ40 st&); Bronx, x\.Y.
TeL FAirbanks 4-2370

VYT. MAŽELIS
422 Momūgs Sltoęl; ttidęvuMri; bmriljUb N. Y,
W,HT«bl 7407

FOTOGRAFAS

JO8EPH RUTKOSKl
Wme» and tJųrars — A complete
stock ©f dsknettie A- imported wines
nųoors, afite
wines < duunpegnes. Orderf ymv bohday aę^plie*
searly. HoMay gtft Orspped —; We
Ueliver. CtHf 80 5-2644. 2484 Merrick Rd., IMhnore, LX
Tbe fineat fiAtate yoa can give them
is a florai gMt whetber R be Thanka£MaE, Ctafetaas, or New Tear...
VFedfiapį, Frans, Fanerai*. Depgnd
upon E. Frarek ■ Ftorta*. 152 Montagna SL, Bfldjm, N.Y. W« 8*Botr.
Ftorers wixed anywhere. Fhcne or
da* vreleome — CaB MA 4-3675.

Tarptautinės Fotografų Sujungęs narys, bai
gęs Amerikos ^kariuomenės foto mokyklų.

Jms
pstatoatotoento toSaų atliks visaMas
fotografinius darbas.

•iiĮj*
MOVĖ UF to

ROCKLAND COtiHfY

W£ARING APPAREL
ml GIFTS
MM ttLMKMM AND CURGY
mm
svms
motmrs

oboųm sssasši ww
$»Oliil irtos* to Y-K/M. t mti
212 W9 2-1682

Opos tm S pjn. dūrinu OuGsmųar

Wrtte for totebura

KAY-UAURE*
6CHOOLOF eUAŪty COLTURE

MEI T1NG RESTAURANT
2 East Jericho Tpke.
HvatfagtoaStattonv U L

CHINESB-AMERICAN CUISINE
MitatofybMt
*
WitkM and Ugaočs
Fadltties for sttnn private Parties
Meobets of
cfao
For reeerarttatocaU HA 3-5687

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

NEW BONAPARTE
1613 AVENUE M
(Next to Rhn Theatre)
DEwey 6-6880
Have you tried

RALPH SORENT1NO S
Famous ItaMan CuMne?
“Where the Stars Meet"
A La Carte Dinners - Cocktails
Parties Accoaunodated

SAL’S ROOFING A SIpINU
COMPANY
Home improvėment, almamam siding and aU cotors roofing, gutters,
leaders, attie, basemeffits finirtting,
drywall finishing. Special consMeration to religfous groups. 612 -163&
526 Vandeftoit AveOue.

Obming for the HetMsys er Vacatlcedng in N.Y.ę.? For Toors whesi
in N.Y.C. CaD LT 1-2828
CROSS ROADS 8IGHTSEEING
CORP.
Couditięned Būses, Special Consideration to ReHgtoos Group* A Societies. Make ydur Reservažkm now’.
1572 Broadway
New York City

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE
103-55 L6FFERTS 8LVD.
RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: Vbginia 3-3544

WNIB 6ABBI TAVOM

OL.1A
<a -D-<--- 4flįBio
TooTcans ir 9xiwnoBS*
muuoira. Be tot dnodsni peieMth
tenefai pieta*, Pbsno* trata* Be-

188$ MA0180N STREET
BROOKLYN 27, 14. Y.
(Ridgewo6d)
T*L EVergreta 2-6440

ALBERT MAIER, INC.
PORK STORE
Geriausia kiauliena ir kiti mėsos
produktai urmu ir mažais kiekiais.
Kasdien Šviežios — ramų gamybos
“Kielbassy”. 1927 WaNilngaoii Ava,
Bronx 57, N.Y.
TRemant 8-8193

baras - restoranas
PRANAS ĖRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ.
CHRISTMAS TOYS
Booced games, DbUs, tay animals,
Frfetioa Toys, BoiiBcISg ttUe, Coetume Jeur^ry, WaUets, Ogaretts
Bghters, Ofts, NovsJtieA etc.: Ž%a
ea, 5c ea, 10c ea, 15c ea, 25c ea, 5Oe

of $100, $260 or Bare. Send aboat %
depostt, balanse COD. AH merehan<iise new— Ist guafity. Write tat
cataJog: Paul (Man Co, 110 5th
Ave^ Comer store at 19th 8L N. T.

J 4 Y Partry 8hop for jota boBdap
needs “The finėst ta RaBan.pMbry*”
Cakes brauUfaRy Secctstejljtor aantrenert**^ btrtlMtays, OedStass —
ovea fretii, taead, rofl*. esaktaų
wdketeUc cooider. Ftoee orders «8eepted WE 34076. 2318 Arthuf
Avė, Brase, N. T.

Woodhaven, N. Y. 11421

Tef. Virsima 6-9519

REPUBLIC Imįuot Store, Ine

DĄK»IMIHKA
kimas įvyko lapkričio 14 d. dr.
Vlado Vaitkaus namuose. Wor-

mo.
LIETUVIŲ KULTŪROS
ŽIDINIUI STATYTI NEW
YORKE AUKOJO:
PO 100 dol.
PreL Ignas Albavičius, Cice
ro, III.
Kazys Genys, Brooklyn, N.
Y. įrašo mirusią motiną Marijo
ną.
Julija-Pranas Kunigėliai, Broo
klyn, N.Y. įrašo savo motiną
Agotą Podresienę ir mirusius
tėvus: Kazį Podresą ir SofijąPovilą Kunigėlius.
Helen Lynchesky, Brooklyn,
N.Y.
O. Danisevičiūtė, Brooklyn.

ro valdybos

lapkričio 29 įvedus gimtosios
kalbos Vartojimą kai kuriom‘mi
šių maldom, šv. Petro bažnyčio
je lietuvių kalba mišios bus 7
į
ir 8 vai. ryte. Suma 10 vai. ry
te ir toliau gus giedama lotyniš
kai Parapijos koplyčioje sek
madieniais mišios lietuviškai
9:30 vai ryte, šiokiadieniais
skaitytinės mišios bažnyčioje ar
i
koplyčioje bus dialoginės su liej
tuvių kalba.
į
Sodaliotės salėje po bažny|
čia gruodžio 5 ruošia vadinamą
į
Whist Party. Parengimo prar džia 7:30 vai vak.

1965-66 metams

pondenciniu būdu. Mandatų ko
misiją sudaro: pirm. dr. R. Ka
šubą (19500 Euclid Avė., Apt
106 K., Cleveland 17, Ohio,
44117), nariai — R. Minkūnas
ir dr. G. Matienė.

N.Y. klubas gruodžio 5d . šeš
tadienį, 6 vai pp. Carnegie Endowment International Center
patalpose, 345 Rast 46th St,
New Yorke rengia pobūvį. Bus
džio 6 d. 3 vai. popiet Lietuvių
dr. Vaclovo Papročio paskaita
Piliečių Draugijos salėje bus
“Išvaizda ir charakteris”. Po
simfoninis koncertas, kurio proLIETUVOS KARIUOMENES minėjime lapkričio 21 Apreitkimo parapijos' natoje. M kj į to. V. BarHsuokae
paskaitos — kavutė. Atskiri pa
gramą atliks Jeronimo Kačins
Julius Smetona, skaitęs paskaitą, J. Kiaune, V. Leskait ienė, J. Šlepetys, K. Kepalas. Nuotr. L. TamoSaičio.
kvietimai nesiunčiami. Kviečia
ko vadovaujamas Melrose sim
F. Vrubliauskas, MkkHesex,
mi visi svečiai atsilankyti. Au
foninis orkestras ir solistas Ka
New Jersey.
ka 3 dol.
zys Jakutis. Solistas dainuos JaDail. J. Bagdono tapybos kū
Kad greičiau galėtume įgy
kūbėno ir Banaičio dainas su
vendinti užsimotus planus, vi- rinių paroda vyksta šį savaitgaorkestru, gi orkestras išpildys
Imigracijos įstaigos skubiai Beržmskas mirė 1962 m. ko
Pastaraisiais metais į JAV at
siems aukojusiems maloni pa- lį, gruodžio 5 ir 6 Angelų KaČiurlionio simfoninę
poemą
vyko laikinam apsigyvenimui paieško Algio Bartusevičiaus, vo 4 d. Jį globojo baltininkas
dėka, gi kitus visus kviečiame ralienės parapijos salėse. Ati
“Miške”. Paminint suomių kom
atvykusio laikinai (parolee)
į Kazys Trečiokas, šiomis dieno
(parolee)
visa
eilė
tremtinių.
siųsti aukas: Building Fund darymas šeštadienį 3 v. popiet.
pozitoriaus J. Sibelijaus lOOm.
Jie atvyko be kvotos 2-jų me JAV 1961 metais ir kurį laiką mis Balto Centras a.a. A. BerFranci scan Monastery 680
Lietuvių Jaunimo Organiza tų bandymui Daugeliui jau du gyvenusio Brooklyn, N. Y. Jis žinsko skirtą šimtinę jau gavo. gimimo sukaktį, bus išpildyta
Bushwick Avė., Brooklyn, N.
jo garsioji Simfonija Nr. 2. Kon
cijų Federacijos diskusijų būre metai sukako ir todėl jie tuč pats, arba žinantieji apie A.
Y. 11221.
Jonas Kuprionis, žymus mū certą globoja Balfas. Pelnas ski
lis rengia prof. Broniaus Vaš tuojau turi persiregistruoti Imi Bartusevičių, malonėkite sku
sų miškininkas ir visuomeninin riamas vargo mokyklai Vokieti
Lietuvos kariuomenės šven kelio paskaitą apie dabartinę gracijos įstaigose ir gauti leidi biai pranešti Balfo
Centrui
kas, prisiuntė Balto Centrui šio joje šv. Kalėdų proga. Bilietai
Lietuvos
poeziją.
Paskaita
bus
tės minėjimas, surengtas ramomą pastoviam apsigyvenimui (105 Grand St, Brooklyn, N.Y.
rudens auką 25 dolerius, šis kainuoja po 2 dol., o mokiniam
vėnų, buvo lapkričio 21 Apreiš gruodžio 4, penktadienį, 8:30 JAV. To nepadariusieji, gali 11211).
žymus Balfo Rėmėjas sugestijo- 1 dol. Bostone juos iš anksto
kimo parapijos salėje. Paskaitą vjv. dail K. Zoromskio studijo būti deportuoti.
Dešimt dienų Balfo vajui
nuoja steigti Balfo centrinį galima įsigyti pas
H. Čepą,
skaitė Julius Smetona, atvykęs je. Poezijos pavyzdžius dekla
skyrių, kuris apjungtų išsibars 359 W. Broadway.
New Yorke
iš Clevelando. Savo paskaitoje muos Gintarė Šileikaitė ir Lai
Prof. Stepono Kolupailos mo
Balfo šimtasis skyrius lapkri čiusius po JAV lietuvius. Balfo
jis iškėlė idealizmą prieš mate ma Vasiliauskaitė.
Lietuviškoms Kūčioms pap
nografiją ruošiasi išleisti Aka čio 8 d. pradėjo savo rudens Centre iki šiol buvo praktikuo
rializmą. Meninę programą atli
lotėliai
gaunami sekmadieniais
Už a.a. Stasio Aušrotos sielą deminis Skautų Sąjūdis. Leidi vajų. Per pirmąsias dešimt die jama, kad šimtasis skyrius ap
ko N.Y. vyrų oktetas, vadovau
po
kiekvienų
mišių parapijos
nį
redaguoja
dr.
Jurgis
Gimbu

mišios ir egzekvijos bus gruo
nų atsiliepė 90. rėmėjų suauko jungia visus New Yorko valsty
jamas Alekso Mrozinsko ir pa
džio 2 d. 8 vai. Angelų Karalie tas, administratoriumi pakvies dami 905 dolerius. Didesnė da bės lietuvius, kurie neturi sa salėje po bažnyčia arba salėje
dainavęs keletą dainų. N. Y.
tas Kostas Nenortas. Leidinio lis New Yorko sąmoningų lie vo skyriaus, o visus kitus JAV •prie koplyčios. Darbo dienomis
nės parapijos bažnyčioje”
tautinių šokių grupė, vadovau
talkininkais pakviesta: Lietuvių tuvių remia Balfą ir remia duos- paskirus lietuvius jungia pati juos galima gauti parapijos kle
Antanas
Skirtus, Lietuvių
jama Jadvygos Matulaitienės,
Katalikų Mokslo Akademija, niai, maždaug po dešimt dole Centro Valdyba. Tokie lietu bonijoje.
pašoko tautinių šokių. Vėliau dienų žurnalo leidėjas, iš Los Lietuvių Profesorių Draugija
rių kiekvienas. Vajų globoja viai savo aukas Balfui siunčia
Naujosios Anglijos Lietuviu
buvo vaišės, laimėjimai ir šo Angeles, Calif., atvykęs į Vliko Amerikoje, Amerikos Lietuvių
New Yorko Lietuvių Prekybos tiesiai į 105 Grand St, Brook Gydytojų ir Dantų Gydytoju
kiai Publikos į paskaitą prisi posėdžius, lankėsi Darbininko Inžinierių ir Architektų S-ga,
lyn, N.Y. 11211.
LJ. Draugijos steigiamasis susirinRūmai
' .1
redakcijoje.
rinko arti pilna salė.
Lituanistikos Institutas, Gran
New Yorke-šietuviai, ypač vi
Dr. Kajetonas Čeginskas, at dies Korporacija, Plieno Vyri sos lietuvių parapijos, pripildo
Išnuomojamas butas Rich- vykęs iš Švedijos ir dalyvavęs jaBalfo sandėlius gerais rūbais,
Metinis New Yorko Lietu kurių maldaute maldauja užjū
mond HiH sekcijoj iš 5 erdvių Vliko posėdžiuose, lankėsi Dar
vių Gydytojų d-jos narių susi rio broliai. Balfo Centras kas
kambarių su. centraliniu apšil bininko redakcijoje.
dymu ir prie gero susisiekimo.
Užgavėnių balių vasario 27 rinkimas šaukiamas - gruodžio mėnesį išsiunčia-per šimtą siun
Skambinti vakarais po 6 vai. Sheraton - Atlantic viešbutyje 12 d. 6 v.v. dr. S. Petrausko tinių į užsienius.
arba šeštadienį visą diena Te rengia 99 SLA moterų kuopa, rezidencijoje, 158 Park Place,
Paliko Balfui šimtą dolerių
lef. 849-1410.
birutietės, Liet. Moterų Atsto Elizabeth, N.J. Visi nariai pra
šomi dalyvauti, ir svečiai malo
vybės New Yorko klubas.
arny, N.J. buvo didelis Bal
niai kviečiami atsilankyti.
to rėmėjas ir mirdamas Balfo
Studentų
Skautų
Vyties
kor

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS
A.L.R. K. Federacijos New neužmiršo. Savo labai kuklias
poracijos centro valdybą suda
a) padeda Investavimų Fondų
santaupas padalijo artimiesiem
šėrus pirkti, b) sudaro planus
ro
pirm.
R.
Jakubauskas
(717
jaunesniem žmonėm sistemativaldyba
gruodžio
13
d.
1
vai.
bei kitiem geriem darbam, o
Southbridge St.,
Worcester,
niai taupyti ir ateičiai kapitalus
•popiet Angelų Karalienės par. šimtą dolerių paskyrė Balfui. A.
ugdyti, c) sudaro planus pensi
Mass),
vicepirm.
VI.
Gedminninkams, santaupų turintiems,
tas, sekr. A. Glodas, ižd. D. Glo- salėje, 213 So. 4th St. (įėjimas
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick St., BTclyn. N. Y.
Išnomuojama krautuvei nau
das, junj. tėvūnas V. Baziliaus- iš Roebling St.) Brooklyne šau
11207; tel. TA 7-9518, LA 4-6484
kia susirinkimą, kur be kitų jai atremontuotos patalpos. Lie
kas. Visi iš Worcester, Mass.
svarstomų klausimų bus kun. V. tuviam duodama labai prieina
Budrecko paskaita apie naują mą kainą. Patalpos yra 95-09Jaliturgiją R. Katalikų bažnyčio maka Avė., Woodbavene, Tei DALIS SVEČIŲ tautinės spaudos vakare So. Bostone. Nuotr. P. Plikimo
se. Be to Kun. V. Pikturna pa
rautis VI 6-7405 arba VI 6rodys filmą iš savo kelionės po 3594.
Europą. Visos Federacijos pri
klausančios organizacijos bei
Reikalinga tarnautoja. Lietu
draugijos prašome atsiųsti į su
viu Katalikų Religinės Šalpos
sirinkimą savo atstovus.
įstaiga, 225 S. 4th St., Brook
Stud. ateitininkų draugovės lyn, ieško tarnautojos. Nuola
susirinkimas,
turėjęs Įvykti tinis darbas. Pirmenybė vaito
gruodžio 4, penktadienį, at jančiom lietuvių ir anglų
šaukiamas ir nukeliamas į gruo bas. Vieta bus laisva
džio 11. Susirinkimas bus kol
K. čižiūno namuose, 245 E. 27 skambinti sutarčiai darbo
St., Patersone. N.J. Pradžia 8 landomis EV 4-1964.

iyvavo: dr. Alfonsas Dainius,
dr. Stasys Jasaitis, dr. Balys
Matulionis, dr. Genė Stapulionienė, dr. Ona šukytė — Vagelienė ir Dr. Vladas Vaitkus.
Susirinkime nedalyvavo, bet į
draugiją nariais įstojo: dr. Kęs
tuti Kemežis ir dr. Juozas Vydas. Valdybon išrinkti: pirmi
ninkas dr. Stasys Jasaitis ir se
kretorius dr. Vladas Vaitkus.
Draugija užsibrėžusi suruošti
bent porą bendrų susirinkimų
per metus.
»

A. ANDRHSKEnCHS
LAIKRODININKAS
-JUVELYRAS

Aukštui - sMbUeas - deimantai
laikrodžiai
9406 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.
VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Žinotina visiems neseniai į JAV atvykusiems tremtiniams

ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue
Brooklyn 8, N.Y.
Telef.

—

APpJegate 7-7883

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS
41-40 74th Street
Jackson Heights, N. Y.
TeL NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

SIBm ANMSnS
(ARMAKAUSKAS)

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

‘

FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air condittoned
& Notary PnhHr
660 Grand St, Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
84-02 JAMAICA AVĖ.

Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikia ventiliacija
TeL Vlrglnla 7-4488

THEODORE VOUHNM,
INC.

E JO8EPH ZEBROW8KI
Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET
NEW BRITAIN, CONN.

TeL BA 8-1181

CARROL

‘Lietuvos AtsiminimŲ’ radijo valanda
kviečia Jus į lietuvišką

T8V. U ANDRIEKU8 tventina paminklą poetui Faustui Kirtai
Nuotr. P. PHMnio

FUNERAL HOME

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMI
Gruodžio (Dec.) 31, 1964

pirmasis

BALTŲ KONCERTAS Bostone

ketvirtadienio vakarą, 8:30 vai.

įvyks

ŠV. JURGIO DRAUGUOS SALĖJE

gruodžio 11 d.

180 New York Avė.
NEWARK, N.J.

• Skani, lietuviško stiliaus vakarienė
• Meninė programa
• Šokiai, grojant lietuviškam R. Butrimo orkestrui
BILIETO KAINA 37.50 ASMENIUI

Bus sugiedotas Lietuvos Himnas sutinkant naujuostus metus . . .
Laukiame Jttsų!

Mcubaa J. Stukat, Direkt.
Rezervacijoms telefonuoklte: 288-8878 (area code 201)
arba ratykite — 1018 Scfileifer Road, HIUeMe, N. J.

PL 4-8757

VAITKUS

8:30 vai. v.

FUNERAL HOME

JORDAN HALL

197 WEBSTSR AVE.

(netoli Mass. ir Huntington Avė. kampo)
Programą atlieka sopranas

LILIJA ŠUKYTĖ
ii TORONTO
□ Visi kviečiami dalyvauti Simne Kanados operos ir te
levizijos žvaigždės debiute Bostono didžiojoj scenoje □

PRANAS VAITKUS

