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Kariniai konfliktai Palestinoje atsinaujino.   ——
kimą įsigalėti Palestinoje, ar paveikti dabartinio karo eigą

Izraeliu, ar Maskvos sie
Vietname?

» Palestinoje atsinaujino ir pa
aštrėjo kariniai konflflctai tarp 
arabų ir Izraelio, priešiška pro
paganda ir subversija tarp pa
čių arabų. Klausimas patraukė 
tarptautinį politinį dėmesį.

IZRAELIS IR JORDANIJA
Saugumo Taryba lapkričio 25 

pasmerkė Izraelio invaziją į Jor
daniją lapkričio 13. Pagrasino 
imtis sankcijų (ūkinių), jei tai 
kartosis. Tačiau Izraelio prezi
dentas Eshkol lapkričio 27 kri
tikavo Saugumo Tarybos spren
dimą: jis nepašalino arabų te
roro prieš Izraelį; jei teroras 

— kartosis, Izraelis imsis represi
jų. . .....

Represijas Izraelis vėl pavar
tojo lapkričio 29 — raketos ir 
lėktuvai nušovė du Egipto Mi- 
gus, kurie buvo įskridę į Iz
raelio teritoriją per 2-4 mylias 
ir mėgino sugauti Izraelio žval
gybinį lėktuvą. Atrodytų, lyg 
tai buvo Egipto provokacija.

JORDANIJA IR KITI ARABAI
Izraelio lapkričio 13 invazija 

ir miestelio sunaikinimas sukė
lė ant kojų arabus tremtinius, 
kurie tebegyvena stovyklose. 
Demonstracijos ir .riaušės ėjo 
dviem šūkiais: tegul Jordano 
valdžia duoda ginklus kovai 
prieš Izraelį; tegul traukiasi ka
raliaus Husseino valdžia. Kurs
tymas prieš Husseiną susilaukė 
paramos iš Egipto ir Syrijos,

pu. Egipte lapkričio 29 Palesti-

jos vadas skelbė grasinimus 
Husseinui. Madride buvo de
monstracijos prieš Husseiną 
prie Jordanijos atstovybės.
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PAULIAUS VI PIRŠTAS PRIE OPOS

Kaip suprasti įspėjimą apie druską, netekusią skontu 
ir apaštalus be apaštalavimo dvasios

Sensacijos vaidmenį dienos 
įvykiuose atliko popiežiaus Pau
liaus VI kalba lapkričio 16 Ro
moje susirinkusiem jėzuitų or
dino atstovam. Popiežius kalbė
jo apie kylančias idėjas ir nuo
taikas, priešingas Bažnyčios 
dvasiai.';,........... _

Būtų netesinga aiškinti, kad 
tai, ką popiežius kalbėjo susi
rinkusiem, tebuvo jiem vieniem 
skirta. Teisingiau būtų .manyti, 
kad popiežius kalbėjo per to į- 
takingojo ordino galvas ir ki
tiem — kalbėjo visiem: ir vie
nuoliam ir nevienuoliam, ir ti- 
kintiem ir netikintiem; ir tau 
ir man. Teisingiau būtų nu-

vietoj . tuščiavidurio i žodžio 
“progresyvus”, tebus konkre
čiau sustota prie vienos iš tų

apaštalai* ba apaštalavimo dva-

skonto. . . . L4 - j.
“Savo skonio” praradimą ar 

net sąmoningą jo, atsisakymą • 
kai kada'ir katalikas jaori filo- t 
sofiškai pateisinti, tardamas: 
“Dabar toki laikai”, “modernus 
pasaulis eina šia linkme”, “tu- li
rime su juo eiti,- kad neatsitik
tume nuo pažangos” ... Tais 
žodžiais pateisinamas noras iš-

tuo motu įsistiprinti viduri
niuose rytuoso, vykdant seną 
carinę ir komunistinę svajonę

. pro vidurinius rytus pasiekti 
Karalius Husseinas lapkričio persijos panką ir Indijos van-

29 paskelbė, kad Jordanijos de
monstracijas ir riaušes kurstė 
komunistai ir kad komunistai 
kursto nesantaiką tarp arabų, 
o taip pat pilietinį karą Yeme- 
ne. Kaltinimus aiškiai metė So
vietų Sąjungai, kuri nori paim
ti arabų kontrolę į savo ran
kas. Husseinas įspėjo Vakarus, 
kad padėtis yra pavojingesnė 
nei 1956 dėl Sueso kanalo. Įs
pėjo ir Izraelį, kad nauji pasi
kėsinimai prieš Jordaniją bus 
sutikti visu kariniu griežtumu.

Husseinas pakartojo prašymą 
Amerikai, kad duotų lėktuvus, 
kurie buvo sutarti pristatyti dar ■ rarhijoje. Austrijoje atsisakyta 
kovo mėn. Vyriausybė dar te
besvarstant! aną prašymą. U.S. 
News... skelbia, kad Jordani
ja kurstoma prašyti ginklų So
vietus, jei negąmią iš Ameri
kos- ' . .n •'

denyną.

kad jie 
žadėjo 
nių

Pa- 
trraati-. 
karinio 

kurie
rengtų “Pąie^ąps išlaisvini
mo” karius. > »
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Jungtinėse Tautose lapkričio ta 57:46. Pernai tai buvo 47:47.
29 kom. Kinijos klausimu buvo Siūlymas komi. JSĮįnijos priėmi-

mun. Kiniją į J. Tautas atmes- 66:48; pernai 8 
------------------------------------------------ lymas pavesti i

tyti dviejų Kini 
mestas 62:34. 
šį siūlymą.

■ x Išvados po h 
mun. Kinijos j
buvo mažiau pernai Afri-

AUSTRIJOS BAŽNYČIA be e- 
minoncijų

Susiprastinimo banga eina 
atskirų kraštų bažnytinėje hie-

nuo etiketo į kardinolą kreip
tis “eminencijos” titulu, į vys
kupą “ekscelencijos”. Salzbur- 
go arkivyskupas Andreas Roh- 
racher pareiškė, kad jam labiau ... o .

19. Italijos siū- 
Isūtetui svars
ty klausimą at- 
knerika rėmė

1. Ko- 
štemet

priėmimą. Bet npo Amerikos iš-

i kom.

jei duos ginklus Husseinui, jie 
bus aiškiai nukreipti prieš Iz
raelį. O Amerikoje tai nepopu
liaru. Iš kitos pusės, jei nepa- 
rems stipriai Husseino, Jorda
nija paklius į komunistų ran-

pat atsisakė nuo tradicijos, kad 
pasauliečiai jam riedą bučiuo
tų priklaupdami.

o Husseinas yra palankus Va- spaudimą vardan Palestinos iš- 
karam. Husseinas paskelbė 18- laisvinimo sustiprino, ..tvirtai 
40 metų mobilizaciją ir riau- remdami Egiptą bei Sytiją. Lie- 
šes sutvarkė. Tačiau tik tuo tar- ka neaiškus klausimas; ar šiuo

ROMNEY: pirmasis 
tarp respublikonu

Amerika"esąmi-pakeitasi' savo 
politiką ateinantiem metam: 
esą kitais metais Amerika žiū
rės ne kaip sulaikyti kom. Ki
niją nuo J. Tautų, bet kaip iš
laikyti nuo išmetimo nacionali
nę Kiniją. Amerika dabar daro
si “dviejų Kinijų” šalininkė.

Dviejų amerikiečiu atostogos
su valiutos reikalavimais.. Jei 
nebus padaryta diplomatinio

kalėjimas.
Čekoslovakijoje sulaikytas a- 

merikietis tebelaikomas ka
lėjime. Amerikos, pareigūnui

Gallupas rado, kad tarp res
publikonę dabar populiariau
sias kandidatas į prezidentus 
1968 yra gubernatorius Rom
ney. Už Romney 51 proc., už 
Nixoną 42. Prieš pusmeti pro
porcija buvo kitokia: už Nixo- 
ną 55, už Romney 40. Visų bal
suotojų šiuo metu už Romney 
55, už Nixoną 31.

Romney labiau remiamas ry- Goldwaterio. Ronald Reagan 
tų valstijose, Nizonas vakarinė- pasisakė nebūsiąs kandidatas

respublikonų šiuo metu taip 
se ir pietinėse. Goldwateris 
aiškiai pasisakė prieš Romney, 
kuris 1964 nerėmė respubliko
nų sąrašo su Goldwateriu. Tarp 
pat nerimas, kad rinkimuose 
'aktyviai vadovavusių partijos 
pareigūnų 27 proc. pasisakę ne
dalyvausią veikloje už tą kan
didatų, kuris nebus remiamas

kia gruodžio 7 pasitarimą.
Amerika pažadėjo Jordani

jai duoti lėktuvus ateinančių kreipti žvilgsnį ne į tai, ką tie sivaduoti nuo “savo skonio” ir 
prisiimti “laikų” ar, kaip popie
žius kalbėjo, “pasaulio” skonį.

Pauliaus VI keliais žodžiais 
primintas ir tokio filosofavimo 
šaltinis, kai jis kalbėjo apie 
“žmogaus pavertimą istorinių 
aplinkybių padaru, apsprendžia
mu laiko” ... Tuose žodžiuose 
pajauti pirštą ir prie naujos o- 
pos — prie “tikėjimo”, kad as
menį apsprendžia aplinkybės, 
laikas, ne atvirkščiai, kad žmo
gus kuria aplinkybes.
- Ne vieta čiasvarstyti, kiek 
aplinka veikia asmenį ir kiek 
asmuo veikia aplinką, bet vie
ta yra pažymėti, kad popie
žiaus žodis £a reiškia pasisa
kymą už žmogų, kuris turi sa
vo tiesą, pastovią, nekintamą . 
tiesą, ir ja stengiasi gyvenai ne
prarasdamas aplinkybėse "savo 
skonio".

Pirmas filosofavimas — kad 
žmogus yra aplinkos padaras ir 
jam belieka įsilieti į “laikų sko- - 
nį”, yra “patogus”. Patogus.

, nes. nuima nuo asmens atsako- 
—jpybę už jo veiksmus; tą atsa

komybę perkelia “aplinky
bėm”, “laikui”, “tėvų komplek
sam” ir tt. Priešingas filosofa
vimas yra “nepatogus”, nes jis 
skiria asmeniui pajautimą, kad 
jis turi atlikti jam privalomą 
miniatiūrinę misiją (savp arti- . 
mui, savo tautai, savo valsty
bei), turi prisiimti atsakomy- 
bų už tą atlikimą. Maloniau yra 
tos atsakomybės išvengti, jos < 
nejausti savo sąžinėje, prisi - 
imant pirmą filosc^avimą ir 
juo pateisinant savą plaukimą 
pasroviui, “su laiku”, su ma
se...

Ir “šių laikų” žmogus išliko * 
su ta pačia prigimtim — filo
sofiškai save pateisinti, kaip ir 
Donelaičio laikų Slunkius filo
sofavo savo tinginiui pateisin-

metų vidury.

N.Y. Times vertina: Maskva 
ginkluoja arabus prieš Izrae
lį ir liepsnas pučia; Jungtinių 
Valstybių rolė yra pasyvi nuo 
1958, kada Eisenhoweris iškėlė 
kariuomenę į Libaną. Mano, 
kad dėl vidurinių rytų aprami
nimo turi susitarti Washingto- 
nas ir Maskva.

žodžiai pasakė jėzuitam, bet ką 
jie pasakė — man.

Nekatalikų spauda popiežiaus 
žodžius vadino “nepaprastai aš
triais” ir nukreiptais prieš “pro
gresyvų sąjūdį ...” Skaityda
mas tuos pačius žodžius, neran
di betgi to “aštrumo”. Tai grei
čiau piršto pridėjimas prie o- 
pos. Antra, nevartojant šioj

Popiežių Paulių lankė ambasadorius 
bų Vietname per Kalėdas.

bfcta dėl pafiau-

RUSK už Baltijos valstybių nepriklau- 
. somybę ir tvirtą jos siekimą

tą Latvijos atstovui dr. Arnotas 
Spekke Latvijos nepriklausomy
bės šventės proga. Rašte pa
kartojamas "Jungtinių Valsty
bių tvirtas atsisakymas pripa
žinti smurto keliu įvykdytą Lat
vijos įjungimą į Sovietų Sąjun
gą ir visiška parama teisingom 
Latvijos tautos aspiracijom į 
laisvę ir nepriklausomybę". Bai
gia: "Aš tikiu, kad latvių tau 
ta sieks ir' toliau šių aspira
cijų drąsiai ir tvirtai ir kad ji 
galų gete pasieks savo valsty
binio apsisprendimo".

— Walter J. Stoessel, Jr., 
sekretoriaus asistento pavaduo
tojas Europos reikalam, atsiun
tė A. Rudžiui, Alto pirmininkui 
padėką už pritarimą Amerikos 
politikai. Rašte taip pat pakar
tojo, kad "Jungtinė* Valstybės 
tvirtai teberemia valstybinės 
nepriklausomybės ir apsispren
dimo principus Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos gyventojam ir 
žiūri su visiška simpatija bei 
supratimu į jų aspiracijas".

— Valstybės sekr. Dean 
Rusk lapkričio 17 atsiuntė raš-

Leningrado kalėjime tebelai
komi nuo spalio 1 dienos du

. Amerikos leitenantai, B uel 
Wortham, 25 metų, ir Gradock 
Gilmour, 24 metų. Jie, baigę 
tarnybą Vokietijoje, sumanė 
pakeliauti. Grįždami iš Sovietų
pro Suomiją, sovietinių muiti- buvo leista su juo pasimatyti 
ninku buvo apkaltinti pavogę griežtai saugojant čekoslova-. 
iš Leningrado viešbučio bronzi- kų sargam ir draudžiant kalbė- 
nę lokio statulėlę ir prasilenkę ti, kuo jis kaltinamas.

Maskvos Pravda paleido kal
tinimus jau tiesiai prieš Mao

iškreipęs leninizmą, jis kurs
tąs karą tarp Sovietų ir Ameri
kos, jis kliudąs padėti Vietna
mu], taigi išvada — jis turįs 
būti nuverstas. Leidžiami dar

gandai, kad jis esąs savo apsau
gos ministerio Lin Piao “belais- i 
vis”.

Kinų komunistų spauda atsi- { 
lygindama jau tiesiog skelbia, 
kad Sovietų valdovai netrukus • 
būsią nuversti. <

sula* dr. 4. 4. Bielskis ir B. Chrrfioni*. Nuctr. L. Kančausko

Konferencijos nori
— Vengrijoje partijos suva

žiavime lapkričio 29 Sovietų 
partijos bosas Brežnevas atnau
jino pastangas suorganizuoti 
komunistų “viršūnių” konferen
ciją. Aiškino, kad tai išsiaiški
nimo ir susipratimo konferen
cija, ne išmetimo —- kaip ra
šanti “buržuazinė spauda”. Nu
matoma tokia konferencija sau
sio mėn.

— U Thant, generalinio sek
retoriaus pareigose pasitiksiąs 
kitus penkeris metus ar jų da
li. Jo grasinimas pasitraukti tu
rėjo du motyvus — kad sko
lų nariai nemoka, kad Vietna
mo reikalu nieko negali pada
ryti.

— Amerika ir P. Vietnamas — Australijoje lapkričio 26 
sutarė priimti Vietkongo pa- rinkimuose žšsflaikė ir net pa
liaubas Kalėdom ir Naujiem 
Metam po 48 valandas. Tačiau 
tos paliaubos nebus tokios kaip 
pernai, kada truko 37 dienas.

Įvykiai Vliko tarybos posėdyje
'Lapkričio 30 Vliko tarybos zuoja ir atsisakė iš pirmininka- 

posėdy Vliko valdybos pirmi- vimo posėdžiui. Posėdis nutrū- 
ninkas V. Sidzikauskas painfor-

. mavo apie kai kurių Vliko žmo
nių dalyvavimą New Yorko 
Santaros-Šviesos lapkričio 19 
susirinkime, kuriame vyko dia
logas su Sovietų Sąjungos eks
ponentu.

Tarybos nariam pasikeitus 
nuomonėm buvo pasiūlyta tą 
Vliko žmonių nereagavimą vie
toje pripažinti nesuderinamą 
su jų padėtim Vlike. .Vliko 
tarybos daugumai pasisakius, 
kad toks siūlymas nesvarstyti- 
nas, Vilko valdybos pirminin
kas V. Sidzikauskas pareiškė

ko.
Ar šis Vliko tarybos nuomo

nių išsiskyrimas dėl Vliko eks
ponuotų žmonių neapdairios lai
kysenos nesutrukdys numatytu 
laiku Vliko seimui įvykti, dar 
neaišku, nes Vliko narių orga- 
nizadjų pasistatymas paaiškės 
tik Vliko organizacijų vadovy
bėm klausimą apsvarsčius.

L. Laisvės Komitetas priėjo 
išvadą, kad Lietuvos delegaci
jos Pavergtų Europos Tautų 
Seime nario laikysena tame 
Santaros - šviesos susirinkime 
yra nesuderinama su delegaci
jos nario padėtim.

Komunistai savo veikimu 
daugelis yra artimesni tiem, 
kurie “savo skonį” nori pavers
ti “laiko skoniu”; nori virsti 
“druska” ir dėl to daug kur lai
mi.

Katalikai savo veikimu dau
gelis yra artimesni tiras, kurie 
nori prisiimti “laiko dvasią” 
virsti druska be skonio. Ir jėi-

....— Padėkos savaitgalio aukos 
keliuose Šiemet' rekordinės — 
747.

— Anglijos min. pirm. Wil- 
sonas lapkričio 30 pasisakė už 
Anglijos suartėjimą su Europos 
kontinentu, už Europos bend
radarbiavimą su Amerika, bet bą. Jų bombinė pažanga ei- 
prieš Amerikos kapitalo domi- nanti greičiau, nei Vakaruose 
navimą Europoje. buvo galvojama.

Kom. Kinija šiom dienom 
sprogdinsianti Sinkiango pro
vincijoje penktą atominę bom-

gerino savo padėtį min. pirm. 
Henry Holt partija. Taip pat 
ir N. Zelandijos rinkimuose. 
Laikoma tai geru ženklu Ame
rikos politikai, nes opozicija 
ėjo šūkiu — trauktis iš Viet
namo karo.

, — Vaisi. sekr. Rusk gruodžio
4 išvyksta j Japoniją ir nacio
nalinę Kiniją.

bėra žymi toj ar kitoj srity, tai 
dėl to, kad tebėra dalis tokių, 
kurie lieka ištikimi “savo sko
niui” ir neatsižada misijos bū
ti “druska”.

čia yra tikrasis šaltinis, iš ku
rio plaukia jėga tikėjimui, tau
tybei, žmoniškumui, patriotiz
mui išlaikyti.

Popiežiaus užuominą apie su
pasaulėjimą, apie druską be 
skonio ir apie apaštalus be a- 
paštalavimo dvasios gal taip su- 

m , prato jėzuitų generolas Pedro 
_______ ______ _______, . . nu 1 Kiesingens pa- lapkričio 24 nuo- 
ninku sąjungos, Atgimimo są- tvirtintas. Brandtas^ bus» vke- pripažino klaidas savo

reik, ministeris. W. J. Strtuss laiboje ne tai esntinis --  — t-“— 
siūlomą finansų ministeriją.

— Vietnamo Vietkongo ra
dijas lapkričio 26 paskelbė 48 
vai. paliaubas Kalėdom ir Nau
jiem metam.

Po jo pareiškimo šeši Vliko 
tarybos nariai iš posėdžio pa
sitraukė: L. krikščionių darbi-

jūdžio, L.F°bičiulių7 Okininkų k^>cler^,ox ta.iP P®/ dtažiojoį šeimoje.~Bėt~

dar neatsakė, ar jis priims jam rpifrilst Esmini* ryškalas po 
pigaus žodžių tikrajai pras-

^partijos, Valstiečių liaudininkų 
sąjungos ir Vienybės sąjūdžio 
atstovai (Vilko taryboje viso yra 
15 narių). Ūkininkų partijos at
stovas, kuris šiame posėdyje iš 
eilės pirmininkavo, pareiškė, 
kad su pasitraukusiais solidari-

Vokietijos nauju kancle-

,mwoo įspėjamu* žodžiu*



išmOk

St. Lozoraičio paskaita (3)

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS M Y16T1NSS

249-0215 
to 7-1575

Klausimai yra tieki 
sudėtingi, kad atšaki 
galimą tik daug pta 
keliais sakiniais. 1

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknėleL 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimai 
Mpapraatai žemom urmo karnom atraižų vtinoatejr toto- 
džžagoe — importuotos ir rietinės —- tri jota kimluvėafcr

ti kitose šalyse, bent pusė cho- mokslo reikalai, viskas pajung- stenyje veikla. Kiekvienas teik- ^_su Ltetavoc problemomis, 
ro dainininkų palieka krašte. 
Tuo tarpu rusiški chorai ir ba
letai labai dažnai užsienyje gas
troliuoja. Lietuviškom dainom 
rusiškasis imperializmas nelei
džia sklisti po pasaulį.

Lietuvos valstybes 
■yft iHžhžMUfi 'r. 'i

menamuose kraštuose. < das esamose sąlygose ginti lie-
Tėvynėįą Karstam tartos tuviškas pozicijas ir, bent dali-

kamiMMii MNtikyti padėsimo
tas kad MKĮtiihlf potyė tau-
n>lCM JMVMKyn ir SU-

G^TVulJ

ir Ijįlah ptir ėMJįąir visais ki
tais buduti. Abipusti, tautos ii

vivotia goti Ir turi būti ryškus- * sienyje ši “saviveikla” nepasi- 
nis Ir puresnis. Mūsų priemo- rodo. Ir kai labai retai kuriam 

nors chorui leidžiama pasirody-

K W metiė IMMad, |MMc£

Žygių pažintims ir ryšiams i 
, sudaryti turėtą btotis visi > tie 
Inirie- dirba MiiftMtaMtae ktaltū-

višką liaudies meną, tai buvo 
jai atsakyta, jog ambasada to
kių žinių neturinti.

čių. Mums, laisvėje gyvenan
tiems, net sunku įsivaizduoti, 

{žiūrėti kokiais neįtikėtinais būdais pa- 
__ _ kad esą- vergtasis lietuvis staftgtasi in-

moji padėtis tie^per' tatamtoje formuoto apie mūsų veiklą. To- 
ateityje paaireuĮ. RunauMR*- oei vkvm* KoreMMMę puęusoo-

mis kalbomis gali ir toliau lik
ti ribotas, bet reiktų didinti pa
ramą “Lituanus” žurnalui, vi
somis išgalėmis paremti L. En
ciklopedijos išleidimą anglų 
kalba, taip pat ir “Manyland” 
leidyklos pastangas. Iš kur ta 
parama ateitų (Lietuvių Fondo 
ar kt šaltinių), ne čia svarsty
tina.

Dar žodis šiek tiek gretimu 
klausimu. Turime eiti prie vie

la Tr 
narni _ 
mis. Jų povė&is galėtų būti ne
mažas, jei premijų skyrime da- 
lyvautą ir jiutano atstovai

3. Kokiais žygiais laimėtume 
gyvenamo kfnttb nelietuviškai 
kalbaMčb| Wiiūį ar ėastituci-

tikėjimas savimi. lianas laikomas baubu, kliudau- jam takia
rėš ilge- i 2- Kokiais žygiais sustiprin- Su jaunimo katyeta,sunku^ ti

tane čia esančių lietuvių, ypa
čiai jaunimo, tautinę savigar
bą, kultūrinį aktyvumą, ryšio 
su praeitim pajautimą, valsty
binės idė jos sąmonę?

Ne tik išeivijos praeityje, bet 
ir “modernioje” jos dabartyje 
tautinės sąmonės ugdymo, židi
niai pasilieka tie patys: šeima, 
parapija, mokykla, įvairios tau
tinės organizacijos ir spauda.

ta rusiškojo komunizmo intere
sams ir tikslams, kurie priešin
gi Lietuvos reikalams. Nenuo
stabu, tad, kad pavergtieji lie
tuviai su dideliu susirūpinimu 
ir susierzinimu Sūri į šitokius

vajame pasaulyje.
Pavergtasis kraštas laukia iš 

mūsų, kad visuomet ir visur 
keltume Lietuvos reikalus. Jis 
džiaugiasi kiekvienų mažiausia

... . ... „ ____ . mūsų iaimėjauu. Kiekvienas tie- macijonto apie Vakarų pasaulio
mas ir iš šalies. Išeivijos piktini- dainų, šokių ir šiaip meno tra- ninku karta yra priversta atsto- tuvių pasirodymas politinėje ar socialinę pažangą, ūkinę padėtį, 
nuris okupanto įžūlumu ir su- diciją. Tačiau keistu būdu už- vauti Sovietų Sąjungai, o apie kultūrinėje pasaulio scenoje su- SMią kovą už laisvę ir ap

jos tautybę visuomet tenden- tinkamas su džiaugsmu. Su to- įkritai kitų mažą kraštą gyveni* 
ringai nutylima. kiu pat pasitenkinimu sekama problemas, kurios teis-

žodžiu, sporto, kultūros ar lietuviškos bendruomenės už- bj padaryti tam tikrą palygini-nės tam reikalui dar ne visos 
ištirtos ir panaudotos. Laisvės 
ilgesys tautoje rusenu nuolat, 
tik jis priblėsta ir vėl nušvinta, 
kai laisvojo pasaulio balsas pa
siekia pavergtuosius. Tad mum 
ypač svarbu suprasti ir įvertin
ti tėvynėje atitekamus tautie-

čią dariMs viaose tautoės kul- PLB^ 
tūtos šakose, nes tie jį darbai stengi 
vokdami nepaprastose dvasios galbą 1 
pęvergimo sąlygose. Mūsųt su- mo ir 
pptimas te vertinimas turi

REPUBLIC Lic/uor Store, Ine. 
322 Union Avenuv, BrooHyn II, N. Y.

ToMoms EY 7-2039
JUOKAS BRUHNSKA8, vcdtjM 

Didelis pasirinkimas įvairią vyną, degtinių, konjakų, tbMų 
Iventons bei kŪoMorit pKgbtM

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
MQsq {staiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt./Smalkesniems informacijoms valykite 
-skambinkit dangiansia patyrusiam Kelionių biurui J Rytų Eoropą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.

Lietuvių tautai. nestinga. at- plotmėje. Užsienio sporto aikštėse įvai-
sparumo svetimiesiems, ypač Lietuvoje vadinamos “savi; riaušių tautų sportininkai išdi- 
įžūHos priespaudos metu. Tas veiklos” pagalba yra bandoma dfiai gina savo šalių spalvas, 
atsparumas turi būti stiprina- palaikyti seną ir gražią liaudies O naujoji šauni Lietuvos sporti-

137 ORQHARD ST„ N. Y. C.
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos balnot siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpos, kad galėtume geriau 

patarnauti kĮųentons. Ytofcaue užeiti ir pasižiūrtti.

Avenue 
Avenoe

Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti
4L f i b- • a-, ri* - j__ « • 1 »t * ; i

gumą remiančių valstybininkų j-ėtį nacionalinę formą ir sočia- mą, kreipėsi į sovietų ambasa- 
J- Tautą narių tarpe. To turi Ostinį turinį. Lietuvoje šią for- dą, prašydama žinių apie lietu- 
būti siekiama visur,' tiek kras- mulę bandoma įgyvendinti tru- 
tų sostinėse, tiek ir. J. Tautų kitaip, būtent, daromos pa- 
ambasaČTose New Yorke. Kad tfngos, kad Uetuvos gyveni- 
mūsų išeivijos pastangų įtam- taėtp socialistinę formą 
pa ne visur vienoda lir maksi- ir kiek galint didesnį nadona- 
mafiai panaudojama, Erodo ma- tautinį turinį. Ka-
žos mūsų išeivijos dafelės Nau- dangi socialistinės -sovietinės
joje Zelandijoje tarmes šiuo metu negalima at- 

_ en' sikratyti, jos ribose arba jąja 
tinimo dėka) 10,000 pįrašų pe- prisidengiant- plečiamas ir stip- 
ticijai Jungtinėms Tautams kie- rinamas tautinis turinys. Jo ak- 
kis, neproporcingai stambus, rentavimas yra visiems paverg- 
palyginti įįf parašų skaičiais, tiems lietuviams natūralus reiš

kinys, nes tai vienintelis bu

jos išeivijos infbrimūvimasis ga
li ir turi būti įvaąfciamas ir ple
čiamas, neatmetant jokių pri
einamų ir patikimą priemonių. 
Tam pačiam reikalui visais bū
dais tegroti daugiau^ir stipres
nių radijo ryšių su tėvyne.

rinio pasaulio srityse. / Turime 
nemažai savų mokslo žmonių, 
utHHKBi imiversHetaGse pto- 
festMoais, dar daugiau jaunimo, 
sMujtojtnoo tose p» « 
aukštosiose mokyklose. Kiek- 
viena jų pažintis ir galima pro
ga turėtų būti išnaudota sudo
minti mūšų tautos kultūros, is- 
tarinio likimo ir ateities vilčių 
klausimais. Dar turime porą 
metų iki 1968 m. vasario 16 
d., kada minėsime Lietuvos 
valstybės atkūrimo 50, metų su
kaktį. PriSu raikiaiingį sutiu tai 
sukakčiai momentu būty dau
gelio tūkstančig pasaulio min
ties ir sąžinės galiūnų pasira
šyta peticija Jungtinių Tautų 
plenumui. Sis uždavinys, jau 
nuo ateinančių metų prabos 
vykdomas, galėtų būti sėkmin
gas ir laiku.

Mūsų mokslinės ir meninės 
literai^os^. įleidimas

Yra visiškif tad nat&nūa, btovės temomis, ir jam 
kad kraštas TOtelę savo vflflą nesuprantamų potitinlų kivirčų 
dalį deda į tuos lietuvius, ku- atgarsių. Jis taip pat nėra la- 
riems likimas leido gyventi lais- suinteresuotas klausytis ži

nių apie faktus okupuotoje Lie
tuvoje, nes juos pats geriau pa
žįsta ir supranta.

Salia žinių apie mūsų veiklą, 
krašto žmonės domisi infor -

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DEUANCKY, N. Y. C. 

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniaiat 
Mskyrus MtūdisnhM, ėėo > ryte Hd <:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbane roiikai, leakttkai, nkrainMkat

Važiuoti BMT iSHpant Essex Street, keltis elevatortaBn | 
virio, arba IND traukiniu D-S Avenue iki Delancey St 

Atrinešlctie šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertinta!

ir projek
tu mūsų 

spaudoje^ jų tarpu daug gerų) 
rinkimo ir aptarimo. Darosi ne
pakenčiamai gana išsisklaidy
mo informacijos ir projektų sri
tyje. Būtų dilelis žingsnis mū
sų kultūrinės ir politinės ko
vos frontui stiprinti, jei iki 
1968 metų visi problemų ir už- 
davmių studijavimo ir planavi
mo, taų> pat ir informavimo 
darbai būtų pradėti vykdyti 
nors ir demokratiniu, bet ir la
biau centralizuotu būdu. Tai 
jau senokai vienur kitur prisi
menamas reikalas, kuris gali 
būti perorganizuotas iki 1968

GR243m 
MU ą-tate 

,________ ^PHIA, Pa. 19122— 1214 N. 501 SU ------- PO Z-ttU
PlTTSBŪRGH 3, Pa. — 130? £. Canon Street-------HU 1-2750
8AN FRANCtaCO, CaUf. —KORI feitter Štrta-------F1 0-1571
WATER8URY, Conn. — 905 gtafc 8L--------------------- PL 8ę00
WORCE8TER, Mae*. - 174 Street-------------- SW
Y0feWMTOWR 3, Otų* — 31 Avenue------------  R1 MMO

Lietuvos mokslininkai taip 
pat izoliuojami nuo Vakarų pa
saulio mokslo šaltinių. Net ir 
katayninė Lenkija jiem yra be
veik nepasiekiamas užsienis. 
Šiuo laiku Vakarų Europoje stu
dijuoja šimtai lenkų studentą 
ir dirba nemažas skaičius len
kų mokslininkų. O mūsų studi
juojančiam jaunimui ir profe- . - . - — - - , . . .
šoriam draudžiama net trum- ooro, kme mivn-
pam išvykti į užsienį. W Isšsvūs poMriHtp- iMšMiM*

Neseniai sovietų išleistuose tagus norizonto^ ROąp gęeSEBCUviiiHVA nėra Kugvai įvyk- 
nai, įgyvendinti tautines aspi- istorijos žemėlapiuose Lieta *»«*rati Prie šfcą donas, tačiau galimybių rūtose
racijas. vos, galima sakyti, S viso nė- ^*Mją veiklių lūžime palenk tarti.

Lietuviai bene skaudžiausiai ra. Juose su nepaprastu kruopš* pmiūūfi>Įfc ir trečią: nu- F*gUste lietuvis su pesi- 
porgyvena Maskvos pastangas tumu iškeliama slavų praritis, tivytaną 
Lietuvos vardą apgaubti tylos tačiau veltui tuose Žsmšlapiuo taigai ri 
šydu ir ilgainiui ją išbraukti iš se ieškotume Lietuvos praoi- 
egzistuojančių tautų tapo. Yra ties ženklų. Net ir nepriklauso- 
būdinga, kad sovietai krašto ir moji Lietuva tenai nėra pažy- 
užstenio lietuviams nuolat giria mėta, tuo būdu sufalrifikuo- 
ir garsina vadinamos LTSR pa- jant ne tik Lietuvos, bet ir vi- 
siekimus, bet vengia iškelti lie- sos Europos istoriją. Ar gali 
tuvių tautos savybes ir minėti bet kuris lietuvis ramiai į šito- 
Lietuvos vardą tarptautinėje kius faktus žiūrėti?

mmo ii 
kėtis ^unkho tautinės savigar- riausias 
bos, kultūrinio aktyvumo apla- kas orga 
mai — ryžte su tauta ir jos ti
kimu. Tte dalykai yri žmoniš
kosios dvasios savybės, įgyja
mos palengva, pradžioje tėvų ir 
vaikų sąveikos keliu, vėliau 
indivktealinmis asmens, jaunuo
lio ar senio, pastangomis. Jau
timo organizacijų uždavinių ei-

1. Kokiais tygįi 
tane diplotnatšaę 1 
vės, padėtume ti 
šiam tautos kamįe 
ti, išlaikyti savyje 
sį ir pasitikėjimą? L

Semdama dąiomatinę kę~* 
vą dėl tautos laisvės, išeivijė ; 
turi sekti gyvenamųjų kraštą 
dąilomatinms ryžius *su Lietu
vos pavergėja, Sovietų Rusija, 
stebėti, kas Imtą žalinga tuose 
ryšiuose tautų laisvės ir teisin
gumo principams. Sekami tu
rėtų būti ir tų kraštų ambasa
dų bei delegacijų Jungtinėse 
Tautose veikla. Kraštuose įsi- 
pilietinusios išeivijos balsas, 
protestuojąs prieš daromas 
klaidas ir neteisingus žygius, 
taip pat ir dėkojąs už tų kraš
tų diplomatijos principingumą 
visų, juo labiau Pabaltijo, tau
tų laisvės bylose^ turėtų nema
žos reikšmės ir įtakos teisingai 
tų kraštų diplomątijos laikyse
nai visuose diplomatinio foru
mo pozicijose. Tą patį išeivijos 
balsą žymiai sustiprintų įtakin- 
giejį gyvenamojo, krašto- asmer _ 
nys, politiniai ir kultūriniai au
toritetai, paremdami savo para
šais išeivijos organizacinių cent
rų (pvz. PLB'kraštų ^valdybų) 
rašomus memorandumus, pro
testus ar padėkos laiškus. Juo 
labiau reikšmingi būtų tų pa
čių politikų ar kultūrininkų 
straipsniai žymiausiuose kraš - 
tų laikraščiuose ar žtihialuose.

Visais veikiančių Lietuvos 
diplomatinių atstovybių žygių 
atvejais išeivijos balsas turė
tų sutartinai derinti^ prie tų 
žygių pobūdžio ir taktikos. "

Gali ateiti ir teks momentas, 
kada organizuotas visos lietu
viu išeivi jos balsas j galės būti 
pateiktos Jungtinių .Tautų foru
mui. Turi būti nuplat ir jau 
nuo dabar ieškoma, draugų, lais
vės bylos kėlėjų Į Jungtinėse 
Tautose, tarp geriausiai paris- Pagal seną marksistinę-leni- Kai neseniai Italijos televizi- faMus ir visomis galimomis 
tančių Pabaltijo taktų laisvės nistinę formulę, sovietinių res- ją, ruošdama vokiečių rašytojo priemonėmis įkando jiem at- 
bylą ir tvirtai pasaulinį teisiu- publikų gyvenimas privalo tu- A. Sudermanno pjesės pastaty- sispirtL

Pavergtojo lietuvio tautinį 
darbą, bent galinai, paraližuo- 
ja du neigteįffi elementai. Vie
nas jų yra tibai realus. Tai so
vietinės saštūmos priespauda, 
kuri ir be storinio teroro pa
jėgia žmones sukaustyti ir juos 
laikyti nuolatinįbaimės šešė
lyje. Kitas efentefitas yra dau
giau psichcūogniio pobūdžio, 
būtent

»
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Šalkauskis ir
Šį sekmadienį prisimename 

prieš 25 metus iš gyvųjų tarpo 
pasitraukusį prof. Stasį Šal
kauskį. Ta proga prisimena
me ir eilę minčių iš jo knygų.

ŠALKAUSKIS:
Apie patriotizmą: “Tikras pa

triotizmas yra tautinės savo in
dividualybės meilė, pagrįsta pa
geidavimu savo tautai morali
nės didybės, kylančios iš visuo
tinio žmonijos dvasios turinio 

vir besireiškiančios individuali
nėmis tautinėmis lytimis.”

Apie tautinę gyvybę: “Pir
ma tautinės gyvybės sąlyga yra 
ištikimybė savo individualybei 
ir susidariusioms su jos išsivys
tymu tautinėms tradicijoms.”

“Kartais ateina baimė, ar 
mes kaip tik nepriklausome 
prie tų mažai kultūringų tautų, 
kurios žymiai greičiau savinasi 
vadinamojo kultūringo stovio 
neigiamybes negu teigiamas 
kultūros apraiškas.”

Apie jaunatvės ir gyvąją dva
sią: “Jaunatvės dvasia yra ne 
Irs kita, kaip sielos degimas 
idealo akivaizdoje; ir ne kas 
kita yra ir gyvoji dvasia. Jau
natvė tik tada įgauna tikrą ver
tę ir dorinį turinį, jei iš prigim
ties dovanos ji tampa, apsi
sprendimo darbu, dvasiniu lai
mėjimu. Kitaip tariant, prigim
tinė jaunatvė turi būti pavers
ta dvasine jaunatve, žmogus 
tik tada įstengia eiti nuolat ky
lančiąja dvasinio gyvenimo link
me, kai sugeba įsigyti ir pasto
viai savyje palaikyti dvasios 
jaunatvę.”

Apie religiją: “Krikščioniško
joje religijoje yra ypatingai ryš
ki dvasinės jaunatvės apraiška. 
Tai yra Evangelija su jos gy
vąja dvasia. Pakanka paimti 
tą šventąją knygą į rankas ir 
paskaityti joje vieną kitą pos
mą, kad gyvosios dvasios dvel
kimas apsuptų mūsų sielą.”

PELIKSAS
(2)

Brolis pasakojo:
— Pareinu iš lauko aręs ar 

akėjęs pusryčių apie 9 vai., o 
Peliksas vos iš lovos, ir jis man 
pučia vėją, girdi, visus buržu
jus reikia sušaudyti. Būdavo 
net pikta ir koktu klausytis tų 
kalbų.

Paskui Peliksas persikėlė į 
parapijos miestelį ir suorgani
zavo iš miestelio poros ar dau
giau valkatėlių komunistų kuo
pelę.

1920 Lietuva su Rusija pasi
rašė taikos sutartį.

Brolis Amerikoje apie tuos 
paskutinius Pelikso žygius ne
žinojo.

Peliksas vėliau iš savo para
pijos miestelio persikėlė į Šiau
lius, ir čia pradėjo organizuoti 
ir rinkti ginklų perversmui, bet 
be didelių pasekmių. Tada nu
vyko Kaunan, kur buvo komu
nistų partijos centras ir kiti 
gerai organizuoti jų vienetai.

Kartą Peliksui bevaikščiojant 
Kauno gatvėmis, jį pamatė R. 
Skipytis, tuomet buvęs bene vi

910 VVILLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 11221 
Business Office GL 2-2923

by FRANCISCAN FATHERS

apie Šalkauskį
“Ateitininkų ideologijos” ir 
“Lietuvių tautos”, o taip pat ke
letą apie velionį atsiliepimų, 
pacituotų prof. Juozo Ereto pa
rašytoje monografijoje.

APIE ŠALKAUSKĮ:
Prof. A. Maceina: “Šalkaus

kis yra tasai didysis ateitinin- 
kijos protas, savo sistemos ir 
logikos galia, savo minties gi
lumu ir sistematingumu davęs 
krikščioniškajam jaunimui am
žinos reikšmės idėjų, kurių atei
tininkams gali pavydėti bet ku
ris sąjūdis.”

Dr. J. Girnius: “Šalkauskis 
visada liks mūsų kartos atmin
tyje didelio taurumo žmogumi. 
Tie žodžiai nėra pirmasai susi
žavėjimo įspūdis, nes jie taria
mi 19 metų nuo mūsų filosofo 
mirties . . . Šalkauskis lieka 
mums gyvas kaip realybės ir 
idealybės sintezė, kuri yra ne 
kas kita, kaip gyvenimas, sie
kiąs idealiojo žmoniškumo, 
krikščionims tolygaus šventam 
gyvenimui.”

Prof. A. Liuima, S.J.: “Jis 
mūsų šventojo tipas: kultūrin
ga asmenybė iki gelmių persi
ėmusį antgamtiniu gyvenimu, 
malonės nušviesta ir nuskaistin
ta, visiems spindinti pakelian
čiu pavyzdžiu.”

Porf. J. Eretas: “Šalkauskis 
jau dažnai buvo prabilęs į są
žinę tų, kurie ir jo tautoje pa
mėgdžiojo užsienietiškų stab
meldžiu pavyzdi. Bet ar išklau
sė jo? Užsirūstinęs dėl kietašir
diškumo ir ciniško noro už
merkti akis prieš besiartinančią 
katastrofą, Šalkauskis grūmo
jo teismu: “Kas laukia žmoni
ją, kurioje jau galingai reiškia
si šita idololatrijos ir civilizuo
tos barbarijos linkmė, mes dar 
tikrai nežinome, bet mes tai 
jaučiame, susirūpinę galimomis 
rytojaus katastrofomis.”

PRANAS TRUMPAITIS

daus reikalų ministras. Jį areš
tavo. Kaip jis Peliksą pažinojo, 
nežinau, tik tiek teko patirti 
—Peliksas pakliuvo.

Brolis amerikietis gauna laiš
ką iš Lietuvos, žiūri, siuntėjo 
adresas — Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjimas.

Laiške Peliksas ilgais išve
džiojimais bando save teisinti, 
ir sakosi nekaltai į kalėjimą 
pakliuvęs.

Brolis rašo — ką gi kita, rei
kia pasamdyti advokatą, tegul 
gina. Po to su Pelisku ryšiai 
vėl kuriam laikui nutrūko.

Keičiantis kaliniais su Mask
va 1933, kada buvo grąžintas 
ir vysk. Matulionis, Peliksas ir 
kiti bolševikų agentai buvo ati
duoti Maskvai.

Kaip ten bebūtų, bet brolis 
Amerikoje gavo laišką iš Pet
rogrado, kur Pelikas gyrėsi, 
kad esąs paskirtas komisarėliu 
prie Raitijos jūros prekybinio 
laivyno. O jo žmona. girdi, 
esanti vaikų darželio vedėja

Rašo, gyvenimas šuoliais ei
nąs pirmyn, tik maisto klausi-

Raudonoji armija bėga nuo lietuvių karių
Vilnius vaduojamas ultimatumu

O Vilniau, Gedimino sapnuose pražydęs... 
Seni.ijų kunigaikščių, tėvų sosto mieste, 
Tau Lietuvai per amžius buvo lemta šviesti. 
Visos tautos skausmais ir meile užaugintas, 
Kaip perlas nuo vagių, nuo svetimųjų gintas, 
Kaip deimantas brangus krūtinėj tu spindėjai, 
Nebaisūs buvo tau kruša, lietus nei vėjai, — 
Spindėk ir šviesk ir vėl iš pančių išvaduotas, 
Visų žvaigždžių žiedais mūs žygiams vainikuotas.

B. B r a/dži o n i s 
Per pasaulį keliauja žmogus, 153-154 psl.

1927 vasario 16 Vilniuje, len
kų okupuotoje Lietuvos sosti
nėje mirė dr. Jonas Basanavi
čius, atgimimo pranašas, Nepri
klausomybės Akto signataras. 
Rašytojas A. Vienuolis nekrolo
ge rašė: “Jis mirė, bet mirda
mas paliko savo tautai šventą 
testamentą. Tame testamente i- 
rašvti tik keturi žodžiai: "O Vil
niaus nepamiršk, lietuvi!” (Tri
mitas, Nr. 9, 1927.3.3. 266 
psl.).

Dr. V. Daugirdaitė-Sruogie
nė savo knvgoje “Lietuvos Is
torija. Lietuva amžių sūkurv”, 
kuria išleido “Tėvynės Mylėto
ju Draugija” Chica<?oje 1956, 
paduoda tokį Vilniaus atvada
vimo faktą: 

Prof. Stasys Šalkauskis

mas — blogas. Girdi, karas la
bai ūkį sunaikinęs. Užmiršo, ar 
nedrįso pasakyti, kad ne karas, 
o bolševikinė tvarka tai pada
rė.

Amerikietis brolis susijaudi
nęs išsiuntė maisto siuntinėlį 
— cukraus, miltų, mėsos kon
servų ir t.t.

Už pusmečio atėjo laiškas iš 
Pelikso, — dabar jis giriasi — 
gyvenimas pagerėjęs. Jau, esą, 
Naujiems Metams gavę po 3 
silkes ir 2 svarus kruopu.

Padarius Lietuvai su sovie
tais taiką, Petrograde buvo ati
darytas Lietuvos konsulatas.

Brolis amerikietis rašo Pelik
sui laišką:

— Broleli, nueik į Lietuvos 
konsulatą ir atsiprašyk už pada
rytas klaidas, grisk Lietuvon, 
pabučiuok Lietuvos žemelę ir 
gyvenk ten!

Peliksas, gavės toki brolio 
la’ška, labai įsižeidė, ir broliš
ki rvšiai nutrūko amžinai.

Gi maisto trūkumai visvien 
juos vargino, ir Pelikso žmo
na rašvdavo laiškus brolio ame
rikiečio žmonai, ši retkarčiais 
siųsdavo, sakvdama: — turi du 
mažu vaiku, tai nors jiems, kad 
barta nekęstų . ..

Kaip ten buvo. Peliksas nu- 
vvko į Maskva ir pradėjo mo- 
kvtis inžinerijos institute me
chanikos.

Ir po keler.u metu Pelikso 
žmona rašo amerikiečio žmo
nai, Peliksas paskirtas Į šuš-

“1920 m. liepos mėn. 12 d. 
Maskvoje pasirašyta taikos su
tartis su Lietuva. Kremliaus 
valdovai atsižadėjo buvusių Ru
sijos imperijos teisių į mūsų 
kraštą ir tuoj pademonstravo 
savo gerą valią, 1920 m. rugpiū- 
čio mėn. 26 d. užleisdami mum 
šeštinę" (899 psl.).

Rusų dimisijos generolas-lei
tenantas V. Vitkauskas, lietu
viu tautos išgama, straipsny 
“Mūsų beviltiškos kovos dėl Vil
niaus ir didis džiaugsmas jį 
atgavus” rašo:

1920 “lienns mėn. 12 d. buvo 
pasirašvta Maskvos sutartis, ku
ria Tarvbu Rusiia pripažino Vil
nių Lietuvai. Liepos mėn. 14 d., 

man miestą netoli Kaspijos jū
ros motorų dirbtuvės vedėju. 
Esąs labai užimtas, dažnai tu
rįs dirbtuvės reikalais skristi į 
Uralo kalnų rūdos kasyklas.

Kartą Pelikso žmona rašo a- 
merikietei:

Pas mus Maskvoje komisarai 
pradėjo sauvaliauti. Nesupran
ta, kas yra dirbtuvių tvarky
mas, ėmė dirbtuvių vedėjus čia 
vienur, čia kitur iš darboviečių 
šalinti. Baugu ir mums ...

Tas laiškas buvo paskutinis.
Po Stalino su Hitleriu “vedy

bų”, Stalino kruvinas siauti
mas tęsėsi. Apie Peliksą nebu
vo jokių žinių. Stalinui mirus 
ir Kruščiovui įėjus į val
džią, prispausti- žmonės kiek 
lengviau atsikvėpė. Pradėjo laiš
kai iš Lietuvos ateidinėti, buvo 
galima siuntinėlius giminėms 
pasiusti.

Amerikietis užklausė esančių 
Lietuvoje, kur tas ar kitas. Vie
name gautame laiške buvo ra
šoma. kas esą išvežti į Sibirą, 
kas dar Lietuvoje išlikę.

Apie Peliksą tiek buvo para
šyt? — ‘‘jo mūsų tarne nėra.”

Kada gyvenimas šiek tiek ap
rimo. amerkietis užklausė savo 
jaunesnio brolio — kain gi iš- 
tikruiu su Peliksu, ar jis žuvo 
vokiečiam įsiveržus i Rusijos 
giluma, ar šiaip kas nutiko?

Po danrelio metų buvo atsa
kyta. Peliksas žuvo nuo Stali
no kulkos 1938. Mat. buvo ap
kaitintas neištikimumu ir, ant- 

vydamos lenkus, į Vilnių įžen
gė raudonosios armijos dalys 
o paskui, liepos mėn. 15 d. — 
atskiri... Lietuvos kariuome
nės daliniai. Rugpjūčio mėn. 25 
d. Tarybų Rusija pasirašė susi
tarimą, kuriuo perdavė Vilnių 
Lietuvai”. (Švyturys, Nr. 20, 
1958 m., 18 psl.)

Rusų komunistų partijos žur
nalistė R. Žepkaitė savo straips
ny “Lietuvos — Tarybų Rusi
jos taikos sutartis ir Vilniaus 
klausimas” dėsto:

“Taikos sutartis tarp Lietu
vos ir Tarybų Rusijos buvo pa
sirašyta 1920 m. liepos mėn. 
12 d.”

“Tarybų Rusija pati pirmoji 
iš visų pasaulio šalių pripažino 
Lietuvos savarankiškumą bei 
nepriklausomybę ...” (Melas: 
1918 kovo 23 Vokietija pripa
žino pati pirmoji Lietuvos ne
priklausomybę. Sovietų Ru
sija yra viena iš paskutinių, pri
pažinusių Lietuvos nepriklau
somybę: pralaimėjusi karą 
prieš lietuvius karius savano
rius ir kapituliuodama prieš 
Lietuvą. K.T.).

“Rugpjūčio m. 26 d. iš Vil
niaus išvyko paskutinieji rau
donosios armijos ginkluotos pa
jėgos ir įžengė Lietuvos kariuo
menės daliniai” (Melas: Lietu

ŠAUKSMAS DEL NUODIJAMŲ VANDENŲ
Kodėl net ir lojalūs bolševiki

nės rusų valdžios pareigūnai 
Lietuvoje bijo rusų įmonių 
(ypač chemijos ir naftos), pa
aiškina ištisa virtinė įvykių, ro
dančių, kad drauge su Lietuvos 
pramoninimu, kaip maras, plin
ta ir Lietuvos žemės ypač van
denų nuodijimas.

Neseniai keli vietiniai ir vil
niškiai pareigūnai kėlė pavo
jaus ženklus iš Rokiškio. Rašė, 
kad

“Birželio 9-12 dienom Lauk- 
upis buvo užterštas sieros rūgš
timi, dažų atliekomis bei ma
zutu nuo Rokiškio valymo į - 
renginių iki Ragupio kaimo. 
Dėl to tūkstančiai vėžių ropojo 
i pievas ir žuvo. Be to, žuvo ly
dekos, vėgėlės, kuojos ir kitos 
žuvys. Grėsė pavojus apsinuo
dyti ir žmonėm, ypač vaikam. 
Nukentėjo Moškėnų tarybinio 
ūkio (sovehozo) gyvuliai. Vien 
tik Zybolių skyriaus kiaulidėje, 
kuri ima vandenį iš Laukupio 
upelio, apsinuodijo daugiau 
kaip 30 penimų kiaulių, o dvi 
iš jų padvėsė. Žmonės nebetu
rėjo gėlo vandens gyvuliam gir
dyti ir buitiniam reikalam. Be
veik nuo Kazliškio iki Rokiškio

Lozoraičio paskaita
(atkelta iš 2 psl.) 

pavojus Lietuvoje. Šitoks sovie
tinių žygdarbių iškėlimas yra 
Maskvos sutinkamas su dideliu 
nepasitenkinimu ir gali įvykius 
pakreipti kita linkme.

Pagaliau krašto žmonės pa
geidauja, kad išreikštume savo 
objektyviai kritišką nuomonę 
apie tautos įvairiose srityse at- 
atliekamą darbą, šiandien vy
rauja įsitikinimas, kad krašto 
kūrybinis darbas, nors ir oku
pacijoj, negali ir neturi sustoti. 
Pageidaujama dėl to, kad mes 
tą kūrybinį darbą paremtume, 
išreikšdami pagal reikalą teigia
mą ar neigiamą nuomonę, su
teikdami naujų idėjų, pasiūly
dami naujų projektų, žodžiu 
dalyvaudami Lietuvos augimo 
procese. (Bus daugiau) 

ra vertus, buvęs valstybinio tur
to eikvotojas.

Dabar išleistoje “Mažoje ta
rybinės Lietuvos enciklopedi
joje”, pirmame tome Peliksas 
minimas kaip savo parapijos 
miestely organizavęs komunis
tėlių kuopelę, tartum didvyriš
ką darbą atlikęs ... 

vos kariuomenė Vilniuje jau 
buvo nuo liepos mėn. 15 d. Tą 
istorinį faktą tvirtina ir gene
rolas-leitenantas V. Vitkauskas 
K. T.).

“Istorijoje nebuvo iki tol to
kių pavyzdžių, kad vienos, ga
lingesnės šalies armija, užėmu
si kurį nors rajoną, pasirodytų 
kaip tiesos gynėja ir kitai vals
tybei grąžintų jai priklausan
čią teritoriją”. (Melas: Istorija 
nežino pavyzdžių, kad rusų ko
munistų partija ir Sovietų Rusi
ja, paveldėjusi rusų carų kolo
nijų imperiją, gerbtų kitas lais
vas valstybes ir ju teritorijas. 
K. T.).

“Tuo būdu, Vilnius, senoji 
Lietuvos sostinė, Tarybų šalies 
dėka buvo įjungtas į Lietuvos 
sudėtį”. (Lietuvos mokslų aka
demijos darbai. Serija A. 2 (15), 
1963 m. 113-119 psl.).

Buvęs nepriklausomybės me
tu Lietuvoje gimnazijos moky
tojas J. Žiugžda rašo:

“1920 m. liepos 12 d. Tary
bų Rusija pasirašė taikos sutar
tį su Lietuva. Šia sutartimi Ta
rybinė vyriausybė vėl pripaži
no Lietuvos nepriklausomybę 
“su visomis iš tokio pripažini
mo einančiom pasekmėm” ir 
Vilnių bei Vilniaus kraštą Lie
tuvai”.

LIETUVOJE

užsidarė pirtys, jau nekalbant 
apie maudymąsi bei prausima- 
si upelyje.”

Nors, įsikišus ’ inspektoriam, 
kanalizuojamo vandens valymo 
įmonė Rokiškyje ir buvusi tai
syta, teršimas tuo atveju buvęs 
sustabdytas, bet neilgam. Gedi
mai kartojasi, ir nuo liepos 
18 dienos teršimas irgi karto
jasi.

Todėl niekas nepasitiki mas- 
kvinių planuotojų pažadais, 
jog naftos perdirbimo įmonė 
Jurbarke galėtų būti taip įtai
syta, kad “mažai” terštų Nemu
no ir apylinkių vandenį.

Teisinasi tuo, kad kitur 
negeriau...

Kolonistinės rusų pramonės 
ir tipiškos rusų bolševikų biu
rokratinės netvarkos gynėjai 
nebesugalvoja kitokių būdų gin
tis nuo kylančių protestų prieš 
Lietuvos vandenų ir oro nuodi
jimą, kaip tik atsikirtimą, jog 
“ir pas kapitalistus tas pats”.

Vilniuje leidžiamas žurna

Vincė Jonuikaltė Phlladelphljoje skaitė paskaitą apie lietuviu liaudies dai
nas. Paskaitą surengė Lietuviu Bendruomenė. Nuotr. K. Oikolo

"Taryby Rusijos vyriausybė, 
laikydamasi pasirašytosios su
tarties ir šventai gerbdama lie
tuvių tautos interesus ir teises, 
Vilnių ir Vilniaus kraštą perda
vė Lietuvai". (Lietuvių ir rusų 
tautų santykiai, Kaunas, 1964 
m., 82-83 psl.).

Žurnalistas ir monografijų 
rašytojas Antanas Merkelis ra
šo:

“Taikos derybos tarp Lietu
vos ir Tarybų Rusijos prasidė
jo gegužės 7 d. Maskvoje ir bu
vo baigtos liepos 12 d., pasira
šant taikos sutartį... Ir Lietu
va tapo laisva ne Tarybų Rusi
jos skelbiamojo tautų apsi
sprendimo dėka, o savo ginklu, 
kuris privertė Tarybų Rusijos 
kariuomenę pasitraukti iš Lie
tuvos ir jos vyriausybę prašy
ti taikos ... Lietuva tapo lais
va, sugriuvus caristinės Rusi
jos imperijai, vadinamai tautų 
kalėjimu, o ant jos griuvėsių 
besikurianti Tarybų Rusija į 
Lietuvą ir kitas caristinės Ru
sijos buvusias pavergtąsias tau
tas jokių teisių negalėjo turėti, 
nes ji buvo dar tik besiformuo
janti, kitų valstybių dar de ju
re nepripažinta . . . Rugpjūčio 
26 d. Tarybų Rusija Lietuvai 
grąžino Vilniaus kraštą . ." (An
tanas Smetona, New York, 
1964 m., 241, 242 ir 264 psl.).

(Bus daugiau)

las Mokslas ir Technika rugsė
jo numeryje atspausdino ap
žvalgą “Vandens ir oro užter
šimas jų pasaulyje”.

Iš Jungtinių Valstybių ir Ka
nados spaudos surinktais (ir ati
tinkamai atrinktais) duomenim 
bei nusiskundimais vaizduoja 
padėtį taip, lyg visa Š. Ame
rika, taip pat ir Vakarų Euro
pa, jau beveik nebepataisomai 
užnuodyta. Tik “pažangioji” 
spauda reikalaujanti skubiai 
gelbėtis, bet tam kliudo, žino
ma, ne kas kitas, kaip kapita
listinė privatinio ūkio sistema.

Garsinami eksponatai 
Montrealio parodai

Vilniaus laikraščiuose nuolat 
pasirodo pranešimų, koki eks
ponatai iš Lietuvos jau siunčia
mi į busimąją Montrealio paro
dą. Sąrašas vėl papildytas šiais 
siunčiamais eksponatais: Kauno 
“Dailės” kombinato dailininkų 
sukurti servizų komplektai bei 
įvairių spalvų ir raštų dekoraty
viniai takeliai. Jau esą paruoš
tas ir dekoratyvinių klumpių 
su gintarais bei kitų medžio 
drožinių rinkinys. (Elta)
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taepštoėkų Svykm į Pietų A- - -- -
menką, ovežiau | Australiją. 
Kanados Sėtuvių jaunimas ne 
tik gausai dalyvavo šių metų 
Jausimo kongrese, bet ir vy-
resnieji lietuviai dosniai aukb- 

. mis parėto to kongreso orga
nizavimą

Taigi, Kanados lietuviai visa
da aptinkamai ir nuoširdžiai 
atsiliepdavo į Amerikos lietu
vių prašymus prisidėt ir parem
ti vieną ar kitą reikšmingesnį

nados gyvenimą. Ta proga šia- gi Kanados (red. dr. J. Purinas 
me veikėte numatoma angfiškai ir X Kardelis), 2. Dvasiniai ceri- 
įdraitaiičiai yisurinettei patoiHi 
daugiau žinią ir bendrai apie 
lietuvius ir Liėtavą. Tatai bus 
labai naudinga hetuviško reika-

Stos stambios knygos paruo
šimas ir išleidimas kaštuos 
per 9,000 dolerių Kanadiečių 
sukaktie^ komitetas iš savo pu
sės leidiniui paremti davė 2000 
doL Patiem lietuviam dar rei-

trai (red. tam. P. Gaida), X lae- desnei 
tuviai švietimo darbe (red. A. trinų 
Rinkūnas), 4. Kuttūrinės kūry
bos talentai (red. St Kairys), 5. 
Lietuvių spauda (red. tam. P. 
Gaida), 6. Socialinė ir politinė 
veikla (red. A Rinkūnas), 7. 
Sportas (red. K. Baronas), 8. 
Aukštojo mokslo profesionalai lomos 
(red. dr. J. Songaila) ir 9. Lie- tie”a
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tosLos Angeles,Bestoj Neto 
Yorke, Otomgoje- Užsakytos
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tuviai versluose ir pramotoje studentė' Viktorija * 
(red. dr. J. Kaškelis). .. 1 sesuo M. Jhrgfto

“Meškiuko Rudnosiuko”in laida;

M a***, vertes 
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Bėi^'veiitotoJ atokią sakydavo: 
■“fiH ateitoiteverta, ^ntytfe”, 
tačiau Sbtoo maldaknygių fB- 
mų turiny* tikrai jaudinantis ir
jas verta parodyti ypač ameri-

RK3HMOND Httl. N. Y.

—^Vytė N«munėlM, MEŠKIU- 
KSS RUDNOSIUKAS. Elėmis 

. parašyta pasaka mažiesiems.
Spalvotas iliustracijas piešė dai
liu. V. Stančikaitė-Abraitienė. 
Didelio formato, įrišta kietais 
viršeliais. Išleido “Lietuvių Die
nos”, 4364 Sunset Blvd., Los 
Angeles, Calif. 90029. Kaina 3 
doL

... Tai yra HLji “Meškiuko Rud- 
nosiuko” laida. Per eilę metų 
Meškiukas Rudnosiukas yra ta
pusi populiariausia ir mėgia
miausia mažųjų knyga — ją 
vaikai labai lengvai išmoksta at
mintinai “skaityti”; ją lituanis
tinių mokyklų mokytojai nau
doja. kaip pirmųjų skaitinių 
priemonę; Meškiukas Rudnosiu
kas yra choru dainuojamas jau
nimo stovyklose; taip pat jis 
yra buvęs daugelį kartų insce
nizuotas ir vaidintas scenoje 
bei radijo valandėlėse.
' “Meškiuką Rudnosiuką” la
bai teigiamai yra vertinę mūsų 
pedagogai, o tik jam pasiro
džius — buvo rekomenduotas 
geriausiu kandidatu jaunimo li
teratūros premijai gauti.

Są knygą iš kitų išskiria -ne 
vien puikiai parašytas tekstas, 
bet ir nepaprasto gražumo dau
gelio spalvų piešiniai, kur meš- šiam orkestrai, dirigavimo 
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Jau keleri metai

ELENOS KEPALATTES PARODA
Katalogo įžangą paraše J. Lipchitz

Kepaiaitę, pianistę. Salia jos ryba išvystė jos skulptūrų, pra-

t viatos” sofistai parinkti labai 
’ <erat Vtoteta — D. McNefl 

■ £chattes, Agtoactė New Yorko 
' City Ctortre operas eotistė, pa- 

štitynėjo gražia koloratūra, ma
loniu tembru ir jėga, bei ptri- 

r kža vaidyba. Maloni staigmena 
t Zermonas — K. Triplett, išly- 
£įgtoto, labai ataąpMSko bsrito- 
•r no ir gražios sceninės ’

RkrisotirtM. Gairina «džfao& 
^ Mo kraMo be rariMų frrieta- 
^rią;-prilriM*:ripto1RėtMtoB rasės

Efovvos KcpaiaHės skulptūros ma ir lankstydama, išsaugoja

Marą KMbrao dravgij** tingai * 
Sksdptūros parodos yra labai Didėlę j

mielai dalyvauja bendrinėse pa-

Kai skulptorė rūpinosi paro

rimbą į tarno* liejyklą Ir ten drąsiai prisistato su savo skulp- 
dirba iki vėlumo*. Visa* laisvas 
tisnns ten praleidžia. Nuotati-

tūros paroda, nes ją palydi vie-
(sabettg į 8 pvi.)
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Lietuviai tarp kitų tautų
Chicagos mokslo ir pramo

nės muziejus, esąs prie 57-tofe 
ir South Shore Drive, lapkričio 
pabaigoje pradeda Kalėdų šven
čių sezoną — Kalėdos aplink 
pasaulį. Šiais metais sueina 25 
metai, kaip muziejus rengia to
kias programas. Tiek pat me
tų sueina ir lietuviškai progra
mai.

Išstatomos 18 pėdų eglės, 
papuoštos tautiniais ornamen
tais. Lietuvių eglutė labai pa
traukia visus, nes jos papuoša
lai skiriasi iš kitų tautų papuo
šalų. Lietuvių eglutė papuošia
ma rankų darbo šiaudinukais. 
Tie ir atkreipia ne tik praeivių, 
bet ir spaudos reporterių dėme
sį, — lietuvių eglutės nuotrau
kos dažnai matomos spaudoje.

Eglutę papuoš Marijos aukš
tesniosios mokyklos lietuvaičių 
klubas, pasivadinęs Rūtos var
du. Klubas eglutę puošė ir pra
eitais metais. Rūtos rateliui va
dovauja sesuo M. Kristina.

Gruodžio 10 šeštadienis, yra 
skirta lietuviams. Tą dieną mu
ziejaus valgyklose bus paga
minti lietuviški valgiai. Popie
čio programa prasidės 3:30 ir 
tęsis iki vakaro vėlumos. Pra-

NQRWOOD, MASS.
Mirė Juozas Smilgius

Lapkričio 12,- sulaukęs 82 m., 
mirė Juozas Smilgius, ilgametis 
šv. Jurgio parapijos zakristijo
nas. Buvo pašarvotas Paul H. 
Kraw laidojimo įstaigoje. Daug 
žmonių dalyvavo šermenyse. 
Kun. A. Abračinskas ir šv. Var
do d-jos nariai atkalbėjo ro
žančių.

Iškilmingai palaidotas lapkri
čio 15 iš šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčios. Mišias auko
jo buvęs kleb. kun. F. Norbu- 
tas, asistavo kun. A. Abračins
kas ir buvęs vikaras kun. Pet
ras šakalys. Kapinėse maldas 
atkalbėjo kleb. kun. A. Abra
činskas.

Velionis buvo kilęs iš Šakių 
apskrities, Pilviškių parapijos, 
Stainiškės kaimo. Iš Lietuvos į 
Norvvoodą atvyko 1905, susituo
kė su Agota Didžbalyte 1912 
sausio 6 šv. Petro parapijos 
bažnyčioje So. Bostone. Sutuo
kė tuomet klebonu buvęs kun. 
Tomas Žilinskas.

Velionis priklausė parapijai, 
kuriai daug dirbo, šv. Vardo d-

KENNEBUNKPORTE PAMINĖTA
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Šv. Antano gimnazijoje, Ken- 
nebunkporte, Maine, lapkričio 
20 skautai suruošė Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo paminėji - 
mą.

Iškilmės pradėtos pamaldo
mis naujojoje koplyčioje. Mi
šias aukojo ir pamokslą pasa
kė gimnazijos rektorius tėv. dr. 
Leonardas Ahdriekus, O.F.M. 
Mišių metu mokiniai meldėsi 
už visus mirusius dėl Lietuvos 
laisvės. Pamoksle buvo iškelta 
savo tautai meilės ir aukos bū- 
tenybė.

Po pietų mokiniai ir svečiai 
rinkosi i salę, kur vyko iškil
mingas minėjimas. Iškilmingoje 
sueigoje dalyvavo taip pat ir 

4v. Antano gimnazijom skautai Kennebunkportc, Me., pagerbia dėl Lietuvos laisvės žuvusius karius.
Nuotr. K. Domkaus ir R. Pati lėno

džioje (3:30) dalyvauja Marijos 
aukštesnioji mokykla, vadovau
jama sesers M. Bernardos; 5 v. 
Brighton Parko lituanistinė mo
kykla, vadovaujama S- Jonynie- 
nės (tai bus pirmas jų pasiro
dymas muziejuje), 7 vai. ir 
8:30 Ateities Atžalynas, vado
vaujamas P. Gramontienės. At
žalynas jau šešerius metus daly
vauja šiose kalėdinėse muzie - 
jaus programose. Šiemet J. 
Daužvardienė Atžalynui paren
gė specialų vaidinimėlį “Kalė
dų vainikėlis.”

Juzė Daužvardienė irgi 25 m. 
rūpinasi šia programa, rūpina
si lietuviškais valgiais, eglai
tės papuošimu..

Šiemet muziejaus direktoriai 
pakvietė Prancišką Gramontie-

NASHUA, N. H.
Parapijos svetainėje jau bai

giama remontuoti virtuvė ir ki
tos dalys. Darbus finansuoja 
gildą ir jaunųjų porų klubas.

Prenumeratoria, pakeičią 
gyvenamą vietą ir prisiunčią 
administracijai naują adresą, la
bai prašomi pažymėti taip pat 
ir seną adresą.

jai, LRK susivienijimo 81 kp. 
ir k. Auka paremdavo lietuviš
kus reikalus.

Liūdesy paliko žmoną Agotą, 
dvi ištekėjusias dukras — Sta
sę Novickienę ir Izabelę Šipa- 
lauskienę. Abi dukterys pri
klauso šv. Cicilijos chorui, abu 
žentai — bažnyčios kolektoriai. 
Paliko anūką, anūkę ir proanū- 
ką, seserį Marijoną Balutienę, 
svainį H. J. Balutį, jų sūnuj po
licijos seržantą Valentiną Balu
tį su šeima ir kitas gimines.

Žvalgas

KAT. MOTERŲ DEŠIMTMETIS
TORONTO, ONT

Lapkričio 20 Kanados Liet. 
Kat. Moterų draugijos Prisikė
limo parapijos skyrius atšven
tė veiklos dešimtmetį. Mišios 
buvo 11:15 v.r. Po mišių Pri
sikėlimo parapijos naujojoje sa
lėje atidaryta skyriaus narės 
S. Kvietienės dailės darbų pa
roda. Vakare didžiojoje parapi- 

skautai svečiai iš Bostono, 
Hartfordo, Wocesterio, Water- 
burio ir New Britaino. Kalbė
jo skautininkai Juozas Raškys ir 
Petniūnas.

Šv. Antaiio gimnazijoj gau
sus skautų būrys yra susiorga
nizavęs į Kretingos tuntą. Me
ninėj šio minėjimo dalyje kaip 
tik ir pasirodė įvairios draugo
vės. Oficialią dalį tvarkė tun
to adjutantas vair. Vytas Vasi
liūnas. o meninę programą ve
dė J. Tamoliūnas iš Cicero. 
Programą padėjo paruošti skau
tininkai Stefanija ir Mykolas 
Subačiai. Minėjimas baigtas ko
legijos rektoriaus žodžiu ir tau
tos himnu. K. 

nę lietuvių dienos koordinato
re. Ji prieš 19 metų pradėjo da
lyvauti muziejaus programose.

Dalyvaujančios grupės ne
gaus jokio atlyginimo. Progra
mos pasižiūrėti suvažiuoja žmo
nės iš visur. Muziejus neima jo
kių įėjimo mokesčių, nes mu
ziejus yra suinteresuotas palai
kyti skirtingus tautų papročius 
ir juos parodyti kitiems. Būtų 
gera, kad* šiemet atsilankytų 
kiek galini? daugiau lietuvių.

PLB jaunimo sekcija
Šiais metais įvykęs pirmasis 

pasaulio, lietuvių jaunimo kong
resas davė jaunimui naujų or
ganizacinių ir veiklos paskatų. 
Tarp tokių paskatų ypačiai mi
nėtinos pastangos plėsti tarpu
savio ryšius ir bendradarbia
vimą. Tai daros įmanoma, kai 
po kongreso užsimezgė pažin
tys, prasidėjo gyvas susirašinė
jimas, atsirado bendrų intere
sų.

Būdama interesuota traukti 
jaunimą į lietuvišką darbą ir at
siliepdama į jaunimo nuo
taikas burtis draugėn, PLB val
dyba sudarė Jaunimo Sekciją, 
kuriai paveda skatinti ir derin
ti laisvojo pasaulio lietuvių jau
nimo organizuotą veiklą.

PLB valdyba rugsėjo 23 po
sėdy patvirtino vicepirmininko 
jaunimo reikalam Vytauto Ko- 
manto pristatytą tokios sudė
ties PLB Jaunimo Sekciją: Vy
tautas Kamantas, Milda Len
kauskienė, Jūra Gailiušytė, An
tanas Saulaitis, S.J., JAV LB 
atstovas centro valdybos narys 
Vaclovas Kleiza ir Kanados LB 
atstovė krašto valdybos narė 
Giedrė Rinkūnaitė.

Sekcijai palikta teisė kviesti 
ir daugiau .narių. Jos veikla api
ma visą laisvojo pasaulio lie
tuvių jaunimą (PLB).

jos salėje įvyko akademija su 
koncertine dalimi.

Dešimtmečio apžvalgą pada
rė pirm. A. Kuolienė. Iš tos ap
žvalgos pažymėtina, kad sky
rius turi 140 narių, per dešim
tį metų pasiųsta apie 400 siun
tinių vargstantiem, aplankyta 
ir sušelpta apie 700 ligonių, pa
remta Vasario 16 gimnazija.

Dabartinę valdybą sudaro: 
pirm. A. Kuolienė, V. Valaitie
nė, B. Vaitiekūnienė, F. Urbo
nienė, M. Basalykienė, A. Pute- 
rienė, Z. Didžbalienė ir O. Na- 
rušienė. Dvasios vadas — Tė
vas Placidas, O.F.M.

žodžiu sveikino: generalinis 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, K 
LB Kr. valdybos pirm. A. Rin- 
kūnas, CV pirm. A. Sungailie- 
nė, šv. Jono par. skyriaus val
dybos narė Aperavičienė, Ha
miltono skyriaus atstovė Rač- 
kienė, Prisikėlimo parapijos 
komiteto pirm. dr. J. Sungaila. 
Gauta sveikinimų raštu.

Koncertinėje dalyje dainavo 
solistė Irena Stankūnaitė ir so
listas Vacys Verikaitis. Akom- 
ponavo D. Skrinskaftė. Praneši
nėjo B. Biretienė.

Po programos svečiam buvo 
vaišės. (Pr. Al.)

Lietuvių Katalikų Bendruomenės Centras Kearny, N.J.

ŠV. VARDO DRAUGIJOS AUKSINIS JUBILIEJUS
Turbūt, nedaug dar rastume 

šiame krašte lietuvių šv. Vardo 
draugijų, kurios jau būtų at
šventusios auksinius jubiliejus 
ir savo veikla plačiai išsišakoju
sios Į visuomeninį gyvenimą. 
Šiuo atžvilgiu, atrodo, Sopulin
gosios Dievo Motinos Šv. Var
do Draugija tūri pirmenybę.

Lapkričio 20 labai iškilmin
gai buvo paminėta šios draugi
jos 50 metų gyvavimo sukaktis. 
Sopulingosios Dievo Motinos 
bažnyčioje (11:45 vai.) buvo pa
dėkos mišios, kurias aukojo tos 
parapijos klebonas kun. J. šar- 
nus, ąsituojamas kun. R. 
Thompson (Tamošiūno) ir kun. 
A. žemeikio, bendra narių ko
munija ir 2 vai. Lietuvių Kata-

Vincas Grincėvičius, šv. Vardo 
draugijos ir Liet. Katalikų Bend
ruomenės centro pirmininKas

Brockton, Mass.
Išleistuvės ir sutiktuvės

Lapkričio 20 parapijos salė
je surengtos kleb. kun. F. Nor- 
buto išleistuvės ir naujo kleb. 
kun. Juozapo Petrausko sutik
tuvės. Iškilmėse dalyvavo prel. 
Pr. Virmauskis, Marianapolio 
mokyklos direktorius kun. Jo
nas Petrauskas, kapelionas ku
nigas A. Klimas, abiejų klebo
nų giminės ir k. Vakaro vedėju 
buvo kun. J»*Paulauskas. žmo
nių buvo prisirinkusi' pilna 
parapijos salė.

Parapijos choras atliko prog
ramą. mokyklos vardu atsisvei
kinant Įteikta maldų puokštė. 
Lituanistinės mokyklos vardu 
atsisveikino ir pasveikino Ra- 
faelis Beržinskas, lietuvišką 
kryžių įteikė.Marytė Mazgelytė.

Angliškai kalbančių parapie- 
čių vardu kalbėjo R. Dillis. pri
siminė įtaisytus naujus vargo
nus, išbal tinta bažnyčia. Išvyks
tančiam klebonui įteikė čekį. 
Lietuviškai kalbančiu vardu at
sisveikino Vincas Grybauskas, 
suminėdamas, kad prie kun. F. 
Norbuto lietuviška mokykla ra
do sau vietos. Rasdavo prie
glaudą ir kitos lietuviškos or
ganizacijos.

Naująjį kleboną kun. Juoza
pą Petrauską visu parapiečių 
vardu pasveikino kun. M. Vem
brė. Sudainuota ilgiausių metų.

M. Kas.

Kearny, NJ.

likų Bendruomenės Centro sa
lėje pietūs ir akademija.

Dalyvavo apie 300 žmonių. 
Garbės svečiais buvo: kun. J. 
Šamus, Sopulingosios Dievo 
Motinos klebonas, kun. D. Po
cius, šv. Onos parapijos klebo
nas Jersey City, N.J., kun. R. 
Tamošiūnas (Thompson), kun. 
A. Žemeikis, A. Salvest, New 
Jersey valstybės aukštesnio teis
mo teisėjas, Ch. Paulis (Pau
lauskas) N.J. apskričio teisėjas, 
Kearny miesto meras J. Hea- 
ley, Harrison — Fr. E. Rod- 
gers, E. Newark — W. Hota- 
ling ir kt.

G. Mažus, akomponuojant 
muz. Algirdui Kačanauskui, su
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus.

Iškilmes atidarė Šv. Vardo ir 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Centro pirmininkas Vincas 
Grinevičius, jom vadovavo 
Kearny miesto tarybininkas Pet
ras Velevas. Ilgesnes kalbas pa
sakė burmistras J. Healey, tei
sėjas A. Salvest, kun. D. Po
cius ir kun. J. Šarnus.

Ta proga svečiam buvo išda
linta specialiai išleista knyga , 
kurioje gana plačiai nušviesta 
draugijos istorija anglų ir lietu
vių kalbomis.

Draugija buvo suorganizuota 
1916, kai Harrisone, N.J. buvo 
pastatyta pirmoji lietuvių baž
nyčia. Draugija skverbėsi ir į 
visuomeninę veiklą. Buv. kleb. 
kun. L. S. Brigmano pastango
mis 1929 buvo nupirkti namai 
su sklypais Kearny, N. J., 1933 
pradėta verstis prekyba. Preky
bai augant ir įvairiem reikalam 
didėjant, 1939 įsteigiamas “Lie
tuvių Amer. Piliečių klubas”, 
įgyjami pirmieji sklypai naujai

BALTIMORĖS ŽINIOS
Altoriaus ir rožančiaus' draugi

jų metiniai pusryčiai buvo lap
kričio 27 po 8:30 v. mišių, ku
rias aukojo prel. L. Mendelis. 
Jis irgi dalyvavo pusryčiuose. 
Draugijų narių skaičius kasmet 
mažėja. Kunigai ragina parapie- 
čius įsijungti į šias ir kitas pa
rapijos draugijas.

Bingo žaidimus lapkričio 27 
surengė sodalietės šv. Alfonso 
mokyklos salėje. Programa pra
sidėjo 4 v. popiet. Pelnas pa
skirtas dovanom, kurios bus iš
dalintos Kalėdų metu seneliam 
esantiem prieglaudose.

Maldos dieną, prašant pasau
liui taikos, sodalietės rengia 
gruodžio 4. Pamokslus sakys 
kun. A. Dranginis.

Kalėdinė programa, rengiama 
šv. Alfonso mokyklos, bus gruo
džio 11. Bus giesmės, vaidini
mai, dainos. Dovanas vaikam 
išdalins prel. L. Mendelis. Pra
džia 3 v. popiet.

Suaugusių klubas kalėdini va
karą rengia gruodžio 17. Klubo 
nariai kviečia ir kitus dalyvau
ti. 

bažnyčiai Kearny pastatyt. 
1952. “Liet. Amerikos Piliečių 
klubas” pakeičiamas “Lietu
vių Katalikų Bendruomenės 
centru”. Vadinasi, Šv. Vardo D- 
ja, būdama bažnytinės hierar
chijos globoje ir turėdama gry
nai dvasinius tikslus, atskyrė pa
saulietiškus dalykus suorgani
zuodama atskirus katalikiškus 
vienetus, nors vadovybė ir na
riai automatiškai būna Šv. Var
do ir Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centro nariais.

Šiandien draugijos darbai iš
ryškėjo ir jie visų šiame minė
jime dalyvavusių buvo įvertin
ti. Įvertintos ir vadovybės ku
rios dribo ir kūrė planus atei
čiai ir kurios labai atsidėju
siai ir ryžtingai dirba dabar ir 
stengiasi šį lietuvių-katalikų ži
dinį išlaikyti ir palikti lietuvių 
kartų kartom.

J. MĖL.

Kun. Jonas šarnus, Sopulingosios 
Dievo Motinos parapijos klebonas 
ir šv. Vardo draugijos bei Lietuviu
Kat. Bendr. Centro dvasios vadas.

Lietuvių postas 154 gruo
džio 18 lietuvių svetainėje ren
gia savo metinę kalėdinę pro
gramą. Kviečiami dalyvauti su 
vaikais, kuriem bus dalinamos 
dovanos. Suaugusiom bus pui
kus valgių stalas.

Kalėdojimas, metinis para
piečių lankymas, jau baigtas. 
Parapijos kunigai dėkoja vi
siem parapiečiam už malonų 
priėmimą ir už dovanas bažny
čiai bei mokyklai.

Natalija Janonienė, ankstes
nės kartos lietuvė, staiga mirė 
savo namuose Hollins gatvėje 
lapkričio 23. Velionė ilgus me
tus gamindavo pietus lietuvių 
svetainės parengimam. Jos 
duktė Milda mirė prieš kokią 
savaitę. Buvo ištikima šv. Al
fonso parapijos narė. Gedulin
gos mišios už jos sielą buvo 
lapkričio 26 šv. Alfonso baž
nyčioje. Palaidota Holy Redee- 
mer kapinėse. Liko nuliūdusi 
anūkė Evelyn ir nuliūdęs žen
tas Vincas Višinskas.

Jonas Obelinis

IŠ VISUR
— Dail. Jadvygos Paukštie

nės kūrinių paroda vyks gruo
džio 3 ir 4 Toronte, Prisikėli
mo parapijos naujoje auditori
joje. Parodos atidarymas gruo
džio 2, penktadienį, 8 vai. vak. 
Parodą rengia ir globoja “Mo
ters” žurnalo redakcija ir ad
ministracija.

— JAV LB centro valdyoa 
lapkričio bendraščiu prašo apy
linkių valdybas kreipti daugiau 
dėmesio į solidarumo įnašų iš
rinkimą. Solidarumo įnašai su
daro finansinį pagrindą LB val
dybų ir centrinių institucijų 
veiklai. Labai svarbu, kad kiek
vienas lietuvis, besisielojąs lie
tuvybės išlaikymu, savo įnašais 
paremtų LB vykdomą lietuvy
bės išlaikymo darbą.

— Dr. K. Griniaus, buv. Lie
tuvos prezidento minėjimas į- 
vyks gruodžio 11 Los Angeles 
šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje. Paskaitą apie velionį 
skaitys jo sūnus inž. Liūtas Gri
nius iš Riverside, Calif. Minėji
mą rengia skautai akademikai.

— Prel. dr. P. Jatulis iš Ro
mos per JAV išvyko Austra
lijon. Adelaidėje jis buvo pir
masis lietuvių kapelionas ir lie
tuviškos parapijos pradininkas. 
Dabar jis dalyvaus iškilminga
me lietuvių parapijos dešimt
mečio minėjime.
....— Leonardo Andriekaus, O. 
F. M., poezijos vertimą anglų 
kalboje leidžia Manyland Books 
leidykla. Rinkinys pavadintas 
“Amens in Amber”.

— Lietuvių rašytojų knygos
— Vyt. Tamulaičio “Nimble- 
foot the Ant” ir Aloyzo Baro
no “Footbridges and Abysses”
— buvo recenzuotos Press Te- 
legram laikraščio, einančio 
Long Beach, Calif., spalio 16 
laidoje. Pažymima, kad V. Ta
mulaičio skruzdžių karas 
prašosi palyginimo su žmonijos

s karais ir iškeliama Barono kny
goje slypinti ironija.

— Australijos lietuvių die
nos šių metų paskutinėmis die
nomis įvyks Sydnėjuje. Jas už
darys ALB krašto . tarybos su
važiavimas, dainų šventė ir ki
ti kultūriniai parengimai.
—JAV LB centro valdyba 

praėjusiame posėdyje apsvars
tė ir priėmė JAV LB V-tosios 
tarybos rinkimų taisykles. Tai
syklių projektą referavo valdy
bos narys Mečys Šimkus. Tary
bos rinkimai įvyks 1967 ge
gužės 6-7.

— Dail. Prano Gailiaus, gyve
nančio ir kūrybiškai besireiš
kiančio Paryžiuje, graviūrų pa
roda nuo lapkričio 22 iki gruo
džio 16 vyksta “Galerie le Fal” 
patalpose Paryžiuje. Išstatyti at
skiri grafikos darbų ciklai: Me- 
tamorphoses, Intra muros, Pro- 
fil Expression, Gravures recen- 
tes.
....— JAV LB centro valdyba 
deda pastangas suorganizuoti 
LB apylinkes visose vietovėse, 
kur tokių apylinkių dar nėra. 
Tuo tikslu centro valdyba per 
apygardų valdybas ir tiesiogi
niai stengiasi susisiekti su ats
kirų vietovių lietuviais veikė
jais. Visais organizaciniais 
klausimais kreiptis į centro val
dybos pirmininką adresu: Jo
nas Jasaitis, 7252 So. Whipple 
St., Chicago, III. 60629. Telef. 
HE 4-2165.

— Lietuvių grafikų reproduk
cijas sveikinimo atvirukų for
ma išleido Gabija. Tinka šven
tiniam ir sukaktuviniam sveiki
nimam bei kasdieniniam susira
šinėjimui. 12 skirtingų atviru
kų komplektas su vokais — 
1 TO dol. Gabija, 87-85. 95 St., 
Woodhaven, N.Y. 11421.

— Knygų išpardavimas — 
nuolaida iki 90 proc. Sąrašai 
išsiunčiami parašius šiuo adre
su: Gabija. 87-85, 95 St., \Vood- 
haven, N.Y. 11421.
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VOLGA GAZ-21 R $2.365.19

PODAROGIFTS, INC

Balto skyriau* valdyba ir 
šiais metais rengia Balfo. nau
dai pinigini vajų, kuris tęsis 
nuo lapkričio 25 iki gruodžio

2102 —VOLGA GAZ - 21 US

Dar daug turime senų ir 
šiaip sveikatos netekusių savo 
brolių ir sesių, vakarų Vokieti
jos prieglaudoje ir už geležinės

davimo sutartis uždeda ir par
davėjui ir pirkėjui pareigas ir 
teisines prievoles, kurių beveik 
neįmanoma nusikratyti. Todėl 
kiekviena proga stengiuosi pa
tarti žmonėm nesirašyti tos su
tarties, nepasitarus su savo ad
vokatu. Parodyti sutartį advo
katui. prieš ją pasirašant, yrą 
paprastas ir nebrangiai apsiei
nantis reikalas ir tai padarius 
dažnai galima sutaupyti ir ne
malonumų ir pinigų..

vajus, gelbstižfFūoliem talkinin
kam, buvo ithT sėkmingas. Ren
gėjai ir šiais , metais kreipiasi 
į mielus talkininkus, prašo pa
remti tą nelengvą, bet kilnų 
darbą, o jautris širdies tautie
čius vėl ištiesti savo pageltos

Norėčiau dar ypatingai pa
brėžti, kad yra labai svarbu, 
kad pirkėjas turėti} savo advo
katą, kai jisai pasirašo pirkimo- 
pardavimo sutartį. Daug kas 
mano, kad nekilnojamojo turto 
pirkimo-pardavimo sutartis yra 
tik formalumas ir neturi daug 
svarbos. Tai yra visiškai netei
singas supratimas. Pirkimo-par-

uždangos. Jie visi reikalingi ir 
laukia iš laimingesnių savo bro
lių pageltos. Bet ypatingą jaut
rumą turime parodyti tiem ne
laimingiem mėsų tautiečiam, 
kurie kenčia nedateklių, šaltį ir 
ąlkį Sibiro taigose.

Piniginį vajų vykdo ir aukas 
renka valdybos pirm. J. . Bra
zauskas, vieepirm. D. Venclaūs- 
kaitė, sekret G. Valiulienė, iž- 
din. A. ę^ys, ®ariąt ĄB>. Bra
zauskienė ir M. Lanredoenė.

Kas žinotų apie Juozą Jezu- 
kaitį, gyv. 1939 m. Šančiuose, 
vėliau persikėtasį į Chicagą, 
prašom pranešti adresu: J. Bal
trus, 14 Rumbarger Avė., Du 
Bois, Pa. 15801.

širdumu ji dirba katalikių mo
terų draugijoje, demokratų klu
be, Liet Bendruomenėje, Bal
te, organizavo1 moterų klubą. 
Ypač daug darbo ji įdeda į Bal
tą, vajaus metu surenka dau
giausia aukų.

Linkime sukaktuvininkam ge
riausias sėkmės. K.P.T.

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York. N. Y.

Tet RE 4-4428

ko advokatas atstovauja juos; 
faktas yra tas, kad jo pareiga 
yra atstovauti tik banko inte
resus, o ne pirkėją.

NAUJAUSI PRANCŪZŲ IR ITALŲ 
MODELIAI 
Įvairąs

se: Balte, Nev Jersey Lietuvių sų komisijas pirmininkas. švč. 
Taryboje, .kuriai pirmininką- Trejybės paradai prikbuso ar- 
vo, sekretoriavo, dabar eina iž-ti 30 metų. '
dihinko pareis**, Lietuvių Tau- Jo žmona Izabelė Dilienė 
tinės Sąjungos jlrmininlteą ir taip pat aktyviai reiškiasi New- 
iždininkas, New Jersey valstybi- * arko apylinkėje. Su visu nuo- 
nės inžinierių sąjungos narys, 
Liet Bendruomenės NewJer- 
sey apygardos pirmininkas nuo 
tos apygardos susiorganizavi - 
mo. LB Newarko apylinkės pir
mininkas nuo jos įsikūrimo, 
SLA narys, šv. Vardo draugijos 
narys, pasaulinės parodos lie 
tuvių skyriaus komiteto finan-

Talkininkauja; rinkėjai: M. | 
Martinienė, Vacį. Kuzmickas, P. 1 
Valūnas ir kt i

šia proga norisi priminti, kad f 
prieš kurį laiką Waterburyje į- 
steigtas Vasario 16 gimnazijai į 
remti būrelis, gerų tautiečių re- | 
miamas, artėja prie pirmos ^ 
tūkstantinės. ■ = s

Skyriaus Valdyba f

papuošaly posirinĮ4>W
Vistas paruošiama mūsp dirbtuvėje

Dr. J. Milte*. D.C.Ph.C. 
Praktikuoja nuo 1923 metų. 

798 8BOAD STREET 
. (Kampas Markei SL) 

NEVARK, 17. J. 07102

Amerikos Foto-žurnalistų organiza- 
eijp* Ir Tarptautinės Fotografų 8-goo 
narys, jurhs už prieinamiausių kainų 
atliks visokius fotografinius darbus. 
Reikalui esant nuotraukos pagamina
mos per porų valandų.

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
so®°s. cok'r ir kt TV. Tapė 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai. iv. skaičiavimo mašinos 
cash registeriaL rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gaminiai 
Telefunken, Grimdig, Zenith. 
Burroughs, CHympia. Royai etc. 
Katalogus Ir tpformadjas gau
site tik pranaia savo adresą: 
J.L. Giedraitis, 10 Barry 
F Nnrthrtort N Y fltSf

dėti natūraliste metodais grįž
ti svetkaton. Skambinkite ar
ba, rąžykite susitarimui pasi
matyti

156 W. 23 Struet, Naw Y«rK M. Y.
Patalpos Jto SOI

TM. CHUm 2-1878 o CHetate 24838
Atidaryta darbo dienomis 8-8 teturite

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

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50C)

5.00 
5.00 

10.00 
5.00 
5.00 
3X0 
3X0 
5.00 
6.00 
3.50 
4.00 
3.50 
3X0

kas, turėjęs 75 deštatimesl šei
moje buvo šeši Taftai, — trys 
dukros ir trys sūnūs.

Tėvaisumanė vieną vaiką 
leisti į mokslus. Pasirinko Vla
dą. Baigus "4 klases, motiną no
rėjo, kad jis eitų į kunigus. Jis 
atsisakė, tai teko dirbti ūkyje.

Į Ameriką išvyko 1914 m., 
apsistojo New Yorke. Čia teko 
sunkiai dirbti ir mažai uždirb
ti. Stojo į. mokyklą. Baigęs vi
durinę mokyklą, susipažino su 
Izabelę Lipčiūte, Aušros Vartų 
parapijos choriste. Susituokė 
1916’ birželio 4 Mokslą tęsė to
liau. Įstojo į New Yorko elekt
ros technikos mokyklą. Po dvie
jų metų baigus mokyklą gyve
nimo sąlygos pagerėjo.

Į nepriklausomą Lietuvą gri
žo 1922 m. Sustojo Panevėžio 
mieste. Miesto valdyba jį pa
kvietė į miesto elektros stoties 
eksplotacijos komisiją. Tose pa
reigose išbuvo iki 1927, kai grį
žo į Ameriką. Panevėžio valsty
binėje gimnazijoje 3 metus 
dar dėstė anglų kalbą. Panevė- 
žyje suorganizavo lietuvių na
mų savininkų draugiją ir jai 
pirmininkavo.

Iš Lietuvos 1927 išvyko į Ka
nadą, į Winnipegą, kur lietu
vių buvo apie 180. Visi jie bu
vo Brooklyne leidžiamos “Lais
vės” skaitytojai. V. Dilis, pasi
kvietęs keliolika jaunesnių lie
tuvių, suorganizavo Kultūros 
klubą, kuriam ir pirmininkavo. 
1935 atvyko Į Newarką. čia 
kiek pagyvenęs, pradėjo preky
bą. Firma, kurią jis atstovavo, 
patarė įsigyti “ universitetinį 
laipsnį. Vladas stojo į Newar- 
ko inžinerijos kolegiją, 1959 
išlaikė mechaninės inžinerijos 
egzaminus. Rutgers kolegijoje 
studijuoja struktūrinę braižy
bą, 1960 išlaikė valstybinius 
profesinius inžineriaus egzami
nus ir gavo diplomą.

Atvykęs Į Newarką, inž. V. 
Dilis įsijungė į visą eilę lietu
viškų organizacijų. Visose orga
nizacijose jis yra veiklus na
rys. dažnai net pirmininkas.

Jis veikia šiose organizacijo-

baųktti. Tačiau yra ir kitų rei
kalų, kurie bankui yra visai ne
įdomūs, o pirkėjui gali būti 
itin svarbūs, pav., kaip “ease- 
ments”, “right of way” ir pa
našūs dalykai

Easement arba right of way 
yra tokios teisinės privilegijos, 
kurios yra duodamos kaimyni
nių namų “savininkam” naudo
tis tam tikro nekilnojamu tur
tu (kaip, pav., naudotis tam tik
rais takais, arba dėti požemi
nius vamzdžius, kuriem suge
dus, gali būti reikalo daržą iš
kast ir panašiai). Tokios teisės 
“eina” iš vieno savininko ran
kų į sekančio savininko ran
kas ir niekuomet “neišnyksta” 
savaime (running with the 
land). Taipgi reikia neužmiršti, 
kad bankas yra suinteresuotas, 
tik vienu dalyku^ būtent, atgau
ti savo investuotus pinigus. Kai 
skola bankui jau apmokėta, 
banko rizika baigiasi; tuo tarpu 
pirkėjas, namų savininkas, pa
silieka su pirktu turtu. Jei yra 
koks nors defektas jo nuosavy
bės popieriuose, jis dažnai apie 
juos sužino tik tada, kai jam 
tenka tuos namus parduoti.

Pirkėjas atsako bankui už 
paskolą namams pirkti ne tik 
savo namais, kurie yra bankui 
‘‘užstatomi” .(mortgągę), kol 
škraa tos apmokėta. Pirkėjas 
duoda bankui ir “vekselį” (uo
te). Jei, sakysime, namų vertė

Mes ...
p’rkdamos, aplankykite mūsų ir jįiMH
prekes. Safo gaminius Jums pardeMbtelįmst 
kėjimo sąlygomis ą Mes pfertąftMMą |tąfl 
kailių s’uvtafas į naujausius modeftus.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAS

ALEX DIMANT FUR CO
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Taroafo choro 8 Bet dainos ir 6 Bet operos,, st. 36.00 5.00
7 KHataųs žodžiai, Sv. Kazimiero parapijos choras ......  4.00
40 UM. Šalnų muzika, Tautinio orkestro leid. Stereo 34-00 3X0

ADVOipm PATARNAVIMAS namų avtoinkai galėjo pasi- 
. ' HAMŲ PHUCUME keisti daug fcarių, tie namai gą. 

KImmIiimu Įėjo būti pavedėti keletą kar-
Kodėl Tamsta ris sakai, kad tų ir Lt *. > < '

perkant namus reikia advokatą iki šiol aš kalbėjau vien apie 
samdyti? Ar toks pasakymas “nuosavybės stovį” (title). ši 
yra . tik advąįratų-- profesiniam fazė yra svarbi ir pirkėjui, ir 
labui, ar iš tikrųjų taip yra ? " 
Aš pats esu tasininkm. Nors 
šio krašto įstatymų nežinau, 
bet logiką man sako, kad taip 
negali būti. Juk daugumas 
žmonių perka namus imdami 
paskolą (mortgage) iš banko. 

\Bąnkas, duodamas paskolą, tu
ri pats dėl savo saugumo apsi
žiūrėti, kad nuosavybės popie
riai būtų tvarkoje. Bankai re
tai klysta. Jei vėliau pasįrody- 
tų, kąd įsibrovė kokia klaida, 
man atrodo, kad bankas turėtų 
už tai atsakyti, jei jis prastai 
atliko sąvo darbą. Juk ban
kas ima procentus iš pirkė
jo, tai banko pareiga atsakyti 
už tokią klaidą, jei ji pasitaiky
tų. Pasakyk Tamsta tiesiai ir 
atvirai ar reikalingas pirkėjui 
advokatas, jei jis perka namus 
per banką, ty., jei jis perka su 

4jaadro'"mėrtgage?r'^- paskola?
Namy savininkas, 
New York valstija

URĮMM efauną Ttvižkte choro H giesmių ir dainų----------
UakariMi braOai, 12 Mamfies kūrinėBų ...»________________
Uist WMV *r aperų rinkinM, J. KarveBs, 10 plokžteBų ...-. po 
Uetuvąicae IcameriBŽ* muzikos 2 pL Iz. Vyt. VasiBtao____
LiMe Ji>j|Įs opntratto, Town Hali 14 kūrinių rečitalio plokšt. 
Lithuaaian 2 spęsti record course (Nr. 1, 2 pL 2 žod.) ______
Uthuanian 2-«peed record course ___ _____________________
Lietuvių dainoa Ir iokiai: 5 polkos, 4 valsai ir dainos. St. 34 
Lietaviiky tokių muzika ii 6 polkų, valsų ir dainų....... .......
Lietuva* Atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose______________
Mas ' ....................... ------------
Mas

Intmaim, CiurUonio ansambBo 16 L dainų. St. 37X0 
. . „.a«ne su daina, New Yorko vyrų okteto 17 dainų .... 

Operų Arijos, 80L SL Baro------------------------------- Stereo 37.00
O ramstote, pasakyk, Birute Tamožiunas, 12 muzikos tokių 
Pavergtos Tėvynės dainos ir tokiai, Nr.1,12 tokių ir'dainų 
FŪkMU Ltot. opera Iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) ......... 
P®a8tM ~ ■
Bpąąnr 
Šutomų (

KA8OIEN KONCERTAI nuo 4 vaL p.p. 
Užkandžiai iš nuosavos virtuves 

Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakartenė 
Teirautis kavinėje kur pastatyti automobili.

Atsukimas
Taip, reikalingas. Banką at

stovaująs advokatas turi parei
gų tik banko atžvilgiu, jis netu
ri jokių pareigų pirkėjui. Jei 
įsibrauna klaida, tada nei ban
kas, nei banką atstovaująs at- 
vokatąs, nėra atsakingi už pir
kėjui dėl tos klaidos susidariu
sius nuostolius.

Antras . dalykas — bankai, 
skolindami pinigus, samdo žmo
gų nekilnojamojo turto “nuosa
vybės stoviui” ištirti (title exa- kristų, o pirkėjas nepajėgtų 
miner). Taip vadinamasis “title bankui apmokėti skolą, bankas 
ezamination” yra labai detalus parduotų namus, pasiimtų už 
reikalas ir jį reikia attikti nuo- namus gautą pinigą ir jei jo ne- 
diigniai ir kruopščiai. Daugu- užtektų, turėtų teisę ieškoti iš 
mas tolau .specialistų savo dar- pirkėjo likutį. Todėl, jei pirkė- 
bą atlieka nepaprastai gerai j° kreditas yra geras, bankas, 
Tačiau klaidų pasitaiko Jei pir- duodamas paskolą nedaug teri- 
kėjas turi advokatą, šis nuodug- zikuoja. Rizikuoja pirkėjas, ku
iliai peržiūri vadinamąjį “abs- niekas neatstovauja, jei 
tract of title” ir jei randa ko- netun savo advokato. 2mo- 
kių nors neaiškumų, jo prievo- nės be reikalo mano, kad ban- 
iJ vra račiam pasitikrinti ir iš
siaiškinti. Tokiu būdu du žmo
nės turi progos patikrinti visas 
nuosavybės dokumentų fazes, 
kaip pav. ‘turto perleidimus” 
(conveyances); probate paveldė
jimus, surištus su tuo turtu; pa
imtas pįskplas (mortgages); tų 
paskolų “apmokėjimus” — dis- 
charees, rėleases ir tt Juk šis 
reikalas liečia ne vien paskuti
ni neleidimą — čia yra reika
lo tikrinti dauriau negu pusšim
tį metų, o per tokį laikotarpį

FMriją A. Guųūžtis.ir Sta^B Santvaras  --------1------- —.2—
’ — v vakarai, V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai 

V. Stankus, 10 muzikos tokių — Stereo 36.00 
Jjo vak. dainuoja, 10 kalėdinių ir 10 Bet. dainų 

8uk» .rak rateli, Vilniaus choro 14 Betuviškų dainų------ ;-------
Tė^Ą Ytetei Lietuva, Vyčių choro {dainuota 17 liet, dainų 
Tėvynei'auka tem, Dainavos ansambBo, 14 Bet. dainų. SL 36 
Trijų metų Inąė, Ir. Giečiūtes 8 liet patriotinės vaikų dainos 
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 UeL dainų — 
MteĮFriėrfo Mėgėjų ratelio, 14 Betuviškų dainų -----------------
Vąrąra,- ’ ----------

PAPIGINTOS • 
GROJIMO UETUVKKOS PLOKŠTELĖS

«ay -Stereo - Hi-Fi - Uthuanian Records

MRMnU Vi MtokuA 10 Mdų muzika eolo____ Stereo 36
M te ša£ R. Maatienta. 13 Uetnvi&kų dainų solo____

PO 12 telnų-šoklų X irXI albumai po 35.00 
ąKJRadMtaMante frahtegito te šokių muzika — Stereo 
MMMą vtogaktetaA 12 muzikos šokių-------Stereo 36X0

MėteteA Ik Juodis m Rfitoe aite, 16 dainų. SL 34 
RĮO LMMuūl, S. htctenie korap jdaiąuota 12 UeL dainų 

IfteUlL HOtMlA tol J. Vynelio
A. KtaDapiritaMB 24 UeL dainos ..



ItaĖirL, ąroaAŽo } rtr. 79, \

Kova dėl Bostono titulo Ir Lietu
vių taurės buvo nelengva. Dalyvavo 
47 varžovai, jų skaičiuje: N. Zelan
dijos meistras Sutton, JAV Aviaci
jos čempionas David Lees, Massa- 
chusetts ir N. Anglijos meistras J. 
Gurdo ir kt. A. Keyes surinko 4%: 
% tš., John Curdo su pora kitų po 
4 tš. Latviai Jurijs Ozols ir J. Šils 
iš N. Hampshire po 3 tš., S. Liauks
minas iš Hartfordo baigė su 2 tš., 
.Saulius Girnius 1% ir Br. Skrabu- 

;lis 1 tš.

<jjfr SPORTAS
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Atenantį sekmadienį Lietu
vių Atletų Klubo pirmoji futbo
lo komanda vėl žaidžia namie, 
t.y. Franklin K. Lane aikštėje 
Woodhavene. Mūsų priešininku 
yra KoUsmann SC, jau nuo se
niai pasižymėjęs savo kietumu. 
Vienetas dabar lentelėje stovi 
paskutinėje vietoje ir reiktų 
laukti mūsiškių pergalės, žino
ma, jei pasirodys pilnos sudė
ties. Rungtynių pradžia 2:30 v. 
Taip pat sekmadienį pirmeny
bių sezoną pradeda mūsų jau
niai, kurie 11 vai. Brennan 
Field, Middle Village, L. I. 
žaidžia prieš German Hungari- 
ans.

Pereitą sekmadienį LAK pir
moji vienuolikė pagaliau pasi
rodžiusi pajėgesnės sudėties, 
žaisdama namie, baigė su stip
riu Spring Valley 0:0. Mūsiš
kių žaidė:;< Jankauskas; Vainius, 
Česnauskas, Šileikis, Remėza; 
Palys, Kreicas; Mrozinskas, Kli- 
večka n, Klivečka I, Budreckas. 
Priešininkas daugiausiai mūsiš
kius spaudė, bet negalėjo prasi
mušti pro mūsų sustiprintą gy
nimą. Turėta progos net ir lai
mėti, bet paskutinėje rungty
nių minutėje nepavyksta Kli - 
večkai IL

Mažučiai žaidė šeštadienį ir 
turėjo nusileisti bavaram 0:3.

Atletas

SEASONS GREETINGS

L’AUBERGE

BRETONNE

Route 22, Paterson, N.Y.

French — American Cuisine

at its Very Finest

PARKVVAY DINER

3007 East Tremont Avė., Bronx

^ŠACHMATAI
Veda K. Merkis .

JAV komanda (Bobby Flsęher, 
Robert Byrne, Paul Benko, Larry 
Evans su pakaitais: W. Addison ir 
N. Rossolimo) iškovojo antrą vietą 
XVII Šachmatų olimpiadoj, kuri į- 
vyko Havanoje, Kuboj. Sovietų S-ga 
39%, JAV 34%, Vengrija 33 fa, Ju
goslavija 33, toliau Argentina, Ce-r 
koslovakija, Bulgarija ir kt. Iš pa
vienių: aukso medalis atiteko pa
saulio čempionui T. Petrosjan, ku
ris surinko 11% tš. iš 13 galimų 
(88,5%), sidabro — amerikiečiui B. 
Fischer už sukaltus 15 tš. iš 17 ga
limų (88,2%).

Amerikietis Hans Beriiner eina 
pirmuoju pasaulio koresp. varžybo
se su 5:1 tš. Praeitų pasaulio p-bių 
laimėtojai didmeistriai: Zagarovskij 
ir Dubinin — lentelės vidury.

Povilas Tautvaišas iš Čikagos lai
mėjo Illowa atviras p-bes, įvykusias 
Moline mieste, III. Jis pakrovė 4% 
tš. iš 5 galimų. Dalyvavo ir daugiau 
Čikagos lietuvių; visi pasirodė ge
rai. Smulkiau parašysime kitą kartą.

Dr. Algirdas Nasvytis laimėjo tris 
mėnesius trukusį Clevelando Stearns 
turnyrą, surinkęs 8%:2% tš., 2. J. 
Schroeder 8, 3 vietoj liko Clevelan
do čempionas J. Harkins su 7 tš. 
Kitam turnyre (Erieview Open) dr., 
A. Nasvytis baigė antruoju su 4:1 
tš., Clevelando čempionas James 
Harkins su dviem kitais po 3% tš. 
Laimėjo J. Tegel sukoręs 4% tš.

Lietuvių Taurę, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos paskirtą Didž.- 
Bostono šachmatų pirmenybėms, lai
mėjo trečią kartą iš eilės jugoslavas 
Alex Keys ir gavo ją visiškon nuo
savybėn. 1964 m. čempionai: Alex 
Keyes ir Gediminas Šveikauskas, 
1965 — Alex Keyes ir William Ro-< 
bertie, 1966 — Alex Keyes.

NIEKADA NESIKEIČIANTI' 
KOKYBE

Amerikos mokslų akademija 
neseniai paskelbė pasaulinio 
masto tyrinėjimo rezultatus 
apskaičiavimus, kas liečia Įvai
rių rūšių pramonės liekanas,’ į- 
skaitant produktų liekanas. Jos 
susidaro daikto kokybei ar ver
tei krentant.

Rezultatai yra stebinantys. 
Kuomet 1920 vienam' žmogui 
teko vienas kilogramas tokių 
atsimetimų (apie 2 svarai) — 
1965 vienam teko du kilogra
mai (keturi svarai).

Maisto srityje nemažai atsi
meta iš produktų, kurie perka
mi gatavai paruošti valgymui. 
Bet visai niekas neatsimeta iš 
tikro importuoto lenkiško kum
pio. Kiekvienas kąsnelis šito ne
paprasto kulinarinio šedevro 
yra valgomas. Lenkiškame kum
pyje kokybė nesensta. Kaip 
toks tai yra pats ekonomiškiau
sias produktas dėl Jūsų malonu
mo. Tikrai apsimoka pirkti jū
sų pinigais, nesvarbu kokio di
dumo pirksit, ar dviejų ar dvy
likos svarų. Tik prisiminkit 
prašyti tikro, importuoto, savo 
mėgiamoje maisto krautuvėje.

(skelb.)

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintoa

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR
ĮVAIRIOS RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

JAV-se
A D O L F S C H R A G E R F U R N I T U R E, Ine.

Yorkvilės Didžiausia, Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avenue) N.Y.C.

Tel. TR 9-0400
Adara kasdien iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad.

iki 6 v. vak

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

j Užeikite — įsitikinsite! (

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New Yorke: 1654 2nd Avenue —t TR 9-3047 

(Tarp 85 - 86 gatvių) |
Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avė. — j VA 1-7068
AstorĮjoję: 28-28 Stettrvay St. —... AS 4-3210

Franklin Square, L. I.: 981 Hempstead Tpke. — 
437-7677 

Flushlnge: 41-06 Maln Street — HI 5-2552

JaCkson Helghts: 82-10 37th Avė. — DE 5-1154

H. W. MALĖ & FEMALE

WANTED txp OPERATORS on 
Dresses mušt do a complete gar
ment steady woric nice woridng 
conditions resolute dress 580 8th 
Avė N.Y.C. ('Bet. 38 A 39 St). CaU 
LO 3-1550 — ask for Mary’ or Bill

HAND1CAPPED PERSONS 
Intelligent and Aggresaive ' 

Men and Women ■
For positious with an excellent fu- 
ture, full and part time. Somė open- 
ings for handicapped persons be- 
stricted to their homes in West- 
chester. Write Box C. 10 521 5th 
Avenue Room 714 N.Y. 10017. Call 

(*14) 423-3380

MEN & WOMEN wanted exp povver 
nress operatore also exp solderers 
steady wurk' nice woridng condi
tions many fringe benefits ROYAL 
APEX 1355 West,Front St Plain- 
field N J. — 201 - 753-6414

SCHOOLS

FREDERICK’S
Beauty School

Classes now forming featuring bas- 
ic beauty culture malė and female 
individualized instruction easy pay- 
jnent plans day and evening classes 
free placement Service — send for 
brochure or come for personai visit.

2169 GRAND AVĖ.
Opp. RR. Station Baldudn

Call 516 BA 3-0868

SPAGE AGE AUTO 
SCHOOL

Leam with the New Breed, be pre- 
pared for tomorrow’s driving needs. 
Leam tomorrow’s concepts today. 
Modemize your driving the Space 
Age way. Limited pick up Service 
in Manhattan and Bronx

638 East 169th Street
nr. cor. Boston Rd. & McKinley Sq.
Bronx '■ < ■ 589-2552

GEORGE CONNELLY
Dance Studios of Dance and Drama 
Dance instruction at its finest, two 
studios located in Queens, 123-15 Li
berty Avė., Richmond Hill, 103-15 
lOlst. Street, Ozone Park. Call VI 8- 
9550.

Learn A.utomation at air conditioned 
STERLING School of Automation. 
Enroll now. Day & Evening Classes

1401 PROGRAMMJNG 
IBM KEYPUNCH

41 V<ashington Ave.,<_Suffern, N.Y. 
EL’ 7-4411 — Free placement Service

NURSING HOMES

MANOR HAVEN RĘST HOME
24 hour care of Convalescent and 
Aging R. N. supervision — modern 
clean. Reasonable rates
-Call HA 3-9638 — 222 Columbia St 
Huntingtoii Station

Finest of Food and Excellent
Service — We Cater to the Family

SILVER LAKE 
NURSING HOME

Your Care is Our Care 
Will be open December 5, 1966 

for admitting patients 
Ultra modern building 

featuring specialized convalescent 
and geriatric care 

Non-sectarian —- Men and Women 
Catholic church within the area. 
275 Castleton Avė S. I. Phone 

273 - 5800

THE PAMID HAVEN 
RĘST HOME

A Home away from Home 
Nurse in attendance 24 hours 
Good Food and excellent care 

Cathoiic Church within the area 
FLORENCE CSIK Manager

English Town Road 
JAMESBURG N. J.

Call 201 - 521-1 194

Soundview Nursing Home 
Cardiacs convalescėnts chronic 
aged infirm diets spacious suites 
private semi private.

Sympathetic care under supervision 
of Registered Nurses in a gracious 
atmosphere fireproof inspection In- 
vfted reasonable rates — Landing 
Avė Smithtown Call AN 516 5-1134

Catholic Church nearhy

. arsygy,

TOHACE
YdUfckD, 

CANCEL OR CHANGE 

T«L 11743680

OPERATORS
Experienced childreh’s coats - com
plete garment —j PATTERSON 
OUTE3RWEAR APPAREL CO. 50 
Hamilton St. Pšttt^on N J.

. ...........

.. /' NURtES-RN
»* ' '» ' • 'A *•

Prev«llii< Štlary Rates 
SMALL HOBPITAL PLŪS 
VACATI^Ųand EXTRAS

BAYR1 DGfc'. HOSPITAL
437 Čvingteit Avė., Bklyn

..; - j-1313

NURSES, O. R.
COME to the Jfętrth Country and 
beautiful Lake Clhamplain — clean 
šlr, excellent recreation afforded by 
lakė and momftšins. Educational 
advahtage of a^llege & in-service 
program. JCĄ|l approVed 250-bed 
general hosptal with expansion or- 
ganižation And growing supgical 
Service. Nursftig school affiliation 
with NLN accredited BSN program. 
Excellent personnel policies. Apply

DIRECTOR OF NURSING 
PHYSIC1ANS HOSPITAL

PTattšburg, N. Y.

or
Call 518 - 56.1-2000, Ext. 283

Sewing MacKme Operators
I : , Wanfed

Experienced 6h double needle, 
‘ 1 overedge and zig-zag.

Apply

PRINCESS PAT
226 Cherry St. 

Bridgeport, Conn.

WlSTER 
PROFESSIONAL NURSES 

for
general dutieš, all shifts, good salary 
and shift dįffėrentials, fringe bene
fits, 20 working days, paid vacation, 

.12 working daęfs paid siek leaves, 8 
paid holidays, ;£ospįfalizatfdn. Group 
Life Insurance. Excellent working 
conditions. Call nurses office

CENTRAL SUFFOLK 
HOSPITAL

Riverhead 516 - 727-3700

WANT£D,JĖXP OPERATORS 
on Merrovž 'an'd Union spėcial ma- 
chine on lingerie section work — 
steady work and nice vvorking con
ditions — ŠOPHISTICATED MISS 
694 Metropolitan Avenue Brooklyn 
Call 388-2767

TYPIST 
į FILE CLERK

Part time Clerk Typist — 9-3 PM.
Apply PARENTS MAGAZINE, 80 
New Bridge Road Bergenfield N.J.

Call 201 - 384-4400

. SEC —GAL FRI—$95.00
Interesting diversified spot for Gal 
with good steno — typing skills — 
ability to work without supervision. 

Bright beginner considered.
421-9200

WANTED EXf> OPERATORS 
on R o bes and Dresses

Mušt do a complete garment steady 
work nice workin^‘ conditions Union 
Shop MIMI ©EB DRESS Co (above 
Towers) 2 "iVilson Place Mt. Vemon 

914 - 668-9581

RESTAURANTS

MARINERS 1NN direct on North- 
port Bay beautiful view of water 
German cooking imported & domes- 
tic wines and liųuors. Lobster fresh 
daily — Bayvięyv Avė & James St 
- 9756 4-
Northport, L.I. Tel. (516) AN 1-8111

Fontaną DiTreri speclaliring in fine 
Italian cuisine Beven course dinners 
served daily. Gfracious ifettings, Soft 
music. Complete wine lįst 944 Wėst 
Jericho Turine Smithfown, L-.1„ 
N. Y. tek 503323 (Bėtween CoTn- 
mack &, SttilOAoMm) CĮosėd Mon.

CHILD CARE

DAY CARE. , 
Also Weekend CaH

Licensed Home East FTatbush 
Mušt bring chlld for Intetviev 

Phone 241-2093

APART. FOR RE*4T

IšnuorYiuoiami Trys ir pusė 
kambariai 

Ridgesvoode 
Tel. 386-4847

H. W. MALĖ

WA NT E D
EXP MAINTENANCE

MECHAN1CS
Malntenance and Repair of Equip- 
ment large wholesale bakery in 
Brookyn. Steady woric nice working 
conditions and many fringe bene
fits — ask for Mr. Cooper — call

MA 5-2900

• PUNCH PRESS 
OPERATORS

• VVELDERS

No experience necessary
Also

Good Truck Drivers 
Apply Today!

PRECISION LIGHTING INC 
US Rt. 22 - Green Brook, N.J.

FACTORY W0RK
Sterling, N.J. area factory needs 
men willing to work steady — will 
train ExceUent working conditions 
11 hoUdays Fringe benefits regular 
inereases 52.00 per hour to start 
8 - 4:30 PM — plūs overtime

WILLIAM WIRE CLOTH
CaU Mr. Burke 
201 - 647-0280

VVANTED EXP MACHINIST 
1st and 3rd Class

Steady work nice working condi
tions and many fringe benefits 

LEBO ELECTRONICS 
34 Grand Blvd Brentwood L.L 

Call 516 -231-6460 v

WANTED (2) AUTO MECHANICS 
G.M. exp preferred 40 hours weekly 
steady work nice working condi
tions vacation many fringe benefits 
uniforms supplied Call Mr. Hughes 
VARS BUICK 39 Cutter Mill Road 
Great Neck, L.I. CaU 516 HU 2-2800

WANTED 
UNSKILLED HELPMEN

GENERAL FACTORY 
19-55 yrs immediate openings 

Language no barrier 
SALRO MFG. CORP. 

Hook Čreek Blvd. & 145 Avė 
Valley Stream L.I.

) Call 516 VA 5-6522

EXECUTIVE SALES
We’ll give you the chance you’ve 
been looking for. Up to 51000 mo. 
salary plūs comm. Leads furnished. 
Intensive training program. Call Mr. 
Goraon U L 5-2245 — John Hancock 
Mutual Lite

Wanted Men
Mechanically Inclined

for Nite Shift 4:30 AM steady work 
nice working conditions many fringe 
benefits
GAR-KENYON INSTRUMENTS 

Ine.
Route 22 Brewster N. Y.

914-BR 9-3771

VVANTED

EXP BINDERY FOLD1NG 
MACHINE OPERATORS

& McCain Operators
for night shift also general help 
Steady work nice working con- 
ditičns Call 516 - 293-7600 ask 
for Mr. Allan Koester

GENERAL FACTORY 
W0RK 

2:15-10 PM Shift 
Union Shop 

WHTTE HOUSE PRODUCTS 
360 Furman St Brooklyn, N.Y;

DISPLAY

New 1967 Cars 
at Discount Prices 

Ali Makes - All Models — Buy or 
lease. Save 5100 to 51000. High vot
ume, low overhead sales program 
makes discount prices posslble. Call 
or write for details.

PLYMOUTH DISCOUNT CORP.
Dept. C, 2211 Church AVe.

Brooklyn, N.Y. 11226 IN 2-2030

BRIDES-TO-BE
Leading designets’ bridal originals. 
From 539.95 to 129.95. Latest styles 
as strown In brtde and fashion mag- 
azlnes. Perfect designers’ samples 
mean wonderful savings to you...

MURRIELLE RUCKERT 
BRIDAL BUWER 
2S-A, Fort Balohga 

ANV737O, ANUTSTS 
By appoihtmeht only.

PEVERS JEVrtLERS
For the Flnert of Jevetry 

Open late Frtday Nite 
Shop now and *Ave Oirtstmas.

We Cater to the Fam u v
195 N. VVelhvood Llndenhurrt Ll NY 

516 TV 4-5570

ŠfftVICt

CARU R AIŽI — PMNTEP
160-45 VVUlest Pcrtnt Blvd White- 
stone Queens Tel. 737-9565 — Ali 
u-ork done at reaaonaMe rate* free 
estimates cheerfully glven. Make 
your home beautiful for Christmas

SERVICE

Škyvilla Ffortn Fočd Depbi

Established since 1937 
Pioneer Food gupplier 

for home freezėr owners 
Only choice & prime meats aU un- 
conditionally g'uarantėed Financing 
arranged Ist payment one month 
after delivery

247 Main St. Sayville 
CaU 516 LT 9-0126

Ask for Mr. FRED MILANO

Central Transmlsslčn Cente r
“Put your auto’s troubles in expert 
hands!” Automatic and Standard 
transmissions sealed, adjusted, re- 
built 1 day Service. Easy payments 
arranged. Free towing. Centereach, 
2575 Middle Country Rd. (Rt 25) 
JU 8-3030

PIANO-VOICE
toūght by

MARTHA REYNOLDS
Conservatory and University 

trained
Professional Concert & Jazz Pianist 

ADULTS CHILDREN 
------ 527-0714 ------

theory - harmony - improvisation 
privately taught

“Have Car... Will Travel” 

144-67 177 St, Springfield Gdns. 
near Rochdale

ENCYCLOPEDIAS
DISCOUNTS to 60%

Ali popular sets and children’s sets. 
Some new, some used. Many good 
sets uhder 5100.

Call (201) 676-0052 
or (201) 722-3022

for Information and easy directions 
to ENCYCLOPEDIA EXCHANGE, 

272 Central Avė.
Orange, N. J.

CARLYN Stables — open aU year 
Horses boarded. Bought sold private 
group riding lessons ponies for birth- 
day celebrations expert instnrctors 
we specialize in day camps snug 
clean stalls for boarded horses. 555 
Jericho Tpke Jericho 516 WE 1-9603

ARE YOU MOVTNG?
For Reliable Cautious Service CaU

ATHEN8 MOVER INC 
510 East 149th Street Įįronx 

24 Hour Service
Call 292-2558 

------ Free Estimates ------

BUILDING REPA1RS
Boiler Rooms erected

Violations removed
Plans and Permits obtained

Financing arranged
CaU FA 4-4416 Jack Delisi

A-1 Catering by RUDY “Delicat- 
essen & Restaurant”. Small parties 
accommodatėd in our newly expand- 
ed facilities. Catering for all occa- 
sions—in yotir home, churches, Of
fice ot Club. 387 So. Oyster Bay Rd. 
Plainviev; 516 WE 1-8787

Is your home truly what you want 
it to be?

BEAUTIFUL HOMES 
ARE MY BUSINESS — 

There are no charges for my service 
AL ALBERTS

Decorator—Designer 332-4283

UPHOLSTERING SOFA Seat Bot- 
tom 510. Chair Bottom 55. Platform 
work addit. Cush Refil. work done 
in your home. — Guranteed.

HOUSE Oy TRAV1A 
MA 4-5699, 9-6 PM.

Wittman’s Ršbbitry — visit a real, 
live bunny farm! See 400-500 rab- 
bits from the nešt box to finished 
coats, hats, rnuffs. Schools, Scout 
ghoups by appointment, family gr. 
1-5 PM Sat. and Sundays. YAP- 
HANK, Main St. 516 YA 4-3430

PHIL RUBINO 142-20 Franklin Av. 
Flushing. Brick and Cement Work, 
BoUermaker Enclosure, Violations 
Removed. AU Work Guaranteed. Call 

445-4315

MR. CONNIE GILBERT 

PIANO TECHNICIAN 

and TUNER
•

149 MONROE ST. 
Brooklyn, N. Y.

CaU 783-4921

TONYŠ PIPE SHOP
Suffolk County’s complete Pipe & 
Tobacco Shop We do pipe repairing 
and carry aU smoker’s acceaaorles 
Open 6 days a weck — 100 S. Well- 
wood Avė. Llndenhurst L. I. Call 
516 TU 8-9666

lietuvių advokatai:

C. A. VOKET
ADVOKATAS 

41-40 74th Street 
Jackson Helghts, N. Y. 
Tel. NEwton 9-66Ž0

1 1 1 - ■ <■ ■■ UJ « - ■-»>!

Stephen Bredes, Jr.; i
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7088

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir į 
kitus miestus- — Tel. TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVE.
Brooklyn, N.Y.

8Tagg 2-5043

Matthew P. Salias 
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. j. balton-bAltrcnas

Licensed Manager
& Notary PubUc

660 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

J. B. ShaHns- Jalinskas
' LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVE.
(prie Forest P*way Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Tel. Vlrginia 7-4499

Theodore WoTmnin, 
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia su 

Air Condition
123 E. 7th St, New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

KARLONAS 
FUNERAL HOME

280 CHESTNUT STREJ7T 

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME 

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav. 

Laidotuvių tttrėktorius 
ir balzamuotojas 

74 Providence St 
WORCESTEP, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

Long Island
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną 

Tel. 516 AN 1-2864

L ANDRIUŠKEVIČIUJ
LAIKRODININKAS
• JUVELYRAS

Aukna - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamalca Avė. 
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573



Šv. Jurgio Draugijai, New-

Constrnction Co.

Keliatės! kelkitės! kelkitės!

MINĖJIMAS
6 vai. p. p. punktualiai

FRANKUN K. LANE MOKYKLOS SALĖJE

VYRŲ CHORAS, diriguojamas’mu2. VI. Baltrušaičio 
Solistas J. VAZNELIS 
Poetas - dramaturgas ST. SANTVARAS 
Akomponuoja pianistė A. KEPALAITE

leidžia jai gilintis ir svajoti, lei
džia atiduoti save muzikai.

Mr., Julian Sedlauskas 
Dėl veltui atliekamo apskaičia- 
vlmo''skambinti teief. 338-7700

Keslerienė. Rinki-

Programoje: Liet. Atst. Wash. Patarėjas Dr. S. Bučkis 
SoL D. Mongirdaitė, artistė I. Veblaitienė, 
Vliko narys J. Audėnas, muzikas Aleks. 
Mrozinskas, dailininkas Česlovas Janutas

DarhMcas kitą savaitę dėl 
Marijos Nekafto Prasidėjimo 
šventės išeis tik vieną kartą—

Rkhmond HIH paieškoma 
moteris, kuri galėtų prižiūrėti 
vaikučius 3 dienas savaitėj. In
formacijai skambinti vakarais. 
TeL 849-1581.

Franklin K. Lane mokykloje 
999 Jamaica Avė. Brooklyn, N. Y.

vadovaujamos Amerikos legio
no Stepono Dariaus posto, da
lyvavo su vėliavomis. Antra mi
nėjimo dalis įvyko po pietų 
Lietuvių Piliečių dr-jos didžio
joj salėj. Programai vadovavo 
rajpovėnų pirm. J. Vizbaras. 
Organizacijos įnešė 12 vėliavų. 
Laisvės Varpo radijo progra
mos vedėjas P. Viščinis iš juos
tos transliavo Karo Muziejaus 
sodely Kaune nepriklausomos 
Lietuvos laikais vėliavų nulei
dimo programą ir apibūdino

matinius momentus. Net ir ly
rinės, tylios vietos jos pripil
domos savotiškos įtampos, ne
rimo taio greičiau veržtis į dra
matinius audringus pasažus. 
Tad valandom pianinas tiesiog 
dreba ir gaudžia didele galinga 
jėga. Jos tonas sodrus ir gilus. 
Galingas. Pianistė jaučia muzi
ką, jaučia .savitai, išeidama iš 
savo prigimties ir ją savitai in
terpretuodama. Muziką ji “iš
gauna” ir iš pianino.

Skambindama laikosi santū-

Williaimburgo sekcijoje iš
nuomojamas baldais apstatytas 
gražus ir nebrangus kambarys. 
Arti bažnyčia. Pageidaujama se
nesnio amžiaus vyras ar mote
ris. 129 Montrose Avė., TėL:

gruodžio mėn.
7 vai. vakaro,

Moteris ieško dviejų ir pu
sės kambarių buto. Skambinti 
647-5016 kasdien nuo 4 iki 6 
vaL popiet

Liet Moterų Klubų Federaci
jos New Yorko klubas lapkri
čio 26 Camegie Recital HaU su
rengė pianistės Julijos RajaDof 
kaitės-šušienės ir solisto, bo
so,* Benedikto * ..PovriaviŠtaus 
koncertą. Publikos atsilankė la
bai mažai. Recital salė ir taip Veidas, Stengiamas šešėlių. Tai 
maža, bet ir tos salės nepri- 
pildė nė pusės. Taigi, rengėjų 
triūsas nuėjo niekais, davęs ne
mažus nuostolius. O koncertas 
buvo vertas dėmesio. Kaip ren
gėjos skelbė, — tai buvo malo
nus vakaras, pripildytas įvai
rios muzikos.

Po koncerto Moterų klubas 
žemutinėje salėje surengė so
listų pagerbimą ir svečių pri
ėmimą. (p.)

Dirvos 50 m. sukakties mi
nėjimą ruošia A.LT.S-gos Bos
tono skyrius ir Dirvos palaiky
tojai. Minėjimas įvyks gruo
džio 10 d., 7 vai. vak. Tautinės 
s-gos namuose, 484 E; Fourth 
St, So. Bostone. Kalbės teisi
ninkas A. Diržys iš New Yor
ko, o meninę programą atliks 
Bostono vyrų sekstetas, vad. 
muz. J. Gaidelio.

Dail. Remeikos ir Bukausko 
dailės paroda vyksta šį šešta
dienį ir sekmadienį Tautinės s- 
gos namuose, So. Bostone. Ofi
cialus parodos atidarymas šeš
tadienį 7 vai. vak. Parodą gali
ma lankyti jau nuo 4 vaL po
piet.

. Lietuvių Piliečių d-jos So. 
Bostone ateinančių metų valdy
bai yra šie kandidatai: į pirmi-

riai^Jte ypatingų grimasų, be 
vaidybinių mostų. Priešingai,— 
/fe save, bet muziką stato pir- 
mon vieton. Gal dėl to ji ir 
mėgsta pritemdytą sceną. Švie
sa krinta tikini galinės sie- 

vėidui foną.

LMICF. New Yorko klubo 
susirinkimo, kurs įvyks gruo
džio?, trečiadienį, 7:30 vaL v., 
bus demonstruojama kalėdinės 
eglutės šiaudinių papuošalų ga
minimas. Susirinkimas įvyks 
klubo narės V. Šileikienės bu
te, 86-09 96th. St, Woodhaven, 
21, N.Y. "

V. Sidzikauskas, Vliko pir
mininkas, šį - sekmadienį per 
Laisvės Žiburio radiją papasa
kos įspūdžius iš savo kelionės į 
tolimuosius rytus, pasisakys dėl 
“Vladinurovo” ur panašių inci
dentų, o taip ./pat palies savo 
asmeninio .gyvenimo planus a- 
teityje.

Inž. Kęstutis Miklus vėl iš
rinktas Long Islando valstybi
nių mokyklų 21 distrikto biu
džeto komiteto pirmininku. 
Tom atsakingom, pareigom jis 
jau išrenkamas ketvirti metai 
iš eilės. Jo vadovaujamo ko
miteto dėka nekilnojamo turto 
mokesčiai tame distrikte yra 
vieni iš pačių žemiausių Long 
Islande.

Kat. Moterų S-gos 29 kuopa 
rengia laimėjimų popietę gruo
džio 11, sekmadienį, 1 v. popiet 
Apreiškimo parapijos salėje.

N. Y. Manhattano kolegijos 
vyrų choras kalėdinio koncerto 
metu giedos lietuviškai “Didis 
džiaugsmas”. Koncertas bus 
gruodžio 4. d. 3 v. popiet Phi- 
ladelphijoje, Chesnut Hill kole
gijos patalpose.

švenčių proga graži dovana 
saviesiem ir svetimiem yra 
spalvingais, lietuviškais tauti
niais rūbais papuošti* lėlės. Jas 
galima Įsigyti kreipiantis į Lais
vės Žiburio radijo vadovybę: 
62-15 69 Place, Middle Village, 
N.Y. 11379. Tel. (212) TW 4- 
1288.

Grigalus, J. Lubinas, A. Young, 
A Andriulionis, J. Casper, A. 
Baika, J. šilais, A Matjoška, J. 
Ovirka, į revizijos komisiją — 
J. Kapočius, J. Vaičaitis, A Ke
turakis, E.
mai bus gruodžio 11.

į šią mokyklą įstoti, privalo re
gistruotis iki gruodžio 2. įrtoja- 
miųi egzaminai bu* snųrip 28 

8:15 vai ryta Hegtafradjos 
motatis 3 dol'Mokyklos va
dovybė praneša, kad kandida- 
tės, šių egzaminų nelaikiusios, 
į mokyklą nebus priimamos.

UotuvHkų Kūčių paplotėliai 
šv. Petro parapijoje gaunami 
kiekvieną sekmadienį po. kiek
vienų mišių parapijos salėje po 
bažnyčia. Kitu liikų galima 
gauti klebonijoje.

Potymnia choro kalėdinis. Nežinomo kareivio paminklą 
koncertas įvyks bįelrose Memo- 
rial salėje gruodžio 11 d. 8 v. 
v. Diriguoją komp. Jeronimas 
^Kačinskas. Programoje: D. 
Buriehude advento kantata 
mišriam chorui ir solistam, B. 
Britten himnas Marijai, Haen- 
delio “Aleliuja” jš Mesijo ir ki
ti kalėdiniai kurmiai Be savo 
reguliarių koncertų Polymnia 
choras yra pakviestas dainuoti nas — Bražvilius. Po progra- 
ir į kitas Bostono apylinkes, mos vyko vaišės ir šokiai 
Taipgi yra pakviestas į Kanadą 
100 metų sukakčiai paminėti. 
Sausio 8 šis choras atliks Ka
lėdų koncertinę programą šv. 
Petro parapijos bažnyčioje. Pro
gramos pradžia 3:30 val. ^. p.

šv. Petro parapijos parapi
nės mokyklos mokiniai gruo
džio 11 d. 3 vai p. p. South 
Boston aukštesniosios mokyk
los salėje, Thomas Park, atliks 
kalėdinę programą. Progra
moje dalyvaus visi vaikučiai sa
vo skyriaus grupėse. Progra
mos paruošimui vadovauja mo
kytojos seselės.

Šv. Petro parapijos Maldos 
Apaštalavimo draugijos pamal
dos ir susirinkimas bus gruo
džio 4 d- 2:30 vai po pietų.

So. Bostono- ttefuvš* vyčių 
Algirdo 17 kuopa 1967 metam 
išsirinko naują valdybą: dva- ninkus — St Drevinskas, į vi- 
sios vadas kun. A Janiūnas, cepirm. — L. švelnys, į sekr. 
pirm. Pranas Grigas, I vicepir- — A Neviera, A Mažiulis, į 
min. Laurynas švelnis, n vice- fin. sekr. — A. Druzdis, į ižd.

Pranas Sabiskis, kas. Al- — E. Ketvirtis, P. Kučinskas,

Paieškoma moteris, kuri no
rėtų gyventi drauge arba turėti 
atskirą kambarį. Graži aplinka, 
butas su visais patogumais. 
Skambinti 342-3406.

Darbininko spaudos kioske 
galima įsigyti ne tik naujų kny
gų ir lietuviams muzikos plokš
telių, bet taip pat ir kalėdinių 
atvirukų. Paštu siunčiant vieną 

Išnuomojamas 4 kambarių dėžutę, kamuoja ! dol Darbi- 
butas dviejų šeimų namo ant- ninko administracija, 910 Wfl- 
rame aukšte. East New Yorke, loughby Ava, Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, 167 Atkins Ava 11221.

muziejų ir iškilmes. Lietuvos 
konsulas iš New Yorko A Si
mutis paskaitoje peržvelgė Lie
tuvos kariuomenės kūrimąsi, 
savanorius, 1941 sukilimo daly
vius ir partizanų kovas prieš 
komunistus. Meninę dalį atliko 
Bostono mišraus choro vyrų 
sekstetas, vadovaujamas muz. 
J. Gaidelio, ir Vilius Bražė
nas

Kai tamsią naktį Ireliatida- 
mas pamatai - ankštai ankštai 
dangaus erdvėse aiškiai sping
sinčią žvaigždutę, tai pasijunti 
daug geriau. Atrodo, jog nesi 
vienas, paliktas likimo valiai 
Tai lyg ir kelrodis vienišam 
keleivhiL žvaigždutė -v iltis 
žmogaus gyvenimą simbtdis 
siektino kažko gražaus, viltingo 
ir brangaus.

Esi graži ir nuostabi žvaigž-
, dutė.

Aukštai aukštai ant mėlyno 
dangaus.

švieti tu meiliai tėviškės gi- 
ružwn

Švieti tu darbui ir keliam 
žmogaus.

Taip dainuoja poetas. Iš tik
rųjų, tik įsižiūrėkime tamsią 
naktį į dangaus beribes, į tas 
paslaptingas gelmes, nusėtas 
žvaigždutėmis. Kiek nuostabos 
ir paslaptingo grožio tenai! To
dėl ir gimsta dainos, o ilgesys, 
žmogaus svajonės ir troškimai 
neaprėpiamai skrenda žvaigž
džių takais. žvaigždute net ir 
labai šaltą žiemos naktį nu
skaidrina ir padaro jaukesne.

Išgirsime “žvaigždutę” New 
Yorko Lietuvių vyrų choro dai- 
nos-poezijos vakare, gruodžio 
11 Franklin K. Lane mokyklos 
salėje Woodhavene. Kompozici
ja muz. B. Dvariono, žodžiai 
L. Stepanausko. Kompozitorius 
yra įdėjęs tiek širdies į šį savo 
kūrinį, jog atrodo, kad ši dai- 
irtiė gimė tikrai “šviesių svajo
nė ir vilties pilna” Gi tos sva
jonės ir viltis tokios artimos 
žmogui, žmogui benamiul pa
vergtam arba kenčiančiam iš
trėmimą žiauriajame Sibire.

Girdėjau šią dainelę dainuo
jant ir ji man labai patiko. So
listė L Stankūnaitė tada ją at
liko su didele meile ir gražiu į- 
sijautimu. Dabar ją išpildys 
New Yorko Liet vyrų choras. 
Reikia tikėtis, jog choras ją 
tikrai gražiai išpildys ir muz. 
VL Baltrušaitis įdės savo širdį 
ir meilę į jos interpertaciją. 
Kaip žinome iš praėjusių kon
certų, jo širdis labai jautri ir 
meilė labai didelė tokiem kūri
niam kaip “žvaigždutė”.

Tebūnie šis dainos ir poezi
jos vakaras ta šviesia žvaigždu
te, nuskaidrinančia mūsų kas
dieninį gyvenimą! Simas

liktieji namai ir>V. Jakubėno- 
Nejaugi vėl, o Dieve. Po per
traukos padainavo P. Tchai- ark, New Jersey, reikalingas 
kowsky Piligrimo damą, n La- prityręs bartendiis- managar. 
cerato spirito — ariją iš G. Pirmenybė lietuviam, gali būti 
Verdi operos Simon Boccaneg- £

„ . . . tis raštu: V. Lengvenis, 196 Fer-
ro, O tu mano brangi — anją Newark> N J mlf)5
iš J. Gaidelio operos Dana ir 
La Calunnia — ariją iš G. Ros- 
sini operos Sevilijos kirpėjas.

Abu menininkai nepagailėjo 
ir programoj nenumatytų kūri-

VYRŲ CHORO 

DAINOS IR POEZIJOS VAKARAS

Bilietai: $2,50, moksleiviams $1.00 M 7:.' 
pas Juo*. Andriuj Jon< Gaimlną Ir V--. \
D. Močiūnienę -----------  MI 2-1283 ■' J '^.7,f/,.
Kviečiame pagerbti Dr. K. GRINIŲ- B j; -. - . • 7.f r
Neolituanal, Santartečiai-ftvfeaiečiai, 
Skautai Akademikai, Varpininkai. ... .... __ ••

IMI Alai mm

7 * Kariūaihta&čvaRitainirsėįi- 
mus pradėtas naftomis šv. Pet- 
« lietuvių parapijos bažnyčio- 

: je.Mišias aukojo kun. A Kon-
tautas, o progai pritaikintą pa-

* mokslą pasakė klebonas kun.

Solistas Betpėdiktas Povilavi- 
čius, bosas, pirmą karią daina
vo New Yorkęį. Jis turi gražų ir 
sodru balsą, kuris pajėgiai 
skamba visuose registruose, iš
silanksto iš forte į pianissimo. 
Tuo balsu žavisi ir pats solis
tas. Su meno kūriniu jis susi
tinka šaltai, nenorėdamas jo

For rent. Flatbush, Foster 
Avė., near Ocean Pkwy. —3 
rooms — rent control — near 
shopping and transportation. 
Super. UL 4-7161 or 327-3230.

D. Scarlatti — Sonata in E 
major, F. Chopin — Etude in 
C minor, J. Gaidelio — Lietu
višką šokį, C. Debussy —Clair 
de Lune ir L’isle joyeuse. Ant
ra dalis išimtinai bu^d skirta 
F. lasri k3rtsfeffli:;^fe^iirne A 
flat major, Gnomen-Reigen ir 
dviem legendom apie šv. Pran
ciškų.

Solistas Povilavičius pirmoje 
dalyje padainavo St. Šimkaus 
harmonizuotą Tamsioj nąkte- Plrm- 
lėj V Banaičio barni. Plaukia bina Rudžiūnienė, rašt. Lorrai- į maršalkas — J. Markelionis, 
antelė, J. štarkos — Tušti pa- ne Harris’ rašt* Brenda S. Zelvis, į direktorius — J.

Padėka. Poniai Pr. Lapienei 
reiškiu širdingą padėką už gra
žią dovaną, įteiktą man kon
certo proga lapkričio 26 Car- 
negie Recital Hali —Julija Ra- 
jauskaitė-šiušienė.

Kepalai tęs 
paroda

na iš žymiausių dienų 
skulptūros asmenybių.

Į plastikas meną Elena Ke- 
pataitė meno lau-

Ji buvo išraiškos me-
nininkė,
Australijoje, Kanadoje ir čia, /•> v/*,',
Amerikoje. Būdama Australijo- ■ 
je, pradėjo dėmėtis kitais me- ,** ’s/'-;;

Toronte, atsikėlusi Į New Yor- Į - ' ■
ką, studijavo skulptūrą. Prieš 
porą metų jos darbų parodą bu- ‘f V. '-V/V- '• . ’V r/;*-,
vo Brooklyno meno muziejuje. ■ - ■ -

Parodon kviečiami atsilanky- 4- "'V
ti visi, nes tai tikrai reta pro- ■,*«.*'**- . ' V1 '? - '* / , ’'4' \

Paroda
dienį nuo 12 v. iki 8 v.v. Sek- , "VT.r
madienį
kalbės dail V. K Jonynas, Pa- Po koncerto Carnegie Recital HaU. Iš k. i d. Vytenis M. VasyROnas, Julija 
rodą Uždaroma 8 V.V. Ra jaus kaitė-Šukienė, Benediktas Povilavičius. Nuotr. V. Maželio

Pianistė Julija^ Rajauskaitė- 
ŠuŠienė turi individualų susiti
kimą su meno kūriniu. Ji pa
gauna ir išryškina kūrimo dra- • giliau pergyventi, surasti indi

vidualios prasmės. Į šią sritį so
listas turėtų kreipti daugiau 
dėmesio. Su tokiu balsu gali
ma atskleisti kur kas didesnes 
kūrinių gelmes.

Vytenis M. Vasyliūnas pui
kiai jaučia muziką ir žino sa
vo pareigas; jis gražiai piani
nu palydėjo solistą B. Povija- 
vičių.

Pianistė Rajaųskaitė - šušie- 
nė pirmoje dalyje atliko J. S. 
Bach — Prelude in G minor,

taųi put* nepamirškite savęa 
Plokšte^ gtSma įsigyti “Darbi
ninke0 ir kitur. * s Šį

* o -A J •' <- '

Da& Leono Urbono tapy-* 
bos kūrinių paroda bus hua 
gruodžio 5 iki 16 Oantas įfp 
lerijoje, 542 5th. Ava, prie 
45 SL Lietuviam parodos atida
rymas bus gruodžio 9 vakare.

suka $3.00 Ir ta.00; mokricšviama $1.00 • Bilietai gaunami 
pas choro nartus, Atletų klube Ir p. AnthrluMo įstaigoje arba skam
binti MI 1-1812 • Tai paakėtinO proga BgiraU choro dainas diri
guojant mus. VI. BaRruaalOi*. NepraMekfto Uos progos!• f

N. Y. Lietuvių Vyrų Choras
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