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Nauji matai pradedami be Tribūne), demaskavo Times re- 
džiaugsmo, nes tai karo metai, daktarių, kad jis kalbėjo apie 
ir taikos nematyti Nors dąug 
kalbama apie derybas, bet prie
šas jas atmeta, ir Amerikai t*n- 
karangtte ilgiam ir stiprėja***

MINDZSENTY NUIMS "kanki
nio vainiką"?

— Soviutę aukščiausio sovie
to prezidiumo pirmininkas (pre
zidentas) NikolaiV, Podgomy 
sausio 29 lankysis pas popiežių 
Paulių.

Gallupas rado, kad šiuo me
tu amerikiečių labiausiai ger
biami yra tokia eilė žmonių:

Sovietų ir satelitų karinė pa
galba eina daugiausia pro Hai- 
phongo uostą. Amerikos kari
nė vadovybė seniai kalba apie 
reikalą Haiphongą blokuoti. 
Prezidentas nesutinka. Nes

— flabar taip atgijo prezi
dento Kennedy nužudymo klau
simas. Tad Montgomery spe- 
daliai prašė pasisakyti dėl jo. 
Dixon aiškino: raktas nužudy-

— Kalifornijos gub. Reagan 
“turi saugotis invazijos iš ryti
nio establishmento”. Du ekstre
mistai politikai, demokratas ir 
respublikonas, sąmoningai da-

Vatikana* sausio 4 pasisa- 
Newsweek pranešimu, tarp kė priešdžazą liturgijos reika- 

Vatikano ir Vengrijos valdžios lam. Jis buvo imta vartoti kai 
surasią kovo mėn. kompromisą kuriuose šiaurės kraštuose, 
dėl kardinolo Įfimtenenty, - kn- A
ris tebėra Amerikos atstovybė- — Jugoslavijoj* gruodžio 31 
je. Kardinolui sueina 75 metai P<> « metų paleistas iš kalėjimo 
Tai amžins, nuo korio popie- rašytojas Milovan Djilas, kuris 
žin« Paulius hnVn pataręs vys* kalėjo dėl savo knygos “Nau- 
kupam -iš pareigų pasitraukti. iN^ .Mtaė”, kritikuojančios ko- 
VjbtikBBBs priitnsijfc / atsakymą, j^’raidžia atsi- P* Tito buvęs pava-

sakys nuo kaltinimg kardnofaų dfaotojas Rankorič.

ja anas generolas — laikysis 
dabartinio kelio — didinti sa
vo ir priešo aukas ir prašyti 
kiekvieną, pradedant nuo pp-

1. Johnsonas, 2. Eisenhoweris, 
3. R. Kennedy, 4. Billy Gra
liam, 5. ftopiežius Paulius, 6. U 

Thant, 7. Dirkaenas, 8. Rom

bus sustiprinti, ir tai ilgainiui 
susilpnins mūsų vidaus ūkį*

— Rimti konfliktai kils Af
rikoje. Rodezijos baltųjų vy
riausybė išsilaikys, ir nuo to 
nukentės Anglija.

— Be Gaulle statys griežtas 
sąlygas Anglijai priimti į Eu
ropos ūkinę bendruomenę. An
glija bus priimta, bet tik ne 
1967. V
— 1967 ir 1968 bus respubli

konų metai Tie dveji metai 
Johnson ui nebus toki sėkmin
gi kaip pirmieji treji Jis turė
tų saugotis blogų patarėjų. “Jis 
nemato tikrosios grėsmės mū
sų kraštui o trys vyrai kurių 
pavardės prasideda garsais K, 
T,T, stengiasi nusukti jį nuo 
teisingo kelio”. Mrs. Dixon čia 
pat pastebėjo, kad tie vyrai nė
ra nei Kennedy nei Humphrey
— pastarojo patarimai kaip tik 
esą geri.

— Mrs. Dixon neįžiūri, kad 
Romney būtų nominuotas 1968. 
Nominacijoje didelę rolę turės 
šen. Strom Thurmond. Nors 
Rockefelleris pasiskelbė nesiek
siąs nominuojamas, tačiau už
kuriuos jis darys tam pastan
gų — jam nepasiseks. Nixono 
reikšmė partijai ir tautai padi-

Ką regi 1N7 metuose

Sovietu ultimatumą ir AmerHti 
kilimą, blogus patarėjus LBJ ir Reaganui, moterį Ken 
nedy nužudynb sąmoksle

Ruth Montgomery, kuri pa
rašė sensacingą knygą apie 
Washingtone gyvenančią aiškia
regę Mrs. Jeane Dizon, dabar 
paskelbė jos pramatymus šiem 
1967 metam (W. J. Tribūne 
sausio 1). Pramatymai nėra 
šviesūs.

— Sovietai šantažuos JV pa
sirašyti Vietnamo ir pasaulio 
taikos sutartį jų diktuojamom 
sąlygom 3-5 metų eigoje. Jie 
to pasieks^ grasindami sunai
kinti New 'Yorką, Clevelandą, 
Chicagį, Detroitą, Bostoną, Phi- 
ladeiphiją, Pittsburghą, Balti- 
morę. Savo grasinimus Maskva 
galės paremti naujais satelitais, 
kurių du jau buvo viršum A- 
merikos teritorijos ir savo 
veikimą išmėgino. Tačiau Mrs. 
Dixon neregėjusi kad tie sate
litai" būtų buvę pavartoti prieš 
Amerikos miestus.

— Sovietų pora šimtų rake
tų slaptai yra įtaisytos Karpa
tų kalnuose. Jos bus pavarto
tos grasinimam, kad pasiduotų 
laisvoji Europa.

— Vietnamo kovos tėra men
ko*, palyginti su kovom, ku
rios ateina. Ginklai, kuriais tu
ri būti susiremta, jau gabe
nami iš Sovietų Sąjungos ir jos 
satelitų į vidurinius rytus, Af
riką, lotynų Ameriką šalia tos 
daugybės ginklų, kurie eina į 
Vietnamą.

— Mūsų tikrasis priešas yra 
ne šiaurės Vietnamas Jo Ho

Vietname taikos nematyti. Priešo atsparumą derybom stipri
na ne tik Maskva^ bet ir JAV “balandžiu* akcija prieš L B J.

Chi Mink kaip ir Kinijos Mao vinėja Reaganui klaidingus 
Tsetungas greitai nueis nuo sce- patarimus, kad jis pridarytų 
nos. TUęrasįs priešas Vietname klaidų. Pasak Dixon, Reagan iš- 
yra’Plusija. “Mes galime baigti kils aukštai jei išvengs tų klai-

suotojų daugumai laimėti, pa- iki spalių 24 ar ilgiau. Paskel- 
gal Galiupo duomenis amerikie- bė taip pat, kad reformuos Ro
čių Sausuma DODuliariausiu mos knnją».ppgal čtabžrtinius 

reikah®; potarkfc
- - - - dėl atlaidų; sudarys .pasaulie

čių taryba ir komisiją taikos 
bei teisingumo reikalam.

juodo- vai les, bombarduodami prista- — Naujas dalyke- Ameriko- 
tymą laivais per Haiphongo je veikianti “paslaptinga šešta 
uostą, bet mes nepraregime sa- kolona, kuri siekia paimti JV 
vo tikrojo priešo — “Rusi- valdžią ši šešta kolona yra 

jos”. grupė žmonių su dideliais pini-
— Nuo liepos mėnesio ji ma- gals, kuriais jie gali prisivilin- 

to aplink žemę skraiduolį. Iš ti pajėgiausius asmenis iš da- 
priekio jis kaip povandeninis bartinės valdžios. Kai kurie iš 
laivas, turi į torpedas panašius valdžios jau pasitraukė, kad 
vamzdžius, gali šaudyti rakė- prisidėtų prie Sos galingos gin
tas ir turi įrašą MIRV. Tas pės”. Suminėjo porą buvusių 
Skraiduolis kelis kartus nusilei- aukštu valdžios žmonių pavar-
dęs Amerikos teritorijoje ir bu- <fem; kalbėjo, kad prisiimdami 
vo klaidingai laikomas skrai- naujas pareigas, "jie* neįsivaiy- 
dančia lėkšte. , duoja, jog sauja įtakingų as-

— Pereitą mėnesį Mrs. Dix- menę su ryšiais Paryžiuje bei 
on mačiusi tris didžiules ra- Londone mėgins sudaryti Man
ketas, Sovietų paleistas į Pati- dinę vyriausybę Amerikai val- 
fiką ir kliudžiusias taikinius su dyti”.' 
didelu taiklumu ir su didžiule

— šviesiausias jptnmelyiusi 
dėl vėžio ligos gydymo. Visa 
gydymo paslaptis sunegalavu
sių celių teisingas i lipiniisi— 
iki darnas su visu organintiu. 

šių reikalų RaUndtniti politikai ratai Toj srity buvo daug padarę Eu- 
kad Šorio- w j TrflunM vedamajame su- P°P’1* mokslinmkai bet jų dar*

Vietnamui oi pusę bilijono rub
lių. Tai reiškia daugiau nei per 
dešimt ligtolinių metų. Be to,- 
treniravo Vietnamui specialis
tus lakūnus ir pasiuntė savus 
specialistus. Pagal liepos nuta
rimą satelitai taip pat siuntė 
pagalbą Rumunija ir Čekoslo
vakija pirmosios. Rumunija net 
savanorius pasiūlė. Rytų Vokie
tija pagalbos sutarti pasirašė su 
š. Vietnamu spalio 10, Lenkija 
spalio 17. I—•

pmdento karinės .. politiko* 
sėkmingumą Vietnamo blokuo
ja kitas prioias — naminis, ku
rte motę pabaigoje sustiprino 
itin dvejopą veidą. Viena, j- 
taką prezidantui sustiprino tie 
potitioiai patarėjai, kerite tifck
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su Sovietais tolimus atspari- 
mantus. Haiphongo blokavimas 
galėtų to bendradarbiavimo ga
nus sugadinti. Antra, toki dįl- 
nijos sudarinėtojai kaip N. Y. 
Times, kaip. W. \Uppmannas, 
J., Restonas ir kitiAyadinami

...O NAMINIS PRIEŠAS PRO
PAGANDĄ STIPRINA TAIP 
PAT i

žuvusius nuo amerikiečių ran
kos, bet nutylėjo, kad Viotkon- 
go teroristai tik per paskuti- piefiaus ir U Thant, kad padė

tų jam pasiekti taiką”. Su ši
tokia išvada derintųsi McNama- 
ro* planas — liniją, skiriančią 
piety ir šiaurė* Vietnamą, nu
kloti minę užtvara (tam reiktų 
vieno bilijono).

"DIDŽIOSIOS BENDRUOME
NES" LIKIMAS

Karo reikalam biudžetas šie
met turės siekti iki 72 bilijo
nų, arba 15 bilijonų daugiau 
nei pernai vertina U. S. News. 
Ar tam reikės pakelti mokes
čius — neaišku. Tačiau tai su
kliudys prezidento užsimotą "di
džiosios bendruomenės" staty
bą — kovą su skurdu, mokyk
lų statybą, integracijos eigą. 
Juo labiau, kad 90 Kongrese 
nebus eilės tos “bendruome
nės” rėmėjų — iš 89 Kongre
so daugumos, iš 218 jos rėmė
jų, naujame Kongrese liko tik 
177.

Prezidentas betgi metus pra
deda *U' vienu džiaugsmu? ne

muš motus - nužudė ' daugiau 
kaip 3,000 civilinį gyventoję, 
pagrobė lOJMMl — daugiausia 
tai buvo mokytojai, sodybę vir
šininkai, technikai. Komunistę 
nužudytę civilinį ąsmenę skai
čius per dešimtmetį siekia 30, 
000. 0 Kari Rowan (WJT) pri
minė, kad tik per paskutines 
keturias savaites komunistai nu
žudė P. Vietname 125, sužeidė 
188, pagrobė 286 civilius as
menis. Amerikai, kuri taip su
sirūpinusi opinija, Salisbury 
propaganda buvo smūgis. Smū
gis ir prezidentui, padrąsinimas 
priešui — į Amerikos siūlomas 
besąlygines derybas ..atsakyti 
besąlyginės kapituliacijos reika
lavimu.

LBJ TARP DVEJOPŲ JĖGŲ
Kai karinė vadovybė ir Kun- 

greso narių dalis reikalauja 
blokuoti Haiphongą ir bombar- 
duoti karinius taikinius, nors 

Varšuvos Moko nariam pereitą vriarldgytį gyvenamose
ir rąymuQ6e; km4dąfe5 vjŽeMą.- e- 

piniją siuntia velniop (Atstovų litų” aštrius kritikos presšden- - - -
Rūmų ginkluotų pajėgų komite-. tui; nepaisant kai kurių demo- kalboje, kardinolam paskelbė, joj biržoj veikęs. Tada kardinė
to pirmininkas M. Rivers, grį- kratų sudarinėjamos opinijos, rugsėjo 29 prasidės Romo- las būsiąs pakviestas Romon, o 
žęs iš Viefaiamo), prezidentas kad Jnhnsnmas 1968 netiks hal je vyskupų sinodas ir truks paskui gr(š^ į Vengriją, 
atsiduria tarp kūjo ir priekalo. “ a“i "

B. Considine (WJT) skelbia 
vieno generolo, pavardė ne
minėdamas, tokį samprotavimą 
apie Johnsono padėtį: “Jis bus L. B. Johnsoną. 
pasmerktas kaip silpnas prezi- ' , 
dentas, jeigu jis atitrauks A- fl| 
merikos kariuomenę ir paliks B 
krašto žmones savam likimui M f ( 
Iš kitos pusės jis bus pasmerk- H ' '
tas kaip brutalus barbaras, jei ■ 
paklausys patarimo tų, kurie B 
mano, kad velniava galėtų bū- J 
ti pribaigta išbraukus Hanoi ir B 
Haiphongą iš žemėlapio. Ir dėl B 
to prezidentas —■ samprotau-^J

— Šen. M*mfi*ld*r, daugu-

Siūlymai dėl Vietnamo karo ir taftos
U Thant gruodžio M laiške Vietnamo oisienii; reikalų mi-

AMERIKA PRIEŠ ILGĄ KARjį
Pagal U.S. News and World 

Report iki metų galo Amerikos 
kariuomenės skaičius Vietna
me pakils iki pusės milijono. 
Pakils ir jos aukų skaičius — 
iki 11,500 žuvusių, 60,000 su
žeistų. P. Vietnamo reguliarios 
kariuomenės, kurios yra 275, 
000, pusė turės būti skirta ne 
tik Mekongo deltai valyti, bet 
ir sodybom saugoti E 11,000 
sodybų komunistai kontroliuo
ja lig šiol 3,500 pagal min. pir- 
min. Ky pareiškimą. Nors Viet- 
kongo karių daug dezertyruoja, 
bet jų skaičiuojama šiuo metu 
280,000, o tai reiškia 50,000 
daugiau nei prieš metus.

.. .NES Š. VIETNAMUI PA
GALBĄ MASKVA STIPRINA..

sprogimo jėga.
Artimesni ryšiai bus tarp 

Prancūzijos ir Rusijos, bet;, 
“Aš neregiu, kad prezidentas 
de Gaullę būtų sovietinių pla- mo sąmokslui yra moteris; ty- 
nų apmuDnntas. De Gaulle tu- rinėtojai turėtų kreipti dėme- 
ri savus planus. Matau jį vei- si į Osvaldo ktiiooe* po uŽrie- 
Jdantį patvariai ir užtikrintai rifas ir jaunom moters rolę. “Os- 
ir jis iškils į viršūnes. Jis pajė- valdo kulk* rnrindė Kennedy, 
gia toli pramatyti ir turi dva- bet aš regiu kitą, dar gavu
sios veikti”. gcffl4 Šautuvą, kuri* puteMo šū-

— Mes palaipsniui prarasim vį. Kulka, kuri kliudė gub. Con- 
Vietnamo laMau negu bombar- vidurinius rytus dėl klaidos, naūy, nebuvo prieš iai pabetu- 
davimas. Pentagone tas pianas Privati Amerikos pramonė, jos' si prezidento. Osvaldo veiks- 
buvo vertinamas vienu bilijonu, įrengimai bus naikinami šabo- mus padiktavo maža gnų»ė Ru- 
dabar ketiniais. — tažąfe/ tote rišame pasauly sijoje, vadovaujama asmens
.. .~ ‘ ■ kurio pavardė prasideda S. Bet 

tai nebuvo nei Susloras nei 
Kalbos apie karą tarp sovietą ir kiny Sheiepinas. Grakšti, nediddio 

sudėjimo jauna moteris, kuri 
Šen. Jarits gruodžio 18 ame- vidurio Azijos. Schwartzas ginė Rusijoje, bet dabar gyve- 

rikįečių komitete Izraelio rei- samprotauja: jei būtų karas, ns JV, galėtų išaiškinti visą są- 
kakun aiškino turįs Žinių, kad tai jis vyktų konvencionaliitiais mokrią. Jos rankose buvo Os- 
Sovietai ‘'pasiryžę tartis su A- ginklais. Nors esą gandai gali wakfo šautuvas ir tas kitas ge- 
merika dėl visų sričių”. Dėl būti perdėti, bet rasai atsime* resni*. Jack Ruby buvo įpin
to esą galimas dalykas, kad So- na, kuo jie sumokėjo už savo* tas, nors jis nebuvo antrasis 

Vtemame komunistą de- ****** nustos ginklus pristotinė- netikėjimą, j<^ Hitleris juos Šaulys ir nebuvo žudymo sce- 
ZCTtyrų 1986 buvo 20^41 Tai *rabam . puls; esą Sovietai nepadarys hoje*

.• ■jį, 82 procentais dauglatt nei prieš Ha* r y Schvarte (N.Y.T.) klaidos
kraujo užsiktašimo plaukuose. CL iZJ
Mirė toje pačioje tigoninėje Šėn Tačiau

kaip prezidentas ir Osvaldas. imte-* te siu mietui rangiaginkMam ŽSifcIŪL BALANDŽIAI IR VANAGAI

- k®re5Mmden- teta metate buvo _ *» «“*•» M
tas iš Maskvos sausio 3 pme- 50000 dauriaa neiorieš aetm. minteteris pas! 
Sė, kad kinų kariuomenė eRėje w tai iš rytų Enr
vietų perėjo steną ir susirėmė *— Domit CssteM taunio dtetefti prie Į 
SU pOSlCuK} S**Kr ..SBH8BRNĮr- v BR^BPOO .

kraštutiniai liberalai o 4aįp pat • 1
dalis dvasininkų, dalis kongre- Ho-ciii-NĮ"h». * Vietnamo mm. 
so narių bougfoo prezidentą 
Megs pasaulio opinija: Ame
rika š. Vietnamo bombom žu
do civiliniu* gyventojų*., šios 
propagandos viršūnę pasiekė 
N. Y. Times redaktorius Salis
bury, kuris iš Hanoi rašė savo 
laikraščiui ir pėr jį visam pa
sauliui išnešiojo žinias, kokias 
jam padiktavo Hanoi valdžios 
propagandistai Salisbury atli
ko tokią misiją, lyg jis būtų nu
vykęs į Vokietijos Hitlerio Šta
bą ir iš ten skelbęs pasauliui, 
kad Amerikos lėktuvai žudė ei- ney, 9. Nixonas, 10. Reaga- 
rilinius gyventojus Drezdene, nas. Tačiau Gallupas pastebėjo, 
Wuerzburge ir kitur, bet tylė- . . johnsono pirmu- 
jęs, kiek Hitleris civilinių gy- “d TT -------------- - --------------------- ---
ventojų žudė kacetuose. didelis kaip Bendra stenu tarp ®nijos ir So-. spcMsmtat

Kiti laikraščiai (Time, W. J. ankstesniais metais. rietą siekia apiė 5,000 mylių. greityje ten

sustabdyti bombardavimus, kad Vietnamas tebekartdja “susi- 
paskatintų š. Vietnamą derėtis, pnrtimiti” sąlygas: Amerika tte 

Mymui pritarė ir N. Y. TV ri pasRraukfi iš Vietnamo, P. 
mes. Panai bombardavimab'bu- Vietnamas tari būti tvarkomas 
vo sustabdytas 37 dienas —ko- pagal “išlafeviniino 
munistai jas panaudojone de- programą ir 11 
rybom, o kariniam reftalam. <

— Angkju* užsienių reik, mi- &
atnv9arrje nisterio^Meišaultimą derėtis š. nknn, per Kalėdą. paliaubas

. ..»...... taurės Vietnamas,karių ir ka
ro reikmenų pasiuntė į P. Viet
namą per 48 valandas diugiau 
nei per du mėnesiu.
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SPAUDA

Siuskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

Lietuvoje

1U-125-130

ma

1. Kokiais žygiais sustiprin
tume diplomatinę kovą dėl lais
vės, padėtume tėvynėje llku-

, Buvo prašoma atsakyti šiais 
klausimais: \

šaulio išeiviją pikiai jungia

vo gimtinę, radau iš
kirstą didėlį Šimtametį parką, 
esantį ui kilometro nuo Akme
nės. Buvo lakai puiki poilsio 
vieta. Ilabar &a auga krūmokš
niai. Į pietų pusę, nuo Akme
nės buvo puiku*miškelis, o iš

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į USSR
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti! 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinluinas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

si 4 skaitytojus, kviesdama pa
reikšti savo sugestijas, ką mes 
galėtume ir turėtume padaryti 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 50 metų sukakties pro-

Iškabė ir-7!
Kalbą. ir tautines žymes baus jubifiėj

Iriau,r km | 
muose yra' 
sugestijų. 7 
žvelgus, gM 
kurias mes

Leonardas Valiukas — rezoliucijų komft 
ninkas ir Vytautas Volertas — JAV LB

Td. GR 7-1130 
PREKYBA.

rija ir negyvų kareivėlių rikia- rikie^^^j 
vimai yra benaudžiai tiek lais- relig^įM- 
vės siekimuose tiek vįsuome- aukštu,- 
niniame gyvenime. Mūsų nesu- Todėl jų> 
stiprina daugybės mažų grupe- venimo k 
lių organizaya

kos vergijos šaukliai, ir mūsų 
gyvenime neturi būti toleruo
jami. Iki šiol buvome pakan
trūs, bet klaidos nesustoja, ir 
jas beveik laikas laikyti ne klai
domis, bet sąmoningais mos-

Keistinas žvilgsnis j sąmonin
gus dezertyrus ir tuščius kati
lus. Jaunas, išmokslintas, gal
vojantis bet tautinės bendruo
menės atsisakęs žmogus mūsų 
netraukia. Medaliais nepuošti- 
nas ir gražbylys, rankos dar
bui nepakėlęs, užsispyręs gud
ragalvis, pats sau fitaUntį prisi- 
skyręs. Chorvedys ir paprastas 
choro dalyvis mums turi būti 
brangesniais už dailiai praby
lantį, bet darbo nedirbantį uni- 
versiteio proffesorję.

Visus, ypač jaunimą, trau
kia tikslo žinojimas ir drąsa. 
Baido tūpčiojimai, pataikavi
mas, abejonės. Nepriklausomy
bės atgavimas rėmėsi tikslo su
pratimu ir drąsa. Jais tesiremia 
mūsų darbai po penkių dešim
čių metų.

Laisvės'tiekiuose,^visuome
niniame ir kultūriniame gyveni
me užsispyrusiai siektina rim
tos, ne eksperimentinės kūry
bos, atsisakant Įteisinti tūpčio- 
jimą, nors šį kazokėlį bandy
tų šokti net labai geri žmonės, 
ir kūrybingu nelaikytinas kiek
vienas asmuo, kuris moka šį 

n& J žodį ištarti. ' į
ža dėjo iš Dar prieš sukaktį atvirai, 
ifidSupjamės. nuoširdžiai pripažinti, kad pa
ltim ti nei gy- 
tenka, nei ge-.

klebo-l

sigrobė ir ėmėsi savų užmačių 
įgyvendinimo. .

šis dvisavaitinukas siunčia
mas pageidaujantiems, be pre-

aliepė trūnysime Materiafiatair Mto M 
Jų~ats&q& kito reikšmės supratimas žl- 
b originalių nant, kur duoti ir kiek duoti, 
vėsumą per- pinigų neblaškant devyniais 
» juMpręsti, vėjais, bus svarbia mūsų sąvi- 
paširinkti ir ^garboą žyme.

Irom ar indi
vidualiom jėgom įvykdyti. Pa-

— gerą atraižą medžiagos paliui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kabiom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

Respublikinis sovietas, kuris 
paprastai sušaukiamas ateinan
čių metų plano ir biudžeto 
tvirtinti gruodžio pabaigoj, šie
met Vilniuje šaukiamas susi
rinkti sausio 5 d. Iš esmės vi-

tarpo pa
mini Rumunijos Julių Maniu ir 

Tas pats metodas vartotinas Lietuvos arkivyskupą M. Reinį, 
aukštose mokyklose ir didelėse Autorius pabrėžia,- kad pa- 
įmonėse dirbančiųjų, nes už čios pavergtosios Europos tau
raus pasisakys ne dėl skaičiaus, tos ir jų atstovų organizuotoji 
bet todėl, kad pažįsta ir verti- veikla laisvajame pasaulyje yra 

rimtas iššūkis. Pabrėžia, kad

Vb dėlto, veiksmingiausiom 
visų pastangų priemonėm laiky- 
tint pastuKejimas savimi, tauti
nė gyvybė, pareiga, suka ir

žinias ir pasidavimo raginimai budina, kokiomis žiauriomis iŠ tolo tokio panašumo. Pats J. skirtingų nuomonių svaratymuo-
— iŠ VLIK’o nario, PLB svar- priemonėmis rusai, pasinaudo* Paleckis yra pa ' *’*
baus asmens, iš daktaro, kuni- ję karo'aplinkybėmis ir sandė- tų naujų pūreli
go ar staliaus — jie yra niekšiš- rtu su Hitleriu, tuos kraštus pa- daugiau Mvėtt

jo nesiekiame, lygiai neverti
nam vergo nuotaikų. Nesvar
bu, iŠ kur ateina tautos šmei-

3. Kokiais žygiai* laiihatume 
AU01A. gyvėnamo krašto ndietuviškai 

kalbart&y Samany ar.fostitucijy 
to tokiu pa-*' dinunĮ bei' paramą Uetuvo* 
paiaikom J. Utovė* idėjai?! 
ir jos įsteig- -

tikim lais
vos rinkos ūkį ir krikščioniškų 

___ principų taikymu Visokioje ūki- 
numeratos mokesčio (savanoris- nėję^veikloje”. Adresas — 250 
kos aukos priimamos). Leidi- West 57 SL, Nėw York, N.Y! 
nio linkmė krikščioniška kon- 10019. i7 (Elta)

my ryšiy ir rūpestingai ieško- New Yorke leidžiamas dviša
li naujų. vaitinukas, šių metų 24-me nu-

Kiek girdėti, lietuvių išeivija meryje paskelbė Henry C. Wol- 
fe straipsnį “The Challenge of 
the Captive Nations” (Pavergtų
jų tautų iššūkis), kurio auto
rius, prisiminęs rugsėjo mėne
sį New Y< 
nistų nužu< 
trioto-kanki

Kai ekfipgicija liks tik mūsų 
pačių rūpesčiu; kai bus už
miršta, kad Lietuva tapo dvie
jų juodžiausių žmonijos asme
nybių (Stalino ir Hitlerio) pre- 
įkybos auka; kai bus pradėta 
' gaivėti, kad lietuvių tauto ?pa-

Dėmesį krtųriameJ tfli į stan- 
datrfias -žtizdas, užgrūstas rim- 
dus pamirėttomi Žįf psirtnli t 
Lietuvos ir lietuvių tautos pra
radime nematys nuostolio, mū
sų pastangos liks bergždžiomis.

Gyva, laisva tauta kuria, 
žmonijai turtą telkdama, tad 
Lietuvos vergija nėra vienos 
grupės nėlaimė, bet visos žmo
nijos nuostolis, ir pastangos 
joe laisvės kryptimi tori ateiti 
iš visur; kur vertinamas žmo
gus. Pagtibon ypač' skubama 
tada, kai ir sau nuostolis jau

kusį komu- 
^arijos pa- 
Ktšbvo pa- 
Įjtad tokių

^.STREET.— GR 5-4525 
ięm, N.X. c. r 
NrHM Ir •ekmadlertato, 
ntoS ryto Iki SJOnk-

me Čto erančiy betari*,.ypačtoi 
jaunimo, tautinę savigarbą, 
kultūrinį ddyvumą, ryšio su 
praeitim pajautimą, valstybinė* 
idėjos sąmonę? S.

. 3. Kokiais žygiais laimėtum* 
gyvenamo krašto nelietuviškai 
kalbančię asmeny vr tastitucL

Lietuvos okupacija privalo 
likti viso pasaulio neptoniršta 
skriauda. Jei netylėsime ir mo- 
kėeime apie ią įtikinančiai hM- 
liėM, šie* tofintor randa* nepa-

reiškimu:
A. V. kor

spėliojama, kad į vilniškio so
vieto prezidiumo pirmininkus 
gali būti ir kas kitas išrinktas. 
Sovietų istorijoj dar nėra kito 
tokio atsitikta*, kad reųrabli- 
kinio “prezidento” pareigose 

sai Sov. Sgai 1967 metų pla- kas būtų btflfb iškftytas taip 
nas ir biudžetas jau priimti ilgai, kaip Patyrios (26 metus). 
Maskvoj, kompartijos centro Ir kompart^t* -istorijoj -negir- 
komitete, gruodžio 13 d. Ten dėtas toks'atsitikimas, kad res- 

2. Kokiais žygiais sustiprintu- pats žiauriausias pasityčiojimas i3“ T13 nuostatai ir Lietuvai puldaan^J^ii^ntijos virtu
me Čia esančiy lietuviy, ypač mūsų laikais esąs Sovietų są- Nei vyriausias sovietas Mas-' nėj kas batgęišnlaikęs taip il- 
įaunimo, tautinę savigarbą, kul- jungos , pozavimas kolonializmo kvoj, nei vilniškis esminių pa- 
tūrtoį aktyvumą, ryšio su pra- ir imperializmo priešo pozoje, keitimų, JŠskyrus vieną kitą, pa- 
aitim pajautimą, valstybinės Gerai, esą V. Sidzikauskas tą lyginti, smulkų papildymą, ne- 
idė|os sąmonę? pozą pavadino “absurdo teat* bepadarys. Tik, 'sovietų posė- AKMENĖS PARKAS DINGO

Jau atėjęs laikas pagrindinai ru”. Autorius tiki, jog n*t džių proga, bus viešai pasaky- 
keisti mūsų pačių galvojimą. Ei-' Jungtinės* Tautos* visi supran- ta keletas duomenų iš plano 
ga paspartės, jei pradėsime ta, kad, jeigu tik būtę įmano- bei biudžeto. Paprastai tai pa- 
nuo viršaus. ma patiems apsispręsti ir So- sakoma taip, kad bendro vaiz-

Lietuvių tautoje nėra nei kai- vtotę Sąjungoj, tai milijonai do nebūtų matyt, o kas teidžia- 
tės nei priežasčių gėdai Esame ukrainę, baltę, gruzinę, lenkę ma matyt, tai tik “lygties su 
tvaridngi, kūrybingi, dori že- suomię Ir. kitę bematant atsi- dviem ar trim nežinomaisiais” 
mės rutulio piliečiai ir neatro- plėštų nuo jos į laisvę. pavidalu.
dykini malonės prašančiomis Baltijos kraštų padėtį auto- Neviešai spėliojama, Iras ar 
elgetomis. Kas šiandien rSjęina rius nupiešė, kaip sunkiausią iš nebus šio susirinkimo proga 
mtotifepti okupantui ir pasigai- visų pavergtųjų kraštų. Ties sprendžiamas Paleckio klsuri- 
lėjimo prašyti, mum* bruka Baltijos kraštais straipsnyje mas. J. Paleckis yra išrinktas 
sunkią Ilgą. Toks nei klausyti- kiek ilgiau sustojęs, autorius maskvinio (vad. tautybių) šo
nas nei mūsų tarpan ' kviesti- pažymi kad jis tuos kraštus pa- rieto pirmininku. Tai postas, 
nas. Nors niekiname kerštą ir žinęs prieš rusų įsibrovimą, kurį sovietiniai prcųiagabdistai r ,

kaip ramius ir tvarkingus kraš- mėgsta lyginti su senato pirmi- kunti, 
tus, su mielais miestais ir ge- ninko vieta, nors iš tiktųjų sa- ne tib: »nta >wvogtom
rai vedamais ūkiai*. Jis sąii- vo reikšme ta vieta neturi nė

renginių 
čių varstymas.

pažįstama Kalifornijos, Connec 
ticut, Illinois, Marylando, Mas- 
sachusetts, Michigan, New Jer- 
sey ir Pennsylvanijos guberna
toriams. Si pažintis privalo bū
ti plečiama su didele kantrybe 
ir atkaklumu (nors vengiant į- 
kyrumo). Turime mums palan- ininėjimąc~i 
idų abiejų Kongreso rūmų na- žinomų 
rių. Jų ratelis didintinas, ne kankinių hto 
tik į blankius minėjimus krie- Sorietų 
čiant, bet ir asmeninį ryšį pa- t3™6 krašte. 
laikant

nes įsprausti viešose pozicijo
se, visai nesirūpinant, kokios 
partijos laiptais jie stengiasi Christian Economics, Chris- 
kopti Antra —neužleisti turi- tian Freedom Foundation

* m i • i>^ra suprasti, kad žaidimaisir negadinant. Tačiau laisvame - . .. . rūmai nestatomi. Svajonių deiio-
pasaulyje yra reiškiama pagar- jimas> pamirštant aplinką ir rea- 
ba asmeniui kaip žmogui ir Jaika gaišina Fanta. mUms davė ne rusai ne ame- kija tori
kaip tautos nariui. Šiuo ginklu b____________
parankiausia laimėti.

1. Kokiai* žygM* sustiprintu
me diękw*tiną kovą dėl lais
vės, padėtume tėvynėje Idtu- 
siam tauta* kamienui išailaiky- 
ti, HSadcyti savyj* laisvė* il
gesį ir pasitikėjimą?

Artėjančiai sukakčiai pradė
ta ruoštis anksti, svarstymų 
apie turinčius ją išryškinti bei 
yurasminti įvykius būta ir pa
kankamai bus. Aš noriu pasuk
ti nuotaikų keliu.

Liečiant mūsų laisvės sieki
mų viešuosius kelius (diploma
tija, ryš& su oficialiais JAV 

‘ asmenimis, Jungtinių Tautų 
platforma, ir tt), dera tuojau 
pat užsiminti, kad apie juos o- 
kupuotame krašte beveik visa
da užgirstam*! Kiekvienas 
žingsnis šia kryptom ten susi
laukia labai' teigiamo atgarsio, 
— kelia tautinį pasididžiavimą 
(matai, su musę lietuviais skai
tomasi!), ugdo atsparumą nu
tautėjimui (taigi, neverta lietu
viškumo gėdytis!), palaiko lais
vė* viltis (gal kada ir virš 
musę išsisklaidys rūkas, jei pa
saulis jo nepamiršta, nes išei
vija jam kalba).

Tačiau mūsų tautinės mažu
mos skaičius ir Lietuvos ekono
minė reikšmė svetimųjų akių 
nesudrėkina. Juos lengva už
miršti ne tik eilinam piliečiui, 
bet ir valstybių galvoms.

Vis dėlto lietuvių rankose 
yra dvi labai veiksmingos prie
monės —- teisė ir žmonišku
mas. Jų nepaneigs net kurčiau
sia diplomatija, jei bus naudo
jamos žmogaus su žmogum ry
šio būdu, šaltai primintą tei
sę, ypač mažojo prieš didįjį, 
galima amžiams palikti, Jonan 
pastumtą, jos nepaneigiant, bet

• CRICAG022, fH. — 2222 W. CMc**6 Avtoue-----l. BR 8-*M*
CHICAGO % IIL -4. 3212 60. HateUad Street-------VUA 5-2737

e CLCVELANp 13, Ohfo —*0* Lfterary Road------ TO 1-1MB
• bSTROFT, Moh. — 730 MleMflmt AvMtoe -----------VI 1-5355
• URANO RAPID8, Mtoh. 630-3* Artose M, RW. GL 3-2256
• HARTFORD 14, Cotm. — 200 FrankHn Av^ teL 2334090, 246-0215
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išklausiusi

C1OS

Kauno mieste ateistinės pro- Pomerancevo straipsnio. (Elta)

10. šaukiamas mokytojų su
važiavimas tautinio vaikų auk-

9. Skelbiama vaikam knygų 
skaitymo konkursas, taip pat 
su atitinkamom premijom.

J. Rajeckas, 
Lietuvos Atstovas.

11. Daug metų lituanistinėse, 
mokyklose dirbę mokytojai 
kaip nors atžymimi.

12. Lietuviška spauda prašo
ma tais metais daugtyu. dėme
sio skirti lietuviškam vaikų au
klėjimui ir lituanistinių mokyk
lų svarbai bei paramai.

Paskirkime šiuos metus lie
tuviškam vaikų aUklėjimui ir 
lituanistinėm mokyklom.

KLB švietimo Komisija

Kafip sekasi atitraukti nuo

minint Vasario'.!# d., į meni
nės dalies athkimą įtraukti li
tuanistikų mokyklų ar to am
žiau . jfUnimą.-Paskaitose pa
brėžti* sfrybą teteų^tyutinri ko
vai if išlikimužMkad tėvai savo 
vaikus lietuvišfaS auklėtu, leis
tų juos įmonizmą visame 

ypač Europoje.

lietuves valstybė, šio tikslo 
sietofatyš ir didžiai vertindama 
lietuvių visuomenės nuomonę, 
pageidavimus ir laisvinimo už
simojimus, V1 i k o valdyba 
stengsis visuomenės rodomas 
pastangas derinti ir jungti vi
sas teigiamąsias lietuvių vyres
niosios ir jaunesniosios kartos 
pajėgas į bendrąjį Lietuvos lais
vinimo darbą.

Didesniam lietuvių tautos 
laisvės koyos sėkmingumui 
teks praplėsti mūsų informaci-

. —■ Seimas skatina valdybą 
ir tarybą jungtis į tarptautiniu 
mastu vedamą kovą prieš ko- 

pasaulyje,

Uetuvos laisvinimo ' vairas 
sėjo i fcąujaą Vyriausio Liet- 
v^ IBajsvinimb Komiteto val- 
rbte raukiu ręįęšmingu mūsų

jatamas ir ’ las ir visuomenė jas visokerio- 6. Per Kalėdų eglutę litua- 
a, tebelaukia pai remtų. Bendrai metų bėgy- ntstynoų mokyklų mokytojam 
iš mūsų ateį je KLB apylinkės ir organiza- KLB apylinkės ar tėvų komite- 
bfian dange- rijos prašomos daugiau dėme- tai įteikia dovanas ir jų atsto
vių iš Tėvy- šio skirti tautiniam lietuvių vai- vas tyria j tėvus atitinkamą 
etė tą sveiką kų auklėjimui.

2. Motinos Dienos minėjimų 
rengėjus prašome: a) į meninės 
dalies athkhną įtraukti litua
nistinių mokyklų ar to am
žiaus jaunimą, b) paskaitose ra
ginti tėvus lietuviškai savo vai
kus ir anūkus auklėti ir siųsti 
į lituanistines mokyklas, c) į 
garbės vietas šalia motinų pa
kviesti lituanistinių mokyklų 
mokytojus arba jų atstovus, 
nes mūsų tautos tradicijose bu
vo, kad motinos pagerinamos 
už jų pastangas lietuviškai vai
kus auklėti, o jų pareigas šian
dien daugumoje lituanistinės 
mokyklos mokytojai atlieka. Ta 
proga leisti mokytojų atstovui 
tarti atitinkamą žodį į motinas?

3. Vasaros jaunimo stovyk
lose varoma propaganda lanky
ti lituanistinės mokyklas.

4. Lietuviškųjų parapijų kle
bonai prašomi įvairiomis pro
gomis skatinti tėvus savo vai-* 
kus auklėti lietuviškoj dvasioj. 
Ypač prieš pradedant lituanis
tinių mokyklų metus, skatinti 
tėvus leisti vaikus į lituanisti
nes mokyklas.

5. KLB Tarybos suvažiavi
me prašoma nagrinėti mūsų 
jaunimo tautinio auklėjimo ir 
lituanistinių mokyklų reikalą ir 
tuo reikalu priimti atitinkamą 
atsišaukimą ar rezoliuciją.

tautai mota Nepriklausomy
bės atstatymo penkiasdešimt- 
meįo išvakarėse.

Lietuvių tautos valia, — il
gus šimtmečius reikšta būti 
laisva ir nepriktyusoma valsty
be, " pataptu paskelbta 
191* m. vasario 16 d. dekla- 

yięi^risĮai patvirtinta 
Steigiamojo Seimo, krauju at
pirkta. nepriklausomybės kovo- 
se, lĮMl rorių sukilime ir par
tizanų žygiuose, — teskatina 
visus į vieningą darbą Lietuvos 
laisvės kovoje. Naujoji Vliko 
valdyba reiškia savo ryžtą vi
somis jėgomis tęsti Lietuvos 
laisvės kovą, kol bus atstatyta ko pirmininko pareigų ir reiš- 
nepriklausoma demokratinė kia jam bei su juo dirbusiai 
Lietuves valstybė. Šio tikslo valdybai padėką už atliktą dar-

Vliko valdyba pasiuntė pa- 
dėkos laišką David Lawrence, 
U. S. News and World Report 
redaktoriui, kuris savo žurna- 
le gruodžio 12, ryšium su Pearl : 1-
HarbOT sukaktimi, O taip pat Lm Angele* Hteratfiro* vakaro dalyviai. Ii k. į d. Juozas Kojelis — vadovavęs programai, poetė Elena Tu-

Vyrieusias Lietuvos WashingtonO laikrašty The ntieni, poetaePraną Visvydas, roliętė Sta*ėKlimartė-Pautieflienė,raiytojas JurgisGI»auda,raiyto ja Alė

Per šešias dienas, kurias jis 
praleido Jogailos būstinėje ne
toli Lvovo skurdžiame mieste
lyje Oydemny arba Oiseminy 
ambasadoriui barasi suteikta 
visokia pagarba. Jogaila pasiti
kęs ji per 35 mylias ir peno- r------------------------------ <,—
šęs tyrumoje jam gražių butų karalių Vytautą. Jis jį sutikęs aams' 
“iš žalių lapų ir šakų”, reiš- Kremenece, Volynijoje, su jo pgy vienus iškilmingus pie
šia palapinę, vedęs jį į medžiok- žmona, (dabar jau Julijona*, su tus atvyko pas Vytautą dvi am-

vę ir nepriklausomybę. Jauno- 
ji karta tvirtai įsijungė į ben
drą darbą. Tai džiuginanti atei
ties perspektyva. *

Nuoširdžiai džiaugiuos visų 
geros valios lietuvių veikla. 
Tai svari talka ir džiuginantis 
indėlis Lietuvos bylai.

Nuoširdžiai dėkoju r mielie
siems tautiečiams už 1966 me
tų pasišventimą bei aukas Lie
tuvai.

Dėkoju taip pat už pareikš
tus gausius sveikinimus, linkė
jimus bei maldose prisimini
mą švenčių proga. Aš tai di
džiai įvertinu.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1967 
metų proga sveikinu visus ge
ros valios lietuvius. Linkiu 
linksmų Sv. Kalėdų ir laimin
gesnių Naujųjų 1967 Metų. Te
atneša jie palaimą K aukšto 
Daugaus ir veikloje ir kiekvie
nam asmeniškai.

rritifiatyį' kovo jo lietuvėmotet prieš nū- ntepakrypo/ptaii
,L tantimmo ir išnykimo bangą tetekate ištiklsta 

prie nitriio mokindama savo miršo pareigą auklėti betuviš- 
**■»■*■ vaikus lietuviškai skaityti, ko- ką jaunąją kartą, savo vaikus 

,\v. ■ ;' . • vojo lietuviai partiianai prieš
? ' šių dienų okupantą, tebekovo-

Tuos duomenis persispausdi
no New Ybrke leidžiamas žur-Vyriausias Lietuvos Elaisvi- 

nimo Komitetas Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga sveikina vi
sus lietuvius Tėvynėje ir pla
čiajame pasaulyje. K alėdų 
švenčių dvasia tejungia paverg
tąjį ir laisvąjį lietuvį didžiajam 
laisvės kovos žygiui

bendruomenės -apylinkių ir 
šiaip organisac^ų, įsikasę į sa
vo veiklos rutmą, dirba lyg pa
miršę, kad jų gyvybė ir veik
los prasmė priklauso nuo prie
augio. g

Todėl 1967 m. skelbiami li
tuanistinių mokyklų metais, 
tikslu per tą tinką pasiekti tė
vus,. paskatinti juos, lietuvių 
bendruomenės apylinkes ir or
ganizacijas rūpintis lietuvišku 
vaikų auklėjimu ir lituanisti
nių mokyklų rėmimu, nes jos 
šiandieną ateina tėvam į pa
galbą, jų tautinio auklėjimo pa
reigoms atlikti Jos augina įpė
dinius lietuvių. bendruomenei 
ir mūsų visų tautiniam išliki
mui. .4^ ?

Skelbiame šią lituanistinių 
mokyklų metų gkogramą:

nalas Religion in Communist 
Dominated Areas, Vol. V, No. 
20, October 31, 1966, iš Mask
voje leidžiamo žurnalo Nauka i 
Religija (Mokslas ir religija), 
1966 m. balandžio m. No. 4, V.

žiūrint, nebuvęs visai griežtas 
krikščionis ir penktadieniais 
pasninko nelaikęs. Bet greičiau
siai buvo paduota mėsa dėl mi-

7. Lituanistinės mokyklos 
tais metais surengia bent vie
ną viešą pasirodymą.

8. Skelbiama vaikam rašinių 
konkursai ir teikiamos premi-

Sovietinės statistikos duome- pagandos vaisiai esą dar žymes- 
nim, 1958 m. Lietuvoj 81 proc. ni. 1964 metais Kaune 58 proc. 
gimusių vaikų buvo pakrikšty- naujagimių likę nekrikštyti, 87 
ti, 64.8 proc. jungtuvių įvyko proc. jungtuvių buvę nebažnyti- 
katalikų bažnyčiose, 79 proc. nių ir pusė laidotuvių be kuni- 
laidotuvių buvo su religinėmis go dalyvavimo, 
apeigomis.

1964 metais atitinkami nuo
šimčiai jau mažesni: krikšty
tų naujagimių — 58.3 proc.; 
bažnytinių jungtuvių — 38 
proc., bažnytinių laidotuvių— 
60.8 proc.

Antruji kdtenė 1421 m.

polittafcm verpetuose ir tar- Dlugosz savo lenkų istorijo- negalėsiąs ten žente keliais nu- M fr žuvtea. Lenkų Korikai 7”
pusario feotety 1<1 m. gegu- je petymi Ghflleberto aprilan-, vykti. Ambasadorfaa. matomai, ife paatetaa teta tatt, t0™’
ito 4 GMMart de Lannoy kymą 1421 m. paa Jogailą, bet jo paklausė ir tyko jūros ke- kad Vytautas, tų laikų aldoda

Po ibį ąĮakttfs|jų riteris nu
vykęs | $ati& fatf tuo metu 
per Vėtyt* (1414 balandžio 7) 

išvykęs Jogaila pa- 
fbitane mitao- 
ty proga bet ra- 

Jogaūa 1414

šium su Rodezijos ktyusimu, 
priminė, kad šiandien tik Ru
sija yra imperialistinė įr kolo- 
nialistinė valstybė, paglemžu- 
si Lenkiją, Rumuniją, Bulgari
ją, Čekoslovakiją, Vengriją, Ry
tų Vokietiją ir IJetgyą, Latvi
ją, Estiją; nurodęs ’ dvejopus 
Jungtinių Tautų matus, įspė
jo: “Kol pasaulio vitityji nuo- 
Inonė neims reikalauti, kad 
tas principas (kova prieš mažu
mos valdymą daugumai, Red.) 
nebus taikomas vięur, p ne 
vien ten, kur juodieji liečiami, 
tol visoms daugumoms lygių 
teisių įgyvendinime nebus pa
žangos”.

Vliko valdyba kreipia visų 
tautiečiu dėmesį i tą D. Law- 
rence pareiškimą ir skatina vi
sus, vuač šiuo sveikinimų bei 
linkėjimų metu, neaplenkti ir 
to Uetuvos padėtį Amerikos 
visuomenei taikliai priminusio 
laikraštininko (ackesas: Mr. Da
vid Lawrence. e/o The Eve- 
nine Štar. 225 Vnrinia Avė., 
S.E. Washington, D.C. 20003).

liu. Bet prieš tai jis nuvyko į 
Belzą pas Mazovijos kunigaikš
tienę Aleksandrą, Jogailos sese
rį, kuri jį visokeriopai pager
busi ir jam visokių valgių pa- neto totoriaus, kurie nelaiko 
siuntusi. pasninko penktadieniais. IŠ to

Iš ten ambasadorius vykęs galima išvesti ir nepaprastą Vy- 
pas Lietuvos did, kunigaikštį ir tauto kurtuaziją savo sve-

Elta papildomai praneša:
Vliko valdyba taip pasiskirs

tė pareigomis:
Dr. J. K. Valiimas — pirmi

ninkas, J. Audteas — vic^nr- 
mininkas bendriesiems ir in
formacijos reikalams, dr. B. 
Nemirtais — vicejūrmininkas 
yisumnenės reikalams, P.. Vai
nauskas — narys finansų reika
lams, R. Kezys sekretoriusf 
dr. A. Budreckis — narys jau
nimo ir nelietuvių spaudos rei
kalams, J. Sonda — narys mar
tirologijos studijų koordinaci
jos reikalams.

Vliko valdyba skelbia dar 
šiuos Vliko seimo pareiškimus:

.— Seimas apgailestaudamas 
priima dėmesin Vaclovo Sidzi
kausko atsistatydinimą iš Vli-

vyksta kaip ambasadorius su m'^kų’’’įiįdyti, ir iš- vienu totorių kanu, daug kitų basadoš, viena iš' Did? Naugar-
ankšta misija ir dabar turi sep- kėl_ kunigaikščių, kunigaikštienių ir do ir antroji iš Pskovo karalys-
tynetą palydovų, kurie jūra at- <<£7^ 5^ojęs dideliu skaičių riterių. Tas su- (royaX) ro puikiomis £ 

s® žjedms ir brange- dvikamrii, šilko sitikimas galėjo įvykti 1421 m. vanomis (presens *merveil-
py^ms,1 Ordino Prūsiją. Pats k žibėliau, rusiškas pirš- liepai mėnesio praffioje, nes Bučiuodami žemę prieš 
ambasadorius važiavęs su savo paaofaaotyt taures Dlugosz savo istorijoje mini, Vytauto stalą, pasiuntiniai pa-

ir net po šimtą Veagftjte ir Bo- kad ambasadorius pas Jogailą skleidę loaunių kailių, šiltų rū- 
hęinijos florinų. Neužmiršęs ka- apsflankęs per^Sv. Jteą (birže- įgbų (soubes), kailinių ke- 
ralius ir jo palydovų, kuriems lio 24) ir ten išbuvęs šešias die- purių, vilnonių medžiagų, auk- 
tok$> mažiausiai po vieną flori- nas. sidabro, viso bent 60 rū-

________ ________ ________ prideda, 
sak|l* ritu Ms Vytaty atlikęs savo Vytautas priėmęs Did. 

sarao* taikos mnbandąbbtyjų karalių Naugardo dovanas, bet nepri- 
yardu ir įteikęs Anglijo* kąra- pskoviečių ir jas “atstu-

J. Kajecko žodis Amerikos lietuviams
Besibaigiančių metų proga 

su pasigėrėjimu prisimenu lie
tuvių veiksnių, organizacijų, 
laikraštininkų, kultūrininkų ir 
kitų geros valios pavienių lie
tuvių šaunias pastangas Lietu
vos labui. Jai nešta daug au
kos gėlių.

Drausmingai ir vieningai au
kotas! tėvų žemei. Kovota kil
ni laisvės kova už tėvų paliki
mą. Prisiminta pavergtieji tau
tiečiai ir jų dangaus keršto 
šaukianti kančia. Nenusilsta- 
mai dirbta ir ryžtingai kovota 
už pamintas tautos teises.

1966 metai ypač pažymėtini 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresu, Dainų švente, Šiluvos 
koplyčios dedikacija, JAV Se
nato priimta rezoliucija 416, 
bei kitais reikšmingais įvykiais 
lietuvių išeivijos gyvenime.

Lietuvių politinių veiksnių 
veiklos derinimas sustiprėjo. 
Prieita didesnio minčių vienin
gumo kovoje už Lietuvos lais-

Vliko valdyba, 
Tautos Fondo valdybos pirmi
ninko prel. J. Balkūno infor
macijas apie veikiantį Tautos 
Fondo aukų rinkimo tinklą ,ir 
jo bendradarbius, su atsidėjį- 

ją svetimiesiems, ją pagerinti mu renkančius aukas Lietuvos 
ir sustiprinti jos teikimą. laisvinimo^reikaiams, ypač ver- 

Vvkdvdamas saro uždavi- tindama Kanados Tautos Fon- 
do atstovybės darbą,- sveikina 
visus Tautos Fondo bendradar
bius, dėkoja už darbą ir linki 
sėkmės tolimesnėse jų pastan
gose padėti Lietuvos laisvės ko-

lutiionės pinigine sauskeliais 
per Olandiją, Westfaliją, Bre
meną, Hamburgą, Liubeką ir 
Pomeraniją ligi Gedanės (Dan-

P1®*®8 Lvovo Kaip ir Jogailai, ambasado- W Ambasadorius 
Ordino did. magistrą ir jam į- ——r-m™- s

Kališą Aittate~dtas riteris Net ten gyvenv^

taęi gauriaf vaišinamas ir J?. šė jam gerų valgių __ _______________ ______
vieną tUtangą dieną buvęs dainomis... ' Uata dovana*. Dtagm bet nei a neapykan-

ir prihta Hhi gerų ir aka- .Tutehi uZ Ghflleberto tetaadą ta Vy- <®«na, kad Vytautas tuomet
nių patą. Aistaikinant rite- tta- lbmro bbai neP«teoktete»
ril teta iš tatai paauk- į, ***** * <““* .adr?ogtl? ta^?a!orini ’ vu te jo santaftą ir politiką
~_.FT F " kl L melą. kurio sąjunginteu prieš ven- Vytaute antaadoriu tato Tt-Jufe. -Z?,.H a» Jb vytata pa. knkt, ^X>rti^Vyt>ata.
M pa^MOdarainkM v- karalių Jopių. Čia jb iafepit

leidfalMktM. atlieka ano taiko, ambaaad* . ?**!">!* "T* ”*’ *“*~ i"*®* Ibo taipo »a Did.
(mon ambanade de la paix- tų . . .<yaU« jaa ?*“****■ J™1 P«ti kaaigaiUtUua ir aa- Nangardu jas noo 140* m. aan-
pa&i karalių vardu. Savo a- y™! .‘"Įraatetm eaų> mirta, racenų" Mork| prtacaa. A pa- drai (Ak Vao M-
bnadoa Utato jb nepriymi. £2 du ambandorim. atniytaa h

uujara/uu. a__į iMfrn jp dėl to US TnsfM n*l)Mra*1*!!1 «nA. . „ . .... .

Z;. /Z- :

oE&ra.* •- -V.
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Dramaturgo 
Anatolijaus

Kairio 
laimėjimas

Anatolijus Kairys gavo kele
tą premijų dramos konkursuo
se. Jo Viščiukų ūkis buvo pa
statytas Chicagoje ir Los An
geles. Tai yra savaimingas vei
kalas, kur autoriaus įžvalgu
mas ir vaizduotė naudoja ir mo-. 
dernią socialinę problemą ir a- 
legoriją, įvilktą fantastikon. 
Kitas jo veikalas — Šviesa, ku
ri užsidegė, kol kas esąs rank
raštyje, įdomus nauju priėjimu 
prie absurdo teatro tezių. Ta
čiau mūsų autorius neseka tų 
tezių raidiškai. Jis absurdo teat
ro visad negatyvias išvadas nu
veda į pozityvų sprendimą. Žu
vime dėl principo, dėl išpažin
to įsitikinimo Kairys atranda 
prasmę, nenuginčijamą gyveni
mo triumfą.

Jo Diagnozė yra, tur būt, 
daugiausia mūsų scenose vai
dintas veikalas, šmaikšti kome
dija, kurioje didelę dalį užima 
šaržas, atremta į stambią -išli
kimo sau žmogumi problemą. 
Komedija visad sutapatinama 
su modernia aplinka, kurioje ji 
vaidinama.

Ne kitaip supranta tą aplin
ką ir latviai. Jų išeivijos pro
blemos tokios pat, kaip ir lie
tuvių. Tad latvių kalbon latvių 
rašytojo Janis Zarinš išversta 
Diagnozė pradėjo savo energin
gą ir sėkmingą odisėją latvių 
scenose. Chicagos latvių teat
ras stato Diagnozę Arthuro 
Graikio režisūroje. Tas pat 
teatras su Diagnoze žada ke
liauti ir gastrolių. Gruodžio 3 
d. latvių Milwaukee teatras pa
sirodė su Diagnoze. Latvių ve
teranų sąjunga Dauguvas vana- 
gi pasiėmė taip pat Diagnozę 
savo gastrolėms Takomoje, ir 
Portlande.

Pagaliau ir latvių teatro fes
tivalyje Toronte, Kanadoje, 
tarp latvių autorių vienintelis 
lietuvio veikalas — Anatolijaus 
Kairio Diagnozė.

Žinomas latvių režisorius Ja
nis Kruminš stato Diagnozę 
Denveryje, Colorado, pasiėmęs 
tą komediją sezono premjerai.

A. Kairio komedija Diagno
zė yra pirmas lietuvio parašy-

, Anatolijus Kairys

tas veikalas, kurį latviai stato 
savo tremties teatro repertua
re.

Atrodo, mums tenka ir pa
vydėti, kad latvių teatralinė or
ganizacija yra tokia pajėgi ir 
lanksti — pajėgusi surengti 
teatro festivalių, kas lietuviam 
nepavyko Chicagoje. Taip pat 
įdomi gastrolių sistema — at
lankyti kolonijas, kur šiaip ne
gali būti suorganizuota sava 
teatro grupė.

Tenka didžiuotis, kad mūsų 
dramaturgo A. Kairio veikalas 
taip sėkmingai pereina per vi
sas latviškas scenas Amerikoje 
ir Kanadoje.

Be abejo, ir kiti A. Kairio 
veikalai bus pageidaujami lat
vių teatre — Viščiukų ūkis tu
rėtų laukti savo įžangos po taip 
sėkmingai nužygiavusios Diag
nozės. J. GL.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

40 METŲ NUO PALANGOS KONFERENCIJOS
Šiais metais sueina 40 me

tų <nuo reorganizacinės Palan
gos konferencijos. Tai yra 
mums visiem labai reikšminga 
sukaktis. Tos konferencijos me
tu buvo priimta ateitininkų i- 
deologija ir įkurta Ateitininkų 
Federacija su savarankiškomis 
moksleivių, studentų ir sen
draugių sąjungomis. Konferen
cijai pirmininkavo dr. Domas 
Jasaitis.

Ateitininkijos formavimosi 
laikotarpis turi daug panašumo 
ir į mūsų pergyvenamą laiko
tarpį. Mūsų ideologijos kūrė
jas prof. St. Šalkauskis karto
jo: “Laikas nelaukia, o dechris- 
tianizuotų gaivalų varžtas yra 
negirdėtai smarkus ... Delsi
mas neša su savimi mirtį. Rei
kia sugalvanizuoti geriausias 
savo pajėgas ir vienu dideliu 
užsidegimu išsiveržti iš sustin
gimo, iš nerangumo, iš dezori
entacijos, iš dezorganizacijos.” 
(Ateit. Vadovas, 62 psl.) Tuo 
tarpu visuomenė prikaišiojo a- 
teitininkams: “Ateitininkas — 
aktyvistas, žengiąs ateitin! Bet 
mane erzina ateitininkų lepšiš- 
kumas, apsileidimas ypač da - 
bartiniu momentu ... Visokių 
‘idėjų’ primestinukus mums 
bruką prochvostai, net ir Stali
no kalbą, o mes tylim, reiškia 
bijom... Nuvalykit dabartį, 
jei norite regėti skaisčią atei
tį.” (J. A. Herbačiauskas, Savu 
Keliu 19.32)

M. A. Sąjungos centro valdy
ba, siekdama reorganizacinės 
Palangos konferencijos sukak
tį kuo tinkamiau paminėti, taip
gi jaunimo metų entuziazmą 
pratęsti, šiuos metus skelbia a- 
teitininkų moksleivių jubilieji
niais 1967 metais. Iš mūsų visų 
— atskiro nario, valdybos, va
do jie reikalaus susipratimo.

kovos ir kūrybos.
Susipratimas '— pažinimas 

ir pasisavinimas savos’ ideologi
jos. Kaip studijos paruošia 
mus praktiškam gyvenimui, 
taip savos ideologijos pažini
mas yra būtina sąlyga jos pri
taikymui gyvenime, už idealus 
kovojant ir patį gyvenimą pra- 
turtint kultūrine kūryba. Kiek 
galima plačiau susipažinkime 
su ateitininku istorija ir ateiti
ninkę ideologija.

Antrajam ryžtui paaiškinti 
geriausiai tinka paties prof. Šal
kauskio žodžiai. Kovos momen
tas turi reikšmės jau ideologi
niam susipratimui, “bet dar la
biau jos išsiskleidimui. Papras
tai kovojama su politiniu bėi 
socialiniu bolševizmu. Bet ne
jaučiama reikalo kovoti su tuo 
pačiu bolševizmu, kai jis persi
rėdęs įsiskverbia į kitas kultū
ros sritis, žemažiūrių akys ne
įžvelgia šventovių griovėjo ir 
priima jį pageidaujamu sve
čiu ...” (At-kų Vadovas 62 psl.) 
Ateitininkai susitinka su viso
mis nukrikščionėjimo apraiško
mis ir neišvengiamai turi su jo- 
m i s kovoti tiek savo tarpe, 
tiek ir platesnėje savo aplinku
moje. Spręskime sekančias pro
blemas: nutautėjimą, laisvumą 
šokiuose, estetikos stoką ap - 
rangoje, muzikoje.

Kūryba iš mūsų reikalauja

nesustingti, nesuakmenėti vie
no laikotarpio rėmuose, bet 
žengti su laiku, neišsižadant 
principų. Čia prof. Šalkauskis 
nurodo: “Sakysime įsigali ma
sėse nepadorios pramogos. Tuo 
atveju nepakanka jas tik neig
ti ir drausti, reikia dar patį 
pramogų reikalą patenkinti po
zityvia pramogų forma.” Vi
somis išgalėmis prisidėkime 
prie pozityvaus ir kūrybingo 
dalyvavimo religinėje bendruo
menėje, pramogų sukultūrini
mo, pasiruošimo stovykloms, 
bendravakarių su tėvais organi
zavimo.

Besiruošdami jubiliejiniam 
metam ryžkimės:

1. Plačiau įsijungti į ateiti- 
ninkišką gyvenimą, aktyviai da
lyvaujant susirinkimuose.

2. Skaityti ir platinti lietuviš
ką spaudą, ypač ateitininkišką.

3. Įsijungti ir dalyvauti lie
tuviškose mišiose bei religi
niuose parengimuose, dalyvau
ti bendrose komunijose.

4. Rengti iškylas į gamtą, ei
ti bendrai į geresnius muziki
nius ir meninius parengimus.

5. Kviesti į savo susirinki
mus naujus narius ir padėti 
globėjam dirbti su jaunučiais 
savo vietovėse. >

r : 1016 SCHLEIFER ROAD—
ŠIDE , N-J-07205

r reLCFOMas t 289-6878 , Mbl ČOD€ 201-

LAISVES ŽIBURYS Ų
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9-10 vai. ryto
WHBI 105.9 FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379
Vedėjai:

ROMAS KEZYS — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

JUOZO MISIŪNO

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno, 
i03-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N.Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

Pagerbtas poetas Nadas Rastenis
Baltimorėje gyvenąs advoka

tas Nadas Rastenis yra ir poe
tas, rašo lietuvių ir anglų kal
ba, nemaža verčia iš lietuvių 
kalbos į anglų kalbą. Jis yra iš
vertęs Baranausko “Anykščių 
šilelį”, Donelaičio “Metus” ku
riuos netrukus išleidžia “Lietu
vių Dienų” leidykla Los An
geles, Calif.

Tarptautinė poetų draugija.

NAUJI VADOVĖLIAI MOKYKLOMS
JAV LB Kultūros Fondas dėlio sąsiuvinio formato, ilius- 

išleido visą eilę vadovėlių skir- truoti piešiniais.’ Kitos dvi kny-

kurios pirminįnkas yra Filipi
nuose N. Rasteniui suteikė auk
so laurų vainiką ir medalį. 
1966 m. žadėjo pats pirminin
kas atvykti į Ameriką ir tas do
vanas atvežti, bet tai atidėta 
šiem (1967) metam. Jo poema 
War's Curse buvo atspausdin
ta Laurel Leaves draugijos žur
nale. (Ji buvo spausdinta ir 
Congressional Record).

N. Rastenis iš ispanų kalbos 
išvertė žymaus ispanų poeto 
Jose Rizal poemą — Paskutinis 
sudie. Poemą jam pažodžiui iš
vertė į anglų kalbą, vėliau ją 
aptvarkė N. Rastenis. Vertėjas 
ją prieš šventes išleido atski
ru rotatorium atspausdintu lei-

Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos Centro Valdyba

Lietuviškas kryžius, pastatytas Portlande, Oregone

PRANAS BRUCAS, savininkas 
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y.’ 11421

Tel. Vlrginia 6-9519
SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės į

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-1800

Mes esame maži, tad ir erdvės plėstis yra daug! Galimybių taip pat 
netrūksta. Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnio kapitalo.

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 89th Avė., Richmond Hill, N.Y.; Hl 1-6799 
6755 S. Wes+em Avė., Chicago, UI.; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolas lengvomis išsimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukštus procentus. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, ypač jau
niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja šiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai informaci
jos reikalais prašom kreiptis į New Yorko arba Chicagos įstaigas.

LIUDOS MIKULSKYTĖS 
įvairių moteriškų drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. V/oodhaven, N.Y. II42I

— Tel. 849-7240 —

tų mūsų lietuviškom šeštadie- 
jninėm mokyklom. Vadovėliai 
pritaikyti įvairiom klasėm, taip 
parengti, kad galima jais naudo
tis ir namie. • *

E. RUZGIENĖ — LIETU
VIŲ KALBOS PRATIMAI I sky
riui, 135 psl., kaina 1.75 dol.

G. Česienė — LIETUVIŲ 
KALBOS PRATIMAI II skyriui, 
98 psl., kaina 1.75 dol.

J. Juozevičienė ir E. Narutie- 
nė—LIETUVIŲ KALBOS PRA
TIMAI III skyriui, 115 psl. kai
na 175 dol.

S. Jonynienė — LIETUVIŲ 
KALBOS PRATIMAI IV sky
riui, 118 pis., kaina 1.75 dol.

Z. Grybinas — LIETUVIU 
KALBOS PRATIMAI V sky
riui — 47 psl., kaina 1.25 dol.

J. Plačas — LIETUVIŲ KAL
BOS PRATIMAI VI skyriui, 151 
psl., kaina 2 dol.

J. Kreivėnas — LIETUVIŲ 
KALBOS PRATIMAI VII sky
riui, 64 psl., kaina 1.25 dol.

S. Sližys — LIETUVIŲ KAL
BOS PRATIMAI VIII skyriui, 
83 psl., kaina 1.75 dol.

J. Ambraška ir J. Žiugžda— 
LIETUVIŲ KALBOS GRAMA
TIKA, I dalis — fonetika ir 
morfologija, 181 psl., kaina 
2.50 dfbl.

J. Plačas — TĖVIŠKES SO
DYBA, vadovėlis trečiam sky
riui, 171 psl., kaina 3 dol.

. Visi lietuvių kalbos pratimai 
atspausti rotatoriumi, išleisti di-

gos spausdintos spaustuvėje, 
ypač gausiai iliustruota “Tėviš
kės sodyba”, iliustracijos Zitos 
Sodeikienės.

Visus vadovėlius galima gau
ti šiuo adresu: JAV LB Kultū
ros Fondas, c/o J. Bertašius, 
5348 S. Talman Avė., Chicago. 
III., 60632, ir pas knygų platin
tojus. Vadovėlių galima gauti 
•ir Darbininko administracijo
je.

diniu.
Poetas Jose Rizal buvo me

dicinos daktaras, laisvės kovo
tojas. kovojęs dėl Filipinų lais
vės. Ispanai, kurie valdė salą, 
jį pagavo, nuteisė ir 1896 Ma
niloje sušaudė. Prieš pat mirtį 
jis parašė šį atsisveikinimą, ku
riame gražiai apdainuoja savo 
tėvynę, savo didelį prisirišimą 
prie gimtos salos. Filipinam iš
silaisvinus, jis buvo vienas iš

didvyrių, kuriem statomi pa
minklai ir kurių kapai lankomi. 
Poeto kapą aplankė ir JAV 
prezidentas Johnson, kai jis bu
vojo Filipinuose.

Poeto Rizal poemos vertimas 
į lietuvių kalbą greitai bus at
spaustas naujame poetų drau
gijos Laurel Leaves numeryje.

Nadui Rasteniui sausio 4 su
eina 76 metai ir 50 metų,

kaip jis, gyvendamas Cambrid- 
ge, Mass., parašė pirmą eilė
raštį — Dobilai. Eilėraščiui mu
ziką parašė Mikas Petrauskas.

- HAVEN REALTY -
Real Estete • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, IncomeTax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7-4477

Muzika, dekoratyvinė dali. J. Subačiaus skulptūra

LIETUVIŲ MUZIKŲ ŽINIAI

Pagal Bažnyčios drausminę 
tvarką liturginiam ir bendrai 
viešam giedojimui ar grojimui 
bažnyčiose skirtos kompozici - 
jos turi būti patvirtintos atitin
kamos instancijos.

Yra paskirta tuo tikslu Lie
tuvių religinės muzikos komisi
ja, kurios nariais yra: kun. V. 
Budreckas, M. M., tėvas B. Mar- 
kaitis, S.J., prof. J. Žilevičius, 
prof. J. Bertulis ir prof. dr. M. 
šimutis, Jr. Komisijos adresas: 
2345 W. 56th. St. Chicago, III. 
60636.

Muzikai yra prašomi visus 
naujus kūrinius, skirtus giedo
jimui ar grojimui bažnyčiose ar 
už bažnyčių liturginėse apeigo
se, siųsti tuo adresu.

Olandijos katalikų sinodas 
pradėtas lapkričio 27 ir truks 
iki 1967 gegužės 14. Pagrindi
nės diskusijų temos: Tikėjimas 
ir krikščioniškas gyvenimas 
moderniame pasaulyje; Krikš - 
čionies auklėjimas atsakomybei 
šeimoje ir bendruomenėje; 
Krikščionies pareiga pasaulio 
taikai. Sinodą atidarė kardino
las Alfrink.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiŠka duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kL nuo I 
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys — 1

VYT. MAŽELIS
Tel HYacint 7-4677 J

422 Menahan Street, Ridgewood, BrooHyn, N. Y.

Salė vestuvėms Ir kitokioms pra
mogoms. Be to. duodami polaido 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MAOISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y. 

(Rldgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

WINTER GARDEN TAVERN
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas
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Liet. Fondo vajaus komitetas
Pasitraukus Detroito L. F. į- 

galiotiniui VL Paužai, kuri lai
ką buvo sustoję vajaus darbai. 
^Lietuvių Fondo Tarybos na
riui inž. Vyt. Kutkui buvo pa
vesta krizę. pašalinti. Tretysis 
L.F. komiteto posėdis įvyko 
Lietuvių namuose gruodžio 11 
d. 5 v. popiet. Posėdy dalyva
vo: L. F. Tarybos narys inž. V. 
Kutkus, kun. Br. Dagilis, VI. 
Mingėla, VI. Selenis ir K. Sra- 
gauskas. Taip pat buvo atvykęs 

.Detroito L. B. apyl. pirm. inž.
J. Urbonas.

Posėdžiui pirmininkavo V. 
Kutkus, sekretoriavo VI. Mingė-

DETROIT, MICH.

Linden, N. J.
Lindeno LKM sąjungos 53 

kuopa lapkričio 13 lietuvių klu
be suruošė pietus. Dalyvavo 
per 100 žmonių. Svečių buvo 
net iš Pennsylvanijos, Miami, 
Fla.

Maldą sukalbėjo kun. J. Pra- 
gulbickas. Pietus pagamino A- 
tutienė su talkininkėm: Petro
nėle Sabaliauskiene ir Antani
na Davidauskiene. Muzikė Ce- 
rienė-Mulks su savo Birutės an
sambliu sudainavo keletą dai - 
nelių.

Sveikinimo žodi tarė Algir
das Kačanauskas, D. Budreckis 
ir Vladas Dilis. Po pietų čerie- 
nė Mulks paskambino lietuviš
kų dainelių, o svečiai visi drau
ge padainavo.

la. Nors ne visi komiteto na
riai šiame posėdy galėjo daly
vauti, bet kadangi jie savo ap
sisprendimą telefonu buvo pa
reiškę V. Kutkui, tad posėdy 
be jokių kliūčių pavyko pasis
kirstyti pareigomis.

Detroito apyl. L. F. komite
to pirmininko pareigas apsi
ėmė eiti dr. Pr. Padalis; I vice- 
pirm. (vykd. vicepirm.) inž. V. 
Kutkus; II vicepirm. dr. Vyt. 
Majauskas; III vicepirm. kun. 
Br. Dagilis; ižd. inž. Vac. Ur
bonas; kartotekos vedėjas J. 
Racevičius; narys spaudos rei
kalam (“Dirvai” ir “Darbinin
kui”) VI. Mingėla; narys spau
dos . reikalam (“Draugui” ir 
“Laisvajai Lietuvai”) VI. Se
lenis; narys spaudos reikalam 
(“Naujienoms”) Alf. Nakas; fo
to korespondentas K. Sragaus- 
kas.

II vicepirm. dr. Vyt. Ma
jauskas bus prašomas apsiimti 
ir parengimo vadovo pareigas 
eiti. III vicepirm: kun. Br. Da
gilis pasižadėjo rūpintis propa
ganda, spauda ir kitos rūšies 
informacija, kad sukeltume Lie
tuvių Fondui būtiną sąjūdį lie
tuvių visuomenėje Detroite.

Iki šiol į tą sąjūdį 'įsijungė

ir L. F. paaukojo (Detroito ir 
jo apylinkėse) apie 18,000 dol. 
Neseniai L. F. paaukojo (per 
talkininką V. Mingėlą): Juozas 
Briedis 500 dol.; kadangi me
tų pradžioje buvo paaukojęs 
500 dol., tad šiuo metu jis įsi
jungė į Detroito L. F. tūkstanti
ninkų eiles. Be to, (per V. 
Mingėlą) po 100 dol. paauko- 
joTT žurnalistų S-gos Detroito 
skyrius ir'Jonas Butkus (jau 
antrą šimtinę).

Detroito apylinkės L. F. ko
mitetui pasiūlyta kvota (L. F. 
C-ro v-bos) surinkti 100,000 
dol. sumą. Iki šiol prie L. F. 
tėra prisidėję vos 96 lietuviai. 
Argi tik tiek ir būtų mūsų 
mieste susipratusiųjų lietuvių? 
Tai tik parodo kaip menkai bu
vo L. F. čia reklamuojamas. 
Tikime, jog dar mažiausia 
1900 lietuvių su didesne ar ma
žesne auka ateity galės prisidė
ti ir nesunkiai surinkti tuos 
80,000 dolerių.

Šiam tikslui ir yra išrinktas 
Detroito apylinkės L. F. vajaus 
komitetas. Neatidėliokime au
kos rytojui. Apsispręskime 
šiandien. Bet kuriam komiteto 
nariui įteikime čekį ar grynus 
pinigus. Kurie galėtų prisidėti 
prie aukų rinkimo, maloniai 
prašomi užsiregistruoti pas bet 
kurį komiteto narį.VI. Mingėla.

Philadelphijoje gruodžio 18 surengtas pagerbimas naujam klebonui kun. Jurgiui Degučiui, atsisveikinta su 
vikaru kun. Eugenijų Vasiliausku. Iš k. j d. klebonui kun. J. Degučiui įteikė gėles Rasa Ardytė, taręs žodj 
LB pirm. Juozas Ardys ir kun. E. Vasiliauskas. Nuotr. K. Cikoto

NETEKOME PATRIARCHALINIO ŪKININKO

Susidomėjo lietuviškais papročiais

— Lietuvos vyčių senjorų 
kuopa numatoma suorganizuoti 
Bostone. Iniciatyvos ėmėsi Fe- 
lizija Grendelytė. Vyčių organi
zacijoje dabar pravedamas nau
jų narių vajus. Šiais metais jų 
seimas bus Daytone, Ohio.

— Studentų ateitininkų žie
mos kursai įvyks vasario 3-5 
Baltimorėje. Pradžia penktadie
nio vakarą, pabaiga sekmadie
nį po pietų. Kaina 25 dol. Siųs
kite registracijos mokestį Vitai 
Noreikaitei, 6 Kenvvood Avė., 
Baltimore, Md., 21228. Nepa
mirškite savo adreso. Jum bus 
atsiųstas planas, kaip atvykti 
stovyklon. Patariama registruo
tis iš anksto, nes vietų ribotas 
skaičius. — SAS-SIS
— Kun. Antanas J. Sinkevicz, 

Šv. Kazimiero parapijos Lyn- 
wood, Pa., klebonas emeritus,

Pietūs davė apie 150 doĮ. pel
no, iš jų 100 paskirta Matulai
čio namų statybai. Pietų pa
rengimui vadovavo pirmininkė 
Agota Liudvinaitienė. Dėkojam 
visiem prisidėjusiem prie pie
tų.

Lapkričio 25 Agotos Liudvi- 
naitienės namuose R. Zubkus 
rodė savo gamintus filmus iš 
kuopos senesnių laikų. Be to, 
parodė ir Floridos vaizdelių. 
Šeimininkė visus pavaišino.

Š. m. paskutinis kuopos su
sirinkimas buvo gruodžio 5 
Valdybos narės padarė praneši
mus iš savo veiklos. Susirinki
mui prašant, kitiem metam val
dyba pasiliko ta pati. Kalbėta 
apie ateinančių metų veiklą.

Po susirinkimo buvo kavutė, 
kurią paruošė Adelė Krutulie- 
nė su savo sesute. Buvo prisi
mintas A. Krutulienės gimta - 
diėhis, Makavickienės 50 me
tų vedybinė sukaktis. Pasakyta 
sveikinimo kalbų, sugiedota il
giausių metų. Atsilankė ir Ka
lėdų senelis, atnešęs visom do
vanų.

Stasė Šlepetienė

Žymiausias Washingtono
dienraštis The \vashington 
Post atspausdino Gražinos Kri- 
vickienės straipsnį apie lietu
viškas Kūčias. Straipsnis pasi
rodė pirmajame moterų skil
ties puslapyje ir skaitytojų tar- 
.pe sukėlė didelį susidomėjimą. 
Autorei teko porą dienų pra
leisti atsakinėjant skaitytojų 
užklausimus telefonu.

Straipsnyje auiorė įdomiai 
apibūdino Kūčių dienos papro
čius ir valgius. Dienraščio re
dakcija pažymėjo kad G. Kri- 
vickienė yra susirūpinusi lietu
viškų papročių nykimu, ypač 
išeivijoj, ir kad ji yra bebai
gianti ruošti lietuvių tautosa
kos ir liaudies dainų knygą.

G. Krivickienės straipsniai 
Washingtono dienraščiuose pa
sirodo didesnių lietuviškų šven
čių ar minėjimų proga. Būda
ma oficiali “Draugo” korespon
dentė prie Baltųjų Rūmų ir 
Valstybės Departamento, ) G. 
Krivickienė taip pat turi plačią 
pažintį su kitais Amerikos ir

TON, D.C.
užsienio spaudos, radijo ir tele
vizijos atstovais. Jos pastango
mis lietuviškos aktualijos yra 
transliuojamos amerikiečiam 
per,JVew Yorko (WHN), Phila- 
delphijos (WIBC), Los Angeles 
(KGBS), Detroito (WJBK ir 
WJBK-TV), Clevelando (WJW 
ir WJW-TV), Miami (WGBS), 
Atlanta (WAGA-TV), Milvvau- 
kee (WITI-TV) ir Toledo (WS- 
PD}IR VySĘP-TV) stotis, pb

NASHUA, N.H.
šv. Kazimiero lietuviu parapi

jos motery gildijos susirinki
mas įvyko lapkričio 21. Turi
ningą kalbą pasakė kun. John 
Nally, M.S. Susirinkusios nuta
rė suruošti vaikam kalėdinę 
pramogą. Parengimo pirminin
ke išrinkta Agnės Narkunienė.

Moteriškų rūbų — madų pa
roda įvyko lapkričio 14 parapi
jos svetainėje. Dalyvavo apie 
200 žmonių, daugumoje mote
rys ir merginos. Paroda pavyko. 
Rengė Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos porų klubas.

Marija Teresė Trainavičienė,

Naujųjų ateivių būrelis 
Scrantone yra labai mažas, 
nors senesniųjų kolonija gan 
didelė.. Po II karo atvažiavusie
ji lietuviai čia ilgai nešilo, nes * 
menki uždarbiai Scrantone iš
viliojo į didesnius miestus. Li
ko tik keletas. Jų tarpe Šimkų 
šeima.

1966 gruodžio 8 tą šeimą iš
tiko skaudi nelaimė. Vyriausia 
jos galva, Pranas Šimkus, lip
damas laiptais į rūsį paslydo 
ir mirtinai susižeidė. Po kelių 
valandų ligoninėje mirė. Jis bu
vo ne eilinė asmenybė. Gimęs 
1891 spalio 10 Dauglaukio kai
me, Tauragės vai. ir aps., jis 
paveldėjo 33 ha ūkį, kurį tvar
kė pavyzdingai. Nepriklausomo
je Lietuvoje ilgai buvo savo 
valsčiaus viršaičiu. Jo namai 
buvo neišsekamas šaltinis kai
nynam ūkiniais ir teisiniais pa
tarimais, nes Šimkus prenume
ravo ir' skTžfftė daug laikraščių 
ir bendravo su daugeliu šviesių 
žmonių ir apylinkės valdininki- j 
ja, kuriuos prie jo traukė ne

SCRANTON, PA.

tik vaišingumas, bet ir gilus jo 
protingumas, taktas bei tauri 
laikysena. Už pavyzdingą ūki
ninkavimą gavo iš Lietuvos vy
riausybės pagyrimą ir 500 litų 
premiją.

Karo audrų išblokštas iš tė
vynės, atsidūrė Amerikoje ir 
Fleetville, Pa., tvarkė savo bro
lio Valerijono (Walter) ūkį, ku
riame išgyveno 17 metų. Sun
kiai dirbdamas su savo sūnum 
Stasiu, leido į mokslus du jau
nesnius sūnus. Visada buvo ge
ros nuotaikos, skaitė lietuviš-

Pranas Šimkus

kus laikraščius, domėjosi poli
tika ir vis tikėjosi grįžti į savo 
numylėtą Dauglaukį. Su juo 
pasikalbėti visada būdavo ma
lonu, ypač buvo miela klausy
ti svaraus jo žodžio, ir stebėti 
tiesią aristokratišką laikyseną, 
įkūnytą tradicinį tauraus lietu
vio ūkininko tipą.

Palaidotas iš šv. Juozapo lie
tuvių parapijos bažnyčios šv. 
Kotrinos kapinėse gruodžio 12. 
Paliko žmoną Oną Gedvilaitę, 
brolį Walterį, tris sūnus (Stasį, 
Praną ir Vytautą) su šeimo
mis Scrantone, o Lietuvoje bro
lį Paulių, seserį Adolfiną ir 
dukterį Konstanciją, ir trylika 
vaikaičių.

Antanas Kučas

BALTUMOMS ŽINIOS

Violeta Bendžiutė dainuoja Lietuvos kariuomenės minėjime Philadelphijoje
Nuotr. K. Cikoto

sulaukusi 74 m. amžiaus, po il
gos ligos lapkričio 17 mirė 
Castle Memorial ligoninėje. Pa
laidota iš šv. Kazimiero liet, pa
rapijos bažnyčios. Gedulo mi
šias aukojo kleb. kun. Juozas 
Bucevičius, M.S. Velionė gimu
si Lietuvoje, Nashua mieste 
pragyveno apie 40 metų. Paliko 
liūdesy sūnų Vincą Havajuose 
ir dvi seseris Lietuvoje. A.

N. Metų sutikimą rengė Lie
tuvių Bendruomenė ir svetai
nės šėrininkai. Sutikimas buvo 
lietuvių svetainėje. Žmonių bu
vo prisirinkusi pilna salė.

Sodaliečių susirinkimas įvy
ko sausio 1 po 8:30 v. mišių. 
Jame buvo paminėti naujos 
valdybos kandidatai. Pats rin
kimas bus kito susirinkimo me
tu.

Lietuvių melodijos valandėlė, 
kuri taip nuoširdžiai tarnauja 
lietuviam, sausio 21 rengia šo
kius. Programos vedėjai kvie
čia visus tą dieną atsilankyti į 
lietuvių svetainę. Šokiam 
gros gera muzika, veiks bufe
tas.

Šv. Alfonso mokykla po Ka

lėdų atostogų mokslą pradėjo 
sausio 3. Sausio mėnesį visi 
dirbs įsitempę, nes mėnesio 
gale bus egzaminai.
Anelė Malinauskienė, ankstes

nės kartos lietuvė, ilgai gyve
nusi Baltimorėje, gruodžio 23 
mirė Union Memorial ligoninė
je po sunkios ligos. Velionė da
lyvavo įvairiuose lietuviškuose 
parengimuose, buvo kun. Kazi
miero Keidošiaus teta. Gedulin
gos mišios už jos sielą buvo 
gruodžio 27 šv. Alfonso bažny
čioje. Palaidota Holy Redeemer 
kapinėse. Liko nuliūdusios duk
ros Anelia, Aldona, Rūta ir ei
lė anūkų.

Jonas Obelinis

Komp. A. J. Aleksiui 
pagerbtuvės
Waterbury, Conn.

Sekmadienį, sausio 22 šv. 
Juozapo mokyklos auditorijoje, 
John Street, 5 vai. popiet į- 
vyksta komp. A. J. Aleksiui pa
gerbtuvės atžymėti jo 80 mo
tų amžiaus ir 50 metų muziki
nės bei visuomeninės veiklos 
sukaktis. Bus šaunus banketas 
ir įdomi meninė programa, ku
rią atliks solistas Liudas Stu- 
kas, muzikas Algirdas Kača - 
nauskas ir kiti įžymūs svečiai 
muzikai.

Pagerbtu ves rengia įvairios 
Waterburio organizacijos, gar
bės pirm. kun. klebono E. Gra- 
decko vadovybėje. Bilietus pra
šome įsigyti ne vėliau sausio 
15 parapijos klebonijoje, Va
laičio Jimmy’s Stationery Sto
re, Vaitkaus knygyne “Spau
da”, Gurecko siuntinių krautu
vėje, Davičikienės Alex’s Pa- 
ckage Store, Valkausko Joe’s 
Package Store ir pas draugijų

gruodžio 21 atšventė kunigys
tės 50 m. jubiliejų.

— Waterburio lituanistinės 
mokyklos rengiamas tradicinis 
Užgavėnių blynų balius įvyks 
sausio 28 šv. Juozapo parapi
jos salėje, John St., Waterbu- 
ry, Conn. ' _

— Nauja Lietuvių Fronto Bi
čiulių vyriausioji taryba: dr. 
K. Ambrozaitis, kun. V. Dabu- 
šis, dr. A. Damušis, dr. P. Ki
sielius, dr. A. Klimas, dr. V. 
Majauskas, P. Narutis, L. Pra
puolenis ir L. Valiukas. Šį kar
tą vyr. tarybos narius sudaro 
JAV-se gyveną frontininkai. 
Iki šiol vyr. tarybos pirmininku 
buvo dr. J. Kazickas, šį kartą 
jis nebekandidatavo. Vyr. Ta
rybos pirmininku pramatomas 
dr. A. Damušis iš Detroito.

— "Į Laisvę" žurnalą, leidžia
mą Lietuvių Fronto Bičiulių, 
nuo 1967 pradžios pradeda re
daguoti Leonardas Valiukas. 
Pirmas numeris (naujose ran
kose) pasirodys vasario mėne
sį. Visais “Į Laisvę” žurnalo 
reikalais rašyti: “Į Laisvę”, Post 
Office Box 77048, Los Ange
les, California 90007. Ateityje 
“į Laisvę” žurnalas pasirodys 
tris kartus į metus. Prenume
ratos kaina metams: 6 doleriai.

— Kun. Leonardas Gižinskas, 
besidarbuojąs Farmingtone, W. 
Va., auksinį kunigystės jubilie
jų švęs balandžio 16.

— Vytautas Kaminskas, New 
Britain, Conn., Onos Kamins
kienės, Manchester, Conn., sū
nus, su žmona Joana ir sūneliu 
išskrido į Olandiją dviem savai
tėm atostogų. Taip pat aplan
kys Šveicariją ir Vak. Vokieti
ja.

žadėjo atsilankyti. Nuoširdžiai 
kviečiame visus vietinius ir iš 
kitur solenizanto komp. A. A- 
leksio bičiulius bei bendradar
bius dalyvauti šioje džiaugsmin
goje ir iškilioje puotoje, kartu

NEWARK, N.J.
Onos ir Broniaus Balčiūnų 

namuose Padėkos dieną buvo 
šeimos ir drauge literatūros 
šventė — prisiminta šeiminin
kų 30 metų vedybinė sukaktis 
ir pristatyta O.B. Audronės ką 
tik išėjusi poezijos knyga 
“žingsniai takeliu”. (Išleido Ni
dos klubas Londone, iliustravo 
dail. V. Raulinaitis).

Apie šią knygą kalbėjo Nelė 
Mazalaitė, Pranas Naujokaitis. 
Trumpai knygos pasirodymo 
proga sveikino K. Grigaitytė - 
Graudienė, šeimos šventės pro
ga sveikino kun. P. Totoraitis. 
Z. Raulinaitis, Kario redakto
rius. paskaitė dzūkiškų liaudies 
dainų (abu sukaktuvininkai iš 
Dzūkijos).

Antroje dalyje prisiminta ir 
Nelės Mazalaitės knyga “Mies
telis, kuris buvo mano". Ji pa
skaitė ištrauką.

Prisimintos ir kitų ten buvu
sių įvairios šeimos sukaktys. K.

valdybos narius.
Miesto burmistras Fred. Pa- 

lomba. kong. John S. Monagan 
ir kiti garbingi svečiai jau pa-

prisiminti, pasidžiaugti ilgų 
metu darbingos ir garbingos 
veiklos laimėjimais.

Pagerbtuvių Komitetas

-------------------------------------------------- ———————

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI
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Siunčiu auką ........... statybų fondui ir prašau įrašyti mane y mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius j: '‘ir

[~? Garbės fundatorius ($1000) □ Amžinuosius narius ($500)
□ yFundatorius ($100) □ Rėmėjus (m=»*esnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui....... ——.

ADRESAS ..................................... ........................... ....... ............... ..............

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deduetible)'



sa savo indtis, ' valgjtaa, g£ri- Atsisakius km te 
ratas ir dovanota* Paarėjo, bos narėm, uasgora 
kta šios malonios “išdaigai im- rinkta: ptan.lL > 
datorės buvo: E. šerkšnianė, vicepirm. įt ittaįll 
K. Nenortienė ir A. KrisčiS- toktaų rašt T. 3Ei 
mesta.. Pažymėtina, kad šioje, rašt S. Keir. 
šeimos šventėje datyvavo ir tik
rasis vestuvių pabrolys —‘ tųi 
A. Adomaitis.

Skaniai pavalgius, susidarė ir 
dainminkų būtais, kuriam va
dovavo L Simonaitis, V. Nenor
tas ir K. Tijūnais.
■ Antanas Kuprevičius yra te- 
lęs nuo Kėdainių. Baigęs Kėdai
nių gimna£|Į|*įbtejo | Karo mo-

kė A. Kadtaiė, tam tikrinto
jos G. DinevičienB ir L Povila- 
Vičienė, iždo globėja Ch. Servie-

Kitas ^isfrinkunas bus .sau
sio 1. Bita svarstomi' parengi
mai ir skirstomos radote.

Po snsirinktao pasikeista do
vanomis, paskaityti kūrinėliai,

Kunl V. DabuSis kalba Vlado ir Izabelės Dilių sukakties minėjime gruodžio
4 Newarke. Nuotr. V. Maželio

KEPENŲ CIROZĖ
DR. A. GRIGAITIS

Kepenų cirozė — chroniškas 
kepenų įdegimas, kurs iš 
lėto veda prie šio organo ląs
telių sutrikimo. Sutrikusios ląs
telės virsta randuotu audiniu. 
Kepenys padidėja, vėliau 'iš
džiūsta, susiraukšlėja ir nebe
gali atlikti savo pareigų.

Atsakymai teisiniais
KLAUSIMAIS.

jom nuoėmtaiai dėkoja už dar- 
bą?Nor»teEšų.yn Mda»&

tvirta kad su Bte- 
ve pagtiba dtahtae nnQų 
narių. Kwp.itar.

AzK. M. ŠVEIKAUSKIENE taiko fio 
na la^aštyja^duoti paaStonėnų ir pa
tarimu toisuHais Hatamak Ctartetata) 
Ataytoiam. Klausiant toA* pąiymifi,
ar skaito Dgrbimnką. Klausimai sit^stįpi 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas. Af-

Rotandala, Boston, Mass. 02131.
Sausio šeštadjenį, L. A. P.

Hartford, Čonn., Lituanistinė 
mokykla su skautėm rengia 
Kalėdų eglutę. Bus įdomi pro
grama. Pradžia 6:30 vai vak.

Sausio 21 d. 7:30 vai. v^ taip 
pat L.A.P. klubo salėje, Hart
fordo Lituanistinė mokykla ir 
Tėvų komitetas rengia koncar- 
tą: dAnuos solistas Stasys Ba
ras,akomponuos prof. Vytai-

kyklą, kurią baigė aspirantu. 
; 1934 baigė Alytaus lęškminkų 

mokyklą ir buvo paskirtas Sa- 
kių girininkijos-girininku; ten 
išbuvo iki pasitraukimo į Vaka
rus.

Būdamas šakių g-jos girinin
ku, Lukšiuose susipažino su A- 
nele šlapikaite, kurią 1941 lap
kričio 22 vedė.

Anelė šlapikaite Kupravičie- 
nė yra baigusi Zyplių Žemės 
ūkio mokyklą, gailestingųjų se
serų ir audimo kursus. Ilgą lai
ką buvo savo krautuvu 
operatyvo vedėja.

A. ir A. Kuprevičiai yi 
ginę, gražiai išauklėję
mokslinę dukterį Genovaitę, 
kuri dvejus metus studijavo 
Hartfordo kolegijoje^Tr dvejus 
metus Connecticuto kolegijoje 
New Londone, kurią bakalauro 
laipsniu iš zoologijos, vieną iš 
pirmaujančių baigė praeitą pa
vasarį. Pakviesta į tą pačią Con
necticuto kolegiją asistente. Ji 
ruošiasi magistrės tapsmui. Be 
to, yra studenčių namo prižiū
rėtoja.

A. ir A. Kuprevičiai yra pa

ir ko-

uzau- 
r iš-

sugiedotos kelios kalėdiniitas 
giesmės, pasivaišinta bduviš- 
kais valgiais. Po vaišių dvasios 
vadas kun. J. Matutis kalbėjo

Vita Hartfordo ir apylinkių 
lietuviai prašomi abiejuose pa
rengimuose gausiai dalyvauti.

J. Bernotas

Be to, ar -kas gero iže ų>^to. ~ 
Nuoširdtiai prašau m^ns pa
tarti. Lietuviškas ačiū.

Būtų gera žinoti kokios yra 
automobilių pardavėjų ir pir
kėjų teisės ir pareigos. Gal pa
aiškintumėt. Gal būtų tada ga
lima išvengti nemalcmumų ir 
nelaimių. Prašau neskelbti ma
no pavardės laikrašty.

Nukentėjusi, Conmctįeut

vandens.
Gydantis ligos pradžioj, ke

penų cirozės progresavimą ga
jumą sustabdyti ir, tinkamai už
silaikant, galima jaustis paten- 
kinamai. Kepenų cirozės gydy- fr tt- Portland, Orego^ Ą. Anrescm,
me svarbiausia pašalinti prie- .Tv mėgėiaL Aneu Kud_ Detroit, Mich., Ir./Ahdrioli, Che^ 
žastį, kuri iššaukė ligą. - revi^dauT k. vra išmo£ vy Chase, Md. - ;

Nauji DARBININKO skaitytojai
F. Endiuškevičius, • Worces- 

ter, Mass., R-A. Šileika, Phila, 
Pa., A. Paliukaitis, Kearny, N. 
J., Ed. Vitkus, NewrYoric, N. 
Y., A. Yaskus, teĘjlkte Barte, 
Pa., Iz. Norbutas, Cambridge, 
Mass., V. čižauskas, Detroit, 
Mich., A. Kazlauskas, Worces- 
ter, Mass., W. Gzis per P. Paul 
— abu Cleveland, Ohio, V. Ig- 
naitis ir M. Klumbįęnė, Eng
ianti, A. Baradas, Los Angeles, 
Calif., Dr. B. Kasias, Wilkes , , ,
Barre, Pa., T. Kerbelis, Amster- šubai, Cleveland, Ohio; E. Kar
dam,. N.Y., VL Radavičius, _ pus, A. Zinke, abi Brooklyn, 
Chicago, Dl., J. Misevičius, Ig- N.Y.; R. Sibrel, Freeport, .N.Y. 
nace, Ont. Canada, E. Bačiū- G. Markowsky, Sr. Bklyn, N.Y.: 
nas, Simcoe, Orit Canada, V. 
Babronis, Chicagų, IH-, A Dau
nys, Syosset, N.Y., V. Sriugie- 
nė, Astoria, N.Y.V J. Ambrizas, 
Chicago, DL, P. Wershelas, Sr., 
Chicago, BĮ., K. Kaminskas,

- TRŪKUMAI NAUJAME - 
AUTOMOBILY

• Klautinus'

Esu “Darbininko” skaityto - 
ja. Su dideliu malonumu skai
tau Tamstos paaiškinimus. Pri
siėjo. ir jnan paklausti. Pirko
me |M6\metų naują automo
bilį.'Mano vyras, prieš perkant 
autančtailį, pamėgino juo pa
važiuoti. Mano vyras pasakė 

'pardavėjui, kad mašina neužsi
veda kaip reikiant ir rodiklis Atsakymas 
nerodo tiek mylių važiuojama. - 
Pardavėją užtikrino, kad vis
kas bus patikrinta ir gausime 
automobilį už savaitės pilnoje 
tvarkoje. Po kelių dienų par
davėjas pašaukė telefonu ir pa
sakė, kad galime mašinų atsi
imti ir kad viskas dabar yra 
tvarkoje. Tuoj nuvažiavome, 
sumokėjome pinigus; tą pačią, 
dieną pardavėjai parūpino re
gistracijos numerį ir kitą die
ną mašiną pristatė Į namus.

gunevičiai, Mamaroneck, N. Y. 
p. p. Krasauskams, Hartford, 
Conn.; C.M. Žitkus, Baitinjore, 
Md., S.B. Mažintai, Long Beach 
Calif.; B. Cameron, A. Plaškie- 
nei abi iš Brockton, Mass.; G. 
V. Cooke, Brooklyn, N. Y. PP. 
šiliniams, Rochester, N. Y.; p. 
Kubiliai, B’klyn, N.Y/ pp. Vai
teliams, Monticello, N. Y.: Adv. Mūsų nebuvo namie ir maši- 
A. Raudonis, J. Raškevičiui 
abu iš Nashua, N.H.; Dr. E. 
Mekys, B’klyn, N.Y. Dr. R. Ka-

na buvo palikta garaže. Pir
mą karią važiavome šiuo auto- 

u) į bažnyčią. Vyras tuoj 
pastebėjo, kad mašina visai ne
buvo sutvarkyta: užsiveda labai 
sunkiai, rodiklis neveikia, su
kantis kažkas apačioje girgžda. 
Grįžę iš bažnyčios, daugiau nie
kur nevažiavome. Pirmadienį 
vyras paskambino pardavėjui 
ir paklausė kodėl pristatė nesu-

Labai galimas dalykas, kad 
stabdžiai prastai veikė ir kad 
akcidentas galėjo būti išveng
tas, jei stabdžiai būtų buvę 
tvarkoje. Tuoj po akcidento rei
kėjo susisiekti su savo advoka
tu. Advokatas būtų atsiuntęs 
savo ekspertą — mechaniką ir 
šis tuoj būtų galėjęs nustatyti, 

■' ar stabdžiai pilnai veikėjų ne. 
/ Tačiau Tamstos to nepadarėte, 

bet patelefonavote pardavėjam 
’ ir jiem pranešėte, kad stabdžiai 

buvo akcidento priežastim. Sun
ku būtų pasakyti ką jie .tvarkė, 

! arba ko netvarkė. Vienas daly
kas aiškus: jie labai nuodug - 

į niai apžiūrėjo stabdžius ir, jei 
juose rado kokį defektą, tą 
defektą nuodugniai pataisė ir 

’ pašalino prieš grąžindami auto- 
į mobilį. Kadangi mašina yra 
• nauja, būtų neįmanoma dabar 

nustatyti ar stabdžiai buvo tai
somi ar ne (su sena mašina

V. Povilauskas, L.I.C., N.Y., D. 
Selei, Eatontown, N.J.; A. Mills, 
K. Poderiui abu iš Ozone Pk., 
N.Y.; J. Pažerūtes broliui Pi
jui abu iš Melrbse, Park, Dl.;
D. Dutkus, Maywood, N/Jr-Algr- — -------
Kačanauskuį, Lindės, N.Ų; A. tuojaus mes pahnsamf<mašiną ^d kai kurios senos dalys bu- 
Butvydams, HOlside, N. J.; ir sutvarkysime. Automobilį iš- y° pakeltos 81

• revifienė daug U yra BmoK- vy Chase, M4 J Vainius W<»dhayen, N.Y., V.V. ’
Kepenų cirozės priežasčių Aplamai šios ligos gydyme nusi austi juosteles, skautų pa- i ir.^ įriti— r tuto At- 

yra gana daug. Viena iš daž- pirmą vietų užima dieta - tin- e^t?n .^^Boriuį

mausiu — chroniškas alkoholiz- karnas maistas, turtingas kalo- .» . a. .v 
mas. Tcliau — chroniškas ap- rijomis ir lengvai virškinamas, 
sinuodijimas chemikalais, pav., turtingas vitaminais. Mažiau 
fosforu. Kepenų cirozės prie- vartoti riebalų ir angliavande- 
žastimi gali būti infekcinės Ii- nių (cukraus, krakmolo), vengti 
gos — malarija,džiova, širdies aitrių valgių. E daržovių ir vai- 
ligos, kraujotakos sutrikimai, šių tinka tokie, kurie mažai tu- 
kepenų susirgimai. Nemaža ri krakmolinių medžiagų. Tinka 
reikšmės turi netinkama mity- pienas ir pieno produktai, ypač 
ba: dažnas konservuoto inais- varškė. Gerėjant sveikatai gali
te vartojimas, aštrių priesko- ma keisti ir maistą. Vengti ai
nių ir ’ riebaus maisto pamėgi- koholinių gėrimų, 
mas.

Kepenų cirozė vystosi iš lė
to ir pradžioj gali neduoti jo
kių ligos reiškinių. Vienas iš Vasario. 16 minėjimo reika- 
pirmųjų ligos reiškinių — virš- leis pasitarimą gruodžio 4 su
kinamojo trakto sutrikimas:blo- šaukė Worcesterio Lietuvių or-

revičienė dauv ka vra išmoH- vy Chase, Md. Vainius Woodhaven, N.Y., V.V. vežė, bet kai grąžino, pasiro- šiai)- Jei stabdžiai neveike ir
UtaUlStoJ Boto At Kun-V. Dabofis, J. Stankaičiui dė, kad jie pato* tik rodiklį W būtų įrodyta, pardavėjai

rodėlėm.ir kalčių e^utėm ftrteraon, N.J.; Mrs. (speedometer); kitų dalykų jie butų pmaiatsafangine Uk už
skautės išmoko fiSudS, da- buIy; Mass.; k-Ma^^J? , Afc* nepatafeė ”a^ SSa.X *

7“. ’TT * U N’i:’ Z*"**’ ** ^pT^u^g vSTaT EMSiSA. ir A. Kuprevičiai yra paau- Brooklyn, N.Y,; P: Šetnick, Mia- SvvikmcUmi tuviui skaityto- ' . U + U 8 T -l das už nemalonumus ir pana- 
koję ir lietuvių Fondui, o da- mi> pu., A. Palmtoi, Jeffer- j„ dtoj^e ufeakytoja^ ’etoh teqonle akaden- “matomimus tr pana
bar šia proga pasižadėjo būti son City, Tenn.; J. Jūrkuvėnas, Naujiem škaitytotam Darbinin- 
L.F. nariais. B’klyn, N.Y. A. Janukevičiui, .į© prenumerata pirmiem me-

šventės dalyviai ir šių eita- Montreal, Canada; G. V.' Dra- tam 5 (tol. Prenumeratas reika-
' ‘ ■ lais kreiptis į administraciją:

910 Willoughby Avė., Brook -
lyn, N.Y. 11221.

čių autorius linki mieliem Ku- 
previčiam ir būsimai moksli
ninkei Genovaitei saulėtų gyve
nimo dienų ir geriausios sėk
mės’ ' J. Bernotas

dažnai tenka pastebėti, tai yra 
po pietų šaukštas. Sakote, kad 
pardavėjai žino, kad mašina

VVORCESTER, MASS.

ganizacijų Taryba. Nutarta 
rengti du minėjimus: vasario
12 — jaunimui šv. Kazimiero 
parapijos salėje, vasario 19 — 
oficialų su garbės svečiais — 
Lietuvių Piliečių Klube. Suda-

mes važiavome paskui norma
liu greičiu. Prieš mus važiuo
janti mašina sustojo staigiai, t
nes vairuotojas pastebėjo švie- niekuomet nebuvo sutvarkyta, 
są su ženklu, kad toje vietoje tačiau faktas yra tas, kad skun- 
gatvė yra taisoma. Mano vyras dėtės rodikliu, mašinos sunkiu 
greit pamynė stabdžius, bet jis užsivedimu ir Lt, bet niekuo- 
tuoj pajuto, kad stabdžiai nėra met konkrečiai nepaminėjote 
tvarkoje. Tuo momento mes at- stabdžių. Jei po akcidento pa- 
simušėme j priekinę mašinų, šalinis (objective) mechanikas 
Mitai mašina labai nukentėjo, «“>l "“**? *?Mžių defek- 
o aš pati gerokii užsigavau. No- «“■??■*, tadt..g^na’,T>^ 
rta dar pridurti, kad mano vy- ^euak Rodėte būtą kitokia, 
ras vairuoja automobilį jau 11 Dabar Tmrta> teta “■»<*«■ 
metų ir iki šiol nėra turėjęs & automobilio sutatoymą, nes 
akcidento Sis yra jau mūsų tre- neįrodyri, kad akddentas buvo 
čias automobilis. Norėdami su- fe kaltė-

gas apetitas, rėmuo, rūgavimas, 
vėmimas, vidurių užkietėjimas 
arba viduriavimas, odes niežu
lys. Ligai pažengus — geltligė 
ir varginantis odos niežulys, 
angliavandenių riebalų, balty
mų, vandens apykaitos sutriki- rytos visos reikiamos komisi- 
mas. Po šių reiškinių pasirodo jos, paskirstytas darbas. Pasisa- 
š:ntiės nusilpnėjimas, atsiran- kyta, kad reikia įdėti platesnę 
da vandenligė. Gali pasitaikyti informaciją į vietos amerikie- 
vėmimas su krauju, patinsta čių laikraštį.
kojos. Lięą gali apsunkinti plau- Jaunuju ateitininku Kūčios 
čių, pilvo plėvės, venų įdegi- buvo gruodžio 17 Aušros Var

tų parapijos salėje. Atsilan
kė paranv**? kleb. prel. K. Va- 
sys, administratorius kun. A 
,i ink? ’<kas. kun. J. Steponai
tis. Kūčių metu pristatyti būre
liu būrintokai. atlikta nedidelė

UPS.
P’ie k°penu cirozės krinta 

atsparumas infekcinėm ligom. 
Sutrikus v’*Tškinimui atsiranda 
rpžakrmrvstė, ligonis tiesėja,
k*”® Hinv^sta. Charakteringas
toki? h^onio vaizdas — žmo-

fšižn’v-s kaip šakalys, o
prieky didžiulis pilvas, pilnas niųjų ir vyresniųjų.

programėlė. Jaunųjų ateitinin
ku veikia du būreliai — jaunes-

Romualdas Kisielius
A»nerflc<H F<v*n-f
eitos ir Tarptautinės Fotografų S-gos 
n-— it| nrtoinamiausia kain^
atliks visokius fotografinius darbus. 
U*>*'Olni ewnt nuobraukos pagamina
mos per porą valandų.

/

F
Dėl susitarimo skambinti: 9C7-SS6S

Kaladę Eglutė
Philadelphijos V.' Krėvės šeš

tadieninės mokyklos tradicinė
L.K.M. Sąjungos vietos kuo- Kalėdų eglutė įvyks sausio 8 d. r išė garsus mšsijonierius S. 

pos susirinkimas prieš Kalėdas 3:30 vai. p.p. §v. Andriejaus Uorente, kuns tai gyveno 28 
buvo gruodžio 4 švč. Trejybės parapijos salėje. Programoje metus,, dirbdamas eskimų tar- 
parapijos salėje. Susirinkimas vaikučių pasirodymai, dainavi- P®- 
pradėtas malda. Pasimelsta už mas, tautiniai šokiai Veiks lo- 
neseniai mirusią narę a.a. D. terija. Apsilankys ir Kalėdų se- 
Vaitekūnienę ir sąjung. G. Ur- nelis su dovanomis.
bonienės vyrą, a.a. Antaną Ur- Visi Vietos vaikučiai, tėve- piežiaus Jono XXIII vardu. Čia
boną. Skaudaus liūdesio vatrm liai ir svečiai kvieSami daly- bu Įaruožiami kunigai mto -«««<» Sakote, kad ftntau neturi-
doie nuoširdžia! užjaučiame jų vauh ir matoma, praleist! po- jm irep mm netikiu- SratoTlStorvim “BaM- te pinigąadvokstm samdyti, ar 
likusias šeimas. pietę. —r K. čfalU tarpe. _______ - x  “»•

vėl aižkinamė, kad metaną nie
kuomet nebuvo pilnai sutvar- 
syta, juk uq moja* masnu. jie 
— I* —O- Tf-------fV f-------------St--------- TT------

alvaZiaVv, niraMM^

ir išlaikė per naktį. Kitų edenų 
ir vėl mums ją grąžino nepa
taisytų. Jie reikalauja, kad mes 
jiem sunoketniM m ntesmos

Kai dėl bendrų taisyklių ne
malonumams tarp pirkėjų ir 
pardavėjų išvengti, galia paša* 
kyti, kad tokių bendrų taisyk
lių nėra. Kiekvienas atsitiki*

ti mokėti nė automobilio. patai- pasekmių toki, amratitoniMni 
symą. Be to, ai pati esu gero- vadinamas "do it yoamiT, 
kai sutrankyta, vaikščioju pas metodas turi. Teismų "kaleodo- 
daktarų, naftom ką daryti, risi” yra poni tokių pasėkmių, 
Advokatui samdyti arte bylai bet Įmonės apie jis penėtai
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New Yorko žiburiai

DISPLAY

H. W. FEMALE

WANTED EXP OPERATORS

Orange, N J.
SVEIKINIMAI

WANTED

KLUBŲ PAKEITIMAS

KARLONAS
FUNERAL HOME

CARROL
Dėkinga DARBININKO

JAV-se

SCHALLER&WEBER
GRANDA HOTEL

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

UL 3-2000

Don*t mkjBrt your pup to tbe con- 
fusfon at tbe hoHdays. PJdc now, 
take after boiidays. Beaottful AKC

trott, jpcftu 
Mi, F. Bal 
D^V.BaM 
COBSL, J. Dl

TYPIST 
FILE CLERK

fuHy eųuipped, Excellent Buy. Mušt 
see to appredate. Only 60 mile* from 
N.YAX AsUag 138,000 FOR Quick

ADOLF SCHRAGER FURNITŪRE, Ine.
Yorkvilės Didžiausia, Gražiausia Baldų Krautuvė 

DABAR; 336 East 36Hi Si. (tarp 1 ir 2 AvmmM) N.Y.C.

Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija. 

Tel. Vlrginia 7-4409

Jv* I M. Many, A Lugaas- 
kas, X Juodis, P. Narvydas, B- 
kiyn, N.Y., i taimantai, Rieh- 
mond Hffl, N.Y, P. Teteka, Qxo

CUBAN-AMERICAN 
INSTITUTE

*. v, ' v’.y’*

FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioaed

A. J. BALTON-BALTRŪNAS -
Licensed Manager

. & Vasary Public
660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

Section work — steady work nice 
working conditions Rogam Sports- 
wear 1437 Gatės Avė Bklyn Call

Adara kasdien iki 9 vaL vakaro, antradieniais ir šeštad. 
iki 6 v. vak

Po 10 doL — Z. Zabitienė, E. 
Uselytė, Brooklyn, N.Y., V. 
Stankauskas, Cleveland, Ohio

Part time CIerk Typist — 9-3PM. 
Apply PARENTS MAGAZINE, 80 
New Bridge Road Bergeufield NJ.

L^arn how to learn Englteh or 
Spanish correctly special even- 
ing danes daily from 4 PM to 
10PM. —. 4327 Bergen Line 
Aye Union City V j. Tor ap> 
pdntmest call 666*77*6

Ti?

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO m
ĮVAIRIOS RŪŠIES RASITE MOŠŲ SANDELYJE VISADA
Virtoje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

ka, Woodhaveh,N.Y., A Tama- 
šauckas, Elmlpirst, N.Y., E. Ka- 
zakevičtas,F.'Pauleaskas, Mas* 
peth, N. Y., F. Sprindys, Frank- 
lm Sq. N.Y., A Vikrikas, St Ja
mes, N.Y., A OMapas, L. L Ci
ty, E. Stasko, Minevflle, N.Y.,
O. Juozapais, So. Boston, 
Mass., F. Repšius, F. Rakaus
kas, S. Eiva, Brockton, Mass. 
J. Babravičius, A Šakenis, A 
Paliulis; H. Gineitis, Dorchester 
Mass., B. Jurkevičius, Haver- 
hiU, Mass., F. Davainis, K. Se* 
beika, Hudson, Mass., E. Sta- 
nulis, Laurreoce, Mass., E. Už- 
purvis, W. Cbtamsford, Mass.,
P. Gražiffisr^Won^ster, Mass., 
P. Shukis, M Milius, Kearny, 
N J.,- S. Birbilas, Delair, NJ., 
P. Kaspariunąą, Rahway, N. J., 
H. Satinska^ Cranbury, N. J., 
M. Tankūs, New Milford, NJ-, 
L. Rimkus, Pariin, N. J., A

Call CY 3-4848 
Ask for Hubert L. Prestwidge

BRIDES-TO-BE
Leading designers* bridal originals. 
From 339.95 to 129.95. Latest styles 
as shown in bride and fashion mag- 
azines. Perfect designers’ samples 
mean wonderful savings to you...

MUKRl W1 RUCK I’
BRIDAL BOWER 
25-A, Fort Salonga 

AN 1-7370, AN 1-7873 
By appointment only.

Motor Avė Farmingdale LX 
516 MY 4-1660

■NU—

VAITKUS 
FUNERAL HOME - 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius -

M. GERSON — open 6 days a week 
open late every evening The finest 
of Diamonds and Jewriry tremen- 
dous savings Retiring next year — 
eome and buy bring tbe family 127 
MMn 8L Paterson N. J. Call 201 -

Sala. MWermott Associates, 120 
Wtekham Avė., Middletown, N. Y.

(614) DI 3-4567

ADVOKATAS
37 Sheridain Avenue 

Brooklyn 8, įl. Y.!
-Tslsf. — APplegkte 7?7U68

AtMMNĮ PUtoe A Lafaystte Ava 
Brooklyn N. Y.

M€n«THLT 
DAILY < 

' WfttLT

Slėptai Aroniskis 
(ARMAKAU8KA8) 

Graborius - Balsamuotojaa 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

Mušt do a complete garment steady. 
work nice worfcing conditions Union 
Shop MIMI DEB DRESS Co (above 
Towers) 2 Wilson Kace ML Verncm

bmnan ludri tomūrtly ėolbr matdisd,' 
rutyted, elMnsd, act. Ctoasd Man., 
late nite Thurs. and FtL Niorth Bay. 
Sbore, 47 Ariscma Avė. 5Į6*273-0790

AMERICAN TALENT 
PRODUCnONS 

250 West 57tb Street 
New York, N.Y.

ADVOKATAS 
U4IT4bRltet

UKRAINIEČIŲ -LIETUVIŲ j 
VARŽYBOS - |

1967 birželio’ antroje pusėje 
Imis vykdomos ukrainieČių-He- 
tuvių sportinės varžybos (leng
voji atletika, futbolas-soccer, 
gal net krepšinis), šventės ren
gėjai — SALFASS-ga. Numaty
ta vieta — Chrcaga. -

soies, cotor > kt TV, T^>e 
recorderiii, patefonai, fonogra
fai, >. otaMMįle mate

Platers Chromžum Cadmium 
Silver and Goid

WANTED EXP OPERATORS
Pocket maker Hning setter band 
sewers on la&es coats steady work 
nice working conditions 244 Pettit 
Avė Beliinore L-L

Call 516 8U 5-1249

K Simanavi
čius, Poughkeepsie, N. Y., J. 
Stankūnas, Linden, N. J.

Steady work nice working conditions 
Lots of overtime 

Excellent working conditions

Josepli Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

2312BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y;

319 West 4Mb atrast, Naw York, 
N.Y. 10036. Wrtte today or pbone 
(212) JU 2-4666 ftr ywr HCKB 
CATALOG.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest F*way Station) 
Woodhaven, N. Y.

Po 3 dol. — Prel L. Men- 
. A . suviiiciie sveikame uimęuo- delis, Baltūnore, Md., N. Um-
manii « i* - ” U glaudesnio bendradar- brazaitė, U. Matulonis, G. Kos-
nn h ihA P®1"®* 15 davimo mūsų bendruose dar- bys, A. Rinkevičius, A And- 

klubo į kitą, pnmename ^ ‘ mosis/R Lukoševi,
kad pranešime nr. 36 is 1966 D Tamulaitis, B’klyn, N.
vasario 15 visi nuostatai galio- SALFASS-gos centro valdyba

M JVąrRJ^mOBSRfoBKit SVJVS-
Po 2 doL Knn. ar. M. (yvas, tango « g Aa^SiOB ir Eu-*• rep^ JAVta^Hnhta

Mate, N.Y, P. Moste- * ®
tis, Astoria, N.Y., Kur. A Gri
gaitis, mon, N Y-, V ta<», P- 
Urbonavičienė, E PoUhįsr, B-

■yte»i>teteiy wte:iįteiM»r ■ * ■ ,» ■
' MNįlMI HCMES -

, , „v.

mANM HAVEN RĘST HOME 
M taar tara M Omvalescent and 
Agtog R-N. tataM111"11 — modem

7 f Plaiming a Program 7 7 
Fund Raising Event 

Educational Program Concert 
Special Celebration for Churches, 

Organizations -Chibs 
Professtonal Talent

EXP OPERATORS 
ON SPORTSWEAR

ja. Pav., “D.-l. Narys išstoti iš 
klubo arba pereiti į kitą gali 
bet kuriuo laiku, jeigu nėra pa
daręs raštiškų - įsipareigojimų 
senajam klubui. Žodiniai arba 
nepasirašyti susitarimai nepri
pažįstami.” -

Jei sportininkas įsipareigoji- 
mą yra laisva valia pasirašęs, 
turi jo laikytis. Kitų klubų va- 

Nauju “Sportas” žurnalo ad- dovybės turi toleruoti tokį spor- 
ministratoriim pakviestas Je- ^0 paszadejnn, savam klu- 
roslavas Kėpfe<S* K Att. * P^’

(201) 523-5353. Sąjungai J. Ke- fd\.butl, ^'^v^Lkuoja-
■ iš^ew Yor- neleidzlant reikštis sąjun-

FUNERAL HOME 
l"°- -V 

PZTRAf KARAUdl, 9BV.

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI 
MGsų krautuvėse geriausios dešros 

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
, Užeikite—įsitikiMite/

8 doL — Dr. A. Matukas, So- 
ųuel, California

Po 6 dol.

TRAVEUNG
for any travel 

LAND—SBA —AIR 
Reliable and FMt Service

Sid "Sportinio bendravimo 
idėja pradėta 1966 sportinėmis 
vartytomis Chicagąje.'

Organizacinį, varžybinį ir 
propagandos komitetus sudary
ti ir Šių komitetų darbą koor
dinuoti centro valdyba. įgalioja 
Joną Bagdoną, 6421 So. Rieb- 
mond St, Chicago, UL 60629.

SPORTO ŽURNALAS
Sporto žurnalo * “Sportas” 

naujas numeris (2-17) pasiro
dys vasario mėn. pradžioje. Šie
met numatoma išleisti du, o 
gal net tris žurnalo numerius. 
Centro valdyba kreipiasi į klu
bų vadovybes prašydama pri
siųsti redakcijai kuo daugiau 
medžiagos iš klubų veiklos.

Centro valdyba kreipiasi į 
klubų vadovybes ir sporto apy
gardas prašydama iki sausio 
15 pristatyti tikslius registruo
tų sąjungos narių adresus. Ad
resai būtinai turi būti su zip 
code numeriais. Siunčiant 3 ar 
4 klase be zip code numerių, 
paktas uždės pabaudos mokes
tį. Visa tai sudarys tik naujų 
išlaidų žurnalo leidėjam ir su
vėlins žurnalo pristatymą.

Good Food and excellent care 
Cathoifc Churtdi vrtthin tbe area 

FLORENCE ČSlK Manager

Englteh Town Road 
JAME8BURG N. J.

Call 201-521-1194

»ėi '■ iun. -----
MAtaMt MAVEN

RS6T HOME
Rt bour care «t Convalescent and 
AftaĖ K-11* "taN1 vinilui — modem

LA PIERRETTE
POODLE SALON

Open 6 days a week ąlso by special 
appotatment. We groom all breeds 

75 W 68th Street N. Y. C.
TR 7-6120

Rugys, P. Teikis, M. Šaulienė, 
Paterson,^ NJ., J. Kilikevi&us, 
O. AndrHySkcvičrng, E Blass,

N » tote te Z. Smfl- V. -Rte^
ga, Middletown, Conn., A Cer- nawg|rag čfeveland, Ohio, V. 
gėlės, B’klyn, N.Y., M. Balta- Vandalia, Ohio, Z.pete^žtaom^iš-Nev, Yor- ^’s^niam; donis, BtmįJI.Y A. Weteo- S^ChaUcotte, OMo, J. Zen

ko FASK-o laikų, kaip to komi- ® vas, Prttsborgh, Pa., A. Dagi- & ca-
ieto labai veiklus generalinis slž^.įnJflaikas P lis, Detroit, Midi., W. Dilis, E. f ^^viflus, Montreal, 

sekretorius. Orange, NJ. CaBai^ p; Petrais, A Krante-
Po 4 doL __ L. Gudelis, liūnas, A Kfikna, Chicago, UL,

Juozui Sodaičiui už atliktą dar- šv. Kalėdų ir Naujų Metų NY S Latviunas, Wa- T. Dameika; Durano, UL, J. 
bą dėkojame. proga Sąjungos narius sporto tertown, Coim. ~ Lūshis, Kun. A Babonas, Eas-

darbuotojus — veteranus, lie- gm. g. Motiejūnas,
Kai kuriom klubu vadovy- tuvišk« spaudų ir lietuvių vi- * 3_ dot - fteL L. Men- ScrantMU R Ugintas, Phi- 

J stiomenę sveikiname linkeda- delis, Baltūnore, Md., N. um- p Maha-
noy City, Pa., E. Nevufis, N. 
IGami Beach, Ha., M. Zaremba, 
Manchester/ N JL , M. Smkus, 
Balt Md., M. Antanaitis, Hart-

WORK WHERE 
YOU LIVE

Availabie ftr BtaMngs
Damcta, Coe&tail 89r, 

*' tne Fabuloje 
8WINGINtt 8ULTANB

Westport, Conn..
Visiems, prie kalendoriaus išlaidu 

padengimo prisfeRjusiems, nuočirfži-i 
dėkojame. Laukiame spaudai para-

Y., J. Taruhs, J. Sohunas, B. for^ Com^ v Nenortas, West 
Giovannom, Ctacago, J- Hartford, Omn., A .I«as, 
Gu^s, Kew Gardens, N. Y., 0^ j Butkus, Brid-
G. Sitys, N. Massapeųua, N. Y. g™* v. Kronkaitis,
A. Slikas E. ' New Haven, Conn., L. Godelis,
haven, N.Y., G. Stačiokas, At- 
hol, Mass., A Verbickas, W. 
Lynn, Mass., A Valančius, 
Brighton, Mass., P. Muleckienė, 
Union City, Conn., M. Žukas, 
New London, Conn., A Sepe- 
tis, B. Easton, Pa., Jasinskas, 
Phila, Pa^tM- Nakrašytė, Neb
ark, NJ., A Padveiskis, So- JAV.aHygiMmai vilioja užsie- 
mervffle; NJ., M. Yucb, BrtL; Riečias mol 
Md., J. Jurkus,Bocbester.N.Y., tįstas. Virt

CLEANING WOMEN 
150 per bour 

CAMBER MAIDS 
1.50 per bour 

FRINGE BENEFITS 
Hugh's Maid Service — TA 8-4580

Leąrn Automatkm ąt air conditioned 
BTERUNG Scbool of Automation. 
Karoli no*. Day A Rvvntng Classes 

1401 PROGRAMMING
IBM KEYPUNCH

41 Washington Ave^, Suffern, N.Y. 
EL7-4411 — Free placement aerafce

Nmv Trata: 1654 2n4 Avrarae — TB 6-3647 
(Tarp 86-86 gatvių)

BMfmrte: 56-54. Myrtle Avė. — TA 1-7666 
taMMe: 8tetew«y St ~ AS 4-3216

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia su 

Air Condition
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O AIDAI

Lietuvos gen. konsulato ieškomi asmens

Oi

Antano

MOTERIŲ VIENYBE

Blauzdis, Juozas, iš Alukėnų 
n., Traupio vaL, Panevėžio

Woodhav«n parduoda
ma* dviejų šeimų namas. Dėl 
informacijų skambinti VI 7-58

. Bronius Kulberkis, pabėgęs 
nuo sovietinio laivo ir keletą 
mėnesių gyvenęs Italijoje, at
skrido į Ameriką ir per New 
Yorką išvyko į Cbicagą. Su 
New Yorke apsigyvenusiu Drą- 
sučiu šalčiu jis susitiko ir su
sipažino, būdamas Italijoje, kur 
buvo telkiami emigrantai į JV.

nui. <
Long Island Pro** sausio 1 

Įsidėjo laišką Denis G. Mažei
kos, kuris Brooklyno-Queens 
Lietuvos vyčių vardu, .dėkojo 
laikraščiui už informaciją apie 
Laisvės žiburio pasikalbėjimą

- GL>014 
„GL22923

Juknevičius, Antanas, iš A- 
lukėnų km., Traupio vai., Pa
nevėžio ap.

Kiveris, Klemensas, ir dukte
rys Janina ir Ole.

Kotokše, Vytautas,- žmona So
fija, ir duktė Siukštienė, Ele
na.

AIDŲ gruodžio numery yra rimstantį laureatą (J. Gliaudą); 
šie straipsniai- Vysk. V. Briz- K. Brn. — Skulptorius Antanas 

Brazdys; Vt. Vt. — Sovietinių 
ir amerikinių pajamų lygini
mas.

bonas kun. A. Baltrušūnas no
ri parapiečiams palengvinti už
pildant mokesčių blankus, ka
dangi aukos parapijai yra nu
skaitomos nuo mokesčių.

šv. Petro parapijos bažnyčia 
Kalėdų šventėse buvo seselių 
gražiai papuošta gyvomis gėlė
mis. Gėlių pirkimui aukas su
rinko Anelė GraboLGrabijolie- 
nė su savo draugėmis. Parapi
jos klebonas aukų rinkėjom pa
reiškė padėką parapijos biule
tenyje.
Boctenietis kun. Juozą* Trin

ka gruodžio 26 atvyko atosto
gauti pas savo mamytę ir gimi
nes Bostone. Jis dabar darbuo
jasi Rhinelander, Wisc.

Saudo mėnuo yra skiriamas 
spaudos užsakymams bei pre
numeratų pratęsimui.. Bostonie
čiai užsisakyti lietuviškus kata
likiškus laikraščius ar pratęsti 
jų prenumeratas gali pas kun. 
J. Klimą šv. Petro parapijos 
klebonijoje. Arkivyskupiją* lei
džiamo laikraščio The PUbt pre
numeratas tvarko kun. J. Svirt-

Prel. J. B. Končiaus Atsimi
nimai ii BaMo veiklos. 404 psL 
veikalas, pavaizduojąs šalpos is
toriją, gausiai iliustruotas. Kai
na 5 doL, kietais viršeliais 7 
doL

Dr. J. B. Končiaus Vytautas 
the Grsat. Istorinis veikalas

mM*tradja nuoširdžiai dėkoja 
visiem, kurie Kalėdų ir Naujų 
Metų proga gausiai atsiuntė sa
vo pasveikinimus.

Dr. K. Valiūnas, Vliko pirmi
ninkas, šią savaitę lankosi Chi- 
cagoje. Ketvirtadienį jis turėjo 
pasitarimą su Alto vadovybe ir 
vietos veikėjais.

Asmenys, neturį JAV piliety
bė*, iki sausio pabaigos priva
lo užpildyti registracijos korte
les, kurios gaunamos kiekvie
noje pašto įstaigoje.

----- Darbininko skaitytojai Ele
na ir Juozas Andriušiai ir Al
bina ir Vytautas Tomkai atos
togas praleidžia Kalifornijoje. 
Iš ten sveikina visus draugus 
ir pažįstamus.

Apreiškimo parapijos šv. 
Vardo draugijos mišios bus sau
sio 8 d. 8 vai. ryto. Po mišių 
svarbus sūsirinkimas. Bus ren
kama nauja valdyba ir pri- 

.imami „nauji nariai. Nariai i 
prijaučiantieji prašomi susirin
kime dalyvauti. — Komitetas.

Kat. Motery sąjungos 29 kp. 
susirinkimas įvyks sausio 8 sek
madienį, 1 vaL popiet Apreiš
kimo parapijos salėje. Visos 
narės turi būtinai dalyvauti.— 
Valdyba.

LM.F. New Yorko klubo pir
masis šiais metais narių susi
rinkimas įvyks sausio 10, tre
čiadienį P. Ivašauskienės na
muose, 85-40 104th. St Rich- 
mond Hill, N.Y. Susirinkimo

iv. Petro parapijos šv. Var
do draugijos šv. mišios ir Ko
munija bus sausio 8 d. 8 vai. 
ryto parapijų*. bažnyčioj*. Po 
pamaldų salėje po bažnyčia bus 
draugijos pusryčiai ir susirinki
mas. '

Šv. Petro parapijos mokyklos 
mokiniai gruodžio 11 aukštes
niosios mokyklos salėje, Thb- 
mas Park, suruošė kalėdinį pa
rengimą. Vaikučius paruošė mo
kytojos seselės ir kiekvienas 
skyrius atliko dalį programos. 
Parengimas buvo labai sėkmin
gas ir didžiulė salė vos talpino 
svečius. Parengimas parapijai 
davė 1,200 doL pelno.

v HefVvranl/

ir Wustermark miesteliuose, 
fene Berlyno.
^Ncvogrodskis, Antanas ir 
Jonas, iš Nemakščių, parap., Ra
seinių ap., gyveno Reading 
(Pa-?). :

Paukštys, Izidorius ir Ona.
Sabu, Juozas, iš Starkų km., 

Vilkaviškio ap.
šifoiloPatvpis, Antanas, iš 

Zeririškių km., Traupio para
pijos, Panevėžio ap.

Staribvičiu*, vaikai mirusio 
Jono Stankevičiaus, kuris gy
veno Brooklyn, N.Y.

Vykinta*, Jonas, Tado ir Ju
zefo* suras.

Kat. Motery S-go* 24 kuopos 
susirinkimas bus sausio 8 d. po 
8 v. mišių .Angelų Karalienės 
parapijos salėje.

. Vanda Valakianė ir Vytautas 
Vebeliūnas susituokė gruodžio 
30 d. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje..

Motery Vienybė* metinė pa
vasario Šokių šventė rengiama 
gegužės 6 d. 8 vai. Amerikos 
Vyčių salėj, 616 Jamaiča Avė. 
Brooklyne.

Smufetatakas Herkulis. Stro
fa jau antri metai važinėja su 
Metropolitan Opera National 
Co. po visą Ameriką, Meksiką 
bei Kanadą. Nuo sausio 3 iki 
vasario 11 Opera gastroliuoja 
pačiame New Yorke, City Cen- 
ter teatre. Statomos operos- 
“La Boheme” (G. Puccini), “La 
Traviata" ’ (G. Verdi), “Figaro 
vestuvės” (W. A. Mozart) ir 
“Rape of Lucretia” (Benjamino 
Britteno).

Bado centro namuose dabar 
vykdomi didesni remonto dar
bai — pertvarkoma raštinė, iš
klojamos medžiu sienos, taiso
mos lubos ir grindys. Medžio 
darbus atlieka Ą. Vileniškis. Vi
si remonto darbai baigiami šią 
savaitę. Dalis darbų atliekama 
talkos būdu.

N. Mėty sutikimas, rengtas 
ateitininkų sendraugių šv. Tre
jybės salėje Newarke, praėjo 
sėkmingai — sutraukė nemaža 
publikos. Svečių buvo net iš 
Philadelphijos.

_ .......... ___ . ....__  Marijos Aukštaitės eilėraščių
gruodžio 29 įsidėjo nuotrauką Lietuvos ir Vietnamo tarda- dą rengia D. irutės ka- rinktinė tožiy 761 psl
iš Laisvės Žiburio surengto pri- mas: Vietname dabar norim į rių šeimų draugijos New Yor- Kama 7<i<^ 
ėmimo P. Vietnamo ambasado- vykdyti tai, kas su Lietuva bu- ko skyrius, 

vo padaryta prieš antrą pasau
linį karą; jei Jungtinės Valsty
bės būtų gynusios Lietuvą ar. ki
tas rytų Europos valstybes, kaip 
jos dabar . gina P. Vietnamą, 
komunizmas nebūtų tapęs tokia 
grėsme, kokia jis yra šiandien.'

Kunickis, Antanas ir Vaclo- 
Parduodama dviejų šeimų vas, Antano ir Domicėlės su

narnąs Woodhavene prie Forest nūs.
parko. Skambinti HI1-1494. Kwiatkowskienė - MarozaM,

Židonis, ___
sūnus, iš Panevėžio, gyvenąs ................................. |
New Haven, Conn. ..id

MictovUM, Praus, karo „į* rote juos a- — ALSS-Uteraūro. W*ta»
metu !>»» VofcteUjoįe, Velten pntomi atsi- užsilikusius saro spaudos M* ]

liarti- CsnsutaSu General of Li* niu* išparduoda Šomis kaiM> ! koplyčios PSH S-lsdl WM KmL Shrot, ■“* *■ "Dienoj*”*" į

gtoio kongre- Nw,y0*.H.T. IMM. — po t
---------- - ______________________ i_____ doL, "Teroro ir vergijos impe- ;

rita Sovietu Rusija” — 75 et. >1
LaMnMai vaG^m MeBdu- s?&Mo -UOtava budo” tr ; 

kas Bsdnoatakas, nauja laida, Uetuva” — po 2 doL 
J Got SenoHe pasakoa, SJO Krapas: J. VOkalUs, IMI O-

šventinimo ir
laikėm* šeimininkė lietuvių so momentai Mteisti atskira ilgo 

šeimai Forest HiDs, N. Y. At- grojimo pint Mali. ISeido Sflu- 
skiras kambarys, geras atlygi- vd* Koplyčios ^Komitetas. Kai- 
nimas. Skambinti vakarais po na 5 doL Gaudama Darbinin- 
6 vai TeL 793-1645. ko admintatrac^oje.

DVI NAUJOS PLOKŠTELES
Aurelija — nauja lietuviškos 

muzikos plokštelė. Tinka ir šo
kiam. Dainininkei Aurelijai 
Psukštelienei akompoauoja &•

K0dW* koncertas šv. Petro 
paraitos bažnyčioje bus sausio 
8 d. .3:38 rak popiet Progra- 
iną atliks Polynmia choras, va
dovaujamas komp. Jęronimo 
Kačinsko, {ėjimas į koncertą 
laisvas, bet pertraukos metu 
pus daroma rinkliava. Surink
tos aukos skiriamos pirkimui4 
naujų vargonų, kuriuos klebo
ną* kun. A. Baltrušiūnas nori 
įdėti.prieš Vasario 16. Po kon
certo salėje po bažnyčia para
pijos choras ruošia Polymnia 
choristam šeimynines vaišes. 
Vaišėm šeimininkauti yra pa
kviesta Mikalina Pavydienė.

Sv. Petro parapiją* choras 
rengia koncertą ir šokius sau
sio 22 liet, piliečių d-jos di
džiojoj salėj. Pradžia 4 v. po
piet Koncerte dalyvaus ir so
listas Stasys Baras-Baranaus- 
kas.z Dalį .programos . „ atliks 
pats choras, padainuodamas ke
letą dainų.

Jaunimo moty komitetą* per 
Kalėdas surengė vakarą su pro
grama ir šokiais. Programoje 
dalyvavo solistai:- Daiva Mon- 
girdaitė ir Benediktas Povila- 
vičius. Jie padainavo po keletą 
dainų ir duetų. Akompona- 
vo muz. Julius Gaidelis. Stud. 
Rastonis iš Providence, R. L, 
paskambino pianinu. Aktoriai: 
Jurgis Jašinskas paskaitė Anta
no Gustaičio eilėraštį “Pasku
tinė valandos minutė” iš kny
gos “Ir atskrido juodas var
nas”. Rita Ausiejutė atliko pa
sikalbėjimą telefonu apie mei
lę (vertimas iš prancūzų), Beat
ričė Kerbelienė paruošė moder
nų vaizdelį “Smėlio dėžė” (ver
timas iš amerikiečių), kurį su
vaidino: Durickaitė, Karosaitė, 
Karosas, Lingertaitis ir Venc
kus. Programą pravedė Giedrė 
Galinytė. Pelnas paskirtas jau
nimo atstovo kelionei į Argen
tiną, kur bus P. Amerikos lie
tuvių kongresas.

Kūčiy dieną iš televizijos sto
ties 4-to kanalo buvo duodama 
kalėdinė programa vaikam.

. - Ona, gyvenusi Phr&L NJ.
m^STtani galėta UtvU**- te Pn““* B
rs p^ivio vaL’ ®Teno 

rim keltas dienas savaitėj. Ten 
galėtų nakvoti arba ateit iš na
mų. Informacijai skambinti va
karais po 7 vaL TeL BA 44)1

pranciškonai Brooklyne. 479 
pri., kietais viršeliais. Kaina 7 
doL Galima ntasbyti-

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš- 

vargoriSfunko ApreiŠki- telėš ir kalėdmiar lietuviški 
mo parapija Bifooklyne. Rašy- sveikinimai gaunami Darbinin- 
ti 259. North Sth. St, Brook- ko Administracijoje, 910 Wil- 
lyne, N.Y., 11211, skambinti loughby kve., Brooklyn, N. Y. 
(212) EV 7-2111J 11221.

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

eeeue thuoiilon. Puikus Betovlų kul-
raaMBi fKlTtl h** vadovM w 46 pamokų,inCRlCi gramatikos priedu, skaitymais

wyvw Ase. NMitarai M.V. ir žodynėliais. Paruošė’ L. Dam- 
mmhi'm £*• seUSie: britaaa, A Klimas ir W. R

Schmatatieg. Išleido lietuviai

Recenzijos: L:; Dambriūnas— 
Nauja lietuvių kalbos gramati
ka; Juozas LMva — JAV ir Bal
tijos respublikų santykiai 
Tarulio veikale.

šis numeris Muštruotas A. 
Brazdžio skulptūros darbų 
nuotraukomis. Be to, L. Vilimo 
darbų nuotrauką*.

Redaguoja dr. J. Girnius, 27 
Juhette Street Boston, Mass. 
02122; leidžia., .#vai pranciško
nai, 680, Bushvriek Avė., Brook
lyn, N.Y. 11221. ;

pradžia 7:30 vai. vak. Visos na
rės kviečiamos dalyvauti.

gys — Pasauliečių apaštalavi
mas; Ant Kučys —•' Dr. Ka
zys Grinius; Darius Lapinskas 
— Pasižvalgius šių dienų muzi
kos pasaulyje; dr. Jonas Gri
nius — A Vaičiulaičio “Valen
tinai” trisdešimt metų; Br. Po
vilaitis —. šimtmetis su Men- 
deliu biologijoj.

Iš grožinės literatūros: Balys 
Auginąs — Invesperascit (eit); 
Andrius Norimas — Kalėdų 
gėlė (legenda); St Jerzy Lee — 
Aforizmai (vertė J. Kėkštas).

Apžvalgoje rašo: Alaušius— 
“Krikščitmis gyvenime”; Kęstu
tis Keblys — žvilgsnis į nenu-

drilintakiy apie Didįjį Lietuvos Ki 
5 ęsarnegie 4 anglą fcalboję, 2|f .

nvment pa- Lietuvos šemėl^m. Kaina 3 kurie savo aukomis pereitais. Programoje dalyvavo 8 tautos, 
L • a d • r-0bs*rwr, rytinio su P. Vietnamo ambasadorium, talpose, 345 E. 46 St Manhat- doL, kietais viršeliais 4 doL metais prisidėjo prie šv. Petro jų skaičiuje ir lietuviai —Onos 

v•• •• -v. •«.----- _ — lietuvių parapijos išlaikymo, Ivaškienės tautinio ansamblio
greitu, laiku bus išsiuntinėti pa- mažieji šokėjai Lietuviškai su 
kvitavimo laiškai. Parapijos kle- Kalėdomis pasveikino mažoji 

šokėja Nijolė Ivaškaitė.
šeštadisninės mokyklos eglu

tė įvyks sausio 7, šeštadienį, 12 
vaL parapijos salėje po bažny
čia. Programą atliks patys vai
kai Juos aplankys Kalėdų se
nelis.

Padėka. Nuoširdžiai dėkojam 
soL Benediktui Povilavičiui ir 
pianistui Vyteniui Vasyliūnui, 
puikia programa praturtinu- 
siem mūsų rengtą naujų metų 
sutikimą. Abu menininkai, ne
imdami jokio atlyginimo, pada
rė didelę auką mūsų lietuviš
kai mokyklai. Tikras lietuviš
kas ačiū. — Tėvų Komitetas.

Persiuntimui pridedama 50 c.

Laužę aktai — ASS Filisterių 
skautų sąjungos plokštelėj įdai
nuota 16 skautišku dainų. Iš- 
įiM*4 1*81(11 ITilmi 1 dol- 
Stereo 4.50 dol. Persiuntimui 
pridedama 50 c.

cm. firegram 1 oaus, oot, 11230 
D dataS 4ol, m drita SISdri. 
faitaa, 1J0 dot GoBė 125 
doL šnatgtų karriattū, 1 Ari 
Uetoros Inkai, 3 dol Jaunie
ji daigeliai, 1.3b dol Gintaro 
takab, 1.50 dol Su trtaprive 
0.75 M. Algi* ir Alytė, 0.50 
ool su jMtuvisnB ▼vraun 
sąsžmiriri po 25 c. VH šie 
Mttin^iai gaunami DsrhfrtfnVn 
adndnhlracttalo, 610 WBkmgb- 
BY Ari., Btooidya, N.Y. 11221.

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos New 
York skyriaus tradicinis balius .............
įvyksta vasario 4, “The Sum Brooklyno savaitinis laikraštis, Laiške pastebėjo paralelę ‘ tarp tane Kartu, bus ir vaišės. Paro- 
mit of New York” Embassy Ho- 
teL East 51 St at Lerington 
Avė., New York.

Brangiajai Mamytei

MAGDALENAI VOSYUENH
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