
Amerikos
rei-

savimu.

jei tą 
kitam

mus, skirtys tariamam Rytų ir 
Vakarų .bendradarbiavimo rei- 
kalui. Tarp tokių nutarimų bū
tų šie aktualieji:

nae Kongrese. Stipriai pasikei
tė ir proporcija komisijose, ku
rios paruošia projektus.

'— Vokietija pasiuntė misiją 
į Prahą tartis dėl diplomatinių

ti 1967 “sensacingi vaisiai’

tuose tarptautiniuose forumuo
se, privati iniciatyva ėmė veik
ti per vietos senatus ir asamb
lėjas. New Yorke A Mažeika, 
A. Sniečkus, Genevičiai per sa
vo pažįstamus amerikiečius at
stovus rūpinasi, kad N. Y. se
natas ir asamblėja, o taip pat 
Pennsylvanijos, Vasario 16 pro
ga priimtų nutarimą — paska
tinimą valstybės departamen
tui veikti anos Kongreso rezo
liucijos dvasia.

tango “raudotoji apsauga” te
bekovoja su Mao Tsetungo 
“draugais”, kuriuos jis nori iš
valyti iš partijos. Kalbama apie 
daugelį užmuštų, sužeistų. Bet 
visos žinios tebėra miglotos.

Kad x vyriausybė vykdytų 
Kongreso rezoliuciją dėl Balti
jos valstybių, keltų jų klausi
mą Jungtinėse Tautose ar ki-

— Kinijoj* tebevyksta “kul- 
tūrinė revoliucija” — Mao Tse-

Ar kard. Spellmanas prieštarauja popiežiaus Pauliaus 
taikos pastangom? Moralei? Tikinčiųjų įsitikinimam?

Nauja iniciatyva dėl rez-

nuo išdavi
ai, bet juos

se žiūrima pesimistiškai į šį 
vyriausybės “taikingą angaža- 
žavimąsi” (peaceful engage- 
ment) su komunistiniu bloku.

— Rytų-Vakarų prekybai iš
plėsti reikia muitų “didžiausio 
palankumo” principą pritaikyti 
Sovietų Sąjungai ir komunisti
nei rytų Europai.

KALBOS APIE DERYBAS PA- 
DIDĖJO,

P. Vietnamo min. pirm. Ky 
sausio 7 pareiškė, kad jis su
tinka kalbėtis “bet kur ir bet

monė — pergalė.
2. Kardinolas prfeštarauja 

"naujajai moralai"? Prieštarau
ja tai “naujajai moralei”, kuri 
kyla po ekumeninio susirinki
mo ir kurios akivaizdoje kardi
nolo žodžiai atrodo anachroniz
mas (persenę, atsilikę) — taip

Davyniasriašimtai Kongresas Vyriausybės ir Kongreso sluoks- 
sausio 10 pradėjo darbą, sutik- niuose jaučiama, kad sunku 
dainas iš anksto stebėtojų susi- bus priimti Kongreso nutari- 
domėjimą: kiek Hs kongresas 
bus palankus vyriausybės už- 
stangų politftai?

Vyriausybės užsienių politi
kos didžiausias siekimas —sta
tyti tiltus su sovietiniu bloku. 
Apie juos ypačiai buvo dėstęs

Ilginiuose sluoksniuose — pro
testantų, katalikų, žydų — pla
čiai pasklidusiam įsitikinimui 
kad ‘Jungtinės Valstybės elgia
si nemoraliai, žudydamos neko- 
vojančius, naikindamos javus 
ir palaikydamos badą”.

Kardinolo žodžiai esąs šokas 
“geros valios žmonių sąžinėm”. 
Kai laikraštis vartoja tuos žo-

— Konsularinės sutarties su 
Sovietais tvirtinimas. Sutartis 
pasirašyta 1964. Bet senato te
bėra nepatvirtinta.

Kardinolo Spellmano žodžiai kiu atveju vergijai išvengti ir 
užkūrė gaisrelį. Vietname jis karui baigti telieka viena prie- 
kalbėjo kariam, kad jie ten gi
na civilizaciją; kad “kas nors 
mažiau kaip pergalė” būtų ne
įmanomas dalykas. Tuos žo
džius sudramatino spauda. La
biausiai N. Y. Times, kuris kar
dinolo minčiai atmesti' pavarto
jo dvejopas priemones: skelbė 
užsienio spaudos pasipiktinimą vertino N.Y. Times John Cog- 
kardinolo žodžiais, kitame nr.. 
(gruodžio 29) skelbė savo bend
radarbio religiniais klausimais 
John Cogley argumentus kardi
nolo žodžiam nuvertinti. Tie 
argumentai yra būdingi kal
bant dabar apie Vietnamą, 
t 1. Kardinolas priešinasi po
piežiui? Tokia išvada teka iš 
Times pakartoto prancūzų kata
likų laikraščio La Croix pareiš
kimo: esą kardinolas “suprovo
kavo visuotinį pacifistų nuste
bimą ir pasipiktinimą. Jo po
zicijos pasirodė priešingos po
zicijai' taikos derybų ir abipu
siškų nuolaidų pozicijai, kurią 
popiežius taip dažnai reiškė”.

Tame kardinolo pastatyme 
prieš popiežių daug netiesos. 
Netiesa yra, kada viena tie
sos dalis terodoma, kita nuty
lima ar net klastojama. Bū - 
tent: popiežius Paulius gruo
džio 22 kalbėjo apie taiką, ku
riai pasiekti ragino abidvi pu
ses vienu kartu imtis priemo
nių. Abidvi puses, ne vieną! U 
Thant jau po tos popiežiaus 
kalbos parašė ambasadoriui A. 
Goldbergui laišką, kad viena 
pusė imtųsi priemonių taikai 
— kad Amerika sustabdytų

DEL VIETNAMO NAUJA: kalbos apie 
derybas, sustiprintas karas, balsai prieš 

išdavimą

—— Išplėsti programai, vadi
namai "Maistas taftai", rakta ■■ 
panaikinti draudimą taikyti ’ 
programą tiem, kurie pre- 
kiauja su šiaurės Vietnamu ir 
Kuba, čia paliečiama Lenkija, 
Čekoslovakija, Rumunija, Jugo
slavija ir kt

X
Šiem vyriausybės projektam 

rasti pritarimą Kongrese šiuo j 
metu sunkiau nei buvusiame 
Kongrese. Sunkiau,. viena, dėl 
.to, kad pasikelt* Kongreso su
dėtis. Tiesa, demokratai tebe
tari daugumą Atstovų Rūmuo
se (248:187) ir Senate (64:36). 
Tačiau ankstesniame Kongre
se demokratai turėjo 155 kong- 
rėsmanų persvarą, 'dabar res
publikonam laimėjus 47 naujus, 
ta persvara sumažėjo iki 61. 
Demokratai ne visi remta LBJ.' 
Pagal H. J. Taylor (W J. Tri
būne) pareitam* Kongreso pre
zidentą labiausiai rėmė šiaurės 
demokratų baisai 'Jų buvo 206. 
Jie balsavo už 90 proc. LBJ 
siūlymų, tuo tarpu pietiečiu 
demokratai tik už 50 proc. Da
bar tų šiaurinių demokratų L

— Kongreso demokratai nu- monstracijas ir grasinimus, kad 
tarė atimti iš kongresmano A negrų balsų demokratai ne- 
C. Powell pirmininko pareigas teks, tai esanti rasinė diskri- 
švietimo ir darbo komisijoje, minacija jei baus Powell. O jis 
Tiki, kad tuo bus išgelbėtas jis baudžiamas už kriminalinius da- 
nuo pašalinimo iš kongresma- lykus ir valstybės pinigų eikvo- 
nų. Už Powell negrai rengė de- jimą savo šeimos reikalam.

Kardinolas Spellmanas, grį- prezidento Johnsono, nes prezi- 
žęs iš Vietnamo, sausio 7 buvo dentai tun pasitikėti savo pa- 
sutiktas su plakatais prieš jo tarėjais. Bet tarp jų esanti tam 

tikra bailių grupė tokiose val
džias pozicijose, kad jų reikta 
klausyti, kai jie kalba apie per
dėtą “pasaulio opinijos” reikš
mę. Autorius ragina baigti šį 
“tragišką pakrikimą”.

VLIKAS KREIPIASI:
Pasisakykime dėl N.V.'-Podgor- 
ny numatomo lankymosi Vati
kane...

Vatikano šaltiniai praneša, 
kad sausio 29 d. numatomas 
SSSR Aukščiausio Sovieto Pre
zidiumo pirmininko N. V. Pod- 
gorny lankymasis Vatikane, šį 
klausimą svarstė Vliko valdy
ba ir priėjo ši nusistatymą:

1. Vlikas netrukus tuo reika-

Vietname — kovotojam-suriš
tos rankos”. Rašo: “Dėl Wash- 
ingtono bailumo Amerikos vy- 

kąda” su š. Vietnamo preziden- rai k°voia Ir 
tu Ho Chi Minh. Jis kalbėjo ir mo-

Saigone H.Cabot Lodge Jr. sau
sio 8 pareiškė, kad viešų dery
bų dėl taikos gal niekad ir ne
bus. Karo pabaigą gali priartin-

ley gruodžio 29.
“Nauja moralė” — mėgsta

mas pareiškimas. Ypatingai po
lemikoje.' Ką ji čia reiškia, au
torius ją aiškindamas, vėl den
giasi ekumeninio susirinkimo 
autoritetu. Esą tame susirinki
me išaiškinta, jog “individua
lūs piliečiai turi pareigą daryti 
moralinius sprendimus, ar tam 
tikras karas buvo teisingas ir 
ar jis vykdomas moralės ribo
se”. Taigi atrodo, kad “nauja 
moralė” atmeta, objektyvinius 
sprendimus, autoritetus ir išpa
žįsta subjektyvinį, asmeninį 
sprendimą.

Logiška, kad po sprendimo, 
po nuomonės pareiškimo eina 
ir praktinis jos vykdymas gyve
nime. šis subjektyvizmas, indi
vidualizmas “naujoje moralėje” 
jau ne vieno buvo išpraktikub- 
tas. Esama ne tik tokių, kurie 
atsisakė atlikti karinę prievo
lę, bet ir tokių kaip anas ka
pitonas gydytojas Levy, kuris 
nusprendė, kad Vietnamo karas 
neteisingas, ir atsisakė mokyt 
karius apsaugos nuo ligų, o neg
ram davė sugestiją neiti kariau-

nes kariniai P. Vietnamo ir są- es3 mus4 bombardavimą, pnsta- 
jungminkų laimėjimai privers to kaiP nežmonišką, tikėdami, 
š. Vietnamą pagalvoti apie tai- pasaulio opinija privers 

mus bombardavimą sustabdyti. 
“Tebedaroma ta propaganda, 
deja, tebeturi lemiamos įtakos 
valstybės vadam”. “Kas yra tie 
vadai, kurie baiminasi, kad 
bus apskelbti J. Tautose ar kur 
kitur didiną karą, labiau negu 
jie baiminasi netekti savų žmo
nių? Galėčiau kai kuriuos var
dus suminėti, bet to < nedary
siu”. čia priduria nekaltinąs

GERŲ DARBŲ POLITIKA.
Naujas Vietname reiškinys, 

kad iš Vokietijos atvyko į Ha- 
noi vyskupų labdaros organiza
cijos Caritas gen. sekretorius 
monsinjoras G*org Hueuler 
ir protestantų dvasininkas M. 
NiomoeNer. Huessler misija — 
informuotis, kokios pagalbos 
Caritas galėtų suteikti š. Viet
namo, Išlaisvinimo fronto ir P. 
Vietnamo • raudonųjų kryžių 
veiklai. Huesslerio misija verti
nama kaip konkretus atsiliepi
mas į popiežiaus taikos akcijos 
šauksmą. Karitatyvinė pagalba 
turinti demonstruoti Bažnyčios

Antra priežastis — ti*k vy
riausybės, tiek Kongreso nuo
taiką veikia Sovietų taktika dėl 
Vietnamo, dėl elgesio su Ame
rikos turistais, kaip tai buvo ne
seniai Leningrado teisme.

Tai pavyzdys “naujos mora
lės”, kada individuali sąžinė 

_ _______________________ Jas,.,;
I /\ ■ kalauja taip pat vienapusių — “naują moralę’
I ' ■ priemonių taikai. Taigi popie-

Baus žodžių nesilaiko
K * Thant n*i anie "pacifistai". Jų

reikalaujamas vienapusis 
lų sustabdymas ar prrstabdy- 
mas veda n* 
kalbėjo popiežius, komu-

vergiją. Kardinolas
S^e^i°a°as tar®j° p^es akis tą 

Jolin w: l*cCord»a^ *«OS« Romų pirmininku perrinktas be joki^ kon- antros pusės atsisakymą pri- 
kurencijos ~ patirties, didelio palankumą visiem laisvės siekiantiem stalytį gįnk]ų veikimą, O tO-

Tikima, kad nebul palankus statybai tilty su komunistiniu 
bloku, betgi bus palapkus pagreitinti karo galę Vietname

atvejui, pvz. mokesčiam, tai in
dividuali sąžinė galės aiškintis: 
dalis mokesčių eis karo reika
lam, karas neteisingas, tai aš

Washingtone padidėjo tikėji
mas, kad Hanoi leisis į dery-

lu išsiųs Vatikano valstybės se
kretoriui atitinkamą memoran
dumą; ’ -
2^ Lietuvių visuomenei pata

riama siųsti Vatikanui laiškus, 
kuriuose būtų išreiškiamas nu
sivylimas dėl priėmimo Pod- 
gorny, galvos tos valstybės, ku
ri jau 26-sius metus laiko Lie
tuvą okupavusi, naikina jos gy
ventojus. užctarinėia bažnyčias, 
persekioja kunigus ir tikinfiuo- 8gus, tai jais pridengta tokias 
sius, paneigia žmogaus teises ir utines, kurias teisingtan būtų 
kt vadinti “aptukusfom sąžin^n”.

Laiškus siųsti šiuo adresu: sąžinės su “nauja morale”,
His Eminence Amleto Giovani kurios «ta iškyla kita žymė — 
Cardinal Cicognani, Secretary aštalbtenti nemoralu ton, kur

Manoma betgi, kad iš šio 
Kongres^ prezidentas gali susi
laukti ne tik paramos, bet ir 
paskatinimo greičiau baigt Viet
namo karą. Baigti ne balandžių 
siūlomu keliu, bet vanagų, nes, 
W.S. White (WJT) teigimu, š. 
Vietnamo arogancija stiprina 
LBJ užnugarį.

Kalifornijos gubernatorius R.
Reagan inauguracijos kalboje puldinėjunai gatvėse. Sausio 8 
paskelbė, kad netoleruos netei
sėto minios smurto gatvėse, ne
toleruos huliganizmo Berkeley 

pasiryžimą gelbėti kiekvieną universitete — tie, kurie ne
kenčiantį, nepaisant, kuriai ka- nori laikytis universiteto nusta- 
riau jaučiai pusei jis priklauso.. tytos tvarkos, tegul beldžiasi į

KARO SVORIS PERKELTAS į 
MEKONGO DELTĄ.

Sausio 5 4,000 amerikiečių 
marinų buvo iškeldinti Mekon- 
go deltoje, turtin^nisioje srity-' 
je, kur gyvena 8 milijonai, ku
ri prieš karą eksportuodavo vie
ną milijoną tonų ryžių, bet da
bar dėl komunistų veikimo per
nai vyriausybė turėjo įvežti 
475,000 tonų, šioje srityje la
biausiai įsitvirtinę komunistai 
Jų esą 80,000; jie turį čia savo 
sandėlius, karių apmokymo 
punktus; iš čia jie valdo sody
bas. Naujas žygis turės išvaly
ti nuo jų įtakos šią sritį. Ameri
kiečių marinai pirmom čia sa
vo veikimo dienom nerado di
desnio pasipriešinimo. Bet va
lymo akcija Čia bus nepapras
tai sunki dėl gamtinių kliūčių.

Amerikoje prieš propagandą 
apie civilinių asmenų bombar
davimą kilo aštresnė propagan
da apie komunistų nužudytas __ Am*rik*s kerių Vtetna- > Maskvos cirkas gastroliavo
P. Vietname civilinius asmenis: m* yra 475,000. Tai daugiau vakarų Vokietijoje, Nuernber- 
prieš propagandą apie bombar- nej Korėjos kare. Ten didžiau- ge. Nuostabiausias cirko nume- 
davimo sustabdymą kilo aštrių jUb skaičius buvo 472,000. 
pasisakymų prieš bombardavi
mo varžymą — “rankų sūri- — „
Šimą”. Būdingas tao W. H 2 nušovė š. Vietname 7 Migus. ******* sausio 7 iš 
Hearet, Jr. (WJT sausio 8) pa* Tai buvo didžiausia lig šiol oro <^*0 Į pabėgėlių stavyk- 
staakymas, vardu “Išdavimas kova."' lą ir paprašė sųHo.

pareiškimą apie pergalę kaip 
būtiną sąlygą taikai čia jis vėl 
pakartojo, kad tik pergalė pri
vers š. Vietnamą leistis į dery
bas dėl garbingos ir teisingos 
taikos.

mokesčių nemokėsiu ...
Moralė (ne “nauja”) supran

tama kaip dėsniai, kurie palai
ko tvarką žmogaus gyvenime 
ir žmogaus santykiuose su ki
tais žmonėm. Ta ."nauja inora* 
l«", kaip čia pavyzdžiais rodyta, 
veda priešingu keliu — j egois
tinę anarchiją. Tokios “naujos 
moralės” dengimas ekumeni
nio susirinkimo autoritetu yra 
to susirinkimo klastojimas 
dėl kurio kelis kartus buvo per
nai įspėjęs popiežius Paulius.

3. kardinolo žodžiai šokas ge
ros valios žmonių sąžinėm? 
Ypačiai Kalėdų
Taip Times perdavė La Croix 
pasipiktinimą. O pats Times 
bendradarbis Cogley sako, kad 
kardinolo žodžiai priešingi “re-

Brooklyne nušautas 61 metų 
vyras, kuris Šaukėsi pagalbos, 
kai užpuolikas iš jo žmonos no
rėjo atimti rankinuką. Sausio 
9 prie Brooldyn Borough Park — i™iis sausio 9 paskelbė, —. ------- - --- .
gųžtantį iš darbo kavinukės kovese su Syrijos kariais Ho,7 Cit7 y _

kitų universitetų duris; rieks, savininkų užpuolikai apiplėšė— sumuOtiim du Syrijos tankus. Sy- Vatican. stosi iktogy rankoj 1aarįr*F
kad unijose nariai turėtų teisę atėmė 100 doL, apliejo gazoli- rija skelbėsi sunaikinusi viena Laiškus galima rašyti Ketu- ’pH* #wo* naNoirojanffaa^ku- 
pareikšti savo valią slaptu bal- nu ir padegė. TvUelio tanką viM’ k prancūzų ,LomimW,nRi

kalbomis. (Elta) rarotus.
— Las Vagas sausio 7 trijų __ Sovietai, atsiliepdami į už- "" """ - ............................ " , Times bendradarbis iš-

—Now Yorke socialine globa mo^.; n®0 SP*0#“10 rienio opiniją, leisią sekmadie- _ ChrieHan Hertor, buvęs ra trega ^nau
naudojasi 600,000 vyrų, mote- MASKVOS CIRKO nelauktas tavo 6, rafristi 8. Aiškinama, tydq kantas pamokas vai- Massachusetts gubernatorius ir W,lūl
rų, vaikų. mmtoris kad tai padsrė karys droerty- kam, kurių tėvai to norės. valstybės sekretorius Etoenho-

1?s b!jodanm bausmės, su- vrato vyriausybėje, gruodžio
sisprogdino ir kitus susprogdi- — P. Korėja siųs j Vietna- «a
no. mą papildomai 20,000 karių ir



N.Y.

Siųskite į Lietuvą ir SSSR

S. BECKENSTEIN, Ine.
Estai pagerbė Leonardą Valiuką

Gedimino (Katedros)- aikštėj 
plakatai ir minia. O Galerijoj

reikia to, ką dabar 3 
Bendruomene: tauti- 3 
sąmonės ir tautinės

plokštę (plaųue). JAV-bių es
tam Šia proga atstovavo' keta-

Buvo prašoma atsakyti šiais 
klausimais-

- 1. Kalciais žygiais sustiprin
tume dipkttnatinę kovą dėl lais
vės, padėturtie tėvynėje Hku-

Iš savo istorijos mokomės, 
praeity stiprybės ieškom, štai 
kodėl sukakties metais mūsų 
akys kryps į tuos momentus, 
kurie mūsų tautos laisvės min
ti subrandino. Tai buvo tauti
nės sąmonės budimas, savos in
teligentijos išaugimas ir bend
ro tikslo jungiamos sutelkti
nės pastangos. Mano supratimu, 
labai teisingą diagnozę čia yra 
nustatęs Stasys Šalkauskis, ly
gindamas bajorų Lietuvą su Va
sario 16 Lietuva: “Lietuvių tau
ta prarado valstybinę savo ne
priklausomybę, kai valdantie-

ciatyva iš’ anksto tyš|inti Įje- 
tuVos nępnklausmnybės 50m. 
sukakties mintis, siūlymus, nuo
takas. Tuo būdu sukakties rei
kalas paliekamas ne tik oficia
liems pareigūnams,, turintiems 
“iš pareigos” ką nors daryti, bet 
atiduodamas ir visuomenes 
svarstymams, galintiems duo
ti .naujų sugestijų bei polėkių. 
Pasinaudodamas teikiama pro
ga, atsiliepiu savo požiūriu.

Jau aišku, kad Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė sukakčiai 
rengiasi viso laisvojo pasaulio 
plotu. 1968 m. įvykstančio PLB 
seimo studijinė ir kultūrinė pro
grama turės būti pažymėta Lie
tuvos

Los Angeles, CalH. — Estai, ri žymūs krašto veikėjai: Estų 
dėkodami Rezoliucijom remti Bendruomenės krašto direkto-

metu, kada bus. suorganizuotas bą’ 
specialus šiam tikslui posėdis.
Tai būtų laisvojo pasaulio lietu
vių išeivijos pagarbos ir dėkin
gumo manifestacija tiems, ku
rių dvasios šviesa nušviečia tau- 
tinįus mūsų kelius.

Bajorijos tragedija, deja, di- 
dėlių panašumu kartojama išei
vijos. 15k tuo skirtumu, kad 
anie jautėm “gimimu lietuviai, 
tautybe lenkai”, čia gi “len
kas” pakeičiamas “amerikonu”, 
“brazilu”, “prancūzu”, štai ko
dėl svetur visu aktualumu išky
la Bendruomenės problema. 
Problema “būti ar nebūti”. Bu
vimui reikia gyvos tautinės są
monės. Reikia tautinės ktitlk 
gstitijos, papildomai taip pat, 
ateinančios iš susipratusia jau
nimo. Reikia sutelktinių pas
tangų, kurias jungtų bendri 
tikslai.

Žodžiu, 
vadiname 
nės savo 
savo valios reiškimosi visiioti 
niu organizaciniu pavidalu. Tai 
yra svarbiausia, o visa kita, Šv.

RežbHucijų komiteto pirm. L. Valiukui estai .įteikė atžymėjimp lentą, tšjc. 
j d. Estijos konsulas Los Angeles mieste E. Laur, W. Niilus, V. Valiukas, 
Estų Bendruomenės Kalifornijos apygardos pirm. B. Nurmsen ir Estų Bend
ruomenės krašto direktorių tarybos narys A. Kalni. Nuotr. L. Kaniausko

W nian kiti 
tatdine./ savigarbą-

**** kurias mesgto pasmukti ir
ar indi-

reikia. O 'tinf vaSšto raudo
nom nosim, : jbs nesigailėdami.

Kiti pirkėjai, lyg tyčia, bars
to druską, stačiai ant komunis
tinės ambicijos .žaizdų: — Ma
myte, o kodėl, raitelių ant ko- 
čhiko nėraparduotuvėse? — 
Fabrikai negamina.' — O ko
dėl? — Maty£ J&noka. — Tai 
kodėl nepaskiria tos tetos di
rektorium? -

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

praeitim. p risUttoįr Ivalįfyhlnis 
idėjos toto** “ '

ftiite "to jum

lAĮ save įkalbinėja, kad “Šuberto
_ kūriniai socializmui Netrikdo, 

bobut, .turi, » H**1” • • .
šventėm? Ką *
3ųu to prof- Esama Vilniuje ir kitaip 
to Betų “spalius” švenčiančių. Juosnri- 

. Imk niatiūroėe atstovauja tik simbo
liškos (Birbilo, Eikite, Gaga
to) pavardės. Toki, nuo pat ry
to ėmę šventę šventinti pus
bonkiais, ją baigia mibeijes 
blaivykloj. 0 vis tiek džiaugia
si: “Kad švenčįau, tai šven
čiau! Dar dabar'galva braška’’.

Bolševikinės rusų revoliuci
jos pagerbimo diena (lapkričio 
7, pagal senąjį kalendorių spa- tnūjto: 
lios 25), kuri dabar k Lietuvoje 
privalo būti atžymėta BU1-

Pridėta tai, 
ketai rūpi: A —
mienui tfei pa-
sititeėjimo, Jti 
ir kultūrinio

Bendruomenei taip pat rūpi ji jos tototoi bttVtt BSBta^ę 
sukakties metais išskirtinai pa-* ttoiito'itodniyteės, lietuvių 
gerbti lietuvį kūrėją ir IcuHū- totai tėggvo valstybinę toro 
ros darbininką. Todėl PLB vai- neprikhttBOmybę, kai lietuvių 
dyba kreipsis į visus lietuviškų tauto Štosuomeriė buvo iškė- 

laisvės ženklu. . Atskirų premijų mecenatus, kad jie sa- 
kraštų lietuvių bendruomenės vo premijas įteiktų PLB' "seimo 
surengs didelio masto tautinių 
manifestacijų — JAV ir. Kana
dos LB trečiąją visuotinę tau
tinių šokių šventę, Australijos 
LB tradicines savo meno die
nas ir kt. Projektuojama iš
leisti nepriklausomos Lietuvos 
istoriją, kad priaugančios kar
tos turėtų tikrą jos vaizdą ir 
geriau suprastų laisvės kovos 
prasmę. Be abejo, visų kraštų 
bendruomenės laisvės sukaktį 
paminės ^atitinkamomis šventė
mis ir laisvės bylai ryškinti ieš
kos ryšių su savo kraštų vy
riausybėmis ir paskirais parei
gūnais, spauda, radiju, televi
zija, kultūros ir mokslo atsto
vais. Turim visu ryškumu pa
sauliui parodyti, jog savo kraš
to laisvė yra didysis lietuvių 
tautos siekimas, turįs pagrin
dus ilgoje ir garbingoje jos is
torijoje.

^įpė tnuū- ‘ Nęė aalyvi»ęs& '
Jų atsiliepi- jaunuolis savo laiške: Besi

muose yra įtonių, originalių tikėjau, kad yra tięk daug lie- 
“ 'toną per- tuvių ir kad,jie galį statyti sa- 

nusptystų vb esteto |r šven
tes. Namo grįžau kitos.-’- 

Taip pat būtų pridėta tai, kas 
mums ristoms turi rūpėti: tarp 
kritų auklių vaikas neliktų be 
galėta. Ar tie paradoksas: ta
rini šimtus savų organizacijų, 
o be galo maža organizuotų lie
tuvių? - . -

Lietuvių bajorija savo prana
šų įspėjimų neklausė Dėl to iš
nyko ‘be likdsto ženklo’*. Prieš 

.. aidsktaašimas mūris: kuriuo 
Rgdy- keliu mes nueisim? Mutautu- 

, ...... “t3*8" sios savo bajorijos ar atgimu-
tybtos įdėto totoitob šve- sios savo tautos?

Kfrauka u lė&o
prasioe- pamatom stovinu Kmnyao au- 
Stotot tomobiiį... Daugiau taįp to-

i;- "t'šts-v ■,' ■ --t

Comoę raredsEipress Lorp<
Pati žinomiausia ir patįkintiaūsia 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; 
r»fop<t prririų pasirinkimą* prięinamnTn kainom. Tnfnrma- 
ėijų ir bemetamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
ė toto Mb tofc. ~ 271 8hawiMrt Avėto s______— Ll 2-17*^
• fO. BOSTON 27, Mom. 817 Broadway --------AN Stot
ė BRbOKVrN tt, N.V. — 370 Unloft Avehue--------------EV 4-4852:
S BROOKI.YN 7, N.Y. — 800 Šuto Avemtė -_______ Dl 5-8808
• BUFFALO 8, N.Y. —. 332 FHImore Avenue -------------TL 8-2874:
ė CHICAtiO 22, UI. — 2222 W, CNc*gO Avemie   BR 84S8S? 
ė .CHtCAGO 8, IU- — 3212 S©. Hriktttd Street---------- WA 5-2737

e Mrnton; Midi. is. 730 wchfg«n Awm» —;—.— vi 1-5355.
• GRANO RAMOS, MfctU ~ 638-38 Bridge St, N.W. GL 8-gto
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklln Av„ tet. 233-8030,248-8215
o HAMTRANCK, Mtoh. —11333 Jėk Campau-----------TO 7-1575
• IAVInGTON ii, RJ. — 762 SpringfiėH Avė.;------ --- E8 B46»
O LAk£WOOD» NJ. — 126 - 4tti Street---------------------------------Fp 3-8568
• LOS ANGELKS 22, C*|tf. — 860 So. Atlantic Blvd. » AN 1-268*
• NEWARK 3, N J. — 428 SpringfteM Avenue - ------  BI 3-1787
• NEW HAVEN, Conn. — 508 Congreee Avė.--------------- LO 2-1446
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 106 Wešt 14th Street _ CH 3-300&

YORK 3, N.Y. — 38 - 2m* Avenue__ ---------------AL 4-5456
• PA88AIC, N J. — 176 Market Street------------------------------------GR 2-6387
• FATER8ON 1, N J. — 89 Matai Street _ ____________ NU 4-4618
• PHILADELPHtA, Pa. 18122 — 12U N. 5th SL,-------- PO 3-4818
e P1TTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Careon Street--------HU Į-&50
• 8AN FRAtiCIŠGO, Caltf. — 2076 Šuto Street------- Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 505 Bank SL - -------------------?PL 6-6766
• WORCEŠTĖR, Mase. — 169 Millbury Street -----  SW 8-2868
e YOUNGŠTOWN 3, Ohio — 21 Fiftti Avenue-----------  Rl 3-0440

Ant pačių aštriausių ašmenų 
miniatiūfiį rinkėjas užsistojo 
pasakojime apie vaikų, kurs ei
senoj tėvo ant pečių nešamas 
“staiga smarkiai suspurdėją— 
Tėte, aš noriu savarankiškai 
pademonstruoti! Supranti? — 
savsrBtidftri!”

UŽrritjdoji miniatiūra ryto-

* “Grįžus fi
Bobutė su senuku irgi nežy- jo grybarithi 

giuoja: prekiauja cukriniais metai buvo ntpSprastid “gty- tb į tankttmymB tieristongėtti. 
pyragėliais ir rausvais saldai- bingi”, todėl igtt apėmė tik- Vis dėlto, grybaujant rtflda 
niukais ant šakatiukų *T*k)lly- ra grybarin8O '?ri0ideintia. Va- finoti vietas, kur vaga barivy- 
pops”). “Prekyba gyva, net pa- žuvo traukinto, aotobosais, kai. Kol tokių rietą netmom 
vydas ima”, — didžiojo mono- automobiliais, totoftlab; bū- netikę, toto toėėi mtmhKi 
poiisto žrilgsafa dėbtelėjo re- tų turtję tai bū- Kai radom, tiri jau htan
daktorius į privatininMScą pre- tų jais skridę:kurioa jstai- PMkūtttiamė grybavime, iš 
kybą pačioj komunizmo šlovini- ruošė tttiįia grybų ekspe- ryto aš nuvežiau vto moteris 
mo eisenos pašobėj. Suprask, dicija*. Mifltai jbovo pilni gry- (jų buvo puskririrta) apie 70 

Geros valios estai ir jų čent- kri komunizmą taip pasta- bautojų IŠ Mto j Karių Rū- km. nuo VfiBiaus, netoli Vtrė- 
rinė organizacija (New Yorke) tys. kad jis ir cukrinius pyra- dos miškus totodieniais ėjo nos ir grįžau į darbą Po dar- 
režoliucijų Žy^ nuoširdžiai rė- gelius kept ištnoks, tai ateis specialus trfljįninys “Baravy- bo vėl nuvažiavau petito-, 
mė. Tūkstančiai estų iš visų g*1*8 bobučių-senukų preky- kas”. ' tfc Tą dieną vien bnrttoL
krašto kampų prisidėjo darbu t>ai: teks jiems išmokti pragy- Vieną kartifrjnudu Su dm-, jos rado 143/o kftetoą giybų, 
ir pinigine auka. Kai tezoliuci- $ “užtikrinto senatvės gu netoli Aukitedvario brovė- tai jau be virt irimu Kad (ry
ja buvo pravesta JAV-bių Kon- aprūpinimo”. mės per dėdMlią tankumyną, bautpjai nepristrinktų Šunįfy-
grese, estų didžiausias laikraš- * vos ne ketarito ėjonn ir ant tikį, “Mtatfeš” tedjytia tolo
tis Vate EetH labai aiš- Bobutės saldainiukai išmo- pilvų ittadiėaiį kad rastume spedaiųgžybų atMnąMtoina-

Estų Bendruomenės KalifOrni- ‘šventinių miniatiūrų’. Būtent: mąstę lankytojai sustingsta, kai pasipildė ItofiUšylu ktotoi: 
* pasigirsta Ate Maria metiodi- o kto bUs ėisėndj Žygteojm-

Kai Vilniuj “visi žygiuoja”, ja”; čk| šsaugttra|, tietiaeŠioja&ų
tai Vilniaus troleibusai stori. Ne taip seniai'.tiks pats^mi- ka^ tes ritilto, šitokiai šu- 
6\jų vairuotojos sėdi (Ta pro- niatiurų rinkėjas,.Širdęs tokį spurdėti tf šavarūhtiškšū p&e- 
gaSstebėtojas primena, kad dalyką ir dįg. tto^ dieną, pats monstruot? (Elta)
“troleibusus dabar vairuoja mo- - ■ . 
terys”). Sėdi ir mezga megz- į
takus. Privatminkiškus. Netgi *|
iš baltų siūlų

mėm, vėl praskambėjo, kaip 
šimtąjį kartą ta pačia adata gro
jama plokštelė. Anot valdinės 
spaudas, “liaudis pademonstra
vo savo susitelkimą apie šlovin
gąją komunistų partiją, nepa
laužiamą ryžtą kovoti už ko
munizmo pastatymą” ir tt Lai
kraščiai dar kartą stambiom 
raidėm skelbė, kad “šlama Spa
lio vėliavos”, “Spalis žygiuoja 
per planetą”, “Tvirtas drau
gystės plienas” ir “Tegyvuoja 
dįdi, neišardoma partijos ir 
liaudies vienybė”.

Tik vienas iš Tiesos redak
torių (D. šniukas, kuriam ret
karčiais pasitaiko žvilgterėti į 
dalykus ir iš gyvenimiškesnės (Katedroj)

komitetui ir jo vadovybei už rių tarybos narys Arne Kalm, pusės), pateikė keletą kitokių ir kvarteto koncertas. “SUsi- jaus dieną skaitytojų mintyse 
Pabaltijo kraštų laisvinimo rei-
kalu rezoliucijos JAV-bių Kon- jos apygardos pirm. Betnard 
grėsė pravedimą, 1966 gruo- Nunfisen, Estijos konsulas Los 
džio 16 pagerbė to komiteto Angeles mieste Ernest Laur ir 
pirm. Leonardą Valiuką, įteik- JAV-bių estų intelektualų at- 
dami jam su atitinkamu įrašu stovas Walter Niilus.

Įrašas plokštėje
Estai savo plokštėje, kurią 

įteikė Leonardui Valiukui, įra
šė šiuos žodžius: “Leonardui 
Valiukui, Rezoliucijom remti 
komiteto pirmininkui. Jūsų ne
ribotas atsidavimas Pabaltijo 
kraštų laisvės reikalui, Jūsų iš
tvermingumas ir ,Jūsiį^ nepa
laužiamas pasitikėjimas įgalino 
atsiekti pergalę, pravedant Pa
baltijo kraštų laisvės reikalu 
rezoliuciją JAV-bių Kongrese.”

Estę talka rozoliuciję Žygyje

Store, lnc< 
l II. N. Y.

IB. ttH'IraftitfMM kttouvCM fcl 
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DR. M. ANYSAS

KELIONĖ Į LIETUVĄ

či«i su Rusija) buvo apie kovą 
prteš chuliganizmą, nes padau
žų, mušeikų ir net žudikų siau
tėjimas pasiekė jokiais taikos 
metais dar neregėto masto. Iš
leista naujų, daug griežtesnių 
nuostatų padaužoms bausti, bu
vo eilė bylų teidtauose ir sun
kių nubaudimų. Neperdidžiau

00 WttXOUGHBY AVt. 
BROOKLYM, H. Y. 11221

J. Kaįecko, Lietuvos atstovo, žodis j Lietuvą, užregistruotas 
Amerikos Balse naujųjų 1967 metų proga.

liekamą” pinigą pragerti ir 
bent tuo pajusti “gerovės paki
limą” ...

Daugiausia kalbų praėjusiais

nos prekės niekad ir niekur ne
pristinga — degtinės. Kai žmo
gus negauna nusipirkti to, ko 
jam reikia, tokiose aplinkybė
se susidaro stipri pagunda “at-

Be to, tas “praturtėjimas" 
dar ir dėl kitos priežasties nu
blanksta, būtent, kai paaiškėja, 
kad net ir už tą nežymų prie
delį nepavyksta gauti reikiamų metais Lietuvoj (Irgi lygiagre 
prekių (Kaimo fanonės dar. daž
nai parduotuvėse išgirsta: “Nė
ra, neturime”, — neseniai rašė

jaus kalbamas valdovas tuomet Tik ryte jam pasisekė išsilais- 
stovėjo Vytauto įtakoj ir jį va- vinti; jis palikęs be dukatų ir 
dino savo suzerenu. Kai 1420 žiedų. Gedigaudo pastangomis 
m. despotas Aleksandras per- piktadariai buvę sugauti ir de-

Tebūnie Naujieji Metai tau
tiečiams tėvų žemėje ir trem
tyje lengvesni.

Dangaus palaima telydi visų 
mūsų pastangas Naujuose Me
tuose.

Rosario, Argentinos lietuviai. Ii k. j d. J. PapeČkys, Angelė Pundytė, M. 
Klimas.

raštus linų kailiais pamuštas, ketinius gracien dons).
__ _____ r __ jam duoti, šilko aprėdus, ketvertą arklių Dar kartą ambasadorius kai- 

taip pat davęs
tadbdatittf palydbvų: du toto- gaikštienė jam dovanojusi auk- mieneco keliaudamas per vala-

Amtasadorius po to grįžęs į 
Lvovą, iš kur jis buvo išvažia
vęs Lietuvos valdovą sutikti ir 
po to atvykęs į Kamienecą (Ke- 
menkh), kur sutikęs Pado- 
lės vietininką Gedigaudą. Pasta
rasis jį gausiai vaišinęs, kėlęs 
gražius pietus (beauė diners)

leksandro valdomas žemes, šių 
dienų Besarabiją, sustojo susti
printame mieste ir uoste prie 
Dniepro, Moncastro. Jis rašo, 
kad minėtas Gedigaudas, Vy
tauto įsakymu, prie upės kran- čių kronistas jį vadino: “Kaupt- kad šitoje vietovėje jį ir jo ver
to, kur aplinkumoje nėra nei mann vonderWflle" 1421 m. tėją užpuolę plėšikai, ^Jį smar-
medžių ir nei akmenų, pastatęs Vytautas jam pavedęs tvarkyti kiši apmušę, £ - išrengę ligi
visai naują pilį (castel tout Padolę. B ambasadoriaus pra- marškinių ir palikę pririštą prie vieną aventūrą, jis pasiekęs
neuf), tam tikslui surinkęs dvy- nešimo žinome, kad jis čia iš- medžio uit Dniestro kranto. Juodąsias juras.

Lietuvos laikų žemės ūkio sam
dinių algas, mokėtas litais 
(skaitant dabartinio rublio ver
tę maždaug panašią į ano me
to lito).'Bet tarp tų algų ir da
bartinių atlyginimų lieka dar 
labai svarbus skirtumas. Anuo
met samdiniai gaudavo ne tik 
algą (su grūdų ar išeiginio dra- - Valstiečių Laikraštis). Tik vte- 
bužio priedu), bet gaudavo ir --------- ** -»-*—• *- ---------
visą išlaikymą: darbo drabu
žius (su avalyne ir skalbiniais), 
nakvynės vietą samdytojo na
muose ir maistą, paprastai tą 
patį, kaip samdytojo. Dabar im
perijos dvarų samdiniai gauna 
tik atlyginimą ir daugiau nie
ko. Vietoj išlaikymo, leidžiama 
naudotis (tam, kas turi) sava 
troba ir 60 arų (beveik pusant
ro akro) žemės sklypeliu visai 
šeimai, nepaisant, keli šeimos 
nariai dirba kolchoze. Supranta
ma, kad esant tokiam atlygi
nimo lygiui,, nė 14 nuošimčių 
padidėjimas labai apčiuopiamai 
nepraturtina.

nims ir medžiams vežti. Pasta
tyta netoli Moncastro, ji buvo 
totoriškai pavadinta Ag Ker- 
man ir įėjo į istoriją kaip Ak- 
kerman. Pavadinimas reiškia

1966 metai Lietuvoj neatne
šė lietuvių tautai permainų. Vie
nintelė šiek tiek verta paminėti 
permaina tai įvesta nąuja žem
dirbių atlyginimo tvarka: nuo 
fię matę vidurvasarį* yra įsa
kyta mokėti kolcta*u kume
čiam* va£namą|į gsrąntuntą at
lyginimą, prisHa&ant Maskvos 
nurodytg normg*

Prieš šešis mėnesius buvo į- 
tikinėjama, kad žemdirbių at
lyginimas pakeliamas kone ke
leriopai Bet dabar tie patys to 
padidinimo gyrėjai bevertina jį 
14 nuošimčių (Žr. tiesos ved. 
str. gruodžio 21). Sprendžiant 
iš nustatytų normų, paprasto 
žemdirbio uždarbis dabar tenai 
turi siekti maždaug tarp 312 ir 
54^\ubMę per metus. Tad . ta
riamai pasiektasis 14 nuošim
čių padidėjimas teduoda nuo 
38 iki 66 rublių per metus ar
ba maždaug nuo 3 iki 5 su pu
se rublio per mėnesį.

Dabartinis atlyginimas, — jei
gu jis iš tikrųjų toks, koks 
normose numatytas, — maž
daug prilygtų nepriklausomos

1966 metu eigoje taip pat su
stiprinta lietuvių politinių 
veiksnių veiklos gairės ir įjung
ta daug naujų, jaunų jėgų į po
litinės veiklos barus.

Mes tikime, kad patriotinių

^sChicagoje buvo priimtas Ar- 
geątinos lietuvių jaunimo pa
siūlymas užbaigti jaunimo me
tus Argentinoje. Argentinos lie
tuvių jaunimas, pasinaudoda
mas IV-jo Pietų Amerikos lie
tuvių kongreso proga, organi
zuoja jaunimo metų užbaigi
mą su šia programa:

sausio 27-vasario 2: Studijų 
Savaitė Šiluvos tėvų marijonų 
vasarvietėje;

vasario 2-5: Pietų Amerikos tas /Pietų 
lietuvių kongresas, kur suva
žiavęs kitų kraštų jaunimas da-

jimo reikalu. Tas pats Gedigau- tuvon. Turbūt, sąryšyje su tuo, 
das dalyvavo 1422 m. derybo- Vytautas leido pastatyti ulinė
se su Ordinu prie Melno ežero, tą tvirtovę ant Dniestro kran- 
B Dlugošo žinome, kad 1420 to, nepasitikėdamas Aleksand
ra. Jurgis Gedgaudas buvęs Vii- ro.
niaus- vaivada, arba kaip vokie- Ambasadorius toliau rašo,

rusų arba mol- sinę grandinėlę su dideliu toto- kų ir moldavų, kunigaikščio A- 
torišku florinu nešioti po kak
lu viršui savo livrėjos. Apdova
noti buvę ir jo palydovai. į 

Bet ne visos dovanos buvu
sios priimtos. Ambasadorius 
nesutikęs priimti iš Vytauto

Kultūros gyvenime yra dvi 
pusės — kūrėjas ir vartotojas, 
šių dienų lietuvis literatūros 
kūrėjas yra skatinamas premi
jom. Skurdesnėj padėtyje yra 
lituanistinio mokslo kūrėjas. Ir 
mes neturim savo tautos istori
jos, literatūros istorijos, kalbos, 
kultūros istorijos. Dalis specia
listų suspėjo mirti. Dalis dirba 
sau duoną fabrikuose. Dalis nu
ėjo svetimiem kurti. Panašioje 
padėtyje yra šeštadieninės mo
kyklos mokytojas. Pagalbos su
silaukia mažiausia. Tik ar nėra 
blogiausia su kultūros, sakysim 
knygos, vartotoju? Ar jis susi
pažįsta sukūrėjų darbais? Atsa
kymas vargiai bus džiuginantis.

Iš čia kultūros metuose būtų 
specialus uždavinys — organi
zuoti “vartotoją” — bendruo
menių, organizacijų susitiki
muose išplečiant informaciją 
apie mūsų sukurtą ar kuriamą 
kultūrą; sustiprinant tos kultū
ros informaciją tegul ir ne vi
sus pasiekiančioje lietuvių spau
doje, kad susidarytų opinija ir 
sąjūdis už lietuviškos kultūros 
pažinimą.

3. Religiniame bare daug vi
sokių idėjų, kurios siūlo re
formas ar susilaikymą nuo jų. 
Lietuviam viena iš svarstyti
nų “reformų” pernai buvo iš
kelta ateitininkų moksleivių 
centro valdybos-kreiptis į Va
tikaną, kad paskirtų daugiau lie
tuvių vyskupų; kad ląstų kur
ti tautines (ne teritorines) pa
rapijas. Nurodomas Vatikano 
susirinkimo palankus nutari-

liką tūkstančių žmonių ir ketu- vystęs ypatingą gabumą, tvirto- 
ris tūkstančius vežimų akme- vę ant Dniestro kranto statant 

Reikalinga pažymėti, kad an
trasis atramos punktas buvo 
Vytauto statydintoji pilis Aggi 
Beg, prie Dniepro ištakos į Juo
dąsias jūras, kur buvo palaiko- 

totorių ir turkų kalbose teitą ma nedidelė įgula. A turėjo žy- 
miestą. mios ekonominės vertės, nes

Šita naujai pastatytoji tvirto- ji kartu su Ag Kerman garan-

kią rezoliuciją priėmė. Tai 
ženklas, kad šiemet panašios 
rezoliucijos galėtų būti organi
zuojamos ir kitose valstijose. 
Privati iniciatyva jau daro Įta
kos, kad Nęw Yorko valstija 
paskatintų departamentą. Ko
dėl negalėtų tokia veikla nu- 
banmoti per visas 50 Amerikos 
v aisti jų? Gal veiksnių konfe
rencija (sausio 14-15) atkreips 
į tai dėmesį, paskatins vieti
nius veikėjus ir jiem eis į pa
galbą.

i 2. Kultūroj bare bendruome
nės dėmesys būtį nukreip-
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[Į. tautiniame bare veiks
niam ir nęv^fcįniam tektų pra
tęsti pęmyk^čto ir užpernyk- 
čių metų įąbtoįlą Atstovų Rū
muose įr Senato rezoliuciją, 
skatinančią vyriausybę kelti 
Baltijos valstybių klausimą J. 
Tautose ir kituose tarptauti
niuose forumuose. šiemet 
prieš akis uždavinys, kad tą re
zoliuciją imtiįsi vykdyti valsty
bės departamentas.

Departamentą paskatinti ga
li ne tik mūsų veiksnių prašy
mai. Mažai dar išnaudotas tam 
reikalui amerikinis veiksnys - 
valstijų seimeliai, senatai. Per
nai Massachusetts senatas to

stą paguoda iš tos aplinkybės, 
kad sugautųjų tos rūšies “did
vyrių” pavardžių, tik mažuma 
buvo lietuviškų.

Nežinia, ar kad padaužos dėl 
bausmių baimės kiek nuščiuvo, 
ar tik kad laikraščiai susilaiko 
rašę apie jų žygius, bet į me
tų pabaigą atrodė, lyg padau
žų klausimas Lietuvoj būtų ap
rimęs. Tačiau priešpaskutinia
me praėjusiųjų metų Literatū
ros-ir Meno numeryje (51) vie
na (dar iš nepriklausomybės lai
kų išlikusi) mokytoja rašė:

“Ar ne perdaug paviršutiniš
kai tikimės išrausią viso pikto 
šaknis, jei pasodinsime chuli
ganus už' grotų, siusime į kolo
nijas, kiekvienoje gatvėje pa
statysime patrulius, kurie nu
statytu laiku visus skrybėlėtus 
ir su gitaromis išgainios. Bet 
kur? Gal mes manome, kad 
staiga jie įgąsdinti nuo ryto iki 
vakaro rymos prie knygų ir 
kals matematikos formules? ... 
Įsigilinkime į šių paklydusių 
jaunuolių biografijas. Tragedi
jos siūlo galą beveik visada ap
tiksime šeimoje. Palaidas tėvų 
elgesys, nuolatiniai girtavimai, 
peštynės, barniai, sukčiavimai, 
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Garbingos Tėvynės mielieji tau- lietuvių laisvės ilgesys, ryžtas 
tiečiai, bei ištvermė — pagreitins Lie-

Vakarų pasaulyje, laisvėje, tūvos prisikėlimą, 
gyveną lietuviai iškilmingai at
šventė Kalėdų šventes. Kaip 
paprastai, prie Kūčių stalo, pri
siminta artimieji. Mintimis lais
vieji lietuviai skrido pas savus. 
Prisiminta ir tie, kurių po že
me ilsis krūtinė Nemuno kraš
te ir už Uralo. Jie prisiminti ir 
Bernelių mišių metu..

Vakaruose. gyveną lietuviai 
tebetiki laisvės idėjos galia ir 
jos galutiniu Tėvynėje laimė
jimu, nežiūrint pergyvenamų 
sutemų.

Naujųjų 1967 metų išvakarė
se, praeituosius metus palydim 
su pasitenkinimu. Jų eigoje ke
liais atvejais mes patyrėme pa
lankumą Lietuvių tautos reika
lais iš J.A.V. vyriausybės, Se
nato ir Atstovų Rūmų bei iš 
Amerikos organizacijų, spaudos 
ir Amerikos lietuvių.

Besibaigią metai Vakarų pa
saulyje vadinami jaunimo me- 
Jais.' Jie atminėti Pasaulio lie- 
tuvių jaunimo kongresu. Dain> 
švente Chicagoje ir didinga bei 
įspūdinga Šiluvos koplyčios de
dikacija Washingtone. Jie atžy
mėti ir kitais reikšmingais su
važiavimais, kongresais, pui
kiais leidiniais, šauniais lietu
vių laimėjimais Įvairiose srity-

kais (semblablement aveųues 
les Turųues). Mums žinoma, 
kad Vytautas ir Jogaila buvo 
priešingai nusistatę Sigmundui, 
kadangi jis, kaip Vengrijos ka- 

banfla fiiittoiį ffctoiau kėlių, ku- ralius ir nekarūnuotas impera- (Gedigaudas). 
ri jam valgant buvusi įvyniota * ’ 
į servietą. Be to Sužinome, kad 
Vyturto raktinė vartojusi ir to
torių kalbą, žalia rusiškos ir 
lotyniškos. Šiomis kalbomis

(lavų, bet taip pat kaip Jogaila 
įgpiM jog per Dunojų nebū
sią iaktaa penrikMU, nes po sul
tono mirties vykstančios tarpu
savio* kovos. Ta proga jis pa
stebėjo, kad Vytautas buvęs 
lenkų ir totorių sąjungininkas Siutą aukso dukatų ir dvide- 
priol' Vengrijos karalių. Grafų Mmt penkias sidabro lazdeles, 
Lantooy rankraštyje randami Šrato dukatų vertės, už tai, 
žodžiai: atrodo, kad ir su tur- kad tą valandą ir tuo meta ku

lyvauja kaip garbės svečiai;
vasario 6: oficialus jaunimo 

metų užbaigimas Šiluvos vasar
vietėje;

vasario 8-23: jaunimo stovyk
la Kordobos kalnuose.

Studijų savaitės meta paskai
tų ir diskusijų temos skirtos 
Pietų Amerikos lietuvių jauni
mui pagal šūkį: “Pažinkiine 
mūsų tėvų kraštą”. Šis paskai
tų ir diskusijų ciklas pritaiky-

saugoti Did. Lietuvos kuni- išeigą į Juodąją jūrą (B. Spu- 
gaikštystės ir lenkų karalystės ler, Die Guldene Korde, 279- 
priėjimą prie Juodųjų jūrų. Į- 280 psL).
jungus visą kraštą tarp Dniep- Kai Vytautas ir Jogaila apie 
ro ir Dniestro į Lietuvos-Len- 1400 m. varžėsi su vengrų ka- 
kijos įtakos sferą, buvo gali- raitanti Sigmimdu dėl įtakos 
ma ekųiortaoti grūdus iš Lie- Podole ir Moldavijoje, Vytautas 
tuvos — Lenkijos į Kimštam- išleido už Moldavijos despoto 
tinopolį. Kadangi Krimo toto- Aleksandro gerojo savo jau
nai, taip vadinamoji Baltoji Gr- niausią seserį Ringailą, krikš- 
da, ilgai liko draugingi Lieta- tytą Elžbietą. Dėt tarkų pavo- 
vai, šis kelias abiem valstybėm 
liko atviras iki 1480 metų.

Čia ambasadorius kalte apie 
Jurgį Gedigaudą arba Gedgau
dą, kuris 1416 m. Vytauto bu- ėjo į vengrų karaliaus Sigtiran- vyni iš jų su grobiu ir virvė- 
vo pasiųstas su kitais speciali- do pusę, Aleksandras anuliavo mis ant kaklo buvę perduoti

nigaikštis buvęs susijungęs su 
husitais prieš mūsų tikėjimą. 
Bet jis nepasako, kodėl jis tik 
šitą dovaną atmetė, bet “kitas 
priėmė.

Per tas devynias dienas 
jam dar teko svečiuotis pas vie
ną rusų žemių kunigaikštį 
ir kunigaikštienę iš Vytauto 
žmonių (de sės gens).šitie jam 
taip pat dovanoję vienas rusiš- vė buvo antras atramos taškas tavo Lietuvos Lenkijos pietinę 
kas (tirštinęs ir dar kai ką, ką 
ambasadoriaus rankraščio per
rašinėtojas neBskaitė. Jis dar 
pažymi, kad jį apdovanojęs ir 
Padtito vietininkas Gedigold

torius, ginče dėl Žemaitijos bu
vo palaikęs Prūsijos Ordino pu
sę. Bet po 1422 m. sutarties su 
Ordinu dėl Žemaitijos Sigmun- 
das pritarė sutarčiai te jokių 

ambasadorius gatęs iš Vytauto sąlygų.
laiškus, kurie jam buvę reika- Išvažiuojančiam ambasado- 
liingl kelionei per tarkų kraš- riui Vytautas dovanojęs dar ke
tus. Matyti, k>4 atsargus am- lias šilko. Siūtas (soubes) zibe- ir dar davęs puikių dovanų (de 
baakd Piltu ėmė

, Galimi du keliai — laukti, ką 
nuties kongresas ir tada jo pa
skatas vykdyti. Kitas — patiem 
rodyti iniciatyvą vietos kultū- 
riimame gyvenime ir į kongre
są suvežti jau savus vietinius 
ĮLaimėjimus. Tada kongresas 
virstu tu laimėjimų manifes
tacija. ju viršūnė. Mums rodos, 
vaisingesnis antrasis kelias.

jaunimui, 
męs išeivijoje, toli nuo savo 
tėvų žemės ir neturėjo galimy
bės jo pažinti.

Kreipiamės į pasaulio lietu
vių jaunimą kviesdami atvyk
ti į mūsų mokamą jaunimo me
tų užbaigimą, studijų savaitę* 
jaunimo stovyklą ir bendrą IV 
P.A.L. Kongresą._

Parsivežę iš P.LJ. Kongreso 
ir stovyklos JAV gražiausius 
prisiminimus- ir įspūdžius, no
rime, kad užsimezgę ryšiai ir 
pažintis nenutrūktų.

Studijų savaitės ir stovyklos 
metu pagilinsime ir praplėsime 
savo lietuviškos kilmės dvasią.

Mūsų jėgos, mūsų Žinios 
Laisvai Lietuvai tėvynei

tas į šiemet šaukiamą kultūros 
kongresą. Kultūros kongresas 
lyg duotų šiem metam ypatin- 
gą žymę — kultūros rūpesčių mas. Nurodomas ukrainiečių /

pavyzdys. Katalikų Federacijai I J ) i
ar dar tiksliau Kunigų Vieny- H 
bei tai būtų uždavinys apsvars- ■ “
tyti, kokia perspektyva tokiai 
idėjai įvykdyti.

4. Specialus teras teks Ka- ■ .. .  , f
nados lietuviam — kuo jie pa- I 
sireikš tarptautinės parodos 
Montrealyje metu? Praverstų | > 
apie tai jau dabar daugiau nu- gtmf. Danguolė Razutyte prie lietuviško* koplytėle* Pfeto Kalifornijo* uni- 
girsti. verUteto muziejau* surengtoje lietuvių meno parodoje. Nuotr. L. Kančausko

Įdbmtoe yraGnilleberto pa
stabos apie Vytauto santykius 
su totoriaus ir turkais. Jis paste
bėję* dar Yieii| totorių, kurio

am- ir keturias kepures. O kuni- te apie Gedigaudą, kai iš Ka- niais pasiuntiniais į Konstanco savo vedybas, davęs Ringailai ambasadoriaus teismui. Kas su 
suvažiavimą šunaičių apkrikšti- didelę pes°ĮR * H ^^bięs Lie- jais padaryta, jis nepasako. Lai

mingai jis atgavęs dalį savo 
turto. Dalį palydovų su žiedais 
ir brangenybėmis jis pasiun
tęs iš Ag Kermano jūros keliu 
į Kaffą, o pats su kitais persi
kėlęs per Dniestrą. Čia jis suti
kęs totorių kaną, Vytauto drau
gą ir tarną (ami et serviteur au 
duc Witold). Pergyvenęs dar
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K. Matuzo gaminti spalvoti filmai apie Lietuvą rodomi Buenos Aires 1946 lapkričio 10 d. 
Balkone ties durim sėdi Lietuvos ministeris su žmona ir trim dukterim. Nuotrauka daryta 
filmo rodymo metu. “ Nuotr. J. Gilvydžio

PADĖKIME NUGABENTI LIETUVIŠKĄ FILMĄ i PIETŲ 
AMERIKOS LIETUVIU KONGRESĄ

CASTELNUOVO ŠAUKSMAS
Italiją užplūdę, potvyniai per 

kelias dienas padarė daugiau 
žalos, negu penkerius metus 
trukęs karas. Daug kur dar ir 
šiandien matosi ūkių su pa
skendusia ar vandeny plūdu
riuojančia manta (ir galvijais; 
sugadinta daug įmonių, pramo
nių, menu kūrinių. Daug gy
ventojų yra likę be pastogės.

Nukentėjo ir vietiniai sale
ziečiai, ypač Florencijoj (kur

Darbininko redakcija prašo mažos talkos
Sausio gale ir vasario pra

džioje Buenos Aires, Argentino
je, vyks lietuvių kongresas. Į 
jį keliauja nemaža lietuvių iš- 
Š. Amerikos. Iš Chicagos orga
nizuojamas net specialus lėktu
vas.

Tai pirmas Įvykis, kai į Pie
tų Amerikos lietuvių kongre
są vyksta tiek daug JAV lietu
vių. Tai tikrai stiprins lietuvy
bę, teigiamai veiks jaunimą.

Tai jaunimo dvasiai puose
lėti reikią nuvežti ir lauktuvių. 
Viena iš tokių dovanų yra fil
mas.

Filmas jau parengtas
P. Amerikoje jau ne kartą 

rodyti lietuviški apžvalginiai fil
mai. Juos iš čia nusiuntė Ka
zys Matuzas, kuris su broliu ne

kartą lankėsi Lietuvoje ir daug 
filmavo. Jis buvo pagaminęs 
savo pagrindinių filmų kopijas 
ir jas pasiuntęs.

K. Matuzas pagamino ir fil
mą apie lietuvių dieną New 
Yorko pasaulinėje parodoje. 
Filmas garsinis, spalvotas. Jo 
kopiją norima padovanoti Pie
tų Amerikos lietuviam.

Pirmasis filmu susirūpino 
Jurgis Gilvydis, pats filminin- 
kas, sėkmingai filmuojąs P. A- 
merikoje. Jis suprato, ką reiš
kia filmas. Nėra geresnio būdo 
lietuvių veiklai pavaizduoti, 
kaip filmas. J. Gilvydis surado 
pirmuosius pinigus. Jis atsiun
tė gintaru, kurį pardavus gau
ta 100 dol.

Dabar filmo kopijai užbaigti 
trūksta 150 dol. Tai labai ir la
bai nedidelė suma.

Filmo autorius kreipėsi į lie
tuviškas įstaigas: į Vilką, PLB 
pirmininką J. Bachūną, Tau
tos Fondą — prel. J. Balkūną. 
Paramos nesusilaukta.

Kartą paskambino redakci- 
jon ir tarp kitų reikalų prisi
minė šį. Redakcija pažadėjo pa
dėti, nes

redakcija mano, kad tokio fil
mo padovanojimas P. Amerikos 
lietuviam yra tikrai svarbus ir 
geras propagandinis dalykas. 
Filmas bus rodomas kongreso 
metu, bus pervežtas per visas 
lietuviu kolonijas. Gi surinkti 
reikia ne tūkstančius, o tik 150 
dol.

Kodėl Darbininkas ėmėsi 
šios akcijos?

Šiandien lengviau yra ne
veikti, kritikuoti, lengviau reng
ti tuščias pramogas, kurios nie
ko neduoda ir nieke ateičiai 
nepalieka, šiandien gi už vis
ką svarbiau yra jaunimo ugdy
mas lietuviška dvasia, lietuviš
kos kūrybos skatinimas ir pa
laikymas. Šiam žygiui jokia au
ka nėra per didelė. Tai ir skati
no redakciją kreiptis į skaityto
jus ir pasiūlyt savo tarpininka
vimą, kad jų bendrom aukom 
filmas galėtų nukeliauti į kon
gresą.

Kadaise, kai Prancūzija pa
dovanojo Amerikai Laisvės sta
tulą, vienas New Yorko laikraš
tis ėmėsi akcijos — pastatyti 
tai statulai pedestalą — pama
tus. Jis skelbė vajų ir iš žmo
nių rinku tik po vieną centą. 
Tie centai išmūrijo galingą 
ir stiprų pedestalą, ant kurio 
iškėlė Amerikos laisvės simbo
lį.

Ir mum reikia mažų, mažų 
aukų, kad galėtume sudėti 
pamatus lietuviškos kultūros 
statybai.

Prašom visus mielus mūsų 
skaitytojus, kurie reikalą su
pranta, atsiliepti Į mūsų bal - 
są. Prašom aukas siųsti: Darbi
ninko redakcija, 910 Willough- 
by Avė. Brooklyn, N.Y., 11221.

Jūsų mielą,, bičiulystę ir dos
numą prisiminsime spaudoje.

veda didelį profesinį centrą) 
ir Venecijoj, šv. Jurgio saloj 
(mechanikos ir spaudos mokyk
la): apsemtos virtuvės ir spaus
tuvės su visais įrengimais, su
žaloti mokyklų pastatai, moki
niai perkelti į kitas vietas ...

Castelnuovo saleziečiai lig 
šiol nuo potvynių nenukentėjo, 
nes šiaurinėj Italijoj, Alpių pa
pėdėj iki dabar jokių pavojų 
nebuvo. Vaikai irgi linksmi, 
mokosi ir laukia sniego.

Tačiau potvynių pasekmes 
jaučia ir tie, kurie nėra tiesio
giai nuo jų nukentėję — todėl 
ir mes.

Nors valdžia ir stengiasi iš
laikyti pirmykštes kainas, vis 
tik už kaikuriuos produktus 
(pav. benziną) jau reikia mo
kėti daugiau (sako — pašalpa 
nukentėjusiems nuo potvynių), 
ir kai kurie produktai, k^kį 
mėsa, daržovės, vaisiai branges
ni. O visa tai atsiliepia ir į 
negausius mūsų finansus.

Nuoširdus ačiū visiem, kurie 
duosnia ranka prilaikys, kad 
lietuviškasis jaunimo židinys I- 
talijoj nepaskęstų!

Užgimęs Kristus gausiai teat
lygina!

K. Pranas Gavėnas
Istituto Salesiano Lituano 

Castelnuovo Don Bosco (Asti) 
Italy

Paminklą šv. Tomui Moore 
Londone stato katalikai ir ang
likonai. Aukas tam tikslui ren
ka anglikonų arkivyskupas M. 
Ramsey ir katalikų kardinolas 
J. K. Heenan. Pirmą auką davė 
popiežius Paulius VI. šv. To

mas Moore buvo uolus katalikas 
ir valstybės sekretorius kara
liaus Henriko VHI valdymo me
tu. Kai Henrikas VIII pasiskel
bė anglikonų Bažnyčios galva, 
Tomas Moore pasitraukė. Ta
da jis buvo apkaltintas išdavi
mu ir 1535 nužudytas.

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:

LAISVES ŽIBURYS

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. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Nauja knyga religiniais klausimais
Daug vertimų į kitas kalbas 

ir pakartotinų laidų sulaukusį 
veikalą “Dans le Christ totai” 
netrukus bus galima skaityti 
ir lietuviškai. Šį Cambrai arki
vyskupo Emile Guerry parašy
tą veikalą lietuvių kalbon išver
tė tėvas Kęstutis M. Butkus, O. 
F.M. Lietuviškos laidos leidėja 
yra Agota Mikulienienė. Knyga 
spausdinama Lietuvių Enciklo
pedijos leidykloje.

Veikalas suskirstytas į tris 
dalis.

Pirmoji dalis svarsto asmeni
nį Kristų, Mistinio Kūno gal
vą. Jis yra viso gyvenimo šal
tinis, kuriam turi atsiduoti sie
la, jei nori dalyvauti pasaulio 
išganyme.

Antroji dalis aprašo gyvąją 
bendruomenę, kurią Pilnutinia
me Kristuje sudaro Mistinio 
Kūno nariai. Visos Kristaus

malonės ir dalyvavimas pačia
me Kristaus gyvenime stačia li
nija plinta iš Kristaus jo na
riams, kad savyje jis įgalintų 
juos dalyvauti švč. Trejybės gy
venime. Gulstine linija šis gy
venimas auga nuo kiekvieno 
nario kitiems visomis asketinio 
ir teologinio gyvenimo formo
mis.

Trečioji dalis parodo tapatu
mą Mistinio Kūno su Bažnyčia, 
kuri yra visuotina, viena, apaš
tališka ir šventa.

"Pilnutinis Kristus" — vei
kalas, naudingas visiem, besi- 
stengiantiem giliau pažvelgti į 
Bažnyčios sandarą. Knyga turės 
320 puslapių, įrišta kietais vir
šeliais. Kaina 5 dol. Jau dabar 
galima užsisakyti Lietuvių En
ciklopedijos leidykloje: 361 W. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. 
02127.

— Muziejaus bokšto varpus 
Kaune prižiūri, tvarko ir jais 
dažnai koncertuoja muzikas V. 
Kuprevičius su sūnum Gied
rium. Koncertų repertuare jie 
turį apie 400 dalykų, — lietu
vių liaudies dainų ir, žinoma, 
“tarybinių” meliodijų. Dabar 
rengia automatiškai skambinti 
naują dalyką. “Spalio garbei” 
kas šešios valandos bokšto var
pai skambinsią B. Dvariono me- 
lioęiiją iš dainos ‘‘.Kur Nemu
nas teka”- Tai -Tfgi ne lietu
vių, o “tarybinė” daina.

(Elta)Redakcija

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės į

Insurance - Real Estate
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — Tel. Vlrginia 6-1800.

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 89+h Avė., Richmond HjH, |4.Y.; H| 1-6799 
6755 S. Wes+ern Avė., Chtcago, ’1!L; 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 j New Yorko arba Chicagos įstaigas.

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairią moterišką drabužią 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. Woodhaven, N.Y. H42I

— Tel. 849-7240 —

- HAVEN REALTY -
Real Es+a+e • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax 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

ATSIŲSTA
Alė Rūta — ŽEMĖS ŠAUKS

MAS, apysaka.- Išleido Knygos 
Mylėtojų draugija Kanadoje A. 
Luko lėšomis, viršeliai dail. J. 
Paukštienės, 305 psl., kaina ne
pažymėta. Knyga išleista 25 
metų lietuvių trėmimui į Sibi
rą prisiminti.

Mykolas Vaitkus — DIENO
RAŠTIS, 1946 metų eilėraščiai, 
spaudė Immaculata Press, Put- 
nam, Conn., 160 psl., kaina ne
pažymėta.

O. B. Audronė — ŽINGS
NIAI TAKELIU, eilėraščiai. 
Spausdino Nida Londone. Ilius
tracijos dail. Vytauto Raulinai- 
Čio, 115 psl., kaina 3 dol.

Jonas Balys — LIEUVIU 
LIAUDIES PASAULĖJAUTA 
tikėjimų ir papročių šviesoje. Iš
leido Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas, mecenatas — lietu
vių tautinis akademinis sambū
ris, 120 psl., kaina 3 dol.

PAMINĖTI
Kazys Plačenis — PULKIM 

ANT KELIŲ, romanas iš kun. 
A. Strazdelio gyvenimo, II to
mas, antra laida. Išleido Vagos 
leidykla, 122 Wyckoff Avė., 
Brooklyn, N.Y., 11237. Pirmą 
tomą Vaga išleido prieš keletą 
metų.

Studentę Gairės — Liet. Stu
dentų Sąjungos laikraštėlis, lap
kričio nr. Redaguoja S. Makai- 
tytė, 22 psl., iliustruota, teks
tas rašomąja mašinėle parašy
tas, spausdinta ofsetu L. Enci
klopedijos spaustuvėje Bosto
ne.

Tėvynės Atgarsiai — Chica
gos aukštesniosios lituanistikos 
mokyklos mokinių žurnalas. 
Nr. 1 (44). Redaguoja J. Jasai- 
tytė, 20 psl., iliustruota.

Jose Rizal — PASKUTINIS 
SUDIEV, vertė Nadas Rastenis, 
atspausta rotatoriumi, 4 psl.

Skulptorės Elenos Kepalaitės parodoje gruodžio 4 Maspetho parap. salėje publika klausosi atidarymo kalbų

Dail. V. K. Jonynas, kalbėjęs atidarymo metu, sveikina skulptorę Eleną Kepalaitę jos kūrinių parodoje: de
šinėje matosi R. Kezio veidas. nuotraukos P. Ąžuolo

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuverns- bei pokyliams tortai 

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

Telefonas STagg 2-5938 t '

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - SEIMOS - VAIKŲ 

•vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių tf kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
Tel HYacint 7-4677

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

WIHTER GARDEN TAVERH
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

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

1883 MADISON STREET 
8ROOKLYN 27, N.Y. 

(Rldgewood)

Tel. EVergreen 2-6446
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NAUJA PREKYBOS ĮSTAIGA nas Šimanskis, Jonas Kodis, 
Katrė Degutienė, Feliksas Pi-

HARTFORD, CONN.

Nauja lietuvio prekybos Įstaiga min. Kazys Mikalauskas. Visi
Visoj Amerikoj plačiai žino- linkėjo klubo nariam vis dau-

ma televizijos, radijo, šaldytu
vų bei kitų gaminių firma Ad- 
miral Corporation suteikė at
stovo teises Hartfordo lietu - 
viui prekybininkui Antanui Ust- 
janauskui.

Atstovybės atidarymo proga

giau bendradarbiauti klubo vei
kloje ir gausiau lankytis klube 
ir jo parengimuose.

Kalėdų vakarienę paruošė 
darbščiosios klubo narės. 0. 
Brazauskienė, K. Degutienė, 0.
Jusinienė, O. Žemgulienė, K.

liponis ir Juozas Jamaitis; liko 
kandidatais: Juozas Asiūnas, 
Andrius Rėkus, Julius Baltulio- 
nis ir John Martin.

Diskusijose svarstyta, kaip 
patraukti narius aktyviau daly
vauti klubo veikloje, šiuo reika
lu svarų žodį pasakė klubo na
rys, “Tėvynės Garsų” radijo 
valandos vedėjas, Alg. Dragu-

Hartfordo liet, parapijos klebo-
nas kun. Juozas Matutis, daly
vaujant gausiam tautiečių bū
riui, pašventino naujosios at
stovybės patalpas ir palinkėjo 
sėkmės prekyboje. Gerb. kle
bono linkėjimai tuoj ir išsipil
dė, nes tuoj po apeigų tautie
čiai pradėjo užsakinėti šaldytu
vus, televizijos ir radijo apara
tus. Ta proga svečiai buvo pa
vaišinti lietuviška gira ir už
kandžiais. Visi išsiskirstė labai 
patenkinti, kad atsidarė nauja 
lietuviška atstovybė. Antanas 
Ustjanauskas liko sužavėtas, 
kad taip greit ir sėkmingai pra
sidėjo jo nauja prekyba.—Čik.

Iš L.A.P. klubo veiklos
Gruodžio 10 savo patalpose 

L.A.P. klubas surengė tradici
nę Kalėdų vakarienę. Kalbėjo 
klubo pirm. Juozas Thomas, se
kretorius Petras Simanauskas

Milerienė, O. Radžiuvienė, M.
nevičius. Pasak jo, reikia, kad

Baltulionienė ir E. Karienė.
Darbingas narių susirinkimas
Gruodžio 18 Įvyko L.A.P. 

klubo narių visuotinis susirin
kimas. Svarbiausia — valdy
bos ir Direktorių Tarybos rin
kimai. J naują valdybą išrink
ti: Juozas Thomas — pirm., 
Vaclovas Nenortas — vicepirm., 
Petras Simanauskas — sekret., 
Zenonas Pakalniškis — sek
retorius, Stanley Pater- 
son — finansų sekr., Antanas 
Ambrazas ižd., Juozas Asiūnas, 
John Vasil ir Ona Jusinienė— 
finansų sekr. padėjėjai; Anta
nas Laskus ir Albertas Petrai
tis — revizijos komisijos na
riai; Bronius Vedeikis, Julius 
Baltulionis ir Stasys Pikturna 
— garbės teisėjai.

Į Direktorių Tarybą išrink
ti: Antanas Mockus, Kazys Mi

klubas daugiau darytų- kulti
linių parengimų, tada nariai ir 
be didelių raginimų gausiai da- 
dalyvaus. Priminė ankstesnius 
laikus, kada taip darydavę, ir 
salėje buvę pilna žmonių.

J. Bernotas

P1TTSBURGH, PA.

Antanas Wenslovas, sulau
kęs 81 m. amžiaus mirė gruo
džio 22. Palaidotas gruodžio 
26 iš šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčios. Iškilmingas 
mišias aukojo velionies sūnus 
tėv. Kazimieras Venslovas, 6. 
F.M., dijakonu buvo tėv. Alek
sandras Žiubrys, O.F.M. ir sub- 
dijakonu — kun. Juozas Gir
dis. Nuliūdime liko sūnus tėv. 
Kazimieras, O.F.M., dukros 
Mrs. Walter Dursh ir Mrs. H.

ir buvęs Nepaš. skyriaus pir- kalauskas, Juozas Grinius, Jo- Dursh su šeimomis.

Philadelphijoje kariuomenės šventės minėjime tautinėm vėliavėlėm buvo atžymėtos veikliausios organizaci
jos. Nuotraukoje iš k. j d. Juzė Augaitytė— L. Moterų Klubų FečeraciJos, Phila. klubo pirm., Juozas Ardys 
— L. Bendruomenės, Antanas Flukšys — L. Tautinio Ansamblio, Edmundas Binkis — ateitininkų, Vincas 
Gruzdys — Tautinės Sąjungos, Gabrys Mironas — neoiituanų. Nuotr. K. Čikoto

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS
J. Kajeckas, Lietuvos Atsto

vas, gruodžio 3 dalyvavo Šv. 
Mato Katedros klebono, Apaš
tališkojo Protonotaro, prelato 
John Cartvvright, auksinio ku
nigystės jubiliejaus iškilmėse ir 
pamaldose.

Iškilmių proga Lietuvos At
stovas padarė pareiškimą, ku
rio ištraukos buvo atspausdin
tos gruodžio 8 d. “Catholic 
Standard” numeryje.

Pažymėtina, kad prel. Cart- 
wright virš 35 metų dalyvau-

pasakydamas gražius apie Lie
tuvą pamokslus, atsilankyda
mas Į Lietuvos Pas-bės priėmi
mus ir i Lietuvių-Amerikiečių 
Draugijos rengiamas iškilmes.

Gruodžio 10 Lietuvos Atsto
vas su žmona dalyvavo The 
Congregation of the Adas Is- 
rael Synagogue surengtame U- 
niversalinės žmogaus teisių dek
laracijos 18 metų sukakties mi
nėjime.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo

ŽINIOS
JAV viceprezidentas H. H. 
Humphrey. Iškilmės buvo ruoš
tos “to salute the chiefs of dip- 
lomatic missions to the United 
States”.

Jose dalyvavo apie 25 dipl. 
misijų šefai.

Mirus Washingtone gruodžio 
13 buvusiam Lenkijos ministe- 
riui pirmininkui Stanislaw Mi- 
kolajczyk, Lietuvos Atstovas J. 
Kajeckas pareiškė užuojautą jo 
sūnui Marian Mikolajczyk.

ja Vasario 16 minėjimuose.

Ką paliko . . .
(atkelta iš 3 psl.) 

visokios rūšies kombinacijos— 
tai piktžolės, kurios nuodija 
jauno žmogaus sielą."

Jaunuolių tragedijos siūlo ga
lą mokytoja aptiko, bet čia ir 
sustojo. Nebeieškojo šeimų 
tragedijos siūlo galo: kur tų 
begalinių girtavimų, sukčiavi
mų ir “visokios rūšies kombi
nacijų” priežastis ir paskata? 
O šis siūlas kaip tik veda i ru
sų bolševikų Lietuvon atneš
tąjį “naują gyvenimo būdą" bei 
santvarką. Girtavimui pereitą 
vasarą irgi buvo paskelbta sus
tiprinta kova, bet tik viena ran
ka. Kita ranka tebepalaikomos 
visos sąlygos girtavimui klestė
ti. Pastebima tik viena permai
na: rusų valdžios biizgintojai 
liovėsi girtavimą vadinę “bur
žuazinių laikų atgyvena"

(Elta)

Joseph C. Musket, centre, prisaikdinimas naujoms pareigoms. Dešiniau — 
prel. J. Miliauskas, šv. Juozapo lietuvių parapijos klebonas Scrantone, Pa.

PAMINKLAS K. ŠAULIUI
Gruodžio 10 Berne buvo su

sirinkęs komitetas, kuris pasi
ryžo pastatyti paminklą 1964 
Lugano, Šveicarijoje, mirusiam 
Vasario 16 d. akto signatarui, 
prelatui profesoriui Kazimierui 
Sauliui.

Komitetas šitaip pasiskirstė

WORCESTER, MASS.
Kalėdų eglutę Aušros Var

tų parapijos salėje surengė šeš
tadieninė mokykla Kalėdų 
antrą dieną. Trumpu žodžiu su
sirinkusius pasveikino mokyk-, 
los vedėjas Jonas Baškys. Mo
kinių programą parengė vargo
ninkas V. Burdulis. Programo
je buvo Kalėdinis vaidinimas, 
programos misijonierius tėv. 
Tautkus papasakojo apie Kalė
dų papročius rytų Afrikoje.. Lie
tuvių Bendruomenės vardu svei
kino J. Starėnas, tėvų komite
to vardu P. Babickas. Atsilan
kęs Kalėdų senelis (Pr. Račiu- 
kaitis) vaikahY išdalijo dovanas. 
Mokykloje dirba šie mokytojai: 
vedėjas J. Baškys, kun. J. Ste
ponaitis, J. Dabrilienė, Br. Gie
da ir V._ Burdulis. Vėliau buvo 
užkandžiai.

Algimantąs Norkevičius sau
sio 6 išvyksta Į Meksiką, kur 
vadovaus vaistų gamybai. Jis 
yra gimęs 1939 Alvite. Po karo 
per Vokietiją atvykęs Ameri
kon, čia baigė šv. Kazimiero pa
rapijos mokyklą, vidurinę mo-
kyklą. studijavo chemiją; atli> 
kęs karinę tarnybą, pradėjo 
dirbti švedų Astra Pharmaceu- 
tical Co. Bendrovės centras yra 
Stockholme, antras fabrikas

Švietimo valdybai 
vadovaus lietuvis

SCRANTON, PA.
Scrantono miesto švietimo 

valdybos pirmininku-prezidentu 
išrinktas lietuvis Juozas C. 
Muskett. Perimdamas pareigas, 
'pažadėjo tęsti visa, kas gera 
buvo praeityje, ir siekti aukš
tesnių tikslų. Specialiose į pa
reigas Įvesdinimo iškilmėse da
lyvavo ir prel. J. V. Miliauskas, 
kuris sukalbėjo maldą. Nauja - 
sis švietimo valdybos pirminin
kas priklauso lietuvių šv. Juo
zapo parapijai.

Jo paskyrimą ir priesaiką plau
čiai aprašė The Scranton Ti- 

. mes gruodžio 6 laidoje.

pareigomis: pasiuntinybės pata
rėjas dr. A. Gerutis, Berne,— 
pirmininkas, kun. Antanas Tra- 
nevičius — Saleziečių Institu
to Castelnuovo Don Bosco, Ita
lija, administratorius-vicepirmi- 
ninkas, Ona Linderienė, Berne, 
— kasininkė, dail. Vincas A- 
leksandravičius, Castelnuovo 
Don Bosco — narys ir dr. A. 
TIofer-Dargužas, Thun—narys.

Posėdyje taip pat dalyvavo 
skulptorius Gabrielius Stanu- 
lis, dėstąs skulptūrą Ženevos 
meno mokykloje.

Pasitarimo metu buvo pasi
keista nuomonėmis dėl pa
minklo ir aptarta sąmata.

Išaiškinus kai kuriuos forma
lumus su Lugano kapinėmis, 
visuomenė bus painformuota 
apie tolesnius komiteto suma-' 
nymus bei darbus.

Tenka pastebėti, kad Luga
no palaidotas ir kitas Vasario 
16 d. akto signataras, Įgaliotas 
ministeris dr. Jurgis Šaulys.

Worcesteryje, iš kurio vadovau
ja Amerikoje esančiom įmo
nėm. Suplanuota pastatyti vais
tų fabriką ir Meksikoje. Nau
jos Įmonės vadovybėn parink
tas Algis Norkevičius. Meksiko
je jis išbus dvejus metus. Jis 
yra susipratęs lietuvis, veikė a- 
teitininkuose ir skautuose, da
bar yra skautas akademikas.

Pr.

NASHUA, N. H.

Vincas Tūbinis (Dugan), gy
venęs 177 W. Pearl St., Na- 
shua, N.H., gruodžio 4 nuvyko 
pas savo seserį Į Daytona 
Beach, Florida, praleisti žiemos 
atostogų. Jo atostogos buvo la
bai trumpos, nes gruodžio 6 
staigiai mirė.

Velionies kūnas parvežtas Į 
Nashua, N.H., ir palaidotas iš 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčios parapijos kapinė
se. Velionis buvo veteranas ir

STAMFORD, CONN. (
Stamfordo Lietuvių Bendruo- 

enė gruodžio 3 Genovese sa
lėje surengė septintą individuar 
linę Jono Rūtenio tapybos dar
bų parodą.

šioje parodoje Jonas Rūte
nis išstatė 28 Įvairaus dydžio 
drobes, kurios žiūrovus sudo
mino ir parodė menininko ga
bumą išreikšti idėjas spalvomis.

Parodoje atsilankė ne tik 
Stamfordo ir apylinkės lietu
viai, bet ir svečiai iš tolimes
nių vietovių.

Galima pažymėti, kad dauge
lio Stamfordo lietuvių namus 
puošia Jono Rūtenio darbai.

Dvi savaites vėliau, gruodžio 
17 Lietuvių Moterų Federaci
jos Klubo Stamfordo skyrius 
suruošė vaikų eglutę toj pačioj 
Genovese salėje.

Eglutės programą parinko Ja
nina Biliūnienė, buvusi Lietu
voje mokytoja. Ji drauge su 
Aušra Vaitužiene, šių metų sky
riaus pirmininke, rūpinosi vai
kų paruošimu programai. Regi
na Lopaitė, talkininkaujant Ma
rijonai Ogdenienei, paruošė 
jaunųjų chorą. Programoje pa
sirodė įvairaus amžiaus jauni
mas: dainuodamas, deklamuo
damas, šokdamas ir grodamas 
Įvairiais instrumentais.

Kalėdų seneliui išdalinus do
vanas, vaikam, tėveliam bei 
svečiam buvo vaišės.

Pastebėtina, kad šioje mažo
je lietuvių kolonijoj (mažiau 
50 šeimų) jau daugelį metų reiš
kiasi Lietuvių Bendruomenė, 
Balfas, Vasario 16 gimnazijos 
rėmėjų būrelis, Lietuvių Mote
rų Federacijos Klubo skyrius 
(anksčiau Moterų Ratelis) ir ke-
lėtą metų šeštadieninė mokykla.

M. Žemaitaitis

i nriiniimw——n ~n i ii—

IŠ VISUR
— Pranas Gudas, žurnalistas 

ir redaktorius, gruodžio 28 stai
ga mirė Chicagoje. Palaidotas 
iš švMarijos Gimimo parapijos 
bažnyčios gruodžio 31 šv. Ka
zimiero kapinėse. Pranas Gu
das yra dirbęs “Katalike’^ “Dar
bininko”, ir “Margučio” re
dakcijose. Yra dirbęs ir “Drau
go” administracijoje ir talkinęs 
redakcijai.
....—^-Algirdas Budreckis, Vliko 
valdybės narys, bus pagrindi
niu kalbėtoju Chicagoje korp! 
Neo-Lithuania rengiamame Va
sario 16 minėjime.

. —\Prel. J. B. Končius sausio 
23 išskrenda į Pietų Ameriką 
lankyti Amerikos episkopato 
labdaros Įstaigų (C. R. of NC 
CB) ir susipažinti su lietuvių 
gyvenimu. Lankysis Venesuelo
je, Brazilijoje, Urugvajuje, Čilė
je, Peru, Kolumbijoje. Taip pat 
dalyvaus Pietų Amerikos lietu
vių kongrese Argentinoje.
- — Pedagoginiame Lituanisti
kos Institute nuo sausio 7 pra
dėjo dėstyti nauja lektorė dr. 
Viktorija Skrupskelytė, Chica- 
gos universiteto prancūzų kal
bos ir literatūros profesorė. Pe
dagoginio Lituanistikos Institu
to studentam ji dėstys lietuvių 
literatūros metodiką ir mokyk
linę praktiką. Praktini pamokų 
vedimo darbą Instituto studen
tai atlieka Chicagos Aukštesnio
sios Lituanistinės mokyklos 
klasėse.
— Į Pedagoginio Lituanistikos 

Instituto neakivaizdini skyrių 
paskutiniuoju metu įstojo 14 
naujų studentų iš Argentinos: 
R. Čekanauskas, B.E. Čekanaus
kaitė, Audra Deveikytė, J. A. 
Dielinikaitis, N. V. Hukaitė, 
Rasa Kairelytė, Zuzana Katinai- 
tė, G. C. Kliauga, H. Levanavi- 
čius, Liucija Masiulionytė, Mir
ta Rukšėnaitė, Irena Simanaus- 
kienė, Liucija Sudniūtė, Alfon
sas L. Vibrantas. Jie visi yra ir 
Argentinos aukštųjų mokyklų 
(universitetų) studentai. Iš viso 
nuo mokslo metų pradžios i P. 
L.I. neakivaizdini skyrių Įsirašė 
ir pradėjo darbą 21 studentas. 
Lituanistines studijas neaki
vaizdiniu būdu galima pradėti 
betkada ir betkur gyvenančiam. 
Kreiptis adresu: P. L. Institu
tas, 5620 S. Claremont Avė., 
Chicago, Illinois 60636, U.S.A.

— Vokietijos universitetuo
se šiuo metu studijuoja 46 lie-

— Birutė Kazlauskaitė, Vin
co ir Valerijos Kazlauskų duk
ra, dėl savo išskirtinų gabumų 
matematikoje, Los Angeles 
Immaculate Heart aukštesnio-

tik 55 m. amžiaus. Nuliūdime 
paliko žmoną Jeannette, sūnus 
Robertą ir Vincą, kuris tarnau
ja Laurel Bay, S.C., dukrą Ma- 
rie, tris brolius, dvi seseris, 
penkis anūkus ir daug giminių.

Simonas Ulčiokas gruodžio 
7 šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos naudai surengė Whist par- 
ty. Padaryta nemaža pelno. A.

tuviai studentai, kurie priklau- 
SO Vokietijos Lietuvių studentų 
sąjungai. Šia vasarą VLSS val
dyba numato surengti pabaltie- 
čių studentų suvažiavimą Huet- 
tenfelde, Romuvos sodyboje. 
Studentų sąjungai vadovauja 
stud. Ričardas Baliulis.

. — Ona Baužys ir Alvydas 
Bučiūnas savo dailės darbus 
išstatė Balzeko Lietuvių kultū-

sios mokyklos vadovybės iš vi
sos mokyklos išrinkta kaip vie
nintelė kandidatė gauti Nation
al Merit Scholarship stipendi
jai. Dėl jos pažangumo mate
matikoje jai leista lankyti pa
skaitas universitete, nors aukš
tesniąją mokyklą ji baigs tik 
kitą pavasari. Birutė taip pat 
išrinkta Į mokyklos mokinių at
stovybę iždininkės pareigom.

Vliko posėdyje kalbi pro f. B. Vitkus, už stalo buvęs Vliko pirm. v. Sidzikauskas, darbo prezidiumas — J. Sonda, K. Drunga ir sekr.
V. Galvydis. Nuotr. V. Maželio

ros muziejuje. Paroda atidary
ta sausio 7. Ją galima lankyti 
per visą sausio mėnesį kas
dien nuo 1 iki 4:30 vai. popiet.

Šalia mokslo ir veiklos mokyk
loje, Birutė daug laiko skiria 
skautų veiklai ir yra uoli para
pijos choro narė.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K4 PASIRYŽO AJE — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ. REIKALINGA JŪSŲ AUKA 
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TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)
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Dvi draugės

“SS

~ “Gulbė* Gtoiunč” —4 Barte* landė. Patartos 
tos RadvŪaitės ir Tigimnnfo išankstiL VIa 
Augusto peilės ir jų gyvenimo Bilietų karna: 
’Mtonnę <tnin% pimyų ar. / .iniįiĮiitifiMi. ~ 
Griniaus, matysime Clevelande užsisakyti pas 
sausio 21, šeštadienį, 7 v.y. šv. 581-7727 fr pa

> Jurgio liet parap. salėje. V* --------------------
-Wmą rengia Ctevetaodo Alei- i ri?

Uetuviy Fondo vajaus komitetu 
apylinkėms rekomenduojamos

■. / '■ ■ kvotos • .

į Vaidina Hamiltono lietuvių 1966 spaltota^rite toėn. į 
teatras Aukuras. Režisuoja ąfc- fondą įstojusių Bariųtoįįo- 
tarė Bena Dauguvietytė-Kndą- mas sąrašaam

Po 100 dol' aukojo: Jadzas 
Venskrva, Vytautas -'ir Stasė 
Pauliouiai, MOton W. Blumen- 
thal, AlfcmąsirJ&futė Svflai, 
Antenas ir Vęferija Girniai, 

-Z i "Gulbės Giesmės” premjera Konstancija Rusienė, Juozas 
$ btivo Hamiltone. Praėjo su pasi- Rūpinsiąs, Balys ir Palmira 
^sekimu. Po to Gulbės Giesmė’ Graužiniai, a.a. Jonę Giedriko 

suvaidinta Toronte, Rocbestery- 
je, Detroite. Pastatymus spau
da Įvertino labai gerai ir lin- 
kėjo kad neliktų nė vienas lie
tuvių kolonijos, kurios neap
lankytų “Gulbės Giesmė”.

•-Sausio 21 nfatysime Cleve-

KOCnMHra,* • ♦ -
Lietuvių eilės retėja, nes mir

tingąsias labai pardėjo.
atmint įnašas Pasaulio Lietu- reiių metų laikotarpy mūsų 
vžų Ratai. Orgamaacijųs^a., k<>K»ija-neteko 28
Juozas ir Genovaitė Mažeikai, menų. Liūdna, kad tautio 
Albinas ir Antanina Repšiai, su kuriais teko draugauti, 
Bernardas Tamulevičius, Ku- staiga iš mūsų tarpo išstok 
nigas K. Pugevičius, Juo- Musų kolonijoje mirė pc 
vąs-T.indas ir Pieną Baub- tais metais: Apanavičius - 
riai, Kęstučio Skautų Vyčių Bū- Steponas Mastauskas —

ta, LFyąftriybė siekia sutelkti nedaug ar visai negauta. LF va
isu pąsOhpddmmais> iki 1968 ju- dovybė proporcingai pagal ko- 
biltejūnų metų pabaigos. Pras- lonijų dydį rekomenduoja kvo- 
vningiėyiai ir įspūdingiausiai 
lietuviai išeiviai atžymėtų Lie
tuvos nepriklausomybes atgavi-, 
mo 50 metų jubiliejų, užbaig
dami telkti iki tų metų pa
baigos milijoną dolerių LF1

Kiekyiąpoj didesnėj lietuviu 
kolonijoj veikia LF vajaus ko-

1. Marųuette Park, Illinois-------
2. Cicero - Berwyn
3. Melrose Park • —z--------- :
4. Springfield -----------------

Pirmoje skiltyje skaičiai nu
rodo rekomenduojamą kvotą, 
antroje — kiek toje kolonijoje 
į L F jau įnešta, trečioje — 
kiek kurioje kolonijoje dar- rei
kia surinkti iki 1968 gruodžio

...

155,000 40,7001* 114300

Nuotr. R- Kisieliaus

LOS ANGELES. CALIF.
Kalėdų eglutė *

Los Angeles šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos tradicinė 
Kalėdų eglutė buvo sausio 2 
parapijos salėje. Pastatytas V. 
Frankienės scenos vaizdelis — 
“Stebuklų naktis”. Pastatyme 
įvairiose rolėse dalyvavo apie 
30 vaikų. Kalėdų senelis apdo
vanojo vaikučius, bet jis pri
ėmė ir vaikų atneštas dovanė- 
les, kurias persiųs pavergtos 
Lietuvos vaikučiam. Programo
je dar buvo vaikų choras, di-

valdyba: S.J. Paltus, V. Vidžiū- 
nienė ir V. Bakūnas. Revizi
jos komisijon įėjo: A. Latvė- 
nas, I. Medžiukas ir prof. J. Ti- 
ninis.

Vytauto Beliajaus 
pagerbimo vakaras

Gruodžio 17 Lietuvių namuo
se -ĮvVko pasitarimas, kuriame 
buvo nutarta pagerbti tautinių 
šokių Amerikos kontinente 
mokytoją bei populiarizatorių 
Vytautą Beliajų. Pagerbimo va
karas numatytas surengti su į- 

riguojamas mokyt. O. Razutie- domia programa,tautiniais šo-

PADĖKA
pastangas organizuojant suva
žiavimą; dėkojame rengėjam, 
visiem talkininkavustom ar da- 
lyvavusiem, kurie darbu, au
komis, ar savo asmens pakilia 
nuotaika pelnė darbuotei sėk
mę.

Lietuvių dosnumas atsilie
pia į seselių širdžių dėkingumo 
gelmes, švenčių proga minė
jome savo geradarius šventų 
Mišių aukoje. Prašysime Nau
jagimį Vaikelį atlyginti brangio
mis malonėmis yfctem, kurie 
mums gera daro.. Naujieji me-

menų. Liūdmų kad tautiečiai, 
su kuriais teko draugauti, taip 
staiga iš mūsų tarpo išsiskyrė.

Mūsų kolonijoje mirė perei
tais metais: Apanavičius —73 
m., Steponas Mastauskas — 81 
m., Petras Cereška - 
Povilas Lukas — 77 m., Jonas 
Beieckis, Petras Bugailiškis — 
81 m., Karolis Raugola 12 
m., Zuzana Zdanevičius — 61 
m., Morta Kananskienė, Moni
ka Vasiliauskienė—72 m., Sta
sys Janaitis — 75 m., Genė 
Zurauskienė — 50 m.r Juozas 
Saulis 74 m., Alenas Berta? 
Sus — 51m., Vilimas Lastaus- 
kas — 76 m., Agota Stanevi
čius — 77 m., Andrius Stirna, 
Primas Petravičius /— 81 m., 
Juozas paridento — 74 nt, Ma- 26. 
rijona Kislauskas 82 m., Juozas 
Žemaitis — 79 m., Aleksas Kaz
lauskas — 82 m. Jonas Vaiva-

lituanist. mokyklos vedėjas L 
Medžiukas, inž. E. Radvento ir 
LB L.A. apylinkės atstovas J.

kiato, dainomis, muzika vasa- Žukas.
Žurnalistai išsirinko rio 4 šv. Kazimiero parapijos Rengėjai pageidauja bei pra- 

naują valdybą salėje. Į vakarą pasižadėjo at- š°> organizacijos tuo metu
Gruodžio 18 šv. Kazimiero vykti pats V. Beliajus. Sudary- nedarytų parengimų ir būtų su- 

parapijos patalpose įvykusiame tas rengėjų komitetas, į kurį daryta proga kuo didesniam 
Lietuvių žurnalistų skyriaus su- įeina: Lietuvių Dienų žurnalo žmonių skaičiui ateiti į šį vaka-

nės.

t Kasmetinis Schuylkill Coun- 
ty Lietuvių Dienos; suvažiavi
mas pačiose vasaros kaitros die
nose yra tarsi pirmatakas, skel
biąs Kalėdų švenčių dosnumo 
dvasią, šiomis dienomis susilau
kėme labdaros įstaigom Lake- 
wood Parko Lietuvių Dienos su
rinkto pelno dalies. Tai auka 
gerųjų lietuvių, kurių širdys 
nuolat atviros ir visuomet pa
lankios sušelpti bei remti vie
nuolynus ir jų vedamas įstai
gas. Širdingai dėkojame gera
dariam ir rėmėjam. Dėkojame 
ypatingai parapijų kunigam ir tai tebūna vištom palaimingi. 60 m., Ona Žemaitienė, Vincas 
draugijų vadam už rūpestingas* Motina M. Juozapa Lupkevičius — 78 m., N. Irši-

šv. Kazimiero Seserys ntonė — 75 m., Ona Putrimie- 
Newtown, Bucks County, Penn. nė -

Waukegan" 
Lemont ____
E. St. Louis 
Briį^iton Park 
Bridgeport 
Gage Park 
Aurora --------

— 66 rh., 12. Roselapd —
13. Towp 6f Lake
14. Westdde -----
15. Willow Springs
16.

18. New York, New York
19. Rochester ________
20.
21.
22.
23.
24.

Rockford

60 m., Ona Žemaitienė, Vincas

76 m. CX

ATSAKYMAf TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

27.
28.

Maspeth ---- -------- -------
Amsterdam------------ :—
Los Angeles, Califomia —
Long Beaeh —________ .
San Francisco --------- —
Cleveland, Ohio ------- .....
Detroit, Michigan —.—
Grand Rapids  
New Buffalo_________
Boston, MassJachusetts __
Brockton ...... . ........
VVprcevter -----------------
Philadelphia, Pennsylvania 
Pittsburgh __________
Waterbury, Connecticut

_ 10,000
5,000 

L —10,000 - 
5,000 
7,000 

_ 55,000 
_ 5,000
_ 10,000 

5,000
... '■ 2,000

2,000
2,000

.........1,000
5,000
5,000

„ 120,000 
„ 25,000

1,000
1,000 

_. 90,000
5,000 

_ 10,000 
100,000 

... 100,000 

... 10,000
1,000 

20,000 
„ 10,000

20,000 
15,000
2,000 

.... 15,000
... 12,000

6,100 
2,500

: 5300 
1300 
2,600

41,200 ? 
2,800 
5,400 
4,400 
1,400 

900
1,300 

900 
3300 
4,000

87,300 
12300 

700 
850

3^00 
2,506 
4,700 
3^00 

. 4,400 
13,800 
2,200 
4,600 

600 
600 

1,100 
700 

, 100 
1,700 
1,000 

32,700 
12,200 

300 
150

5,400 84,600
300 

0 
21,900 
16,400 
2,300 

200 
8,900 
3,300 
4,700 

v 5^00 
200 

4,300 
6,800

5,000 1,500 * 3,500
5,000 1,40) 3,600

10,000 400 9,600
3,000 600 ' 2,400

4,700 , 
10,000 
78,100 
83,600

7,700 
800

11,100 
6,700

15,300 
9,200 
1,800

10,700 
5,200

sirinkime, kuriam pirmininką- leidėjas A. Skirias, solistė L. susitikti bei pagerbti tą
vo buvęs pirmininkas rašyto- Zaikienė, mokyt. O. Razutienė, asmenį, kuris per eilę metų yra 
jas A. Mironas, išrinkta nauja ALT L.A. skvr. pirm. S. Paltus, daug nuveikęs propaguo- 

---------------------------------------------------------------------- ---------------------------- damas tautinius šokius tarp ki-

MOKSLO ŽINIOS

. 30. 
31.

: 32. 
. 33.

34.
35. Hartford _________ _
36. New Haven
37. New BrĮtain , ______
38. Bridgeport________
39. Stamford__________
40. Elizabeth, New Jersey _ _______ 10,000 \ T30d 5,200
41. South New Jersey----------------- 10300 . ... 800" 9«?00
42. Linden __ _______________ 10,000 . ■ '-40ff ' ‘į^O
43. Jersey City ______________ _ 5,000 ' ' 5ippO
44. Newark ______________________ 5,000 100 /HfįbO
45. Patenen - 5,000 ■ : 700r; ’'i^,J3P0
46. Keamy-Harrison ------  5,000 200 '!4į3OO
.47. Kenosha-Racine, VVisconsin___  18,000 6,300 11,700
48. Omaha, Nebraska _________ 10,000 3,100 6300

10,000 2300 7,200
10,000 1,100 8,900
10,000 1 300 8,700
4,000 2,600 .1,400
4,000 0

Rosfindale, Boston, Man. 02131.
tataučių, organizuodamas šo
kėjų grupes ir tuo garsinda
mas Lietuvą, kurią jis paliko 
būdamas dar jaunuolis. IJA

MAŽAMEČIAI AUTOMOBILIŲ žįstamas, kurto turi savo g> 
.r. • . ... SAVININKAI ražą, įspėjo, kad tuo automo-
Klaipedos minėjimas biiių važiuoti pavojinga. Vaikas

Saturnas — antra didžiausia 1968 metais Icarus, vienas is Mažosios Lietuvos Bičiulių d- Klausimas nežino ką daryti Tėvas nuėjo
planeta mūsų saulės sistemo- tų akmenų, kurio diametras yra ja Los Angeles mieste šiemet Mūsų 19 metų sūnus nutarė . pardavėją. Tas riš 
je. Jo diametras 75,000 m. Iki apie 1 mylia, priartės prie že- Klaipėdos atvadavimo minėji- pirkti automobilį. Mudu su vy- pataisyti, bet nepataiso 

\ Paimti automobilį atgal nesu

tinka. Sako, jis, nors ir maža
metis bet nebuvo vienas, nes 
motina buvo kartu. Ftašau 
mums patarti, kas daryti. Ar 
mes turime išeitį, ar ne. Ro
dos, dėl keleto šimtų dolerių 
gal neverta nei pas daVokatą ei-

* - . - - - ... . ,. - . ti. Turbūt, ir jam reikėtų ke-
uolys”, susidaręs iš sušalusių link. (Oro spaudimas ir potvy- pianistui Montvydui Preikšai- motelį gauti. Jis turėjo porą do- 
erdvės dujų, diametras apie 150 niai, kuriuos sukeltų).
mylių. Apie Saturną apsisuka 
per 18 vai. Atstumas nuo pla
netos žiedų — 51,900 rj|lių.

Surastas K-tas Saturno palydovas SAVININKAI

49. Baltimore, "Maryland
50.
51.
52.
53.

. Beverly Shores, Indiana

. Washington, D.C. ___
Phoenix, Arizona

. Colorado, Colorado
P.S. Grafoj — LR jau jnežta — įskaitytos ir artimesnės vietovės iž 

kurių LF valdyboj įnašai gauti tiesiog ii aukotojų. Šioj grafoj 
skaičiai yra apytikri. (LF vald.)

4,000

mą rengia sausio 14, šeštadie- ru buvome labai nusistatę prieš 
nį, 7:30 vai. vak. Lietuvių Tau- tokį sumanymą, bet jis ramy- 
tinių Namų salėje — 3356 Glen- bės nedavė, kol sutikome. Ta- 
dale Blvd., Los Angeles. čiau pasakėme, kad duosime

Minėjimo programoje numa- jam 300 dolerių, bet daugiau
tyta: Klaipėdos Pedagogikos ne cento. Pats turės automo-
Instituto lektoriaus — teisinin- bilį apdrausti ir visas išlaidas

ja pastebėjo dešimtą mėnulį— lių platumo duobę ir sunaikin- ko Hermano Tumo kalba, so- užmokėti. Jis, žinoma, su vis-
palydovą. Tai yra “sniego ka- tų viską per šimtus mylių ap- listės Lucijos Zaiktonės dainos, kuo sutiko, kad tik tą auto*

šiol buvo žinoma, kad jis tu- mės per 4 mil. mylių. Tai yra 
ri 9 palydovus — mėnulius. Ne- per arti, ir kai kurie astrono- 
paprasti žiedai, juosia aplinkui, mai nerimauja. Jei tas dangaus 
padaro planetą nuostabiausiu kūnas, kuris susideda iš gęle- 
padangių kūnu. Sausio 3 pran- žies ir nikelio, atsimuštų į že- 
cūzų astronomai apskaičiavo ir mę, keliaudamas 10 mylių per. 
Amerikos laivyno observatori- sekundę, tai išmuštų 20 my-

VADOVĖLIAI, KNYGOS JAUNIMUI

~ ■ teta šunta dar užmokėti, o gal
čiui akomponuojant. Be to, pia- lenų sutaupą. Jis manęs papra- g
nistas M. Preikšaitto paskam- šė nueiti su juo pas pardavėją, vakarMI MaasadMNStts
bins dar porą dalykų., . pas kurį jis matęs neblogą ra- ' .daly

Įėjimas visiem laisvas ir ne- tomotelį už 550 dolerių. Ne&O* v .
mokamas. įėjau eiti, bet noėjra. Parda- Atsakymas

Jau visa eilė metu čia kas- vėjas užtikrino, ihd automebi- Jd taftas pasirašė sutiųt|- 
met rengiamus Klaipėdos mtoė- lis paikiai važtoj beveik kaip aeieeanst jb yfa pfcfcija*-

MEŠKIUKAS RUDNO8IUKAS, V. Nemunėlio, nauja laida S&00 
SENOLES PASAKOS, S. Tomarienės...... ...... . ..............
KETURI VALDOVAI, S. Džiugo . .... . ..................... .......
NEKLAUŽADOS, S. Džiugo ....................... ....... ...........
DIDYSIS REIZA8, P. Gavėno ....... .............. ...................
ŪKS WAG0U, P. Gavėno vertimas .................... .......
LABAS RYTAS VOVERE, J. Mingėlo* ................ :...
žAIZARAS, O. Cibo, paoaka mažiems........ ..... ...............
SNAIGIŲ KARALAITĘ J. Narfinėo, pasaka _______
GULUS KARALIAUS PATI, liaudies pasaka _______
GINTARO TAKAIS, J. Kartinės, eūėraitakai mažiems ....... S1J0
JAUNIEJI DAIGELIAI, J. Narinės, eiMraKiai vaikams..... ŠUO
LIETUVOS LAUKAI, S. Jonynienės, V skyriui skaitymėliai SX00 
TSVIMCf SODYBA, J. Plato, III skyriui skaitymėliai___  $240
ALGI* Mt ALYTS, spalvavimo knygutė ..............................— $040
SU TRISPALVEI mintys vaikams ......... —........... $0.7S
LIKtttitlV KALBOS GRAMATIKA, J. a. ir J. 2. l-ji dalis $240

03.50 
$240 
$2410

9240 
$140

Pluto planeta yra toliausiai 
nuo saulės. Jei ten kokia gyvy
bė būtu galima, tai ji matvtų 

Iki šiol mėnulių — palydo- saU]ę šiaurės žvaigždės didu-
vų skaičius mūsų saulės siste- m0 pjut0 apsisuka apie saulę
m«je buvo 31; Sis naujas pa- Taigi vie- ______

yra 32-as. nen metai Pluto PIanet°Je Y™ lietuvių publika. Jos rengėsi me stovyje. Ataptt sutartį ir mečim to pnrtta$ėjw.
Iš devynių planetų mūsų tygūs mūsų 248 metams........A. laukia ir šiemet vii. prašė manęs pasintyti, bet M, ]foh TmbMs ir tamtt SB juo

saulės sistemoje 3 neturi jokių . s®*0 FPėte, visai atriša- nuėjusi, fektlB jn tas, ki
palydovu-mėnuHų, ty. Merku- kiau ir neparirašimL Taigi, su- kas buvo ratou»bffio “prtė-
rijus, Venera ir gal Pluto. Mū- I^vvlf!! 1 P llPilTVlH IrfttovnFtofcli įtarimas buvo put akylas sfi- Itono nutMtooe jiš tari
sų žemė turi Vieną taėnulį, 1SVYKa l ADlCriKOS IietUVių KORgTeSf naus vardu, jtoirprairate. teisę grąžinti pardavėjui rato- 

Marsas 2, Jupiteris 12, Satur- JAV Lietuvių Bendruomenė Lietuviškoji visuomenė, o Keletą dienų Mtatos buto'lai- mobQ| ir iŠ jo itosūniauti užzno-

tanas 5 ir Neptūnas 2. . z Amerikos lietuvių kongresą ir mi gausiai kongrese dalyvauti. ■Bs užsimokėjo fr draudimą:

taip vadinamų asteroidų ar pla- vasario 2-6. Prieš kongresą, sau- vienas iš svartnansių tatitin 
netoidų Tai yra didžiuliai ak- šio 27 — vasario 2 įvyks jau- gyvybės išlaikymo priemonių, 
menys. didžiausias iš jų, Ceres, nimo studijų savaitė netoli Bue- 
turi 480 mylių diametrą. Tas nos Aires. Po kongreso bus 
“akmenų” debesis sukasi anie dviejų savaičių jaunimo stovyk- 
saul® orbitoje tarp Marso ir Ju- la Kordobos kalnuose.

Ekskursija išvyksta iš Mia-

Vykstantieji prašome tuOjlu 
registruotis pas Dalią Tallat- 
Ke’.pšaitę, 2651 W. 65th. St, 
Chicago, Illinois 60629, telefo
nas: 312-434-6615. Ten pat ga-Piterio. Spėjama, kad tai Ūku-

* oai didžiulės planetos, kuri mi, sausio 25. Kelionė iš Mia- 
sprogo prieš milijonus metų, mi į Buenos Airesjr atgal kai- kos informacitetato 
(Gal ių ten buvo žinoma atomi- nuos 395 dd. Norintieji susto- vo pas pardavė ją. Jis vieną K- reikalas DusitubMkyĮte Dew
nė bomba?) Dauguma mūsų ti Rio de Janeiro turės primo- JAV Lietuvi? B^iufiuomanės tą dalyką paknibtoėjo, bet nte- mo, advokato honoraras (atiy- 
meteorų ateina iš to debesies, kėti 96 dol. Čarlis Valdyba ko nepataisė. Mūsų geras pa- ginimas) bus minhnalinis.

P. Gavėno

$xoo

$240
$240

KREŪttHirrS, A. Rinktino, antroji daHs.. 
KRSĮmVTĖ, ’A. Rinktino, trečioji daHs 
ELEISMtORIUS E, 10. MaHno 
JAUNOJO GALIONO KELIU, Kim. 
TEN, KUR.NEMUNAS BANGUOJA, A. Tyrvolio .......... ..
ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS SLEIVYS, A. Gustaitis 
TIKYBOS VADOVĖLIS MAŽIESIEMS, PreL J. Konėiaus .... $140 
Su Hotuvtokah vlrtoHNs sąsiuviniai — kiekvienas po ........... $029

Visi Me MkHnMal y imami* 
DARBININKO ADMINISTRACUOJ 

ns WIUXXJGHBY AVT, BROOKLYN, N. T. 11221

-eoooooeraoa

FOTOGRAFAS 
Romtialdas Kisielius
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Pteanra Vrirvam ftatnrn* * tuu 
natertfcn; vrigieta, ponytaibs, 
chigBdhs. ėyeUBfces, vrig bases - 
riistem tfiddė, taaėtehė. Matei made, 
taunan bair, eoųpmrtiy etetor matcbed, 
restyfedr cUanod, aet. &oseti M<ml. 
iatė nite Thurs. and Fri. Norih Bay 
Šhota, 47 Arizona. Avė. 516-2^-9790

chlgta, P. l&fcdrot, Pteenis, 
AHA, Kta. J. Tautkus, B. OgU- 
▼fe, GtoahA Nebt., A. CesoniB, 
Kntob Ntete^ Mb., P; IM 
West Qrangė, NX^ Al Paliukai 
tis/ S. Skripkus, Kearny, N. X,

. M. W. MAU
f -į_fįilirrir rih~-;r~-rT-^*r'r-~-r
WORK WWRkK

yov /

ūamtitaicfete -
Steady work nice woridng conditions

TRAVHJNG
for any travel 

LAND — SEA — AIR 
Reliable and Fast Service

Since 1921

Maher Agency 
Concourse Plaza Hotel 

at 161št Street
Bronx 10451

CaHCY3-4848
Ask Suberi L. Prestwidge

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Stepcmaitis, Detrtol, Midi, W. 
Čepulis, Cinn.,- Ohio, E. Vili- 
maitis, Daytoh, Ohio, O. And
rijauskas, Youngstown, Ohio, R. 
Žinąs, Bethlehem, Pa., A. Čepu
lis, M. Rumkevičius; Hula, Pa., 
M. Stanis, Clearwatėr, J;•'Ro
kas, St. Petersburg, Fia., D. Ra- 
zulevičhis, Nonvood, Mass., J. 
Stuopis, Sharon, Mass., K. Trin
ka, No. Sdtuate, Mass., M. Pa
jaujis, Worcester, Mass., S. Lėi- 
mbnas, .0. Gaputienė, J. Walen- 
tukievvicz, So. Boston, Mass., C. 
Lodą, S. Bujanauskas, Ansoma 
Conn., A. Miciunas, New Bri
tain, Conn.',‘ A. Adomėlis, A. 
Aleksis, Waterbury, Conn., S. 
Augaitis,. Watertown; Conn. S. 
Gribulis, Plainfield, Conn., V. 
Daugėla, B. Ofrossimovv, Wash. 
JD-.C-,. JJr., P., Karias., .Marion, 
Md. K. Gimžauskas,

. ,fm.,SAABrtta«sr 31
Leonaitis, E. Hartford, Conn. :, ................

to sojų. J
Apygardų komitetai apygar- P° 4 doL — R- Balaisis, Cle- m., A. Panūstos, A. Aleksie- 

dines pirmenybes praveda Ohio, J. 1
prieš šūs sąjungos pirinėny- Bois’ Pa » 
bes. Pirmenybėse dalyvauti tu- Po 3 dol. — E. Witkus, B. 
rėš teisę tik sąjungoje regist- Pocius, J. Užbalis, E. Wilchins- 

kas, J. Zatorskis, H. Belauskas, 
Pirmenybių metu vyks žai- J. Kuodis, G. Juškaitis, B’klyn, 

dynėse dalyvaujančių klubų va- N.Y., F. Urban, So. Ozone Pk.,

& SPORTAS
Siautės Amerikos Lietuviu Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos Centro valdybos prane
šimai

METINES ŽAIDYNES
Septynioliktų ŠALFASS-g o s 

metinių žaidynių krepšinio pir
menybės vyrų, moterų, jaunių 
A, jaunių B klasėse ir tinkli
nio vyrų, moterų ir jaunių kla
sėse įvyks balandžio 1-2 (Atve
lykio atostogų metu) Toronte. 
Balandžio 1 ruošiamas žaidy
nių dalyvių su visuomene susi
pažinimo vakaras — šokiai.

Žaidynių vyriausias vykdyto
jas rr- šALFASS-gos centro val
dyba. Organizacinis, varžyto
ms jr propagandos komitetai

E. ' Balionis,
M. Belskis,

Eliz., N J., F. Vrutoiauskas, Mid- 
dlesėx, N.J., D. Vėičūnąs, N. 
Arlington, N J., J. Bakenas, Dd- 
Ipįr, NJ„ O. Jįftjsuinienė, New- 
ark, N J., Ė., (ris, Freehoid, 
N.J., A. čenuute&as, Jeršey Ci
ty, N.J^ B. Vyliaudas, Union, 
NJ.,. V. Ė -ii, Čtodnia, N.J., 
F. Šaranko, Paterson, N. J., J. 
Arminas, Oakville, Conn., H. 
Hąrvey, Nauįptuck, Conn., J. 
Golding, Nėw£toven, Conn., B. 
Martunaę, tėrryvilie, Conn. L. 
Lėmoiit, Patekto), N. X, • P. 
Laukaitis, ‘^rringtop, Conn., 
t ftuseckięn£» . Wetiėrsfield, 
Conn., .R. tanteąitis, Woddbu- 
rjC Conn.,, Alminas M. Miką* 
lauskas, Sėiėnis, A. Padaigis, 
Waterbury,^1Conp., A. Kašėta, 
X .tiulis, New Britain, Conn., E. 
Orentas, Hartford, Conn., 
B. Macėnas, A. Mockus, T.

. iatai -A J ikus^ D—Kazlaus- 
Cicero, įag ’ Au j SjB^^Jtortford,

.516 MY 4-1660 Kjgdlesalon
Open 6 days a wefek also by special

tntroductidn to ifedarn 
thuanian. Puikus lietuvių kaL 
bos vadovas su. 46 pamoku* 
^gramatikos pHedu, ifedtyinigs 
ir žodynėliais. ParuošėrjL Daffl1 
briūnas, A. Klimas ir W. ŠL 
Schmalstieg. Išleido liėtuvun

Nlakntenance Mechaniė quahfiėd ap- 
piicant who mušt have minimum 5 
years plaht expėrience. A National 
Chemical Cofporatioii tocated in So. 
Kearny. Excellent wages and fringe 
benefits. Immediate opening. Call 
Mr. Knobbe 642-0350.---- An Egual
Opportunity Employer.

CABINET MAKER

Steady Work 
Nice working conditions 
Top pay plūs overtime

Call 516 ED 4-7911 Eve WE1-2712

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

DISPLAY

prondšktmai Brooklyne. -iSffL 
psl, kietais viršeliais. KauMTTP 
doL Galima užsakyti

Po 8 dol. — J. Gruodis, 
Monticello, N.Y., A. Karvelis, J. 
Staskus, B’klyn, N.Y.

Po 6 dol. J. Garszva, B’klyn, 
N.Y.

Po 5 dol. D. Campe, Owings 
Mills, Md. F. Valaitis, Chicago, 
BĮ., Dr. K. Leonas, Palos Park, 
III., P. Genis, E. Gerulski, J. 
Juodis, B’klyn, N.Y., Kun. T. 
Palis, Oakland, Calif., Dr. 0. 
Martus, Cleveland Ohio, D. Ja
saitis, Tampa, Fla., V. Seidaka, 
New Phila. Pa., 
Pittsburgh, Pa.,
Scranton, Pa., A. Cikas, Matu- 
chen, N.J., J. Butėnas, Pater
son, .N.J., B. Sabecky, Linden, 
N.J., K. Motuzas, Richmond 
Hill, N.Y., L. Tiskus, L Okunis,

- - - Flushing, N.Y., K. Skuzihskas,
bus sudaromi Jš Kanados, spor- No N Y., Dr. A. Du-
to apygardoaoĮomitetiK- sporto nojewski Park; N; y. J 
klubų “Aušra’x ir “VytE” dar- E Hartford, Conn. nt, U. Stankūne,- Kteda&ee,

—, __ -------• dięnė,£X<C^
Baltrus, Du jūnas, A. Grygoryk, TJ. Minia- įfįg."'1

taitė, Chicago, DL, Kun. J. Bu- j*žu 
cevičius, Nashua, N.H., V. Sa- Balufami
baliauskas, Ctodnia, N. J., S. Mikalonis, į 
Leveckis, Metuchen, N.J., 0.
Petrauskas, M. Schwed, E. ye, 

w uv»v v.«i i, x x Vx x Dietrich, Eliz. N. J., K. Grau- Cook, 0
dovybių ir jaunųjų darbuoto- N.Y., J. Sirdedas, J. Mulevičius, d*611®, Newark, N.J., P. Jakai- nouskas, J. 
jų pasitarimai — konferencija. Richmond Hill, N.Y., J. Abazo- tis, J. Ąuchus, ĮL M^raum- 
Numatoma steigti jaunųjų spor- rius, S. Bėrzetes, A. Arūnas, G. kas’ J- Venslauskas, M. Klimas, 
to darbuotojų korporaciją. Leiga, S. Zobarskas, J. Tomas, **• Kerdok, A. Kaupas, S. Vie-

Sąjungos metinių žaidynių Woodhaven, N.Y., G. Matuse- 
stalo teniso pirmenybės įvyks vičius, Maspeth, N.Y., M. Karak- 
balandžio 15-16 Toronte. tynas, Elmont, N.Y., D. Pranc- 

Visų kitų sporto šakų žaidy- kevičius, Hollis, N.Y., M. Rusas, 
nių datos dar nėra aptartos. Port Washington, N.Y., J. Da- 

,,rr rrxvonorow, Woddside, N.Y., P.

RABIJO PROGRAMOS džius, M. Špokiene, Fniia, ra.. 
W; Shimkus, Scranton, Pa., S. 
Gudaitis, Unrondale,' Pa., D. 
Waitkus, E. Yackewicz, Brock-

‘Buivi- 
tknevi-

ruoti

Etiška, Broekton, 
Jankauskas, 

į R. Ligmalis, G.
Boetai, Mass., 

€am-

. Tva- 
Zero-

MASS.
' Vedėjas

/OMAS J. ROMANAS, Sr.
WHIL - 1430 kil. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

waH, Methom, Mass., A. Na- 
maksy, Netam, Centre, Mass., 
J. Velička, Lawrece, Mass., S. 
JanuskevicZt W. Pftchtarg, 
Masš., Ifc5 AakSfolM, 14. Wey- 
mottth, Mta., O. Pfeštna, We«t- 
vrood, Mite, E.~ Karietoj B. 
Jastitis, P. Staft A P. Mik
šys, V. G&hnttttiM, Worce8ter, 
Mass., 1 Vkritt, Mittmoetet, 
Me., A. Kasniaitis, StaketHte. 

Po 1 dol. — O.Juodvalkie-. Ohto, J^ JteČas, Daytott, Ohto,

lienė, E. Utvaitis, 0. Krušins- 
kas, J. Norvilą, BTdyn, N. Y.
J. Kapočius, Rich. Hill, N.Y.,
K. Pupelis, J. Matiukas, ‘ A. 
Chirba S. liogys, A. Kadzis, 
Woodhaven, N.Y., S. Levidae-

130 K Garbauskas, 
Neck, N. Y.

BOSTON. MASS
Vedėjas 

STEP. MLNKUS
WLYN — 1360 MtocycteB 

y ir FM 101.7 banga ____
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

BOSTON, WORCESTER 
• BROCKTON, - 

Vedėjas P. VIŠČINIS

TeL JU 6-7209. .
FM tengomte 105,7 MC 

neg. i* WK0X, Framihgbam, Mass. 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA

WJLB, 1400 banga 
15756 Lesure. Detroit 27, Mich.

~ BRoatfW*y 3-2224 
Mtadienlais 8:45 iki 9:45 v.v

HARtFORtS «ONN.
Ved. ALG. DRAGONA VRSUS

ton, Mass., V. Norvaiša, Dor- 
chester, Mass.. J. Uždavinis, J. 
Mikąlauskas, J. < Bogušis, M. A- 
lukonis, K.. Masiulis, P. Pliks- 
-apš, So. Boston, Mass., Ą. Krau- 
chunas, D. Žukas, Cambridge, 
Mass., D. Kaczenas, W. Lynn, 
Mass., J. Anelauskas, Somervil- 
le, Mass., A. Valaitis, Cleve- 
land, Ohio; S. Mikaitis, Kun. V. 
Karalevičius, V. Laurinas, W. 
Paulukonis, Elizabeth, N. J., K. 
Nugaris, E. Yskus, Kearny, N. 
J., A. Vitkus, Harrison, N. J., 
J. Kasauskas, Linden, N j., W. 
Adams, Paterson, N. J., B. 
Preikstas, Oakhurst, N.J., S. 
Makauskienė, Someroet, N. J., 
B. Kizauskas, S. Stanaitis, Chi-

m VictoriaRd., Hartford 14, Conn. fag0’1?L’
Tet.- 249-4502 ton, Me., V. Lazauskas, Balt,.

8«iunadieni — nuo 12 iki i pųx Md., V. Stankevičius, E. Ročka- , M w
way, N.Y., J. Yuski. Rocbesta. >į 

N Y P Buškevičius, Hartford, Conn Ku^T Grįonia,

XtfOTdy’ Conn" ’AASimr^’ ”*• Ctarter> N'Y" R CU’ 
Stratford, Conn., A SimmMa, Medford, N.Y., t>r. 9a- 
Wmdsor, Conn., J. Brogfe, w * t
Winsted, Conn., M. Stankus, a iZESL
K. Seliokas, J. Kanapka, Water- A- Matoy^ Ąugter-
būry, Conn., B. Pūras, E. CK- ,

* N V A ETWTHWfllr11 amnia

PITTSBURGH, PA 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
52 Stady St. W. Pgh.. Penia. 15228 

Tel. 563-2754
Sekmadieniai* 124)0 (ki 12:30 v. p4>.

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 kitocydes 

BBNDRUOMENBS BALSAS 
1208 Oreen 3L, Phila, Pa. 19123

VYATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 12*0 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrine - komercinė programa v
tekmaA 9^6 HdUfdO ryto tat, N.Y.

SALESMEN
wAnted

LIFE & HEALTH INSURANCE.
Sales careėr opportunities. -Salary 
Atraining. Fui! time. Call DE 8-3092 

9 AM to 4 PM;

? 1 Planning a Program ? 7 
Fund Raising Event 

Educational Program Concert 
Special Celebration for Churches, 

Organizations - Clubs 
Professional Talent 

Contact

AMERICAN TALENT 
PRODUCTIONS 

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

Phone: JU 2-1757 — 286-1113

DARBININKAS 

910 VVilloughby Avė. 

Bbodklyn, N. Y. 11221

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

HOSP1TAL ADMITTING CLERK
Nlghtvork, heavy phone-work, mušt 
be abfe to type’ 45 w. p. m. We’re 
looking for a reliable and ertergetic 
person. — Only experienced nfeed 
apply. Please call for. intervievv 
Tues. Mr. Murmerlyn.

M. GERSON — open 6 days a week 
open late every evening The finest 
of Diamonds and Jevvelry feremen- 
dous savings Retiring next yearf r~ 
come and buy bring the family 127 
Main ŠL Paterson N. J. Call 201 -

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
PRANAS VAITKUS 

Laidptuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

742-3242

Patamavimas dienę ir naktį. Mb- 
dernįfeka koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge Ir 
Bostono kolonijas žemiausiomla 
kainomis. Rainos tos pačios ir i 
kitus miestus —TeL TR 6-6434

‘SALARY OPEN” 
AU 1-4100

H. W. FEMALE

fully equipped, Excellent Buy. Mušt 
see to appreciate. Only 60 miles from 
N.Y.C. Asking $38,000 FOR Qtrick

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.

EXP OPERATORS 
ON spOrTsWear

(914) DI 3-4567

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

EV 6-5733

WANTEb EXF (H*ERATOR8

NUKStS—R.N.UPJM

STagg 2-5043
Don’t subject your pup to the con- 
fusion of the holidays. Pick now, 
take after holidays. Beautifui AKC 
Gennan Shepherds, American and 
Gennan breeding, sturdy, heavy 
bbned. ExceL temperamenL Paper 
trained. Deposit will hold. Serious 
toąuiries only. 203-375-3650 (-5139)

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air comBtiDned 

A J. BALTON-BALTRŪNAS 
Licensed Mamger 
A Notary Public

660 Grand 8L, Brooidyn 11, N.Y.

nė, East Chicago, m., M. Do- A. Jtmąitiš,; & taniausia*, V. 
minauskas, S. Gudaitis, M. Šen- Degutis AlekB^.M Ptalk Ste
kus, M. Skirmont, M. Putinas, velafit £ DtaMUM SL 
P. Vance, S. Sirutis, J. Drauge- rtemtaA - -
lis, H. Davalis, S? takas, A.
Ryliškių, A. Matais, R. Korsa- 
kas, E. Sandanavičius, BTdyn, ggBĮT ota pam-
N. Y., B. Bieliukas, V. Laimis, “*****“•*•- 
r Ausmmias,-RidL JffiD., N.Y^ • ■ teji HNU
3. Liogys, B. SnkevičĖM, A. 
Konce, A. Bortkevičta*ė, Wood- 
haveu, N. Y., A. Vaishvila, Wood 
side,.N.Y^ H. Podges, Jaekson 
Hgts. N.Y., M. Žilinskas, E. 
Nortlųtat, NYn V. Hvortdnas, 
E. Meedov, N.Y., J. Jakaitis, 
Flushing, N.Y., A. Baraaaus- . 
kas, A. Matulionis, Maq>eth, 
N.Y., H. Mikias, K. Miklas, Gt 
Neck, N.Y., J, Burdulis, Snr- 
ley, N.Y., Į* Dougherty, N.Y. 
City, E. Pristernik, Bodmway,

se, N.Y., V. Jankauskas, Yon-
2.50 M. A. Sedgwick, Strat- ker3, N.Y., J. PateviČHto, Had- 

aon, N.H., A. Griska, Donorą, 
Pb 2 dol. A Simutis, taurai- Pa., N. Rakštis, Senatai,Pa. 

Utbutetfe, X V. Zitinskas, Pftttburgh, Pkf 3.
’ ■< ■ .. •• ? > . -

(Iii) AU MtOO

Catalogs ftee on reguest f tom the 
Spartish MuNc Center 

319 West 48th Street, New York, 
N.Y. 10036. Write today or phone 
(212) JU 2-4280 for your FREE 
CATALOG.

Joseph Garsžva
GRABORIUS
BALSAMU0T0JA3 ■ ■ 

231 2BEDFORO AVĖ.
Srooklyn, N. V.

FEMME FASHIONS

Open 6 days a week 
Custom made Bridais and Formate 

Ladfes Sporte Wear 
1115 Summit Avė Union City NJ. 

Dlal 201 - 865-3136

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ. z .

(prie Forest Statton)
■ Woodhėven, N. Y.

RESTAURANTS

LINCOLN RESTAURANT
Open 7 days a week fine food and 
exceUent Service Come come bring 
the family for our special Sunday 
dtaners — 4809 Bergen Line Avė 
Union City NJ. 866-9871

E. JOSlEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 
MbdernJlka koplyčia au 

Air Condttion

ADVOKATAS

tyti pigai pirHjo ptgefc 
davimus ant mūsų arba 
ptatajo iemM StatytMt 
atskam — 4h»iwaj nišai

/ ....


