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»m ėmėsi Siha- 
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is ryšius su A-

LBJ ir Eshkol komunikatas 
nieko konkretaus neįpareigoja 
Ameriką, tik pareiškia palan-

esama “juodojoje jėgoj” sąži-

vos. Viena, sustiprino puoli
mus P. Vietnamo įvairiose da
lyse, prie pat Saigono, prie 
Cambodijos sienos. Kita inicia
tyva — diplomatinė — gruo
džio 30 š- Vietnamo užsienių

maniška — toki argumentai

Trumpas žvilgsnis atgalios .. 
Senojoje Graikijoje penktame 
amžiuje prieš Kristų buvo iš
garsėję vadinami sofistai. Sofis
to vardas reiškė mokytoją, iš
minčių. Tačiau to meto sofis
tų išmintis išsigimė, kai ėmė 
reikštis gražbylyste, gudragal
viavimu, menu įtikinėti. Tąįs- 
me ar demokratinėje minioje 
tas turėjo būti teisingas, kas 
mokėjo kitus nukalbėti.

To meto rašytojas Aristofa- 
nas, pajuokdamas sofistų išsi
gimimą, komedijoje “Debesy
se” rodė, kaip sūnus nukalbė
jo seną tėvą ir jį įtikinę, kad 
vaikai , norėdami tėvam ge
ro, turi tėvus mušti, nes jie 
susenę ir jau panašūs į vaikus, 
kurie...

Šiuo metu sofistus randam 
atgimus Amerikos demokrati
nėje visuomenėje, kai joje su- 
aktualėjo Vietnamo karas. Pro
testuodami prieš karą, agituo
dami jaunimą nestoti karinės 
prievolės, jie suranda tam so
fistinių argumentų, kad atrody
tų jų pusėje tiesa. Tuos argu
mentus geriausiai išreiškė pen
ketas vadų, kurie ėmėsi propa
gandos už nestojimą karinės 
tarnybos atlikti. Vyriausias jų 
yra 64 metų — dr. Benjamin

žinoma, vėl sofizmas.

Prezidento pavestas, Chester 
Bowles, atstovas Indijoje, sau
sio 8 nuvyko pas Cambodijos 
kunigaikštį Į 
vos šiom de: 
nouk, prieš t 
kęs diplomai 
metiką.

Cambodija dabar pasijuto 
tarp kūjo ir niekalo, kada š. 
Vietnamas ėmę naudotis Cam
bodijos teritorija kaip baze žy
giam į P. Vietnamą, o Ameri
ka pagrasino, kad persekios 
priešą ir Cambodijos teritorijo
je, kur jis randa globą. Siha- 
nouk ėmė blaškytis: 
kad šauksis pasaulio paramos 
prieš Amerikos invaziją; pa
skui skelbė, kad jėga nesiprie
šins, jei Amerika persekios 
priešą ir Cambodijos teritorijo
je. Pagaliau pasiūlė kalbėtis.

Abidvi pusės gali būti paten
kintos,jei Cambodijos neutra
lumą ims kontroliuoti' vadina
ma tarptautinė kontrolės komi-

VATIKANE:
Popiežius Paulius sausio 

6 kalbėjo apie “šių dienų dva
sios sutrikimą” — “žmogus nu
stojo siekęs Dievo”.

. Sausio 7 kvietė paremti ko
vojančius prieš, “negarbingą li
gą” — magazinų pornografiją, 
nuodijančią jaunimą.

Kard. Alfredo Ottaviani 
iš tikėjimo kongregacijos pasi
traukė, sulaukęs 77 metų. Pa
skirtas 62 metų Zagrebo, Ju
goslavijoje, arkivyskupas kardi
nolas Franjo Seper, kroatas.

ti derybų ryšininkus ar tai tik 
propaganda.

Spėjama, kad š. Vietnamas 
nori mėginti tokią pat taktiką, 
kokia buvo vartojama Korėjos 
kare — derėtis metus ir kitus, 
o tuo laiku stiprinti savo pozi
cijas. Tik kada Amerika davė 
suprasti, jog nesusitarus gali 
būti pavartoti atominiai gink
lai, tada derybos baigėsi paliau
bom.

matinės — atitinkamais pareiš
kimais prilaikyti Sovietų įtakos 
veržimąsi Į vidurinius rytus; 
karinės — 50 F-4 Phantom lėk
tuvų, kurie pakeistų kare ne
tektus 40 prancūziškų lėktuvų.

Amerikoj ir Izraelio informa
cijos dėl

Australija ir Thailandas niuose rytudiše nesutaria

statymus, neigė visą gyvenimo 
stilių (ničevo nepriznaju); da
bartiniai anarchistai sofisti -

(šiandien sakytų — demagogi
ją). Oponentas galėtų priminti, 
kad esama taip pat sąžinių, ku
rios pasisako ir prieš mokesčių 
mokėjimą; esama sąžinių, ku
rios leidžia prezidentą nušauti;

Kodėl toki argumentai? Juk 
tie, kurie jais remiasi, negali 
nematyti, kad patys yra ant le
do... — savo žodžiais priešta
rauja savo veiksmam. Neteisė
tas veiksmas yra tokis, kuris ei
na prieš įstatymus. Bet “Karas 
yra neteisėtas” skelbia tie, ku
rie patys vykdo neteisėtą veiks
mą — eina prieš mobilizaci
jos įstatymą.

“Bet šis įstatymas neteisė
tas, jis prieš konstituciją, ku
ri pripažįsta sąžinės laisvę, o 
mano sąžinė tam priešinga” ...

gedusių sąžinių ...
Ragindami sabotuoti karinę, 

pareigą, tariasi giną moralę ir 
tie, kurie patys objektyvių mo
ralės dėsnių nepripažįsta. To
kių lūpose vartojamas žodis 
“moralu” reiškia 
tinka”; “tu esi nemoralus” reiš-

Vietnamo komunistai sustiprino puoli 
mus, o taip pat kalbas apie derybas • •

naujas helikopteris — siauras, 
tik 36 colių, 40 proc. ligšioli
nio helikopterio pločio. Jo grei
tis iki 160 mylių — ligšiolinio 
90 mylių, gali smigti 60 laips
nių kampu, ligšiolinis 15 laips
nių. Jis esąs sėkmingas žvalgy
bai ir kautynėm.

— Amerika pateikė Izraeliui 
menam filmą apie sovietini ?:8

Naujas įrankis Vietname Palo Alto, Calif., sausio 7 gyvenimą po Stalino. Rodo* 8 Amerikos
P. Vietname sėkmingai var- plieno pramonės darbininkui kaip partijos 20 kongresas su- aivą.

tojamas naujas įrankis džiung- Mike Kasperak, 54 metų, įdėjo naikino Stalino mitą. Bet nuty- — FBI direktorius Hcoveris 
lėm valyti — buldozeris piūk- svetimą širdį. Operacija sėk- Ii Chruščiovo vardą. Tai pada- vertina, kad “juodosios jėgos” 
las, kuris nupjauja 18 colių sto- minga. Prieš* savaitę Pietų Af- riusi “partija”, “centro komite- sąjūdis yra komunistų isnaudo- 
rumo medžius; o jei storesnį, rikoje dr. Bernard padarė ant- tas”. Filme rodo ir Vengrijos Įamas- Komunistai ir “juodoji 
tai pirma perskelia. Tokia ma- ra operaciją — širdį įdėjo dr. sukilimą — aiškina, kad tai bu- jėga”, sako Hooveris, “pasėjo 
šina per valandą gali pasistūmė- Blaibergui. Jaučiasi gerai, 
ti 2,700 jardų. Esą jau nuva
lyta 400 mylių kelių, iš abiejų
pusių išpjaujant per 100-150 le ūkinės pramos mainais už grantai buvę infiltruoti iš Aus- — New Yorko savivaldybėje 
metrų. Buvę surasta tokiu va- kultūrinę prancūzų įtaką Syti- trijos. Toki yra tie sovietiniai sausio 8 du pareigūnai vėl ap- 
lymu ir paslėptų bunkerių. joje. “dokumentai”. kaltinti ėmę kyšius už vandens

;• ■■ sąskaitų sumažinimą vienai 
cheminei kompanijai Brookly-

nių, kurios ragina “nudeginti 
Ameriką”... Taigi esama su-

Spock, toliau rašytojas M. 
Goodman, 44, Yale universite
to kapelionas W. S. Coffin, 
43, politinių studijų instituto 
vicedirektorius Marcus Raskin, 
33, ir jauniausias Harvardo stu
dentas M. Ferber, 23.

Spaudos konferencijoje dr. 
Spock ir Goodman išdėjo, ko
dėl jie kursto jaunimą prieš 
karinę prievolę. Argumentai:

1. Karas esąs “neteisėtas ir 
priešingas JV interesam”.

2. Karas esąs “nemoralus”.
3. Karas ir karinė tarnyba 

esanti prieš mano “asmeninę 
sąžinę”.

4. “Įstatymas (karinės prievo
lės) yra prieš konstituciją”.

5. Niurnbergo (teismo) 
sprendimai sako, kad jeigu jū
sų vyriausybė vykdo nusikalti
mą prieš žmoniškumą, tai jūs 
turite pareigą priešintis”.

Visi vadai pagal N. Y. Post 
informaciją (sausio 6) reiškė 
norą savo tvirtinimus įrodyti 
teisme ir visuomenėje.. .Kaip 
anoje graiką demokratijoje ...

(Laikraštis Christianity and 
Crisis (protestantų) taikliai pa
stebėjo šios dienos kai kurių 
moralės dėsnių reliatyvumą. 
Esą “kai McCarthy taktiką var
toja konservatoriai, tai yra ne
moralu; bet kai liberalai var
toja tą pat prieš konservato
rius, tai yra ‘politinė dorybė’ ”).

skelbiasi kovoję už moralę, už įstatymus bei konsti 
tuciję ir sąžinės laisvę...

Gallupas sausio 6 paskelbė, 
kad prezidentas: LBJ opinijoje 

,dų paliaubos, žuvo amerikiečių Artina kri’ karas' sali” kilti “ sausio 8 skfr’ prieš visus
185, p. vietnamiečių 227, komu- kuriuo metu kai tik So- teismas rašytojam ir kt. in- konkurentus j Baltuosius Ru- 
nistu 1438 -V meta, Kai tiK so- teiektualam: Siniavskiui, Danie- mus. LBJ — 39 proc., Nixo-
Ter S septyneris metus tad tant « M Gatanskovui, Dobrovolskiui nas 30, McCarthy 12 Wallaee

Ra vertina. ka<1 oent 4-5 metus įr Vėrai Kaltinami 11- Jei tik du kandidatai, tai
LBJ 46 proc., Nisonas 41a -

šie amerikiniai, sofistai ne sa- 
....— D* Gauti* užtikrino Pran- “ vaime Jie turtjo di”
cūzijos vyr. rabiną, kad-lapkri- 3. J? posėdis — mažiau džius mokytojus. Pagrindinis 
čio 27 kalboje jis neturėjęs “į b^. toda na® J96* metų, mokytojas buvo vyriausias teis- 
tikslo įžeisti žydus. S^ė 33 mas- Jstatymus> kurie veikė ei-

sėdžius, Kongo 7 ir Kiprui 4. ]ę metų, vyr. teismas staiga iš-
— Tshombe tebelaikomas pa- — Socialinė apdraudė, padi- aiškino kaip neteisėtus, nes jie 

grobtas Alžire, o Konge jis už dinta 13 proc., pradedama mo- einą prieš konstituciją, o iš 
akių nuteistas mirti. Pagal nuo kovomėn. Kas gavo tikrųjų tai reiškė, kad teismo 
Newsweek Tshombe pažadėjo: 44 dol-> 8aus . 55> kas 8avo daugumai tie įstatymai nepatin- 

jstatymo biurokratija jei Alžiras jį paleis, tai jis duos 101.70 gaus 115.00. ka. Tas argumentas dabar var-
New Yorke gruodžio 21 nu- pareiškimą apie Amerikos ČIA ....— Izraeli* įspėjo Egiptą, kad tojamas “mokinių”.

krito policijos helikopteris į sąmokslą prieš jį ir prieš Kon- dėl 15 laivų paleidimo iš kana- Kitas mokytojas buvo Nium-
East River. Lakūnas buvo prisi- gą. fo turi būti susitarta ir su Iz- bergo teismas. Spock taikliai
rišęs. tai jo lavoną rado. Poli- raeliu. Kitaip bus laužomas pasigavo Niurbergo teisme su-
cininko G. Bishop lavono ne- Atitaisymą*. Pereitame nr. paliaubų susitarimas. galvotą teisę ir taikvtą nacių
rado. Likusi našlė negauna pa- informacijoje apie min. B. K. — New Yorko susMokimo pareigūnam už veiksmus, kurie 
ramos, nes įstatymas reikalau- Balučio mirtį paskutinis saki- tarnautojai pagal naują sutartį buvo įvykdyti dar prieš tą teisę
ja įrodymo, kad jos vyras ne- nys turėjo būti: "Velionies at- gaus iš miesto 70 mil. daugiau, paskelbiant. Dabąr "mokiniai”
gyvas, o kaip įrodysi, jei jis ne- stovavimo pareigos dabar ten- Pirmais metais priedas 5 proc., ta teise nukreipė prieš pačią A-
rastas. ka patarėjui Vincui Balickui”. antrais 6 proc. metiką.

Po LBJ - Eshkol vizito: viduriniai rytai 
rengiami karui ar taikai?
Izraelio nūn. pirm. Eshkol 

sausio 7-8 pasikalbėjime su pre
zidentu LBJ siekė paramos — 
diplomatinės ir karinės. Diplo- kurną Izraelio noram ir pakar

toja Amerikos pastangas išlai
kyti viduriniuose rytuose taiką, 
valstybių suverenumą, laisvę 
vandens keliais.

Nasseris dabar laukia atsi
lankant Brežnevo.

Kai Izraelio min. pirminin
kas lankėsi pas prezidentą LB 
J, tuo pat metu sausio 8 Izrae- 

per pusmetį pasiųs į Vietnamą raelis aliarmuoja, kad Sovietai 1*° lėktuvai, tankai apšaudė Jor- 
papildomai 7,000 kanų. Bus iki jau atstato hųvusį arabų karinį dano valstybė* pakraščius. Aiš- T R T
66,000 karių iš P. Korėjos, Fi- Kajėgumą. Amerika vertina, k*110’ kad Izraelis buvo provo- praiCIUkUt
lipinu, Australijos, Thailando, ^4 go proc Izraelio skai- kilojamas. Jordanas aiškinosi 
N. Zelandijos. Daugiausia yra apie Sovietų karinius spe- nušovęs Izraelio lėktuvą ir su- 
iš P- Korėjos — 49,000. cialistus, kurie treniruoja Nas- naikinęs 4 tankus.
— Vietnamo Kalėdų savaitę, kariuomenę, yra didesni enviPTimcE 

kada buvo paskelbtos 36 valan- nei Amerikos skaičiai. Izraelis >wv,c,uv:>c:

po JT sesijos pareiškė nusivyli
mą, kad nepasisekė Vietnamo

Ogesni už amerikimus; anie 
kurie nariai” (konkrečiai-: Sovie- „ų kvieči^ Tai būtų i pre^ Somatinis korpas. Tai fenk- t,esK" at"ra ”eigč valstybe, f 

tai ir Prancūzija). Prancūzijos kviečių eks- las, kad diplomatai susilaiko
— Atlantoje iš atostogų Flo- poetinio kiekio. Tolimas kelias nuo pripažinimo karinei vai-

' S^‘ bet’ niais argumentais apgaudinėja
do savo namų — buvo jau pa- tumą primokėsianti Europos ų- gi, kad tai tik laiko klausimas. kitus cal ir 

kinė bendruomenė po 11 dol. Jei karalius sugrįš, jo valdžia 8 ’ 8
už toną. bus žymiai apribota.

amerikiečių žuvo 15,997, sužeis- karas bus vengiamas- 
tų 99,742. Daugiau kaip pusė ■
to skaičiaus 1967 — žuvo
9,353, sužeista 72,209. ŠIRDŽIŲ NAUJIENOS

Ambasadorių* Gokfberaa* ' NauN IWe*V diena prie lietuviško .kryžiaus P. Wytenus ir Z. Diipinigaitis vartojami tam, kad įtiktų V1SUO-
pakėM vėliavą. ________ Nuotr. r. Kisieliaus menei, kurioje tie idealai tebė

ra branginami. Tuo atžvilgiu 
... . . - Rusijos anarchistai buvo gar-
Atenuose naujų metų baž-

Š. Vietnamas ėmėsi iniciaty- ministeris pareiškė, kad Viet
namas sutiks derėtis, jei Ame
rika sustabdys “bombardavimą 
ir kitusAaro veiksmus”. Sausio 
4 valstybės sekr. Rusk pareiš
kė, kad per diplomatinius ka
nalus siekia patikrinti, ar š. 
Vietnamas yra pasirengęs siųs-

— Vietnamo teroristai 1967 
nužudė 3,820 civilinių asmenų, 
pagrobė 5,368 —r dvigubai dau
giau nei prieš metus.

—- Amerikos' karių, dezerty
rų nuo Vietnamo karo, Švedi
joje esą 9; jie paprašė azylio.

— Kom. Kinija kaltino Ame
riką, kad sausio 3 bombardavo 
Kinijos laivą š. Vietnamo uoste 
Campha. Sovietai protestavo, 
kad sausio 4 Sovietų laivas bu
vęs sužalotas Haiphongo uoste. 
Amerika atsiprašė.

— Maskva paneigė P. Vietna
mo spaudos žinią, kad š, Viet
namo prezidentas Ho Chi 
Minh, 77 metų,'miręs.
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Broąiui Kaziui Balučiui mirus da katastrofos ištiktas laivas 
skęsta! * WHHER 6ATOEN TAVERN

AP pranešimu sekmadienį iš 
Londono gruodžio 31 d., su 

'šiuo pasauliu atsiskyrė vienas 
stambiausių, paskutinis nepri
klausomos Lietuvoj atstęvas 
prie Anglijos Karališkosios vy
riausybės B. K. Balutis, sirgęs 
labai sunkia širdies liga, kuri 

' dvejus metus jį laikė pririšusi 
’prie' lovos. Prieš trejetą metų 
buvo kiek pasitaisęs, bet per- 
vargus širdis ilgam nebeišlaikė.

Su B. K. Balučio “persikėli
mu į Anapus” nebetenkame 
paskutinio Lietuvos atstovo, 
nes visi kiti tėra einą parei
gas.

Pirmą kartą pažinau B. K. 
.Balutį Taikos Konferencijoj Pa
ryžiuje kaip Amerikos lietuvių 
delegacijos narį. Jis tuomet 
dar teberedagavo Chicagoje 
leistą savaitinę “Lietuvą”. Tai 

„ buvo 1919 metų liepos mė
nuo. T. p. metų rudenį išvy- 

-kus į Romą, susitikti iš naujo 
teko tik vėliau, 1923 rudenį, 
kada grįžau i Kauną ir vėl pra
dėjau dirbti užsienio reik, mi
nisterijoje, Pradžioje teko dirb
ti dir. Lisausko žinioje, bet 
nuo 1924 buvau perkeltas Į B. 
K. Balučio vadovaujamą politi- 

. kos dep-tą. Taip su nedidele 
pertrauka Prahoje dirbau iki 
Balučio paskyrimo atstovu į 

. Washingtoną 1928.
Būdamas tiesioginėje jo ži

nioje-bei atlikdamas techniškai 
jo pavestus darbus, kasdien su
sitikdavau jo kabinete, kai ka
da po kelis kartus. Tad galiu 
atskleisti jo būdo vieną kitą 
kraštelį. Jei kas primindavo 
jam, kad turi pasimatyti su bol-

* Dr. Petras Mačiulis, Sunnyvale, Calif. su tuo pačiu išbaltuoju vėl kal
bėdavos apie reikalus, kaip nie-

ševikų atstovu, jo nuotaiką pa
gadindavo visai dienai... Lyg 
nujausdamas pasąmonėje, ko
kie klastingi bei veidmainingi 
sovietiniai pareigūnai, jis nemė
go jų organiškai, laikydamasis 
dėsnio: — Timeo Danaos et do
na ferrentes (Bijau graikų nors 
jie dovanas neša!).

Kad B. K. Balutis buvo la
bai greitos orientacijos, gana 
aštraus proto ir turėjo pakan-

Ministerjs B. Balutis

karnai lankstumo, rodo tas fak
tas, kad nuo 1919 metų ru
dens iki 1926 metų vasaros jis 
išbuvo tame pačiame poste 
prie įvairių partinių ministerių. 
Tai buvo lyg koks mūsų Van- 
sitartas. Jei kitus , kaip prof. 
A. Voldemarą, jis ne tą pačią 
dieną įtikindavo, tai ir jie kitą 
dieną skaitydavosi su jo nuo
mone, kartu svarstydavo, 
spręsdavo.

Koks žmogus buvo B. K. Ba
lutis su savo žmonėmis — 
bendradarbiais, turėjau progos 
pasisakyti jo adresu jo išleis
tuvių į Washingtoną arbatėlės 
metu. Kitų draugų raginamas, 
pasakiau jam tuomet nemeluo
tą žodį, kad visą savo buvimo 
metą užsienio reik, ministeri
jos bendradarbiams jis buvo 
kartu mokytojas ir globėjas: jis 
niekad nesinešiojo pykčio ar 
pagiežos jausmo; jei kurį rei
kėjo išbarti, išbardavo, ir ga
na smarkiai, bet po valandėlės

kur nieko nebūtų buvę. Paste
bėjęs, kad kitas be pagrindo 
buvo kitų skriaudžiamas, B.K. 
Balutis vienu savo sakiniu mi- 
nisterio kabinete reikalą vėl 
pastatydavo savo vieton. Taip 
jis gindavo net mažiausią tar
nautoją. ::-

Apie šešerius metus išbuvęs 
atstovu Washingtone, buvo 
perkeltas tokiom pat pareigom 
į Angliją 1934. Tose nepapras
to pasiuntinio ir įgaliotojo mi- 
nisterio pareigose B. K. Balu
tis išbuvo pastaruosius savo gy
venimo 34-rius metus, kaip 
tradicinis jūrų laivo kapitonas, 
nepasitraukęs net ir tada, ka-

tš lietuvių-kaltūrininkų, atvy
kusių į nepriklausomą Lietuvą,
kiek pačiam teko juos asme
niškai pažinti, tebuvo dvi stam
bios figūras: Bronius Kazys Ba
lutis ir Dotnavoje lektoriavęs 
kan. Fabijonas Kemėšis, (taip 
pat jau miręs—Sibire). Juodu 
skirtingose srityse darbavosi 
Lietuvoje, bet tai buvo iš tie
sų vyrai, prieš kuriuos verta 
nulenkti galvą.

Savąjį mokytoją ir globėją 
prisimindamas, visų tebesančių 
gyvų jo bendradarbių vardu, 
kaip anąmet 1928 metais, sa
kau ne sudie,bet iki pasima
tymo Anapus!

Tesuteikia Viešpats jam ra
mybės.

LIETUVOJE

KŪRYBA TEBĖRA SUVARŽYTA
Praėjusiais metais beveik vi

si menininkai Lietuvoj, saugo
damies patekti Į tų eiles, ku
riem taikomas dėsnis “kas ne

dirba, tas nevalgo”, atidavė a- 
titinkamą duoklę bolševikinės 
revoliucijos sukakčiai pagar
binti. A. Sniečkus tai pripažino 
lapkričio 27 Vilniuje sušaukta
me menininkų, susirinkime. Sa
kė:

— Respublikos kūrybiniai 
darbuotojai jubiliejiniais me
tais nemaža pasidarbavo, dar 
kartą apmąstydami socialistinio 
meno principus — partiškumą 
ir liaudiškumą . ..

VYTAUTAS BELECKAS 
Serininka*

Bedė vestuvėm* 1r fcitoktoma pce- 
moeomB. Be to, duodami pobndo- 
tindtaial pieta*. Pirmo* iCMeaMe- 
<MriHc*s maistas prtetoama kala*.

1883 MADI80N 8TREKT
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)
Tei. EVergreen 2-6440

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragą!
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
86-38-40 8TAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206 ’

Telefonas STagg 2-5938

SEKMrtNIAIS ATIDARYTA 12-6 • (ĮVŽ) 244 - 1346.•

Sandor^urs^iic.
GERIAUSI KAILIAI .

I ŽAVĖTINAI PUOŠNŪS

Apie Donelaiti angliškai
Aleksys Churginas, vienas iš 

daugiausia pasižymėjusių ’Vertė
jų Lietuvoj, gruodžio 16 Tiesoj 
plačiau atsiliepė apie Nado Ras- 
tenio K. Donelaičio Metų ver
timą į anglų kalbą. Iš esmės 
gerai Įvertinęs leidinį ir verti
mą, Churginas nurodė eilę ver
timo vietų, kurias jis laiko 
nepakankamai nusisekusiomis. 
Nesutinka vietomis ir su prof. 
R. Sealy Donelaičio bei N. Ras- 
tenio vertimo Įvertinimais, bet 
išvadoje sutinka, kad tuo ver
timu atliktas didelis ir svarbus 
darbas — prasiveržimas ir ge
ras pagrindas ateity Donelaičio 
parodymą angliškai skaitan
tiesiems toliau tobulinti. (E.)

Naujos knygos
Vilniuje išleistų naujų kny

gų sąraše yra pažymėtas ir Ver
gilijaus Eneidės vertimas. Ver
tėjas A. Dambrauskas. (Pernai 
J. Kapočius Bostone išleido A. 
Rukšos Eneidės vertimą).

Kiti įsidėmėtini leidiniai — 
J. Palionio “Lietuvių literatūri
nė kalba XVI-XVII amžiuje”, J. 
Grušo 3 veiksnų tragikomedi
ja “Meilė, džiazas ir velnias”, 
V. Kalinausko raižinių ciklas 
“Senojo Vilniaus Zodiakas”.

(E.)

Bet:
— Ir toliau lieka aktualus li

teratūros bei meno ryšių su 
liaudies gyvenimu stiprinimo 
bei pilietinės menininko pozici
jos ugdymo klausimai... be 
aiškios liaudiškos, partinės po
zicijos nė vienas kūrinys, kiek 
bebūtų ieškoma naujovių, netu
rės rimto visuomeninio povei
kio.

Tai buvo paskelbta Literatū
roj ir Mene/^gruodžio ’9). Bet 
kitą savaitę tatne pačiame laik
raštyje (gruodžio 16) naujasis 
Kauno dramos teatro meno va
dovas Jonas Jurašas prabilo 
už menininko savarankiškumą 
ir prieš kūrybos “redagavimą”.

Vliko konferencijoje gruodžio 17 kalba Vliko pirmmin kas dr. K. Valiūnas . Nįiotr. V. Maželio Esą:

-T- - ? — Kiekvienas menininkas

KAS VADOVAUJA: INTELEKTUALAI AR TECHNIKAI? savo kūrybinę bei p i I i e t i nę

Aiduose Nr. 19 vedamuoju ei
na gražiai parašytas A. Blažio 
straipsnis “Intelektualo atsako
mybė tautoje”.

Intelektualo vardu autorius 
pažymi “inteligentą, pasižymin
tį kūrybine iniciatyva”. Jam 
priskiria atsakomybę rūpintis 
tautos likiminėm problemom, 
kurti planus tautos ateičiai. Už
davinys juos vykdyti tenka “po
litiniam veikėjam praktikam, 
politikos technikam, kurių tie
sioginė pareiga rūpintis dienos 
reikalais”.

Kita straipsnio vedamoji 
mintis: tiek Lietuvos praeityje, 
tiek dabartinėje tremtyje au
torius mato, kad politikos prak
tikai “stengiasi intelektualus

SPAUDA

jei ne eliminuoti, tai bent ne
leisti jiem perdaug pasireikš
ti”. “Tokia padėtis nėra paten
kinama”.

Tegalima pritarti minčiai, 
kad teisę ir pareigą rūpintis li
kiminėm problemom turi tie, 
kuriuos autorius vadina inte
lektualais. Gaila, jei daugelis 
jų yra nuėję į savo profesijas 
ir jose tereiškia savo kūrybin
gumą, nerodydami rūpesčio 
tautos reikalais. O tokių inte
lektualų, tokio elito, kaip auto
rius vadina, jau bus šimtai 
aukštųjų mokyklų profesūro
je.

Jų atsakomybė rūpintis tau
tos reikalais juo didesnė, kad, 
teisingu autoriaus pastebėjimu, 
vadinamuose veiksniuose pri - 
trūksta žmonių — pajėgių, su 
kūrybine iniciatyva; naujo gy
venimo socialinė padėtis yra 
privertusi daugelį “nuintelek- 
tualėti”.

Negalima betgi sutikti su 
mėginimu tolimesnėje ir arti
mesnėje praeity išskirt ‘intelek
tualus’ nuo ‘praktikų —techni
kų’ ir pastatyt vienus prieš ki
tus priešingumo padėty. Tai 
priešinga gyvenimo tikrovei. 
Tiesa, kad “lietuvių tautai fak
tiškai vadovavo ne kas kitas, 
kaip mūsų intelektualai ....

22

Foto VYT. MAŽELIS

422 MENAHAN STREET — RIDGEVvood, n. y. 11237

vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vyk? : 
ti ir į kitus miestus) 
portretūra
meno darbų nuotraukos ir kiti foto patar

lei. HY 7-4677 navimai

305 SLVENTH AVE.(6or.27UKST),N£W YORK,N.Y. 10001

veiklą. Deja, mūsų ‘vidiniai re
daktoriai’ yra dar labai gajūs, ji 
dažnai įjungia stabdžius pačio
je kūrybinio akto užuomazgoje. 
Toks inertiškumas mus labai 
nuskurdina, trukdo pasakyt tai, 
apie ką norėtųsi prabilti visų 
balsu. (Elta)

Maras ir "socialistinis 
realizmas"

Ir Ievai Simonaitytei jau įky
rėjo “ideologiška” kritika. At
sakydama į “jubiliejinę anke
tą”, pasisakė, kad gyrimas jai 
labai patinkąs, bet be saiko gir
ti, esą, net ir jos nereikėtų. 
Bet labiausiai atsikerta prieš 
kritiką, kuris rašęs priekaištau
damas, kodėl ji sociališkai ne
paaiškinusi maro priežasčių Ma

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės į 

Insurance • Real Estą te
JOHN ORMAN AGENCY

PUdomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — Tel Vlrginia 6-1800.
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

Tel. Vlrginia 6-1300 

kos Angeles literatūros vakare dalyvavo Jonas Aistis, ii Washingtono (d.), kuris Čia kalbasi su knygų pla
tintoju V. Prižgintu. Nuotr. L. Kanto

Daukantai, Valančiai, Basanavi
čiai ir Kudirkos, Maironiai, 
Jakštai ir Vaižgantai”. Bet tei
singa irgi, kad suminėti asmens 
buvo sykiu ir “praktikai — 
technikai”. Jie ne tik filosofa
vo, kūrė idėjas, bet jie patys 
tas idėjas vykdė, dirbo juoduo
sius darbus.
. Teisinga, kad nepriklausomy
bės laikais “autoritetinio reži
mo rėmuose ... išeities pradė
jo ieškoti ne kokie politiniai 
veikėjai, partijų vadai, o jauni 
intelektualai, paskelbę žinomą 
“Romuviečių deklaraciją”. Ta
čiau ir vėl neužmirština, kad 
šie “jauni intelektualai” buvo 
sykiu ir “praktikai” — jie gi

žojoj Lietuvoj. To ji negalėju
si padaryti, nes maras nežiū
rėjo socialinių priežasčių: “Mi
rė tada visi — ir baudžiaunin
kai ir ponai” ... (E.)

redagavo žurnalus, laikraščius 
ir juos prirašydavo: jie skaitė sekmadienį 
visuomenei paskaitas, vadovavo 
organizacijom: jie dirbo prakti
nį technikini darbą su dienos 
uždaviniais šalia savo duoninio

Kai autorius žiūri į ateiti ir 
sako, kad ‘‘tas problemas kas 
nors svarstyti turėtų; apeliuo
ja, kad turėtų pasisakyti “in
telektualinis elitas”; pabrėžia, 
kad “neužtektų pavienių asme
nų pasisakymų spaudoje”, tai 
sugestijų galėtų duoti anas au
toriaus minėtas praeities pavyz
dys: Romuviečių deklaracija iš
augo ne atsitiktinai, vienu ran
kos mostu, o tik po ilgų stu
dijų. po ilgų kolektyvinių dis
kusijų, po daugelio kiekvieną 

kelių valandų
svarstymo.

Ir šiame krašte problemos 
galėtų būti pirma kolektyviai 
išdiskutuotos, kur yra daugiau 
tokių intelektualinių jėgų susi
telkę. Tuo atžvilgiu patogiausio
je padėtyje yra Washingtonas.

| NEW YORK CHICAGO |

LITAS Investmg Co., Ine.
Paskolos — geromis sąlygomis.
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profesinio darbo. Buvo suaugę 
su ta visuomene, kuriai norė
jo idėjiškai vadovauti.
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DAMININKĘ ir LIET. ŽINIAS

s. M*
M> — SututirtpHiin imt year S7JOO 
KDAKCINS KOMISIJA.

Kristaus Gimimo šventės pro
ga malonu pasveikinti Jus, vie
nuolyno geradariai. Kultūros 
Židinio kūrėjai, Darbininko, Ai-
rių ir Varpelio skaitytoji. Mes, 
lietuviai pranciškonai, meldžia
me Dievą Jums gausios dan
gaus palaimos!

šia proga noriu kalbėti apie 
mūsų Jaunimo Centro bei Kul
tūros Židinio kūrimą. Neseniai

Tev. J. liaukos, Brooklyno pranciškonę vienuolyno viršinin- Taro^^^statė^r- 

" niūkų gimnaziją Maine, vado
vauja lietuviškai spaudai rytuo
se. Dabar ryžtamės eiti ir prie

DėlVasarioI6
. Laisvės KoflM Mėtris laukia- lė, kad vietinės bendruome- 
ma, fcad 4<kovii|gfett’’ tas prasta- nės vietiniuose laikraščiuose 
tomą lietuve ir jos problemos skelbtų apmokamą pranešimą.
neKetnviam, Ką tuo reikalu pa- Kokis būtų efektas, jei tą pat tukusi byla restrikcijų reikalu 
darys veiksniai, Čia neliečiama, dieną bent poroj dešimčių lai- vyriausio New Yorko valstijos 
Čia norima pažymėti, kad dau- kraščių pasirodytų to paties tu- tejsmo išspręsta mūsų nau- 
giaušia gali padaryti vietinės rimo pranešimas apie Lietuvos' riai’” 

sukaktį. O jei dar prie tokio 
pranešimo būtų eilė pavardžių 
vietos žinomų veikėjų, kurie 
reikštų savo simpatijas Lietu
vai! '

Tokia programos dalis turė
tų propagandinės reikšmės ne 
tik Lietuvos reikalui. Ji būtų 
reikšminga ir vietos lietuvių 
bendruomenei, nes amerikinė 
bendruomenė pamatytų lietu
vius kaip bendruomeninę jėgą; 
jie imtų vertinti lietuvius kaip 
amerikinės bendruomenės da
lį —; gyvą dalį, kurios rūpes
čius jaučia visas organizmas.

ma, kad “kovingiatt”

Nėw Yorko nrieste tuščių plo
tų nebėra, žemės, sklypai ma
tuojami nehektaraE, bet pėdo
mis. O mūsų' projektui reika
lingas didelis žemės plotas, ne
pamirštant ir . automobiliams 

tuo reikalu skaitėte Darbinių^ vietos, atitinkamos salės talpai, 
ke šį Tėvo Provincijolo pra- Be to, atrenkant vietą vienuo- 
nešimą: “Turime žemės High- lynui, miestas sprendžia taksų 

klausimą, vyskupas — parapi
jų aplinką, o mum patiem vie
tiniams ir tolimesniem rūpi su

land Parke, Brooklyno ir 
Queens ribose ... Kurį laiką

vyriausio New Yorko valstijos

vie- su naudai. Dabar, laimė-

nų.
■ *

, O tokių yra. Žymime jau pa
sireiškusią Phfladdphijos ben- 
druomenės iniciatyvą. Phila- 
delphijos lietuviai jau įėjo su 
savo pranešimais į amerikiečių 
radijo vietinę programą. Vasa
rio 16 minėti jie gavo garbės 
komiteto - pirmininku vietos 
kardinolą KroL Su šiuo vardų 
jų renkamas minėjimas tik
riausiai ras atgarsio vietos 
spaudoje.

Žymūne ir tolimojo Seattle, 
Washington, lietuvių iniciaty
vą. Nors lietuvių ten tik sau
ja, bet jie surado kelią i vie
tos televiziją su kalėdine lie
tuviška (tikriau estiškai — lat- 
viška-lietuvEkt) programa.

Neabejojame, kad praeityje 
sėkmingai reiškęs! Waterburio 
lietuviai, ir šiemet suras kelią 
į amerikiečius- Putnamo lietu- vos P^blemą. 
vės studentės, kurios jau su
darė tradiciją Putnamo kolegi
joje pasireikšti su lietuvEka 
programa Vasario 16 progom, 
parireikš ir šiemet.

Mielri čia skelbtume New

Puiku! Daug kalbų, daug 
‘ klausimų: kas, kaip, kur, io- 

dėl?
v Visuomenė ir dvasiškija pa

geidavo, kad keliant' vienuoly
ną iš dabartinės vietos kitur, 
būtų įjungtas Jaunimo Centras 
ir Kultūros židinys. Mūsų pla
nas tuo atveju pasikeitė pagrin
dinai, ir visas reikalas pasun
kėjo šimteriopai. Kaip žinote,

Vietinėm bendruomenėm ga- j 
lėtų ir turėtų ateiti į talką cent
riniai veiksniai (ar Vilkas, ar j 
Altas, ar Bendruomenės cent- i 
ras). Jie parūpintų spaudai skir- ! 
to skelbimo tekstą — trumpą, 
taiklų, amerikiečio dvasiai pri
imtina forma pristatantį Lietu-

Tai būtų reali parama bend
ruomenėm. Tokia parama ne
nugąsdintų ir tų Vliko veikėjų, 
kurie į Vliko seime keliamus 
didesnio masto užsimojimus 
lingavo galvom ir vertino: “L.

Yorko bendruomenę ir kt., jei liejos, fantazijos!”
tik žinotume, Įdek ir kaip jos O gaila, kad mes fantazijos 
pramatn surišti vietos amerikie- turim per mažai. Be fantazijos
rtm $ii Lietuvos reikalu. nekyla jokE planas . Žmonės su

Kotiam j amerikiečius skirti fantazija duoda idėjų, žmonės 
visi metai Gyriamšas tuose ke- su realistiniu protu apžvelgia 
Rųose ’ judėjimas bus, žinoma, realias aplinkybes ir priemo-
Va$arin ' 16 minėjimą metu nes, kiek ir kaip anos idėjos
Šiuose rniriėjimuose vietinė i- gali būti įvykdomos.
nįtėiatyv* gdįėtų • virsti plataus Jei didesnes “fantazijas” per 
masto propagandine jėga, jei vėlu įvykdyti, tai bent ši ma- 
tik ji būtų visur ir vieningai or- ža “fantazija” — prasiveržti į 
ganižftota.. vietinę amerikiečių spaudą Va-
■ pereitų metų pasisakymų sario 16 proga — dar įmano- 
stistojame prie A. Sniečkaus ir ma įvykdyti. Tik laiko ir jai la- 
A. Mažeikos sugestijų. Jis siū- bai nedaug.

JURGIS JANKUS

PEILIO
AŠMENIMIS

trMų veiksmų drama

(1M>
ALGIS

(Įeina ir sustoja tarpdury, žvalgosi nuo 
/ vieno įkttą).

DAUGVYDAS
G Tyre)

čia vienai S nhffiaų tarp jų.. Pasakyk Karpenko, 
kad benzinas nuo langą surinktas.

Aixas
Ne. Antanui?

DAUGVYDAS
Būtinai peštam Katpenko.

ALGIS
Ar Sa vien Antano sumanymas?

DAUGVYDAS
TbdH Karpenko pirmiausia ir turi sužinoti. Tegu 

aminas! savitaipy. Ai manau, kad Karpenko mieliau 
ir mane nori turėti gyvų- Ir atsimink, mane tik vieną 
tie tenatai

ALGIS

mos, kas bus ten po dešimt ar 
dvidešimt metų ir visa eilė ki
tų klausimų, nulemiančių vie
tos atraųką.

E surastų net virš aštuonias- muį. Reikėjo aukšto lygio ad- 
dešimt keturių dėmesio vertų vokatų. Vienam E jų mirus 
vietų, išstudijuotų įvairių in- prieš pat teismą, byla pailgėjo, 
spekcijų, buvo išskirtos kelios Reikėjo labai daug darbo, Eieš- 
tinkamesnės, o E jų išrinkta 
viena tinkamiausia, būtent, - 
Highland Parke, Brooklyn — 
Queens ribose.

Brooklyno vyskupas B. Mc

tą patvirtino ir leidimą staty- jus, likę teismo technikiniai 
bom suteikė. Savo laiške jis į- dalykai skubiai tvarkomi to- 
domiai išsireaškė: “Matydamas 
Jūsų ateities viziją, aš Jus lai
minu.” - . __ _ .. ..L _s_ ___ ______

Įsigydami sklypą, susidurt- 
me ne su vadinamu miesto zo- 
ning, kaip kas mano, bet su 
aštuoniasdešimta metų restrik- 
cija, vadinama covenant Situa
ciją ištyrę, ekspertai patarė, o - 
mes, eilėje posėdžių persvars- 
tę, nusprendėme, kad verta mė
ginti tai nubraukti teisme. ši 
restrikcija buvo rezervuota N. 
Y. valstijos Vyriausiam Teis-

New YorfcapHašaity mėty Ski
lusio* Jaunimo Centro bei Kul-

liau. Gerai Suokime, kad nebuvo
Dabar jau atėjo eilė skubiai h* nebus, kas čia magiKca te

eiti į detales su planai* Kon- dale padarytų stebuklus. Taidėto padaryty stebuklus. Tai

kant dokumentų (net nuo pi
lietinio karo laikų) kiekvieno 
namo, o jų gi kelios dešimtys. 
Net labai skubant, užtruko 
kiek laiko kol byla praėjo mū-

dieno* darbas. Mum* reikalin
ga kiekvieno lietuvio ryžta* ir 
auka tiek iš šio* apylinkės, 
tiek iš tolimesnių tfaty. Tik 
tvirta valia, tik bendrom jė
gom lietuviškas Kultūros Židi
nys iškils milijoniniame New 
Yorko mieste.

Broli lietuvi, nelauk kitų, bet 
pirma pats ateik su savo auka. 
Taip pat paragink ir kaimyną. '• 
Kibirkštis tegul virsta lieps-

darbu. Milžiniškas žygE laukia 
visų. Bendrom jėgom, Dievui 
padedant, statykime Kultūros

matytas^ ir jau dalinai techniš
kai paruoštas, pagrindinis va
jus statybų lėšom telkti.

Kadangi* jau sklypas pareika
lavo nemažos sumos, o tik da
lis tesuaukota, kyla klausimas, 
kaip pravesti statybą: ar visą E 
karto, ar dalinus. Tai priklau
sys nuo Jūsų, NeW Yorko ir 
New Jersey lietuviai. Gražu, 
kad mūsų tautiečiai ir kitose a- 
pylinkėse, kaip Bostone, Wa- 
terburyje, New Havęne, Roch- - na, šaltinis — upe, žodE — 
esteryje, Clevelande, Pittsbur- 
ghe ir kitur labai domisi šia 
statyba ir žada padėti.

Brangieji, prancEkonai sėk- židinį New Yorke!

VASARIO 16-tą REIKIA IŠEITI Į

JAV LB centro valdyba prieš 
pačias Kalėdas i išsiuntinėjo a- 
pygardų ir apylinkių valdybom 
aplinkraščius, kviesdama kuo 
iškilmingiausiai paminėti jubi
liejinę Vasario 16-tą.

šiais metais Vasario 16-tos 
minėjimus ruošti reiktų dau
giau amerikiečiam, pasinaudo
jant jų radiju, nes tai lengviau
siai mums prieinama komuni
kacijos priemonė. Dėl laiko ga
vimo tokiomis progomis — ne

VISUOMENĘ
ir žurnalus. Medžiaga, kiek ži- 
noma E praktikos, turi būti 
jiems pateikta mažiausia dvi sa
vaitės E anksto. Tinkamiau
sia medžiaga gali būti atpasa
kojimas asmenų, Egyvenusių 
baEias kančias Sibire, liudinin
kai mūsų tragEkos praeities, 
kaip trėmimai, kalėjimai, par- 

fnukelta į 4 psl.)

— Tėv. Gediminas Kijauc*
. , _ , „ ka», S. J., jėzuitų ordino gene-

turėtų būti sunkumų. Daugu- rolo p s ,
mas radijo stočių programų Uetuvhl jėnlitų provin- 
vedėjų mielu boru sutiks jskir- 

į ti laiko skoningai paruoštai 
i programėlei, čia reikia neuž

miršti, kad kuo daugiausia ži- 
' nių apie save galėtume duoti

per tą trumpą laiką, todėl jų vo prongeno jėzuitų institute 
paruošimas yra labai svarbus. Belgijoje ir Montrealio univer- 
Be Eterinių ir geografinių ži- Kanadoje. Būdamas ku- 

i nių, dar įtraukti lietuviškos darbavosi ne tik pastora- 
muzikos, dainų, nusakyti šian- djoje reiškėsi ir

I dieninę tautos padėtį, išdėstyti visuomeninėje veikloje Chica-
I laisvės siekimo tikslus ir tt. goję buvo skaučių tunto ir atei-
| Nereikia pamiršti amerikie- tininkų dvasios vadas, o šiuo 
Į čių lokalinės spaudos. Į ją pa- metu — Moksleivių Ateitinin-

N.Y, ir tekti yra žymiai lengviau faip kų sąjungos dvasios vadas. Ra-
kultūros židinį. Nuotr. r. Kisirfiaus 1 mibjomnio tiražo laikraščius šo ir spaudoje.

O jeigu-jie ir kitus yra pastebėję?

DAUGVYDAS
Dar geriau. Svarbu, kad jie tau nesirodė. Tas 

jiem dar daugiau pasakys.

ALGIS
Sudiev.

(Paspaudžia Daugvydui ranką).
Tikiu, kad dar teks pasimatyti.

DAUGVYDAS
' Aišku, kad teks. Gal net pasitaikys proga kur su

sipažinti.

ir pistoletą atidavė.

RUBUILIS
Gali būti gražūs spąstai...

DAUGVYDAS
(Purto galvą)

z Ne! Tas vaikas greičiau mirs, bet neišduos. Ir ne 
kvailas.

KAZYS
VEtiek nebūčiau rizikavęs ten siųsti. Anie irgi ne

kvaili Kaip mat vaiką sumaišys.

DAUGVYDAS

Studijavo Vokietijoje ir Ameri
koje. Kunigu įšventintas 1960 
birželio 18. Po to dar študija-

KAZYS
Ešerys pasiliko anam krante. Nedėvė jokio ženklo.

RUBUILIS
Pusvalandį palaukėm. Visur tylu, nė krepšt

DAUGVYDAS
Valties niekas neužtiks?

KAZYS
Na, to mūsų mokyti Jau nebereikia.

ŠVENDRE
Paskum užuolankoms apsukome pro Aukštuosius 

kalnelius, pro Pabradės. Nieko nesutikom.

ALGIS Jei būtų taip lengvai sumaišomas, nebūtų pasida- KAZYS
Žinau. Nuo Šio momento mes nepažįstami. komjaunuolių sekretorium. Pabradės pempės ko gaivų sparnais nenuka-

(Permeta akinus visus.) JONAS
Nė su vienu! Komjaunuolių? DAUGVYDAS

(Pakelia ranką prie kepurės ir Beina. KAZYS Tasirgigerai.Jiežino,kadkažinkasjudapainiš-
Pranas Beina kartu. Visi Eseka akinus). Sakiau; kad perdaug pasitiki kėm’

DAUGVYDAS

JONAS
E matymo pažįstu.

DAUGVYDAS
Galvokite, ką norite, kas padaryta, padaryta. Al

kani?

KAZYS
Kodėl tu nori, kad jie tiek daug apie mus žinotų? 

Gal mums reikėjo eiti tiestai vieškeliu. Tada visi būtij 
žinoję, kad grįžta vyrai

ŠVENDRE . Rimini jg
Aš tai ne. j ffltistuves.

DAUGVYDAS rąžys
Buvo atsiųstas stebėti mus ir, kai būsime pakan- Nemanau, kad valgymui vertėtų laiką gaišinti 

kainai išgėrę, duoti ženklą
DAUGVYDAS

KAZYS Gerai Turiu kiekvienam paruošęs kelionei. Kaip
Pagavai? jįoi?

DAUGVYDAS ' \ _ ŠVENDRE

DAUGVYDAS
Palaukit vyrai Kiekviena galim padmyti klaidų, 

o spręsti reikia greitai ir tvirtai

KAZYS
Ar Pranas tikrai, paleido tą jauniklį, ar tik grabai 

išsivedė nutildyti?

Šnekėjom su Pranu, bet netikėjom. Jis pats įėjo

V
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TeL AL 4-8319 • 200 OrchardSh, Nuw York, N.Y. 10002
formuoti kitataučius.

SCHALLER& WEBER

9 DIDŽIULES &RAUTUVES 9

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven, N. Y. 11421; VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 11211; STagg 2-4329

Kaip puikūs tavo dvarai. tėvyne, 
Baltai ii sodų žalię bekylą! 
Tik brangią kalbą tėvų pamynę. 
Jie mūsų firdi* mažai jau riša.

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis, 
Ka^t juostau juosia žafiąsias pievas; 
Banguoja, vagą gilia* išrėžęs; 
Jo gilią mintį težino Dievas.

Kaip puikūs slėniai Sraunios Dubysos, 
Miškan, lyg rūta, kalnai žaliuoja;
O po tuos kalnus sesutes visos 
Graudžiai malonias dainas ringuoja.

Kaip linksma sodžiuos, kai vyturėlis 
Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs; 
Ar saulė loicffias, Ir vakarėlis 
Ramumą nešę, saldžiai nutilęs.

Emilija čekienė,
Lietuvos Nepriklausomybės

Fondo Pirmininkė

tas, ypač jaunimas. Joje 
apdainavo garsiąją seno
vę, kada Lietuva buvo ga- 
jBga, pU'M% itfidną jos 

jr kvietė visus į 
kovą už tėvynę, kvietė 
branginti jos kalbą, seno
vės būdą, | dubą stoti

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

RAŠYTOJAS IR 
REDAKTORIAI

stambiausių 
nių jubilieji 
tomas išleistidr. Alberto Ge

da vaišinsiesi ir vaišinsi ne tik Amerikos veik visais gė
rimais — alum, vynu ir dar stipresniais. Gausi ir impor
tuoti} iš Europos ir kitą kraštų. — Janki vieta susitikti, 
pasikalbėti ir džiaugtis gyvenimu su maloniais draugais.

DAIL. VIDOS KRIŠTOLAITY-
Profesorius Tadas Iva-

profesūroje. Jų pareiga būtų 
suruošti nors ir trumpus Vasa
rio 16-sios minėjimus tose in
stitucijose savo kolegoms. Tai 
galima atlikti paskaitų, simpo
ziumų ar kitokiom formom. 
Ten, kur daugiau jėgų —su
organizuoti parodėles ar net 
meninius pasirodymus. Kai ku
rie Amerikos intelektualai yra 
gana naivūs komunizmo atžvil-

JUOZO BANDŽIUKO 
Baras ir Restoranas

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti (vairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų ... Dužiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HHL. N. Y.

Telefonas: Vkginia 3-3544

Dailininkė meno mokslus bai
gė Chicagoje, juos gilino atvy
kusi į New Yorką, kur ir da
bar gyvena. Praeitais metais 
buvo surengta jos kurinių pa
roda New Yorke. Dalyvavo 
bendrinėse parodose. Dailinin
kė atstovauja realistinio ab
strakto krypti.

110-12 JAMAICA AVĖ. Richmond Hffl, N. Y. 11418 
ToL 846-9286

na,oifilTirijirr jungia idant ručio, Lietuve*-*-pasiuntinybės 
visų bendrom jėgom minėji- patarėjo švacarijoje redaguo
ta* įspūdingiau praeitų. Tą į- jamas, Iletoro® Nepriklauso- 
vykį atžymėti numatoma įvai- - - ■
riais būdais, panaudoti visas 
galimas priemones, iš kurių 
viena iš svarbiausių bei reikš
mingiausių priemonių yra ki
tomis kalbomis informacija 
apie Lietuvą.

Lietuvos laisvinimo veiks
nių konferencija spalio 21-22 
Wąsbingtone priėmė • Lietuvos

čia suminėti uždaviniai kai 
kam sudaro sunkumų dėl sto
kos tinkamai paruoštos me-

klausytojais, atsi- džiagos anglų kalba. Kartais
svokteamojo vakaro proga vie- sunku ar net neįmanoma su- 
toj šermenų vainiko numaty
tas išleisti ir dviejų naujausių
Putino kūrinių — “Vivos plan- 
go” ir “Nertuos toco” — lei
dinys, kuris reikštų ilgiau iš
liekančios pagarbos ženklą. Tuo 
tikslu prieš kurį laiką per laik
raščius buvo kviečiami atsiliep
ti, o atsiliepusieji prie minėto 
pagarbos ženklo išleidimo pri- sitetuose studijuoja daug gra- 
sidėti ir už Chicagos ribų gy- žaus jaunimo ir didelis skai- 
venantieji buvę V. Mykolaičio- čius lietuvių mokslininkų dirba 
Putino klausytojai. Toks prisi
dėjimas kiekvienam atsieitų ne
daugiau 10 dolerių. Atsiliepu
sieji smulkiau apie tai infor
muojami atskirais laiškais.

Kurie dar neimtų atsiliepę, 
o norėtų , prie minėtos pagar
bos pareiškimo prisidėti, pra
šom netrukus atsiliept, kad ga
lėtume suspėti minėtame leidi
nyje sudėti jų pavardes. Atsilie- ____
pimai laukiami ir iš Putino kū- giu. Čia yra gera proga lietu- 
rytos gerbėjų. Rašyti adresu: vfiktom reikalam pristatyti ir ■
P.L. Institutas, 5620 S. Clare- supažindinti su Lietuvos ir ri- VHHHHMHNHEbMHHHHHHHBbHOB 
mont Avė., Chicago, HL 60636. so Pabaltijo tautų problema. W »** eew peetatyto* karutes Tr-tirp- Ute Omuto s

Pirmiesiem atsiliepimam su- Stasy* Aridab •* jam suėjo to metą.

kaišų leidinių tai parodys Maskvos agresiją 
rusinimas M- prieš- Lietuvą ir imperialisti- 
ftenas bene iš nius kėslus, kuriuos rusai vyk- 
ąkalba leidi- do Lietuvos ir kitų užgrobtų 
metais numa- .kraštų atžvilgiu. Veikale bus 

perteikta rezistencija prieš oku
pantus tiek krašto viduje, tiek 
užsienyje ir bus pavaizduotos 
pastangos atgauti lietuvių tau
tai laisvę.

Ir mūsų veiksnių konferenci
ja pripažįsta, kad atitinkama in
formacija kitataučiam yra pa
grindinė priemonė Lietuvos 
laisvės kovoje ir kad tokiai in
formacijai skleisti yra skirti
na didžiausia dalis veiksnių dė
mesio ir lėšų. Taip pat pas- 
kutinėjd veiksnių konferendjo- 
je Washingtone Vliko pirm. dr. 
J. K. Valiūnas savo žodyje pa
brėžė, jog “visuomenė laukia 
iš mūsų ne tik žodinio sutari
mo, bet ir įkvėpiančios veik
los”. Atskirai veikdami, anot 
jo, nei vadovaujantieji veiks
niai, nei visuomenė neįvykdys 
didžiųjų uždavinių.

Todėl, kad šis aukščiau mi
nėtas anglų kalba leidinys tin
kamu laiku išvystų dienos švie
są, mes laukiame lietuvių vi
suomenės dėmesio ir para
mos.

Visos minėtos priemonės yra 
tinkamos, tačiau tik trumpalai
kės. Kreipiantis į vyriausy
bes, parlamentus, į Jungtinių 
Tautų atstovus juk neužten
ka, kad nuėjusi delegacija kelių 
minučių vizito metu žodžiu

1330 KJb 
979MąJM

siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir SS 
didelis paririnkimas geros rūšies prekių 
mis. Priimam! tolafiratoial užsakymai Ir sudaromi siunti
niai gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos 
prekės, daniški, maisto siuntiniai, itališki akordeonai ir 
nylon’o IMpslBu. Parūpinami dolerio Iraiftomą kuponai.
ZM UNION AVBNUB e TstoC. RVItoSf e HAly N.V. 11211

medžiagai paruošti. JAV c.v. 
šiuo metu ruošia reikiamą me
džiagą augių kalba, kuri arti
miausiu laiku bus išsiuntinėta. 
Taip pat bus paruošta ir 
straipsnių vietiniam laikraš
čiam.

šiuo metu Amerikos univer-

DOVANŲ SIUNTINIAI j LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu, ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir Imsite patenkinti. Mes turime didelį

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS* ir POBŪVIAMS.

Pristatome j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
We take all orders spedal price for Weddings and Parties.

Home-made Bologna *

Jtoitellįlmtahi Lietuvos uždavinių yn 
metai artėja, juo daugiau apie apie Lietuvą 
jų paarinūjtoą kalbame ir ra- tomis kaRramš 

lavcvinimn
niai tnb retinto jau beveik vi-

Gaži tu, mano brangi tėvyne, 
šalis, kur miega kapuos didvyriai! 
Ne veltui bočiai tave taip gynė. 
No voltui dainiai plačiai išgyrė!

Prieš pusmetį okupuotoje darius viltingą pagrindą, minė- 
Lietuvoje mirusiam Sėtuvių S- tas lek&iys atiduotas spaustu- 
terotūroa Maritan -ir prcfeso- veL Leidinio grafine išvaizda 
riui Vincui Mykolaičiui-Putinui rūpinasi lietuvių dailės istori- 
pagerbti atsisveikinimo vaka- jos lektorius grafikas Algirdas 
ras, kurį ruošia Pedagoginis Kurauskas. PU-
Litiumistikos Institutas, Chica
goje bus 1968 vasario 3. Sta
tomas vienas iš naujausių Pu
tino kūrinių — “Prometėjas”. 
Tai atliks Instituto studentai. 
Sceninės programos paruoši
mui vadovauja kompozitorius 
ir režisorius Darius Lapinskas.

Pasitarus su CMcagoje gyve
nančiais buvusiais V. Mykolai
čio-Putino

juos apšviestų ar kokią trumpą 
brošiūrą apie atsilankymo tiks
lą paliktų. Delegacijos, be abe
jo, stengsis aprūpinti informa
cine medžiaga visus lankomus 
svetimų valstybių atstovus, po
litikus, žurnalistus, televizijų 
bei radijo stočių pareigūnus, 
profesorius ir aplamai inteli
gentiją, kuri formuoja savo 
krašto visuomenės nuomonę ir 
turi Įtakos Į krašto vyriausybę.

New Yorke: 1*54 2nd Avė. (S5-86 SL) — TR 9-3047 
Rldgewoode: 56-54 Myrtle Aveniu — VA 1-706* 
Arterijoje: 28-28 Steinvray Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillsldo Ava. — 343-6116

TĖS PARODA CHICAGOJE
naudeas gruodžio 16 sulaukė YSnrlinnin paleri- pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau-
85 metų amžiaus. Tebedirba s 3 ’ Šiomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams
mokslini darbą, dalyvauja Kau- j°Je» sausio 7-14 vyskta uaiL Vi- ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
no znrioriins endn rio kurtui ŪOS Krištolaitytės paroda, ku- 1 East 36th 8t. New York, N.Y. 10676. Apiankykite mūsų skyrius: Chicago, no zoologijos sodo jo Kurtoj ižstatvta 25 didelio for- 2219 w- Chicag» Ave- Al«eles’ ~ 344 North Brca
mokslinėje taryboje. (E.) n0Je issiatyia za aioeuo ror- Ave

mato aliejinės tapybos kūriniaL
Parodą rengia Chicagos ateiti-

9 ■ ninkai sendraugiai. Paprastom
, EMHkHm dienom lankoma vakarais

nuo 7 iki 9 v.v., savaitgalį nuo
11 v.r. iki 9 v.v.

mybės Fondo geidžiamas, pen
kių autorių parašytas, šiuo me
tu verfiamas 
500600 psL v

Dr. A. Gefū0o įsitikinimu, 
jam pavyko tušai darbui sutelk
ti pirmaeilių savo srities žino
vų bendradarbę grupę, kurie 
savo uždavinį pavyzdingai atli
ko. Jo bendratedMau yra: dr. J. 
Puzinas — lietuves proštorė; 
dr. J. Jakštas -^4 istorinė dalis 
iki Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo; dr. -A. Gerutis — 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kotarpis; dr. A. Budreckis — 
rezistencija krašto ir veikla už
sienyje nepriklausomybei at
gauti; S. Lozoraitis, Lietuvos 
diplomatijos šefas, — Lietuvos 
laisvės kovos perspektyvas.

Dauguma autorių, kaip ma
tome, yra istorikai, tpdėj mvo 
uždavinį atliko žvelgdami iŠ is
torinio taško, "rašydami moks
liniu metodu. Iš veikalo išryš
kės lietuvių tautos nueitas ke
lias, susidarys Lietuvos valsty
bės ir lietuvių tautos kūrybin
gumo vaizdas. Neginčijami fak-

ĮSTAIGA
uvą ir SS$Rį Krautuvėje 

' ds kaino-

Penkiasdešimt Metų Sukakties 
Ma»ifestą, kur pasisakoma vi
sa eile klausimų ir tarp kitko 
rašoma:

“Lietuvių tauta, minėdama 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo penkiasdešimt metų 
sukaktį, kreipiasi į -laisvojo pa
saulio vyriausybes ir parlamen
tus, kad pavartotų visas savo 
priemones Lietuvos nepriklau
somybei atstatyti:

7 Šaukiasi į Jangtines Tautas, 
kad likviduotų Sovietų Sąjum 
gos agresiją prieš Lietuvą, ir į 
žmonijos sąžinę, kad paremtų 
Lietuvos pastangas savo nepri
klausomybei atstatyti.” '

Kyla klausimas, kaip visa tai 
pasieksime?' Numatoma siųsti 
delegacijas pas svetimų valsty
bių ambasadorius, kreiptis į 
periodinę spaudą, prašant su 
šiuo mūsų tautos įvykiu savo 
visuomenę supažindinti net ge
rai apmokamais skelbimais. 
Manoma ir viešomis demonst
racijomis laisvąjį pasaulį su
pažindinti su mūsų tautos so
vietiniu okupantu ir lietuvių 
tautos siekiais, žodžiu, planuo-

Todėl sukaktuviniam metam
Vasario 16 proga artėjant, vienas iš svarbiausių

(atkeU^H 3 psl.)

tizanų kovos ir kita panaši me- 7

Rašytojas Jonas Avyžius (Vii- ■ -
niuje, romano '“Kaimas kryž- ■ , '
kelėj” autorius), atsakydamas H % x —
Tiesos redakcijos klausimą, kas ■ , \
trukdo rašytojams plačiau pasi- f 
reikšti ir publicistikoj, atsakė €: \
tiesiai ir aiškiai Tiesoje 1967 vJ??x 
gruodžio 16: Mūsuose dar \
gana dažnai daiktai nevadina- ||a| : '
mi tikraisiais vardais. Tebega- O -—z
lioja tokios, ; atrodo, seniai 9 
turėjusios atgyventi sąvokos, B 
kaip apsidraudimas, silpnadva- 
siškumas. karjerizmas. Neretai I \ 
girdi, kaip tas pats draugas tri- I X ®
būnoje kalba vienaip, o, išėjęs I X 
už, dunįkitaip. Rašytojas yra B \ ",
padėties viešpats, kol sėdi savo B 
darbo kambaryje priė rašomo I A '.X
publicistinio straipsnio. O kai B 
straipsnis atsiduria laikraščio B -
redakcijoje, dažnai pasirodo, DaiL v»da KrUtrtattytė, kurto* ta- 
kad reikia atsisakyt minčių, ku- pt**8 k“ri'7M *^itę
nos ir paskatino griebtis pub- - - — - - —
licisto plunksnos. (Elta)

* A. ŪSELIS /
Garantuotas laikrodžių taisymas 

Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai * Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Bažnyčių* tavo ne tiek gražybe. 
Ne dailės turtais, ne Miksų žiba; 
Bet dega meilės, maldos galybe, 
Seuęję amžię gyva tBcytia.

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENĖ — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

r ■ —
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Lietuviškos kūčios televizijoje
Philadelphijoj gruodžio 2 2 

per WCAU televizijos stotį, 
10-tą kanalą naujienų metu bu
vo rodomos lietuviškos Kūčios. 
Tai buvo jau trečia televizijos 
programa, kuria rūpinosi ir ko
ordinavo Philadelphijos Jubi
liejinių metų komiteto informa
cijos skyrius.

Šios programos filmavimui 
pasiruošimas buvo ilgas, bet 
darbas sklandžiai ėjo, nes pa
gelbėjo Philadelphijos lietuvių 
visuomenė.

Filmavimo dienai artėjant, 
buvo paskolinti audiniai ir 
juostos. Lietuvių Moterų Fede
racijos Klubo narės darbavosi 
virtuvėse, kruopščiai gaminda
mos Kūčioms maistą. Skautai 
ir 33-čioji Lietuvos Vyčių kp. 
rengė šiaudinius eglutės papuo- 
šalus.^Skulptorius Petras Vaš- 
kys ilgai darbavosi puošda
mas kambarį.

Ir taip po daugelio darbo va
landų buvo pilnai pasiruošta.

Šios programos filmuoti į 
informacijos skyriaus narių 
Aušros ir Charles Zerr namus 
atvyko WCAU televizijos 10-to 
kanalo naujienų pranešėja —

PHILADELPHIA, PA.
Skautės surengė 
lietuviškas kūčias

Philadelphijos skautų veikla 
savo metu, tremtiniams iš Vo
kietijos keliaujant, buvo gan 
gražiai pasireiškusi, bet ilges
niam laikui buvo sustojusi ir 
tik maždaug prieš metus skau
tai vėl su savo veikla gražiai 
įsirikiavo į Philadelphijos or
ganizacijų eiles. Čia bene svar
biausias nuopelnas priklauso 
skautiškai Surdėnų šeimai: pa- 
skautininkui Gediminui Surdė- 
nui ir jo energingajai žmonai 
— vyresnei skautei Danutei.

Ypatingai gražų būrelį suda
ro vyresniųjų skaučių Sofijos 
Čiurlionienės vardo židinys, į 
kurį susitelkė 20 jaunesniųjų 
moterų. Jos reguliariai renkasi 
į mėnesinius pašnekesius bei 
vykdo atskirus uždavinius. Vie
nas iš vėliausių atliktų darbų 
yra gruodžio 17 šv. Andriejaus 
parapijos salėje surengtos vie
šos kūčios, kuriose prie sko
ningai tradiciniais patiekalais 
padengtų stalų susėdo arti 200 
Philadelphijos lietuvių.

Kūčių pradžiai paskautinin- 
kė M. Raugienė pabrėžė, kad 
skautės, norėdamos tęsti gra
žią ir prasmingą kūčių tradici
ją, norėdamos supažindinti su 
to švento vakaro papročiais mū
sų priaugančiąja kartą, suorga
nizavo šias kūčias. Kūčioms 
pritaikintą programą — monta
žą atliko vyr. skautės D. Ja- 
kienė ir V. Majauskienė, ku
rios gražaus žodžio pynėje pa
vaizdavo kūčių vakaro tradiciją, 
aptarė paplotėlių laužymo ce
remoniją, kūčiom skirtus pa- 

Nauja Liet. Žurnalistų Sąjungos centro valdyba ii k. j d.: Vladas Mingėla. pirm. Vytautas Alantas. Antanas 
Gintneris, Alfonsas Nakas, ižd. Vladas Selenis. Valdyba įtrinkta trijų metų kadencijai. Nuotr. Jono Gaižučio

Edith Huggins ir tos stoties 
vienas iš žymiausių filmuoto- 
jų Joseph Mayer.

Jie viskuo domėjosi, o nufil
mavę sėdo prie bendro stalo 
kūčiauti.

Jaukioje aplinkoje linksmai 
prabėgo valandėlė, kurioje bu
vo progos dar geriau pažinti 
šios televizijos stoties žinomus 
atstovus ir sustiprinti lietuvių 
ryšius su jais.

Po programos parodymo per 
televiziją informacijos sky-

WORCESTER, MASS.
Kalėdų eglutė šeštadieninės 

mokyklos tėvų komiteto ini
ciatyva surengta gruodžio 31. ; 
11 vai. mišias aukojo Aušros 
Vartų parapijos administrato
rius kun. Albinas Jankauskas. 
Giedojo mokyklos mokiniai. Po 
pamaldų vyko eglutės progra
ma, kurią pradėjo mokyklos 
vedėjas Jonas Baškys. Moki
niai, vadovaujami muziko, mo
kytojo V. Burdulio, energingai 
pagiedojo keletą kalėdinių 
giesmių. Po to mokiniai dekla- 

sninkinius valgius bei jų gami
nimo būdus, šieno po staltiese 
prasmę, eglutės puošimą, dova
nų pasikeitimo Įprotį, įvairių 
prietarų bei burtų kilmę ir k.

Scenoje eglutė buvo papuoš
ta pačių mažųjų skautų paga
mintais šiaudiniais papuošalais.

Po programėlės kun. klebo
nas J. Degutis pašventino kū
čių valgius. Jam atkalbėjus kū
čiom skirtą maldą, prasidėjo 
paplotėlių laužymas ir vaišini- 
masis skaučių parengtais val
giais. Valgio metu buvo girdi
mos Kalėdom skirtos giesmės 
iš plokštelių, o pačios mažiau
sios skautukės padeklamavo 
prie eglutės eilėraščių. Ir visi 
svečiai buvo įjungti į giedoji
mą, kuris prie žvakių šviesos 
sudarė tikrai gražią didelės lie
tuviškos šeimos kūčių rimties 
nuotaiką.

Kūčios baigtos tradicine 
skautų meliodija “Ateina nak
tis”, po kurios svečiai skirstėsi, 
reikšdami padėką rengėjom už 
tokią gražią šventišką nuotai
ką, kurią sudarė nuoširdus ir 
rūpestingas skaučių noras su
organizuoti šias kūčias.

Kūčių valgių gaminimui la
bai sumaniai ir energingai va
dovavo vyr. skaučių židinio pir
mininkė Regina Dantienė.

Ta pačia proga primintina, 
kad skautės -tai labai rūpestin
gai rengiasi Kaziuko mugei. Nu
matyti ir kiti darbai, kurie pa
įvairins Philadelphijos bei a- 
pylinkių lietuvių gyvenimą.

Teskamba šių jubiliejinių me
tų skautų-čių šūkis: “šventė 
širdyje — darbas rankose”.

M. R. 

riaus pirm. Gabrielius Mironas 
ir televizijos koordinatorė Ri
ma Mironienė, lankydamiesi 
stotyje, Philadelphijos — 
Pietinės New Jersey Bend
ruomenės vardu įteikė 
specialiai skulptoriaus Petro 
Vaškio paruoštas dovanėles Ka
lėdų proga Edith Huggins, 
John Facenda, vyriausiam pra
nešėjui ir Jubiliejinių metų ko
miteto garbės nariui ir Donald 
Barnhouse, žinių analizuotojui.

R.M.

mavo, skaitė savo rašinėlius.
Šveikinimo žodį tarė tėvų 

komiteto pirm. K. Podolskis, ir 
Lietuvių Organizacijų Tarybos 
bei L. B. vietos apylinkės pir- 
min. Pranas. Stanelis. Ta pro
ga jis įteikė ir $50 dovanėlę 
mokyklos reikalam.

Pabaigai vėl mokiniai daina
vo keletą lietuviškų dainelių. 
Programa baigta tautos himnu. 
. Tuoj į sceną įžengė 
Kalėdų senelis (Pr. Ra- 
čiukaitis) su dideliu do - 
vanų maišu. Neaplenkti buvo 
ir mokytojai: vedėjas J. Baš
kys, kun. J. Steponaitis, Joana 
Dabrilienė, .V. Burdulis ir Br. 
Glodas, kuris šiuo metu serga 
ir guli Šv. Vincento ligoninėje.

Po programos įvyko Balfo 
surengti laimėjimai, kuriem bu
vo leidžiamas dail. A. Rukšle
lės paveikslas — Lietuvos 
gamtos vaizdelis. Laimėjo Ja
kubauskaitė, kuriai bilietą bu
vo nupirkęs jos senelis Jonas 
Pipiras. Iš loterijos liko gryno 
pelno 415 dol. Visi pinigai 
pasiųsti Balfo centrui. Stam - 
biausi aukotojai buvo: dr. Vla
das ir Ona Vaitkai $100, Pet
ras ir ponia Mikšiai $14, prel. 
K. Vasys $10, kun. Jonas Ba- 
kanas $10, Br. Mudėnas $10, 
kiti Ralfo Worces-
terio skyriaus valdybą sudaro 
pirm. Ona Tarailienė, sekr. ku
nigas J. Steponaitis ir ižd. Po
vilas Babickas.

Saulė Staškaitė, Kalėdų šven
tėm pas savo mamytę buvo 
atvykusi iš Vokietijos (Gar- 
misch-Parten Kirchen), kur ji 
mokytojauja ir drauge studi
juoja vokiečių kalbą. Ji yra 
baigusi Clark universiteto kal
bų skyrių bakalauro laipsniu..

Aldona Šimulynienė, 57 me
tų, staiga mirė gruodžio 31. 
Jos vyras, Alfonsas, buvo avia
cijos kapitonas ir žuvo lėktu
vo avarijoje 1936 prie Sere
džiaus. Palikusi viena su sūne
liu, sunkiai vargo. Dirbo Ro
kiškio banke ir apskrities val
dyboje. 1949 atvyko į Worces- 
terį ir dirbo vienos šeimos vir
tuvėje. Nepamiršo lietuviškų 
reikalų, sekė lietuvišką spaudą 
ir knygas. Liko sūnus Anta
nas ir brolis Antanas, gyve
nąs Kanadoje.

Philadelphijos informacijos skyriaus nariai ir WCAU-TV pranešėja Edith Huggins ir filmuotojas Joseph 
Mayer lietuviškų kūčių filmavimo metu. Iš d. j k. Gabrielius Mironas (skyriaus pirmininkas), Charles Zerr, 
Edith Huggins, Aušra Zerr, Rima Mironienė ir Joseph Mayer. Nuotr. K. Cikoto

Tradicinė Liet. Bendruome
nės vakarienė surengta gruo
džio 2 Maironio parke. Į ją at
vyko iš Bostono LB Tarybos 
pirmininkas Juozas Kapočius ir 
LB Bostono apygardos pirm, 
inž. Skudžinskas.

Po vietos apylinkės pirm. P. 
Stanelio įžanginio žodžio kal
bėjo LB Tarybos pirm. J. Ka
počius ir Bostono apygardos 
pirm. inž. Skudžinskas, pabrėž
dami Lietuvių Bendruomenės 
reikšmę išeivijos tautiniam bei 
kultūriniam gyvenimui. Vaka
rienės metu buvo pagerbtas J. 
Kapočius, kuris šiemet yra su
laukęs 60 metų amžiaus, ir vie
tos apylinkės valdybos sekreto- 

. rius bei rezoliucijų komisijos 
pirmininkas J. Starėnas jo gim
tadienio proga. Jiem sugiedota 
ilgiausių metų.

Meninę dalį, kuriai vadovavo 
R. Jokubauskas, atliko solistas 
Stasys LiepaA jam akompona- 
vo muzikas Julius Gaidelis.

Vakarienę parengė St. Stane- 
lienė, Br. Tamašauskienė, O. 
Karickienė, Staškienė, A. Mato- 
nienė, Matusaitienė ir židžiū- 
nienė.

Vakarienė praėjo jaukioje 
nuotaikoje, tik gaila, kad ma
žai atsilankė LB narių bei pri
jaučiančiųjų.

Ateitininkę kūčios surengtos 
gruodžio 24 šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Atsilankė para
pijos klebonas kun. Jonas Jut- 
kevičius ir parapijos mokyklos 
mokytojos seselės M. Edvardi- 
na ir M. Lorėna. Kūčios buvo 
su visais tradiciniais valgiais, 
kuriuos parengė ateitininkų 
mamytės. —Pr.

ROCHESTER, N.Y.

Šv. Petro ir Povilo Draugijos 
metinis susirinkimas įvyks sau
sio 9. Komitetas kviečia visus 
narius dalyvauti ir sumokėti 
nario mokestį. Protokolų rašti
ninkas praneš pereitų metų a- 
pyskaitą. Taip- pat bus aptaria
ma šių metų veikla.

Pereitais metais Rochesterio 
liet, kolonijoj mirė šie lietu
viai: Marija Baltrušaitienė, Vla
das Baltrušaitis. Feliksas Po- 
lanckis, Marija Novidanskienė, 
Antanas Polinauskas, Simonas 
Mocijūnas, Regina Griganavi- 
čius, Antanas Vacukynas, Fe
liksas Moluzas, Mr. Veša. Jur
gis Žemaitis, Jonas Kazakevi
čius. Nely Bubnis, Emilija Vit
kauskienė. Juozas Eismontas, 
Ievutė Pelekaitė, Aleksas Lut- 
kauskas. Martinas Paulauskas, 
Stasys Kelauskas. Salomėja 
Miglinienė, Walter Adams. Ci
ną Pocius. Ona Kazlauskienė, 
Juozas Barzdaitis, Ona Kava
liauskas. —c.z.

— "Draugo“ romano pre
mijai skirti komisija sudary
ta Clevelande. Jai pirmininkau
ja Aldona Augustinavičienė, 
sekr. Vacys Ročiūnas. nariai: 
Petras Balčiūnas, Viktoras Ma- 
riūnas ir Mykolas Venclauskas. 
Konkursui gauti 9 romanai.

HARTFORD, CONN.
Nauja L.A.P. klubo valdyba 

ir direktorių taryba
Paskutiniame gruodžio 17 d. 

L.A.P. klubo metiniame narių 
susirinkime, kuris buvo labai 
gausus, slaptu balsavimu iš
rinkta nauja klubo valdyba ir 
direktorių taryba.

Į valdybą išrinkti: Joseph 
Thomas — pirm., Albertas Pet
raitis vicepirm., Petras Si- 
manauskas — protokolų sekr., 
Zenonas Pakalniškis — sekre- 
tor. pavaduotojas, Stanley Pa- 
terson — finansų sekret., An
tanas Ambrasas — ižd., Juozas 
Asiūnas, John Vasil ir Ona Ju- 
sinienė — iždo globėjai (truš- 
tees); Anthony Laskus ir An- 
thony Mazalas — kontrolės ko
misijos nariai (auditors); Julius 
Baltulionis, Stasys šrupšas ir 
Pranas Mončūnas — garbės 
teismas.

Į direktorių tarybą išrinkti: 
Antanas Mockus, Joseph Ja
nkaitis, Jonas Kodis, Feliksas 
Piliponis, Jonas Šimanskis, Be
nediktas Dapkus, Edvardas 
Radžiūnas ir Petras Baltruko- 
nis. Kandidatais liko: Kazys Mi
kalauskas, Walter Patterson, 
Stasys Baltauskas, Katerina De
gutienė ir Andrius Rėkus.

Po susirinkimo klubo nariai 
buvo pavaišinti skaniais lietu-

BAIGĖ PEDAGOGINĮ 
LITUANISTIKOS INSTITUTĄ

Kanadoje gyvenąs lietu
vis žum. Pr. Alšėnas, nežiūrė
damas peržengtos pusamžio ri
bos (gimęs 1911), 1963 kovo 
16 įstojo į Pedagoginį Lituanis
tikos Institutą Chicagoje ir, 
studijuodamas neakivaizdiniu 
(korespondentiniu) būdu bei 
koncentruodamasis į literatū
rą, per penkerius metus tą In
stitutą baigė, su šių metų pra
džia gaudamas diplomą, sutei
kiant jam literatūros bakalau- 
reato laipsnį ir teisę dėstyti li
tuanistiką kitataučių mokyklo
se, kur tokia kalba yra dėsto
ma.

Pranys Alšėnas

viškais valgiais.
Linkėtina naujai klubo val

dybai ir direktorių tarybai ir 
toliau žengti stipriais lietuviš
kais keliais!

Pažymėtina, kad L.A.P klu
bo patalpos, 227 Lawrence 
St., Hartford, Conn., yra gra
žiausios visoje Naujoje Ang
lijoj. čia yra didžiulė salė su 
atremontuota scena ir nupirk
tais naujais apvaliais stalais 
pokyliams ir kelios mažesnės 
salės pobūviam. Be to, čia yra 
gražus kambarys su daugybe 
knygų skaityklai. Na, žinoma, 
graži ir svetainė.

Klubo šeimininku šiuo metu 
yra darbštus ir sąžiningas A- 
dolfas Maslauskas.

J. Bernotas

AUKOS LIETUVIŲ FONDUI
1. Vladas ir Regina Ingeleyi;, 

čiai iš Brooklyno atsiuntė L. 
Fondui 100 dol.

2. Nikodemas ir Elena Jasi- 
niai iš Los Angeles, Calif., iš 
savo kuklios pensijos atsiuntė 
L. Fondui 100 dol., prašydami 
įrašyti juos Fondo nariais.

3. Juozas ir Janina Biliūnai 
iš Portchesterio per Fondo įga
liotinį A. Pumputį atsiuntė 
Fondui 100 dol., auką prašyda
mi ją įrašyti pirmagimio sū
naus Lino — Jurgio Biliūno 
vardu.

4. Vidmantas ir Vita Matusai- 
čiai iš Patersono, N.J., įsirašė į 
Fondo narius su 100 dol. įna
šu.

5. Petras Povilaitis iš Great 
Neck, N.Y., atsiuntė 100 dol. 
auką, papildydamas savo įnašą 
iki 500 dol.

6. Stasys Rutkauskas iš Bal- 
timore įstojo Fondan su 100 
dol. įnašu.

7. J. Mickevičius iš Brockton, 
per Bostono Fondo Vajaus Ko- 
mit. atsiuntė Fondui 100 dol. 
auką.

8. J. O. Matusaičiai iš Wor- 
cesterio atsiuntė Fondui 100 
dol. auką.
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VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME «

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE ;
KAIP GREIT PRADĖSIME J

! PASTATŲ DYDIS IR GROŽIS !

jūsų rankose ; I
LAUKIAME PAGALBOS! ' [

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND) 
680 BUSHWICK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ............ statybų fondui ir prašau Įrašyti m«ne / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius j:
□ Garbčs fundatorius ($1000) □ Amžinuosius narius ($500)
□„Fundatorius ($100) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

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

ADRESAS ----------------- -------------------------------------------------------- —

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tas deductible) •

******* * *** «««* *« * *********** ***V

IŠ VISUR
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— Ryšy su Amerikos Lietu
vių Tarybos pastangomis gauti 
Lietuvos nepriklausomybės 50 
metų atstatymo sukakčiai pa
minėti atitinkamą JAV pašto 
ženklą ir ryšy su lietuvių de
legacijos, vadovaujamos ALT 
pirm. A. J. Rudžio, lankymo
si gruodžio 6 pas JAV vicepre
zidentą H. H. Hupphrey, didy
sis Chicagos amerikiečių dien
raštis Chicago Sun-Times gruo
džio 17 įdėjo lietuviam palan
kų vedamąjį “A. L’S Stamp 
For Lithuania?” (pusi. 19, sec- 
tion II). Tas pats dienraštis 
taip pat vedamųjų skyriuje 
gruodžio 23 “Opinion Of The 
People” įdėjo skaitytojų atsilie
pimus — “Stamp For Lithua
nia” B. S. Jurėno, Chairman 
XIII Lith Pex ir “University 
Of Chicago Alumnus”.

— VI i kas išleido šešių pusla
pių sąlanką — “susipažinimo 
informaciją” arba praplėstą ‘vi
zitinę kortelę’. Turinyje (ang
lų kalba) kalbama apie Vliko 
kilmę, organizaciją ir jo tikslą. 
Taip pat yra pateiktas jo or
ganų—valdybos, tarybos, sei
mo, Tautos Fondo ir Eltos In
formacijų Tarnybos — apibū
dinimai, adresai, valdybų na
rių pavardės. Sąjanka pateikia
ma visoms įstaigoms ir asme
nim, su kuriais Vlikas turi ar 
numato turėti santykių. Ji, 
kaip pagalbinė priemonė, galės 
būti naudojama ir tų Vliko tal
kininkų, kuriems gali tekti 
kreiptis į įstaigas ar asmenis, 
dar nesusipažinusius su Lietu
vos laisvės kovos organizacija.

(E.)
— Lietuvių Fondo narių me

tiniame visuotiname suvažiavi
me slaptu balsavimu į tarybą 
išrinkti (vietoj anksčiau buvu
sių 5 narių)Bernardas Brazdžio
nis, dr. Juozas Kazickas, dr. 
Ferdinandas Kaunas, Antanas 
Šantaras, dr. Rozalija šomkai- 

r”tė',' inž. Viktoras Naudžius, in- 
žin. Antanas Skudžinskas ir dr. 
Kazys Ambrozaitis. Kontrolės 
komisija perrinkta kitai kaden
cijai: Jonas Bagdanavičius, dr. 
Vytautas Tauras ir Tadas Meč- 
kauskas.

9. K. ir L. Jasėnai iš Deltonos 
atsiuntė 100 dol. auką, prašy
dami užskaityti juos Fondo na
riais.

10. R. ir A. Balsiai iš New 
Yorko atsiuntė 140 dol. auką, 
papildydami savo įnašą iki 300 
dol.

11. G. Klimas iš Little Falls, 
J. ir E. Kantautai iš Clifton, ir 
A.J. Aidukai iš Clifton, visi per 
Patersono L. Fondo iždininką, 
atsiuntė Fondui po 100 dol.,

12. L. B. New Yorko apy
garda papildė $100 Gen. Lie
tuvos Konsulo a.a. V. Stašins
ko atmintinį įnašą. Įnaše yra 
viso 200 dol.

13. L.B. Washingtono apy
linkė papildė savo įnašą 50 dol., 
tuo būdu tapdama pilnateisiu 
Fondo nariu.

Lietuvių Fondo adresas: — 
6643 S. Maplevvood Avė., Chi
cago, III. 60629.

J
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Aguonos ir ramunės, vaidinime atlikusios keletą šokių, kuriuos paruošė mokytoja Jadvyga Matulaitienė.

Maironio mokyklos 
Kalėdų eglutė

Nuotraukos Romo Kisieliaus

Brooklyno lietuviškoji Mairo
nio vardo šeštadieninė n^okyk- 
la sausio 7 turėjo didelę šven
tę, kuri vaikam suteikė daug 
džiaugsmo. Tai buvo tradicinė 
Kalėdų eglutė, kurios progra
moje dalyvavo apie 80 vaikų, 
papuoštų gražiausiais kostiu
mais. Jie ten šoko, dainavo, de
klamavo, vaidino. Publikos pil
na salė sekė jų programą ir 
kartu džiaugėsi su vaikais, nes 
publika daugumoje buvo tėvai.

Ateina vaikų darželis
Programą pradėjo patys ma

žiausieji — vaikų darželis. Išė
ję į scenos priekį prieš uždan
gą, jie padeklamavo. Parengė 
juos mokytoja E. Urbelienė, tal
kinant A. Kregždytei ir A. 
Ruzgaitei.

Juos pakeitė truputį didesni 
— pirmasis skyrius, kuris iš
sinešė po nupieštą skydelį, ku
riame buvo įrašytas knygos pa- 

Scena iš “Karalaitės Teisutės” vaidinimo

vadinimas. Jie čia atliko savo
tišką “komercinį” skelbimą, pa
reklamavo lietuviškas vaikų 
knygas. Parengė juos mokyto
ja E. Ruzgienė.

"Karalaitė Teisutė"
Toliau trijuose paveiksluose 

buvo parodyta V. Frankienės 
parašyta pasaka “Karalaitė 
Teisutė’'. Veikalėlis savo pa
grinde labai statinis, be intry- 
gos, bet tinkamas masiniam pa
statymam. čia ir buvo sutelk
ta labai daug jaunimo iš visų 
skyrių, čia buvo vabalėliai, a- 
guonos, ramunės, vaikų bent 
kelios grupės, pašoko tautinius 
šokius. Viso scenoje dalyvavo 
kokia 60-80 vaikų.

Pasaka —- nesudėtinga. Na
šlaitė, pamotės išvyta, girioje 
padeda žvėreliam, ir kaip Ka
ralaitė Teisutė jai už tai atsitei
sia.

Pasaka čia buvo išpuošta gra-

Eglutės programoje Maironio mokyklos mokiniai gieda Kalėdinę giesmę

žiais jaunųjų artistų kostiu
mais, kuriuos su dideliu rūpes
tingumu pasiuvorTnamytės. Var
gu koks kitas lietuviškas spek
taklis galėtų prilygti šiam pasa
kiškam kostiumų margumui ir 
turtingumui.

Didžiausią pastatymo triūsą 
turėjo pakelti du — paruošę 
vaidinimą, — tai mokytoja Jad
vyga Matulaitienė ir Tadas A- 
linskas.

Mokytoja Jadvyga Matulaitie
nė, kuri metai iš metų jaunuo
sius moko tautinių šokių, ren
gia jų viešus pasirodymus, šia
me pastatyme panaudojo daug 
lietuviškos muzikos ir šokių.

Tadas Alinskas jau kelinti 
metai čia padeda surengti mo
kyklų programas. Pasinau
dodamas savo nemaža scenos 
patirtimi, jis čia grupavo masi
nes scenas, vedė jaunuosius ak
torius iš vienos situacijos į 
kitą.

Abiejų pastatymo darbininkų
darbai nedėkingi ir labai sun
kūs, nes sunkios darbo sąlygos. 
Kiek valandų ir triūso sudėta, 
kad būtų štai šis vienas spek
taklis! Jei būtų galimybės, rei
kėtų tokias programas pakarto
ti ir antrą kartą publikai.

Vaidinimui buvo gerai pritai
kyti garsiakalbiai. Mikrofonai 
buvo įvesti į eglutes, pakabin
ti viršuje, tai lengvai perdavė 
balsą ir kitus garsinius efek
tus. Garsus pritaikė inž. Anta
nas Bobelis ir inž. Algis Prė- 
keris.

Scenovaizdis buvo kuklus, 
tik su keliais būtinais daiktais. 
Juo rūpinosi Mafija Žukauskie
nė. Apšvietimą tvarkė Vytau
tas Kidolis, artistus organizavo 
mokytoja J. Kregždienė, akor
deonu grojo Ed. Silkaitis.

Kai vaidinimą baigiant, visi 
buvo sukviesti į sceną, tai sce
na vos vos talpino jaunuosius
“artistus”. Mokyklos vedėjas 

Alfonas Samušis padėkojo vi
siem, kurie prisidėjo prie šios 
programos parengimo. Mokyto
jai J. Matulaitienei įteikta gė
lių.

Atsilankė Kalėdų senelis ir 
visiem padalijo dovanų. Tuo pa
čiu metu žemutinėje salėje bu
vo suorganizuotos vaišės ir įvai
rūs laimėjimai. Kai ten susirin
ko visi mažieji, tai išsijudino 
visi stalai. Vietos buvo kiek 
mažoka, gal stigo ir kiek tvar
kos, bet ką gali padaryti, kai 
staiga užplūsta daug žmonių. 
Čia vaikai daugiausia mėgino 
savo laimę, iš tėvų kišenių pi
nigus, iš loterijos — visokius 
daiktus.

Tradicinė eglutė rūpi ir tė
vų komitetui, nes tai pagrindi
nės pajamos. Iš Įėjimo, įvairių 
loterijų, iš parduodamų valgių 

(nukelta į 8 psl.)

1968 m., sausio 9 d., nr. 2

Karalaitė Teisutė (Eglė šukytė)

Vaikų darželio mokiniai deklamuoja eilėraštį

Vabalėliai, dalyvavę “Karalaitės Teisutės” pastatyme

Scena iš "Karalaitės Teisutės” — atvyksta Kalėdų senelis
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Tęl.: 867-3680

CARPET SERVICE

KARLONAS

CY 8-0284

VAITKUS
COUNTESS JORA. LTD.

JOSEPH P. SINKOVVSKY

McCUE FUNERAL HOME

N. Y., P. Rasimas, Lindenhurst, 
N.Y., V. Urban, Spring vatey 
N.Y., J. Baltas, Smiihtown, N. 
Y, O. Daffidė, Syraeuse, N.Y. 
J. Gailia, Cherry Hill, N. X, 
M. Starkus, Kearny, N.J., f J. 
Kungiai, Newarfc, N. J., R. Yr-

D0JNIKS FUNERAL HOME 
THOMAS DELINIKS 
Laidotuvių Direktorius 

Jautriai užjaučia nelaimės n-. 
landoje ir pamalta pdNapr

WLYN ~ 13*0 kitocydea
■ irTM Wl.7 banga - 
Sekmadieniais nuo 1 -1:30 vai. 94*.

VISUOTINIS ŠALFASS-GOS 
/ SUVAŽIAVIMAS

, P® 3 <W. — T. Etniųgis, Z. 
Bacevičius, B*klyn, N. Y., b. 
Gabufienė, Maspeth, N.Y., M. 
Nakrosis, Nevrari, N.J., Z; Da- 
bilas, .Toronto, Can^. A? Dori- 
doVteh,Sioux .'City, lova, J. 
Bruzauskas, Ansonia, Conn., V. 
Sirk^ bo. Boston, JMass., V. 
Frarikienė, A. Biktds, Balt. Md. 

„M- Songyila, Easton, Pa. * o

Martot 2-6172 

BUVUS 
FUNKRAL HOME

Klubo rinktas atstovas, ta- Suvažiavimo meta bus per- 
rįs pfiną totevimo teisę, nega- duotos pareigos naujai centro 
lįs asmatifini suvažiavime da- valdybai.
lyvauti, gali nitžftai įgalioti ir Darbotvarkė bus pateikta su- 
b alsavimo teaę perduoti kitam važiavimo dieną.
to klubo rinktam atstovui < Centro valdyba

LAIDOTUVIŲ IHRKKT0R1U8 
84-62 JAMA4CA AVA 

taria FataFnyteUta

KARLK*TS 
mummma 6mc»

CNta- Vaisių pintinės. ...

84-11 Jamakta Avmmia
Woodharen N.Y. 1W1

STEAM BATH6, MASSAGES for 
Lądies: Tųesday and Thursday; for 
IDaa: Monday,Wednesday,Friday. 
Saturday and Stmday.Hoursll AM 
to 11PM. Laonard Beekf ord Finiah 
Steam Baths 1339 Madison Avenue 
N.Y.C. betoreen 124 and 125 Streets 

TeL LE 4-0686

MR. ROSE 
78 W 131th Street 

RUBBIŠH REMOVAL and 
Ligtat Carpentry Work 
AB VRork Guaranteed 

can AU 3-6537

THEO. NUJ-EBRAN© INC.
FUNERAL HOME

For DependaHMty and Ethics
03-17 WO0DHAVEN BLVD.

Re®o Park’L-I.
Call NE 8-5511

h ’BEKSR RARK gį1 PHARMACY K
P tatai. Anariari,
77-01 JAMAiČA AVENUE

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 114Ž1

WE PELZVKR 
- Mldagaa 2-4130

D. Jasaitis, Tampa, Fla., M. 
States, Cteanvrter, Fla., A. H. 
Berjtiis, Los Angeles, CaKf.

TO PLACE 
YOUE AD

statome {vairams dydžio 
naudas namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei- 
-ctavimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą

WATERBURY, CONN. 
WWC0 -'*M - 1240 

Ved. ANTV -PALIULIS 
Lietuvos pdrindnimai

JUUO GGOCHMAN 
CONTRACTOR 

Everything iartiie Gontracting Field 
Garpentry work Driek work 

Ali Vioiations Removed 
Galt 366-6638

£j> Centro valdybos nuofi&n iate, jw nvknllMnf apie pafių 
JtaMesti asmenys — ne dau- taidetavią tinkamą vadovavi- 
~tkta lreiĮi 3. n®4- Būdinga, kad ir jo charak-
' W SAžMSSgou gari*? mn* atitinka tokimns sun-
yrihi- ' kiom pareigom. Thi fino water-
f Patariamuoja tatai kviečia buriečiai ir jie j fia nelaimės 
•stajitažiliiiL dMyuMK valandoje ir kre^iasL 
įtarto' (tsrtniotojm, fiatato tori- ‘BLB.

Ettore Ualeno, 
Ine.

Vietoje .g»wwir>awi<j Ate 'parireuBuuni 
ir Įiafitetreni Aet lparf ■■ Ptgrtadipė js- 
taiga: prie St- John* kapiniu- 7954 
MetrspoBten Are., Middle VBtage, 
LX, N.Y. prie St. Chartop JcapMų: 
1?32 N. Weliwood Ave^ Dine Lawn 
(via W. Babykm P.0.), LX, N.Y.

Formai Gowns, Couture Dresses, 
Bridal and Brideeniaid Gowns, also 
ezdurive sample derigns at diseemt 
prices. Also Style Centre for the 
Finest in Lingerie, meepvear, and 
Dresses. Main St. Stony Erdek, -LA. 
Docated in the Stony Brook Sttop- 
piag Center — (516) 751-3181

PETRAS VlfidNIS, 
17S jtfihnr St. ‘ 

BriMteteOfMasa 02402 
3^.586r7209

WHIL - 1430 kiL Medford, Mare. 
SekmattieMab rato 11 Iki 12 yML

InstaSations Bepairs 
and Shampoo 

Ali Work Guaranteed

JKEMTI AUKOJO ^NNY\U^’
Po 2 doL — Ariauskas, A. gėdos, Jamaica, N.Y., X. Miti- 

Grygoryk, M. Krasauskas, Dr. J. nas, Freemont Center, N. Y., 
JSzys, K. Radvila, A. Aleksie- B. Aleksiejus, Valley Stream, 
jūnas, S; Miliauskas, Cgo. ’ IB. 
U. Stankus, Kankakee, BĮ., Ku
nigas A. Račkauskas, M. Vis
girdą, E. Wildnnskas, V. Vas- 
kūnas, J. Juodis, P- Adamo- 
iris, S. Remeza, j. KrušiBskas, 
E. Litvaitis, M. Klimas, J. Dig- 
rys, A. Andriušis, M. Andrūa, sienė, B. Sabeeky, Linden, fi. 
P. Tumėnas, A. Žadwydas, R. J-, F- Vrubliauskas, Middlesfez, 
Stepanėnas, B’klyn, N. Y., E. N. J., V. Uobės, DuneHen, N. 
Ramsius, A. Cinrba, V. Vilku- . J^ K. Jankūnas, Lodi, N. J., J. 
taitis, E Sirusas, J. Rauba, Jankauskas, Berkeley Hgts, N. 
Voodhaven, N.Y., M. Stagniū- 
nas, A. Marksen, M. Butrimas, 
K Buragas, Rich. Hill, N. Y., 
R. Svipas, Rego Pk., N.Y., R. 
Remeza, Ozone Pk., N. Y., G.
Rajeckas, G. Alksnkiis, Mas- -galiūnas, Elizabeth, N. J.

. 460 VKn* Broadway, Soutb Boston MassnehuauHs

/'Kur tūkstančiai taupo milijonus" 
ALFRED W. ARCH1BALD 

Pnsidnt
tio banko dhekterių taryboje yra Ltotima garinta konsalaa «dv. A. 
O. flbanna adv. Jonas J. 43ri<alus. Reikale su patarnautojais ga
lima ■nrikaUriti k MstmrikaL • Turtas (Assets) virt *132,000,000

ModeraUka koplyčia au 
Air Condftion ;

123 E. 7tb St, New York 9, N.Y. 
GRamorey 5-1437

Sąjungos visuotinis — meti
nis snvažiavimas Įvyks sausio 
27-23 Toronte, Ottt <Prisftėb-

Watertary gerai žinoma De- P. Mikšys, V. Kasakaitis, Cleye- 
i Untoks vardas. Jau amžinos at- Bhd Ohio, V. Aleknerifiifc, To- 

žiavimo pradžia sausio 27 d. 1 rentoj s. sethas, St Cat-

si laidotaVHĮ direktoriaus parea- barines, Can., J. liauba, Osha- 
gomis, dabar tą patį darbą sėk- wa, Can., B. Chlamauskas, te ShaOy Su y p^. PeHna. 15228 
minga veda sūnus Thomas.

ris, New Britain, Conn., J. 
Dvariškis, Naugatuck, Conn., Z. 
Merkeyi&us, Nevv Haven, Con- 
neetieut, S. Srupšas, LA.C.C., 
Hartford, Conn., J. Ambrozai- laidotuvių direktorius 
tiS, Middlebury, Conn, Kun. Liūdesio valandoje suteiks jums 
Z. Smilga, New London, Comr, Laidotuvių įstaigos - koplyčios pasi- 
C. Lodą, Ansonia, Conn., P. Gri- rentemos bet kurioje miesto dalyje, 
gas, Trombai!, Conn., «. Šie- T—SZJZJS'm*
moneit, Bridgeport, Conn., A. •«»»
Čepulis, Kun. C<. Batutis, A. 
Bendztas, Phila, Pa., C. Draz- 
dauskas, AmMer, Pa., T. Ate- TeL 441^)095 sždney m. Vogei 
liūnas, Pgh. Pa^ R. Jakas, Nor- 
ristovm, Pa., R. 2Snas, Bethle-

LJKTUVūtaS MELIODIJV 
RAPią,valanda 

girdima 4ežtaHU-rtj 3-4 pp.
J. E. Abrolat, Belmar, NJ„ b Detroito:§toafe wJLB-AM-1400 
A JOHVS, Delanoo, N. J- K. k»o. FranriHyaip Patricta Bandža ir 
Baksys, Ridgefield, N; J, V.
Budrecki, M. Schwed, J. Ra- 48227; tek 273-2224. 
mas. J. Grigaliūnas, J. Gri- -------

BOSTON, 8VORCESTER 
BROCKTON, 
Vedėjas >. VISGINIS 

178 Arthur St, Brockton 18, Man.
■. ^L$I6-72te 

FVlįmvnmfr 106.7 MC 
megi ii WlCfiJL^Mndngbam, Maaa 

Seknuknerifida 8-9 vaL ryte

Vadovaujantis statute, rimto-

mi^^sūnusTbomas. 

Kaip vėlioms, taip ir sūnūs _
^ Sporto ktebn atstovai — yia . labai populiarūs Waterbu- J®??“5’ TTt « ri n lLHjįAD£fHIA’PA-

VtfliZnic Tnnac TteHninks leVl&US, HudsOO, N. H., D. WTEI_ SfokilocyclesnnO. kiekvieną Sąjungoje regis- ryje. Vėhoms Jonas Denmnks FaU<; church. Va P. EENiwUGMEStts balsas
truotų 20 nerią po vieną at- buvo gerai pažįstamas ir Lietu- ’ ’ 1203GroensurMia, Pa. 19123
stovą. Se atstovai yra renka- voje, kurią, būdamas gyvas, įf’v’r5?

i™va hond J- VamaSSfcEB, Sebastopol, Mrtadleniai* nuo1:3ąiki 2:30 p.p.nu visuotinio klubo susmuki- lanke ir mylėjo. Gražiai oena- » ’
mo. Nepilni 26 narių skaitomi ravo su ten gyvenančiais lietu- Ca,rf ’ Kua' T’ U2Kiana’ ------- ----- —-------- -
pilnais viais ir parsiveždavo maloniau-

b) Sporto Hubų pirmininkai šių įspūdžių. Jo netekus, Water- 
tr fe-rieton titi ttibų buris pajuto, taiiau sūnus ui- g™”- “d - ?• 

valdybą nariai W po’rieną iš ėmėjo vietą, ir, eidamas tėvo -t—~" 5-ktatJO? pėdomis, yra populiarus Beta- Waterimry, Conn, A Empake-

c> Centro vaidybos nariai ir viuose, o taip pat ir kaimynų 
tarpe, ar tai jie -tokios ar kitos

d) Sporto apygardų vadovai kilmės.
ir 2 apygardų komitetų nariai. -Jau antros kartos rankose

* v - . .. . esanti laidotuvių įstaiga gražiaie) /&AlEAŠS-gos revizijos ko- į^eng^ paskutiniu metu net at-
mjSUosnyiaL naujinta. Sunku kalbėti apie
^^O 'I^sinrų sporto šakų komi- laidotuvių vietas, bet juk svar

bu, kad skirdamiesi .su saviš
kiais juos pašarvuojame tinka-

b) 'SAEFASS-gos garbės teis- mose vietose.
ibo nari& į Tbomas Delininks išaugęs

i) šiaurės Amerikos lietuvių šioje profesijoje išmoko gerai 
sporto žurnalo “Sportas” Te- suprasti kiekvieną liūdnoje va-
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DARBININKAS
OITOMįį? 

HMMIENOS- JRFSOI

..Lietuvos nepriklausomybės 
. akto paskelbimo iškilmingas 
'50 m. sukakties minėjimas šie- 
' met Įvyks vasario 18, sekmadie

ni, Washington Irving mokyk
los salėje Manhattane. Pradžia 
4 vai. Pagrindinę kalbą pasakys 
dr. J. .K. Valiūnas, Vliko pir
mininkas. Meninę programą at- 

r liks: dainos — solistas S. Ba- 
*ras, žodinę — Vincė Leskai- 
Ttienė ir Henrikas Kačinskas, 

Tos pat dienos 10 vai. ryto iš
kilmingos pamaldos Įvyks šv. 
Patriko katedroje Manhattane. 
Minėjimą rengia Nėw Yorko A. 

. L. Taryba, kurios pirmininku

Vienuolynas _____ . GL 5-7068
Spaustuve —----------- GL 2-6916
Administracija____GL 2-2923
Redakcija_________ GL 5-7281

Dr. Tadas Savickas, nors jau 
gyvendamas toliau nuo New 
Yorko, kaip kiekvienais me
tais taip ir šiemet neužmiršo 
ir lietuviškos mokyklos. Kalė
dų švenčių proga per Balfą at
siuntė Maironio mokyklai au - 
ką, už kurią mokyklos admi
nistracija širdingai dėkoja. Ar 
daug kam, jau taip garsiai pri
menant “išlaikykime lietuvy
bę” vietoj plikų žodžių nepa- 
sektinas šis pavyzdys palaikyti 
savuosius?

N. Y. Balto vakarienės gar
bės šeimininku sutiko būti gen. 
konsulas A. Simutis.

Amerikos Lietuviu Tautinin
kų Klubas, gyvuojąs beveik 50 
metų, paskutiniame susirinki-, 
me 1968 metam perrinko bu
vusią valdybą: pirm. D. Klinga, 
vicepirm. J. Pranokus, sekr. J. 
Parojus, ižd. J. Jankus.

Klaipėdos krašto prijungimo 
paminėjimas Įvyks sausio 14, 
sekmadieni, 3 vai. popiet Con- 
gregacijos salėje, 91 St. ir 85 
Road kampas, Woodhaven„ N. 
Y. Kviečiami visi. Ruošia Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Draugija 
New Yorke. Ji pavaišins sve
čius šiltu gėrimu. _

Amžinojo Rožančiaus Drau
gija rengia laimėjimų vakarą 
sausio 13 d., 2:30 vai. popiet 
Apreiškimo parapijos salėje. Į- 
ėjimui aukojama 75 c. Drau
gijos vadovybė kviečia viešnias 
bei svečius atsilankyti.

L K Motery S-gos 29 kuopos 
susirinkimas, numatytas sausio 
14, nukeliamas Į sausio 21 Kuo
pa Velykų stalą rengia balan
džio 21, per Atvelyki.

Iš skautų kūčių Nuotr. V. Reivydžio

....Motery Federacijos K lubo 
Bostone nauja valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirmininkė 
Aleksandra Daukantienė, vice
pirm. Sofija Galdikienė, sekr. 
Magdalena Lendraitienė, ižd. 
Elena Valiukonienė, narė Irena 
Galinienė.

Massachusetts valstijoje 1967 
metais, “Registry of Motor Ve- 
hicles” įstaigos pranešimu, su
sisiekimo nelaimėse žuvo 860 
asmenų. Taigi, 40 aukų mažiau 
negu 1966 metais, nors pasku
tiniais metais keliuose buvo 
daugiau važiuojančių. Ta pati į- 
staiga praneša, kad iki 1967 
gruodžio galo Massachusetts 
valstijoje Įregistruota virš dvie
jų milijonų automobilių. Įstai
gos vadovybė pažymi, kad tai 
rekordinis prieš Naujus Metus

?š.m. yra A. Ošlapas. Minėjimo 
programa aptarta ir jos vyk
dymui Įvairios komisijos suda- 

.Tytos sausio 4 įvykusiame Tary-

Užgavėniy blynus rengia Mo
terų Sąjungos 29 kuopa vasa
rio 25 d., sekmadienį, 1 v. po
piet Apreiškimo parapijos salė-

LMK Federacijos N.Y. klubo 
susirinkimas, turėjęs įvykti 
sausio 10, dėl susidėjusių aplin
kybių atšaukiamas.

NEW YORKO SKAUTŲ KŪČIOS
Jau keleri metai, kai New

.bos posėdyje.
-....Laisvės Žiburio rėmėjų — 
lietuviškojo radijo klubo narių 
metininis susirinkimas bus šį 

j sekmadienį, sausio 14, 12 v. 
.popiet Apreiškimo parapijos 

salėje, No. 5 St. ir Havemayer 
St. kampas. Visi nariai prašomi 
dalyvauti. Asmeninių pakvieti- 

■'mų nebus siunčiama.

je.
Dr. Kęstutis Valiūnas ir 

prel. J. Balkūnas sutiko apmo
kėti N. Y. Balfo rėmėjų knygos 
išleidimą.

Katalikių Moterų Sąjungos 
24 kuopa sausio 14, sekmadie
nį, 12 vai.,tuoj po sumos, šau
kia narių susirinkimą Angelų 
Karalienės parapijos salėje, 
Brooklyn, N.Y.

Janina Mathews, solistės Lionės Jodytės ir Aleksandro Mathevvs dukrelė, 
gruodžio 10 sėkmingai debiutavo “Curley McDimple” vaidinimo pagrindinė
je rolėje, šalia pasirodymo viduryje savaitės dainuoja kiekvieną sekmadienį 
3 ir 7 v.v. Bert Wheeler teatre, 250 W. 43rd Street, Hodel Dixie, Manhattane.

Nuotr. V. Maželio

DAIL. K. ŽOROMSKIS 
MODERNIOJO MENO 

MUZIEJUJE
Šiuo metu N. Y. Huntington 

Hartford muziejuje, prie Co- 
lumbus Circle, vyksta paroda, 
kurioje apie 100 galerijų išsta
tė savo pasirinktus dailininkų 
paveikslus.

Phoenix galerija iš New Yor
ko pasirinko dail. K. žoroms- 
kio paveikslą. Jis pastebimas, 
vos patekus į galeriją. Paroda 
išstatyta 5 ir 4 aukšte. Užsikė
lus liftu į 5 aukštą, dešinėje 
tuoj ir matai dail. K. Žoroms- 
kio paveikslą. Jo kaimynai yra 
pasaulinio masto abstraktinio 
meno kūrėjai — kairėje Karei 
Appel — belgas, dešinėje ita
las Afro. Tarp jų lietuvis visai 
gerai jaučiasi. Tik palyginda
mas kaimynus, matai, kad ir 
lietuvis kūrėjas yra tokio pat 
lygio kaip ir šie išgarsinti var
dai.

Paroda apima visokius stilius 
ir visokius žanrus ir net viso
kias tautas. Visa, ką parduo
da šio krašto didžiosios meno 
galerijos, išstatė čia, atrinkę po 
vieną paveikslą. Tad pasitaiko 
ir keistesnių dalykų, net nu
stembi, kaip kiti darbai čia pa
teko. Paroda vyksta visą sau
sio mėnesį.

LMF New Yorko klubo prieš
kalėdinis narių susirinkimas 
Įvyko gruodžio 6 narės V. Ali
šauskienės bute. Balfo vajaus 
proga vargstantiem sušelpti 
klubas paskyrė 50 dol. auką. 
Taip pat 100 dol. auka paskir
ta ir Jungtiniam Finansų Ko
mitetui, kuris rūpinasi 50- 
ties metų Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo sukakties mi
nėjimu. Be eilinių klubo reika
lų buvo ir kultūrinė valandėlė, 
čia dail. J. Bagdonas labai vaiz
džiai supažindino klubo nares 
su dail. Mikalojaus Čiurlionio 
gyvenimu ir kūryba. Skaidrėse 
buvo parodyti dailininko pa
veikslai. (M.U.)

Yorko skautai sąžiningai puose
lėja lietuvišką tradiciją — ben
drąsias kūčias. Renkamasi vis 
kitoj svetainėj — gruodžio 17 
susiburta V. Atsimainymo para
pijos salėj Maspethe. Prie sce
nos žibėjo kupli eglutė su pa
čių skautų pagamintais papuo
šimais, kur švelniai baltavo 
šiaudinukai. Ant dailiai paties
tų stalų stiebėsi kalėdiškai a- 
pipavidalintos žvakės ir marga
vo įprastiniai patiekalai.

Skautai atliko kalėdinį mon
tažą, kur pasireiškė du tuzi
nai atžalyno. Supažindino su 
kūčių papročiais Lietuvoj, pa
deklamavo, pagiedojo kalėdi
nių giesmių. Giesmės traukė ir 
tėvai, nes kiekvienas buvo ga-

BALFAS PRAŠO LAIMIKIŲ

Balfo vakarienėje, kuri bus 
vasario 3 Maspetho parapijos 
salėje, veiks baras ir loterija. 
Jau turime daug laimikių (fan
tų): rankdarbiai ir audiniai iš 
Lietuvos, krištoliniai indai, gin
taras, foto aparatas ir pan. Ta
čiau, kad loterija būtų dar tur
tingesnė, geriejf New Yorko lie
tuviai prašomi paaukoti laimi
kių. Vakarienė — valgiai daug 
kainuoja, nesitikima ką nors su
taupyti iš 5 dolerių, šalpai pel
no gali likti tik iš baro ir tur
tingos loterijos.

Laimikius Balfo vakarienei 
galimą įteikti Balfo Centre 
(105 Grand St.) arba paskam
binti EV 7-1422 (Balfo telefo
nas veikia 24 valandas).

vęs lakštą su Tyliąja naktimi,
Gul šiandieną ir Piemenėliams. 
Kai kurie jaunieji pradžiugino 
savo sugebėjimais ir tarsena be 
'šešėlių.

Neringos tuntininkei psktn. 
L Vilgalienei pakvietus prie 
stalų, pasirodė tautiniais drabu
žiais apsirengusi skautė D. Bag- 
džiūnaitė (simbolizavo Lietu - 
va) ir nešė papuoštą degančią 
žvakę. Garbės palydą sudarė 
skautė E. Garunkštytė, skautas 
Vyt. Strazdis, paukštytė V. Ka- 
tinaitė ir vilkiukas A. Birutis. 
Klebonas prel. J. Balkūnas su
kalbėjo maldą ir tada palydo
vai įdegė žvakes ant visu sta
lų.

Didžioji kūčių ruošos našta 
atiteko New Yorko vyr. skau
čių židiniui (pirm. Ž. Jurienė), 
akordeonu giesmes palydėjo 
arch. J. Blažaitis, sktn. A. Sa- 
mušis supažindino su fotografu 
sk. Vyt. Reivyčiu — jis grį
žęs iš karinės tarnybos Vietna
me, kur ant savo lėktuvo bu
vo išpiešęs lietuviškus ženklus.

Garbingam a.a. Sofijos Ma- 
cežinskienės prisiminimui, vie
toj gėlių prie karsto, velionę 
įrašė į Pranciškonų Jaunimo 
centro Fundatores, suaukodami 
100 dol. šie asmenys: Kondrotų 
šeima, M. Salinskas, O. Daily- 
dė, E.B. Liogiai, M.M. Macežins- 
kas, J. J. Lašinskas, J. V. Drese- 
ris, K. E. Milukai, J. V. Rute- 
niai, M. Macežinskas. Mūsų pa
dėka ir maldos — Tėvai Pran
ciškonai.

Mūsų mielam vyrui ir tėvui ’
A f A

Vytautui Liobiui
taip staigiai išvykus į amžino poilsio vietą, reiškiame nuoširdžią 
padėką visiems giminėms, draugams, pažįstamiems, didelio liūdesio 
valandoje reiškusiems užuojautą, užprašiusiems šv. mišias, siuntu- 
siems gėles, aukojusiems Atlanto rajono skautų stovyklavietei, paly
pėjusiems velionį į amžino poilsio vietą.

Nuliūdę: žmona Aldona ir sūnūs Vytautas, 
Arvydas ir Algimantas Liobiai

Be to, kučiose dalyvavo skau-
tų kapelionas kun. J. Pakalniš
kis, kun. P. Bulovą, kun. St. 
Raila, Atlanto rajono vadeivė 
sktn. L. Milukienė, svečių iš 
New Jersey bei Connecticut. 
Kaip įprasta, daug talkino sk. 
vytis Alg. Prėkeris ir tėvai, pa
gaminę valgius kūčių stalui.

Jų visų dėka kūčios buvo dar 
vienas glaudus, lietuviškom 
varsom pintas ryšys tarp vyres
niųjų ir prieauglio. Jei tėvam 
kūčios suvirpino ir prisimini
mus, tai jaunime jos įdiegia lie
tuviškas tradicijas, kurios ran
da nuoširdaus atgarsio. Dau
giau kaip 200 dalyvių praleido 
skaidrią popietę. K. Čk.

Laima Minkūnaitė ir 
Alfonsas Lileika

Dar viena jauna, graži pora 
kaip žiedas buvo įpinta į lie
tuviškų šeimų vainiką. New 
Yorkui gerai pažįstama Laimu
tė Minkūnaitė susituokė su Al
fonsu Lileika. Jų moterystės 
ryšį Maspethe, Atsimainymo 
parapijos bažnyčioje palaimino 
prelatas dr. J. Končius, asistuo
jant kun. J. čekavičiui ir kun. 
J. Pakalniškiui.

Pamergėmis buvo Elvyra Ra- 
gažinskaitė, Violeta Gerdvilytė 
ir Elenutė Jurgėlaitė. Pabro
liais buvo Valteris Polivka, Egi
dijus šventoraitis ir Kęstutis 
Šetikas.

Abu jaunieji yra puikūs lie
tuviai, abu savu laiku yra bai
gę Maironio šešt. mokyklą. Lai
mutė yra jauna menininkė, tik 
ką baigusi kolegiją ir jau dir
banti savo specialybėje, o jau
nasis dirba kaip inžinierius.

Šaunus vestuvių pokylis bu
vo Le Cardon Bleu salėse. Da
lyvavo apie 120 svečių. Visa 
programa buvo išimtinai tik 
lietuviška. Programos vedėju 
buvo dr. Henrikas Lukaševi- 
čius. Jaunieji povestuvinei ke
lionei buvo išvykę į Jamaica sa
lą. Liks gyventi New Yorke, Į- 
sikurdami Queens, College Pt., 
New York.

registravimo skaičius.
Klaipėdos krašto atvadavimo 

minėjimas įvyks sausio 14 d., 
4 vai. p.p. Lietuvių Piliečių d-
jos trečio aukšto salėje. Prele
gentu bus savanoris — poetas 
St. Santvaras. Meninę dalį at
liks solistas Benediktas Povi- 
lavičius ir šv. Petro liet, p- 
rapijos choras vadovaujamas 
kompozitoriaus Jeronimo Ka
činsko; Minėjimą rengia Bos
tono šaulių J. Vanagaičio var
do kuopa.

Ieškau 2-3 kambarių buto 
vienam asmeniui Flatbush ra
jone, pageidauju pirmam-ant- 
ram aukšte. Siūlyti: Mrs. Ona 
Grasman, 759 Schenectady 
Avė., Brooklyn, N. Y. 11203, 
Tel. SL 6-4594.

"Toks mūsų likimas" — nau
ja dainų — muzikos plokštelė. 
V. Bandžiūtė įdainavo: Mėly
nos akys, Vasara ateina, Lop
šinė, Naktis, AŠ verkiu vie
na, Laukiu tavęs ir kitas mo
derniškas dainas. Kaina: ste
reo 5 dol., šiunta 50 c. Gau
nama: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

NAUJA KNYGA
Amens In Amber, Leonardo 

Andriekaus anglų kalba poezi
jos — eilėraščių knyga. Dail. 
T. Valiaus iliustracijos. D. Jo
naitienės vertimas. Kietais vir
šeliais, kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoje.

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

JOSEPH C. LUBIN 
FUNERAL SERVICE 

546 E. Broadway, South Boston, 
Mass. — Tel. AN 8-5185 
Kada ištinka šeimą nelaimė, J. 
C. Rubinas tinkamai pataria 
tvarkyti tuos liūdnus reikalus. 
Koplyčios erdvios ir vėsinamos. 
Koplyčios ir laukiamieji kamba
riai iškilmingi. Laidotuvės tvar
komos nuoširdžiai, užjaučiant.

LMF New Yorko klubo susirinkime gruodžio 6.

Maironio mokyklos 
eglute

(atkelta iš 6 psl.) 
jie surenka gana daug pinigų, 
rš kurių vėliau padengia mo
kyklos išlaidas.

Tokios eglutės rengėjam tik
rai buvo daug darbo ir vargo, 
to vargo patyrė ir tėvai, bet— 
vis dėl to apsimoka. Vaikai la
bai uoliai rengėsi, noriai va
žiavo į repeticijas ir noriai vai
dino. Tik per tokias progra
mas,tokius bendravimus jie pa
sijunta lietuviškos bendruome
nės nariai, (p.j.).

So. Yonkers sekcijoje išnuo
mojami gražiame pastate butai: 
iš 4 kambarių — mėnesiui
67.50 dol., 3 kambariai —
64.50 dol. Pageidaujama su
augę su gerom rekomendaci
jom. Graži aplinka. Tel. 914

Susituokę Laima Minkūnaitė ir Alfonsas Lileika Nuotr. Alt. Dziko YO 3-4644.


