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Kardinolas Spellmanas mirė
Apie save: "Aš melsiuos, lyg viskas priklausytų nuo Dievo; aš dirbsiu, lyg viskas priklausytų nuo 
manęs."

Ištikimas Bažnyčiai ir Amerikai, populiarus tarp visų tikėjimų, pagalbos reikalingų 
žmonių ir laisvės siekiančių tautų

DRAMBLIŲ IR MOSKITŲ KARAS ...

Francis Spellmanas, kardino
las, New Yorko arkivyskupas, 
šias eilutes skaitant, bus jau 
palaidotas: gimė 1889 gegužės 
4, išgyveno 78 su puse metų, 
mirė gruodžio 2, palaidotas 
gruodžio 7.

ji KARDINOLO: draugo Pa
celli dėka

Airis iš Mass., Bostono prie
miesčio, mokęsis Fordhamo ko
legijoje, susigalvojęs būti ku
nigu, nuo 1911 mokėsi Romo
je amerikiečių seminarijoje, į- 
■šventintas į kunigus 1916, pa
skirtas Bostono kardinolo kan
celiarijom Išbuvo čia 9 metus, 
nepelnęs kardinolo palankumo 
— esą jam trūkę nuolankumo. 
Staiga gyvenimas pasisuko nuo 
1925: nulydėjo Romon maldi
ninkų kelionę; jo buvęs profe
sorius pristatė jį popiežiui Pi
jui XI. Padarė gerą įspūdį ir 
buvo paliktas Romoje valstybės 
sekretoriate. Per 7 metus nau
jos pažintys, kuriom Spellmano 
charakteris buvo labai tikęs. 
Susitiko 1929 su E. Pacelli, 
nuncijum Berlyne. Du charak
terių priešingumai virto dideliu

ARKIVYSKUPIJOJE: organiza
toriaus talentas

Arkivyskupijoje Spellmanas 
parodė naują talentą — staty
bininko, organizatoriaus. Mo
kėjo prieiti prie bankininkų, 
biznierių ir juos įtraukti į savo 
planų vykdymą. Pradėjo valdy
ti su 28 mil. skolos, o priėjo 
iki to, kad arkivyskupijos me
tinė apyvarta siekė 150 mil.

Kardinolas F. Spellmanas Pavergtų Tautų Savaitės minėjime, kuris Nevv Yorke visuomet esti šv. Patriko kate
droje. Kaires nuotraukoje kardinolas su lietuvių ir kt. pvergtų tautų atstovų grupe. Nuotraukos V. Maželio.

KAI MIRĖ: vertinimas
Po mirties liberalų spauda 

vadina Spellmaną Bažnyčios 
reikaluose konservatorium ir 
dogmatiku, vadinamojo “libe
ralizmo" priešu. Esą jis ma
žiau smerkė negrų nelygybę ne
gu komunizmą ir filmas. Ta
čiau ta pati spauda pripažino, 
kad Spellmanas daug prisidėjo 
prie Izraelio valstybės pripaži
nimo: jis paveikė lotynų Ame
rikos diplomatus pasisakyti už: 
jis daug prisidėjo Vatikano II 
susirinkime prie žydus diskri
minuojančių žodžių pašalinimo

Spėliojamas jo įpėdinis. Vie
na aišku, kad įpėdinis nebus 
nei tokios krypties nei tokios 
įtakos kaip Spellmanas. Spell
manas buvo pirmasis iš Ameri
kos katalikų hierarchijos su to
kia įtaka Amerikos valdantie

draugiškumu. Pacelli rekomen
dacija 1932 Spellmanas grąžin
tas į Bostoną — jau kaip vys
kupas augziliaras. Tai nebuvo 
Bostono kardinolo kandidatas, 
ir kardinolas ištisus 5 mėne
sius nesiskubino priimti savo 
augziliaro vizito. Praėjo taip še
šetas metų. 1938 rugsėjy mirė 
New Yorko kardinolas Hayes, 
kitais metais vasario mėn. mi
rė popiežius Pijus XI. Nauju 
popiežium Pijum XII buvo iš
rinktas Pacelli. Tuojau pat sa
vo draugą Spellmaną paskyrė 
Nevv Yorko arkivyskupu. Nuo 
1946 kardinolu.

Tokis kelias hierarchijoje. Iš 
čia Spellmano didelė įtaka Va
tikane per Pijų XII, kurio pla
nus Spellmanas taip pat gau
siai rėmė. Esą, Spellmano re
komendacija buvę paskirti apie 
30 vyskupų Amerikoje.

Per savo valdymą vien staty
bom išleido 500 mil. Padidino 
parapijų skaičių iki 403, pradi
nių mokyklų 347, aukštesniųjų 
mokyklų 99, bendrų ligoninių 
14, specialių ligoninių 5, slau
gių mokyklų 8, senelių namų 
10. prieglaudų našlaičiam 13 . 
Jo žinioje veikė 2.500 kunigų, 
10,000 vienuolių.

iš liturgijos tekstų. Jis palaikė 
labai plačius ryšius su visų ti
kybų atstovais.

Jis norėjo prieiti prie žmo
nių jų kalba ir jiem konkre
čiai rūpimais klausimais. Net 
ir paskutinis jo viešas pasiro
dymas Waldorf Astorijoj turė
jo tikslą paremti šalpą portori- 
kiečiam.

Liberalų sakomi tariamieji 
priekaištai reiškia skirtingą 
Spellmano žiūrėjimą į gyveni
mo problemas. Jo supratimu, 
pirmesnis rūpestis turi būti 

šiem sluoksniam, su tokiais 
plačiais ryšiais tarp įvairių ki
tų tikybų, tokia įtaka Vatika
ne ir tokia meile šiam kraš
tui.

Tokią jo rolę nulėmė asme
niniai talentai, o taip pat atsi
tiktinės aplinkybės.

★
POLITIKOJE: tarpininkas su 
Vatikanu

Talentas ir jo treniravimas 
Vatikane Spellmaną padarė ir 
diplomatiniu tarpininku tarp 
prezidento Roosevelto ir Vati
kano. Jo dėka 1939 prez. Roo- 
seveltas paskyrė savo asmeninį 
atstovą Myron C. Taylor į Va
tikaną. Per Spellmaną buvo pa
laikomi ryšiai su Pijum XII ka
ro metu.

Santykius tarp Spellmano ir 
Roosevelto atvėsino skirtingos 
pažiūros į komunizmą. Roose- 
veltas Sovietam pataikavo, 
Spellmanas matė juose Ameri
kos ir pasaulio pavojų. Kaip tik 
dėl to Spellmanas buvo prie
šingas Roosevelto reikalavimui, 
kad Vokietija be sąlygų kapi
tuliuotų. Buvo priešingas Jal
tos sutarčiai, kuria Rooseveltas 
atidavė Sovietam katalikiškuo
sius rytų Europos kraštus. 
Spellmanas karčiai sutiko Jung
tines Tautas, nes jų sudėtis bu
vo sudaryta pataikaujant Sovie
tam; nes jos "ciniškai žiūrėjo 
Į Lenkijos, Estijos, Latvijos, 
Lietuvos ir Atlanto chartos lik
vidaciją".

Spellmanas viešai pasmerkė 
Rooseveltienę. kada ji pasisa
kė už privatinių mokyklų dis
kriminaciją. Viešai rodė drau- 

skirtas žmogui jam padėti ma
terialiai ir moraliai; apsaugoti 
jo dvasią nuo tokios gadinan
čios įtakos kaip filmai. Tai 
svarbiau nei teisinės propagan
dinės kalbos apie aplinkos kei
timą.

Šia prasme Spellmanas išti
kimas savo tikėjimo principam; 
dėl jų nesiderėjo su kitaip ti
kinčiais; bet ši ištikimybė prin
cipam kaip tik įpareigojo jį ro
dyti meilę, supratimą kitam 
žmogui, nors jis būtų kitokio 
tikėjimo ir kitokio įsitikinimo.

giškumą senatoriui McCarthy, malonę tardymais dėl komu- 
kuris užsitraukė Kongreso ne- nizmo infiltracijos.

LB J —pasitikėjimas grįžta?
Po gen. Westmorelando pasi

sakymų apie Vietnamo karo ei
gą, po prezidento LBJ griežtų 
žodžių prieš kritikus, opinijos 
duomenys yra pasikeitę LBJ 
naudai: iš 23 proc. pritarimo 
Vietnamo karo politikai lapkri
čio pradžioje pakilo iki 34 lap
kričio gale: sumažėjo skaičius 
siūlančių pasitraukti, padidėjo 
skaičius siūlančių pergalę.

Vietnamo karinės pajėgos
P. Vietnamo vidurio aukštu

mose tebeina žiaurios kauty
nės — užpuldinėjimai, civilinių 
gyventojų žudymai.

Gen. Westmorelando prane
šimu, pastebimas betgi priešo 
jėgų nusekimas. Buvo vertina
ma. kad 1966 birželio mėn. 
infiltruojamų iš šiaurės Vietna
mo skaičius siekė 16.000 per

Lietuvių moterų pirmo suvažiavimo minėjime New Yorke, surengtame LMK Federacijos ir PLM Kata
likių S-gos. Iš k. M. Galdikienė. R. Budrienė, V. Leskaitienė, Z. Dainienė (Bostonas), A. Slepetytė-Jana- 
čienė, A. Kazickienė, A. Nasvytytė-Augustinavičienė, H. Didžiulytė Moėinskienė (Brazilija), |. Sanda
ria vičiūtė. Nuotr. V. Maželio

Paskutines demonstracijas 
prieš prezidentą, ar valstybės 
sekretorių opinija laiko neloja
lumu Vietnamo vyram; tokia 
opinija persveria santykiu 3:1.

Šen. McCarthy konkurenci
ja prezidentui LBJ tarp demo
kratų pasisekimo neturi. Pagal 
opinijos tyrimus santykis LBJ 
naudai yra 4:1.

mėnesį, dabar tas skaičius nu
kritęs iki 7,000. Priešo jėgų 
mėnesinis nuostolis vidutiniš
kai 10.0 0 0. Buvo vertinamas 
bendras priešo jėgų skaičius 
297.000, dabar 248-223,000.

Vietname žuvusių amerikie
čių skaičius savaitės gale pa
kilo iki 15,274.

Lippmannas aiškina, kodėl 
negalime Vietname laimėti

Walter Lippmann, politikos 
vertintojas veteranas, rašo jau 
tik atsitiktinėm progom. Bet 
jis nenustoja davęs tono jau- 
nesniem sekėjam net ir Viet
namo karo klausimu. “Ame - 
ricans for Democratic Action" 
dabartinis pirmininkas Gal- 
braightas Vietnamo politikos 
reikalu nieko išradingesnio ne
sugalvojo kaip tik siūlyti Lipp- 
manno planą: esą amerikiečiai 
turi pasitraukti į tam tikras 
bazes ir jose gintis. Tik gintis! 
Nes karo Vietname nesą gali
ma laimėti. Naujausiame savo 
straipsny (N. Y. Post gruodžio 
2) Lippmannas ir mėgina iš
aiškinti, “kodėl mes negalime 
laimėti Vietname”.

Gerai, jei skaitytojas pati
kės Lippmanno žodžiu vien dėl 
jo seno autoriteto. Bet jeigu 
skaitytojas bus kritiškas, tada 
galima įsivaizduoti tarp Lipp
manno žodžių ir skaitytojo

ŽMOGUS SU ANTRA ŠIRDIM 
— iš Lietuvos

Capetown, Piety Afrikoje, 
gruodžio 3 padaryta opera cija, 
apie kurią kasdien spauda te
berašo. Esą mėsos prekybinin
kui Louis Washkansky, kuris 
kilęs iš Lietuvos, 55 metų, pen
kias valandas trukusioje opera
cijoje įdėta nauja širdis, paim
ta iš 25 metų .merginos, žuvu
sios auto katastrofoje. Ligonis 
tebesąs deguonyje, bet kalbąs, 
geriąs, sakąsis, kad jam dabar 
geriau. Nauja širdis plakti bu
vo pažadinta elektros šoko. Ste
bima, kaip organizmas prisiims 
svetimą širdį.

VALDŽIOJE — kas dar keisis?
Po apsaugos sekr. McNama- 

ros pasitraukimo pasklido gan
dai apie kitų numatomą pasi
traukimą. N. Y. Post rašė pla
čiai apie Arthur Goldbergo pa
sitraukimą. Esąs jis dabar vie
nintelis “balandis” prezidento 
Johnsono aplinkoje. Jis išsi
skyrė nuomonėm su preziden
tu dėl bombardavimo pertrau
kos Kalėdų švenčių metu. Gold- 
bergas žinią paneigė. News- 
week rašo, kad pasitrauksiąs že
mės ūkio sekretorius Freeman 
ir iždo sekretorius Henry Fow- 
ler. Pagal U. S. News ... 1972, 
jei prezidento rinkimus laimės 
R. Kennedy, jo šeimos artimas 
draugas McNamara numatomas 
į valstybės sekretorius.

....— Kipro konfliktas laikomas 
baigtas: graikai ir turkai susi
tarė atitraukti kariuomenes iki 
skaičiaus, numatyto 1960 su
tartimi. Kliudo dar Kipro pre
zidentas arkiv. Makarios, kuris 
siekia garantijų, kad Kipras 
nebus ištiktas invazijos.

minčių maždaug toki dialogą:
Lippmannas: “Nėra labiau 

amerikiečius stebinančio daly
ko kaip tai, kad galingiausiai 
pasauly valstybei reikia tiek 
daug laiko nugalėti tokiam ne
turtingam mažam kraštui 
kaip šiaurės Vietnamas’’.

Skaitytojas: Nėra labiau ste
binančio dalyko kaip tai, kad
geriausia informuotas žurnalis
tas, Amerikos žurnalistų bu
vęs šefas, turi drąsos kalbėti, 
jog Amerika Vietname tekovo- 
ja su šiaurės Vietnamu. Kada 
to paties laiko N. Y. Times 
(gruodžio 3) rašo, kad Sovietai 
siunčia į Vietnamą naujas 
5,000 raketų, tai ar tos rake
tos tėra skirtos Vietnamo vai
kam vietoj kalėdinių žaisliukų? 
Nereikia būti LBJ kritiku išva
dai, jog Amerika ten kovoja 
su Sovietų technika.

L.: “Net jeigu Hanoi ir Haip- 
honge nepaliks akmens ant 
akmens ir Ho Chi Minh pasira
šys besąlyginę kapituliaciją A- 
merikos lėktuvnešy, nebus tai
kos, ir Saigonas bei gen. West- 
morelandas turės būti aliarmo 
padėty”.

Sk.: O tai galimas daiktas, 
nes tada Kremlius vietoj seno 
Minho suras naują Minhą, ku
rį pastūmės į karą, skelbdamas 
pasauliui, kad tai vyksta išsilais 
vinimo karas ir naujas Min- 
has reiškia tautos valią.

L.: “Karas negali būti laimė
tas, nes dramblių kaimenė ne
gali laimėti karo su moskitų 
debesim — ne dėl to, kad mos
kitai yra per narsūs ir per fa
natiški, bet dėl to, kad moski
tai nekapituliuoja prieš dram
blius .. . Drambliai gali nužudy
ti bet kurį moskitą, kurį už
mins, bet iš pelkių kyla nauji 
moskitų būriai”.

Sk.: Tikrai karui su moski
tais netinka senasis čigono re
ceptas: pagauk moskitą, pražio
dink ir pripilk DDT miltelių. 
Kovai su moskitais reikia nu
sausinti pelkes, kuriose veisia
mi moskitai. Bet kada karinė 
valdžia norėjo nusausinti Haip- 
hongo pelkes, į kurias Sovie
tai prigabeno ir tebegabena me
džiagų moskitam veistis, kokis 
kilo triukšmas: “Ne, ne, tegau- 
dykit moskitus ir pražiodinkit. 
Bet pelkių nusausinti nevalia”.

L.: “Vis mažiau ir mažiau 
amerikiečiai yra patenkinti bū
dami tokioj necivilizuotoje, ne- 
riteriškoje, nežmoniškoje rolė
je ... Tikrasis pagrindas popu
liariajam prieštaravimui prieš 
karą yra moralinis jausmas ... 
Visi žino, kad tai nepopulia
riausias karas Amerikos istori
joje. Tai karas, kuris giliai su
krečia amerikiečių sąžines.”

Sk.: Amerikiečiai jautrūs vi
sokiom kančiom. Bet yra viena 
amerikiečių rūšis, kuri jautri 
tik Vietnamo kančiom, kylan- 
čiom iš pasipriešinimo komu
nistų agresijai. Ši amerikiečių 
rūšis betgi nerodė nei sąžinės 
jautrumo ir nekalbėjo apie mo
ralę, kai amerikiečiai ir anglai 
pylė liepsnas ant Dresdeno, 
Wuerzburgo, ir 1.1., kur žuvo 
tūkstančiai tokių pat moterų, 
vaikų. Tos rūšies amerikiečiai 
nerodė sąžinės jautrumo nei ta
da, kada dešimtys tūkstančių 
šeimų buvo suardytos, marin
tos badu ir šalčiu Sibiro tund
rose; kai ligonius krovė i lai
vus. vežė ir skandino Lediniuo- 
tajame vandenyje.

Tarp tos rūšies amerikiečių 
buvo ir W. Lippmannas. kuris 
viešėjo pas tu žudynių organi
zatorius. Tai buvo riteriška . . .

O dėl klausimo: galim ar ne
galim laimėti, tai yra teisė “To 
dissent”. Gen. Westmoreland, 
ketveris metus išbuvęs Vietna
me, sako, kad laimėjimo ženk
lai jau pradeda rodytis; \V. 
Lippmann. nebuvęs Vietname, 
sako, kad laimėjimo negali 
būti. Tai panašu į Voltaire vei
kale aprašytą ligonį, kurio akis 
pasveiko, bet daktaras moksliš
kai įrodė, kad ligonis neturėjo 
pasveikti.
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Tiek meti> išsilaikėme ir reiškime kultūrinę gyvybęII

kaip tik ir gparmgąja tikrovę 
realiai, blaiviai ir kritiškai į- 

- vertinti. Nežmau, kiefc pajėgsiu 
būti įžvalgus. Tik iš anksto 
prašau nepriskirti .man pa
čiam to, ką teks mūsų tik
rovėj rasti tamsu, Ly., nieku 
būdu tikrovės atskleidimo ne
laikyti pesimizmo skleidimu.

už tėvynės. “Čia’* ir “ten” tėra

esame ne “jie” ir “jie”, o tie' 
patys mes — tos pačios amžių 
sulydytos tautos vaikai.

kaltis. Sėkmės, aišku, šviesios, 
bet nesėkmės, aišku, tamsios. 
B pradžių, kai sutikau, ši sėk
mių ir nesėkmių tema ir buvo 
numatyta ne plenumui, o vie
nai iš sekcijų. Matyti, rengėjai 
vėliau nusprendė, kad arba ir 

.iškilmėse nereikia baimintis 
tiesaus į savo žvilgio, arba kad 
ši paskaita nebepriklauso iš- ginant su kraštu, tačiau bent 
kilmėms, pasibaigusioms su 
sveikinimais. Šiaip ar taip, sto
viu čia plėtoti šią dviprasmiš
ką temą — sėkmes ir nesėk
mes. O ir pačiam Dantei sun
kiai sekėsi rasti spalvų dangui, 
lyg visas . jas būtų išsėmęs 
taip sodriai nutapytam praga
rui. Sėkmės visada atrodo blan
kesnės už nesėkmes, ramų kū
rybinį darbą visada nustelbia 

, -ginčo, nors ir smulkaus, audra.
Tačiau tik šviesa matuoja ir 
tamsą. Ir, nesėkmės yra gali
mos ne tuštumoj, o tik sėkmių 
pagrindu, kur buvo veikta ir 
kurta.
Pagrindine sėkmė: . _

Čia ir yra pagrindinė sėk
mė: tiek metų ne tik išsilaikė
me, bet ir reiškėme savo kul
tūrinę gyvybę. Sutelkėme per 
visą laiką tokių laimėjimų ir 
tiek, kaii įprasminome ir savą-
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Mūsų kūrėjai taip pat, kaip 
visi mes, yra tremtiniai, 
viai, egzilai ar kaip 
vadintis. Tačiau laisvajame pa
saulyje sukurtoji literatūra, 
muzika ar dailė nėra tik 
nė. Palaipsniui ji egzilėja, ly-

pirmą dešimtmetį ji buvo to-- 
kio pločio, kad istoriškai jei ne 
viršys, tai bent lygiomis rikiuo
sis su krašto to meto skur
džiais pasisekimais. Pagrįsti 
šiam teigimui reikėtų konkre
čiai apžvelgti mūsų literatūrą, 
dailę, muziką etc. ir palyginti 
su krašto atitinkamomis sriti
mis. Bet ne čia vieta tai pada
ryti:

Be abejo, kūrybiniai pasieki
mai yra atskirų kūrėjų dalykas: 
rašytojai rašo, o mes tik skai-

rėjų tietaviškąjam ntiMdmuisi, 
vis dėlto tą aplinką ligi šiol su
darome. šia tad prasme visi nės gyvybės kūrybiniame reiš

kime yra prasmingas: grįždami 
tėvynėn savo kūryba, mūsų kū
rėjai jos istorijon įlies ir mus 
visus.

O kur pagrindinė nesėkmė?
(Bus daugiau)

Deklamacijos apie revoliuci
ją šios vasaros pabaigoj “užkur- 
tteo ausis” žmonėms Lietuvoj. 

. Ne mažiau ir “akis išėdė” įvai
rūs plakatai ir kitokį tą nelem
tą jubiliejų primenantieji ženk
lai. žmonės stengėsi, kiek gali
ma mažiau visą tai girdėti bei 
matyti. (Pavyzdžiui, ant auto
busų užlipintus “50” skaitme
nis aiškino, jog “Tai reiškia, 
kad autobuse yra 50 vietų”..).

Jubiliejinei deklamacijai ky
lant iki “fortissimo”, per pas
kutines 6 savaites prieš lap-

no skaitytojai ■ įsikibo į kitą te- 
kurios įabai gyvas nagrinė-

BftOOKLYK N. Y. 11206

Sani&rofarsene.
GERIAUSI KAILIAI 
MTINAI PUOŠNŪS

jimas ne tik sudarė progos nu
kreipti dėmesį nuo įkyrių jubi
liejinių deklamacijų, bet ir at
skleidė nemaža nusiteikimų bei 
samprotavimų, rodančių, kad 
senstelėjusi revoliucija dar ne
sukūrė ir, atrodo, nesukurs Lie
tuvoj “naujo tarybinio žmo
gaus” tipo.

Tai tema apie vadinamąjį 
“miesčioniškumą”. Tiksliau ta- 

‘ riant, apie ribą tarp tušty
bės ir natūralių žmogiškų polin
kių.

Diskusijas užkūrė prof. K. 
Daukšas — ne tik chemikas, 
bet ir mėgėjas visuomeninin
kas, mėgėjas aiškinti “komunis
tinę moralę”. Jis neigiamai at
siliepė (pavadino “miesčionišku
mu”) apie norą turėti privati
nėje nuosavybėje “Volgą” (au
tomobilį), privatinį sodą ar 
daržą, nuosavą namą, prieš pa
mėgimą medžioti, žvejoti, gry
bauti ir apskritai “poniškai” gy
venti bei pramogauti. (Tarp ko 
kita, pažymėjo,-

' įmanoma “dofu 
automobilį nei įsigyti, nei išlai
kyti. Tai esą įmanoma tik pro
tekcijų, kyšių ir sukčiavimo pa
galba ...).

Pasipylė virtinė laiškų ir 
straipsnių, profesoriui-asketui 
prieštaraujančių ar bent jį 
vienu ar kitu požiūriu “atitai- 
sinėjančių” bei jo mintis švel
ninamai aiškinančių. Diskusi
jos, atrodo, dar nepasibaigė 
(kaip, tur būt, nepasibaigė ir 
“revoliucinės deklamacijos”). 
Bet jos jau ir ligšiol 
kas žmonėms įdomiau 
ševikinės revoliucijos 
mą.

Vilniuje 10 gyventoją

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9 - 10 vai. ryto
VVHBI 1054 FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

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

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

Agentas, kuris piešė Eisenhowerio operacijos į|M£racijas
Dabar daug kas nežinoma, 

bet ilgainiui tai daros žino
ma. Ir kai jau žinoma, belie
ka patraukti pečiais, kad tai 
nebuvo tik pasakos nuotykis..

Taip atsitiko su dr. John. 
Gilmore, kuris buvo pagarsė
jęs New Yorke kaip iliustrato
rius, me&cininių dalykų ilius
tratorius populiariausiuose A- 
merikos magazinuose ir knygo
se. O dėmesį dar labiau patrau
kė, kai Life magazinas 1956 jo 
piešiniais iliustravo ligonio pre
zidento Eisenhowerio operaci
jos eigą.

Dr. John Gilmore gyveno 
New Yorke 30 Penktojoje A- 
venue tuose pačiuose namuo
se, kuriuose gyveno dr. Jesus 
Maria Galindez, Columbijos 
profesorius: Jis 1956 kovo 12 
atsisveikinęs su studentais, din
go ir daugiau nebuvo matytas. 
Buvo paleistas gandas, kad jis 
buvo pagrobtas. Pagrobtas Do
mininkonų respublikos diktato
riaus Trujillo kaip jo opozicio
nierius. Nepraėjo nė 12 savai
čių nuo ano paslaptingo dingi
mo, ir į jo butą, palikusį tuš
čią, esantį truputį aukščiau už 
Gilmore butą, įsikraustė pats 
dr* Gilmore. Gal tuo norėjo 
gauti daužau garso? Tai buvo -----------------------------------------
1956 birželio mėn. lykuose — nes bendradarbia- Baker. Tai buvo

J 26 metų mergina. Gimusi Ru-
sijoje, aktyvi kairiojo sparno

B veikloje. Patiko. Vedė. Jis pa-

CHICAGONEW YORK

Vilniaus telefonų stotis pasi-

LIUDOS MIKULSKYTES

sinis mokestis — 3 rb.) Esn*

“Soviet

1 s

aparatas tenka maždaug dešim
čiai gyventojų. Tik, kadangi

16-01 114th Street RMnond Hill, N.Y. 11418 — (212) 441-671# 
•795 8. WeUern Avewe CMcogo, III- 60636 — (312) 476-2242

'dabartinė- 
beveik ne

iti” namą ar

% Levin, ilhist- 
bri knygas sekso

mažino tik FBI 
kad Gilmore ne

parodė, 
už bol- 
garbini- 

(Elta)

O be "to, jis 
; Gilmore. Tai

gimęs Philadelphijoje. Abudu 
jaunavedžiai tapo aktyviais vei
kėjas organizacijoje, kuri va
dinosi “Sovietų Sąjungos drau
gai”. Jis buvo pakeltas į meni-

Nauja New Yorko mieste — parduodami ir taisomi
GRUNDIG - TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - NORDMENDE 

Neš. radijai, kamb. radijai, H i - Fi (stereo), jrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai t . ....

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos 
aparatams.

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais 
61-06 39H> AVĖ. \VOODSIDE, N. Y.

jau išnaudotas. Numatytos pa
pildomos stotys nebus įrengtos 
iki 1969 ar 1970 metų.

(Elta)

HAVEN REALTY
RMlbtete • JOSBH ANDRUSIS • Imumac* 
ApdHnMBmas gyvybės, nuog, sutnmobffių, baldų Ir k. Namų par* 
davimas, apdraudoa^ lacome uZpUdymas. Mutual runds — F»- 
flffų invaetacljos.

Kasdien nuo 9 Ud S vaL; 8etUuHeniais iki 6 vai. popiet.

'čia tokia maža tautos dalelė, 
kad kai kurie., vartoja tiesiog 
atplaišos žodį. Tas tiesa, turint 
galvoj aplamai visus. Bet ne
tiesa, imant kūrybos žmones.

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės i 
Insurance - Real Estą te

JOHN ORMAN AGENCY
Pildomi miesto, valstybė ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareiškimai. — TeL Vlrginia 6-1800.

110-04 Jamaica Aveme Richmond Hill 18, N. Y.
Td. Vlrginia 6-1800
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pasitraukė ne nuošimtis kitas, 
o ligi pusės ar net ligi, dau
gumos (rašytojų — 70 proc.). 
Galima tikra prasme kalbėti 
apie jų egzodą, masinį išvyki
mą. Tokio Lietuvos kūrybinių 
pajėgų egzodo viena didelė ir 
tragiška pasėka: lietuvių tau
tos kultūrinė kūryba perskelta 
į pavergtojo krašto ir laisvojo 
pasaulio sroves. Abi jos plėto
jasi skolingais keliais dėl vi
siškai skirtingų aplinkybių. Bet 
lygiai integraliai abi srovės pri
klauso tautai ir galutinai suda
ro vieną visumą, nors ir kiek 
šioj visumoj yra gilios vidinės 
įtampos. Kas norėtų šio jau ko
ne amžiaus ketvirtį siekiančio 
laikotarpio lietuvių literatūrą, 
dailę, muziką iš dalies net 
mokslinę- kūrybą tapatinti tik 
su viena kuria srove, tas tik
rovę klastotų. Nei čia, laisva ja
me pasaulyje, esantieji negali
me nuneigti dabartinių Lte-

Prof. Adomas Varnas kalba parodos atidaryme

Dar prieš tai, tik mėnuo po 
Galindez dingimo, dr. Gilmore 
buvo išvykęs į Los Angeles. 
Išvykęs savo profesijos reika
lais. Vienoj parduotuvėje savo 
profesiją pristatė J 
tele: “1
Gilmore, Ph. D., Art Director, 
30 Fifth Avenue, New York 11, 
N.Y.” Jis rinko nuotraukas iš

Aųtorite 
prieitas 

iją pris^te ^b&ti kor- ra jofcs ^ti 
‘USA in Pictures. John kolegijos^ 

nėra jokžs 
ne jo pavardė. Kažkokį ryšiai 
siejo jį dar 1959 su Sovietų mi-

Visi tie. dalykai jau nebuvo 
jokis kriminalas. Bet pora val
dininkų pamėgino su juo išsi
kalbėti. Tais pačiais 1956 m. 
lapkričio 26 jie susitiko su Gil
more, ir tas nesigynė, kad jis 
ne Gilmore. Jo tikroji pavardė 
esanti Willie Hirsch. Gimęs 
Kassely, Vokietijoje. Su tėvais 
persikėlė į Muencheną, kai jis 

Bet FBI susidomėjo — kam gi buvo 14 metų. Tėvai išsiuntė 
tam svečiui iš New Yorko toki 
žemėlapiai reikalingi? Gilmo
re parvyko į New Yorką. Akis 
jį atsekė. Rinko žinias. Nieko 
įtartino nerado — Gilmore at
rodė kaip savo profesijos spe
cialistas, gerai žinomas iliustra
torius, ypačiai medicininių da
lykų; jį samdė rimtos firmos ir 
formaceutikos įmonės. Jis bu
vo suorganizavęs net medicini
nę parodą New Yorke 1953 A- 
merikos gydytojų sąjungai. Bu- lės motyvo. Jį ėmė pinti Gil- 
vo autoritetas net ir sekso da- mare savo klausytojam ...Su-

rengiamai knygai apie Ameri
kos miestus — Los Angeles, 
New York, Philadelphiją, Chi- 
cagą. Užsakė parduotuvėje Los 
Angeles srities nuotrauką iš 
oro, apimančią 2,000 kv. my
lių plotą.

Tokios nuotraukos ar žemė
lapiai nebuvo jokia paslaptis, 
ir jie buvo laisvai parduodami.

jj į Philadelphiją, kur gyveno 
jo teta Frieda Chamberlain. 
čia jis tapęs jūrininku, mėgi
nęs prekiauti. Draugas jam pa
rūpino pavardę John Gilmore, 
kuri geriau tinka reklamai. Bet 
liga paguldė jį į jūrininkų li
goninę Staten Island. Tai buvo 
1929. Ten jis įpratęs į ligonių 
gyvenimą it ėmęs piešti medi
cininėm temom.

Istorija būtų neįdomi be mei-

galiu būdu — ne savo vardu, 
bet pasu savo pusbrolio. Išvyko 
kaip Sidney Joseph Chamber
lain, tetos Friedos sūnus. Grį
žęs iš Maskvos iš magazino pa
sitraukė. ^Kažkaip nesugyveno. 
Tada jo žmona gavo darbą 
“Worker” knygyne Manhattan

B Amerikos piliečiu jis netapo. 
Karo metu jis buvo prisista
tęs mobilizacijos punktui — 

B kaip Chamberlain. Bet pašauk- 
Bi tas nebuvo. Po karo baigėsi 

Nuotr. Z. Degučio meilė su Dorothy. Persiskyrė.

dar, palyginti, retokas > reiški
nys. Ne tiek dėl brangumo;

niaus miestui”: vieno gydytojo 
bute prieš pat revoliucijos ju
biliejų įrengė telefoną, o tai 
esąs 30,000-taris telefono apa
ratas Vilniaus mieste.

Vilniuje dabar apie 300,000

Paskolos—geromis sąlygomis. 
Aukštos palūkanos už indėlius.

Bet sutiko Ruth Davis 27 me
tų, taip pat persiskyrusią, ta
čiau tarnavusią Amerikos karo 
aviacijoje kaip fotografė iš o- 
ro. Interesai juos suartino. Pra
dėjo bendradarbiauti — rengė 
bendrom jėgom knygą “New 
York, City Magic”...

Pasįkalbėjo su FBI vyrais, 
pasiaiškino, ir jokių išvadų ne
buvo. Gilmore toliau sau bend
radarbiavo Collier, The Satur- 
day Evening Post, Life savo 
piešiniais. O FBI akis toliau į- 
vykius sekė (b.d.)

WMER GABEMIAVHIN

VYTAUTAS KUOKAS
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Raides R ir F.-Ką jos reiškia Prancūzijoje r

R. F. prancūzam oficialiai 
reiškia “Republiųue Francaise” 
— Prancūzijos Respublika. At
sižvelgiant į tuos, kurių vaid
muo yra labai didelis Prancū
zijos Respublikoje, sakoma, bei technikinei pažangai 
kad tos raidės reiškia “Roths- 
child Freres” — broliai Rotšil
dai Rotšildų vardas buvo kar
tojamas kasdieninėje kalboje, 
kartojamas literatūroje ir le
gendose, kai kalbama apie ka
pitalistus magnatus, apie pasa
kiškus turtuolius.

N. Y. Times Magazine birže
lio 25 pateikė įdomios infor
macijos, iš kurios matyt, kad 
Rotšildų įtaka, tegul ir sumažė
jusi, bet tebėra didelė ir šian
dien.

rėti antrą pilietybę, sutelkti žy
dų geriausius talentus ir juos 
apgyvendinti Izraely bent 6 
mėn. — 5 metam, kad savo iš
mintį skirtų Izraelio mokslinei

ir dabar tebeturi artimus ry
šius su vyriausybėm, su val
dančiais sluoksniais Ketvirto
joje respublikoje Rotšildam 
buvo ištikimas Renė Mayer,

tai ji turi priimti žydų tikėji- dos apie žydų jėgą ir solidaru
mą; krikščionybės atsižadėjimo mą, — su Izraelio atstatymu, 

dabar iš naujo su Izraelio karu 
iškilo vėl kaip galinga atrama

lenkini turinti sumindžioti 
kryžių. Tai mini savo dieno
rašty ir rašytojas Francais 
Mąpri ar.

Tai, ką rodė jau tik legen-
dų spauda, žydų menas, žydų

Suomiai nepriklausomi jau 50 metų
Suomija gruodžio 6 mini sa

vo nepriklausomybės 50 metų 
sukaktį. Nepriklausoma valsty
be pasiskelbė pirmojo pasauli
nio karo pabaigoje, kai kilo re
voliucija Rusijoje, kuri Suomi
ją buvo valdžiusi nuo Napoleo- tiktai tenai; kur buvb atmušti. Kai tik Izraelis baigė savo 

šešių dienų karą su arabais, 
vienas iš Rotšildų Prancūzijoje 
nuskrido į Tel Avivą su 4 
miL doL Kitus šešis milijonus 
dol. Prancūzijos žydai pažadė
jo sudėti netrukus. Rotšildai 
tuojau pat suorganizavo opini
jos tyrimą Prancūzijoje, kuris 
parodė, kad tik 4 proc. remia 
de Gaulle neutralumą Izraelio- 
arabų konflikte. Suorganizavo 
pagarsėjusio publicisto Ray- 
mong Aron (taip pat žydo) pa
sisakymus spaudoje už Izraelį. 
Rotšildai numato finansuoti 
sujungtoje Jeruzalėje turistų 
antplūdį, pastatyti prabanginį 
viešbutį, paremti programą, 
kad Izraelio piliečiai galėtų tu-

bas 1918 lapkričio 11 ir prieš 
Baltijos valstybių bei Lenkijos 
kovą su bolševikais. Tasai ka* 
ras su Suomija parodė, kad 
bolševikai nuo pat pirmų sa
vo dienų visur puolė. Traukėsi

nisteris. Penktoj respublikoj 
(de Gaulle) tokiu ištikimuoju 
viešai laikomas Pompidou, da
bartinis ministeris pirminin
kas, buvęs Rotšildų banko ge
neralinis direktorius, nors Rot
šildas ginasi, kad Pompidou 
ne toks žmogus, kuris galėtų 
turėti įtakos de Gaulle ir dary
ti bet ką Rotšildų naudai.

Dėl Rotšildų įtakos Prancū
zijoje laikraštis ir priminė, kad 
tos raidės R. F. aiškinamos 
kaip “Rotschild Freres”.

no laikų — nuo 1809. Prieš tai 
apie 600 metų suomiai buvo 
valdomi švedų, tačiau tam tik
rais laikotarpiais jie turėjo sa
vo kunigaikščius ir mažesnę ar 
didesnę laisvę. Carinės Rusijos 
valdžioje turėjo plačią autono
miją. Tai buvo vienas iš pačių 
šviesiausių ir kultūringiausių 
kraštų Rusijos imperijoje. Jau 
tada Suomijoje visai nebebuvo 
beraščių. Tokį kraštą paleisti iš 
savo rankų skaudėjo širdį net 
ir revoliucinės demokratinės 
Rusijos ministeriui pirmininkui 
Aleksandrui Kerenskiui, kuris 
pareiškęs, kad pakaksią dar pa
trankų suomių įgeidžiam suval
dyti. Sis imperialistinis Kerens
kio egoizmas buvo nubaustas 
pačių jo tautiečių — jam ne
pakako patrankų suvaldyti bol
ševikų revoliucijai, kuri nušali
no Kerenskį su visa jo “demok
ratija”.

Bolševikai savo ruožtu kėsi
nosi Suomiją okupuoti net tri
mis atvejais. Leninas, kuris iš 
Šveicarijos atvyko į Petrapilį 
kelti bolševikinės revoliucijos, 
vyko kaip tik per Suomiją ir 
plačiai skelbė, kad visom tau
tom pripažįstama apsisprendi
mo teisė bei laisvė. Nenorėjo 
tačiau to pripažinti nei Suomi
jai, nei Baltijos tautom, nei ki
tiem kraštam, kurie kada nors 
bent trumpai buvo valdomi 
Rusijos imperijos. Suomija tu
rėjo vesti laisvės kovą su ru
sais bolševikais. Tai kovai va
dovavo suomių maršalas Karo
lis Mannerheimas, miręs 1951. 
Kova su bolševikais buvo baig
ta 1918 gegužės 16, dar prieš 
pirmojo pasaulinio karo paliau-

Bandymai vėl Suomiją pa
vergti pakartoti antrojo pasau
linio karo pradžioje ir pabai
goje — dviem atvejais. .1939 
lapkričio 30 Sovietų Rusija 
puolė suomius, pasirėmusi pra
manytu kaltinimu, esą Į Rusi
jos teritoriją paleisti 7 artile
rijos šūviai ir užmušti 4 ka
reiviai. Ta neteisinga prieka
be norėta suomiam primesti 
raudonosios bazės ir okupacija, 
kaip tai padaryta su Baltijos 
valstybėm. Sovietų Rusija kaip 
užpuolike buvo pašalinta iš Tau 
tų Sąjungos, bet Suomijai ne
suteikta karinės paramos. Tai
kos sutartimi 1940 kovo 12 
Suomijai buvo atplėšta Karelija 
ir Viipurio miestas. Vokiečių— 
rusų karo metu suomiai buvo 
atsiėmę kai kurias savo žemes, 
bet karo pabaigoje suomiai vėl 
buvo užpulti ir turėjo priimti 
sunkias taikos sąlygas. Be at
plėštų žemių, jiem dar užkrau
ta 300 milijonų dolerių duoklė. 
Suomija ją jau išmokėjo, ta
čiau visą laiką jaučia Maskvos 
spaudimą ir kerštavimą. Tai ne
sunku suprasti: maža keturių 
milijonų tauta, gyvenanti po 
pačiais Petrapilio- Leningrado 
langais, nepasidavė ir nepasi
duoda plėšriam kaimynui ir 
komunizmui. Tai yra pavyzdys, 
kaip savo laisvę gali išsaugoti 
ir maža tauta, jei yra narsi, 
ryžtinga ir daugiau pasikliauja 
savimi, o ne svetimais.

Nuoširdžią ir taikią suomių 
tautą, su kuria buvo tokie gra
žūs nepriklausomos Lietuvos 
ryšiai, jos šventėje sveikiname 
ir linkime šviesios ateities.

Times Magazine rašė, kad 
Rotšildų didžiausia įtaka buvo 
Prancūzijoje iki 1905 metų. 
Prancūzijai jie atsikėlė iš Vo
kietijos, iš Frankfurto (Main), 
kur buvo nežymūs pinigų 
mainikantojai- Bet Prancūzijo
je ir Anglijoje virto tokia fi
nansine galybe, kuri vertė val
dovus iš sostų ar juos laikė 
sostuose. Tik su Alfonso Rot
šildo mirtim minėtais metais 
Rotšildų Įtaka sumažėjusi. Ta
čiau ir dabar ji tebesireiškia 

' kontrole ūkimo gyvenimo ei
gai. Rotšildų kontrolėje esanti 
didžiausia pasauly švino kom
panija; per paskutinius dešim
tį metų jų kontrolėje atsidūrė 
Saharos naftos kompanija, Ka
merūno aliuminijaus, Maurita
nijos geležieš, Katangos vario,- Rotšildų šeima sumokėjusi vie- 
nikelio. Nuo 1959 jų kapitalai 
įėjo ir Amerikoje į Eastman 
Kodak, General Electric, Ben- 
dix ir kt Jų kontrolėje atsi
dūrė Kanados firma Five Ar- 
rows, apie 20 laivininkystės 
firmų, kurios palaiko susisieki
mą tarp Europos ir Afrikos.

Laikraščio teigimu, dienos, 
kada Rotšildai vertė vyriausy
bes ir diktavo ūkinę politiką, 
praėjo, tačiau Rotšildų šeima

KADA AKADEMIJA SKELBS
DOKUMENTUS APIE DEPORTACIJAS

Rotšildų kapitalai tarnauja 
Žydų tautos, Izraelio interesui. 
Dar nurodoma — ir interesui 
veikti prieš krikščionybę. Le
genda ar tiesa, bet laikraštis 
priminė ir tvirtinimą, kad

ną milijoną frankų garsiam 
ateistui Ernestui Renanui 
(1823-92), kad jis parašytų 
knygą apie “Jėzaus gyvenimą” 
(1863), virtusią tada didele pro
paganda prieš krikščionybę.

Minėjo laikraštis ir tai, kad 
Rotšildų šeima griežtai saugo
ja ištikimybę žydų tikėjimui ir 
tradicijom: ir prancūzai inte
ligentai tebetiki, kad jei kuris 
iš Rotšildų nori vesti nežydę,

Mokslų Akademija Vilniuje 
baigianti rengti spaudai II dalį 

dokumentų rinkinio apie masi
nes žudynes Lietuvoj 1941- 
1944 metais. Valstiečių Laikraš
tyje atpasakota keletas tų d<> 
kumentų (?) liudijamų įvykių. 
Būdinga, kad tarp parinktų iš
traukų — turinčių sukelti skai
tytojų pasibaisėjimą to meto į- 
vykiais — yra ir tokia ištrauka 
iš Alytaus apskrities policijos nėra. Letuvoj dabar, — dvide

šimt trečiais metais po karo. 
Net ir reformuotam “socialis
tiniam teisingumui” nebūti
nai reikia, kad įtariamojo kal
tumas būtų visiškai aiškus, ir 
visi laikraščiai kiekvieną teis
man atvestą iš anksto, nė sa
viškio ‘teismo” sprendimo ne
laukdami , skelbia, kad tai nu
sikaltėlis.

Ten pat skelbiami ir kiti nu
kentėjusių pasipasakojimai, kur 
jie sako “niekad nepamirš, 
niekad neatleis”. O tos baisio
sios skriaudos — vienas sako 
“areštinėje sėdėjau sėdėjau 
septynias dienas”, kitas pasa
koja, kad “Valstietis Piotras 
Kolesnikovas buvo persekioja
mas ir ujamas už tai, kad ta
rybų valdžios metais buvo su
organizavęs kooperatyvą” .... 
Dar vienas skundžiasi, kad už 
tokį kooperatyvą net ir rykš
čių gavęs...

čia ir kils klausimas: o kaip 
gi buvo tais “tarybų valdžios 
metais”? Kada Mokslų Akade
mija išleis dokumentų rinki
nius apie masinius areštus, de
portacijas, Rainių, Pravieniš - 
kių, Červenės ir nesuskaitomų 
baudžiamųjų stovyklų tolimo
joj šiaurėj bei rytuose masi
nes šimtų tūkstančių Lietuvos 
gyventojų žudynes? Toks klau
simas, jei ir buvo atidėtas neri
botam laikui, dabar atgyja, ir 
gaivina jį kaip tik Mokslų Aka
demija savo “dokumentų rin
kiniais.'

pastebės, kad net karo veiks
mams vykstant ir vokiečiams 
spaudžiant, lietuvių policijos 
pareigūnai buvo Įsakyti sąžinin
gai ir kruopščiai rinkti Įrody
mus, kad kaltumas būtų aiš
kiai matomas, — tik tada kal
tą atiduoti valdžią turintie
siems. Atseit, lengviau buvo 
kaltės ĮrdUymų pakankamai ne
rasti ir neatiduoti. Deja, taip

vado instrukcijos apie kvotų ve
dimą tikslu išaiškinti komunis
tus:

“Pravedus kvotą (joje turi 
būti aiškiai matyti jo kaltumas, 
o komunistai visi kalti, tik rei
kia sąžiningai ir kruopščiai ap
klausti gyventojus), jį pristaty
ti vietinei vokiečių karo vado
vybei ir jos sprendimą tučtuo
jau vykdyti”.

Bet dabar, kai Lietuvoj ir 
vėl jau net ir viešai drįsta ieš
koti “teisybės apie tiesą” ir ne
bepriima be kritikos kiekvieno 
pakišto “dokumento”, dažnas

Lietuvos kariuomenės minėjime Maspetho parapijos salėje New Yorke Nuotr. L. Tamošaičio (Elta)
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TRUŲ VEIKSMŲ DRAMA

(11)
ANTANAS

(Krūpteli ir automatiškai pakelia ran
kas aukštyn).
LAIMA

(Išsigandus.)
Daugi!

DAUGVYDAS
(Į Antaną.)

O, taip geriau. Visiškai pagal taisykles:rankas į 
viršų. Matyt, kad gerą mokyklą ėjęs.

(Į Laimą.)

O tu, Lamink, nebūkštauk. Tavo svečiui nė plau
kas nuo galvos nenukris. Aš tik pats savo patogumui.

(Greitai rankomis perbraukia šonus, vik
riai pakiša ranką po paltu, vienu truktelėjimu 
atsega diržą ir ištraukia. Prie diržo prikabin
tas pistoletas. Diržą su pistoletu numeta ant 
stalo ir dar kartą vikriai apieško Antaną).

Pasikeitė laikai. Aš pas moteris su pistoletu ne
vaikščiojau. Mano laikais nereikėjo. Mylėjo be ginklo.

(Palengva išima pistoletą iš makščių, iš
ima Šovinius ir susideda į kišenę )

Beje, kai nori, kad mergaitė bučiuotų, kur įremi 

pistoletą. Manau patogiausia į pakaušį. Pasikeitė lai
kai.

(Žiūrinėja pistoletą.)
Labai panašus į tą, kur buvau eiguliui dovanojęs. Ar 
tas pats?

ANTANAS
(Tyli.)

DAUGVYDAS
Aš klausiu, ar tas pats. Nesakyk man, kad ne tu 

stribus pas jį nusivedei. Nemanyk, jeigu visus išžudei, 
tai nebuvo kam pasakyti. Kiekvienas medis, kiekvie
nas lapas tavo darbelius pasakoja. Kitą rytą eglės 
spyglį mačiau verkiantį ant eigulio lavono. Medžiai vi
sus metus eilėmis ėjo prie jo kapo nusilenkti, o tu su jo 
ginklu pas svetimas moteris vaikštai Ar tas pats?

ANTANAS
(Tyliai.)

Tas pats. Karpenko atidavė ir liepė nešioti.

DAUGVYDAS
Klausyk, čia ne N.KV.D. teismas. Gali nemeluoti. 

Mano seniai buvai pasmerktas ir, jeigu vaikštai gyvas, 
dėkok Laimai Kur daugiau šovinių?

ANTANAS
Neturiu.

DAUGVYDAS
Klausyk, Antanai, kam meluoti. Ar kad liežuvis 

sutintų? Duok čia. Iš eigulio paėmei tris apkabas. Tyli. 
Aš daug laiko neturiu. Gerai. Nusivilk paltą ir padėk 
ant stalo. Aš po siūlelį išieškosiu, bet kai rasiu, tai, kiek
vieną kulką iŠ to pistoleto tau atgal sukalsiu. Nenu
šausiu, nebijok, bet. sukalsiu į tokias vietas, kad nešio
tum ir atsimintum. Kai sukalsiu, tai ne tik Karpenko 
su savo daktarais, bet ir pats Stalinas neišlaižys.

ANTANAS
■*’ (Išima iš vienos kišenėlės apkabą, paduo

da, paskum iš kitos).

DAUGVYDAS
Palaidus, prašau.

ANTANAS
Tikrai su savim neturiu. Gali ieškoti.

DAUGVYDAS
Taip kitas reikalas.

(Susideda šovinius i kišenę, o pistoletą į- 
dedą į makštį, užsega ir meta su visu diržu 
Antanui. Tas griebia, bet nesugraibo, ir gink
las su bildesiu nukrinta ant grindų).

Pasilaikyk banditų vardu padaryto darbo atminimui. 
Gal kada sueisi į protą ir doram reikalui pavartosi

(Praeina pro Antaną, besitvarkantį su dir
žu prie Laimos.)

Sveika, Laimute.
(Pabučiuoja).

Rengiatės kur išeiti?

ANTANAS
(Greitai įterpia)

Vaikai susirgo. Gal tik gripas, bet gali būti ir 
plaučių uždegimas.

DAUGVYDAS
Iš kur tu taip viską žinai?

ANTANAS
Buvau Daugeliuose ir sužinojau. Senelė prašė, kad 

Laima greitai ateitų.

LAIMA
Tau, Antanai, tikrai galėtų liežuvis sutinti nuo me

lo. Juk mes dabar iš vien, kodėl negalėtum Daugiui 
teisybės sakyti Jeigu reikės pameluoti, jis geriau ži
nos kaip.

DAUGVYDAS
(Žiūrėdamas nuo vieno į kitą).

Vėl koks naujas susimokymas?

LAIMA
Kad aš pati menkai ką težinau. Va, Antanas atėjo 

ir sako, kad Karpenko šaukia mane. Sako, jis bijo ma
ne čia palikti per naktį.

DAUGVYDAS
Palauk, palauk. Aš gerai nesuprantu. Jis nori, kad 

tu dabar eitum ir būtum pas jį per naktį?

LAIMA
Aš irgi tiek težinau. Einu jam pasakyti, kad iš viso 

plano nieko neišeis, jeigu aš čia nebūsiu.

DAUGVYDAS
Tai va kam ta visa pasaka apie vaikų ligą. Bet tu 

turėjai šiandien mums vakarienę virti.

LAIMA
Žinau, bet va atėjo Antanas ir viską sumaišė.

DAUGVYDAS
Suprantu. Juodu suplanavo dar vienas gražias sker

dynes. Bet kodėl be tavęs.

(Atsisukęs į Antaną).
Kuriam Laima pakvipo, kad nutarėt jos neskersti kar
tu su visais? Karpenko ar tau?

ANTANAS
Karpenko.

DAUGVYDAS
Ar liežuvis netinsta?

(Bus daugiau)



dr. A. Šapokos ir dr. V. Sriio-

tik 12 proc. Afišos jų knygų ap-

MRt POETAS PRANAS
gandeje mūsų krašte okupan
tai rasąį nuolat tvirtina jr c)

lų veiktas pradžią, Lietuvos 
TSR isterijos redaktorius iš tik
rųjų žino, kad vienos čia minė
tų gimnazijų pradėjo veikti 
1MB, kitos 1M7, 1918 metais,

fcterijes veikalai ne tiek daug 
vielos yra paskyrę naujųjų lai-

S- 
Šė

pos 11 HStu buvo į

Lietuvos istorija (1900 1940)
ii jau savąją tetartą. 1MB lir-

menininku brrjkilhffltinil tai-

dytų kokią aiimmfiką valstybi-

Lapkričio 29 d. Santa Moni
kos, Galit, ligoninėje narė poe
tas Pranas Lembertas. Mirė šir
dies priepuoliu, kuris buvo jį 
ištikęs prieš savaitę. Anksčiau 
jis gyveno Bostone, kur turėjo 
nekilnojamo turto prekybą. 
Prieš kurį laiką buvo nukė
lęs į Los Angeles pas savo sū
nų. šį rudenį lankė bičiulius 
Bostone ir grįžęs tuoj susirgo.

Pranas Lembertas buvo gi
męs 1897 m. rugsėjo 18 Bačiū
nų kaime, Paežerlių valsčiuje, 
Šakių apskrityje- 1924 baigė 
gimnaziją Kaune, 1928 teisių 
mokslus. Nuo 1926 iki 1944 
buvo notaras Biržuose, buvo 
miesto tarybos narys, dirbo į- 
vairiose organizacijose.

Pasitraukęs Vokietijon, taip 
pat aktyviai reiškėsi visuome
niniame gyvenime, 1949 atvy
ko Į Bostoną.

Eiles rašyti pradėjo 1917 m. 
Rašė Tėvynės Sarge, Pavasary
je, Ateityje, Sėkmojoj Dienoje, 
Biržų žiniose. Atskirais poezi- 
jos rinkiniais išėjo: Saulėte
kiai - 1935 ir Baltija šaukia 
— 1947. Dar pasirašinėjo ir sla
pyvardžiu: Pr. Lemberiu, Pra
nu Bijūnu, Viltimi. Iš jo eilių 
populiariausia daina pasklido 
“Tau, sesute, puikios gėlės”.

taip pat ir bendriniam mokslui

apie Lietuvos praeitį nuo pat 
1948. Paprašytas lituanistikos 
Institutas sudaryti isterijos tei

rinkti vyriausiąjį istorijos re
daktorių, kuriam panešti pasi
telkti bendradarbius.

Lituanistikos Institutas prita
rė pasiūlymui ir šiuo reikalu 
kreipėsi į Lat Instituto istori
jos skyrių, kuris paruošė pla
čią anketą ir išsiuntinėjo savo 
nariam istorikam. Į anketą įvai
riai atsakyta, bet istorijos su

tingai pritarė tik vienas žymus 
istorikas. Tuomet lituanistikos 
Institutas patarė imtis privačios 
iniciatyvos ir paskirai tartis su 
istorikais. Buvo kreiptasi į dau
gybę šios srities mūsų moksli
ninkų, bet reikalas nepajudėjo. 
Praėjo daug toko. Pagaliau 
1966 špato 14 dr. Kazio Gri
ciaus Fondo valdyba nutarė iš
leisti naujųjų laikų Lietuvos is
toriją ir vyriausiu redaktorium

tų dkfeiie formato knyga ir tu 
rėtų apie 686 puslapių.

Yra neblogų veikalų svetimo
mis kalbomis, ypač lietuvių tau
tos atgimimo metai. Pav., M, 
Roemer, Litwa, 1908, JO. Li- 
tevvski ruch harodowy-kultaral- 
ni w XIX wieku, 1965, M. Hell- 
man, Dfe litauische Nationalbe- 
wegung im XIX-XX Jahrbun- 
dert, 1953. Lietuvių kalba yra 
apstai straipsnių periodinėje 
spaudoje, atsiminimų, trumpų 

'monografijų, bet nėra suvesti
nio istorijos veikalo, kur būtų 
plačiau . nušviestas 1900-1940 
laikotarpio lietuvių tautos ir 
Lietuvos valstybės gyvenimas.

Tektų pažymėti, kad nese
niai okupuotoje Lietuvoje iš-

ktinam pavedė suorganizuoti 
bendradarbius. Paruoštas istori
jos turinio planas ir numatyta 
pajamų ir išlaidų sąmata. Lėšas

gfottBaštyOB Vantoje, Svenčio-

Kupiškyje, Biriuose, Ukmergė-

kais, todėl jų nereikėjo iš nau
jo steigti 1919.

Šio veikalo vyriausias redak
torius prof. Pranas Čepėnas 
jau yra pasitelkęs visą būrį 
bendradarbių, kurie jau rengia 
pažadėtus straipsnius. Naujųjų 
laikų Lietuvos istorija susida
rys iš dviejų stambių dalių: pir
moji — 1900-1920, antroji — 
1920-1940. Pirmąją dalį rašo 
prof. Pr. Čepėnas, antrąją 
dr. J. Jakštas. Plačią to meto 
Lietuvos ūkio istoriją ruošia 
dr. J. Pajaujis, užsienio politi
kos raidą — dr. D. Krivickas, 
Bažnyčios padėtį ir santykius

su valstybe—kun. R Krasaus
kas ir kun. dr. P. Jatulis, lietu
viai emigracijoj—dr. V. Sruo
gienė, mokslas ir švietimas — 
dr. A. Rukša, lietuvių tautos 
politinės. diferenciacijos (p o- 
Btinės partijos ir draugijos)— 
J. K. Ceginskis, grožinė litera
tūra — dr. H. Nagys ir kt.

Iš čia surašytų pavardžių ma
tyti, kad bendradarbiai parink
ti nesrovinm principu, bet kaip 
dalykų žinovai, kurie Lietuvos 
istorijai straipsnius rašys 
moksliniu būdu, panaudojant ir 
nurodant šaltinius, literatūrą ir 
kt. Bendradarbiai ir redakto
rius laikosi principo: rašyti is
toriją tokią, kokia ji buvo, t.y. 
surinkti pakankamai patikimos 
medžiagos šaltinių pavidalu, pa
naudoti jau išspausdintą lite
ratūrą, atsiminimus ir pan. Iš

surinktos medžiagos parašyti 
praeities įvykių raidą, kuri ati
tiktų tikrovę, žinoma. kiekvie
nas istorikas turi žmogiškų silp
nybių, turi srovinių simpatijų, 
bet visvien jis iš anksto įsipa
reigoja srovinėje ar politinėje 
kovoje nedalyvauti, nebūti 
propagandistu, bet istorinių į- 
vykių neutraliu stebėtoju. Pa
rašytieji bendradarbių straips
niai laukiami iki 1968 liepos

MAUKS KOKtTELiS

du” —• nauja ilgo grojimo 
plokštelė, kurioje “Rūtos” lie
tuvių ansamblis įdainavo šias 
kalėdines giesmes: Leiskite 
rasą, Tyliąją naktį, Piemenė
liams, Nakties tyloj, Gul šian
dieną, Linksmą giesmę, Svei
kas Jėzau gimusis, Ateikit 
džiaugsmingai, Mes girdėjom 
angelus, Šventa naktis, Ange
lai gieda danguje. Kaina: ste
reo -5.00, mono -4.00. Per
siuntimui pridedama 50 c.

"UetuvišlcM senos ir naujos 
dainos*' — nauja ilgo grojimo 
plokštelė. Įdainuota: Užstalės - - 
daina, Prieš tolimą kelionę, Pa
vasario linksmybės, Bobutė ir 
Pilypėlis, Šią naktelę, Aš au
gau pas tėvelį, Tinginė boba, 
Oi ta Jieva, Jievuže, Oi lau
kiau laukiau, Stikliukėlis ir 
Mergužėlė brangi. Dainuoja: R. 
Marijošius, V. Noreika, L. Aba
rius, A. Mikalauskaitė, A. Stas
kevičiūtė, S. Petkevičius, V. 
Daunoras ir mišrūs chorai. Iš
leido Eurotone Co. Kaina: mo
no 4 dol., stereo 5-dol.

pažinti prievartinę Latvijos in- NAUJA ILGO GROJIMO 

PLOKŠTELĖ
"Dainuoju jums, Aurelija". 

Mano gitara, Meilės ilgesys, 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos, Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltos rožės, Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos ste
reo plokštelė :— kaina 5 dol. 
(Persiuntimui 50 c.).

Liet, kalėdiniu atvirukų galima 
įsigyti jau dabar. Dėžutė su 14 
įvairių atvirukų ir persiuntimu 
kaštuoja tik 1.10 dol. Kreiptis: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

Lietuvos general. konsulo J. 
Budrio atsiminimai “Kontržval
gyba Lietuvoje” ką tik išėjo 
iš spaudos. 224 psl. knygoje 
autorius vaizdžiai apžvelgia 
kontržvalgybos veiklą Lietuvo
je, netrukus po nepriklauso
mybes atgavimo. Šnipų ir ki
tų įtartinų asmenų sekimas ir 
jų kenksmingų siekimų atiden
gimas skaitytoją suįdomina ir 
pagauna. Kaina 2.50 dol. Šią ir 
kitas lietuviškas knygas bei 
plokšteles galima įsigyti Darbi
ninko administracijoje: 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11221.

naujųjų laikų Lietuvos istorijos 
(1900-1940) rankraštis bus pa
rengtas spaudai.

Vyr. redaktoriaus Prano Če
pėno adresas: 6015 So. Fran- 
cisco Avė., Chicago, III. 60629, 
telef. 312 HE 4-2048, leidėjo— 
Dr. Kazio Griniaus Fondas, 
c/o L. Šmulkštys — 2523 W. 
69th. St., Chicago, III. 60629.

RUSK SVEIKINIMAS LATVIJAI
tinis visiems tikintiems laisve 
ir apsisprendimu. Pastovus J. 
Valstybių atsisakymas p r i-

Latvijos nepriklausomybės 
dienos proga valst. sekr. Dean 
Rusk parašė pasveikinimo laiš
ką Latvijos atstovui Washingto- 
ne dr. Arnoldui Spekke. Svei
kindamas, Valst. Sekretorius 
pareiškė: “Latvių tautos ryžtas
ir patvarumas, rodomas tėvy- vių siekimams įrodymas”, 
nėj ir svetur, yra įkvėpimo šal- (Elta)

korporaciją į Sovietų Sąjungą 
yra aiškus mūsų atjautimo lat-

istorija. Tretysis tomas skirtas 
Sovietinė

W0rzburgo pilis Vokietijoje. Dail. T. Petraičio akvarelė. Jo kūrinių paroda Sį savaitgalį vyksta Wa- 
terburyje, Gontu, iv. Juozapo parapijos salėje.

rusiškai komunistinių tendenci
jų, tikrovės iškraipymų, bet ir 
falsifikavimų. Prisiminkim iš 
to veikalo vieną pavyzdį (Lie
tuvos TSR. istorija, m t, 1965, 
psl. 70) ir nusistatykim skelbda

Katuba (detali)

NELĖ MAZALAITĖ

O Tėvynė mano, tu psalmių 
neapverktoji, tu surištoji ver
gų rinkoje, ta stovinčioj! pa
saulio teismo akivaizdoje už
gniaužta gerkle, kai tavo žudy
tojas sėdi tarp teisėjų ir drįsta 
kaltinti tave, jeigu mėgini šauk
ti savo vaikų baisu. —

Tai tokia valanda yra atėjus, 
ir tavo vaikai darosi pavargę 
nuo begalinės nevilties, tai jie 
šnibžda sau: — Aš nebepajė
giu nė svajoti, aš nebegaliu nė 
atsiminti. — Tokį momentą 
miršta paukščio giesmės ir jis 
pats, tokį akimojį miršta gėlė 
ir jos kvepėjimas, tokį metą iš
senka paskutinė lašas ežere.

Arj£ šitaip baisiai kankina troš
kulys? Ir kodėl nejuBčMMms at
veriu Knygą, kurios neį
rengiau skaityti?
Buvo užstojusi kaitra

namai buvo iš neatmenamų am
žių — ima dusti nuo troškulio, 
nes vanduo tarytumei verda — 
tokia kaitra buvo užėjusi anuo 
metu vieną kraštą.

O gyveno tenai, tarp kitų 
žmonių, viena pamaldi ir dora 
pora — jų gyvenimas buvo 
skaistus, kaip Rojus, prieš jo 
uždarymą, nes neturėjo jie 
prieš nieką piktos minties, ir 
turėjo nuolankią širdį Viešpa
čiui, dosnius delnus vargšams, 
gerą žodį kaimynams, ir pa
guodą liūdniems. Nors jie pa
tys buvo reikalingi raminimo.

vo pasibaigęs, nes neveda vai
siaus nei žiedo sudžiūvę stuob
riai, ir šios poros veidai jau bu
vo prisiartinę vytimo Inetą, o 
jiė nebuvo sulaukę kūdikio sa-

Ateina valandos, kurios išse
mia žmogaus paslėptus šalti*

tomos ir nežinomas, kad Mi 
jas, paramos sandėliai, atsive
rią tiktai bado ritėtais, pastro-

jimas, kad jokias vilties nebė
ra mūsų Žemei. Ji yra išsiža
dama savųjų, parduota tur
tingųjų, pagrobta mirtinų mū
sų priešų, kvailųjų pajuokta, 
svetimųjų svetimiems dovano
jama.

toks atsiverčia lapas Knygo
je — kurios nurašyti pažodžiui 
neturiu drąsos, kaip atskleisti 
Altoriaus Uždangos, ir atpasa
koti nesugebu, liktai mūsų šir
dys supranta, kai yra kalbama 
apie žudančią kaitrą, nes pažįs
tas* ją, pavergtieji ir tremti
niai. Kaitra — taip saka Kny
ga — buvo tokia, jog sodriau
sia gėlė, pasodinta nakties vi
duryje, — rytmetį tebuvo ka
po dulkės, kurios nepadengtų 
mažojo piršto nago baltymo. Ir 
medis, kuris atlaikė šimtas me
tų, kurio šaknys, kaip narsi ka
ralija buvo užėmę daug ploto 
gilumoje — staiga-paleido že
mę, lyg mirštančio pirštai, ir 
menkiausias vėjas pagulite jį

Keks didelis buvo jų lauki
mas! Nuo vestuvių, nuo nuota
kos ir jaunikio dienų, metai ir

bė, maldos ir prašymai, ir au
kos prie Viešpaties laiptų, ir už
tarymas šventyklos maldingųjų 
kunigų. Tačiau, kaip neužmin
tas ežeras, nenukrito malonė, 
nors gausiai, per kraštas lijo į 
kitas šeimas — savo šakų jų 
medis nesulaukė. Ir liūdnos bu
vo jų širdys.

Kiek kartų moteris buvo kal
bėjus savo vyrui, kad paleistų 
ją, kaip daugelis naudojosi to
kiu įstatymu, kurie liepia pasi
traukti nevaisingoms, kad atei
tų kita, nešanti dosnią duoklę 
— bet vyras tarė, jog ne žmo

nės, ne papročiai, tiktai Die
vas Pats duoda sutuoktiniams 
vienam kitą visam laikui. Kaip 
negalima perskelti sode vaisme
džio ir norėti, kad viena pusė 
pasiliktų gyventi ir vestų vai
rius — jie yra vienas medis, 
kalbėjo jis, ir kai mirtis su
naikins jų gyvenimo sodą, jie 
bus sugrįžę pas Viešpatį, ir Ta
sai neklaus, ar kas nors dau
giau eina paskui juos — juk 
Jisai viską tvarko. Taip jų die
nos tekėjo į senatvės vandenis, 
iki šios pasakojamos sausros.

Su nerimu jie žiūrėjo į savo 
bandas, kaip jos vargo, ir nyko 
viskas kas pasėta jų daržuose, 
ir gurdėjo jie, kaip jų sodybos 
medžiai dejavo, nors jų šuli
niai dar buvo neišsekę ir jie 
dalinosi vandeniu su neturin
čiais. — Tačiau ir tokiose die
nose jie nenustojo . garbinti 
Viešpatį, ir jokio kartumo ne
laikė savo širdyse, tiktai padė
ką.

Su laiminimu jie gulė ir kė
lė, štai kodėl moteris nebuvo 
nustebinta, kad ankstyvą ryt
metį. ji buvo prižadinta gies
mės. Ji galvojo, kad susapna
vo pati savo balsą, nes kas ki
tas galėjo giedoti, jeigu jie te
buvo čia vieni — tačiau ir pa
budus ji nenustojo girdėti, ir 
pakilus iš patalo girdėjo, ir 
vaikščiodama troboje ji girdėjo 
ir buvo laiminga — neš niekur 
negalėjo būti tokio paukščio, 
kuris čiulbėtų taip, ir žmogaus 
balsas negalėjo sutalpinti savy
je tokio grožio.

Ir ji stovėjo ant savo namų 
slenksčio ir nenustojo girdėti, 
ir išėjo į kiemą ir klausėsi. Bu
vo tyla ir tuštuma ir saulė ke-

pino kaip priešas, kuris degi
na užimtus trobesius — o gies
mė skambėjo vis giedriau, ji 
liejosi, kaip kalnų srovės gai
vinančios ir pilnos kvepėjimo, 
tarsi krito ant žydinčių gėlių.

Ir moteris išvydo: štai kieme 
prie namo durų ištiktųjų buvo 

- gėlė. Žydėjo Rožė. Jos lapai 
buvo žali ir rasoti, ir žiedas, 
vienas žiedas, buvo baltas, ir 
tarytumei palaimos ašaros švi
tėjo žiede rasa.

Ir moteris pažino giesmę, ir 
pradėjo tiesti rankas į dangų ir 
pamatė, kad skubiais žingsniais, 
beveik bėgdamas, artėjo jos vy
ras, ir sušuko, jog regėjo sap
ną, kokį angelai patys negalėtų 
dovanoti daug vertingesniam 
už jį: dvylikos žvaigždžių vaini
kas buvo pakibęs ties jų stogu 
ir po žvaigždėmis mėnulio pil
natis, ir visame danguje skam
bėjo giesmė, kokios žmogaus 
ausys nebuvo girdėję.

Ir dabar jo moteris prabilo 
balsu skambančiu, kaip lietus, 
jog jis neklydo: iš tikrųjų Vieš
pats yra pažvelgęs į jų namus 
su nenusakoma malone. Ir ji 
paėmė savo vyro ranką, ir abie
jų pirštai palietė baltąjį Rožės 
žiedą, ir abu girdėjo per visą 
pasaulį aidint Magnificat, kurį 
giedos jų Duktė.

Joachimas ir Ona nulenkė 
kelius, garbindami Dievą už 
Jo gerumą.

Kas yra kaitra ir neviltis? 
Niekas — niekas! Atsiveria 
dangus ir sužaliuoja viskas — 
lyja pažadas, kad mūsų 2emė 
bus išgelbėta — juk buvo iš
pirkta didžiausia vertybė — 
žmogaus siela. Išpirkta paties 
Dievo.

thuanian. Puikus betariu kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R Schmalstieg. 
Išleido totoriai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol

dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: LUAuonian Reader įor 
Self-Instruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol. Abi knygas gali-

910 Wllteughby Avė.
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Iš arti - didele istorija
Turbūt, niekas neturi to

kio tampraus ryšio su visuome
ne kaip chorai. Net LB apylin
kės atsilieka, — nors jų veik
la domisi didžiulė dauguma, 
darban pirštus kiša tik retas, 
susirinkimuose lankosi sauje
lė, valdybų garbės beveik kiek
vienas kratosi. Gi choruose gre
ta sustoja studentai ir vos pra
džios mokyklas baigusieji, pa
gyvenę ir ūsų suželdinti nespė
ję, rimtupliai ir patys links- 
miausieji. Todėl ten, kur išsi
laiko choras, gyvenimas bėga 
vikriau. Tad sveikinti Ohio gy
dytojai, įvertinę ir atžymėję A. 
Mikulskį, čiurlioniečių dirigen
tą.

Tiesa, ne visi vienetai dai
noje buvo lygiai laimingi, ne 
visi išsipuošė su tiek laimėji
mų sau ir mums kaip čiurlio- 
niečiai. Bet lietuviškasis gyve
nimas beveik iš kiekvieno jų 
prisikaupė daug naudos, šią 
naudą ypač dosniai atžėrė Phi
ladelphijos choras, vadinęsis 
Tautiniu ansambliu, o šįmet, 
vidinės struktūros sumetimais, 
pasirinkęs Vilties vardą.

Prieš 18 metų, kai dešimtys 
tūkstančių lietuvių grūdosi DP 
stovyklose ir smalsiai uostinė
jo per Atlantą, tame mieste 
jau buvo keletas šeimų, atsiri
tusių per vandenyną, šie lai
mingieji susispietė labai skys- 
tan būrelin, prisiviliojo šv. Ka
zimiero parapijos vargoninką 
Mickūną patalkininkauti ir ke
liom progom padainavo. 1949 
metų pradžioje atsidarė šio 
krašto durys, pasipylė nauji a- 
teiviai, su jais atsirado V. Ma
cijauskas (Matonis), ir, jam di
riguojant, jau dainavo 46 cho
ristai.

Tuo metu Philadelphija ne
buvo svetinga, nes “grino- 
riams” stigo darbų. Pradėta 
krikti, žmonės bėgo Chicagon, 
Clevelandan, Detroitan. Choras 
pasilpo, susvyravo, apgriuvo. 
Leonas Kaulinis kažkaip išlai
kė vyrų oktetą, vėliau sudarė 
ir moterų sekstetą, o po kiek 
laiko, abu krūvon suliejęs, vėl 
pasirodė su choru. Naujai įsi
drąsinus, paaugo. Net savo tau
tinių šokių grupė chore atsira
do! Taigi, buvo daina, buvo 
šokis, tad ir vardas — Tauti
nis ansamblis.

Laikas, žinoma, iš mūsų pa
ima mažiau, kaip duoda. Va 
kodėl ansamblyje išnyko tau
tiniai šokiai. Liko vien daini
ninkai, kurie pražūčiai nenusi
lenkė. Pajautę artėjančius ju
biliejinius 1968 metus, įsiręžė, 
gerokai padidėjo ir Tautinio 
ansamblio vardą, jau neatitin
kantį struktūrai, pakeitė į Vil
ties chorą, (šia proga Philadel
phijoje rengiamos iškilmės su 
koncertu, kurios įvyksta gruo
džio 8 McCallister salėje).

Vilties reikšmę aptarti yra 
sunku, nes tektų vardinti be
veik visus Philadelphijos lietu
vių gyvenimo didesnius įvy
kius, visas Dainų šventes, kon
certus Baltimorėje, New Yorke, 
jo priemiesčiuose New Jersey 
pusėje, Chesteryje. Tepatiki į 
skaitytojas — šis choras, už j

Philadelphijos ribų susilaukęs 
didoko atgarsio, už visuome
nės dėmesį atsilygino kelerio
pai. štai ir šįmet norėdamas 
tautinei liturgijai suteikti dau
giau reikšmės, kas sekmadienį 
gieda šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje lietuviškosios sumos 
metu, gi jubiliejiniam metam 
jo valdyba (Raugas — pirm., 
šalčiūnas, Didelytė, Rykšys, 
Romanauskas) planavo jungtis 
su artimais chorais keliem reli
giniam koncertam amerikiečių 
visuomenei (Philadelphijoje, 
Baltimorėje, New Yorke).

Su viltimi per keliolika me
tų žygiavo dirigentas Leonas 
Kaulinis. Jį spaudė visi choro 
rūpesčiai, graužė kiekviena 
nesėkmė. Tekdavo ir nusivilti, 
ir pakęsti nesantaikų, net pa
nešti kiek trukdymų, žinoma, 
kai užgriūdavo triūsu pelnyti 
laimėjimai, vai galėjo jis pasi
džiaugti, nes pasimiršdavo vi
si praeities grubumai. Nes kas 
už jį daugiau prakaito išlašino 
(tikra tiesa: prakaito!), nervų 
prisitempė, laiko praleido, gal-

Su L. Kauliniu 
gyvenimas, 

dirigento 
mergaitę

sa- 
dukte- 
eiline 
metų 
baka- 
metu

ves prisuko? 
keliavo choro 
vin įsukęs ir 
rį, dar jauną
dainininke, kuri jau šių 
pradžioje gavo muzikoje 
laureato laipsnį ir šiuo 
dirba su Viltimi kaip dirigento 
pavaduotoja.

Skeptiškai būtų galima pasa
kyti, — na taip, Vilties choro 
istorija, iš arti žiūrint, yra di
delė. šitokia mintis būtų labai 
neteisinga. Kas girdėjo Viltį iš- 
pildant Budriūno kantatą, ta
sai turėjo pripažinti, kad jau 
išeita iš savos kolonijos ribų. 
Pagaliau, jei ne Viltis, Philadel
phijos lietuvių įnašas šio kraš
to bendruomeniniame gyveni
me būtų buvęs mažesnis, nes 
choras palaikė gyvybę ir jude
sį.

O šalia viso — buvo žmonės 
ir jų auka. Vargo choristai, ta
čiau daugiausia triūso atidavė 
dirigentas L. Kaulinis, daug 
jaunos energijos pašvenčia jo 
duktė A. Kaulinytė.

S. Seveikis

Aleksandras Vakselis ir jo pagelbininkas K. Bileris praveda pašnekesį su iliustracijomis apie Lietuvos kariuo
menę Maironio šeštadieninėje mokykloje Brooklyne lapkričio 18. Nuotr. R. Kisieliaus

— Vilniaus filharmonijos sty
ginis kvartetas baigė eilę kon
certų Švedijoj. Stockhomo ra
dijas įrašė i juosteles jų atlie
kamus Haydno ir Juzeliūno 
kvartetus. Ateinančių metų 
pradžioj kvartetas kviečiamas 
į Islandiją. (E).

— Jurgis Kiaunė, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas-savanoris, 
pirmas nepriklausomos Lietu
vos karo invalidas, atsargos ka
pitonas, lapkričio 18, Lietuvos 
kariuomenės minėjimo šventė
je, Maspeth, N.Y., lietuvių pa
rapijos salėje buvo apdovano
tas Amerikos Lietuvių Legijo
no garbės ženklu. Legijono va
du yra Petras Jurgėla, adju
tantu — Justinas Liaukus.

BALFas LAPKRIČIO MENESYJE
Pajamos

Lapkrityje dar daug kur 
vyksta Balfo vajai, bet kai ku
rie skyriai jau pradėjo siųsti 
surinktas aukas į centrą. Balfo 
centre gauta iš Baltimorės 250 
dol., Clevelando — 2,000 dol., 
Los Angeles — 1,600 dol., Ro- 
chester— 200 dol., Elizabetho 
291 dol., Brocktono — 400, 
Flint — 111 dol.

Algis Gečys kalba LB Philadelphi
jos apylinkės susirinkime apie ju
biliejinių metų minėjimą. Jis yra 

i minėjimo komiteto pirmininkas. 
“ Nuotr. K. Čikoto

Iš centro buvo pasiųsti asme
niniai aukų prašymai Balfo rė
mėjam, gyvenantiems toliau 
nuo lietuviškų kolonijų. Jie at
siliepė gana dosniai, prisiųsda- 
mi 548 dol. Tuo būdu Balfo 
centras lapkričio mėn. gavo 
bendrai šalpai 5,737 dol. Iš 
JAV teismų gauta siuntiniam į 
Lietuvą 1,602 dol. Vasario 16 
gimnazijai remti prisiųsta 
1,454 dol., Saleziečių mokyklai 
234 dol. Lapkričio mėn. Bal - 
fas iš viso turėjo 9,119 dol. pa
jamų, bet jų vėl neužteko mė
nesio išlaidom padengti.
Išlaidos

Suprantama, Balfas išsiuntė 
pinigus, suaukotus Europos lie
tusių ^mokyklom, prie jų dar 
pridėjęs savo 100 dolerių. Iš
leido siuntiniam į Lietuvą teis
mų duotus pinigus. Iš savo tie
sioginei šalpai turimų lėšų pa
siuntė pavergtiem lietuviam 41 
siuntinį, už kuriuos sumokėjo 
3,806 dol.

Lenkijos lietuviam buvo nu
siųstos 38 vartotų drabužių ir 
9 vaistų siuntos, už kuriuos 
vien paštui buvo sumokėta 375 
dol. Į kitus kraštus dar nusiųs
ta 4 įvairūs siuntiniai, 
tų siuntinių nominalinė 
buvo 6.378 dol.

Lapkričio mėn. buvo
daug prašymų paremti tremti
nių Kalėdines programas (Bal
fo kalėdinį senelį). Tam tikslui 
išleista 1.151 dol. Pasiųsta dar 
pinigų lietuviam į Austriją, I- 
taliją, Norvegiją ir kitur.

Lapkričio mėn. Balfas apmo
kėjo (paskolino) tremtinių at
vykimą į JAV, išleisdamas tam 
tikslui 1,111 dol.

Be abejo, lapkrityje kaip ir 
kitais mėnesiais buvo ir ad
ministracinių išlaidų: pašto 
ženklai, dviejų tarnautojų al
gos. telefonas, šviesa, apdrau- 
da ir pan. Lapkričio mėn. buvo 
išleista viso 9,745 dol., taigi 
626 dol. daugiau nei gauta, čia 
niekas negali priekaištauti, kad 
Balfas sudarinėja atsargas, ar 
yra šykštus.
Organizacijos vadovybė 
aukojasi

Nei skyriuose nei centre Bal
fo valdybos nariam neatlygina
ma už sugaištą laiką, net ir už 
keliones į posėdžius nemoka
ma. Pirmininkas kun. V. Mar- 
tinkus ir vicepirmininkė dr. E. 
Armanienė savo lėšomis va - 
žiuoja į posėdžius 200 mylių, iž
dininkas A. Senikas 120 my
lių ir visad posėdžiuose daly
vauja.

Direktoriam už suvažiavimą Balfo veikėjai savo lėšomis kc- 
į Detroitą taip pat nebuvo atly
ginta. čia ypatingai dera pa
gerbti šimtus Balfo aukų rinkė
jų. kurie po sunkaus darbo lan
ko Balfo rėmėjus ir prašo au
kų. Tai bene pats sunkiausias, 
bet svarbiausias darbas. Visi

—Kanados LB krašto valdy
ba, susitarusi su Tautos Fondo 
atstovybe Kanadoje, sudarė Lie
tuvos laisvės atstatymo 50 m. 
jubiliejaus Jungtinį Komitetą 
Kanadoje šios sudėties: pirm, 
dr. J. Yčas (KLB krašto tary
bos), sekr. St. Dargis (KLB 
krašto valdybos atstovas), ižd. 
VI. Kazlauskas (Tautos Fondo), 
nariai — A. Rinkūnas (KLB 
krašto valdybos pirm.) ir St. 
Banelis (Tautos Fondo Įgalioti
nis Kanadoje). Reikalui esant, 
šis komitetas gali būti papil
dytas.
— Barboros Armonienės nuo

trauką ir straipsni apie jos 
gyvenimą Amerikoje įsidėjo 
“The Telegram” laikraštis, ei
nąs Painesville, Ohio. Pirmam 
ir antram laikraščio puslapiuo
se plačiai aprašyta, kad B. Ar- 
monienė buvo Sibiro tremtinė 
ir čia jau gražiai ruošiasi švęs
ti Padėkos dieną, nors ji dė
kojant! kasdien už visą gerą, 
ką jai suteikė Amerika.

Visų 
vertė

gauta

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS PRAŠO ATSILIEPTI

A f A
KOSMUI FRANKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Pvozaliją, dukteris: 
Gražiną Kligienę, Reginą Kazlauskienę bei jų šeimas.

Noreikai, Surdokai, Šilgaliai

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m. gruo
džio 1 d. Lietuvoje mirė mūsų tėvas, uošvis ir senelis

A + A VINCAS KLIMAS,
ūkininkas, Sibiro tremtinys.

Danguolė ir Antanas KLIMAI 
ir vaikaičiai

Prašoma- atsiliepti ne vien 
tik organizacijų vadovų, bet ir 
pavienių lietuvių tų vietovių, 
kuriose neveikia jokia lietuviš
ka organizacija. Jungtiniam 
Finansų Komitetui, kuris veiks
nių yra sudarytas specialiam 
tikslui — lėšom telkti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
penkiasdešimtmečio minėjimo 
reikalam, svarbu sudaryti kuo 
plačiausius ryšius su viso lais
vojo pasaulio lietuviais.

Kaip jau veiksnių ir šio ko
miteto spaudoje buvo skelbta, 
1968 metais norima kuo gar
siausiai prabilti į laisvojo pa
saulio žmonių sąžinę apie pa
vergtos Lietuvos kančias ir lie
tuvių tautos teises būti nepri

klausomai ir pagal savo tautos 
narių laisvą apsisprendimą sa
varankiškai tvarkyti savo gyve
nimą. Kad tas mūsų balsas bū
tų išgirstas, reikia jausti pa
reigą kiekvienam lietuviui prie 
šio darbo prisidėti visom gali
mom priemonėm.

Komitetas mano, kad pirmoj 
eilėj šį atsišaukimą turi išgirs
ti LB apylinkių vadovybės ir 
tuoj sudaryti vietos finansų ko
mitetus iš įvairių vietos orga
nizacijų atstovų arba, nesant ga
limybių tai įvykdyti, pasiimti 
tas pareigas LB apylinkės val
dybai. Mažiau lietuvių gyvena
mose vietovėse, kur LB apylin
kės nėra, vietos finansų komi
tetus sudaryti prašoma imtis

iniciatyvos bet kuri veikianti 
organizacija. Kur nėra jokios 
lietuviškos organizacijos, pra
šoma atsiliepti pavienius lietu
vius, sutinkančius būti centri
nio komiteto įgaliotiniais. Vie
tos finansų komitetai ir įgalioti
niai gaus iš mūsų reikalingus 
nurodymus ir paruoštą medžia
ga-

Š. m. spalio pradžioje buvo 
kreiptasi šiuo reikalu į LB apy
linkių pirmininkus. Pasirodo, 
adresai daugelio jau pasenę ir 
atsiliepimų dar maža tegauta. 
Šiuo prašome 
valdybas tuoj 
mėgsti ryšius.

Visų, kurie
pimąsi ir kuriuos vienu ar kitu 
būdu jis liečia, maloniai prašo
ma atsiliepti adresu: United 
Lithuanian Committee, 29 W. 
57th. Street, New York, N. Y. 
10019.

— Sol. Violetos Bendžiūtės 
ilgo grojimo plokštelę “Toks 
mūsų likimas” išleido Philadel- 
phijos “Lito” klubas, kurs gruo
džio 8 d. 8:30 vai. vak. Latvių 
klubo patalpose (7th. ir Spring 
Garden gatvių sankryža) ruošia 
šios plokštelės pristatymą. įėji
mas nemokamas.

lap- 
bu- 
ku- 
Br.

naujas LB apyl.
su mumis už-

skaitys šį krei-

— JAV ir Kanados lietuviu 
III dainų šventės reikalais 
kričio 15 Jaunimo centre 
vo sukviestas pasitarimas, 
riame dalyvavo cv pirm.
Nainys, vicepirmininkai kun. J. 
Borevičius ir V. Adamkavičius, 
apygardos v. pirm. S. Ingaunis,
l. Smieliauskienė, dainų šven
tės komiteto rengimo pirm. dr. 
L. Kriaučeliūnas ir vykd. vice- 
pirm. J. Kleiza.

— Prel. J. Balkonas, Vliko 
Tautos Fondo pirmininkas, š.
m. lapkričio mėn. 16 d. Jauni
mo Centre turėjo pasitarimą su 
JAV LB centro valdybos pirm, 
inž. Br. Nainiu ir vicepirminin
kais kun. J. Borevičiu ir V. 
Adamkavičiu. Pasitarime buvo 
tartasi jungtinio vajaus reika
lais, kuris bus vykdomas 1968 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 50 metų sukakties 
proga.

BALTIMORE, M D.
ti šv. Alfonso klebonijoje. 
Taip pat galima gauti paplotė
lių ir kalendorių.

Šv. Alfonso mokyklos kalė
dinis parengimas bus gruodžio 
10. Programa prasidės 3 v. po
piet. Visą programą atliks mo
kyklos vaikai.

Raupsuotiem aukos renka
mos advento metu. Kunigai pa
ragino prisidėti prie šio kil
naus darbo.

Jungtinis Finansų Komitetas

gautą pelną paskyrė 
dovanom. Dabar susi- 
išrinko tas, kurios ap- 
senelių prieglaudose

Sodaliečiu susirinkimas bu
vo gruodžio 3 po 8:30 mišių 
mokyklos kambariuose. Čia bu
vo kalbėta, kaip padalinti Ka
lėdų dovanas. Lapkričio 26 jos 
buvo surengusios bingo žaidi
mus ir 
švenčių 
rinkime 
lankys
esančius lietuvius ir įteiks jiem 
doyanų.

Kalėdojimas — parapiečių 
lankymas — pasibaigė. Klebo
nas viešai iš sakyklos padėko
jo už aukas ir gražų bei man
dagų kunigų priėmimą.

Kalėdiniu sveikinimu lietu
vių ir anglų kalba galima gau-

f 
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VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE

liauja, rašo laiškus, naudoja te
lefoną. Jų visų pasiaukojimą į- 
vertina nuoširdūs lietuviai ir 
būna dosnūs, nes žino, kad ši 
Balfo organizacija “šiaudų ne- 
kulia". pluša juda konkrečiai 
lietuvių pagalbai. K.L.J.

Kalėdų balių rengia Ame
rikos legijono lietuviu 154 pos
tas gruodžio 17 lietuvių svetai
nės klevų kambaryje. Visi legi- 
jonieriai kviečiami dalyvauti. 
Vaikam bus dalijamos dova
nos. Bus visokiausių valgių, 
gėrimų. Pradžia 2 v. popiet.

Karių ramovės nariai posė
džiavo gruodžio 3 Lietuvių 
svetainės knygyno kambaryje. 
Aptarta ateities veikla ir Lietu
vos nepriklausomybės 50 metų 
sukakties minėjimas.

Jonas Obelinis

KAIP GREIT PRADĖSIME
PASTATŲ DYDIS IR GROŽIS

jūsų rankose
LAUKIAME PAGALBOS!

i 
i

t

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

Siunčiu auką ...........  statybų fondui ir prašau Jrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius J:
□ Garbės fundatorius ($1000)
□..Fundatorius ($100)

□ Amžinuosius narius ($500)
□ Rėmėjus (maAesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui —____

ADRESAS

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai lTax deduetible)



Lionės Juodytės dukra — Janina Mathews yra parinkta vaidinti Shirley 
Temple rolę “Curley Mc Dimple” veikale, kuris statomas Bert Wheeler te
atre, Hotel Dixie, 250 W. 43 r d Street New Yorke. Veikalas pradedamas vai
dinti gruodžio 10 d. 3 vai. popiet. Nuotr. V. Maželio

® rl. i ’

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko Še
rne laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisimais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas — 
Attomey-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, I864 Centre St., West Roxbury, 
Mass. 02I32.

Newark« N-L Į" 

Mirusieji
Spalio ir lapkričio mėn. New- 

arko kolonijai buvo didžiai nuo
stolingi, nes netekome gerų 
lietuvių patrijotų.

Iš Newarko parap. bažny
čios palaidoti: mokytojas Juo
zas Didžbalis, sulaukęs 63 m. 
Apie jį spaudoje turėtų kas 
nors daugiau parašyti, nes jis 
yra išvaręs didelę vagą moky
damas ir auklėdamas jaunąją 
nepriklausomos Lietuvos kar
tį. čia Amerikoje veikė ir dir
bo įvairiose lietuviškose orga
nizacijose.

' Netekome taip pat prof. dr. 
Jokūbo Stuko tėvelio, kuris bu- 1 
vo didelis talkininkas, sūnui Jo
kūbui išlaikant lietuvišką radi- - 
jo programą per 27 metus.

Buvo palaidotas Kazimieras_____
Zeliauskas, kun. Juozo Zeliaus- suprantu jų gpve-
ko, saleziečio, dėdė.

Visai neseniai mirė Antanas 
Verba, didelis parapijos choro 
organizatorius ir gražiabalsis 
choristas.

Rožytė 
nanti 81 
chen, N. 
skaudžią žinią, kad ten mirė jos 
brolis Alfonsas Semėnas, 51 
metų amžiaus, Sibiro kankinys.

Susituokė
Lapkričio 19 d. švč. Trejy

bės bažnyčioje susituokė Mary
tė Melinytė, dviejų mamyčių ir 
dviejų dukryčių kvarteto narė 
su Petru Hallock. Iškilmingos 
vestuvių vaišės įvyko lietuvių 
katalikų centro gražioje salėje, 
Kearny, N. J. Svečių vestu
vėse dalyvavo apie 250.

Lapkričio 25 d., šeštadienį, 
Švč. Trejybės bažnyčioje susi
tuok ė Edwardas Richardas 
Schmidt su Joann Katherine 
Stulpinaite. Abu jaunavedžiai 
yra dideli Newarko 29-tos kuo
pos Vyčių veikėjai.

Posėdžiavo Altas
Lapkričio mėn. 19 d. 4 vai. 

p.p. buvo susirinkę Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdyba ir vi
sos New Jersey lietuviškų kolo
nijų atstovai aptarti, kaip iškil
mingiau atšvęsti 1968’m. Vasa
rio 16, minint Lietuvos Vais

inu išvykusiem mokytis, kad tybės 50 metų atkūrimo su- 
jie neatitrūktų nuo lietuvių vi
suomenės ir savo tautos. Taigi, 
nereikia ilgai galvoti, ką dova
noti Kalėdom. Tereikia pasiųs
ti 5 dol. adresu: DARBININ
KAS, 910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn, New York, 11221 ir 
dovana ateis pati į namus!

žukauskienė, gyve - 
Grove Avė., Metu - 

J., gavo iš Lietuvos

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

GERIAU NEPRANEŠTI 
APIE PALIKIMĄ

Klausimas
Skaitau Tamstos teisės pata

rimus ir esu labai susirūpinęs 
savo artimųjų Lietuvoj likimu. 
Aš siunčiu jiem daug siunti-

nimą, nes labai gerai pažįstu 
bolševizmą. Tačiau jau esu per 
70 metų amžiaus ir labai no
rėčiau savo reikalus sutvarkyti. 
Štai mano klausimas:

Ar reikia parašyti giminėms 
i Lietuvą, kiek pinigų yra pa
likta “truste” jiem, man mi
rus?

Skaitytojas, Pa.

NESENSTANTI KALĖDŲ DOVANA
Kalėdos kartojasi kasmet, o 

dovanos vis tos pačios. Nevie
nas suka galvą, ką čia naujo iš
rasti ir dovanoti tėvam, bro
liam, seserim, sūnui ar dukrai, 
draugui ar pažįstamam? Ne
daug kam ateina į galvą, kad 
yra viena dovana, kuri nieka
dos nesensta. Kas ji tokia? Tai 
niekada nesenstančios, kaskart 
vis naujos mūsų lietuviško gy
venimo žinios. Suabejosite, ar 
jos tinka dovanai? Geriau
siai! štai, paimi į rankas lietu
višką laikraštį ir turi tikrą do
vaną.

Tai dovana, kuri stiprina 
mūsų lietuviškumą ir skatina iš
tverti kovoje už savo tautos 
laisvę. Tai dovana, kurios netu
rėtų pamiršti tėvai, pasiųsdami 
savo sūnum, išėjusiem j kariuo
menę, naujavedžiam ar iš na-

Atsakymas .
Patarčiau nieko apie sumą 

giminėms nerašyti. Tamsta ne
žinai, ar laiškas bus, ar nebus 
cenzūruojamas. Nėra reikalo, 
kad kas žinotų, kiek giminėms 
bus siunčiama ateity. Nežinau, 
kodėl norėtum pranešti gimi
nėms, kiek jiems bus palikta. 
Manau, kad Tamsta nori tai pa
daryti todėl, kad manai, jog tai 
bus “apsauga”, kad pinigai tik
rai bus išleidžiami labui tik tų 
asmenų, kuriem jie yra paskir
ti.

Giminės Lietuvoj vistiek nie
ko negalės padaryti “turtui ap
saugoti”. Manau,, kad Tamsta 
turi sudaręs testamentą, pagal 
kuri visas turtas, kuris pasiliks 
po Tamstos mirties, bus palik
tas Lietuvoj gyvenantiems gi
minėms “truste” (testamentary 

--------  ... ■ i ■ ■

trust). Manau, kad Tamsta pa- i 
skyrei asmenį arba asmenis, ku- | 
rie bus “globėjai” (executors | 
and -or trustees). Patarčiau pa- ® 
sidėti testamentą į teismą (Pro- $ 
bate arba Surrogate Court) ir 
kvitą, padėjus testamentą teis- | 
man, paduoti būsimam testą- M 
mento vykdytojui. Taip pat ga- | 
Ii pranešti keletai savo pa- | 
žįstamų arba draugų, kad toks i 
testamentas yra sudarytas ir s 
guli teisme.

Beje, dabar ir pats nežinai, I 
kiek pinigų pasiliks, Tamstai | 
mirus, nes nežinai kiek jų dar S 
prisieis pačiam išleisti, kol gy- 8 
vas. Tamstos reikalai yra su- 
tvarkyti, jei turi sudaręs tinka
mą testamentą ir jį saugiai pa
sidėjęs.

GRAŽI KALĖDŲ DOVANA
Trys ilgo grojimo plokštelės už 6 dol. (su persiuntimu JAV)

“TEŽYDIVĖLIAI LIETUVA", Lietuvos Vyčių choro, vadovaujant 
muz. Faustui Stroliai, {dainuota 17 lietuviškų dainų: Eisim girion. 
Beauštant! aušrelė. Vištos. Oi. motinėle. Mergaitė, Kas tas miežio 
grūdas. Gieda gaideliai, Per Klausučių ulytėlę, Laisvųjų daina. Man 
liūdna. Daina, daina. Vežė mane iš namų. Šią naktelę, Tu, mano 
motinėle. Pasisėjau žalią rūtą, Sėdžiu po langeliu ir Vyčių himnas.

PAVERGTOS TĖVYNĖS MUZIKA Nr. 1. Įdainuota solistų ir chorų 
12 liet, dain;: Sesuo žydrioji Vilija, žvaigždute, Pasvarscyk ancela, 
Kaip gi gražus rūtelių darželis, Kūmute širdele, Atskrend sakalėlis, 
Oi nėra niekur, šokių scena. Pasisveikinimo choras, Udrio daina. 
Vaivos daina ir Vaivos bei Naglio duetas.
PAVERGTO^ TĖVYNĖS MUZIKA Nr. 2, 12 lietuviškų kūrinių:

• Vilniaus žiburiai, .Aguonėle, Atverkit langus, Dažai, šiandien visur 
[ tik porelės. Tu pamok man ranka. Kaimiečių polkutė, Birutės val-
• sas. Polka iš Dzūkijos, šią naktelę (valsas), žemaitiška polka ir
J Aukštaičių kadrilius. *

► šių plokštelių yra nedidelis kiekis, todėl norintieji Įsigyti prašom 
J rašyti: DARBININKAS, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221

Rimos ir Juozo Bružinskų

siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir SSSR. Krautuvėje, 
didelis pasirinkimas geros rūšies prekių žemomis kaino
mis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siunti
niai gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos 
prekės, daniški maisto siuntiniai, itališki akordeonai ir 
nylon’o lietpalčiai. Parūpinami dolerio krautuvių kuponai.
370 UNION AVENUE • Telef. EV 4-4952 e Brooklyn N.Y. 11211

“AIDAS” Radio-T.V. Lab.
94-17 Jamaica Avė., Woodhaven, N. Y. 11421 — Tel. Hl 1-7747

Spalvuotos ir paprastos TV, radio stereo ir paprasti apa
ratai, vėsintuvai (air conditioner), magnetofonai (tape- 
recorder) — taisymas ir pardavimas.

SPAUDOS KIOSKAS
J. BUBLAITIS J. PAŠUKONIS

AUKOS LIETUVIŲ 
FONDUI

Teklė ir Tomas Sereikai iš 
Los Angeles atsiuntė 1,400 dol. 
skirdami 1,000 dol. a.a. dr. J. 
Basanavičiaus atminčiai įamžin
ti, įrašant L. Fondo nariu. Li
kusius 400 dol. jie skiria savo 
esamam indėliui padidinti.

JA.V. Lietuvių Bendruome
nės Jersey City apylinkė įsira
šė į L. Fondo narius su 100 
dol. įnašu.

J. Matusaitis, L. Fondo įga
liotinis Worcesteryje, atsiuntė 
100 dol. naują įnašą L. Fon
dui Vinco židžiūno krikštynų 
proga. Įnašą aukoja Vincuko 
senelis Vladas židžiūnas.

P. ir S. Šlapeliai iš Rocheste- 
rio atsiuntė L. Fondui 100 do
lerių, padidindami savo anksty
vesnį įnašą iki 300 dol.

F. ir M. Janoniai iš Brockton, 
Mass. atsiuntė L. Fondui 200 
dol. įnašą, prašydami įrašyti 
juos į L. Fondo narius.

L. Fondo adresas — 6643 S. 
Maplewood Avė. Chicago, III. 
60629.

JUOZO MISIŪNO

RAY'S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų ... Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno 
103-55 LEFFERTS BLVD. R1CHMOND HILL N. Y

Telefonas: Virgin!* 3-3544

Sušelpė kunigą

267 St Nicholas Avė., Ridgereood, N.Y.
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Atdara kasdien iki 9 v. vakaro, antradieniais ir Brttad. iki 6 v. vak.

ADVOKATAS 
41-40 74th Street 

Jackson Heights, N. Y.

TeL NEwton 0-0020

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler

Pristatome j namus lietuvišku* skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties.

Home-made Bologna

' VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS ! 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišyton, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir į 
kalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus Į Europą. Užeikite ir Įsitikinsite’ i

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. į 
T«L AL44319* 200Orchard St,N«w Yorl. N.Y. 10002 j

150 W. 28 St, New York, N.Y.
Patalpa No. 501. 

Tet. CH 2-1079 — CH 2-0535 
Atidaryta darbo dienomis 8-6; šeš- 
taifieniais 8-3. Liepos ir rugpiūčio

siųstas i Argentiną. K. P.

Papigintomis kainomis -priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

■= (212)326-0717 E
NIEDERSTEIN RESTAURANT I

= Vieta ypatingai tinkama polaidotuviniam priėmimam, susitikimam. = 
E Taip pat gera vieta būrelių susirinkimam, pasitarimam. Gerai pa- E 
E ruoštas maistas. Įvairiausi gėrimai. Patarnautojai šiam darbui pa- E 
S ruošti. Skambinkite ir pasitarkite dėl rezervavimo, r E

69-16 Metropolitan Avė., Middle ViDage, L.L, N.Y.
niiiiiiiiininiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

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

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

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIEN* — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

G A. VOKET

ornEfcro^^ ^ du. Jokūbas j.

DIDELIS PASIRINKIMAS. URMO 
KAINOS. Parduodame dideliem* 
kailinių krautuvėms. Prieš pirkda
mi—įtikinkite. Patogios mokėjimo 
sąlygos. Pertaisome kailinius ir ki 
tus siuvinius j naujus modelius.

LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS 

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N- Y 

VI 7-2573

Visi žinome, kad Tėvai Pran
ciškonai leidžia puikų Darbi
ninko laikraštį. Su naujom ži
niom jis lanko savo skaityto
jus du kartus savaitėje ir daug 
kas labai džiaugiasi. Kam to 
džiaugsmo atsisakyti ir kitiem, 
kai Kalėdų proga daroma dide
lė nuolaida: už 12 mėnesių te
reikia mokėti 5 dol. Tai ge
riausia kalėdinė dovana.

Lietuvių pranciškonų kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai 
kviečia lietuvius jaunuo
lius tapti sv, Pranciškaus 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
yra teikiama proga siekti 
mokslo.
Norint informacijų, rašo
ma Šiuo adresu:

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkpon, Maine 
04046

Dalyvių susirinko apie 40. 
Nutarta Vasario 16 minėti sek
madienį, vasario 11. Programa 
numatyta tokia: 3 v. popiet 

Newarko arkivyskupijos kate
droje mišios koncelebracijos 
būdu, kur laikys New Jersey

• lietuvių parapijos visi kunigai 
lietuvių kalba. Vyriausiu kon- 

CLEVELAND, OHIO celebratorium numatoma kvies
ti Vysk. V. Brizgi. Parapijų 
chorai giedos lietuviškas gies
mes. Pamaldose dalyvaus ir ar- 
kivysk. Thomas Boland. Numa
tomas kviesti į minėjimą iš Ro
mos ir kardinolas Samore, bu
vęs nunciatūros sekretorius Ne
priklausomybės laikais Lietu
voje.

Po pamaldų Robert Tryt 
viešbutyje iškilmingas minėji
mas, dalyvaujant aukštiems 
bažnyčios dignitoriams ir Ame
rikos valstybės pareigūnams.

Popiežiaus Pauliaus Vi paskelb
tas pasaulio maldos dienos už 
persekiojamą Bažnyčią minėji
mas

Moterų Sąjungos 36 kuopa 
gruodžio 10 d. 4:30 vai. Naujo
sios lietuvių parapijos auditori
joj rengia pietus. Laike pietų 
LKDS centro valdybos pirm. 
Algis Kasulaitis padarys prane
šimą apie dabartinę Bažnyčios 
padėti okupuotoj Lietuvoj. Tuo 
būdu mes, Clevelando lietuviai, 
paminėsime popiežiaus Pau - 
liaus VI paskelbtą pasaulio mal
dos dieną už persekiojamą Baž
nyčią. Moterų Sąjungos 36 kp. 
maloniai prašo visus lietuvius 
dalyvauti šiame paminėjime. 
Negali dalyvauti prašomi au
komis pagelbėti kenčiančiai 
Bažnyčiai, ypač sergantiem ir 
senatvėje be jokios globos pa
liktiem dvasiškiam. Aukas pra
šome siųsti kuopos pirminin
kei adresu: Mrs. Juzė Čepienė, 
370 E. 200 St., Euclid, Ohio 
44123.

Mot. Sąj. 36 kuopos valdyba

MIRĖ
SESUO M. LEONORA, S.S.C.

Chicagoje lapkričio 26 d. 
šv. Kryžiaus ligoninėje mirė 
Sesuo M. Leonora (Emilija Sin
kevičiūtė - Sinkavage). Palaido
ta iš šv. Kazimiero Seserų kop
lyčios gruodžio 2, šv. Kazimiero 
kapinėse.

Sesuo Leonora gimė Mache- 
lio kaime, Rusijoje. Atvykus j 
Ameriką, apsigyveno Wilkes 
Barre, Pa. 1915 m. įstojo į vie
nuolyną kaip 66-toji narė ir 
taip pat mirė 66-ta vienuole šv. 
Kazimiero kongregacijoj. Kovo 
4 d. 1968 m. ji būtų sulaukusi 
auksinio jubiliejaus. Sesuo Le
onora visą vienuolišką gyveni
mą kukliai ir linksmai darbavo
si namų ruoštos darbuose.

Paliko nuliūdime broli Vladą 
Sinkavage su šeima Wilkes Bar
re, Pa. ir šv. Kazimiero Seseris.

B. G. P.

PATIKSLINAME. Darbininko 
Nr. 77, Liet. Kat. Moterų Or
ganizacijų Pasaulinės Sąjun
gos Tarybos atstovių suvažiavi
mą aprašant, įsibrovė klaida. 
Turi būti: valdyba buvo papil
dyta dar viena vicepirmininke 
— A. Sungailiene, Kanados 
Liet Katal. Moterų dr-jos cv 
nare “Moters” žurnalo reika
lam. Už klaidą korespondentė 
atsiprašo.

nigui jubiliatui, seneliui ir ligo
niui, gyvenančiam Pietų Ameri- 

Amerikos lietuvių Kunigų koje — Argentinoje paskyrė 
šalpos Draugija, prelatui Z. Ig- $300.00 auką, čekis jam pa- 
natavičiui rekomenduojant, ku-

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDELYJE VISADA. Viršuje 
parodoma spinta išardoma — pristatoma bet kur JAV-se.

Adolf Schrager Fumiture, Ine.
York vi lės didžiausia, gražiausia baldų krautuvė

DABAR: 336 East 86th Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y. C. 
TeL IR 9-0400

NAUJAUSI 
PRANCŪZŲ 

Ir ITALŲ 
MODELIAI. 

Įvairūs kailiniu 
ir kailiy 

papuošalu 
pasirinkimas

STUYVESANT Jewelen 
LEO URBACH — Europoje iš
simokslinę* laikrodininkas. Virt 
30 m. praktikos. Taisomus laik
rodžius elektroniškai patikrina 
ir reguliuoja. Metų garantija. 
Graviruoja vietoje. 231 1st Avė. 
(L 13-14 SL) NYC, TH. 475-2650

1530 Klh
979 Mg.*



woodhav«n. n. y.
Koptyčioe nemokamai visom

ToL Vlrginia 7-4489

Tek EVargreen 7-4335

TeL 516 AN 1-2864
Vada K. Marius

(ARMAKAU8KA8)
Graborius - Balsamuotojas 1 
MODERNI KOPLYČIA , 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

I R SMhK.UtalK D« «MBRBDaJRRnaM3
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

•4-02 JAMAICA AVĖ.

Y(HJB AD 
CANCEL OR CHANGE

TeL* 367-3680

ŽIEMINIS FUTBOLAS
Pereitą savaitę iškritęs pir

masis šios žiemos sniegas, ne
trukus ištirpo ir sugadino visas

bošo pirmenybių numatytame 
tvarkaraštyje visos rungtynės 
atšauktos; Ateinančiam savait
galiui numatytos šios pirmeny
bių rungtynės: šeštadienį ma
žučiai 2:30 vai. Van Cortlandt 
parke aikštėje nr. 6 žaidžia 
prieš Doxa, o jaunučiai 2:45 v. 
Metropolitam Ovale, Maspeth, 
L.I. prieš Gotschee. Abi senin
tų komandos — pirmoji ir re
zervinė — rungtynių neturi.

FUTBOLININKŲ KALĖDOS 
IR NAUJI METAI

Po pasisekusio pirmosios ir 
rezervinės komandų rudens va- 

. karo, Liet Atletų Klubo fut
bolo sekcija ruošia Kalėdų šo
kius ir Naujų Metų sutikimą. 
Abu vakarai — šokiai, grojant 
orkestrui, įvyks klubo patalpo- 

, se. Ne paslaptis, kad šis sezo
nas mūsų futbolininkam ypa
tingai nesėkmingas. Karinė 

, prievolė, kolegijos, sužeidimai 
pareikalavo savo duoklių. Dau
geliui rungtynių sunku būdavo 
sugaudyti pilną žaidikų skai
čių. Pradžioje sezono neturėta 
ir savos aikštės. Teko žaisti 
svetur, kas žinoma, prisidėjo 
prie pasekmių neigiamumo. Pa
togi ir lietuvių žiūrovų sutrauk
davusi Franklin K. Lane mo
kyklos aikštė Woodhavene 
šiais metais nenaudota, nega
lint sumokėti tikrai juokingai

Mje Švilpia vėjai. Motete pa-

bteninkai pasiryžę savo pini

Klubo salėje vietų skaičius 
ribotas. Užsitikrinti vietas gali-

tetų Klubą naujiem svetainės 
šeimininkam Budreckui ar Ke- 
rekiui. Ariate

JAV čempiono Bobby Fischerio 
pašalinimas iš tarpzoninių pirmeny
bių, kurtose Js tuo metu pirmavo, 
yra skaudus smūgis . JAV šachma- 
tam& USCF (Amerikos šachmatų 
federacija) pareikalavo iš Tunisįjos 
šachmatų federacijos ir tarpneninių 
orgsmizaKinto komiteto visų smulk
menų, privedusių prie tokio spren
dimo. Matosi, kad USCF reikalaus

Puikiausių ir naujausių kalėdinių 
plokštelių galima gauti » Reųuest 
Records. Aplankykite jūsų kaimy
nini pardavėją. Nepriimkite pakai
talų. Dėl veltui siunčiamo katalogo 
rašykite: RdpMSt Roeords, Ine, 69 
Mechanic St, New RochelK N-Y. 
HJB01.

mo, nes pašalinti dalyvi iš tarpami-

DARBININKAS

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

►

HVW.MALI

Case Worfcer(s) FtiH Tlme'MA.W. 
Reąuired 87900-9650-j-Mete ffinge 
benefits —New, devetoping" foetor 
home care program. Psgpridatrie

* cUnic availahle, treatment einpharis 
in prograaos. Intereeted in develop- 
ing new ^pproaches for better ųual-
tty aervtoes. Research wiH be integ- 
ral component of ąll operattons. — 
Herbert C. Boykin Dtrector, Foster 
Home Div. St Vineent’s HaU 130 
CUnton SL Brooklyn (212) 522-6560

x SERVICE 7

PRINCESS KITCHENS 
8903 Jamriča Avė. Woodhaven

All work guaranteed, all work done 
at rehsonable rates 

Call 849-0341

WESTHAMPTON 
NURSING HOME

A new concept in Nursing Home 
care. Home-like decor,-around the 
clock registered nursing care, phys- 
ical and occupational therapy facili- 
ties, excellent meals, special diets 
superVised by ųualified dietician. — 
CathoUc Chureh in area; priest for 
Holy Communion available.

WESTHAMPTON BEACH 
7 Seafield Lane 
(516) 288-1122

■ babylon beauty SCHOOL 
Learn beauty culture—eam big mo- 
ney. Our. Progressive method will 
put you on top fast. Malė & female 
students, low tuition, pay as you 
learn. Approved by VA & Immigra- 
tion. Day & ere. courses — 130 W. 
Main St, Babylon, N.Y. MO 9-2100

Mariners ImF^at Northport on the 
harbor, open all year. Lunch or dine 
where cuisine and scenic beauty ex- 
ceL Sea food, idbsters, steaks, chops, 
Bar - Codktatt Lounge Restaurant
AN l-Slll^Bayviesr Avė. Northport 
Jturn. NorthJ»t2žA.at Woodbme Av.

-
PUNDlN’8<PAINTtNG CORP 

CUSTOM HOUSE & APT PAINT- 
ING Clean reliable wark by experts.
Reasonable -r- wallpaper removed 
fully insuręd Call 737-5634

BRICK WORK ROOFTNG PAIMT
INO Cement Carpentry & Rubbish 
removed All work guaranteed Mintz 
& Celes 356 Atlantic Avė. Brooklyn 
MA 5-0274 — 658 Watkins SL
Broklyn 385-2128

HOLIDAY SPECIAL 
1 Month Limit

Apartments painted - any size - any 
colors — 830 per room. Also spray 
painring 5-Boro Home Improvement 
Co. 887-3346

KO-KO’S Starlite Office Cleaning 
For Home Industriai and Commer- 
cial Place all work guaranteed — 
Call: PR 2-2144 or MU 2-4777 or 
HE 3-1649

DtSPLAY

Raiše Funds for your Chureh or or- 
ganizatton vritlr our Ltve fast-selUng 
items. Ezciting“ gift items: greeting 
cards, toys, shifts, pocket books, 
candy, costume jevrelry, ezelusive 
gtfts and sweet, stzteen. Wholesale 
Distributors, HELMA BOUTIQUE
Ine. 2117 Avė X Bklyn; NI 8-4150

COUNTESS JORA, LTD.
Formai Ckmns, Ctotttare Dresses, 
Bridal and Brittaemaid Gema, also 
exclusive sample designs at discount 
prices. Also Style Centre for the 
Finest in URteK Siefepwmr, and 
Dresses. Maia BL Stony Breok, L.I. 
Located in the.St<my Brook Shcų>- 
ping Center (<«) 751-3181

HOUSE FOR SALE

4 ROOMS SCANDINAVIAN COOP. 
APARTMENT FOR SALE

Reasonable. Bayridge area, tow rent 
Can 435-9319

betvveen 9-11 AM and 5-10 PM.

H. W. FEMALE

►

'Kur tūkstančiai taupo milijonus" 
ALFRED W. ARCUIBALD 

President

O. ShaBna ir adv. Jonas X Grigaitis. Reikate su patarnautojais ga
uras susikalbėti ir HeturiftaL « TUrtas (Assets) virš 8132,000,000

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka 5% visų rūšių taupomus pinigus.

(212) 326-2356

STagg 2-5043

Matti*ew P. BaHas
KNYGA—GERIAUSIA DOVANA

Nepriklauooma LMuva, Rapolo Skipičio (kietais virš.) 
šventoji auka, T. Alg. Kerio albumas 
Suomių-Sovietų karas 1939-1940, P. žilio -
Paskutinis posėdis, J. Audėno ' * - - -
Dr. A. C. Cursius-Curtius 
Serafiškuoju keliu, P. Hasenoehrl, vert. II knyga. Mąstymai 
Naujas veidas, novelės, A. Norimo x
Nemuno rankose, poezija, J. Tysliavos 
Dabarties sutemose, Br. Zumerio 
Išganymo kelias, šv. Pranciškaus Salezo Filioteja 
Blezdingėlė prie Torrenso (didelio formato) 
Kelionė j Pacifiko kraštus, J. J. Bachuno 
Krepšinio išvyka Australijon, J. šoliOno 
Lithuanian Art in Exile, albumas anglų kalba 
Antanas Smetoną, V. Šliogerio 
Martynas Jankus, Pr. Atšėno 
Bronius K. Balutis, gyvenimas ir darbai 
Antanas Olšauskas ir Lietuva, P. Jurgėios 
Antanas Vanagaitis, Vyt. Alanto

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 WILLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 11221

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia. - Air conditianed 

A. J. BALTON-BALTRŪNA87.00 
600 
3.50 
4jOO 
2X0 
5jQ0 
200 
200 
2.50 
300 
2.00 
2.00 
300 
200 
200

kietais 400 300 
200 
300 
200

VIDURIO KELIAS

Persivalgymas kenkia žmo
gui ir gyvuliui. Iš kitos pusės, 
dietos laikymasis, jei jis nėra 
pritaikytas svarbiem asmens 
organizmo reikalavimam arba 
jei yra perdėtas, nevisada yra 
sveika priemonė, išeitis —lai
kytis auksinio vidurio. Žmo
nės, kurių organizmui reikia 
daugiau baltymų — ir tas lie
čia beveik visus aktyvius asme
nis — yra patariami dar kartą 
atkreipti dėmesį į vieną iš gar- 
džiųjų patiekalų, tradicinį ska
numyną su daugybe baltymų, 
bet be riebumo. Tai yra tikras 
lenkiškas importuotas kumpis, 
gaunamas veik visose maisto 
parduotuvėse ir pirkimo cent
ruose. Yra trys žymios rūšys: 
Krakus, Afalant* ir Tala, leng
vai atidaromose dėžutėse nuo 
2 iki 12 svarų. Ebandykit vie
ną šiandien.. Matysit, kad tai 
yra jūsų gerbūvio'puoselėtojas.

(Skelb.)

& Notary Public 
660 GrandSL, Brooklyn 11, N.Y.

Aiškėja, kad Fischeriui buvo pa
siūlyta paprašyti paruoštas Tunisi- 
jos š. federacijos raštas, jog jis nuo 
bet kokių protestų atsisako. Fische- 
ris tokio rašto nesutiko pasirašyti.

Papildomos rungtynės, tikslu iš
aiškinti šeštąjį tarpsoninių laimėto
ją, tarp čeko Har, Sovietų — Šteino 
ir JAV — Reshevskio paskirtos va
sario pabaigai. Panašu, kad tos 
rungtynės įvyks JAV-bėse.

Bostono tarpktu b i nėse, gruodžio 1 
d., Harvardo universitetas sudorojo 
Cambridge I 4%-%; Boylstono klu
bas paklojo lietuvių I 5-0, M. L T. 
įveikė Lincoln 3-2.

Lietuvių B rungėsi Harvardo uni
versitete su Harvardo B komanda. 
Rungtynės baigėsi lygiomis 2%-2’^. 
šiose rungtynėse pasirodė Gedimi
nas Kuodis, savo laiku buvęs Bos
tono B čempionas; jis pirmasis pel- 
nijo tašką Lietuvių komandai. Gruo
džio 8 d. Lietuvių I rungsis su Lin
coln, o Lietuvių B su Bostono uni
versitetu.

Elektronikos mašinų šachmatų 
rungtynės tarp JAV ir Sovietų Są
jungos užtruko daugiau metų. Rung
tynės pralaimėtos Sovietams, santy
kiu 3-1. JAV atstovavo Stanfordo 
universitetas iš CaMtfomijos.

Partija iš Estija-Lietuva rungty
nių, žaistų šiais metais; jos baigėsi

EVergreen 8-9770 . ___i

Joseph Garszva 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

2312BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

Theodore Tolinnin,
Ine. _____

E. JOSEPH ZEBRO^TSELI 
Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su 

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

GRamercy 5-1437
Medicinos daktaras 

S. A. CHERNOV
223 2nd Avė. (14 St. kampas) 

New York City — Ofisas 14 
Tel. GR 7-7697 — GR 7-7818

Gydo aštrias ir kroniškas vyrų 
ir moterų ligas bei odos ligas. 
Priėmimo valandos kasdien nuo 
10 iki 6:15 vak.; sekmadieniais 

nuo 11 iki 1 vai. p.p.

Market 2-5172

BUVUS
FUNERAIj HOME

Mario Teixeira, Jr. 
Laidotuvių direktorius 
426 Lafayette Street 
Newark, N J. 07105

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios —

Įsteigta 1917 m.
KARLSON'S

FLOWERS, INC.
Gėlės. Vaisių pintinės.

84-11 Jamaica Avenue, 
Woodhaven N.Y. 11421 

Tel. 849-4225

VAITKUS
Ine.

KARLONAS
FUNERAL HOME

NEW BRTTAIN, CONN.

Td. BA 9-1181

HOUSEKEEPER, COOK

Liv-in own room in lovely Scars-

Ettore Galeno,

RAIBO PROGRAMOS
BOSTON, MASE. 

Vedėjas

(AGENTŪRA) — W. Kaczmarsky, Manager 
108 West 14th Street (arti 6th Avė.) New York, N.Y. 10011 

TeL: CH 3-3005

Lietuvos čempioną kaunietį M^o- 1;k V:«f,R:d5 13. Že5
vą, žaidusį baltais. Juodieji: Kertt gjj- Rįg R;g2 15> 2:f7 B:i7 16-

1. d4 Žf8 2. C4 e6 3. Žc3 Rb4 L K:g2 2e5 17. f3 Vd5 18. Vc3 2g« 19. 
t e5 5. Rd3 b6 6. ^3 Rb7 7. (M Bacl 2b4+ 20. Kh3 ir baltieji 
0 & Rd2 c:d 9. exl d5 10. c:d 2:d5 pasidavė.

Keres be didtito vargo sutvarkė

TeL JU 6-7209

Vis* 8-

(Data)

173 Arthur St 
6M08

Vardas ir pavardė
Adresas

DĖMESIO!
Tte ką gantas naujas krovinys Sovietą gamybos prekių

JOSEPH C. LUBIN 
FUNERAL SERVICE 

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

8-9 vat ryta

RAIKO VALANDA 
gircBma kiekv. šetteBešd 3-4* pjs. 
iš Detroito stoties WJtB-AM 1400

Ralph

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGONAVIČIUS

WBMI-FM 95.7

TeL: 249 - 4502
Sekmadieni — nuo 12 iki 1 p4>-

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga

Tei. 568-2754 
•ekmacftenfcrts 12:00 iki 12:30 v. p^.

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 kilocydeo 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green St, Pbila, Pa. 19123

PO 5-0932 
•eštadieniato nuo 1:30 iki 2:30 pJL

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS

Sekmad. 9:35 Ik? Rh30 ryta

MEDIJO DIRBINIAI

IMrioBhlas 
KAVIARAS--RYGOS ŠPROTAI —SHJBGEON 

gaunami mūsų parodinėje patalpoje arba čia išvardintose 
Affiliates:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WalnutSL, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel: 2I5 WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45 Street, New York, N. Y. 10036 

TeL: 2IŽ Cl 5-7905

PACKAGE EXPRE$$ 1 TRAVEL AGENCY INC 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

Tei.: 212 581-6590 or 212 581-7729
arba į bet kurį jų skyrių visuose svarbesniuosiuose Jung
tinių Valstybių miestuose. Aplankykite, rašykite arba te- 
lefonuokite viršuje paminėtuose skyriuose arba tiesiai į:

PODAROGIFTS, Ine.
220 Parit Avė. South, New York, N. Y. I0003 

Tai: 2I2-226-9547

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Kelionei ir TV užkandžiai
Užeikite

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
TR 9-3047 437-7677

Rldgsnoode: 56-54 Myrtle Avonus — VA 1-7068 
Astorijėje: 23-28 SteUnragr Street — AS 4-3810 
Florai Parfc, L.I.: £59-17 Hiltoide Avė. — 343-6116 
E. Northport, UI.: 250-A Larfc FieM Rd. 516-757-0801

Hl 5-2552Fhiehinge: 41-06 Maln Street 
Jackbon HeigMs: 32-10 37th Avenue — DE 5-1154

Poughkeepsle, N.Y.: 450 Mato 8L — 914-454-9070

Vietoje gaminami, čia pasirenkami 
ir pastatomi bet kur. Pagrindinė įs
taiga: prie SL Johns kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., Middle Village, 
LX, N.Y. prie St. Charles kapinių: 
1232 N. Wellwood Avė., Pine Lawn

NOTARY PUBLIC 
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius

Moderniška koplyčia šermenims 
dykai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostoną. Telefonas: TR 6-6434.

Siunčiame siuntinius į Lietuvą ir į USSR. Priimame užsakymus šal
dytuvams, TV, skalbiamoms ir siuvamoms mašinoms, “Dollar Certi- 
ficates”, butams ir t-L Visos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas neturi 
nieko mokėti. Užsakymai paštu išpUdomi tų pačią dieną, kurią mes 
gauname. Jūsų patogumui turime <fidelį prekių pasirinkimą žemomis 
kainomis. Agentūra atidaryta kae(Ben nuo 9:39 ryto iki 7 vai. vaka-

REPUBLIC
322 Union Avsnte

SIMONSON
FUNERAL HOME

Store, Ine

Kilnus patarnavimas nuo 1887 
metų. Kuo galėdami patarnau
jame minėjimuose. Skambinti 
847-0300, Wm. H. SIMONSON, 
direktorius. Laidotuvių įstaigos: 

119-04 HilIsMe Avenue 
Richmond Hill, N. Y. 
97-01 101st Avenue

DARBININKAS

Tel. 753-6181
DELINIKS FUNERAL HOME

THOMAS DEUNIKS
Laidotuvių Direktorius

Jautriai užjaučia nelaimės va
landoje ir paruošia garbingas 
laidotuves.

prašo talkos savo skaitytojų, tikėdamas sulaukti naujų 
skaitytojų, kad galėtų ir toliau išsilaikyti. Prašome para- 

■ ginti draugus ir pažįstamus laikraštį užsisakyti. Gavus

1‘ata 7 dol. metam. Naujiem skaitytojam — pirmiem me-
ten 5 doL Ha žiu metų galo tik 2 dol.

12 dek metama.

Administracija taip pat prašu nedelsti atsilyginti už 1967 
metus. Raginimas sudaro nereikalingų išlaidų. Prašome 
pasinaudoti čia pridedama atkarpa.

Dorbinbikos, 910 Wilknųfhbff Avė., Brooklyn, N.Y. 11221 
Siunčiu prenumeratą už 1967 metus.

(Parašas)

KlJTfi
Univeraal šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
paliudijimas.

”Pf*yrttt H«Ms" 
b» AArtcM Wr*r

universal •
FUNERAL CNAPELINC.

52ntf Street et L«w»n«W0 Avemre
Ray Kerbells, Dir.

PL 3-5300
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Dr. Vaclovas Paprockas su 
žmona šventėm išvyksta į San 
Francisco, Calif. pas dukterį 
Kristiną ir žentą Sigitą No- 
vickius. Gydymo kabinetas bus 
uždarytas nuo gruodžio 21 iki 
sausio 4.

Operetės moterų choro repe
ticijos įvyksta gruodžio 5, ant
radienį, ir gruodžio 8, penkta
dienį. Sopranam 7:30 vai. vak., 
altam 9 vai. vak.

Sofija Macežinskienė, gyve
nusi Brooklyne, mirė lapkričio 

.30. Iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios palaidota Cypress 
Hills kapinėse. Nuliūdime pali
ko vyrą Mamertą, dukrą Nome
dą, sūnų Algimantą, dukrą Bi
rutę su vyru Edvardu Liogius 
bei seseris ir brolius, šermeni
mis rūpinosi šalinskų įstaiga.

N. Y. skautų Kūčios bus 
gruodžio 17 d., sekmadienį, ne 
7 v. kaip skelbta parengimų 
kalendoriuje, bet 4 v. popiet 
Maspetho lietuvių parapijos sa
lėje.

PADĖKA
Darbininko administracija 

dėkoja visiem, prie Darbininko 
parengimo sėkmės prisidėju- 
siem: Leonardui Žitkevičiui, 
Pauliui Jurkui, Vytautui Abro
maičiui, Algiui Šimukoniui, 
Vytautui Radzivanui, Petrui ir 
Marytei Sandanavičiams, Du
dučio kapelai, J. Karpui. M. 
Bujokienei, H. Venienei, O. 
Kriščiūnienei, J. Sirgiedui, O. 
Jesevičienei, Dudučiams, V. 
Kopui, H. Rupeikienei, Paukš
čiams, E. Vaičiuliui, o taip pat 
visiem atsilankiusiem į šiuos 
priešadventinius šokius. Apgai
lėtina, kad dalyvių buvo ne 
taip jau gausu.

Išnuomojamas kambarys su 
baldais už labai prieinamą kai
ną ir prie gero susiekimo. 
Tel.: 845-6065.

Juozo Dudučio (d.) trio, iš Bronxo, dalyvavo Darbinin ko spaudos vakare. Nuotr. R. Kisieliaus

Brangios mamytės
A f A

SOFIJOS MACEŽINSKIENĖS
netekus, mielą Birutę Macežinskaitę-Liogienę nuoširdžiai 
užjaučia

Operetės moterų choras
ir jo vadovas Mykolas Cibas

Mirus brangiam tėveliui
A f A

Vincentui Stroliai, 
mielą TEKLĘ GALENSKIENĘ ir jos šeimą liūdesio 
valandoje užjaučiančiai prisimena

Dalia Bulvičiūtė 
Kazys Brazauskas 
V. ir R. Abromaičiai

Vienuolynas __ __  G L 5-7068
Spaustuve ............... GL 2-6916
Administracija ___  GL 2-2923
Redakcija __   GL 5-7281

Už mokytojos Vladislavos 
Arminaitės vėlę, jos mirties 
metinių sukaktuvių proga, iš
kilmingos mišios bus aukoja
mos lietuvių pranciškonų koply
čioje gruodžio 9, šeštadienį, 9 
vai. ryto. Artimieji ir pažįstami 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Albinas Žvynys, Darbininko 
skaitytojas iš Great Neck, N. 
Y., gavo žinią iš Lietuvos, kad 
ten gruodžio 3 mirė jo motina 
Malvina Žvynienė. Už jos vėlę 
pamaldos bus Great Necko ka
talikų bažnyčioje gruodžio 8 d. 
10 vai. ryto.

Kat. Moterų sąjungos 2 4 
kuopa gruodžio 10 švenčia sa
vo metinę šventę tokia tvarka: 
9 v. Angelų Karalienės parapi
jos bažnyčioje mišios ir bend
ra komunija, po mišių — na
rių bei svečių pusryčiai para
pijos salėje, po jų — trumpas 
kuopos metinis susirinkimas. 
Narės, prisisegusios ženkliu
kus, renkasi 8:45 vai. bažny
čios prieangyje. Be to, prašo
mos atsinešti nario knygutes.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Stasei 

ir Irenai Malinauskams už taip 
puikiai lapkričio 26 Vytauto 
Belecko svetainėje suplanuotą 
staigmenos balių. Taip pat dė
kojame Marytei ir Juozukui 
Višinskams, irgi prisidėjusiem 
prie to gražaus parengimo. 
Esam labai dėkingi mieloms se
sėm sąjungietėm, kurios pačios 
atėjo ir pasikvietė taip pat ir 
savo pažįstamas, sudarydamos 
gražų svečių būrį. Esame dė
kingi giminėm ir pažįsta - 
miem, M. šalinskienei už links
mas dainas, Beleckam už vai
šingumą ir skaniai paruoštas 
vaišes. — Labai dėkingi

A. ir O. Kubiliai

Darbininko spaudos vakare gruodžio 2 St. Mathias salje Ridgevvoode kupletus apie spaudą dainuoja iš k. j d.
Algis šimukonis, Petras Sandanavičius, Vytautas Radzivanas. Nuotr. R. Kisieliaus

ATSILIEPIMAI APIE DAIL. K. Ž0R0MSKI0 PARODU
Phoenix galerijoje New Yor- 

ke šiuo metu vyksta dail. Ka
zimiero Žoromskio tapybos pa
roda. Ją galima aplankyti nuo 
10 vai. iki 5:30 vai. kasdien, ir 
šeštadieni. Paroda uždaroma šį 
šeštadieni, gruodžio 9.

Galerija yra 939 Madison 
Avė.,tarp 74-75 Street. Paro
dą aplankė nemaža žmonių ir 
apie ją parašė: The New York 
Times in Pictures on Exhibi- 
tion.

New York Times gruodžio 2 
dienos numeryje apžvelgdamas 
dabar vykstančias parodas, 
John Canady rašo: “Ir vėl kaip 
kada atsiduri grynai abstrakti
nio impresionizmo parodoje.

Moterų Vienybės metinės 
mišios už mirusias nares bus 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je gruodžio 17 d. 11 v. Po mi
šių 1 v. pietūs Belecko svetai
nėje. Prašomos visos narės ir 
prijaučiantieji dalyvauti.

Parduodamas brangus-moder- 
niškas “dining room sėt” iš 3 
gabalų už labai pigią kainą. Tel. 
SL 6-4594.

Ridgewoode išnuomojamas 
butas iš 5 šviesių kampinių 
kambarių. Pageidaujama suau
gę žmonės. Butas yra tik vie
nas blokas nuo požeminio trau
kinėlio stoties. Informacijai tel. 
366-3512.

Woodhavene išnuomojamas 
gražus, baldais apstatytas kam
barys vienam žmogui. Teirautis
tel. VI 9-7308, vakarais po 6 
vai., šeštadienį ir sekmadienį 
visą dieną.

Ridgewoode prie gero susi
siekimo išnuomojamas butas iš 
4 didelių kambarių su apšildy
mu ir kitais patogumais. Nuo
ma labai prieinama. Teirautis 
tel. HY 7-6386.

Ponas, panelė ar ponia žo- 
romskis, kuris arba kuri tik
riausiai žino savo pirmąjį var
dą, bet yra vienas iš tų, kurie 
pasiskelbia tik pavarde, —dir
ba labai gerai, žaizdamas spal
vomis ir technika tose nagin
gai atliktose ir vaizdiniai įti
kinančiose (maloniose) drobė
se.”

Pictures on Exhibition gruo
džio numeryje rašoma apie me
no parodas New Yorke. Rašo 
J. M. McC. “K. žoromskis de
rina abstrakcinius pavidalus ir 
formas su realistiniu išpildy
mu, natūralių tekstūrų, tokių 
kaip surūdijęs geležis, ar iš
trupėjęs mūras,, simpatingos

Svarbus persekiojamos Baž
nyčios minėjimas jau čia pat. 
Jis bus gruodžio 10, sekmadie
nį, 4 vai. p.p'. Franklin K. Lane 
mokyklos salėje.’;Tai bus lietu
vių manifestas užtarti perse
kiojamus mūsų brolius ir sesu
tes Lietuvoje. Jie ,.pavergti o- 
kupantų komunistų, tremiami, 
visokiais būdais persekiojami. 
Todėl laisvėje gyveną privalo
me juos užtarti. Visi susirinkę 
išreikšime savo balsą, kurį per
duosime Šv. Tėvui, JAV pre
zidentui, Amerikos vyskupams, 
Jungtinėm Tautom. Gyvybiniai 
svarbu, kad labai daug susirink
tų. Tai bus ir lietuvių įžanginis 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo 50 metų sukakties mi
nėjimas. Dalyvaus vysk. V. 
Brizgys. Prel. J. Balkūnas pasa
kys svarų žodį. Koncerto prog
ramą atliks solistai: Irena Stan
kūnaitė, Liudas Stukas, iš Phi- 
ladelphijos smuikininkė Brigi
ta Pumpolytė ir jos instru
mentalistų trio. Akomponuos 
J. Stankūnas ir Alg. Kača- 
nauskas. deklamuos I. Veblai- 
tienė. Pripildykime gruodžio 10 
d. 4 vai. p.p., -Franklin K. La
ne mokyklos salę Jamaica Av. 
ir Dexter Court, Brooklyn, N. 
Y. Rengėjai — Lietuvių Kata
likų Religinė Šalpa ir Lietuvių 
Katalikių Moterų Kultūros 
Draugija.

Nauja ilgo grojimo plokštelė 
"Sigutė" jau gaunama. Vaikam 
skirtas dainas ir pasakas išpil
do Aurelija Paukštelienė ir J. 
B. Jarai. Pasakos: Sigutė ir 
Liepsnabarzdis, Dainos: Milžinų 
šalis, Kartą karalaitis, Tindy, 
žiema. Miegoti, vaikeli, Striu
kis beuodegis. Kaina 5 dole
riai. Persiuntimui pridedama 
50 c. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje. 

P

Rengėjai:
Lietuviu Katalikų Religinė šalpa ir
Lietuvių Katalikių Moterų Kultūros Draugija

KĄ TIK IŠLEISTA 
NAUJA PLOKŠTELĖ

VIOLETA + ŠVELNIOS GITAROS =

"TOKS Mūsęj LIKIMAS”
MODERNIAI TRADICINĖ IŠRAIŠKA

UŽSISAKANT DABAR
GAUSITE PRIEŠ 
KALĖDAS

Gaunama pas visus platintojus arba užsakant iš: LITAS of Philadelphia, % Rimas Jakas 3232 W. Mt. Kirk Avė. Norristovvn, Pa. 19401 
Kaina: STEREO $5.00 ir 5Oc už persiuntimą

■y

plėminės harmonijos iškelia di
desnę drobę “Tai kas paliko 
rudame”. Turtinga spalvose 
“Intervalas” sujungia (kompo
nuoja) su daiktine forma ir su 
jautria technikine realybe. Tik
rai bujojantis šviesus paveiks
las su išradingai padarytais pa
veikslo planais ir mielais spal
viniais niuansais yra “Balta die
na”.

Prie kiekvieno aprašymo pri
dedama galerijos adresas ir 
lankymo valandos.

Trio iš Philadelphijos, kuris atliks programą persekioj amos Bažnyčios minėjime gruodžio 10 Franklin K. Lane 
mokyklos salėje. Brigita Pumpolytė—smuikininkė (d. ), Weintraub — čelistė (v.), Redfield — pianistė (k.).

Persekiojamos Bažnyčios

MINĖJIMAS - KONCERTAS
Kviečiame visus, visus!

Sekmadienį, gruodžio 10 d.
4 vai. p. p.

į FRANKLIN K. LANE HIGH SCHOOL salę 
Jamaica Avė. ir Dexter Court, Brooklyn, N.Y.

(Vykstant BMT Jamaica traukiniu, išlipti Elderts Lane stoty)

Kalbėtojas Prel. JONAS BALKŪNAS • Solistai: IRENA STAN
KŪNAITE ir LICDAS STUKAS • Smuikininkė BRIGITA PUM- 
POLYTE ir jos TRIO iš Philadelphijos • Akomponuoja J. STAN
KŪNAS ir A. KACANAUSKAS.

---------Prašome įsigyti bilietus iš anksto--------------

Lithuanian Catholic Religious Aid, Ine. 
64-09 56th Road, Maspeth, N. Y. 11378

Auka: $3.00 (rezervuota); $2.00; $0.50 (moklsleiviams. studentams)

g g g

Bostono

atstaty- 
paminė- 
24. Ko-

Jeronimo Kačinsko kūrinių 
koncertas bus gruodžio 10 d. 3 
v. popiet. Jordan salėje. Kūri
nius atlieka amerikiečių muzi
kai. Rengėjų komitete yra ir a- 
merikietis Robert D’Attalio. 
Rengėjai nori pagerbti J. Ka
činsko 60 metų sukakti. Jis 
vadovauja Melrose simfoni
niam orkestrui, Polymnia cho
rui, profesoriauja 
konservatorijoje.

Komitetas Lietuvos 
mo 50 metų sukakčiai 
ti posėdžiavo lapkričio 
miteto pirmininku pakviestas 
Paulius Žičkus, vicepirminin
kais — Alto skyriaus pirm. 
Aleksandras Chaplikas, L. B. 
apylinkės pirm. Antanas Mat- 
joška, adv. John J. Grigalus, 
rašyt. Stasys Santvaras ir jau
nimo atstovas stud. Algis Mar
tišauskas; sekretoriais — Feli
cija Grendelytė, Aleksandras 
Lileikis ir Jackus Sonda; finan
sų komisija — adv. Anthony 
Young, Henrikas Čepas ir Čes
lovas Kiliulis: meno sekcija—

VARDYNAS, lietuviškų var
dų aruodas. Kiekvienai dienai 
yra po 4 vardus. Puiki dovana 
jaunavedžiam. -3.00. Kreiptis: 
A. Rūkas, 3328 N.W. 35th St., 
Miami, Fla. 33142.

Highland Park sekcijoj išnuo
mojamas butas iš 4 arba 6 kam
barių su baldais arba be jų. 
Skambinti po 6 vai. vakaro MI 
7-6160. 

muzikai Julius Gaidelis, Jero
nimas Kačinskas, rež. Aleksan
dra Gustaitienė, kultūros klu
bo pirm. Beatričė Kerbelienė, 
muzik. Izidorius Vasyliūnas ir 
amerikiečių teatrų vadovas 
Francis W. Šidlauskas; spau
dos ir informacijos: Jonas Viz
baras, rašyt. Antans Gustaitis, 
Petras Levenis, Pranas Mučins- 
kas, Stanley Michelson, Petras 
Viščinis ir Paulius Žygas. Be to, 
dar didelis komitetas kitiem 
reikalam.

Bostono arkivyskupijoje au
kų rinkimo vajus arkivyskupi
jos skoloms atmokėti pratęsia
mas iki gruodžio 17. Iki gruo
džio 3 šv. Petro parapijoje pa
žadais buvo surinkta 38,580 
dol.

Kūčioms paplotėliu — plot- 
kų galima įsigyti šv. Petro pa
rapijos salėje po bažnyčia sek
madieniais po kiekvienų mišių. 
Darbo dienomis jas galima gau
ti parapijos klebonijoje.

Bostono lietuvių skautų Žal
girio tunto vadovų pasitarimas 
įvyko gruodžio 1. Aptarti atei
nančių metų darbo planai ir 
parengimai. Tuntininkas Č. Ki
liulis painformavo vadovus, kad 
Kalėdų vakarą tuntas ruošia 
meninę programą ir šokius Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje. Pro
gramą išpildys tenoras Vilius 
Bražėnas su daina ir žodine kū
ryba. Salės puošimu rūpinsis 
Lapinų būrelis, šiuo parengi - 
mu Bostono skautai nori sukel
ti šiek tiek lėšų, kad didesnis 
skaičius skautų iš Bostono ga
lėtų dalyvauti jubiliejinėje 
skautų stovykloje, kuri rugpjū
čio mėn. vyks skautų stovykla
vietėje prie Chicagos.


