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deją,

naujos kartos mums nebeatei-

tokia

nes pfene savo laiką tik išsiko-

I

skritai laiko perspektyvos sto
kojimu. Stokoti laiko parspak-

trama. Deja, šiame nemąstyme 
skęsta dauguma, lemianti dau
guma. Akivaizdžiai šį nemąs-

tiek galėtume tikėti ilgesnės 
ateities pažadu. Greičiau ten
ka kianti: kiek dar metų mum 
skirta? — laikantis taip, kaip

labai maža jų dalis įauga mū
sų beedruomėnėn. Kasmet su-

Nemąstomų laikau tiek defe- 
tistinę šermenų saviruošą, tiek 
ISO metų euforiją (optimistinį 
kliedėjimą). Bet dar labiau pas

kartas pakeičia kitos. Nors 
mirtis visur- lygiai laikosi savo 
ritino^ bet jot siautėjimą itiy-
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nesti tik laiką, bet planuoja
me ji lyg amžinybę, kuri yra 
antlaikinė dabarties pilnatvė. 
Planuojame, lyg rytdiena bus 
tokia pat, kaip tiandiena. Atro
do, kad nėra ko rūpintis, nes 
viską savaime sutvarkys pats ja, mūsų tirpstančioje bendruo

menėje šio išlyginimo nėra. 
Nors ir ntes gimdome vai
kus, auginame, moksliname ir

kos laikysenos. Vis retėja 
“tremtiniai”, o gausėja “iš
eiviai”. Žinoma, ne laikas mus 
verčia iš vienų į kitus, o tik 
pasirodome, kas iš tikro buvo- . 
me. Tebetrunka tremtis tiems, 
kurie iš tikro tremtiniai. O 
kurie išeiviai, tai ir nebuvo 
tremtiniai.

, . Vieni, tylomis moja ranka į 
viską ir traukiasi tikį savo as
meninį kiautą. Antri garsiai 
skundžiasi dėl plintančio abe
jingumo, tačiau mažiau anga
žuodamiesi darbui, o daugiau 
tik pakasynines raudas raudo
dami. Treti šoka guosti, kad be 
pagrindo rūpinamės. Vienas už
tikrino, kad “‘drąsiai galima at
sakyti — ne mažiau kaip dar 
150 metų” mes turėsime išei
vijoje patriotinių kartų. Kuk
liau užtikrinti Australijos lietu
viai: “lietuvybė bus gyva dvie
jose kartose. Apie 80 metų”.

Laikau pragaištingu tą realiz- 
• mą, kuris virsta defetizmu: ko

kia prasmė besirūpinti lietuvy
be, nes vis tiek, anksčiau ar vė
liau, jai lemta išeivijoje išblės
ti. Tiesa, kad nieko nėra am
žina istorijoje. Bet dėl to ne
tenka iš anksto save laidoti ir r 
apraudoti. Visų mūsų * dienost 
suskaitytos, bet vis vien^rūpi-.r 
narnės ir kasdienes darbais, ir 
ateities planais. Tai natūralu. 
Tačiau bendruomeniškai

šomis šnekomis apie generaci
jas tik dengiame, kad lieka
me be naujų generacijų.

Kiek ir kaip galima esamą 
padėtį pakeisti, yra atskiras 
klausimas. Bet pirma reikia at
virai regėti; kokia iš tikro pa
dėtis. Niekas savaime nesitvar-

jų sulaukiame vos vieno antro. 
Per eilę meto susidaro eilė dau
giau ar mažiai į mūsų gyveni
mą įsijungusių naujų vardų,planavimai, lyg amžiais tęstųsi žada ateities..

CMoagoje kultūros kongreso- metu ifc k. į <L prof. X Žilevičius, prof. J. 
vis ______ . . . , . .

kažkaip kitaip norime elgtis, 
būtent — nesveikai, kaip žmo
gus, kuris savo šermenis ruo
šia, dar gyvas būdamas. Tai ne 
veiklon žadina, o visas pastan
gas pakerta. Ypač nelemtai to
kia pakasyirinė nuotaika vei
kia jaunąją kartą. Nuo tokios 
laidotuvinės saviruošos jau
nas žmogus negali nebėgti. Ne
mažai dabai jaunųjų šis purty
masis nuo vyresniųjų nejučio
mis virsta purtymusi ir nuo pa
čios lietuvybės. Kitai dabai 
jis apkartina natūralią genera- 
cinę įtampą ir (tai labiausiai ne
lemta) paverčia ją bergždžia 
savitarpio priešybe.
Nesėkmės nemąstyme* ir užsi- 
Itūjiavimas

Bet lygiai nemąstymu laikau 
ir optimistinį guodimąsi šimtu 
penfcžasdešūnt metų. Ateitis yra
ne kažkokio likimo jau iš anks
to nulemta, e mūsų pačių ku
riama turimose sąlygose. Viena 
yra dėl ateities aiškuc taip da
bar laikomi*, tokią ir ateitį

Aš tūrių draugų, kurie turi pinigų.
Agentas John Gilmore

Dr. John Gilmore pasipasa
kojo FBI vyram, kad iš tikrųjų 
jis esąs iš Vokietijos kilęs, kad 
jo pavardė esanti Wiilie Hirsch 
ir kad jis verčiasi medicininių 
iliustracijų piešimu ir bendra
darbiauja Life bei kituose ma
gazinuose ...

Praėjo metai nuo to pasikal
bėjimo. 19SJ liepos mėn., beve
damas Clricagoje, Gilmore pa
skambino savo senam draugui 
William D. McCuaig. JĮ pažino 
jau 26 metų. Pasiteiravo, kaip 
tas laikosi. Gerai, dirbąs ap
skrities savivaldybėje, labdaros 
skyriuje. Gal norįs kiek paja
mų iš šalies? Jis, Gilmore, tu
ris užsieninių draugų, kurie tu
ri pinigų ir už paslaugas ge
rai atlygina...

Po pasikalbėjimo telefonu 
McCuaig sunerimo. Juo toliau

Ruth Davis. Tik spalio 24 galė
jo nuvykti į Clricagą pas drau
gą McCuaig. Pokalbis buvo aiš
kus ir konkretus: Gilmore dir
bąs Sovietam; jie apmoka ge
rai; rytojaus dieną atvyksiąs 
vienas iš jų pasimatyti su Mc
Cuaig.

McCuaig prisiėmė tą pavojin
gą žaidimą — būti dvilypiu a- 
gentu. Rytojaus dieną, kaip bu
vo sakyta, Gilmore nusivedė 
McCuaig į Sherman viešbutį. 
Ten jam pristatė trumpą vyrą, 
kuris pasisakė esąs Peter, Pe
ter Stephens. Susėdo prie baro, 
fr svečiui buvo proga pasitei
rauti, kaip McCuaig žiūri į Ven
grijos sukilimą, į Sovietų Są
jungą apskritai. Atsakymais pa
tenkintas, Peter paprašė, ar Mc 
Cuaig negalįs parūpinti Chic'a- 
gos žemėlapio su vietom, ku-

Peter kvailokai elgės — lyg 
koks naujokas. Pasisakė esąs 
Sovietų pilietis, gyvenąs New 
Yorke. Buvęs kurį laiką J. Tau
tose. Anksčiau Anglijoje. O 
kokis šaunus jo sūnus ir dvi 
dukrelės!... Peter sutarė su 
McCuaig susitikti rytojaus die
ną jau du vienu. Rytojaus die
ną Peter pasakė, kad nuo šiol 
iš ryšių su McCuaig Gilmore iš
jungtas ir kad ryšius McCuaig 
turįs toliau palaikyti su juo, 
su Peter Stephens — taip jis 
turi jį vadinti, jei tektų kam 
pristatyti.

Peter paliko McCuaig porą 
šimtų dolerių ir kitam susitiki
mui skyrė lapkričio 21 jąu 
Newarite, aerodromo kavinėje. 
Peter ten lauks. Prie jo prisės 
atskridęs McCuaig, išgers ka-

gateojo, juo darės neramiau. 
Tada nuėjo į FBL

riose yra Nikes raketų bazės 
bei kiti kariniai įrengimai. Pa-

vos ir nueidamas “užmirš” sa
vo papkę sa informacijom.

• raNęianė*. Kiek gi pagrindo ti- 
■ kėtė 15® metų, kai jau dauge-

prašė taip pat sąrašo fabrikų, 
kurie gamina strategines me
džiagas. O gal galima ir sąrašą 
juose dirbančių asmenų? Gal ir

fio pačių optimistų sūnūs sun
ktai lietuviškai besupranta Ki
taip., visiškai kitaip, turėtume 
visi laikytis, kad bent tiek

Gilmore neskubino naujo po
kalbio su McCuaig Turėjo pa
kankamai savo reikalų — by
la dėl džvorso, vestinės su

Iš tų žinių, kurias Peter pa
pasakojo apie save, FBI vyrai 
rado, kad tai turi būti Igor Ja- 
hevtevič Metath, 45 metų, Su*

Teetoae vyria—wi verti į—. 
Kai FBI Meiekho nuotrauką pa
rodė McCuaig, jis pripažino, 
kad tai tas pats.

Skirtą lapkričio 21 išėjo ne 
visai taip, kaip buvo sutarta. 
Kavinėje Peter nebuvo. Me 
Cuaig jį rado restorane, bet pri
sėsti prie jo negalėjo, buvo ki
tų apsėstas. Atsisėdo priešais, 
susimerkė, pakilo vienas ir ki
tas, išėjo ir leisdamiesi laiptais 
pasikeitė keliais sakiniais: te
gul McCuaig sėda į Jamaicos 
traukinį ir išlipa Cleveland sto
tyje 9 vai. vakaro. Ten jo 
lauks. Jei negalės tą vakarą, at
vyks kitą tuo pat laiku.

Ten pat FBI akys pastebėjo 
dar vieną vyrą, kuris jiem bu
vo jau pažįstamas — Kirši S. 
Dorinkin, fiknę redaktorių*

r

Sand&r^urs,9iic.
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ŽAVĖTINAI PUOŠNŪS

ar yra. Priešingai, nejučiomis 
padėtis vis aštrės. Atsistokime 
atvirai, pavyzdžiui, ir prieš 
klausimą, kas pakeis dabarti
nius redaktorius? Gal ir pakeis, 
bet labai realu kelti klausimą, 
ar tik už dešimt metų neturė
sime to lygio spaudos, kokią at
vykę radome.

(Bus daugiau)
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Kiek mokytojų partiečiu
Nuo šių mokslo metų pra

džios Lietuvoj veikia 448 va
dinamosios vidurinės (vienuo
likmetės) ir 903 aštuonmetės 
bendrojo lavinimo mokyklos. 
Jose dirba apie 32,000 mokyto
jų. Apie du penktadaliai, ty., 
apie 12,800 mokytojų esą kom
partijoj arba komjaunime. Tai 
duomenys iš sovietinės mokyk
lų administracijos Lietuvoje. 
(M. Gedvilas, Tiesa 1967 — 
195 nr.).

Komunistų partijos duome
nimis, 1965 metais mokytojų 
komunistų Lietuvoje buvę 
6,328. (Komunistas, 1965 — 9). 
Tad dabar, 1967 metais, jų 
galėtų būti apie 6,500. Matyt, 
apie kita tiek jaunųjų mokyto
jų dar B ffl£9kfoe.iafltų yra pa-

iš metų” (arba įstos į partiją).

M. Karkai 75 metai
Lapkričio 14 suėjo 75 me

tai Mykolui Karkai, uoliam mu
zikinės bei teatrinės veiklos 
skatintojai ir vadovui Panevė
žy per beveik penkis dešimt
mečius. Jausmingą sveikinimą 
M. Karkai ta proga parašė vie
nas iš daugelio buvusių jo mo
kinių — poetas Kazys Inčiūra, 
liudydamas, kad M. Karka te
besąs “jaunesnis už daugelį 
jaunų” (E.).

Mažeika nebedainuoja
Lapkričio 15 šešių dešimčių 

metų susilaukė operos solistas 
(baritonas) Juozas Mažeika. O- 
peros solisto karjerą jis pradė
jo Kaune, 1936 ir joje sėkmin
gai reiškėsi daugiau kaip 30 
metų. Prieš keletą metų nuo 
scenos pasitraukė. (E).

IUI V* 
Jis susitiko su Peter ir drauge 
iš Newarke išvyko ... Vadinas, 
kombinacijoje yra McCuaig — 
Melekh-Doronkin.

Clevelendo stoty Peter pasi
rodė tik antrą vakarą. Buvo 
patenkintas McCuaig pristaty
tom žiniom (kurias jam buvo 
parūpinę jau FBI vyrai); davė 
naujus užsakymus, davė porą 
šimtų dolerių ir nuskyrė nau
ją datą atvykti į Nevr Yorką: 
susitiks 1959 sausio 17 Flush- 
ing, kinų restorane. Susitiko. 
Melekh buvo patenkintas šim
tine pristatytų nuotraukų, da
vė 506 dolerių, naujų infor
macijų lauksiąs kovo 14 —su
sitiksią Woolworthe Brornre.

Neteko kovo 14 susitikti. Per 
tą laiką J. Valstybių vyriausy
bė įteikė Jungtinių Tautų gene
raliniam sekretoriui raštą, kad 
Doronkin vykdo Amerikoje 
subversiją. Doronkin išvyko iš 
Amerikos kovo 11. Melekh vir
šininkai, matyt, nusprendė, 
kad Doronkin buvo pastebėtas 
Newarke lapkričio 21. tad bet 
kokis ryšys su McCuaig toliau 
galis būti pavojingas. Ryšys 
nutrūko, bet istorija nesibaigė.

(Bus daugiau)
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d Foto VYT. MAŽELIS
vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vyk
ti ir j kitus miestus) 
portretūra

. meno darbų nuotraukos ir kiti foto patar- 
Tel. HY navimai

422 MBMAHAN STREET — RiOGEWOOD, n. y. 11237

Q D /f D 'T’ /Į parduoda Telefunken, Grundig, Olympia,
0 < 2a. IV A Zf. Zenith, Burroughs, Royal, ITC ir kt pro

duktus, tiesiai ir pigiau iš firmų sandėlių:
RAŠOMAS mašinėles lietuvių ir kt. kalbomis Į RADIO — stereo, 
consoles, transist ir kt. | PATEFONAI Į JREKORDAVIMO apara
tai | SKAIČIAVIMO mašinos ect.
Katalogus ir informacijas gausite pranešę savo adresą SPARTA 
sav.: J. L. GIEDRAITIS, 10 Barry Drive, E. Northport, N.Y. 11731, 
tel. (516) 757-0055 • New Yorke informuoja L. Vilkutaitis 642-2137.

LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

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

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir skelbimais.

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

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

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

Ne*;.radijai, kamb. radijai, Hi-Fi (stereo), jrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai

GERMAN ELECTRONIC SERVICE ČORP.

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais 
6I-05 39tfi AVĖ, V/OODSIDE N. Y.

Insurance - Real Estate
JOHN ORMAN AGENCY

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

 TeL Vlrginia 6-1800 

REW YORK CHICAGO 3

Paskolos—geromis sąlygomis.
Aukštos palūkanos už indėlius.

86-01 114th Street Rkhmond HiH, N.Y. 11418 — (212) 441-6799
6755 S. Western Avenue Chicago, Hl. 60636 — (312) 47S-2242

VVoodhavM. N.Y. 1142* 
Tai. 849-7240 —

3

- HAVĖN REALTY -
Reni Estete • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraodtanas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par- 

* davimas, apdraudos, IncomeTu užpildymas. Mutual Ftmdta — Pl-
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Laikrašti tvarko REDAKCINE KOMISIJA.
Straipsnius Ir korcapsndsndjM redakcija taiso savo nuctiOra. Nenaudoti straipsniai 
saugomi ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirąžyti straipsniai nebOtinai 
HreTžkia redakcijos nuomong. Už akelbimg tarini Ir kribg redakcija neatsako.

Kultūra ir kūryba laisvėje
Trečią Kultūros kongresą 

atidarant, buvo pastebėta, kad 
šį kartą nepramatoma pravesti 
eilės rezoliucijų, kurios vėliau 
tik liktų protokolų lapuose. Ap
sispręsta už keletą sugestijų, 
perteikiamų atitinkamom orga
nizacijom. štai tos kongreso 
prezidiumo prisiųstos sugesti
jos:

“Kultūros kongresai yra po
zityvi mūsų gyvenimo apraiš
ka, nes jie įgalina*.

“1. susitikti visų mūsų sri
čių kultūrininkus ir kultūros 
darbuotojus, ------- -

“2. apžvelgti kultūrinius lai
mėjimus ir ryškinti trūkumus,

“3. Sudaryti sąlygas reikštis 
naujai kūrybinei iniciatyvai, ro
dančiai Tautinę mūsų gyvybę 
ir užsimojimus.

“Siekiant kultūrinio gyveni
mo lygio kėlimo ir kultūrinių 
vertybių atrankos, kongresas 
pasisako už būtinumą kompe- 
tentingos vertinamosios ir
skatinamosios kritikos. Tai tu
rėtų būti vienas iš pagrindinių 
mūsų kultūrininkų ir spaudos 
rūpesčių.

“Taip pat visos kultūrinės 
mūsų pastangos ateityje atpa- 
laiduotinos nuo ideologinių, po
litinių, asmeninių mūsų aistrų, 
nuotaikų ir sprendimų, pripa
žįstant kūrybinę laisvę ir teisę 
jai išsakyti. Dėl to viešąją nuo
monę formuoją veiksniai (spau
da, radijas, organizacijos ir k.) 
prašomi kurti reikiamą mūsų 
kultūrinio gyvenimo atmosferą 
ir šia linkme nuteikti visuome
nę.

“šios Kultūros kongreso su
gestijos yra perteikiamos ati
tinkamoms institucijoms, besi
rūpinančioms mūsų kultūrinio 
gyvenimo sritimis: Lietuvių 
Bendruomenei, Lietuvių Fon
dui, šiaurės Amerikos Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungai 
bei kitoms organizacijoms.”

Kongreso baigiamojo posė
džio metu buvo skaitomi ir at
skirų sekcijų nutarimai, bet, iš
skyrus to posėdžio dalyvius, tie 
nutarimai platesnės lietuvių vi

suomenės ir spaudos oficialiai 
nepasiekė.

Būtų naivu laukti, kad kon
greso paskaitose ir diskusijose 
iškeltos mintys bei nutarimai 
tuoj virstų galingai veikiančia 
jėga. Būtų per daug iš kongre
sų to laukti. Žvelgiant į kong
resą kaip draugėn susitelkimą 
tų, kurių darbais emigracijoje 
remiasi lietuviškos dvasios ir 
kultūros išlaikymas ir naujas 
kūrimas, čia susirinko rašyto
jai, menininkai, muzikai, moky
tojai, mokslininkai... Naudin
ga, kad vertinta turimos kul
tūros vertybės, peržvelgta da
barties būklė, planuota kūry
bingai ateičiai.

Tokius kongresus tektų lai
kyti ne vien tik specialistų są
skrydžiais. Ne mažiau svarbi ir 
stebinti bei tom vertybėm besi
naudojanti visuomenės daugu
ma. Ji, kūrėjų darbą pripažin
dama ir Įvertindama, suteikia 
bent moralinę atramą kūrėjų 
ateities veiklai. Ne visi kongre-
so įvykiai sutraukė lygų stebė
tojų skaičių. Literatūros vaka- 
r o programą stebėjo apie 
800, kongreso atidaryme ir 
uždaryme dalyvavo apie 50 0, 
muzikiniai pastatymai du kar
tus sutraukė pilną auditoriją 
klausytojų, bet atskirose sekci
jose dalyvių skaičius įvairavo 
tarp 30 ir 200.

Komunistų okupuotame kraš
te neįmanoma lietuviška kultū
ra ir kūryba be komunistinės 
indoktrinacijos. Čia laisvės yra, 
bet ir atostoginio savaitgalio 
sąlygos nepaskatino didesnio 
entuziastų būrio pasinaudoti tu
rima laisve ir pasidžiaugti kul
tūriniais atsiekimais.

Kūrybinės laisvės besiekiant, 
ar nepramatoma paslysti į ki
tą kraštutinumą? Negalima už
ginčyti, kad teigiamas dalykas 
kultūrinėse pastangose atsiribo
ti nuo ašmeninių aistrų, nuotai
kų ir sprendimų. Bet kokia 
kryptim žengs kūrėjas, atsipalai
davęs ir nuo ideologijos? Per
vertinta ir nesuprasta laisvė 
lengvai virsta iškrypusiu sauva
liavimu.

"Pons tur auksą ant 
kojų ir pirštų.. "

D. Poška

Amerikiečiai negaili pinigo 
Kalėdų dovanom. Amerikos 
pramonė netingi jų prigamin
ti. Krautuvių lentynos links
ta nuo prekių naštos, sunku 
prie jų prisigrūsti. Mieste ne
rasi laisvos vietelės ratam pa
statyti.

Dovanos perkamos ne tik 
artimiesiem, giminėm, bet aps
čiai jų skirta ir išperkama na
mų ir laukiniam gyvulėliam.

Dovanų įvairumas pralenkia 
vaizduotės ribas. Ne tik žais
lai, bet apranga, avalynė ir ki
ti reikmenys, nekalbant apie 
prabangos dalykus — žibėte ži
ba.

Kalėdų dovanomis prisime
nama didžioji Dangaus dovana 
žmonijai — Išganytojo gimi
mas. Toji pat šventė paskata 
na prisiminti draugus, pažįsta
mus, jiem bent kartą per me
tus pasiunčiant sveikinimo 
laiškelį gražiai išdailintą pa
veikslėli.

Kalėdose prisimename ir pa
vergtą tėvynę. Nėra abejonės, 
kad Amerikos lietuvis pasiun
čia savo giminėm ir artimie
siem ne blizgantį atviruką, o 
rimtą siuntinuką. Tuščias laiš

Owen J. C. Norem, buvęs nepaprastas pasiuntinys Lietuvai, pasakoja savo prisiminimus iš diplomatinės tar
nybos Lietuvoje per jo knygos “Timeless Lithuania” pristatymą Los Angeles lapkričio 25. šalia sėdi Karolė 
Dambrauskaitė, I. Mažeikaitė, Liet. gen. konsulas dr. J. Bielskis ir Los Angeles Tautinės Sąjungos pirm. B. 
Dūda. » Nuotr. L. Kanto

kas ar atvirutė iš Amerikos 
Lietuvon vistiek sukelia oku
panto dėmesį, įtarimą, gal net 
sustiprina gavėjo sekimą. Siun
tinėlis, gautas iš Amerikos — 
labai reikalinga parama, nors 
taip pat atkreipia bolševikų dė
mesį.

šventės jau atbėga, norisi 
pakalbėti apie pavergtų neži
nomų lietuvių pasveikinimą iš 
Amerikos Kalėdų dovanų nuo
biromis. Galima spėti, kad JAV 
lietuviai kasmfet išleidžia arti 
milijono dolerių artimųjų para
mai į Lietuvą. Tai didelis ir 
gražus darbas, bet tai nėra nei 
didelė tautinė, nei krikščio
niška dorybė. Mat, artimiesiem 
padėti yra sąžinės uždėta pa 
reiga, ir gerai daro, kas ją at
lieka. Tačiau bendrajai lietuvių 
šalpai visi JAV lietuviai 1967 
metais neišleido gal 50 tūkstan
čių dolerių, L y., pagelbėjo tik 
tūkstančiui šeimų, bevardžių, 
kančioj paskendusių tautiečių, 
esančių už geležinės uždangos.

Kodėl taip nutinka?
Pirmiausiai, Bendrojo Ame

rikos Lietuvių šalpos Fondo lė
šos yra labai ribotos, o naujų 
medžiagų siuntos į Lietuvą la
bai brangios. Turimom Balfo 
lėšom 1967 metais tik keli šim
tai nebrangių siuntinių pasiųs
ta. Dėl lėšų stokos Balfas šel
piamųjų neieškojo, o džiaugėsi, 

kad galėjo patenkinti gautus ir 
rimtai pagrįstus prašymus.

Labai gaila, kad esamose są
lygose negalima viešai skelbti 
nei kokių kategorijų tie prašy
mai, nei kaip jie Balfą pasiekė.

Jei Balfas būtų turėjęs dau
giau lėšų, būtų galėjęs Lietu
vos šalpai dvigubai daugiau pa
naudoti.

Siuntinio į Lietuvą ar Sibi
rą išlaidos yra dviejų rūšių: 
išlaidos už medžiagas ir apmo
kėjimas agentūros muito, paš
to, patarnavimo, draudimo iš
laidos.

Nėra vilties, kad kada nors 
bus galima sumažinti siuntinių 
pašto išlaidas, arba kad oku
pantai atsisakytų muito. Agen
tūrų tarnautojai taip pat visad 
reikalaus atlyginimo už savo 
darbą. Taigi ir ši išlaidų pozi
cija sunkiai pakeičiama ir ji 
sudaro arti 50 procentų visų 
siuntinio išlaidų.

Tačiau naujų medžiagų Bal- 
fui JAV lietuviai galėtų leng
vai paaukoti ir tuo būdu siun
tinių išlaidas žymiai sumažinti.

Va, Kalėdos praeis. Peržiū
rėkime dovanas. Kiek ten yra 
mums nebūtinų dalykų, kurie 
Lietuvoje brangesni už pinigus. 
Pirmoje eilėje turiu galvoje 
aprangą, naujus, nenešiotus rū
bus. Viskas tinka Lietuvai, vis

ką naują Balfas gali panaudo
ti siuntiniam į Lietuvą, net min
ko kailinius, ar nylono kojines.

J Lietuvą galima pasiųsti ir 
kitų dalykų, kurie vartojimui 
tinka, išskyrus gal elektrinius 
įrankius, nes ten skirtinga 
elektros srovė. Turiu mintyje 
(net ir vartotus, bet gerame 
stovyje) laikrodžius, auskarus, 
retežėlius, apyrankes, lietsar
gius (trumpus) ir pan. Tie da
lykai Amerikoje kainuoja kelis 
dolerius, mums dažnai nerei
kalingi, o Lietuvoj verti šim
tus rublių. Viena senutė už ke
lias skarutes (“babuškas”) nu
sisamdę net tris bulvių kasė
jas, kurios nukasė bulvių dar
žą, priskaldė žiemai malkų,-ku
rių visai žiemai (už megztuką) 
atgabeno kolchoznikas.

Mieli tautiečiai! Kovokime 
dėl Lietuvos laisvės, bet taip 
pat padėkime ir pavergtam lie
tuviui. Padėkime jam atsisaky
dami mums mažai reikalingų 
kalėdinių dovanų, persiųsdami 

KULTŪRINIŲ DARBŲ FINANSAVIMAS
Dar prieš oficialų Kultūros premijų mecenatus. Yra ir ki- 

kongreso atidarymą, kelios sek- tur pasiturinčių lietuvių, pajė-
cijos lapkričio 24, penktadienį, 
nagrinėjo jom patikėtus klausi
mus. Vienoje iš jų svarstyta 
"Kultūrinių darbų finansavi - 
mas".

Sekcijai vadovavo Vincas lg- 
naitis, Kanados Lietuvių Fon
do pirmininkas.

Pagrindini referatą skaitė 
dr. A. Razma. Priminė, kad pi
nigų pakanka, tik reikią rasti 
būdų kaip juos surinkti. Tel
kiant lėšas kultūriniam dar
bam finansuoti, referentas ra
gino nukreipti dėmesį i ketu
rias sritis.

1. Bendras fondas. Steigiant 
Lietuvių Fondą, iškilo įvairiau
sių pritariančių ir smerkiančių 
nuomonių, bet dabar jau mato
mi apčiuopiami vaisiai, kai 
vien tik šiais metais gauto pel
no 20,000 dol. paskirta kultū
riniam reikalam. Sukrovus mi
lijoną, to pelno bus apie 70, 
000 dol. kasmet. Tai irgi gal 
nepadengs visų kultūrinių iš
laidų ir nepadės Įgyvendinti vi
sų gražių sumanymų, bet jau 
bus didelė paspirtis kultūrinio 
gyvenimo puoselėjime.

2. Vienkartiniai mecenatai at
skiriem įvykiam ar žygiam. 
Referentas pavyzdžiu čia sumi
nėjo “Draugo” romano metinių 

jas Balfui (105 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. 11211), kad 
Balfas visa tai nusiųstų į Si
birą ar Lietuvą.

Gal kartais gaila skirtis su 
dovana, gauta iš mums artimo 
žmogaus. Tačiau dovanos davė
jas niekad nekaltins, priešin
gai, džiaugsis, jei jo dovanėlė 
bus panaudota lietuvio skaus
mui mažinti.

Tautos nelaimės metais net A‘ 
didieji turtingi kraštai renka 
auksą, brangenybes tautai gel
bėti, atsisako blizgučių, pra
bangos.

O nėra didesnės nelaimės 
lietuvių tautai, kai ant jos už
gulė raudonas rūkas, šios, tra
gedijos metu mums prašmat
nios puošmenos netinka, nes 
mūsų ausis turi pasiekti pa
vergtųjų (Dionizo Poškos iš
sakytas) šaukimas: “Pons tur 
auksą ant kojų ir pirštų, o aš 
be skatiko gyvenu ir mirštu"

Kun. L. J a n k u s 

giančių tapti bent vienkarti
niais mecenatais.

3. Klubai ir organizacijos. 
Lietuvių visuomenėje yra ne
maža ilgaamžių klubų, kurie sa
vo ižde turi nemažas sumas, o 
narių skaičius ne tik nebedi- 
dėja, bet jau artėjama prie lik
vidacijos. Būtų labai prasmin
ga, kad tokie klubai save įam
žintų bendrame Lietuvių Fon
de. Atskiros organizacijos, pasi
žyminčios finansiniu pajėgu - 
mu, taip pat sėkmingai gali 
prisidėti prie kultūrinių darbų 
rėmimo. Pavyzdžiu nurodyta 
Ohio arba Illinois Lietuvių Gy
dytojų draugijos, skiriančios 
premijas kultūrininkam ar pa
ramą svarbiem kultūriniam į- 
vykiam.

4. šventės ir manifestacijos 
ne kartą surenka daugiau lėšų, 
negu susidaro išlaidų. Likutis 
panaudotinas kultūrinei veik
lai. Pavyzdžiu nurodytas pas
kutinės Dainų šventės pelno 
likutis, kaip tik paskirstytas to
kiem tikslam.

Anatolijus Kairys savo pra
nešime siūlė atkreipti daugiau 
dėmesio į mecenatus. Jie visad 
buvo gerbiami dėl savo dos
numo ir kultūrinių darbų Įver- 

(nukelta į 4 psl.)

JURGIS JANKUS

PEILIO
AŠMENIMIS

TRUŲ VEIKSMŲ DRAMA
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ANTANAS
Laima pati gali pasakyti.

LAIMA
Aš nieko negaliu pasakyti. Ir Antanas ir Karpen- 

ko man abu vienodi. Buvau kalėjime ir vėl galiu 
eiti...

DAŲGVYDAS
Ten, Laimute, eisim visi, jeigu eisim. Bet aš galvo

ju, ar negeriau būtų visą velniavą nutraukti čia pat. 
Pasiimu tave, Antaną ir išeinam visi į mišką. Antanui 
irgi būtų nebloga miško oras. Ir beržo eigulio kieme 
dar niekas nenukirto. Kai eina gyvybės klausimas ,tai 
aš pasirengęs už ją bent užsiprašyti ko brangiausiai. 
Už vieną lietuvį dešimt ruskelių ne perdaug.

LAIMA
Gal ir geriau būtų. Bet aš noriu gelbėti, kas gali

ma. Einu pasišnekėti, o jūs būkite pasiruošę.

ANTANAS
Aš manau, kad Karpėnko darys, ką Laima patars.

DAŲGVYDAS
Matau, nori lengvai savo kailį išnešti. Bet gal ga

lėtum dar vieną klausimą atsakyti: kokiomis sąlygomis 
jis viską darys?

ANTANAS
Savo sąlygų man jis nesakė.

DAŲGVYDAS
Arba tu mums jų niekada nepasakysi. O jeigu ir 

pasakytum, naudos iš to niekam nebūtų.
(Atsisukęs į Laimą).

Ar tu tikrai ryžties dar kartą eiti į panteros lizdą?

LAIMA
Aš manau, kad kitokio išėjimo kaip ir nėra.

DAŲGVYDAS
Aš ką tik sakiau, kad yra.

LAIMA
Bet pirma reikia išmėginti kitus. Aš vistiek ryž

tuos eiti ir kalbėti.

ANTANAS
Jūsų miltinis užsikirtimas niekada nebuvo nie

kam naudingas.

DAŲGVYDAS
(Lyg nenugirdęs Antano pasakymo.)

Gerai, eik. Aš eisu vakarienės paruošti. Kur vis
kas yra?

LAIMA
Kumpį ir dešras rasi spintoj, virtuvėj. Degtinė 

sustatyta kampe už spintos. Tiesa, kad ir mano galva. 
Kitą kumpį vakar pamerkiau. Jį reikia išimti perplau
ti, paskum užkaisti. Arba verčiau aš pati.

(Pradeda atsisegioti paltą.) '

DAŲGVYDAS
(Sulaiko)

Rasiu ir padarysiu. Pagaliau čia kol kas mano namai, 
o virti per tuos keletą metų irgi pramokau.

(Į Antaną)

Bet vistiek dar turiu ir tau šį tą pasakyti. Ir Laimai 
girdint, kad jai girdint pasakytum ir tam savo dievai
čiui Karpėnko. Pirmas reikalas, aš atvedu šį vakarą sa
vo vyrus ne išduoti, bet kad geresnio sprendimo šian
dien neturiu. Aš pats kartu ateinu su jais pasiduoti. 
Atvirai sakau, jog netikiu nė vienu jūsų žodžiu, kad 
aš nebūsiu teisiamas. Tai yra pažadas, kurio niekas 
ne tik nelaikys, bet ir nemano laikyti. Mano tikslas, 
kad būtumėm suimti ir būtumėm teisiami ne tavo ir ne 
Karpėnko teismu. 2inau, kad iš komunistinio teismo 
teisybės tikėtis būtų kvaila, bet šiuo metu jis bus mums 
geresnis, negu beprasmis žudymasis. Nei aš nei kuris 
nors iš mano vyrų nieko nenužudėme ne kovoj, ži
nau, kad tokie nusikaltimai Ims verčiami ant mūsų 
galvų, bet tai tokia komunistų prigimtis. Teisybė?

ANTANAS
Ne, bet aš nematau jokio reikalo ginčytis.

DAŲGVYDAS
Gerai, kad nors tiek turi drąsos pasakyti. Užtat da

bar klausyk ir gerai įsidėmėk. Kiekvieną žodelį kišenėn 
susidėk. Aš ne vieną kartą spendžiau spąstus jums ir 
žinau, kokie geri meisteriai spąstininkai esate jūs. To
dėl neinu į jūsų spąstus nepasiruošęs. Ir tu ir tavo 
Karpėnko gerai žinote, kad patikimų draugų žmonių 
tarpe aš ir mano vyrai turime bent šimtą kartų dau
giau, negu jūs. Yra tam tikri žmonės, kurie žino, kas šį 
vakarą turi įvykti. Bet jeigu įvyktų skerdynės, nei tu 
nei Karpėnko niekur nepasislėpsite nuo jų rankos. Gal 
net nė rytojaus ryto nesulauksite. Jeigu skerdynių ir 
neįvyktų, gali būti kitokių nužudymų. Gali kuris nors 
mano draugų nužudyti mane už išdavimą ir pats tapti 
nužudytas mane beginant, sakysime, kad ir tuo pačiu 
pistoletu, iš kurio šovinius ką tik iškrapsčiau. Arba 
tuo pačiu keliu gali būti nužudyta Laima ir aš, ar dar 
kaip kitaip. Aš kažin kaip jaučiu, lyg šiandien eičiau 

į savo paties pakasynas.

(Į Antaną)

Ar tu to nejauti?

ANTANAS
Jeigu išgyvenau didžiausio partizanų siautėjimo 

metu, nemanau, kad. man kas šiandien beatsitiktų. 
Man atrodo, kad ir aš ir jūs nuo šiandien pradėsim 
gyventi normalų gyvenimą.

DAŲGVYDAS
Bent banditais šį sykį nepavadinai — tai jau būtų 

geras ženklas, jeigu nebūtų spąstų dalis.

ANTANAS
Klausyk, Daugi, argi kita pusė negali būti nors ir 

per nago juodumą nuoširdi?

DAŲGVYDAS
Žinoma gali, tik ligi šiol nė sykio nebuvo. Aš 

keršto nenoriu, bet įspėju
(Prieina visiškai arti ir tvirta ranka kie

tai paima Antaną už peties, kad tas net pa
linksta):

jeigu atsitiktų bent vienas nužudymas ar suimant ar 
transportuojant, bus atkeršyta dešimteriopai. Ir kerš
tas prasidės nuo tavęs ir Karpėnko. Ir nemėginkite ku
rio nors mūsų po slenksčiu pakasti. Nepakasite, nes 
mano žmonių bus ir suimančiųjų ir transportą lydin
ėtųjų tarpe. Net tarpe stribų. Jie prisitaikė. Jie kartu 
gyvena su jumis, kartu dirba, bet nepasikeitė. 2iūrėk, 
kad mano sąlygas pasakytum Karpėnko. Aš nenoriu, 
kad žmogus nukentėtų neįspėtas.

ANTANAS
* Ar tu manai, kad jis tikės?

(Bus daugiau)
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8 E. Peari Street, Nashua, N. H. — Tel. 882-0731

Svefcma savo klijentus Kalėdų ir Naujų Metų proga

Degasis Insurance Agency, Ine.
Complete INSURANCE Service

4 Olive Street, Nashua, N. H. Telefonas: 882-4641

Sveikina visus Kalėdų švenčių proga ir linki laimingų 

Naujų Metų

171 West Peari Street, Nashua, N. H.
■MatM’

DA*MHtNKAS

Nuotr. V. Maželio

GRAŽI KALĖDŲ DOVANA

“TEŽYDI VELIA! LIETUVA", Lietuvos Vyčių choro, vadovaujant 
mus. Faustui Strbttai, {dainuota 17 VetuvMkų dainų: Eisim girion. 
Beauštant! aidroH. Vkttos, OL motinėle, Mergaitė, K*" tas miežio 
grūdas, Gieda gaideliai. Per Klausučių ulyttię. Laisvųjų daina. Man

PAVERGTOS TtVYNtS MUZIKA Nr. 1. {dainuota solistų ir chorų 
12 liet dain;: Sesuo, žydrioji Vilija, žvaigždute, Pasvarscyk ancela. 
Kaip gi gražus itktpttų darželis. Kūmute širdele, Atakrend sakalėlis, 
Oi nėra niekur, Šokių scena, Pasisveikinimo choras, Udrio daina, 
Vaivos daina ir Vaivos bei Naglio duetas.

PAVERGTOS TĖVYNĖS MUZIKA Nr. 2, 12 lietuviškų kūrinių: 
Vilniaus žiburiai, Aguonėle, Atverkit langus, Dožai, Šiandien visur 
tik porelės, Tu pamok man ranka. Kaimiečių polkutė, Birutės val
sas, Polka iš Dzūkijos, 8ią naktelę (valsas), žemaitiška polka ir 
Aukštaičių kadrilius.

šių plokštelių yra nedidelis kiekis, todėl norintieji įsigyti prašom 
rašyti: DARBININKAS, 910 Wilk>ushby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221

Rimos ir Juozo Bružinskų

Merry Christmas and a Happy New Year 

to all our members

Canadžen Club
NASHUA, N. H.

Linki linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

S. Baracewicz & Son
FUNERAL HOME

Juozas Baracewicz, laidotuvių direktorius — Notary Public 
254 W. Broadway, So. Boston, Mass. — Tel. 268-2590

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki visiems

TAVERN HOTEL
9 Clinton St, Nashua, N.H.

Rooms by day or week — S. Docos, Mgr.

67 Easf Peari Street, Nashua, N. H.
’ Tai viena iš didžiausių radijo, televizijos, Hi-Fi Stereophonic Play- 

ers Sound, Intercom. Systems, Maytag VVashers-Dryers ir kitokių
’ daiktų krautuvė. Dabar prieš Kalėdas turi didelį pasirinkimą. Už- 
’ eikite ir pamatykite ką galite pirkti. Zenith - Motorola, Color TV 
; parduodami prieinamomis kainomis.

Sveikina visus Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
---------- Tel. 883-5722 ----------

Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių proga sveikina visus

e , 75 West Peari Sireet, Nashua, New Hampshire
s Tel. 883-7981
j Šioje brangenybių krautuvėje galima pirkti geriausios gamybos 
į laikrodėlių — vyriškų ir moteriškų; deimantinių ir kitokių žiedų; 
į spilkučių ir kitokių brangenybių, tinkamų Kalėdų dovanoms.
> Užeikite pamatyti.

Diamonds - Wątchcs - Sterling - China - Crystal “Bridal Registry”

Nuoširdžiai sveikina visus Kalėdų švenčių proga 
ir linki laimingų Naujų Metų

575 Lavvrence Street, Lowell, Mas
TeL 452-7361 

VLADAS PAULAUSKAS

Linksmų Kalėdų ir laimingų

Naujų Metų visiems savo

- klijcntams linki sis bankas.

Lietuviškasis jaunimas
Jaunimo metų kongresas pra

deda brandinti savovaisius ir 
Vokietijos lietuvių tarpe. Po 
pradinės tylos, kuri daugeliu 
atvejų bebuvo ženklas jauni
mo pasyvumo, o veikiau rodė, 
kad senimas bauginasi galimų 

’■ varžovų, lietuviškasis Vokieti
jos jaunimas pradeda surasti 
savo vietą. Birželio mėn. buvo 

i susibėgę Esslingene, o lapkri
čio 24-26 susirinko Kaiserslau- 

; terne. Sukvietė ir programą 
suplanavo VLB Jaunimo sekci
jos valdyba. Globojo 8593 LS 

i lietuvių kuopa, vadovaujama 
kapt. Juozo Venckaus. O toji 
globa reiškė, kad be jokio sa
vo prisidėjimo visi susirinku
sieji gavo nakvynes ir buvo so- 

į čiai tris dienas vaišinami.
Tai nebuvo viso lietuviškojo 

Vokietijos jaunimo suvažiavi
mas, o tik pasiruošimas pla-

Kultūrinių darby

Vokietijoje

IndfcmHeod 
National 

Bank

HAPPY HOLIDAYS

Nashua, New Hampshire
Ėst. 1851

MM

(atkelta iš 3 psl.) .
tinimo. Tad gal . stambesnių 
mecenatų vardais pavadinti at
skiras institucijas, kuriom 
daugiau teko tokios paramos. 
Gelbstint gyvybę, kreipti dau
giau dėmesio Į gyvųjų vardus, 
nepaskęstant vien tradiciniuo
se ar mirusiųjų varduose. Va
saros stovyklas, mokyklas, ba
leto studijas ir pan. būtų gali
ma pavadinti mecenatų var
dais. Kai reikia pinigo, krei
piamasi Į pasiturinčius, bet ne 
Į mitologiją. Mecenatas, pagerb
tas ir Įvertintas dar jam gy
vam esant, savo gerą širdį gal 

i parodys ir tesamente tiem 
tikslam užrašydamas kokią su
mą.

A. Kairys taip pat siūlė ap
svarstyti galimybę visiem apsi- 
dėti tautiniu savanorišku mo
kesčiu —1 proc. pajamų, o taip 
pat Įvesti privalomą pelno mo
kesti nuo parengimų.

, ' Buvo taip pat perskaitytas ir 
: Toronte, Kanadoje, gyvenančio

Stepono Kairio pranešimas, 
i Fondų augimas nesąs propor

cingas Sėtuvių aukom, žmonės 
daug gausiau aukoja, kai 
tikslas aiškus ir betarpiš
kai apčiuopiamas, ypač jei pra- 
matoma viltis, kad šiom kul- 

. tūrinėm gėrybėm greit pasinau
dos ir jų pačių vaikai Telkiant 
lėšas, nepamiršti ir mažojo au
kotojo, o taip pat prisiartinti 
ir prie čia baigusių mokslus. Ir 
toki turėtų jausti pareigą grą
žinti tautinę skolą.

Dfokimįoo* šios mintys 
kiek praplėstos, bet taip pat ir 
kiek nuklysta nuo rengėjų min-

čiam suvažiavimui. Dalyvavo 
apie 30 esančių ar būsimų jau
nimo vadovų LB apylinkėse. 
Buvo atstovaujama Muenche- 
nas, Stuttgartas, Mannheimas, 
Heidelbergas, Kaiserslautemas, 
Duesseldorfas, Koelnas, Dort- 
mundas, Muehlheimas. Stud. A. 
Gegeckas iš Šveicarijos suva
žiavimui suteikė tarptautinį at
spalvį.

Po Jaunimo sekcijos valdy
bos pirm. kun. Damijonaičio 
atidaromo žodžio, penktadienio 
vakare sekcijos valdybos na
rys V. Brazaitis rodė filmą iš 
Jaunimo kongreso Chicagoje. 
šeštadienį globėjų vardu suva
žiavimą pasveikino kapt. Juo
zas Venckus, pasidžiaugdamas, 
kad lietuviškasis jaunimas ne
nuleidžia rankų ir vis tebėra 
lietuviškas. Pirmąją paskaitą 
laikė kun. Br. Liubinas. Temą 
“Lietuvis jaunuolis svetimoje 
aplinkoje” kalbėtojas vystė, 
nagrinėdamas'lietuvio jaunuo
lio ir svetimos aplinkos sąvo
kas, mesdamas išsamų žvilgsnį 
į svetur atsidūrusio lietuviško
jo jaunimo istoriją ir svarsty
damas dabarties uždavinius bei 
galimybes. Buvo suminėta vi
sa eilė jaunų lietuvių, kurių 
veikla istorijas eigoje įgalino 
lietuviškumą ^išsilaikyti šalia 
Lietuvos. Iš Vokietijos jauni
mo tarpo, tarp kitų, ypač bu
vo išryškintas inž. Prano Zun- 
dės asmuo, kuris, būdamas 27 
m. amžiaus, pirmininkavo VL 
Bendruomenei ir lemiančiai pri
sidėjo prie Vasario 16 gimna
zijos įkūrimo. Pagrindinis da
barties jaunimo uždavinys, pa
skaitininko nuomone, — bū
nant pilnaverčiu žmogum sa
vo užimamoje vietoje, liudyti

Lietuvai padarytą ir tebedaro
mą skriaudą.

švietimo komisijos ir Kr. val
dybos narė Alina Grinienė ki
toje paskaitoje svarstė jaunuo
lio veiklos galimybes LB apy
linkėje ir bendrai gyvenamo
joje aplinkoje. Kalbėtoja ypač 
iškėlė gražiąsias lietuviškojo 
būdo savybes, ragindama jas 
pasisavinti ir taip spinduliuoti 
į aplinką. Abi paskaitos buvo 
surištos su gyvomis ir įdomio
mis paties jaunimo diskusijo
mis.

šeštadienio vakaras, progra
moje pavadintas subatvakariu, 
buvo išpintas lietuviškais šo
kiais, dainom, humoru. Sekma
dienio programa pradėta ryt
metine stud. A. Gegecko paskai
ta, nagrinėjant jaunimo pro
blemas pačių jaunųjų požvilgiu. 
Vėliau — pamaldos, laikomos 
šio suvažiavimo minties iškėlė
jo kun. K. Senkaus. Galiausia 
Kr. valdybos reikalų vedėjas 
Vincas Bartusevičius kalbėjo 
apie pradėtą, leisti jaunimo laik
raštį “Jaunimo Žodis”, kurį jis 
redaguoja. Pranešimas išsivys
tė į bendrą pokalbį apie laik
raštėlio pobūdį, apimtį ir kitas 
jo problemas.

Programos tarpuose aptarta 
planuojamojo jaunimo visuoti
no suvažiavimo reikalai. Jis tu
rėtų įvykti ateinančią vasarą, 
įgalindamas jaunimą aktyviai 
įsijungti į Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo auksinį ju- 
bilėjų.

Suvažiavimą uždarydamas 
kun. V. Damijonaitis galėjo su 
pagrindu pasidžiaugti, kad jis 
buvo idomus ir pasisekęs.

ELI

siunčia dovanų siuntimus 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.
870 UNION AVENUE • Telef. EV 4-4952 • Brooklyn N.Y. 11211

“AIDAS” Radio-T.V. Lab.
»4-l7Jam.ic« Avė., Woodhawn, 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

JUOZO MISIŪNO

RAYS LIQLOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

1(8-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILU N. Y.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėja*

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

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

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

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
fiUdnės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šaUimi — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus { Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
T«L AL 44319 • 200 OreUrd $». New Yort. N.Y. 10002

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Imki Ą

PAUL H. KRAW
FUNERAL HOME

1248 Washington Street Nonvood, Massachusetts.

Patarnavimas dieną ir naktį

TeL 762-0482

finansuotinus reikalus.
Pramatytina premija poezi

jai ir dramai, o ne vien tik 
prosai. Lituanistinis institutas 
galėtų paruošti kasmet bent po 
vieną veiklą. Kaip būtina ob
jektyvi lietuvių literatūros isto
rija. Turint savo tarpe eilę pa
jėgių kultūrininkų specialistų 
įvairiose srityse, sudaryti jiem 
kūrybai palankias sąlygas, nes 
eilės specialistą niekas nestigę* 
bės pakeisti.

Estų sopranas Baltijos koncerte
Lapkričio 3 Jordan Hali sa- giai, kaip upelis, vienodas savo 

Įėję Bostone, Mass., įvyko estų 
dainininkės Helmi Betlem, sop
rano, koncertas. Turėjau keis
tą jausmą įėjusi į salę: juo ge
resnis koncertas, tuo tuštesnė klausytojo, 
salė.

Baltijos draugija yra vienin
telė šios rūšies organizacija, 
kuri neša ant savo pečių gerų 
koncertų ruošimo naštą, ir tai 
pačių koncertų labui, bet ne 
dėl kurių kitų tikslų. Argi atsi
lankymas į koncertus nėra ver
tas dėmesio?

Koncertas buvo puikus. Sce- 
non išėjo vidurinio amžiaus 
moteris. Bet kai iš jos plačios 
krūtinės pasklido garsai, užmir
šai jos išvaizdą. Jautei tik gar
so grožį ir šilumą.

Damininkė pradėjo koncertą 
Jacobo Peri “Invocazione di Or- 
feu” — jos balsas plaukė ly-

registruose, nerodąs jokių emo
cijų, klasiniai, intelektualiai. 
Jos kvėpavimas atrodė toks na
tūralus, kaip čia pat sėdinčio

Toliau — Luigi Cherubini 
“Avė Maria”. Pradžia buvo ty
li, balsas švelnus, tai skaus
mingas, tai žaidžiantis. Daini
ninkė pabrėžė elegantiškai žo

TeL (212) 497-8865

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taisymas

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

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENB — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas iflSE

267 St Niekotas Ave^ R<dgewood, N.Y.

džius “In mulieribus”, prašau- ynnmiuniHiiiiitniiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHUiuiE 
čiai praskambėjo “Sancta Ma
ria”, ir lygiai ramiai, kaip už
miegančiam kūdikiui ore pra
skriejo žodžiai “Mortis nos- 
trae”.

Robert Schumanno buvo pa
dainuotos keturios dainos, iš 
kurių giliausia Įspūdį paliko 
“Ich hab’ im Traum geweint” 
“Aš verkiau sapne”. Piano dai
navimas yra nelengvas dinami-

(nukelta į 8 psl.)

= (212) 3264)717

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

69“M Metropolttaa Ave^ Mlddle VflUge, L.I., N.Y.

Klb

f KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vaL p.p. 
Utkandttal U nuosavo* virtuve* 

Puikiausia vokiška virtuvą: ptetOa-vakarton* 
Teirautis kavinėje kur pastatyti autoraobil}.



DARBININKAS

Argentinos lietuviai
vanja šokią ansambliui, sekre-

muose paminėtas Darius ir Gi-

Ir ten, toje tolimoje šalyje 
gyvena lietuvių. Apie juos ne
daug girdime, bet ir ten yra 
lietuviškas draugijos, parapijos,

Veikliausia iš jų — Argenti
nos Lietuvių Centras. Draugija, 
senesnė net už Lietuvių Bend
ruomenę, — šiemet minėjo 41 
metų sukaktį. Si draugija 
daugiausia ir organizuoja visus 
minėjimus, pobūvius.

. Lietuvių Centras turi savo 
namus su sale, raštine, skaityk
la, bufetu. Vidaus įrengimo dar-

nimo teatras suvaidino komedi
ją “Jaunieji laimi”. B vaidinto
jų labiausiai išsiskyrė Z. Valad- 
kaitė, ypač savo dainavimu. 
Režisavo ir svarbiausią rolę 
atliko buvusi Kauno Vilkola
kio teatro aktorė Vilčinskaitė - 
Ryselienė. Po visos programos 
buvo vaišės.

Draugiškumo vakarienė su
rengta rugpjūčio 12. Programai 
vadovavo Alt Ruplėnas. Kele-

kaitė, jai pritarė orkestras. 
Centro pirmininkas J. Mičiulis 
pasveikino susirinkusius. Jis 
paskui nufilmavo visus šventės 
dalyvius. Po programos vyko 
šokiai.

Pavasario sutikimas įvyko 
rugsėjo 23. Kartu buvo renka- 

_ ma ir iškiliausia lietuvaitė. To- 
kartą), vicepirm. — Lilis Lem- kia išrinkta Ema Jankauskaitė.

- Už tai ji nemokamai keliaus į 
■----- -- Braziliją, kur sausio mėn. bus

A+A jaunimo stovykla. .
Tautos dieną rugsėjo 10 su

rengė Argentinos Liet Krašto 
Bendruomenė ir Lietuvai Iš
laisvinti Centras. Mišių metu 
giedojo šv. Cicilijos choras. Mi
šias aukojo ir pamokslą pasa
kė kun. J. Petraitis, po mišių 
prie kryžiaus sodelyje buvo su
sikaupimo valanda. Kalbą pasa
kė Z. Juknevičius. Salėje atida
rymo žodį tarė Ign. Podvalkis, 
pagrindinę kalbą pasakė agr. S. 
Mikelionis. Aušros choras, di
riguojamas V. Rymavičiaus, su
dainavo kelias dainas. Akompo- 
navo Aid. Cikštaitė. Solo daina
vo M. Zaviskienė, akomponavo 
jos dukra Nelida Zaviskaitė.

Programai baigiantis, išdalin
ti diplomai draugijom ir asme
nim, kurie daug prisidėjo ren
giant ketvirtą P. Amerikos Lie
tuvių kongresą. Tokius padė
kos diplomus gavo: Lietuvių 
Centras, Susivienijimas Lietu
vių Argentinoje, lietuvių para
pija, šv. Cicilijos choras, Auš- 

Zmona, sūnus, duktė, anū- ros choras, šokėjų grupė, Kri
kai ir proanūkei rinas Runimas, agr. St. Mike-

aikštė sportui, žaidimam.
Dirba čia visi — jauni ir se

ni. Dirba drauge, gerai sutarda
mi.

Lietuvių Centro valdybon iš
rinkti jaunieji: Julius Mičiu- 
das — pirm, (išrinktas trečią

beris, darbštus jaunuolis, vado-

JURGIS BELIAUSKAS,

gyvenęs Worcester, Mass., Eu- 
clid Avenue 6, mirė lapkričio 
8 d. 11 vai. ryto, sulaukęs 77 
metų. Velionis priklausė Lietu
vių Susivienijimo draugijai ir 
Lietuvių Klubui Worcestery. 
Buvo gimęs Lietuvoje. Ameri
koje išgyveno 60 metų. Di
dėliame nuliūdime liko žmona 
Verutė, sūnus Danielius Be- 
liauskas, su šeima gyv. Seattle, 
Washington, duktė Rutė J. O’ 
Neill, su šeima gyv. Shrewsbu- 
ry ir trys seserys Lietuvoje. 
Velionis buvo pašarvotas Pet
ro Karaliaus koplyčioje 74 Pro- 
vidence St. Aušros Vartų para
pijos bažnyčioje buvo gedulin
gos pamaldos, kurias aukojo gi
minaitis kun. Kuzinska$, taip

buvo rugsėjo 17. Katedroje bu

mišių prie Plasm Maye pirami-

Plokštelę įmiant Š k. j <L Algis Vasys, Violeta Bendžiūtė, Juozas Maher. Nuotr. V. Ramūno

Veronika Marcinkevičienė.
Programai vadovavo prof. Er-

lyvaujant pavergtom tautom ir 
daugeliui žmonių. K lietuvių 
kalbėjo Z. Juknevičius. Televi
zija ir spauda plačiai paminė-

Rugsėjo 22 salėje buvo spe
cialus aktas su kalbom. Per vi
są savaitę nuo rugsėjo 17 iki 
22 prie prezidento rūmų buvo 
iškabintos pavergtų tautų vėlia
vos. Dabartinė Argentinos vy
riausybė leido šią pavergtų tau
tų savaitę viešai švęsti ir ji pa
ti atitinkamu būdu atžymėjo.

Liet. Centre 41 metę sukak
tis paminėta spalio 11. Buvo 
mišios bažnyčioje už mirusius 
draugijos narius. Mišias aukojo 
kun. R. Balnis, MIC. Po mišių 
buvo bendri pietūs. Prieš tai 
spalio 7 minėjimas buvo ir cen
tro salėje su didele programa. 
Mažiukai vaikai pašoko tauti
nių šokių. Vadovavo Rasa Ruk- 
šėnaitė. Jaunimo tautinių šo
kių ansamblis, vadovaujamas 
Liudo Lemberio, pašoko kele
tą šokių. Akordeonu pagrojo 
Ronaldas Katunskis. Solo dai
navo N. Zaviskienė ir Zuzana 
Valadkaitė. Po minėjimo buvo 
vaišės. Juozas štušis

Philadelphijos lietuvių “Lito” PHILADELPHIA, PA 
klubo valdyba, susidedanti iš 
A. Dantos (pirm.), A. Norvai
šos ir R. Jako, nekaltintina už 
veiklos ar narių prieauglio sto
ką. Peržvelgiant klubo septyne- nėra šimtaprocentinis, 
rių metų veiklą, negalime ne
sistebėti faktais, jog klubo su
sirinkimai vyksta kas mėnesį, <

nario mokestis 100 proc. išren
kamas, narių dalyvavimas su
sirinkime retos išimties atveju

Į IŠ VISUR I

Hartford, Comu
GRAŽŪS PARENGIMAI

Lapkričio 18, šeštadienį, L. 
AP klubas surengė “Aido” cho
ro koncertą. Koncertas vy
ko didžiojoje klubo salėje. Cho
ras, diriguojamas muz. Jurgio 
Petkaičio, padainavo dešimt dai 
nų. Visas dainas sudainavo la
bai puikiai, tad iš publikos su
silaukė daug ir ilgų plojimų. 
Gaila, kad publikos buvo ma
žai. ‘ Nėbuvo kaip 'reikiant pa
reklamuota.

Po programos klubo šeimi
ninkės choristus ir svečius pui
kiai pavaišino.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo minėjimą lapkričio 26 su
rengė Hartfordo ramovėnai.

10 vai. ryto Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
buvo lietuviškos pamaldos. Pra
sidedant mišioms, į bažnyčią or
ganizuotai su vėliavomis įžygia
vo skautai ir Sabonio Postas. 
Šv. mišias lietuviškai aukojo

klebonas kun. Juozas Matutis. 
Šventei pritaikytą pamokslą ir
gi jis pasakė lietuviškai ir ang
liškai. Per mišias “Aido” cho
ras sugiedojo penkias lietuviš
kas giesmes, o pabaigoj— J. 
A.V. ir Lietuvos himnus.

Po pamaldų L.A.P. klubo pa
talpose Hartfordo romovėnai 
surengė šaunius pusryčius. Prie 
garbės stalo susėdo Lietuvos 
savanoriai — kūrėjai: Jurgis 
Dragūnevičius, Matas Palu
binskas, Primas špakauskas ir 
Petras Baltrukonis su žmono
mis. šalia savanorių buvo pa
sodinti sū .^žmonomis L. B. 
Hartfordo apylinkės pirm, pro- 
fes. Vai. Balčiūnas ir L.A. P. 
klubo pirm. Juozas Thomas.

Vaišes pradėjo ramovėnų 
Hartfordo skyriaus pirm. Adol
fas Maslauskas. Be jo, dar kal
bėjo prof. Vai. Balčiūnas, klu
bo pirm. J. Thomas ir k.

Svečius puikiai vaišino šeimi
ninkas Vaclovas Nenortas. Val
gius skaniai pagamino šeimi
ninkės: Lokadija Pilvelięnė, Ci
ną Jasinienė ir špakauskienė.

J. Bernotas

— Ateitininkę federacijos 
vadu išrinktas prof. dr. Justi
nas Pikūnas (Detroitas), Kon
trolės komisijon išrinkti: dr. 
Antanas Razma (Wilmingtonas, 
BĮ.), Alina Skrupskelienė (Chi- 
cago) ir prof. Balys Vitkūs (Chi- 
caga).

— Rinkimai į LB Prancūzi
jos krašto tarybą ir garbės 
teismą įvyks korespondenciniu 
būdu gruodžio 14-29. Rezulta
tai bus paskelbti 1968 sausio 
pradžioje. Rinkimus praveda 
krašto valdyba, padedama rin
kimam pravesti rinkimų komi- 

_ sijos, kuriai pirmininkauja pro- 
fes. dr. G. Matote ir sekreto
riauja inž. R. Bačkis.

— JAV ir Kanados Lietuvių 
Fronto Bičiulių naujai išrinkto
ji centro valdyba pasiskirstė pa
reigomis: Juozas Mikonis — 
pirmininkas, 24526 Chardon 
Rd., Richmond HTS, Ohio, 
44143, tel. (216) 531-2190, 481- 
6900; vicepirmininkai — Juo
zas Žilionis ir dr. Juozas Skrins- 
ka; sekt. — Vladas čyvas, ižd. 
— Jonas Vasaris, biuletenio 
reikalai — Vacys Rociūnas ir 
Viktoras Palūnas.

— New Jersey valstijos di
dieji amerikiečių dienraščiai 
pranešė, kad Dickinson aukšto
sios mokyklos sporto salė, Jer
sey City, N. J., bus pavadin
ta “Alfred Blozis memorial 
gymnasium”. Tuo pagerbiamas 
Alfredas Bložis, žymus futbo
lininkas, žuvęs Prancūzijoje 
antrojo Pasaulinio karo metu.

— Valdas V. Adamkavičius 
atsistatydino iš Lituanus Fun
dacijos pirmininko pareigų.

V. Bendžiūtė yra studijavu
si dainos meną ir šiuo metu 
dėsto dainavimą vietos Vinco 
Krėvės vardo šeštadieninėje 
mokykloje. Plokštelėje, šalia 
nauju stiliumi įdainuotų lietu
viškų dainų, taip pat įterpta ir 
keletas naujai sukurtų, pritai
kant būdingas melodijas. Dai
nom pritaria trys gitaros ir 
kontrabasas. Plokštelę meniš
kai apipavidalino V. Ramūnas.

“Lito” klubas gruodžio 8 
Latvių klubo patalpose suruo
šė plokštelės pristatymą.

— Dr. Antanas Razma, Lie
tuvių Fondo valdybos pirm., 
bus pagrindinis kalbėtojas ne
priklausomybės šventės minėji
me. Minėjimą ruošia Philadel- 
phijos — Pietinės Jersey LB 
apylinkių ribose veikiąs Jubi
liejinių metų komitetas. Minė
jimas įvyks 1968 vasario 11.

Kas yra “Lito” klubas ir ka
me glūdi jo pasisekimas? At
sakymo tenka ieškoti klubo pir
mo susirinkimo, įvykusio 1960 
gruodžio mėn., protokole. A. 
Norvaišai sutelkus, visą eilę 
bendraminčių, pirmo susirin
kimo metu buvo įkurtas Phila- 
delphijos lietuvių investavimo 
klubas, kurio nariai vieningai 
pritarė pasivadinti Lietuvos 
valstybės monetos “Lito” var
du. Pagrindinis klubo tikslas 
— sutelkti nariam progą susi
pažinti ir dalyvauti J.A.V. kor
poracinių akcijų rinkoje. Val
džios įstatymais remiantis, klu
bas yra uždaras ir jo narių 
skaičius negali viršyti 15. Da
bartinė klubo apyvarta siekia 
$100,000 sumą ir, neoficialio
mis žiniomis, turimas klubo ka
pitalas siekia $10,000 sumą. Su
sirinkamai pravedami lietuvių 
kalba.

Dauguma šio akcijų klubo 
narių aktyviai įsijungę lietuviš- 
kon veiklon. Šių susipratusių 
klubo narių pastangomis atlie
kama ir netiesioginė klubo pa
skirtis — lietuviškų reikalų rė
mimas. “Lito” klubas pinigi
nėm aukom nekartą parėmė 
vietos LB Balso radijo pro
gramą, Jaunimo kongresą, o 
artėjančių Jubiliejinių metų iš
vakarėse, siekiant jaunųjų mū
sų talentų ugdymo ir populia
rinimo, išleidžia jaunos solis
tės Violetos Bendžiūtės ilgo 
grojimo “modernios išraiškos” 
stereo plokštelę — “Toks mū
sų likimas”.

PAAIŠKINIMAS 
"SVEIKA MARIJA" LIETU- 

VISKO VERTIMO REIKALU

Brangiam tėvui

BALIUI BOBELIUI

Vyskupas Vincentas Brizgys

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

Pasižadu ii viso paaukoti ateityje statybų fondui

ADRESAS

MAS Centro Valdyba

A f A

PRANUI LEMBERTUI

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š.m. 
gruodžio mėn. 6 d. Lietuvoje mirė mūsų mylimas brolis 
ir dėdė, sulaukęs 75 m. amžiaus,

A f A

inž. ROMUALDAS DOVYDĖNAS
Nuliūdusi sesuo
Jadvyga Valienė iv vaikai

M.AS. 1967 METŲ ŽIEMOS 
IDEOLOGINIAI KURSAI —

SUVAŽIAVIMAS

Žiemos kursai -suvažiavi-staiga mirus, inž. A. Bobelį ir šeimą skaudaus liūdesio 
valandoje giliai užjaučiame

Danutė ir Liutaveras SIEMAŠKOS

KAIP GREIT PRADĖSIME
PASTATŲ DYDIS IR GROŽIS

jūsų rankose
LAUKIAME PAGALBOS!

mirus, liūdesio prislėgtus žmoną Moniką ir sūnų Vitai į 
su šeima nuoširdžiai užjaučiame

Alisa ir Mykolas PAKŠCIAI

Jankauskas ir kun. J. Stepo
naitis. Po pamaldų velionis 
nulydėtas į šv. Jono kapines.

Nuliūdę

MIRĖ KUN. A. J. SINKEVIČIUS
Kun. Antanas J. Sinkevičius, 

ilgametis Plymouth ir Lynwood 
lietimų šv. Kazimiero parapi
jos klebonas, lapkričio 21 mirė 
šv. Marijos viloje, Elmhurste.

Velionis buvo gimęs 1894 
birželio 3 Sugar Notch, Pa. Už
baigęs vietines mokyklas, kurį 
laiką darbavosi prie Lehigh 
Wilkes Barre anglies kasyklos 
kaip durų prižiūrėtojas. 1913 
baigė šv. Bonaventūros kolegi
ją. Baigęs Movint St. Mary’s ku
nigų seminariją Emmitsburg, 
Md., 1916 gruodžio 21 Scranto- 
no šv. Petro katedroje buvo 
įšventintas kunigu. Buvo dar 
pradėjęs lankyti Katalikų uni
versitetą Washingtone, bet 
dėl lietuvių kunigų stokos ne
trukus buvo paskirtas Duryea 
šv. Juozapo parapijos klebonu.

Plymoutho šv. Kazimiero pa
rapijos klebonu buvo paskir
tas 1924 kovo 1. Anglies kasyk
lų požeminiai iškasimai gero
kai apžalojo bažnyčią. Teko ieš
koti naujos vietos ir statyti 
naują bažnyčią. Lynwood sek
cijoje pastatyta nauja graži baž
nyčia, klebonija, seselėm vie
nuolynas ir mokykla. Sveikatai 
gerokai pašlijus, vyskupas jį 
paskyrė emeritu, o į šv. Kazi
miero parapiją klebonu pasky
rė kun. Mykolą Ožalą.

Kun. A. J. Sinkevičius

25 palaidotas parapijos kapinė
se, Muhlenburge. Pontifikali- 
nes mišias koncelebravo vysk. 
Carol McCormick, prel. F. A. 
Costello, prel. L J. Paznans- 
kas, kun. M. C. Ožalas ir kun. 
A. J. Norkūnas. Turiningą pa
mokslą, apibūdinanti velionies 
gyvenimą ir darbus Bažnyčiai 
ir savo tautai, pasakė prel. J. 
V. Miliauskas. Pamaldose taip 
pat dalyvavo ir vysk, augzilia
ras Klonowski, 49 kunigai, 
daug vienuolių seselių ir minia 
parapiečių. '

Nuliūdime liko seserys I. M. 
Stadulienė ir E. Swartz, bro-

Kun. A. J. Sinkevičius iš šv. liai Petras ir Pranas, kiti arti- 
Kazimiero bažnyčios lapkričio mieji ir gausus bičiulių būrys.

mas šiais metais įvyksta gruo
džio 26 — sausio 1 “Daina
voje”, Manchester, Mich. Ka
dangi “Dainava” žiemos metu 
gali tik minimalinį skaičių ap
gyvendinti, tad į žiemos kur
sus bei suvažiavimą registraci
ja pradedama dabar. MAS pra
šo kuopų laikytis šių taisyklių:

1. Kiekviena kuopa skiria 
vieną atstovą nuo kiekvieno 
kuopos narių penketuko (kuo
pa su 100 narių siunčia nedau
giau kaip 20 stovyklautojų).

2. Tai nėra žiemos stovykla, 
bet kursai. Į kursus važiuoja tik 
moksleiviai ateitininkai, su kuo
pos globėjo ir valdybos pritari
mu. Registracijų nepriimsime 
iš pavienių asmenų.

Kursų — suvažiavimo mo
kestis vienam dalyviui — 30 
dol. už vieną savaitę (registra
cija, maistas ir nakvynė). Šiuo 
raginame kuopų valdybas be
tarpiai ar per vyresniuosius a- 
teitininkus pagelbėti mokslei
viam tiek kelionės tiek kursų 
išlaidų padengime.

— Juozas Gaila, veiklus 
Pietinėj Jersey gyvenąs visuo
menininkas, sutiko vadovauti. 
Jubiliejinių metų’ Vasario 16 
minėjimo rengimo komisijai. 
Jubiliejinių metų komiteto va
dovybę šiuo metu sudaro: A. 
Gečys, komiteto pirm, (koordi
natorius), ir komisijų pirminin
kai: J. Ardys (finansų), G. Mi
ronas (politinė - informacinė 
sritis), G. Surdėnas (kultūrinė 
sritis) ir J. Gaila (minėjimo).

— Philadelphijos LB Vinco 
Krėvos vardo šeštadieninės mo
kyklos Kalėdų eglutės parengi
mas įvyks 1968 sausio 7, sek
madienį, 3 vai. p. p. Ruošia
mas trumpas vaidinimas, vai
kučių pasirodymai, loterijos, 
bufetas. Kalėdų senis aplankys 
vaikučius su dovanėlėm.

— Vyr. moksleivių ir stu
dentę ateitininkę lapkričio 25 
ruoštas šokių vakaras praėjo 
gražioje nuotaikoje. Susilaukta 
svečių iš New Yorko ir Wa- 
shingtono. Visas pelnas pa
skirtis Sv. Andriejaus parapi
jos salės ręmonto reikalams. 
Malonu matyti mūsų jaunimą 
remiant lietuviškos pastogės at
naujinimo reikalą.

Lietuvoje išleistame Apeigy- 
ne Angelo pasveikinimo — 
Sveika, Marija, užbaiga skam
ba: pagirtas tavo Sūnus Jėzus, 
šis vertimas neatitiko Liturgi
nės Tarybos patvirtinto teksto. 
Klausimas atsidūrė Apeigų ir 
Tikėjimo doktrinos kongrega
cijose ir iki šiol iš jų nebuvo 
atsakymo.

Dalyvaudamas vyskupų sino
de, vysk. J. Matulaitis - Labu
kas kreipėsi spalio 20 raštu į 
Valstybės sekretorių kardinolą 
A. Cicognani, prašydamas jo 
intervencijos.

Dabartinio lapkričio 11 raštu 
Nr. 6877-67 kardinolas A. Ci
cognani atsakė, kad, išklausius 
Apeigų ir Tikėjimo doktrinos 
kongregacijų nuomonės ir klau
simą patiekus asmeniškai šven
tajam Tėvui Pauliui VI, šven
tasis Tėvas savo sprendimu 
patvarkė šitaip: kalbant Ange
lo pasveikinimą lotyniškai yra 
ir Lietuvoje privalomas auten
tiškas lotyniškas tekstas: bene- 
dictus fructus ventris tui Je- 
sus. Gi kalbant lietuviškai ga
lima naudotis nauju lietuvišku 
vertimu: pagirtas tavo Sūnus 
Jėzus.

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE

T8VAM8 PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDfNG FU N O) 
M0 BU8HWICK AVĖ, BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ............ statybų fondui ir praiau Irstyti mane / mūsų 
Seimą / mūsų mirusiuosius j:
□ Garbės fundatorius ($1000)
□..Fundatorius ($100)

□ Amžinuosius narius (8500)
□ Rėmėjus (magesne auka)

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductitrie)
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Seasons Greetings!

Seasons Greetings!Menzner
OPTICAL

r

J
BANK RABBITRY

50 W 23rd Street J

The First
THENational Bank HOUSE

FRENCH CLIP i ^o*****?*****^^ v CATERERS vi*«bi«wwbsi^BROWN
PANDULLO

Merry Christmas and 
A Happy New Year

F

F

Merry Christmas and A 
Happy New Year

Demetri Hairstylists 
, 128 Shore Road 

Port Washington, N.Y.
516 - PO 7-2047

ANDOVER, NJ.
Service Is Our Motto

Call: 201 - 347 - 9829

TILO COMPANY,Armstrong Plastic Covers 
12 Gauge Plastic - 10 Gauge Plastic 

Gold Einding -Silver Binding 
We Darė Competition 

Fully Guaranteed 
' Easy Terma Arranged 

820 htostrand Avenue 
PR 3-8698 

ĮMr. Jack Gilmanl CRANBERRY LAKE 
ESSO

STATE HIGHWAY # 206

Happy Joyous Christmas i 
To Our Friands & Patrons

(| . From
The Hillebrand Ine.

WEBER& VAUGHN 
INC.

42 Cofjey Street 
Brooklyn, N. Y.

WE BUTLD & 
RE-CONDITION 

PRESSES

Orthopedic 
Appliance 
Company

Specializing in ORTHOPEDIC ^ 
APPLIANCES — Spinal braces i 
• leg braces • corsets • belts • . j 
trusses. Also Surgicai Appli- ; 
ances — wheel chairs • com- 
modes • canes • erutehes • hos- ’ 
pital beds. i

Sales & Rentals ■ 
FARMINGDALE. LX

505 Conklin St 516 MY 4-3443 ’

Seasons Greetings 
from 

KEANSBURG

Greetings — Happy & 
Joyous Holidays To Ali Our 

Friends & Customers

Seasons Greetings 1
THE L

_______________ ii

63-17 Woodhaven Blvd.
Rego Park NE 9-5511 ; 

12-38 Cros* Bay Blvd.
Broad Channel NE 4-7220 1

SEASONS GREETINGS 
To Ali Our Friends & 

Customers

Inc.
A World of Optical Convenien- ' 
ce at ROOSEVELT FIELD. i

' "One Hour Service”. No i
Appointment Necessary! • ■ 
Lenses Duplicated • Sunglases ' 

į • Contact Lenses • Telescopes ’ 
o Binoculars. o Open Evenings ;
Except Tue*. A Sat.

GARDEN CITY
Roosevelt Field Shopping = į 

Center
1 [At Gimbels Main Entranee] s 

747-2581 i

VOGEL RITT INC.
Pešt Control Service

128 Calhoun St. 
Trenton, N. J. 
609 - 396 - 8244

MIDDLETOWN
- NATIONAL

6 Offices To Serve You — 
Keansburg, N J. 
Middletown, N.J. 

Lyncroft, N.J. 
Belford, N.J. 

Fort Monmouth, N .J.

1
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Jersey City
1 Exchange Place 

Jersey City
PAYING 4%

From Day of Deposit to 
DAY OF WITHDRAWAL 

SEASONS GREETINGS 
TO dUR 

FRIENDS & DEPOSITORS

Seasons Greetings!

George Anderson 
Trucking Co.

1215 PROSPECT AVĖ.
BRONX, N. Y.

KI 2-J795

ii
i
ii-
ii
ii

NANETTE
BRIDAL SHOP

i

ii
. ii

Open MON., THURS., 4. 
FRI. Nite Tilt 9 P.M.

EXCLUSIVE ORIGINALS 
Designed & Made 
On Our Premises 

BRIDES BRIDESMAIDS & 
MOTHERS GOWNS 

Cocktail & Formai Wear 
HEMPSTEAD

i;

J 93 MAIN STREET
[516] IV 9-9085

i**“
ii .

RAZORS

ii
EDGE

į 
į
i

MEN’S 
H AIRSTYLING 

Specializing in 
Razor Cuts . 

John-John Cuts For 
Children 

Manicurists and Bootblack ’

ii
r

150 Woodbury Road 
Woodbu r y 

Call 516 692-9810 
or 692-5131

Visit a real live 
bunny farm!

See 400-500 rabbits from 
the nešt box to finished 

coats, hats, muffs.
Saturdays & Sundays 
— 50f Admission — 

Schools — Scout Gronps 
[by appointment] 

Family gronps 1-5 P.M.

YAPHANK, Main St. 
YA 4-3430

Roofing & Siding 
Serving Home Owners 
Over Half A Century

Aluminum Siding, Gutters 
Leaders, Windows, Doors, & 

Minorai Fibre Siding 
Free Inspection < Estimate*

- 10 Depot Road 
Huntington Station 

FOR FAST ACTIONH 
Call 516 -HA 7-5990

New York
City

*
*

J 
J

CHARLES MULLEN 
AUTO SERVICE 

REPA1R CO.
144 E. 25th Street 

N. Y. C.
Call: OR 9-8238
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... , - L ...... ... LProfessionals in Canine
Grooming ... Poodles Our 
Specialty • Trimming • 
Grooming • Bathing • Dog 
Accessories • Tues. through 
Sat 10 AM. to 4:30 P.M.

Pick-up & Delivery Service
First National City Charge Service

ROCKY POINT, L.I. 
Route 25 A

[W. of Hunter Avė.] 
[516] 744-9192

Seasons Greetings

LANG’S
TAM
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17 Ridge Road 
Smithtown, L.I.

Serving SMITHTOWN Area 
— Hauppauge — Nesconset 
—St. James — Nissequogue
• Radio Dispatched
• Courteous • T ‘ 
Distance • Airport Service.

516 AN 5^2314

i 
r,1

Prompt \ : 
Local & Long j 

Tvrn-4- ®
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LABORATORIES
COMPLETE 

LABORATORY 
SERVICE

BLOOD TESTS 
URINALYSIS BASAL 

METABOLISM

155 West Merrick Rd. 
Freeport, L. I. 

Call: [516] FR 8-6187

i:

Peace o n Earth ’

Commercial
Plastics & Supply

Bahrenburgs 
Bakery 

SPECIALTIES 
For Your 

EVERY OCCASION
WEDDINGS BIRTHDAYS 1 

COMMUNIONS & i 
CONFIRMATIONS 
Rolls Bread Pastries ’ 

Ice Cream Cakes
136 ROČKAWAY AVĖ. 

VALLEY STREAM 
— [516] LO 1-7210 —

“Alvvays a Dependable Service” 
PLASTICS FOR INDUSTRY .

Sheets — Rods — Tubes 
PLEXIGLASS • PHENOLIC • 

TEFLON
Nylon — Polyethylene — 

Polystyrene — Kel-F — Acetate- 
Vinylite — Debrin — Lexan.
— WE CUT TO SIZE —

Immediate Delivery!
FARMINGDALE, 55 Marine St.

1
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SALISBURY 
RESTAURANT

CATERING FROM 
20 TO 400 

PEOPLE 
OPEN DAILY 

For Lunch & Dinner 
DANCING SAT NITE

Salisbury Park 
East Meadovv, L. I.
Call: [516] IV 5-6464

ARBOR INN
Kari P. Wegener, Host
CONTINENTAL CUISINE 

LUNCHEON • DINNER
A LA CARTE 

VINTAGE WINE CELLAR 
BANQUET FACILITIES 

20 to 200 
Closed Tuesdays...

... Air Conditioned

Rockville Center 
35 Woods Avė. 
516 RO 6-7900

Peace On Earth 
Good Will Toward Men

KING’S
GRANT
MOTOR
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125 Luxurious Rooms. T.V. Air 
Conditioned, Heated. 9 Private 
Meeting Rooms Accommodating 
Business Conventions. Restau- 
rant. Coffee Shop. Cocktail 
Lounge. Catering Service.

Ample Parking 
PLAINVIEW

433-6400

Peace O n E ar th!

1

r

For the Fmest 
in Catering

206-10 Hillside Avė.
Hollis, L. I.

Call: HO 5-7788

Seasons Greetings

East Islip Paint 
and Wallpaper 

Co.

and Associates
1350 STATE HIGHWAY

#23
WAYNE, N. J.
201 - 694 - 4567

COLOMAL 
FIREARMS 

Ine.
One of Long Islandas 

Largest Firearms 
Dealers

• Police Ecjuipment
• Shooters Supplies & 

Accessories
• Custom Leather Work
• Complete Line of Rities, 

Shotguns, & Pistols in 
Stock

• Modem 7 Point Firing 
Range on Premises

150 Gardiners Avenue 
Levittown, L. I.
PE 5-5050
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ii.ED BENEDICT — 
Authorized Dealer

Benjamin Mooie, Colorizer, 
Dupont, McCloskey 

VARNISH — Complete 
Selection of Wallpapers 

Thibaut - Schumacher - Lenox

64 West Main Sf. East Islip i 
------[516] JUniper 1-7575------- • ;

SIUS
ii

Ali
JUNK CARS 

Wanted
CASH WAITING

FAST FREE PICK-UP

CALL Macy 
666-4049 
Anytime

ii
ii

ii
ii

i
i

ISLAND
TRAVEL
AGENCY

Foreign Auto 
Parts

Largest in Long Island
FREE TELETYPE 

SERVICE 
Lange Stock of Parts.

JU 1-7624 — 799-4466
1498 Spur Drive South 

ISLIP

HILLTOP
ESSO

3100 Kennedy Blvd. 
Union City, N. J.

Motor & Transmission
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ii
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ROAD SERVICE & 
TOWING 
Ask For 

HODGY & ALEX & GEORGE
HALLAJIAN

**«*•■*«*

i
i
i
i

Herbro Pharmacy
East Rockavoay Area 
Prescriptions Filled And 

Delivered in Minutes 
SURGICAL SUPPLIES

Elastic Stockings, Trusses 
Ali Brands of Cosmetics 

VTTAMINS
Siek Room SuppUes
Photo Sapplies and 

Greeting Cards

428 Atlantic Avenue
East Rockaway

Call: [516] LY 3-3111

Season’s Greetings!

ROBINSON 
ASSOCIATES

Ine.
INTERIOR WALL SYSTEMS, 

COMPUTER FLOORS, 
FLOATTNG WALLS, 

PARTITIONS, & METAL 
OFFICE PARTITIONS

173 Ridge Street 
Newark, N. J. 

Dial: 201 - 624 - 7198

i
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— Seasons Greetings —

MEDFORD 
Auto Wreckers 

Peconic Avė. 
Medford, L.I.

Opened 6 Days A Week 
The Key to Our Success is 

YOU
Our Satisfied Customers

516 - AT 9-1772

J
J 
J

f- 
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J.&J. CUSTOM SHOP J 

1 
J 
J

I 
i i

Body & Fender Repairs 
QUALITY WORKMANSHIP 

1960 Eastchester Road 
Bronxr N.Y.

• Call: 822 - 8462*

L E V Y 
Auto Wreckers

TOP PRICES
PAID

J
x"n.iiy

J : ■. 214 LIVINGSTON STREET Į 

481 01 d Country 
Road

NEWARK, N. J. 
Call: 201 243-9285

J-

WESTBURY, L. I.

516 ED 3-3568

1 
. ■ iJ

J SEASONS GREETINGS J

MOTT HAVEN

National Bank
of

North America

60 HEMPSTEAD
AVĖ.

West Hempstead, L. I. 
N.Y.

TRUCK PARTS 
429 Bruckner Blvd.

Bronx, N.Y. .
------ CY 2 - 7600 --------- '

•J

Seasons Greetings!

ST. ALPHONSUS 
CHURCH 

308 WEST BROADWAY
į N. Y. C.

WA 5-9226 
į Father Joseph Whalen

ANN’S
ITALIAN

RĘST.
FOR FINE FOOD 

& EXCELLENT SERVICE 
We Spedalize in 
Take Out Orders 

2083 NOSTRAND AVĖ. 
BROOKLYN 

Call: GE 4-9824

ww*w*nr** i
BROOK

RAW HIDE GOLDEN GUPPY
BANK

SCRAP : PATCHOGUE
ROYAL

B L U E S E A 
R e s t a u r a n t 

“The Best In Food” 
FREE PARKING

Long Island 
e Family Bank

305 Pine Acres Blvd. 
Deer Park, L.I. 

Call: 516 JU 6-9597

. . . i
SCRAP IRON & METALS į

• SCRAP IRON 
COPPER — BRASS — ALUMI- 
NUM — LEAD • WE BUY 
FROM DEALERS — INDIVI-

RANCH
HORSES FOR SALE i

Happy & Joyous Holidays 
To AU Our Friends 

& Customers!

FROM $200 i
QUALITY

QUATERHORSES į
Horses & Ponies Boarded ’

Trails & Van Service j

BABYLON

n

i 
i 
i 
i 
i
i

ATTON1TO, 
C. & SONS 

Ine.
r
i; .

The Rare and Unusuai in 
Tropicai Fish • PJants »Ex- 
otic Birds • Pets of AU Des- 
cription • Their Accessories 
• Rocks & Minėtais • Desert 
Life.

ROOSEVELT

460 Nassau Road
[3 blk*. Exit 21 South 
Southern State P’kway]

MA 3-5655

DUALS _ FACTORIES • 
PROMPT PICK-UP 

SERVICE 
TO F PRICES PAID! 

WESTBURY 
93 Kinkei St. 

(off Old Country Rd.) 
ED 3-2130

MOTEL
Accommodations 
We«kly, Monthly

TV’s & SHOWERS 
IN ALL ROOMS

Long Islandas Most Intimate ; 
Cocktail Lounge 

Everything On Our Premises i 
ENTERTAINMENT FRIDAY

915 Sunrise Highway 
Babylon, L. I. 

661-9565

The
UNION SAVINGS

RESTAURANT
68 WEST MAIN 

STREET 
PATCHOGUE, L.I.

516 - GR 5-4666

PATCHOGUE, L.I
516 GR 5.5800

135 — 3 Avė. N. Y. C. 
(Bet 14th & 15th St ] 

SP 7-2984

Seasons Greetings
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SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

PASTRIES
TORTAI - PYRAGAIČIAI

DtSPLAY
VAITKUSNEVY YORK, N.Y.164? SECOND AVENUE

(Betv/een 85tb& 86th Sts.)

KARLONAS
FUNERAL HOME

HOUSE FORSAVĘGRUODŽIO 31 D. 1967.

■M^l

DARBININKAS

SCH ALLER&WEBER

Vardas ir pavardė9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

PL 3-5300
j MMMMM

NCTARY PUBLIC 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue

Nepriklausoma Lietuva, Rapcto Skipičio (kietai* viri.) 
šventoji auka, T. Alg. Kezio albumas 
Suomių-Sovietų karas 1939-1940, P. žilio 
Paskutini* posėdis, J. Audėno 
Dr. A. C. Cursius-Curtiu* 
Serafiikuoju keliu, P. Haaenoehri, vert 11 knyga. Mastymai 
Naujas veidas, novelės, A. Norimo 
Nemuno rankose, poezija, X Tysliavo* 
Dabartie* sutemose, Br. Zumerio 
Išganymo kelias, šv. Pranciškaus Salezo Filioteja 
Blezdingėlė prie Torrenso (didelio formato) 
Kelionė j Pacifiko kraštus, J. J. Badrano 
Krepšinio išvyka Australijon, J. šoliūno 
Lithuanian Art in Exile» albumas angių kalba 
Antanas Smetona, V. Šliogerio 
Martynas Jankus, Pr. Alšėno 
Broniu* K. Balutis, gyvenimą* ir darbai 
Antanas Olšauskas ir Lietuva, P. Jurgėlos 
Antanas Vanagaitis, Vyt Alanto

7X0 
6X0 
3X0 
4X0 
2X0 
5X0 
2.50 
2.50 
2.50 
3X0 
2X0 
2X0 
3X0 
2X0 
2X0 
3X0 
2X0 
3X0 
2X0

4 ROOMS SCANDINAVIAN C OOP. 
APARTMENT FOR SALE

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia 80 

Air Condition

HOUSEKEEPER, COOK 
for burines* conple, child in schooL 
Liv-in ovn in lovely Sears- 
dale kome. References.

PRIMINAME MŪSŲ GERBIAMIEMS KLUENTAMS 
KAD SPECIALIOS 10% NUOLAIDOS TERMINAS 
TAIKOMA AUTOMOBILIAMS,

Dgrbintafca*, 910 JfiUonghlky Avė., Brooklyn, N.Y. 11221 
Siunčiu prenumeratą už 1967 metus.

123 E. 7th SL, New York 9, N.Y. 
GRamercy 5-1437

OPERATORE 
Exp. on Coats

Section or complete garment Also 
willing to train. Waterbury Leather 
A Suėdė Fashion, 41 CBerry Avė., 
Waterbury, Conn. — 703 - 755-3339

PUhlDIN’S PAIMTI NG CORP 
CUSTOM HOUSE A APT PAINT- 
ING Clean rehable work by eacperts. 
Reasonable — vrailpaper removed 
fully insured Call 737-5634

vestuvėms, sukaktuvėms, šventėms ir kitokiems parengimams

DELINIRS FUNERAL HOME 
THOMAS DELINIKS 
Laidotuvių Direktorius

Jautriai užjaučia nelaimės va
landoje ir paruošia garbingas

ftžI&r'FuJMFtBK ^Our Cftrfrch br dr- 
ganization with our Live fast-selEng 
items. Exciting gift items: greeting 
cards, toys, shifts, pocket books, 
candy, costurte jewelry, exclurive 
gifts and sweet sfcrteen. VVholesale 
Distributors, HELMA BOUTKJUE 
Ine. 2117 AVe X BTdyn; UI 8-4150

HOLIDAY SPĖČIAU 
IMOftth Limit

Apartments patnted - any size - any 
cofors — 330 per room. Also spray 
palnfring 5-Bor* Home Improvement 
Co. 887-3346

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

atousus 
(ARMAKAUSKA8) 

Grabučius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

428 METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

Įsteigta 1917 m.
KARLSON'S 

FLOWERS, INC.
Gėlės. Vaisių pintinės.

Reasonable. Bayridge area, Iow rent 
Call 435-9319

between 9-11 AM and 5-10 PM.

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

Tel. 840-4225

Medicinos daktaras 
S. A CHERNOV

223 2nd Avė. (14 SL kampas) 
New York City — Ofisas 14 
Tėr. 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.

>Wfbew P. Badas
FUNERAL HOME.

Moderni koplyčia - Air condittoned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

Eitame dkfikųją Lietuvos 
Laisvės Kovų ®eti| ūtekarise. 
Visi laisvojo pasirito Griuviai 
rmsgtuni iškilminglR paminėti 
sukaktuvinius metus. I minėji
mų grandinę jungiasi ir lietu
viai sportininkai.

Siaurės Amerikos Lietuvių 
Sporto Sąjunga, norėdama iš
kelti Lietuvos vardą pasaulyje, 
rengia krapštote išvyką aptek 
pasaulį. Numatoma aplankyti 
Naująją Zelandiją, Australiją, 
Aziją (įskaitant Pietą Korėją ir 
Pietą Vietnamą) bei Europos 
valstybes.

Buvusios krepšinio išvykos 
Pietų Amerikon ir Australijon 
akivaizdžiah įrodė, kad tokios 
progos yra geriausias būdas 
Lietuvos vardo iškėlimui, lietu
vybės puoselėjimui ir entuziaz
mo palaikymui Sporte Sąjungo-

SIMONSON 
FUNERAL HOME

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

119-04 Hillside Avenoe
Richmond Hill, N. Y. 
97-01 101 st Avenue 
Ozone Park, N.Y.

Market 2-5172

BUYUS FUNERAL HOME
Mario Teixeira, Jr. 

Laidotuvių direktorius 
426 Laf ayette Street 
Newark, N J. 07105 

Paruošiamos garbingos laido
tuvės. Modernios koplyčios — 
Oras vėdinamas.

I8TORCHMU> SK N-T.C. T*L GR 7-113(1
dušienų m mažmenų prekyba

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eduimn, apsiaustam, s^nelmn ir kL
• Aucfijaaai ob^Šos ir vietinės vilnos, šilko* medvilnės
• Specialiai žamot kainos daB&aaai manius į užsienį
• Mes padldinOTne šavd patalpas* kad galėtume geriau 

patamaittE Hijentams. Pr nŠome užeiti ir psadžiirėtL BRICK WORK ROOFING PAINT- 
ING Cement Carpentry & Rubbish 
removed Ali work giiaranteed Mintz 
& Cofes 358 Atlantic Avė. Brooklyn 
MA 5-0274 --j- 668 Watkins SL
Broklyn 385-2128

Marine** Inn at Northport on the 
harbor, opės iii year. Lunch or dine 
wijere cuisine and scenic beauty ex- 
cel. Sea food, Idbsters, steaks, chops, 
Bar - Cocktail Lounge Restaurant. 
AK 1-8111, Beyvieov Ava. Kdrthport 
tum North on 25A at Woodirine Av.

STUYVESANT Jewelers 
LEO URBACH — Europoje iš
simokslinęs laikrodininkas. Virš 
30 m. praktikos. Taisomus laik
rodžius elektroniškai patikrina 
ir reguliuoja. Metų garantija. 
Graviruoja vietoje. 231 1st Avė. 
(L 13-14 St) NYC, Tel. 475-2650

322 Union Avenu^ Bro< 
*Ubiona8 lįf 7- 

JUOZAS BRUftNŠKAS, vedėjas
Indelis pasirinkimas jvairiųi lynų, dejpuu% tam jaku, midą

Cosmos Parcels Espress Corporation 
(AGENTŪRA) — W. Kaczmarsky, Manager

108 West 14th Street (arti 6tt» Avė.) New York, N.Y. 10011 
TeL: CH 3-3005

Siunčiame siuntinius į Lietuvą ir į USSR. Priimame užsakymus šal
dytuvams, TV, skalbiamoms ir siuvamoms mašinoms, “Dollar Certi- 
ficates”, butams ir Lt. Visos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas neturi 
nieko mokėti. Užsakymai paštu išpDdomi tų pačių, dienų, kurių mes 
gauname. Jūsų patogumui turime cfidelį prekių pasirinkimų žemomis 
kainomis. Agentūra atidaryta kasdien nuo 9:30 ryto iki 7 vai. vaka
ro; sekmadieniais nuo 10 ryto iM 4 vai. p.p. Kitu laiku — susitarus.

Cambridge, Mass. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Modemiška koplyčia šermenims 
dykai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostonų. Telefonas: TR 6-6434.

Store, Ine. 
, II, N. Y.

univefsal
FUNERAL Of APEL, INC. 

Sžn* S*»w* •* L«iVW((vn Arenu*

Mai» Gf fiee : 
vicsMt. MoansB & omhtkL akenct„inc.

1774 Brasctaay, Nmr York, N. Y. 10019 
Tek 2r2-58M690 / 5BK7729

LAlDUflIJVlŲ DIREKT0BIUB 
8442 JAMAICA AVĖ. 
(ąita Vtaest Btattm>

Wood6ave*»,N. Y. 
Buteflctam geribtngas lalrtrtirvsa. 
Koptyčioe nemokamai vieoee 
nfriestn dalyse; veikte vcntUfacUn. 

TeL Vlrginia 7-4489

Puikiausių Ir naujausių kalėdinių 
plokštelių galima gauti iš Reipiest 
Records. Aplankykite jūsų kaimy
ninį pardavėjų. Nepriimkite pakai
talų. Dėl veltui siunčiamo kataloge 
rašykite: Rėųuest Rbcofds, Incų 86 
Mechanic SL, New Rochelle, N. Y. 
10801.

prašo talkas savo skaitytoji^ tikėdamas sulaukti naujų 
skaitytojų, kad galėtų ir tolias išsilaikyti. Prašome para
ginti draugus ir pažįstamas laikraštį užsisakyti. Gavus 
adresą, susipažinimui siunšiamas nemokamai. Prenume
rata 7 doL metam. Naujiem skaitytojam — pirmiem me
tam 5 dol. Iki šią metų gals tik 2 dak

Ettore Galeno, 
Ine.

Vietoje gaminami, čia pasirenkami 
ir pastatomi bet kur. Pagrindinė įs
taiga: prie SL Johns kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., Middle Vfllage, 
LJ., N.Y. prie St. Charles kapinių: 
1232 N. Wellwood Avė., Pine Lawn 
(via W. Babylon P.Q.), LJ., N.Y.

Mieli broIĖB ir sesės, mes 
kviečiame Jus į tadką. Jūsų 
pritarimas ir persna yra lai
das užsimojimą įgyvenanti, 
širdia^ai prašome atkreipti de
ramą dėmesį, ir paremti krep
šinio išvyką aplink pasaulį.

Lietuvos Laisvės Kovų me
tais parodykime pasauliui išei
vijos lietuvių solidarumą, gy- 
vastmgumą ir kūrybingumą.

Organizacinis komitetas: pir- 
nūn. A. Kėželis, V. Adamkavi- 
čius, V. Grybauskais, K. Kasa- 
kaitis, P. Petrulis, tėv. G. Sa- 
bataitis, S.J., J. ŠeBūnas, D. 
Tallat-Kelpšaitė, B. Žemaitis, P. 
Žumbakis. ;'

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

2312BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

GLOBĖ PARCB. SBMCE, INC.
716 Walnut SL, PMtaMfeBta Ak. 19MB 

TeL: 2IG

ęOUNTESS JORA, LTD.
Formai Gowns> Couture Dresses, 
Bridal and Bridesmaid Gowns, also 
exchisive sampfe destgns at discount 
prices. Also Style Centre for the 
Finest in Lingerie, Sleepwear, and 
Dresses. Main SL Stony Brook, L.I. 
Located in the „Stony Brook Shop- 
ping Center — (516) 751-3181

6T-4V Street 
Jockaon BMgfata, K. T.

T*L N£wten 84820

460 We$t BroadviAy, Sooth Boston MamactoitatH 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus" 

ALFRED W. ABCH1BALD 
Preadant

tto banko dirtittorių taryboj* yra Matavo* g kibte tanatrik* adv. A. 
O. Stealln* ir adv. Joną* J. Ctagalus. Reikale su potaniavtojki* gf^ 
Įima susikalbėti ir HetavilkaL » Turtas (Assets) virš 8132,000,000

New Yorke: 1654 2tet Avė. (85-86 8L) — TR9-3M7 
Rldgevvoode: 58-54 Myrtle Avenue — VA 1-70M 
AMorijoje: 28-28 8telnway Street —
Florai Park, UI.: 25B-17 HNtoM* Avė. — 3434116
K. Uk: ftBAtarB FMUMLMB48MBt

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY INC. 
ĖėoaAvay; Ne* Ybrtk N. T. 18819

TeL: 212 581-6590 or 212 581-7729

EtITfl
Universal šermeninėje I 

|į laidotuves yra tikėjimo S 
* paliudijimas.

statome fvairaflB dyėffio* 
nanjng namus, kuriuos 
galimai tnoj jėtoytL Prir 
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pe^ti- 
davimus ant mūsų arte 
pirkėjo žemės; Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri-

Naujas šachmatininkas
Ekilo lutuos ^Ltotuvos šach

matų čenąimn^ —: kaunietis 
A. Butnorius, pirmo kurso stu
dentas. Pastarosiose^ vMŽybose 
dėl pirmenybių Butnorius nu
galėjo šešiuose žaismuose ir 
lygiomis baigė tris, — pusaš- 
tunto taško iš devynių gatimų. 
šachmatų veteranas V. Mikė
nas atsiliko vienu tašku. Tre
ciojoj vietoj liko klaipėdiškis 
R. Barstatis, ketvirtoj —kau
nietis M. Ostrauskas. Kiti var
žovai buvo: Rumiancevas, čiu- 
kajevas, ševeliovas, Barenbau- 
mas (E.)



GL 2-49U

ŪMOSGL 5-7291

Laikraštis pažymi, kad ir pa*

saulinės parodos aikštėje tiria 
Elmhurst policija. Apie tai rašė 
ir Daily News dienraštis, pri
mindamas, kad vandalai nuplė-

Prie lietuviško kryžiaus Fta- 
. shing Meadows parke
* 7, laidojant New Yorko arki

vyskupą kardinolą F.
ną, solidarizuojant su visom 
New Yorko ir apylinkių įstai
gom, JAV ir Lietuvos vėliavas 
buvo iškeltos tik iki pusės stie-DaiL Albino EMcaus vitražai 

puošia naujai pastatytą Brook- 
lyno vyskupijos kunigų šėmi- m
nariją^lntri pašventinta praėjiu LJeluvHko.-kryžiaus afdpliši* 
sį savaitgalį. Langai didelio :: 
formato — 7 pėdos x 23 pėdų. 1 x 
Taip pat jo sukurti 36 vitražai 
sudėti Washingtone Tautinės

tė-Merker dalyvaus New Mexi- 
co universiteto, N. M., Mo
dom Artist Guild grupinėje pa
rodoje su 22 akvarėlėm, iš jų 

;— 3 lietuviškais motyvais — 
lietuvaitė su kanklėmis, lietu
viškos koplyčios, naktigonė (pa
gal L Andriękaus eilėraštį). Pa
roda tęsis nuo sausio 21 iki šventovės kupole.

.vasario 3.
. Futbolo pirmoji komanda 

. Naujųjų Metų sutikimą ren- 
"gia Liet. Atletų Klube, 1332 
-Halsey St.. Bus geras maistas, 
orkestras. Pradžia 9 v.

f Balys Bobelis, 70 metų, gy
venęs 182 Hali St Brooklyne,

Laisvės žiburio organizuoja- j aikraštis pažymi, kad ir pa- 
mas Naujų metų sutikimas į- vergtoje Lietuvoje komunistai 
vyks ne Apreiškimo parapijos naikina panašins paminklus, 
salėje, kaip anksčiau buvo 
skelbta, bet puošnioje, naujai John Klashus, atstatymo ko- 
išdekoruotoje Saieva’s - Park- pirmininkas, paruošė
view salėje, 260 Kniekerbocker naujus lietuviško kryžiaus or- 
Ave.,Btodklyn,N.Y.SvėČiainanlentas,panašiusįtuos;ku- 

"mirė gruodžio 10. Laidojamas gaus karštą valgį __ pilnus rie vandalų buvo nudraskyti.
gruodžio 13 d. 11 vai. iš Ap- pietus, po bonką degtinės it > Yorko Parkų Departa- 

- reiškimo parapijos bažnyčios šampano ant kiekvieno stalo ir mantai padovanojo dvi dideles 
Cypress Hills kapinėse. Pašar- kitokių priedų. Auka — 12 dol jaV ir Lietuvos vėlia-
votas buvo šalinskų šermeni- asmeniui. Vietas rezervuoti 

New Yorke pas G. Mažeikienę 
(212) VI 5-6332, New Jersey— 
pas B. Macijauskienę (201) 99$- 
6797.

Jaunučių ir jaunesniųjų atei
tininkų susirinkimas''' įvyks 
gruodžio 16, šeštadienį, 1 vai. 
popiet Apreiškimo parapijos 
salėje. Dalyvavimas būtinas.

Nohon A Rodcefeller, New 
Yorko gubernatorius, gruodžio 
mėnesį paskelbė “Christmas 
Seal” mėnesiu, visus raginda
mas tuos ženkliukus pirkti 
ir prisidėti prie kovos prieš 
džiovą ir kitas plaučių ligas.

nėję. Nuliūdime paliko-žmoną 
Antaniną, du sūnus: Antaną ir 
Sigitą su šeimomis. Lietuvoje 
tarnavo kariuomenėje, buvo 
gen. štabe majoras.

- Arila El*kutėr daiL A Els- 
kaus duktė, kuri lanko baleto 
mokyklą, Kalėdų "metu daly
vauja “Spraktuke”, kuri stato 

XN.Y.C baletas.
5 Lietuvišką kalendorių, kuri 
Sšleido Darbininkas, galima gau
ti Darbininko administracijoje. 

-Kaina 1 dol. Taip pat galima 
įgauti ir kasdien nuplėšiamą Ni- 
^dos išleistą kalendorių. Kaina 
2 dol.

DAKblNHtKAS 1967 m., gruodžio 12 <U nr. SI

Skautai rengia vakarą su pro
grama per Kalėdas, gruodžio 
25, Lietuvių Piliečių Draugijos 
auditorijoje So. Bostone. Pro
gramą atliks Vilius Bražėnas iš 
Waterburio, Conn.

Naujų Metų sutikimą ir šiais 
metais rengia lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas.

..Putnamo seselių rūpesčiu 
Tado ir česlavos Aleksonių na
muose Braintree, Mass., buvo 
sukviestas susirinkimas, kuria
me pasikalbėta rūpimais dabar
ties klausimais, kurie iškilo po 
II Vatikano susirinkimo. Kun. 
V. Zakaras kalbėjo apie sąžinės 
laisvę.

-vom prie lietuviško kryžiaus _ J „C // .--.i—,_____ __________________,______^._
buv. pasaulinės, parodos aikštė- • .dž»ė 11 paairaše wtart{ dainuoti tame pastatyme. Ji dainuo* sekmadieniais 3 ir 7 v.v.

, je. Dovanos vertė 60 dol.
New Yorko vyrų koncertas 

rengiamas kovo 10 Franklin K. 
Lane mokyklos salėje 

,havene,N. Y.
Jurgio Jankaus drama 

lio ašmenimis — kuri 
spausdinama Darbininko atkar
poje, jau išleista atskira kny
ga, kuri turi 261 pš£,x iliustra
vo Paulius. Jurkus. Knygos kai
na — ,4 dol. Gaunama Dar
bininko administracijoje, 910 
Willoughby. Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

Janina Mathevrs, setiatii Lionė* Juodytės dukra, dainuoja “Curley McDimple” veikale pagrindinę rolę. Gruo-
Nuotr. V. Maželio

nis
New Yorko ateitininkai, sen

draugiai, studentai ir mokslei
viai, gruodžio 17 rengia meti
nę šventę šia tvarka: 11 vai. 
mišios ir bendra komunija An
gelų Karalienės parapijos baž
nyčioje, 12 vai. pusryčiai, po 
jų — viršutinėje salėje iškil
mingas aktas, studentų ir moks
leivių įžodis. Ši šventė yra vie
ša, kviečiamas ir kitų organi
zacijų jaunimas.

Petras Česnauskas lapkričio 
25 susižiedavo su Rosanna Ok- 
lando. Sofija Česnauskienė dė
koja savo sesutei Valerijai ir 
švogeriui Jonui Kuškiams, o

Stasys Pikturna, 82 metų, į 
šį kraštą atvykęs prieš 60 me
tų, mirė gruodžio 3 Hartforde 
Prieš pusantrų metų mirė jo 
žmona Marijona. Palaidotas 
Hartforde iš §vč. Trejybės lie
tuviškos parapijos. Mišias au
kojo brolvaikis kun. Vytautas 
Pikturna. Stasys Pikturna Hart
forde paliko vyresnę seserį Ci
ną Steponavičienę ir jauniau
sią seserį Julę. Lietuvoje liko 
brolis Antanas. Kitos dvi se
serys neseniai mirė Lietuvoje, 
Kelmės parapijoje. Velionis 
Stasys ir jo žmona Marijona 
labai mylėjo žmones. Daug ge
ro yra padarę. Po šio karo į šį taip pat dėdei ir tetai už su- 
kraštą atsitraukė daug gimi
nių iš Vokietijos, Anglijos ir 
Lenkijos. Sudarė reikalingas 
sutartis, garantijas ir atvažiavu- 
siem padėjo įsikurti, rasti dar
bą, nusipirkti namus. Abu bu- * 
vO uolūs lietuviškos spaudos Nauja ilgo grojimo plokštelė 
skaitytojai ir rėfoėjai. Jo žmo- "Sigutė" jau gaunama. Vaikam 
na buvo lenkė,’ bet namuose skirtas dainas ir pasakas išpil- 
abu kalbėjo lietftviškai ir skai- do Aurelija Paukštelienė ir J. 

________ _______ t____ tė tik lietuviškus laikraščius ir B. Jarai. Pasakos: Sigutė ir 
gražus, baldais apstatytas kam- krfygas. Stasys buvo darbštus Liepsnabarzdis, Dainos: Milžinų
barys vienam žmogui Teirautis Hartfordo lietuvių draugijų šalis, Kartą karalaitis, Tindy,
tel. VI 9-7308, Vakarais po 6 narv« ' frinma Mioanfi voiVali «trin.
val., šeštadienį ir sekmadienį 
visą dieną.; ./ ,

Wood-

—Pei- 
dabar

Vyresniųįų moksleivių ateiti
ninkų susirinkimas bus gruo
džio 16 d. pas Marytę Mažei
kaitę, 149-31 120 St., So. Ozo
ne Park, N. Y.. Pradžia3:30 
ne Park, N. Y.. Pradžia 3:30 
v. popiet. Paskaitą skaitys dr. 
V. Vygantas. Visi rytinio pa
kraščio moksleiviai kviečiami.

Estų soliste
(atkelta is 4 psl.)

uždavinys kiekvienam dai
nininkui, bet jis yra sunkiai į-
kandamas dalykas milžinišką 
balsą turinčiam. Helmi Betlem 
balsas beveik išnyko — o vis
gi ji buvo puikiai girdima. Tai 
yra nuostabus dainininkės mu
zikalumas ir nuostabi jos dai
navimo mokykla.

Programos tąsą sudarė F. 
Liszt, Amold Schonberg, Ri- 
chard Strauss, trys amerikiečių 
kompozitoriai ir estų liaudies 
bei komponuotos dainos.

Estai gali didžiuotis savo dai
nomis, kurios buvo solistu pui
kiai perduodamos.

Atskirame lape buvo duoti 
dainų vertimai. Savo žodiniu 
turiniu dainos apdainuoja gam- 

to7.goninėj'7u>ng' 1dan8’l>, miikus?ievaf-
J). Tik lietuviška širdis gali laukuose. *
parodyt tiek daug pasišventimo.

Jai už visą tą rūpestį didelis 
dėkui. Ada Skučienė
Plainfield, N. J.

PADĖKA
Mano šeimos ir savo vardu 

noriu pareikšt nuoširdžią pa
dėką dr. Birutei-Sophiai Preikš- 
tienei, gyvenančiai II Berger 
Avė. Elberon Park, Oakhurst, 
N. J., už sėkmingai man pa
darytą komplikuotą operaci
ją ir lietuvišku nuoširdumu gy
džiusią Monmouth Medical Cen-

nairys.

EI. Vasyliūniėnė

A t A

ruoštą gražų vakarą. Taip pat 
dėkoja visiem lietuviam už da
lyvavimą ir dovanas, Vytautui 
Beleckui už gražiai paruoštą va
karienę ir puikų tortą.'

Birutė ir Vytautas Ignai, 
Irena ir Bronius Garankščiai

Žiema, Miegoti, vaikeli, Striu
kis beuodegis. Kaina 5 dole
riai. Persiuntimui pridedama 
50 c. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje.

siekimo išnuomojamas butas iŠ 
4 didelių kambarių su apšildy
mu ir kitais patogumais. Nuo
ma labai prieinama. Teirautis 
teL HY 7-6386.

LdSS. Atlanto Rajono 
Stovyklavietės komitetas

Al A .
Diplomuotam inžinieriui '■

VYTAUTUI HOBIUI
staiga mirus, skausme likusią brangią žmoną Aldoną 
su vaikučiais, dr. Ibseno Skeivio šeimą, motiną ir dvi 
seseris Lietuvoje bei kitas gimines ir artimuosius giliai 
užjaučiame ir drauge liūdime )

Mielam Bičiuliui

Mielam Prieteliui

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

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. 
$66-3511 .Z

Woodhavene išnuomojamas

inž. VYTAUTUI UOSIUI -
mirus, skausmo valandoje žmonai Aldonai ir sūnums: 
Vytautui, Arvydui ir Algiui reiškiame gilią užuojautą.

Danutė ir Liutaveras SIEMAŠKOS

Mirus mylimam vyrui ir tėvui
AfA

inž. VYTAUTUI HOBIUI
gerbiamą p. Aldoną ir sūnūs: Vytautą, Arvydą ir Algi. - 
nuoširdžiai užjaučia

Tauriam Vilniaus lietuviui

VYTAUTUI UOBIUI

mirus, žmonai Aldonai, sūnums ir giminėms giliausią 
užuojautą reiškia —

Živilė ir Zenonas JŪRIAI

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

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, užjaučiant,

į ir 
džiaugsmą, kaip kiekvienos 
liaudies, ar jos įtakoje kompo
nuotos ir rašytos dainos. Tose 
dainose daug metaforų (jaus
mas išreikštas perkelta pras
me) ir onomatopėjų (gamtos ar 
gyvulių garsų pamėgdžiojimas). 
Įdomi buvo katinėlio daina, kur 
dainininkė puikiai imitavo mur
kimą ir kniaukimą. Tas labai 
nevykusiai skamba išreiškiant 
žodžiais, bet besiklausant dai
nininko įspūdis buvo puikus.

Gilaus liūdesio valandoje brangiam vyrui ir tėvui

VYTAUTUI UOBIUI
mirus; jo žmonai Aldonai, sūnums ir visiems artimiesiems

BAČKAIČIŲSEIMA

Brangiam vyrui ir tėveliui

VYTAUTUI UOBIUI
mirus, žmoną Aldoną, sūnus Vytautą, Arvydą ir 
Algimantą nuoširdžiai užjaučia

Neto Yorko
NERINGOS ir TAURO

AfA
inz. VYTAUTUI UOBIUI

Brangiam tėvui ir seneliui
AfA

netikėtai mirus, žmoną Aldoną ir sūnus gilaus liūdesio 
■■ valandoje užjaučiame

Lietuvių Skautą Sąjungos
Atlanto Rajono Vadija

BAUUI BOBELIUI
mirus, sūnų Arną, mamytę ir brolį su Šeimomis giliai 
užjaučia

Neto Yorko NERINGOS
ir TAURO tuntai

LAISVES ŽIBURYS
kviečia j nuotaikingą

1968
LIETUVOS LAISVES KOVOS METŲ —

SUTIKIMĄ

SAIEVA’S PARKVIEW SALĖJE
260 Kniekerbocker Avė., Brooklyn, N. Y.

Trumpa, linksma meninė programa. Turtingas bufetas. 
Šokiai — grojant profesionalų orkestrui. Pradžia 9 vai.

Auka 12 dol. Pageidaujami semiformal rūbai.

STALUS po 10 žmonių užsakyti 
iki gruodžio 27 d. New Yorke 
pas:
G. Mažeikienę (212) VI 5-6332 
New Jersey pas:
B. Macijauskienę (201) 998-6797

Jaukiai dekoruota salė 
Skoningai papuošti stalai

SVEČIAI gaus karštą valgi — 
pilnus pietus. Gėrimai: ant kiek
vieno stalo bonka degtinės ir 
šampano. Kam pritruks, galės 
pasipildyti iš turtingo bufeto (iš 
baro degtinės kaina bus po 10 
ir 12 dol. už bonką). Neribotas 
kiekis sodės ir džindžerelos.

PRIEDAI: Kiekvienam dalyviui 
Naujų Metų kepuraitė, baršku
čiai ir pan.

Uftuvių Radio klubo valdyba

LAISVES ŽIBURYS — WHBI, 105.9 FM sekmadieniais 9-10 vai. ryto


