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KODĖL INFORMACIJA PAVĖLINTA?
Informacija, kurios nebu
vo Times (2)

Prezidentas LBJ ėmė stiprintis vidaus fronte
Vietnamo politikai randa pritarimo darbo unijose ir tarp ūkininkų, opozicijos 
tarp vadinamų intelektualų. Prieš opozicijų ėmėsi puolimo taktikos

Prezidentas LBJ ėmėsi ke
liauti su kalbom, ieškodamas 
paramos savo politikai. Palan
kumo rado taip darbo unijų 
Vietnamo klausimu. Tokio pat 
palankumo susilaukė iš didžiau
sios ūkininkų Organizacijos 
gruodžio 13 konvencijoje. Tuo 
pat metu spaudoje paskelbti ry
tinėse valstybėse 19 kolegijų 
balsavimo duomenys, kuriais 
iki 84 procentų pasisakyta 
prieš LBJ Vietnamo politiką.

LBJ prieš respublikonu*:
LBJ taktikai būdinga buvo 

jo kalba gruodžio 12 AFL-CIO 
kongrese Bal Harbour, Fla., 
kur dalyvavo 2,500 atstovų. Jo- 
je/>puolė pirmiausia respubli
konus Kongrese. Esą jie bal
savo prieš LBJ sumanymus 
krašto gerovei kelti, pasinau
dodami palankia aplinkybe, 
kad šiame Kongrese respubli
konai yra atėmę iš demokratų 
47 atstovus.

(Gruodžio 13 šen. Mansfiel- 
das, daugumos vadas, švelnino 
prezidento kaltinimus respubli
konam, pažymėdamas, kad 
“sakytojų ne” yra abiejose par
tijose!).
Prieš kritikus:

LBJ dėkojo unijom ir reiš
kė jom ir jų prezidentu Mea- 
ny “pasididžiavimą”, kad re
mia jo politiką Vietname. Sa
kė, kad ši politika siekia užtik
rinti Amerikai ir čia esančių

šeimom saugumą. Nuo šios po
litikos jo neatitrauks nei “poli
tikierių egoizmas”, nei opini
jos anketos, nei rinkimai (Čia 
susilaukė gausiausių plojimų). 
Tačiau prezidentas iš kiekvie
no laukia gero siūlymo dery
bom pradėti ir karui baigti. 
Prezidentas varė čia į kampą 
jo politikos kritikus, reikalau
damas, kad jie pareikštų savo 
pozityvią programą Vietnamo 
reikalu.

(Vartojo tą patį metodą, ku-

rį dar aštriau buvo vartojęs 
gruodžio 8 kalboje šen. Dodd: 
statė kritikus nemalonion pa- 
dėtin — arba sakyti, kad Ame
rika kapituliuotų — o tai ne
populiaru, arba sakytis už de
rybas — o tai nieko naujo, nes 
vyriausybė to pat siekia).
Prieš kainų kėlimą:

Be entuziazmo buvo sutik
tas unijų kongrese LBJ pasisa
kymas dėl kainų ir algų kėli
mo. Prezidentas kalbėjęs pra
moninkam, kad nekeltų kainų 
gaminiam (plienui). Jis dabar 
kalbąs darbininkam, kad nerei
kalautų kelti atlyginimų, nes 
tai stumia į lenktyniavimą ir 
artina krizę.

EUROPOJE*

judėjimo daugiau
Daugelyje frontų pozicijos 

nepasikeitusios. Kai kuriuose 
ima rodytis naujo pajudėjimo.

Vietnamo fronte šalia aštrių 
kautynių vidurio aukštumose, 
šalia gausios propagandos A- 
merikos moralei palaužti, šalia 
gandų apie derybas, svarsto
mas naujas planas užkirsti 
priešui kelią į P. Vietnamą pro 
Cambodiją. Svarstomas Ameri
kos vyriausybėje palankiai, ir 
dėl to Sovietai ima triukšmau
ti.

Europoje judėjimas patrau
kia daugiau dėmesio. Viduri
niuose rytuose Yemeno įvy
kiai rodo Sovietų pastangas te
nai įkelti koją. Nato konferen
cija Briusely ėmėsi naujų pla
nų Europos karinei apsaugai ir 
taip pat Sovietų įtakai kelią 
užkirsti viduriniuose rytuose.

Europa beveik perskilusi: Na
to valstybės parodė neabejoti
no noro turėti Ameriką Euro
pos likimo sprendime, Pran
cūzija tebesiekia Amerikos įta
ką pašalinti.

..Vakarų Vokietija mėgina 
plėsti ryšius su satelitais—šiuo 
tarpu atnaujinti diplomatinius 
santykius su Jugoslavija. Vo
kietijos pastangos susiprasti 
su Maskva susilaukė aukštos 
kainos: tegul Vokietija atsisa
ko nuo pretenzijų į vakarų 
Berlyną, nuo pretenzijų į kraš
tus, kurie po karo teko Len
kijai. Puolimais prieš Vokieti
jos “nacizmą” Maskva siekia

Graikijos karalius Konstantinas rankose laiko sosto įpėdini Paulių, šalia 
karalienė Ona-Marija, dukrelė Ataksija. Nuotrauka prieš metus.

VAKAR KARALIUS, šiandien tremtinis
Prie Viduržemio jūros ne

ramumai nesibaigia. Tik spėjo 
apgesinti Kipro gaisrą, gruo
džio 13 naujas sukrėtimas 
Graikijoje: karalius Konstan
tinas per Larissa radiją paskel
bė atsišaukimą į 8 milijonų 
autą, kad padėtų nušalinti 
karini režimą, grąžinti demo
kratiją ir laisves. Karinio reži-

mo vyriausybė Atėnuose tuo
jau sutraukė tankus prie pa
grindinių strateginių valdžios 
pastatų irper Atėnų radiją pa
skelbė, kad kontrrevoliucija 
numalšinta, karalius atstatytas 
ir jo pareigas perėmė “vice- 
karalius” gen. George Zoita- 
kis. Karalius Konstantinas su 
šeima suspėjo išvykti į Romą.

Alto delegacija pas viceprezidentą
Gruodžio 6 Alto delegacija 

buvo priimt*--^viceprezidento 
H. H. Humphrey. Delegacija į- 
teikė tris raštus. Viename pa
reiškė visišką pritarimą vyriau
sybės politikai Vietname; pra
šė, kad vyriausybė Vasario 16 
proga pakartotų savo nusista
tymą Lietuvos valstybės atžvil
giu; kad išleistų pašto ženklą 
Lietuvos valstybės atstatymo 
sukakčiai paminėti. Kitas raš
tas — sąrašas delegacijos na
rių ir kam jie atstovauja. Tre
čias raštas — memorandumas 
su informacijom apie lietuvius 
ir jų kultūrinę veiklą, organi
zacijas, spaudą Amerikoje.

Delegacijai vadovavo Alto 
pirmininkas A. Rudis. Kiti de-

legacijos nariai (ar bent pasi
rašę raštą): vysk. V. Brizgys, 
L. šimutis, P. Grigaitis, M. Vai- 
dyla, kun. P. Garšva, J. Ka
počius, T. Blinstrubas, p. Ru
dienė; E. J. McElroy.

— Šen. McCarthy, konkuren
tas LBJ rinkimuose, rado “iš
eitį” Vietnamo klausimui: pa
siūlyti Vietkongui dalį P. Viet
namo teritorijos.

— Civilinių asmenų P. Viet
name 1967 žuvo 24,000 sužeis
tų 76,000. Taip vertina Ameri
kos kariniai šaltiniai Vietna
me. Karių, amerikiečių ir viet
namiečių, per tuos metus žuvo 
19,000.

Goldbergas lapkričio 28 kal
bėjo, kaip Sovietai sudarė ne
puolimo sutartis su Estija, Lat
vija, Lietuva ir po 7 metų jas 
užpuolė ir įsijungė į Sovietų Są
jungą. Priminė panašią apgau
lę ir smurtą Čekoslovakijai. To
liau jis kalba apie Korėją, Ven
griją ir "išlaisvinimo karus":

Vėl — Sovietų pasiūlytas ap
tarimas — cituoju sovietinius 
žodžius — “ginkluotų jėgų in
vazija, net be karo skelbimo, į 
kitos valstybės teritoriją”. Kai 
šiaurės Korėja kaip tik tai pa
darė 1950, Sovietų Sąjunga — 
sudariusi tą režimą savo kari
nės okupacijos priedangoje — 
buvo pagrindinis karinio treni
ravimo, karinių medžiagų ir po
litinės bei diplomatinės para
mos agresoriui šaltinis. Saugu
mo Taryba galėjo tada veikti 
tik dėl to, kad Sovietų atsto
vas prieš tai buvo tiek neišmin
tingas, kad išėjo, ir tokiu būdu 
negalėjo pareikšti veto.

1956, kai Vengrijos patrio
tai nuvertė Sovietų primestą 
režimą ir pastatė laisvą vyriau
sybę, Sovietų Sąjunga atstatė 
komunizmą paprastu būdu — 
įsakydama Sovietų armijai, 
esančiai Vengrijos žemėje, o 
taip pat pasiųsdama kitas dalis 
(į Vengriją) nuslopinti Vengri
jos vyriausybei ir tautai. Ji ve
tavo akciją Saugumo Taryboje, 
padarė viską, ką galėjo, kad iš
vengtų generalinės pilnaties 
akcijos ir kovojo prieš rezoliu
cijas, kurias generalinė pilna
tis vis dėlto priėmė. Vengrų 
tautai menka paguoda iš šių 
žodžių sovietiniame agresijos 
aptarime — vėl cituoju:

“.. .valstybė bus paskelbta 
užpuoliku, jei ji pirmoji įvyk
do vieną iš šių veiksmų:

“ .. .jos ginkluotų jėgų inva
ziją;

“...sausumos, jūrų ar oro pa
jėgų (iškėlimą) kitos valstybės 
ribose be jos vyriausybės su
tikimo __ ”

“Ypačiai užpudlimui pateisin
ti nebus vartojama: bet kuris 
revoliucinis ar kontrrevoliuci
nis sąjūdis, pilietinis karas, 
neramumai ar streikai; bet ku
rioje valstybėje politinės, eko
nominės ar socialinės sistemos 
Įvedimas ar išlaikymas”.

Pagaliau, aš kreipiu dėmesį

DeGaulle ir žydai—įtampa anga
Prezidento de Gaulle lap- Hitleriu. Pačioje Europoje žy-

kričio 27 atsiliepimas apie Iz- dai kaip tik yra gausiausi ir į-
raeli kaip agresorių ir apie žy-. takingiausi Prancūzijoje. Tad
dus kaip įsitikinusius savo pa- pagal Newsweek informaciją i

pirmiausia pripažinimo rytų skirtimi dominuoti susilaukė prancūzų saugumas ėmė tirti
Vokietijai ir per ją plėsti savo aštrios reakcijos žydų ir nežy- “žydų įtakas” ir “pro izraeli- !
įtaką į dabartinę vakarų Euro- dų spaudoje. Jį apšaukė anti- nių” žydų rolę prancūzų spau- |

semitu ir kai kurie lygino su doj. Didžioji informacijos tink
lo dalis yra vyriausybės ran
kose. Bet ir vyriausybėje gali 
būti visokių žmonių. Saugumas 1 
tad tiria ir prancūzų aviacijos 
personalą, kiek kuris rodė sim
patijų Izraeliui 6 dienų kare. ) 
Esą tiriami ir žydai, kurie dir- j 
ba atominėje srityje. Gal bū
sią išimti tie, kurie rodo sim
patijas Izraeliui.

Kiek tos žinios yra tikros, 
kiek pertemptos, kad parodytų 
de Gaulle antisemitą, nežinia.

pa-

Varna nuo mieto, kita į jos vietą
Yemene pereitą savaitę roja- Saudi Arabija sutiko mokėti 

listai pašovė Migą, kuris sudu- Egiptui milijonus, Egiptas už 
žo ir kurio lakūnas pasirodė tai sutiko atitraukti savo ka- 
esąs rusas su visokiais rusiš- riuomenę iš Yemeno. Tuo nau- 
kais popieriais. Tvirtinama, dojasi Sovietai.
kad vietoj pasitraukiančių e- Įtampa tarp rojalistų ir vy- 
giptiečių aviacijos atsirado so- riausybės tebeina. Paskutinės 
vietinė aviacija. Sovietai buvo žinios rodė rojalistų persvarą, 
pažadėję Yemenui 20 Migų su 
instruktoriais. Juos pradėjo ga
benti nuo lapkričio 20. Esą jau 
50 tokių instruktorių.

Egiptas buvo rėmęs Yeme
no vyriausybę, vadinamus res
publikonus. Saudi Arabija rė
mė prieš vyriausybę kovojan
čius rojalistus. Rugsėjo mėn.

— Vyriausybėje palankiai 
svarstomas leidimas kariuome
nei persekioti priešus, kurie 
mėgins .pasislėpti Cambodijoje.

— New York© miesto detek
tyvai ir tardytojai, viso 6 as
mens, gruodžio 12 suimti — 
kaltinami pardavinėję narkoti
kus.

Nuotr. V. Pliodžinsko

Divorsei artina mirtį
Pagal 1960 statistiką divor-

suotįvyrai ir moterys greičiau 
miršta nei gyvenantieji šei
moje. Savižudžių tarp divorsuo- 
tų yra 3-5 kartus daugiau.

— Po dvejų metų diplomati
niai santykiai tarp Anglijos ir

— Šen. Percy gruodžio 12 
lankėsi P. Vietnamo kaime, ku
riame gruodžio 5 komunistai 
išžudė vietos gyventojų 200, o 
kitus 500 pagrobė. Nusileidusį 
su Percy helikopterį komu
nistai apšaudė iš patrankų ir 
smulkiųjų ginklų. Sviediniai 
sprogo per 15 pėdų nuo Per
cy grupės.

Egipto atnaujinti. Anglijos at
stovas sakės, kad jo pirmas 
uždavinys — atidaryti Sueso 
kanalą...............

— Bedarbių skaičių* lapkri
čio mėn. nukrito iki 3.9 proc. 
Spalio mėn. buvo 4.3. .

į faktą, kad Sovietų Sąjunga 
tebėra įsipareigojus teorijai ir 
praktikai vadinamo “naciona
linio išlaisvinimo karo”, o tai 
pilna žodžio prasme yra aktas 
agresijos, kuriai Sovietų Sąjun
ga pritaria. Pagal šią teoriją, 
skelbtą įvairiose tarptautinėse 
ir “trikontinentinėse” konfe
rencijose su Sovietų Sąjungos 
parama, yra visiškai teisinga 
rengti ginkluotą sukilimą ir pa
remti jį iš šalies, jei vyriausy
bė, kuri yra to -sukilimo auka, 
komunistų doktrinoje yra ap
šaukiama kaip “koloniaUnė”, ir 
dėl to kraštas reikalingas “iš
laisvinimo”. Toks apibrėžimas 
sovietinėje teorijoje iš užpul
tojo krašto atima bet kurią tei
sę būti apsaugotam nuo agre
sijos.

Kuo tada virsta aptarimai? 
Sovietų Sąjunga, didžiausias 
aptarėjas, atrodo kalba to
nu, labai panašiu į Humpty 
Dumpty, kuris nustebintai Ali- 
ce Wonderland paaiškino: "Kai 
aš vartoju žodį, jis raiškia tai, 
ką aš noriu, kad jis reikštų — 
nei daugiau nei mažiau. Visas 
klausimas, kas yra stipresnis— 
tai ir viskas".

negu “juodosios jė-

Kiek žuvo Vietname ....— New Orlean* valstybės — Rytų Vokietijos preziden-
Po 81 mėnesių kautynių gynėjas Garrison gruodžio 9 te- tas Ulbrichtas ir min. pirm, 

iki gruodžio 9 amerikiečiu žuvo levizijoje aiškino, kad prez. J. Stoph dvi dienas tarėsi Mask- 
152§65 4 Kennedy buvęs nužudytas ne voje su Kosyginu. Paskelbtas

, iš knygų sandėlio namų, bet bendras komunikatas pasisako
Žuvusių skaičius nėra pro- nuo kanalizacijos vamzdžio ir už paramą š. Vietnamu! ir ara- 

porcingas gyventojų skaičiui at- paskiau tais vamzdžiais pasi- bam, grasina vakarų Vokieti- 
skirose valstijose. ----- -----
sausio 1 iki 1967 nigs. 30 di
džiausias žuvusių skaičius ten-

Nuo 1961 traukęs į kitą miesto dalį. War- 
reno komisijos raportą vadino 
apgaule.

jai. Nieko nesako apie kom. 
Kiniją.

— Europoj* gruodžio 10 pri-

ka Ohio — 699, toliau Michi- 
ganas — 584, Florida — 459, 
Nevv Jersey 397, Indiana—-377.

—- Dėl prezidento Kennedy 
nužudymo .S. E. Post paskelbė 
aiškinimą, kad esą buvę trys 
žudikai ir trys šūviai.

snigo nuo Skandinavijos iki 
pietinės Italijos. Prisnigo net 
ant Vezuvijaus — to niekad 
nebūta.

Ambasadoriaus A. Goldber- 
go žodžiai nustebina, nes jie ne
įprasti dabartiniame Amerikos 
ir Sovietų santykių vaizde. 
Vaizdas stengiamasi sudarinė
ti šviesus, vos ne saulėtas — 
tik vis apie bendradarbiavimą 
kalbama tuo, kitu, trečiu klau
simu. Jei sakysim, kad tai iliu
zijų vaizdas, tai Goldbergo žo
džiai yra anom iliuzijom smū
gis: demaskavo sovietines ag
resines klastas; demaskavo ir 
Amerikos “tiltų politikos” pa
grindus — kad jie smėlis, iliu
zijos.

Suprantama, kodėl N. Y. Ti
mes Goldbergo žodžių neskel
bė; Ne dėl to, kad ambasado
riaus žodžiai yra menkesnė 
“news’
gos” veikėjo Carmichael ar de
monstruojančio hippy, kuriam 
tuojau pakišamas mikrofonas. 
Tik dėl to ambasadoriauus žo
džiai neskelbiami, kad juose 
buvo tiesa apie Sovietus, o vi
suomenę įprasta maitinti iliuzi
jom ...

Nepaskelbė Goldbergo kal
bos nė Vliko leidžiamos “Eltos 
informacijos”, kurios labai rū
pestingai pateikia mūsų spau
dai žinias apie veiksnių veik
lą, apie padėtį Lietuvoje pagal 
sovietinės spaudos informaci
jas.

Nepaskelbė tokia spauda 
kaip Times nė ambasadorės 
Mrs. Harris pastabos, jog Pi- 
liušenko yra Sovietų delegaci
jos narys, bet negali atstovau
ti Lietuvai. Mrs. Harris žodžių 
pasigedom ir Eltos informaci
jose. Darbininko skaitytojus te- 
galėjom apie tai painformuoti 

Į (nors pavėluotai) tik dėka Lie
tuvos atstovybės, kai į ją tuo 
reikalu kreipėmės. Ir informa
cija apie Goldbergą dabar gau
ta privačiom paslaugom.

Netenka laikyti, kad Gold- 
I bergo žodžiai yra jau tai, ko 

mes siekiam — kad jis vykdy
tų Kongreso nutarimą, pozity
viai keldamas J. Tautose Bal
tijos valstybių klausimą. Ta
čiau Baltijos valstybėm pada
rytos agresijos priminimas kon- 

, tekste su agresijom prieš 
Čekoslovakiją. Vengriją ir kt. 
propagandiškai mums yra nau
dingas. Jei tam tikri spaudos 
organai stengiasi tai nutylėti, 
tai mūsų interesas ir tokius pa
reiškimus kaip ambasadorių 
Goldbergo bei Harris populia
rinti.

šiom pastabom norėjom 
kad skaitytojai suprastų, kodėl 
taip pavėluotai teko tas kalbas 
paskelbti; kad pamatytų, kokio
je padėtyje yra mūsų politinė 
informacija.

P. S. Gruodžio 13 gau
tose Eltos Informacijose jau 
yra ambasadoriaus Goldbergo 
kalbos ištraukos.
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siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir SSSR. Krautuvėje 
didelis pasirinkimas geros rūšies prekių žemomis kainė-

niai gauti paštu. Užsakomi rusiški ąųtaBgibįlįąi ir įnįps 
prekės, daniški maisto siuntiniai, itališki ąkęrfięąpąi iy

370 UNION AVENUE • Tefef. EV4-4M8 • Bcooklyn N.Y. 11211

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

galvuotos ir paprastos TV, radio stereo ir paprasti apa? 
ratai, vėsintuvai (ąįr conditjoner), magnetofonai, (tapę? 
recorder) — taisymas ir pardavimas.

SPAUDOS KIOSKAS
J. BUBLAITIS J. PAŠUKOMIS

JUOZO MISIŪNO

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . .. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LĘFFERTS BLVD. RICHMOND HILL N. ¥.

Tslotonav VIrginia 3-3544

Kultūros kongrese CMcagoje rašytojai HUę. i d. Anatųlijus Kairys, Bernardas Brazdžionis ir Antanas Gustai
tis, laimėjęs šių metų' literatūros premijų. ' Nuotr. Laimučio Degučio

Silver Bell Balung Co.
Lietuvišką ir ęurępietBka duoną ir pyragai 
flvsntMM, vurtuyėmi bei pokyiioms tortai
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GERIAUSI HAILIAI
ŽAVĖTINAI PUOŠNŪS

305 SEVtNTH AV€.(<or.27tKST),NEW YORK^IY 10001

g Foto VYT. MAŽELIS

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

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

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS.

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

Home-made Bologna

Tiek turėsime ateities, kiek 
būsime patys ją sukūrę

Iš dr. J. Girniaus paskaitos apie “mūšy sėkmes ir nesėkmes” 
kultūros kongrese lapkričio 25 (3)

Tel. HY 7-4677

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vyk
ti ir į kitus miestus)

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patar

navimai

422 MENAHAN STREET — RiDGEWOOD, N.Y. 11237

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

SUPERIOR PIECĘ GOODS CORP.
Tel AL 4-8319 • 200 Orchard St. Nw Yort, N.Y. 10002

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler
Nąp A, O S E L I S

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

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪSELEENE — Tel. 497-8865

Plaukų dažymas
267 St Nicholas Avė., Ridgewo6d, N.Y.

Q n A n T Ą parduoda Telefunken, Grundig, Olympia,
0 LZJL IX. ■ 2TL 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. Į PATEFONAI | {REKORDAVIMO apara
tai | SKAIČIAVIMO mašinos ect.
Katalogus ir informacijas gausite pranešę savo adresų SPARTA 
sav.: J. L. GIEDRAITIS, 10 Barry Drive, E. Northport, N.Y. 11731, 
tel. (516) 757-0055 • New. Yorke informuoja L. Vilkutaitis 642-2137.

pusantro milijono. Aišku, per 
laiką mūsų ainiai’ pasieks ir du 
milijonus? Beitai ne gyvoji, o 
mirusioji LMlMya..

Skaudu juokauti, nes tai reiš
kia tyčiotis iš|savęs pačių. Ne 
pusantro milijono esame, o tik 
maža saujelė — ir tai dar po 
visur išsibarstę. Pasitraukėme 
nuo bolševizmo apie 50,000, 
bet tikrai gyvųjų gal jau tik 
apie pusę besuskaičiuotume. 
Nedaug ir į| senųjų ateivių 
tautiškai gyvų. Vis sparčiau bū

rai ir vis 
............ ..... _ .t. „ prieauglio, 

visiškai blaiviai kreipiuosi į sa- Dėl to ir stovime prieš klausi- 
vo žurnalo bendradarbius ra- mą: kiek dar turime ateities? 
syti, kol dar yra kur rašyti, ir Bergždžia raudoti (ne tam 
kviečiu žurnalą prenumeruoti, 
kol dar yra ką prenumeruoti. 
Lygiai dėsis ir su intelektuales
nio turinio knyga, ir su kitų 
sričių aukštesnėmis apraiško
mis.

Be abejo, ir viskam supri- 
mityvėjus, lietuvybė dar laiky
sis, gal būt gana ilgai. Bet tai 
bus tik paprastas vegetavimas, 
nebetekęs prasmės, nes nebe- 
nešąs vaisių. Veikimo instink
tas užtikrins veikėjų palaikyti 
vegetacinei rutinai. O kūrybi
nių talentų (gal būt, išskyrus

Antroje dalyje kalbėtojau 
dėstė mūsų “nesėkmes” — ko 
mums nepasisekė įvykdyti ar

7 kas išėjo blogai. Pabaigai žvelr 
gė į artimesnę ir tolimesnę a- 
tęitį — rodė grėsmes ir gali
mą išsigelbėjimą.
Grėsmė: primityvėjimas

Pirmosios lietuviškosios gy
vybės blėsimo aukos bus aukš
tesnio lygio reikalai. Tęsiant 
spaudos pavyzdi, pirmieji kris 
kultūros žurnalai, iš pradžių re- 
tėdami, vėliau virsdami metraš
čiais ir pagaliau Ją visojusto- sime mjrt^s^rf

Vienas iš receptų; blaivus rea
lumas ir kuklūs nuolankumas

Mūsų padėty, prieš sunkius 
uždavinius stovint su kukliom 
saujelės pajėgom, kuo mažiau
siai reikia arogantiško išdidu
mo, nes jis tik ardo bendras 
pastangas. Vietoj arogantiško 
išdidumo mūsų padėtis dik
tuoja kuklų nuolankumą. Būti 
šiandien blaiviems — tai visų 
pirma nepervertinti savęs ir 
nenuvertinti kitų; žadinti ne 
aistras, o sąžines; ne, rietis, o 
kiek galint broliškai susitelkti.

Blaiviu realumu ir kukliu 
nuolankumu tenka eiti į visus 
šio meto rūpesčius tiek visame 
visuomeniniame, tiek specialiai 
kultūriniame gyvenime.

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 PU Middie Village, N.Y. 11379 
Vedėjai:

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

MiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinįiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS 
(212)326-9717 . =

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

69-16 Metropolitan Avė., Middie ViBage, LA, N.Y.
nillllllllllIUIIIIIIIIIIHIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMUlIlMIlIUlUIHUttHHUHHIUlIlIHK

iki

M. JOKU£ĄS_

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

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

Neš. radijai, kamb. radijai, Hi - Fi (stereo), įrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai

GERMAN ELECTRONICSERVIČE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos daly# 'įvairiems Europos gamybos 
aparatams

Lengvai pasiekiama traukiniais arba automobiliais — 
61-05 39ft AVĖ, WOODSIDE, N. Y.

Paskambinkite: TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vietą.
čia atvykau): raudos nieko ne
padeda. Bet nieko nepadeda ir 
nemąstymas, užmerkiant akis 
prieš save pačius. Tikras rūpes
tis reikalauja blaivaus vienin
gumo — turint ribotas pajėgas 
ir stovint prieš vis sunkėjan
čią padėtį, svarbu savo jėgas 
sutelkti kiek galint racionaliau. 
Visos emigracijos baigiasi dez
integracija, galutiniu suskel- 
dėjimu. Tai įspėja ir mus.

Grėsmė: virsti tragikomiškais
Ne laikas vieniem prieš ki

tus arogantiškai pūstis, ne lai
kas savo tarpe isteriškai plau
tis. Visi stovime prieš tą patį 
sunkų rūpestį saugoti tautinę 
gyvybę bent tol, kol tai apla
mai įmanoma. Kai mirtis savo 
žiaurumu švelnina žmones, su-

Istorijoje nėra nieko amžina. 
Miršta visos emigracijos. Mirš
ta visos tautos. Miršta visos ci
vilizacijos. Bet ar tai skelbia 
visko bevertiškumą ir bepras
miškumą? Nieku būdu. Bepras
mybę įkūnija ne istorinė praei
namybė, o išblėsimas be isto
rijos, nepripildžius laiko tais 
dvasinės kūrybos žygiais, kurie 
laiko tėkmę paverčia istorine 
egzistencija. Mažiau svarbu, 
anksčiau ar vėliau kas išblėso. 
Svarbiau, kas savo laiku buvo 
pasiekta.

Tai galioja ir mums. Išeivi- 
nėse .sąlygose mūsų lietuviško
ji gyvybė vis sparčiau ges. 
Mums yra duotas ribotas lai
kas, ir dėl to turime jį nau
doti, nieko nelaukdami. Atei
tis kuriama dabartyje. Tiek tu
rėsime ateities, kiek būsime pa
tys susikūrę. Pripildydami savo 
turimąjį laiką įprasminsime ir 
savo egzili: grįšime j tėvynę 
tik tuo, ką būsime laimėję tau
tos istorijai, jos kultūrai.

~~ ““““i? ““ Bvenguunai tampa tragiiomiš- PS- Panas P^tos tekstas
Nuo seno žinome musų čia
esant milijoną. Prieš mėnesį stulpų turgaus
Washingtono konferencijoj su- ai^eJe autonus pralai- 
žinojau, kad jau paaugome ligi mejuD® tragizmą. Meiles mo

jau, ja paa g g* kyklos” Bangžuvėno autorius

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visais reikalais kreipkitės j 

Insurance - Real Estate 
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income

110-04 Jamaica Avenue
TeL VIrginia 6-1800

Richmond Hill 18, N. Y.

NEW YORK

LITAS knesfiRg C»., Ik.
CHICAGO I

kurių dar bus. Saviesiem nerei
kalingi, jie ramiai dings savo
se profesijose, vieni retkar
čiais pasigarsindami ir lietu
viuose, o kiti nė lietuviška rek
lama nebesidomėdami. Ir seno
ji išeivija daug savo vaikų bu
vo išleidusi į mokslus ir turėjo

visų sumedžioti: tiek nebesu*

dėtis skatina broliškiau susi
telkti.

Tragiška mūsų padėtis, bet
ITTf| mm. gaunamai jie buvo dingę iš lie- 
ĮTr AįITįii tuvių tarpo.

Kam tai tamsu, gali ramintis,
lyg pamirštame. A. Landsber
gis aną kartą teisingai pastebė
jo, kad “kiekviena išeivija ne-

mes patys suvokiame savo tara*

bus paskelbtas “Aiduose”.

Paskolos — geromis sąlygomis.
Aukštos palūkanos už indėlius.

86-01 114th Street Richmond HiU, N.Y. 11418 — (212) 441-6799
6755 S. Westem Avenue Chicage, IH. 60636 — (312) 476-2242

įvairią moterišką drabužių krautuve 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės-balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bttuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. VVoodhevan, N.Y. 11421

— Tol 849-7240 —

SCH ALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei |r TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite — įsitikinsite/

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 8teinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hiliūde Avė. — 343-6116 
E. Northport, UI.: 250-A kark FieM RA 516-757-0801

Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead TpKe.— 437-7677 

Flųshingę: 41-06 |Wain Street — HI 5-2552 

Jackson Heights: 82-10 37tb Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepeėe, N.Y.: 450 Maln St. — 914-454-9079

PITTSBUR6H, PA
Greit bus trys metai, kaip iš 

WZUM stoties banga 1590 
kiekvieną sekmadieni 12 vai. 
transliuojama lietuviška radijo 
“Tėviškės garsų” programa, ve
dama Vytauto Juciaus. Pitts- 
burgho ir apylinkių lietuviai 
mielai klausosi lietuviškų žinių, 
dainų ir pranešimu. Praeityje 
lietuviška programa buvo trans
liuojama ir per kitas stotis, bet 
dėl finansinių sunkumų turėjo 
sustoti, nes radijo programos 
daug kainuoja. V. Jucius ėmė
si savo atsakomybės ir darbą

- HAVEN REALTY -
RealEctate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance

Tragikomiška pūstis, kai ne
bėra kuo, ir pjautis, kai nebe
lieka kam. Planuoti ateitį, kuri 
nebelaukia, ar žygius, kuriem 
nebėra jėgų. Dėl niekų pradėti 
didelę kovą ar dėl niekų griau
ti rimtą darbą. Principingumą 
paversti bekompromisiniu ab
soliutizmu: arba viskas pagal 
mūsų valią, arba iŠ visko trau
kiamės. Isterišką nesivaldymą 
aukštinti dvasiniu gyvumu, Iru- tęsia. Visi lietuviškos progra

mos klausytojai turėtume su-

algų investodjoo.
Kasdien nuo 9 iki 8 vah; Šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87*09 Jamafcu Avė, Woodhawę 21, N. Y. TeL VI 7-4477

WM1R GMMN TAVOM

VYTAUTAS BELECKAS

talų kitų niekinimą — morali- . _
niu jautrumu. Su įniršių pik- prasti padėti ir pagelbėti finan- 
tintis kitais, o savo fanatizmą siškai. Švenčių laikotarpyje 
kanonizuoti idealizmu. Daug to- - kaip tik gera proga paremti V. 
kių tragikomiškų apraiškų ir Juciaus vedamą lietuvišką radi- 
kairėj ir dešinėj. jo programą.



DARBININKAS

1 THE WORKER

910 W1LLOUGHBY AVĖ. 
BR00KLYN, N. Y. 11221
Busimi* Office GL 2-2923 

by FR ANCI3CAN FATHERS
S m*ty.

1951 aujuagė AMERIKĄ, LOS er—M DARBININKĄ Ir LIET. 2INIA8

Laikrctt} tvarko REDAKCINI KOMISIJA.

Žmogaus teisią diskriminacija
Jungtinės Tautos buvo pasi- skaičiui suteikiama valstybinė 

skelbusios, kad sieks viso pa
saulio tautų — didelių ir ma- 

- žų—lygybės ir laisvės, teigingu- 
mo, tarptautinių sutarčių sau
gojimo, taikos, gerovės, pa
žangos. Iš tų gražhį principų 
ypatingai pabrėžtos žmogaus 
asmens teisės. Tai buvo pa
skelbta atskiru raštu, vadina
mu žmogaus 
ja-

žmogaus 
cija skelbia, 
privalo , turėti lygias teises ir 
laisves politiniame, ūkiniame 
ir kultūriniame gyvenime, kad 
žmonių valiai išreikšti turi bū
ti visuotini, laisvi ir slapti bal
savimai, žodžio, spaudos ir su
sirinkimų laisvė. Visa tai priva
lo užtikrinti įstatymai. Deja, 
žmogaus teisių deklaracija tė
ra gražus žodis, nevykdomas 
tų valstybių, kur nėra demokra
tinės tvarkos.

teisių deklaraci-

teisių deklara- 
kad visi žmonės

Pavergtu Europos tauto 
mas, gruodžio 8 minėdamas 
Žmogaus teisių deklaracijos de
vynioliktas metines, rezoliuci
ja ragino:

a) “įtraukt į Jungt. Tautų 
Visuotinio Susirinkimo darbo
tvarkę klausimą dėl komunis
tinių režimų pavergtuose rytų- 
vidur. Europos Kraštuose Žmo
gaus teisių deklaracijos laužy
mo ir nustatyti tos deklaraci
jos įgyvendinimo priemones; 
b) paskatinti visuotinį apsi
sprendimo teisės vykdymą, 
kad demokratinės institucijos 
būtų kuriamos laisvu žmonių 
valiai atsakingu vyriausybių iš
sirinkimu.”

Pagrindžiamoj rezoliucijos 
daly primenama, kad komunis
tiniai režimai Albanijoje, Bul
garijoje, Čekoslovakijoje, Esti
joje, Latvijoje, Lenkijoje, Lie
tuvoje, Rumunijoje bei Veng
rijoje tebelaužo ir tebeslopina 
pagrindines žmogaus teises ir 
laisves.

šiuo metu, kai vis dides
niam buvusių koloninių kraštų

Pasaulinis katalikių moterų organizacijų unijos kongresas
(A. Sungailienės pranešimas

Liet. Katal. Moterų Or-cijų Pa
saulinės Sąjungos Tarybos su
važiavime Nev Yorke).

Romoje viso pasaulio katali
kių moterų organizacijų atsto
vės spalio 4-7 susirinko aptar
ti veiklos būdus ir sustiprinti 
tarpusavio ryšius naujų Vatika- mos dienraštis

- no potvarkių pasaulio įvykių 
šviesoje. Suvažiavo 500 atsto
vių iš 59 laisvojo pasaulio

teisės kraštų. Lietuvės katalikės mo
terys yra taip pat šios Unijos

Atidarymo iškilmėse po U- anglų kalba sekretorės parei- 
nijos pirmininkės Marijos dėl gas ėjo Genovaitė Kaneb. 
Pilat BellosiUo ir kitų valdy- ■ 
bos narių kaltu} buvo pakvies
ta B. Venskuvienė pasakyti žo
dį ir paprašyti susikaupimo mi
nutės “Tyliosios Bažnyčios ” 
vardu, šį momentą aprašė Ro- 

‘R Tempo” 
paminėdamas: “lietuvaitė (su 
puikiu tautiniu rūbu) prašo lais
vojo pasaulio pagalbos Tylos 
Bažnyčiai”. / •

. . . . Pirmąsias (Senas užėmė pa
durto Europos valstybėm. Tuo- narys per Lietuvių Katalikių skaitos. P. B. Aumont pritaiko- 
se privartaujamuose kraštuose Moterų Organizacijų Pasaulinę 
praskambėję intelektualų, ra
šytojų ir menininkų protesto 
balsai, reikalaują laisvės pa
sisakyti, liudija iki kokio nepa
kenčiamo laipsnio rytų-vidurio 
Europoje vyrauja minties kon
trolė.

šia rezoliucija smerkiamas į- 
žūlus Sovietų Sąjungos pasity
čiojimas iš žmogaus asmens ir 
jo įgimtų teisių. Prieš porą sa
vaičių Jungtinėse Tautose So
vietų atstovas E. N. Nasinovs- 
kis net akiplėšiškai tyčiojosi iš 
pasisakymų prieš religinę dis
kriminaciją. Pagal Sovietų dele
gatą dabar esą ne viduriniai 
amžiai, bet'antra dvidešimtojo 
amžiaus pusė, technologinis 
amžius, kurio socialiniame gy
venime religijai nėra vietos. Į 
tai reagavo JAV delegatė Pat- 
ricia R. Harris, ką tik minėtą 
Nasinovskio pareiškimą pa
vadindama skandalingu, ciniš
ku ir agresyviu tiesos iškraipy- |i| 
mu

Savo būdu prieš pavergtos 
Lietuvos žmogaus teisių laužy- 4^101 
mą reagavo ir New Yorko lie- 
tuviai, pereitą sekmadienį susi- 
rinkę į persekiojamos Bažny
čios minėjimą. Iš prakalbų ir < 
rezoliucijų plaukė mintys, kad g 
tikper laisvą žmogaus as- I 
meni ir jo teisių gerbimą veda 
kelias į tarptautinį susiprati- |l 
mą. Kovoje prięš žmogaus tei- 
šių diskriminaciją bet kokia B 
nuolaida, ar ji būtų Amerikos I 
ar Vatikano ar kt., tik dar la- I 
biau stiprintų žmogaus teisių ■ 
paneigimą Sovietuose ir jų o- I 
kupuotuose kraštuose. Tik at- I 
viras, nedviprasmiškas tiesos I 
atskleidimas gali dar abejojan- I 
tiem apie tikrąją Sovietuose ir I 
jų pavergtuose kraštuose esan- ■ 
Čia padėtį atidaryti akis ir pa- ■ 
traukti į kovą už išnaudoja- ■ 
mųjų laisvinimą ir pilnutinį “ 
Žmogaus teisių deklaracijos i- Lietuvių delegacija pasauliniame moterų kongrese Romoje iš k. j d. A. Sungailienė — Kanados Liet. Kat.

. - ‘ Moterų Draugijos centro vaidybos narė, prel. J. Balkūnas, G. Vaitiekūnaitė-Kaneb — PLKOS centro v. vice-
Į gyvendinimą. pirm., B. Slepetytė-Venckuvienė — PLKOS atstovė pr ie Pasaulio Kat. Moterų Unijos.

nepriklausomybė, tos 
vis dar tebėra atimtos rytų-vi-

Sąjungą, kurios būstinė yra 
New Yorke ir kurios pirmi
ninkė yra M. Galdikienė.

Lietuves atstovavo: Birutė 
Venskuvienė (Prancūzija), Ge
novaitė Kaneb (J.A.V.), Angeli- 
ka Sungailienė (Kanada) ir Są
jungos dvasios vadas prel. Jo
nas Balkūnas. ''

Kongreso tema: “Moterys — 
naujo pasaulio formuotojos” 
primena kokia atsakomybė ir 
svarba skiriama šių laikų mo
teriai jei ji nenori likti tik pa
syvi, bereikšmė stebėtoja.

mosios psichologijos paskaita 
(‘knowing how to live’ or “how 
to be”); Unijos dvasios vado 
kun. Jean Frisųue (Belgija) dog
matinė paskaita “Dialogas Die
vo Tautoje, Bažnyčioje ir su 
netikinčiaisiais”; dr. L. O’Con- 
nor (U.S.A.) ‘Moteris šiandien’ 
ir kit.

Kitas dvi dienas vyko disku
sijos Šiom-temom: dialogas 
šeimoje; dialogas socialiniame 
ir visuomeniniame gyvenime 
(moterų ir vyrų); dialogas Baž
nyčioje. “Dialogas Bažnyčioje”

Vienas vakaras, pavadintas 
“dialogu tarp kultūrų”, buvo 
paskirtas tautų pasirodymam. 
Kiekvienai tautybei buvo pa
skirta 5-8 minutės.

Lietuvaičių programą atliko 
A. Sungailienė. Ji anglų kal
ba pristatė Sibiro lietuvaičių 
maldaknygę “Marija,, gelbėk 
mus”, jos atsiradimo istoriją ir 
perdavė maldą.

Kongreso dalyviam ir sve
čiam šis pasirodymas paliko į- 
spūdį, nes, kai po koncerto lie
tuvaitės pradėjo dalinti tą mal
daknygę anglų ir prancūzų kal
bomis (jų Kanados lietuvių at
stovė buvo parūpinusi net 60), 
tai netrukus pritrūko.

Ne 60 bet 600 būtų buvę ga
lima išdalinti. Pirmoje vietoje 
stengėsi aprūpinti Afrikos, A- 
zijos ir P. Amerikos kraštų at
stoves.

Uždarymo dieną prel. J. Bal- 
kūnas aukojo mišias už Ken
čiančią Bažnyčią. Savo pamoks
le labai vaizdžiai priminė Lie
tuvos ir kitų užgrobtų valsty-

bių tragišką padėtį ir tikėjimo 
persekiojimą.

Visuose svarbesniuose kon
greso įvykiuose lietuvės dalyva
vo su tautiniais rūbais, kurie 
sukeldavo didelį susidomėji
mą ir malonų nustebimą kita
taučių tarpe. L’Osservatore Ro
mano net dvi dienas paeiliui 
talpino jų nuotraukas, pabrėž
damas rūbų grožį ir spalvin
gumą. Anglės net pastebėjo: 
“kaip gaila, kad mūsų mote
rys neturi tokių gražių rūbų! 
Mes visur juos nešiotumėm”.

Prel. V. Mincevičiaus rūpes
čiu lietuvaičių delegacija buvo

priimta audiencijoje pas kard. 
Antonio Sąmone.

Kongresas vyko keturiomis 
kalbomis: anglų, prancūzų,' is
panų ir vokiečių. Paskaitų ir 
diskusijų metu vertėjų ir au
sinių mikrofonų pagalba buvo 
galima vartoti bet kurią iš šių 
kalbų'.

Penktą dieną organizacijų at
stovės turėjo uždarą Unijos ar
ba W.U.C.W.O. (Unijos vardo 
sutrumpinimas angliškai) ■ posė
dį, kuriame diskutavo kongre
są, kai kuriuos statuto pakei
timus, naujų narių priėmimą ir 
kt.

PIRMASIS MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS 
KAUNE IR JO MINĖJIMAS

Lietuvių Moterų Klubų Fede- kentusi ruso priespaudą, lietu- 
racija kartu su Pasaulio Lietu
vių Moterų Sąjunga gruodžio 
3 New Yorke surengė akade
miją paminėti 60 metų sukak
tį nuo pirmojo liet, moterų su
važiavimo rugsėjo 23-24 Kaune.

Atrodytų, kad skaičius 7 bū
tų moterų vieningumo simbo
lis, nes visi bendri jų suvažia
vimai vyko 1907, 1937 ir 1967.

Apie 1907 suvažiavimą ver
tingą medžiagą yra surinkusi 
adv. B. Novickienė.

Suvažiavimas vykęs 
miesto teatro rūmuose, 
zacinį komitetą sudarė 
bašauskienė, V. Lebkauskienė, 
mok. T. Kubilinskaitė, Dauge- 
lytė, Augustinaitė. Suvažiavi
mui primininkavusi G. Petke
vičaitė — Bitė. Pradėję K. Va
nagėlio specialiai parašytu eilė
raščiu “Pasveikinimas”. Iš turi
mos dienotvarkės galima susi
daryti vaizdą, kokios buvo tų 
dienų moterų problemos. Pa
grindinės jų — moterų teisių 
reikalavimas, moterų organiza
ciniai reikalai, moterų kultūri
niai uždaviniai,t namų amatai, 
audimas, vaisių daržovių augi
nimas, girtavimo negerovės ir 
kt. Jokios politinės problemos 
negalėjo būti svarstomos, nes 
ir po 1905 revoliucijos lietuviai 
nesulaukė tų teisių, kurių tikė
josi; caro žandarai tebesiautė 
po visą kraštą, ieškodami suki
limo dalyvių.

Reikšminga, kad liet, mote
rys labai domėjosi suvažiavi
mu. Išsaugojusi lietuvių kalbą 
ir knygą šiaudinėje pirkelėje, 
išauginusi susipratusią sąmo
ningą jaunąją kartą ir kantriai

Kauno 
Organi
ni. Ra-

vė sodietė troško pasisemti su
važiavime stiprybės naujiem 
ryžtam, nes iki nepriklauso- . 
mybės dar tolimas kelias.

New Yorke gyvenanti 
P. Valavičiūtė atsimena 
mamos E. Valavičienės iš 
polio, Dusetų vals., pasakoji
mus, kaip ji vykusi į suvažia
vimą ir buvusi sodiečių atsto
ve. Į Kauną nusivežusi savo 
pačios austų skarų. Moterys 
grožėjosi ir labai įvertinę. Na
mo grįžusi pakeltoje nuotaiko
je ir ilgai gyvenusi 
mo įspūdžiais.

Minėjimas New 
šio suvažiavimo

New Yorke atidarė LMKF pir- 
min. V. Jonuškaitė-Leskaitienė, 
taip pat K. Vanagėlio eilėraščiu 
“Pasveikinimas”. Pristatė 1920 
Steigiamojo seimo atstovę M. 
Galdikienę, kuri 1925 buvo 
Seimo sekretore, ir 1926 Sei
mo vicepirmininke. Savo kal
boje M; Galdikienė prisiminė,, 
kad jau 1907 LMK D-ja stengė
si nugalėti Freudo doktriną.. 
prieš moters visuomeninius pa
sireiškimus ir turinti viltį, kad 
naujoji moterų karta neužsi- 
kas savo asmeninio gyvenimo 
smulkmenose. Visą savo gyve
nimą skyrusi lietuvybei, M. 
Galdikienė buvo pagerbta atsi
stojimu ir plojimais. Jai priseg
ta puošni gėlė..

Sveikino žodžiu
Vliko atstovas J. Audėnas 

sveikinime įvertino LMKF ir 
PLMKS moterų bendravimą. 
Paminėjo skaudžią lietuvės mo
ters dalią pavergtoje Lietuvoje, 

(nukelta į 8 psl.)

mok. 
savo 
Ana-

suvažiavi-

Yorke 
minėjimą

JURGIS JANKUS

PEILIO 
AŠMENIMIS

I

TRIJŲ VEIKSMŲ DRAMA

(13)

LAIMA
Kodėl jis turėtų netikėti?

DAUGVYDAS ’
Jeigu nenori, gali netikėti. Tik viena noriu, kad 

žinotumėt, jog aš nei gąsdinu nei grasinu, tik pasa
kau labai paprastai, kokios bus pasekmės, jeigu ar 
tu ar jis mėgins nesilaikyti susitarimo. Aš turtu už
statą: abfejų jūsų galvas.

ANTANAS
(Visi&ai atsigavęs, mėgina juokauti).

Nežinau, kas tą galėtų padaryti. Nebent Laima.

LAIMA
Tu labai menkai tepažįsti saro žmones, jeigu taip 

kalbi.

ANTANAS
Mano irgi tokia pat nuomonė, bet Karpenko šian

dien kažin ko užsigeidė.

DAUGVYDAS
Arba abu.

ANTANAS
Žinai, pačiam valia galvoti ką nori, bet mano no

rai buvo geriausi. Aš beveik galiu užtikrinti, kad nei 
Laimai nei pačiam kalėjimo neteks matyti.

DAUGVYDAS
Visiškai tikiu.

LAIMA
Ir aš... Bet rytojus geriau viską žino.

DAUGVYDAS
Laimingos kelionės.

(Laima pabučiuoja)
Laukiu sveikos ir su gera žinia.

LAIMA
Ir nepervirk kumpio.

DAUGVYDAS.
Nepakenks išleistuvėm ir minkštesnis. Pusžalio 

prisivalgėm miške.
(Antanui)

O tu pasistenk atminti, ką sakiau. Ir nemėgink dailin
ti. Aš mirti nebijau, jeigu jūs irgi nebijote.

ANTANAS IR LAIMA 
(Beina)

Žinai, kad dėkui Antanui už gerą sumanymą. 
Pravers, šį vakarą visos astuonios pravers, tik ne taip, 
kaip buvo manyta. Tikrai pravers.

(Stato buteli atgal, kur buvo).
• Uždanga

ANTRAS VEIKSMAS

(Kambary prietema. Stalas apdėtas valgy
mais. Atnešta daugiau kėdžių, bet viskas sun
kiai įžiūrima, skęsta neaiškiam laukime. Vir
tuvės durys prasiveria, ir įeina Antanas. Pas
kui jį Algis.)

ANTANAS
Matai, kaip viskas galima švariai O sako, kad jie 

gudrūs. *Bk ta nereikalinga baimė, šiandien Laima net 
apkabinama nesileido ir šnekėjo kaip griausmas, o pa- 
tyliai: “bijau, gal kur slapukas klausosi” Vargšė net 
spintos bijo praverti, kad slapukas neišlįstų.

ALGIS
O ką žinai, gal ir klauso kur.

ANTANAS
Tokiam reikalui jie per bailiai. Jeigu būtų kur lin

dėjęs, nė prie durų nebūtų prileidęs.

ALGIS
žinau, jie iŠ tolo mėgsta šaudyti, o artumo bijo. 

Kur čia toji skylė.,

ANTANAS,
(šviečia lempute į lubas viršum stalo)

ANTANAS
Juk nešoksi tenai. O pagaliau, kai įgėrę paleis gerk

les, ir šokti galėsi.

ALGIS
Gerai, einu pažiūrėti.

(Išeina).

ANTANAS ‘
(Pašviečia su lempute į kampus, išima 

vienos kišenės butelį, pastato ant vieno lan
go, kitą išima iš kitos, pastato ant kito lango).

Daugiau geriau. Bus rytojui šviežienos.

ALGIS
(Nuo aukšto) •

Ar man ką šakei?

ANTANAS
Sakiau, kad iš viršaus galėsi padaryti šviežienos.

ALGIS
- Ar labai braška?

ANTANAS
Negirdfiu nieko. Beveik nieko.

ALGIS
O dabar?

ANTANAS
Dabar girdėti (Klauso) Va dabar gerai. Būk kaip 

dabar.
DAUGVYDAS

Ir dar vienas dalykas. Laima turi grįžti šį vakarą. 
Kol jos nebos, vyrai nesirinks — tai mano sąlyga.

DAUGVYDAS
(žiūri pro langą, kaip juodu nutolsta 

keliu, užkiša ranką už užuolaidos ir išsitraukia

Matai? Emušiau pačią didžiausią šaką ir viršuj dar 
praplatinau. Beveik visą kambarį galima matyti.

bonką, atsikemša, pauosto ir vėl užkemša. .
LAIMA Valandėlę šypsosi žiūrėdamas į rausvą skysti-

Ir mano. ma.)

ALGIS
Turi galvą. Bet jie gali kiekvieną pajudėjimą iš

girsti.

ALGIS
Bet pats čia gerai ir užtaisei. Užmigti galima.

ANTANAS
Tik pamėgink! Ejočiau, kur pipirai auga.

(Bus daugiau)
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B*
Kristaus Gimimo Šventeje

Geriausio pasisekimo
ir Dievo globos
visiems parapieciams

Homestead, Penna.

BM

Seaatm’s Greetings from

JOSEPH A. PROKOPOVTTSH

' Kuo. PRANCIŠKUS P. PLANTES 

431 Ninth Avenue parapijos klebonas

T Jnksmų §v. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

ALBERT V. SAVOLSKIS

Private parking
Air Ccfatfitioned

3501 Main Street, Homestead Purk, Muaiiall, Pa.
Phone: 462-2288

SEASON’S GREETINGS

BLACK & WHITE MARKET
CHARLES BURKE, Prop.

3414 MAIN STREET

Phone: 461-1044

-i

MUNHAL, PA.

F

Sėason’s Greetings
To All Our Cherished Patrons

CANDY &NUT SHOP

243 E. Eighth Avenue HOMESTEAD, PA.

Tel. 461-9313

i

FUNERAL HOME

DAVID WASlk — Assistant

Phone: 461 -2267

i Happy Holidays

Adjustable Bracket Co. 
Original Manafaetaten Of 

Mjastekie SeatfaH

s

- - n.
nešina—ti

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

linkime visiems mūsų kostumeriams ir draugams

ALEXANDER’S
SUPERMARKETS

čia galima gauti gerų dešrų ir kumpių

HOMESTEAD
310 E. 8th Avenue

!■

L
!

BRADDOCK
714 Braddock Avė.

Sveiki, sulaukę šventų'Kalėdų!

JOE’S TAVERN
Prop.

FINE LIQUORS — HOT LUNCHES
610 Ann Street Homestead, Pa.

Phone: 461-9491

•F 
H

M 
n

Merry Chrisimas and a Happy New Year

ESTHER’S P ARK CAFE
BEER-WINE and CHOICE LIQUORS

Phone: 461-9248

4501 MAIN STREET MUNHALL, PA.

A MERRY CHRISTMAS
AND

HAPPY NEW YEAR

KATILIUS
INC.

< FURNITURE - ELECTRIC AL APPLIANCES

Cor 8th Avenue and McClure St.

Phone: 462-7100

Homestead, Pa.

Seasons Greetings to all our Lithuanian Friends

FIRST FEDERAL
Savings and i

of HOMES
4 convenrent offrces tų .serve you 
HOMESTEAD — Mc&ESPORT 

BRADDOCK — CLAIRTON

Home Office — 300 E. 8th Avenue, Homestead, Pa.

Insured Savings — Home Loans

SEASON’S GREETINGS

8th and McClure

CAPITOL CLEANERS
TAILORING — Šame Day Service

Munhall, ?a-

Sėason’s Greetings 
from

261 EAST 23rd STREET 
PATERSON, N. J. - 

279*1331 —

Seasons Greetings

JOSEPH P. MOONEY
Real Estate Broker

Ącreage — Farms — Homes
— Mortgage Money —

224 ROUTE 9
PINE BEACH, N. J.

- _ 201 349-7950

Country
Squire

Diner
Open 7 Days A Week 
— 24 Hours A Day —

FINE FOOD & 
GOOD SERVICE

U. S. HIGHWAY NO. 130 
Burlington, N. J., 

Call: 201 386-1113

Merry Chrisimas!

HUNT 
Fu n erai Home
1601 PALISADE AVĖ. 

FORT LEE, N. J. 
James A. Hunt'— Director

FORLINI’S Rmtaurant
Private Parties Accommodated į

AuthenUc Italian Cuisine į
Free Parking į

Saturday, Sunday&JJaily after 5pm f
Ask for Frank, Freddie or Hugo! ; į 

962-9316 t
93 Barter St N.Y.C.N.Y.C.

Seasons Greetings!
SOCHITL

Call: 201 WI 4-1202

Sėason’s Greetings
Handcraft 

Golf Co.
466 Maple Avenue 

Westbury, L. L, N. Y.
CALL: 516 ED 4-6326

Ašie For 
PAT SINISCALCHI

Seasons Greetings

Style Master 
Coiffures

HIGH FASHION STYLING
Expert Coloring Tinting 

Custom Permanents 
Wig - Service 
Open 6 Days

Fri. — 9 A.M. - 9 PJH.
North Massapeųua, L. I.
1099 A N. Broadway 

516 MY 4-4222

Finest Mexican Cuisine 
146 W. 46 St. N.Y.C. 

PL 7-1325

T
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Superrision/Moderate Kates.
Home Type Meals į

Seasons Greetings! i 
POST ROAD LIOUOR INC.

112 Boston Post Road , 
K Larchmont, N.Y. - ■ 

į į Choice Wines & Liqūors/Est. 1936 : 
' , Open from 9 a.m. to 9 p.m.

914 - TE 4-2134

Seasons Greetings! 
SICILIAN ASPHALT 

PAVING CO.
99 Paidge Avenue 

Brooklyn, N.Y.
ER 3-4100

U ‘
F 

<F 
■F 
U

F
Seasons Greetings

JET AUTO RAD1ATORS 
Radiators - Gas Tanks - Heaters 

Cor. 158th St&Beaver Road 
Jamaica, L.L, N.Y.

— RE 9-0009 —

į Seasons Greetings
į MARRS NURSING HOME
; Lexington Avė., Lake Mohegan, NY 

i ! Tel. 914 - LA 5-2000/Fully Lacensed 
■■ > & approved/Constant R.N.

F 
’F 
■F.

;F
4
■F

GLOBĖ DISTRIBUTORS
Manager W. W. Szuba 

ALL POPULAR BRANDS OF BEER 
Home Delivery 

Phone: 462 -2833
130 West 7th Avenue

Sėason’s Greetings

HOMESTEAD, PA.

SHERMAN’S PHARMACY
JAMES H. DARLING, Ph.G.

3417 Main Street
Tel. 461 -1214

Sėason’s Greetings

WELDON^S PHARMACY
JAMES E. WELDON, Ph. G.

Phone: 462-5920
3502 Main Street Munhall, Pa.

SEASON’S GREETINGS

COMMUNITY PHARMACY
Prescriptions — Siek Room Supplies

815 Ann Street Homestead, Pa.
Tel. 461-3442

Sveiki, sulaukę Šventų Kalėdų!

AL LUTHERAN
Radio Dispiatched Service

Distributor of all Local and Prėmium Beers

>! 1410-12-14 MiflinSt
‘ Phone: 461-3133

Homestead, Pa.

Merry Christmas and a Happy T9ew Year
H1UCS RttNttVRE 

------- Your Home ShouklCoine First--------
320 E. 8th Avenue Homestead, Pa.

461-2228

Carson Cafe
TONY ir MARY ŽILINSKAI, savininkai

SA Ptttabuigh, Pa. ,
431-9558

CARTER’S men’s shop
128-130 Main St., Neshua, New Hampshire 

Tel. 882-5001 F

4gHMMS0R|
Ladies: Come to us 

.urithyour probiems

Mes parodome labai daug palankumo mūsų 
pirkėjams ir duodame daug naudingų ir 
praktiškų patarimų apie dovanų pirkimų. 
Mes pagelbėsime jums pasirinkti spalvas, 
didumų, stilių... po to gražiai apvyniosime 
jūsų pirktas dovanas.

Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikina visus 

*****»*!W*e’*e!**W»e’*v‘*«!!W*«««rt^^

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

KAUNAS BAKING COMPANY
DUONA ir KEKSAI

Wedding and Birthday Cakes

304 Olivia Street McKees Rocks, Pa.

Phone: 331-4455

SEASON’S GREETINGS

Fumiture, Carpets, Drapes, Appliances, Bedding

Carson at 20th St. South Side PrHsburgh, Pa. 431-1024

McKees Rodcs — 599 Chartiers Avenue, 771-4100

Homestead, Pa. — 120 E. 8th Avenue, 461-0800

**

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Anthony Urbon

LIGHT LUNCH and GRILL

214 Tabor Street Pittsburgh 4, PA.

Tel. 331-9249

Linksmų Kalėdų švenčių linkime

Iron City Clock Hospital

;F
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Greetings!
Casa Felicia

Italian Restaurant
Excellent Italian Cuisine 

Fast, Efficient & Courteous 
Service 

Entertainment — Dancing 
Friday &. Saturday 

288 Larkfield Road 
East Northport, L.I. 

1516] AN 1-4880

Peace On Earth 
Good Will Tovvard Men

JOE BROWN 
COLLISION

509 90th STREET 
BROOKLYN, N.Y.

Call SH 8-7058
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Seasons Greetins
\ INTERNATIONAL

. į tyrte oj ine r mesi super
' į Markets Serving New York

Uu

Seasons Greetins

Super Markets
One of the Finest Super

t i 
i 
t
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EXPERT WATCHMAKERS
Authorized dealers of Longines - Wittnauer and Elgin Watches

8IMON ALELIONAS
2120 Forbes St. Phone 281-7399 Pittsburgh 19, Pa.Phone 281-7399

Sveiki sulaukę linksmų Kalėdų

Charles Markei
MAISTO KRAUTUVE

221© Fifth Avenue. Plttaburgti, Pa.

CHARLES SPIRGIS, Savininkas

Phone 391 - 0473

Low Prices — Excellent Service 
Delivery Service Available 

499 — 6th Avė. — N.Y.C. 
188 — 9th Avė. — N.Y.C.

MARTHA’S 
CANDY 

KITCHEN
FOR THE FINEST 

OF 
CANDY 

80-41 MYRTLE AVĖ. 
RIDGEWOOD, QUEENS

— EV 6-9183 —

f
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CROSSROADS 
TRAVEL 

INC.
■I
J

F
' a-

n ■ -

Travel is Our Business 
1 East Fordham Road 

Bronx
SE 3-2469

F
J

SEASONS GREETINGS

DANKO
and

DEVITO
Service Station 

ESSO SERVICE 
Auto Repairs 

82-06 ASTORIA BLVD. 
JACKSON HEIGHTS. N.Y.

651 - 5252
Mr. Joseph Dsnko Prop.

5

n

DAWSON
Lithographers Ine.
Complete Creative 

OFFSET PRINTING 
DESIGN — ART — LAYOVT 

MAILING SERVICE
34 B6DELL ST. 
FREEPORT, L.I.

Call: 516 MA 3-1211

t 
r

r



DAfcBlHINKAS

Lietuvišką kompozicijų ambasadorius
Lapkričio 12 Bostone Jordan pirštųsi tokia išvada. Gruodis 

Hali įvyko Iztdortoue ir 
Vytenio VasyMūnų smuiko re
čitalis. Fortepionu smuiką pa
lydėjo Vytenis Vasyliūnas. Pu
blika buvo mišri ir gana gaust 

šis rečitalis ’ buvo skirtingas 
ir įdomus tuo, kad apsieita be 
tradicinės rečitalių sonatos, o 
klausytojam pateikta tik smul
kūs lietuviškos muzikos perliu
kai. Programą sudarė šios kom
pozicijos: Antano Račiūno — 
Iš'tėviškės, Rymojo mergelė ir 
Nesileisk!, saulele. K.V. Banai
čio — Vandens lelija. Juozo 
Gruodžio — Jūros daina, Val
sas, A la Chopinir Rytiečių 
šokis. Juliaus Gaidelio Verpė
ja ir Lietuviškas šokis Nr. 1.

> Izidorius Vasyliūnas išpildė 
— mūsų bethoveniškas klasi- visus dalykus sklandžiai ir gė
jos, stiprus savo forma ir teks
tu, išgvildenęs iki kraštutinu
mų atiduoda darbą klausyto
jam. Račiūnas — puikus, per
dėm lietuviškas. J. Gaidelio — 
Verpėja —- atitinka savo pava
dinimą. Labai įdomiai panaudo
tos replikos — pasikartojimai 
tarp smuiko ir fortepiono. Ge
rai išpildyti nėra lengva kom- smuiko ir stipraus fortepiono. 
pozicija. Vladei Jakubėno-čiur- '7—“—: 
lionio “Preliudas D Moli” —ro
mantiškas su stipriu dinami
kos nuoskambiu, kompozito
riaus gerai suprastas i___
kas. Jo “Melodija” labai origi
nali. K. V. Banaičio — “Van
dens lelija” trumpas, tikras lie- 

V. Jakubėno-—Mdiodija ir pa- tuviškos nostalgijos perliukas, 
gal Čiurlionį Preliudas D Moli, Koncertas buvo užbaigtas, jau 
Br. Budriūno — Rauda.

Visus dalykus išklausius,

rai. Jam kaip lietuviui visos 
kompozicijos, be abejo, buvo la
bai gerai suprastos. Bendroj iš
vadoj, jaučiu pareigą pastebėti, 
kad akompanimentas, gal kaip 
kur, Vytenio Vasyliūno — tru
putį per stiprus, ir kietokas 
klavišų užgavimas gal darė per 
didėlį kontrastą tarp švelnaus

anksčiau girdėta, originalia Bu- 
driūno “Rauda”.

WOBCESTE& mass.
fašizmui ir nacionalizmui bei 
įvairioms kitoms diktatūrinėm 
formom. Jo negailestingas ver
žimasis dominuoti pasaulį lai
ko vergijoje apie 100 milijonų 
Rytų ir Vidurio Europos gy-

Gedulo diena bolševikų 
aukom

Lapkričio 28 Worcesterio 
dienraštis “The Evening Gazet- 
te” įdėjo “People’s Forum” 
skyriuje, kuris yra šalia veda
mųjų, LB vietos valdybos na- ventojų, ir nuolatiniame sumi- 
rio J. Stareno ilgoką laišką ant
rašte “A Day of Mourning For 
Victims of Reds”. Laiško auto
rius rašo:

“Lapkričio 7 d. 50 metų su
kaktis žymi didžiausią nelaimę 
istorijoje — bolševikų valdžios 
paėmimą Rusijoje. Iš to krašto 
komunizmo maras plėtėsi kan
kindamas bilijonus žmonių bū
tybių.

“Per paskutinę šimtmečio pu
sę komunizmas sunaikino ma
žiausia 85 milijonus žmonių 
pilietiniu karu, badu marinda
mas žmones, genocidinėmis de
portacijomis ir egzekucijomis, 
kankinimais kamerose ir kon- syti kiekvieną bendruomenę 
centracijos stovyklose. Siste- pasišvęsti savo įprastu būdu 
mingai naikino moralines ir grąžinti laisvę milijonam žmo- 
dvasines vertybes, neapskai- nių, kurią komunizmas yra atė- 
čiuojamomis kančiomis kankin- męs ir grąso likusiai pasaulio 
darni tautas ir žmones, perse- daliai.”
klodami visas religijas ir pan- Bronė ir Jonas Tamašauskai 
čiais surakindami tūkstančius vietoj kalėdinių sveikinimų Ma- 
laisvų minčių. talaičio namų statybai paauko-

“Komunizmas nutiesė kelią jo $25.00.

Šime visą pasaulį. Nuo 1917 
nė vienai užkariautai ar anek
suotai tautai neleisti laisvi rin
kimai, ir nė viena laisva tauta 
nėra laisvo balsavimo keliu pa
sirinkusi komunizmo vietoje de
mokratijos.

“Mes, laisvi amerikiečiai ir 
organizacijos, jausdami parei
gą kalbėti už tylinčiuosius ir 
gerbdami nukankintuosius, pri
valome kiekvieną lapkričio 7 
paskelbti gedulo diena už ko
munizmo aukas. Mes privalom 
kviesti visur kiekvieną laisvą 
žmogų paminėti tą dieną pri
siminimu ir maldomis ir pra-

A t A

majorui BALIUI 6OBEUUI mirus,
♦

žmoną, sūnus Antaną ir Sigitą bei jų šeimas liūdesyje 
užjaučiame

D. A. A. SAMULIAI

A f A
majorui BALIUI BOBRIUI mirus,

liūdinčią žmoną, sūnus Sigitą, Antaną ir jų šeimas 
širdingai užjaučiame

Maironio Mokyklos Tėvų

Komitetas ir Mokytojai

Ypatingai tai jautėsi J. Gaide
lio “Verpėjoje”.

Taip pat reikia pastebėti, kad 
ši maloni meno salė smuiko re- 

smui- čitaliui vis dėlto nėra dėkinga. 
Mažesnė, ne tokios plačios 
akustikos salė būtų smuiko re
čitaliui dėkingesnė.

Daugumašių. kompozicijų 
buvo girdėtos pirmą kartą. Ne 
įkainuojamas mūsų kompozito
rių turtas per eilę metų susi
krovė į didelę krūvą, iš kurios 
jau galima sudaryti visam reči
taliui programą. Žinant I. Vasy
liūno ištikimybę lietuviškai mu
zikai, nenuostabu, kad tokioje 
salėje išdrįso be stambesnio 
veikalo pasirodyti. Jo tikslas 
buvo parodyti lietuvišką muzi
ką tiek saviem, tiek kitatau
čiam. Vietinės recenzijos pami
nėta, kad smulkūs dalykai su
darė miglotą vaizdą, — yra ne- čiami dalyvauti visi parapie- 
teisinga. Didmiesčių rečitalių 
lankytojai ir kritikai, žinoma, 
kad ir dabar neapsieina be so
natos ar kito stambaus veikalo, 
todėl ir šito rečitalio jie pilnai 

.nesuprato.
šiuo koncertu I. V ašy liūnas 

atliko nepaprastą ambasado
riaus darbą. Su savo rečitaliais 
lankosi pačiose žymiausiose sa
lėse, kur pasirodo geriausi pa
saulio solistai. Jis žino iš anks
to, kad kritika ten yra negai
lestinga, kartais žiauri ir net 
tendencinga. Nemanau, kad 
dauguma lietuvių visuomenės 
tiksliai suprastų, ką reiškia kiš
ti galvą po tokiu kritikos kir
viu. Praėjusiais metais New Balsavimu-Japai (lietuvių ar 
Yorke Town Hali I. Vasyliūno anglų kalba) bus išdalinami sa- 
buvo išpildyta J. Gaidelio Sona- vaitę prieš kiekvieną balsavi- 
ta. Ir susilaukė iš vietos kriti- mo datą. Kiekvienas juos ne- 
kų nepaprastai puikaus įvertini- užmirškime pasiimti ne tik sau 
mo. Jeigu ne I. Vasyliūnas ši 
puiki J. Gaidelio kompozicija 
nebūtų buvusi parodyta kita
taučiam. Šio užsispyrusio mu
ziko pastangomis lietuviškos 
kompozicijos po truputį išvysta 
šviesą.

Kitiem beplanuojant, bedis- 
kutuojant ir visus bekritikuo
jant, Izidorius Vasyliūnas dir
ba. Savo darbu jis įrodo, kad 
buvo ir paliks ištikimas savo 
profesijai, nors ir labai nepato
giose sunkiose gyvenimo sąly
gose. Linkėtina Izidoriui ir Vy
teniui Vasyliūnams ir toliau 
Sėkmingai darbuotis ir puoselė
ti lietuvišką muziką.

V.' Rastenis

VISUR
— Algimanto Kosto, S. J.,

1967 m. naujų fotografijų pa
roda įvyks Jaunimo centre, 
Dhicagoje, 1967 gruodžio 16—
1968 sausio 4. Keturių metų 
bėgyje jis suruošė 4 televizijos 
programas ir virš 30 individua
linių parodų bei dalyvavo ketu
riose grupinėse parodose. Išlei
do dvi fotografijų knygas bei 
tris foto portfelio. Jo fotogra
fijų buvo visoje eilėje lietuvių 
ir nelietuvių laikraščių ir žur
nalų. Šios parodos atidaryme 
kalbės dail. J. Mieliulis tema: 
“Fotografija — nauja vaizdinio 
meno technika”.

4ukos Tautos Fondui
Tautos Fondas yra gavęs 

šias stambesnias aukas Lietu
vos laisvinimui:

398 dd. iš Amer. Liet. Inž. 
Archit. S-gos Bostono skyr.

223 dol. iš Ateitin. Sendrau-

Mirus brangiam tėvui
AJA

BALIUI BOBELIUI,

mielą skautininką Antaną Bobelį ir jo šeimą liūdesio 
valandoje užjaučia

I*SS. Atlanto rajono
vadovės ir skautės

Af A

VYTAUTUI HOBIUI

gių Chicagos skyr.
Po 100 dol. davė kunigai: M. 

P. Juras, Gauronskas, M. J. Ur
bonas; gydytojai: Pr. Jaras, L. 
Kraučeliūnas; kiti: J. ir' A. 
Pumpučiai, R. ir A. Pūrai, SL 
Pundzevičius, B. ir J. Tamašaus
kai, K. Rudaitytė ir Mileška.

65 dol. W. ir P. Taruliai.

60 do. Jonas Galiūnas.
Po 50 dol. Prof. dr. B. Kas

ias, dr. P. Kisielius, S. Kont
rimas, J. Lieponis, J. Legis, L 
MKF Waterburio moterų klu
bas, J. Mikalauskas, prof. dr. 
J. Meškauskas, Pr. Raulinaitis, 
G. ir J. Vėbrai.

mirus, liūdesio valandoje žmoną ir simus užjaučia

L.SJ8. Atbato rajono 
vadovbs ir nfcnotfe

BALSAVIMAI DETROITO SINODE 4
4. Archidiecęzijos ribose gy

venantieji įvairių tautybių ku
nigai egzilai turi būti traktuo
jami lygiai su vietiniais kuni
gais kaip socialinio aprūpini
mo, taip ir pastoracinių parei
gų atžvilgiu.

5. Siūlome, kad kunigam bū
tų duota laisvė apsispręsti ce
libato klausimu.

6. Kunigai turėtų vengti as
meniškų gėrybių ir prabangos, 
tada jie geriau suprastų varg
šus ir visus parapiečius.

7. Klebonai, prieš išvykdami 
atostogų, privalo painformuoti 
parapiečius, kad jo vietoje pa
silieka vikaras su pilnomis tei
sėmis.

8. Bažnyčioje vėl turėtų bū-

Diskusinių grupių vadovam 
suderinus visus jų grupėse iš
keltus sumanymus, šv. Antano 
parapijoje prasidės balsayimai 
šiem sumanymam patvirtinti 
ar atmesti. Balsavimuose kvie-

čiai, pradedant nuo gimnazijos 
mokinių amžiaus. Balsavimai 
vyks asmeniškai, ne šeimomis, 
šv. Antano parapijoje balsavi
mai vyks per tris kartus šiais 
sekmadieniais per visas pamal
das: gruodžio 17, sausio 7, sau
sio 21.

Gruodžio 17 balsavimai vyks 
dvasiškių, vienuolių ir pasau
liečių reikalais, sausio 7 — li
turginiais, auklėjimo ir admi
nistraciniais klausimais ir sau
sio 21 — Bažnyčios visuotiniš-
kumo, apylinkės ir misijų pro- ti vedę ar nevedę diakonai, 
blemomis. Tomis dienomis 
bažnyčioje bus surenkami bal
savimo lapai.

bet ir tiem šeimos nariam, ku
rie tą sekmadienį patys nega
lės asmeniškai dalyvauti mūsų 
parapijoje.

Pirmą sekmadienį šv. Anta
no parapijiečių balsavimui yra 
patiekti šie sumanymai:

1. Archidiecezija turėtų ska
tinti kuo artimiausią ryšį tarp 
kunigų ir pasauliečių parapijo
se. Pageidautina, kad kunigai 
bent kartą metuose aplankytų 
kiekvieno parapijiečio namus.

2. Vyskupus turėtų nominuo
ti visi arkivyskupijos kunigai 
ir vienuoliai.

3. Kas penkeri metai para
pijos klebonai turėtų būti vi
sų parapiečių perrenkami. To 
paties klebono neperrinkus, pa
rapiečiai nominuoja naują kle-

9. Siūlome panaikinti ar su- 
prastint vyskupų, kardinolų ir 
pan. titulus ir tas apeigas, ku
rios-Tik didina prarają tarp 
Bažnyčios vadovybės ir jas na
rių.

10. Naujai įšventinti kunigai, 
kilę iš tautinių parapijų, turė
tų būti paskirti į tautines para
pijas.

11. Bažnyčia turėtų pripažin
ti aktyvesnę rolę moterim li
turgijoje: leisti jom patarnauti

mišiom, atlikti lektorių ar dia
konų pareigas.

12. Diecezija turėtų skatinti 
aktyvesnį moterų dalyvavimą 
bažnyčios administravime.

13. Bažnyčia turėtų per - 
svarstyti tuos kanonų įstaty
mus, kurie kunigystės šventi
mus leidžia priimti tik vyram.

14. Klausimas ar geografinis 
pasiskirstymas yra pati geriau
sia bazė parapijos sudėčiai nu
statyti, turi būti atidžiai ap
svarstytas.

Visi parapiečiai prie kiek
vieno sumanymo pažymi taip 
ar ne, t.y., pritaria ar neprita
ria šiam sumanymui ir įdeda jį 
į voką. Tik ant voko užrašo sa
vo vardą ir pavardę, ne ant 
balsavimo lapo. šv. Antano 
parapijos klebonas kun. W. 
Stanevičius pabrėžia, kad tuos 
vokus atplėš ir balsus skai
čiuos tik diskusinių grupių va
dovai, todėl parapiečiai neturė
tų bijoti atvirai pareikšti savo 
nuomonės. Pavardės ant vokų 
reikalingos tik kontrolei, kad 
tas pats parapietis nebalsuotų 
kelis kartus.

Būkime sąmonongi parapie- 
čiai ir lietuviai ir gausiai daly
vaukime balsavimuose, nes kuo 
didesnis bus balsavusių skai
čius, tuo didesnį svorį turės 
mūsų pasiūlymai.

V. Kuticus

mai, Rochester, N.Y., Lietuvių 
Fondo nariai, atsiuntė 20 dol. 
LF | Nežinomo Lietuvos parti
zano įnašą vietoj sveikinimų 
draugam ir pažįstamiem Kalė
dų ir Naujų metų proga.

— Los Angeles, Calif., lietu
vių jaunimo ansamblis gruo
džio 17 d. 8 vai. vak. pasiro
dys tarptautiniame Kalėdų fes
tivalyje Bamsdall Park, Art 
Galerijoje.

— Kun. V. Dabušis, Pater- 
son, N. J., įstojo į LF su 100 
dol. įnašu. Lietuvių Fondo ad
resas: 6 643 S. Maplewood 
Avė., Chicago, BĮ. 60629.

— Prof. dr. Vyt. Pavilanis 
gruodžio 2 skaitė įdomią pa
skaitą tema “Kas yra gyvybė?” 
Paskaitą rengė Toronto Akade
mikų draugija. Dr. V. Pavila
nis yra virologijos specialistas, 
dirbąs Montrealio universitete.

— Stuttgarto radijas (Vokieti
joje) lapkričio 19 ištisą pusva
landį skyrė senovinėms lietu
vių dainoms — atsisveikini
mams su išvykstančiais į karą. 
Programa buvo susieta su žu
vusių karių atminimo diena. 
Klausytojams buvo aiškintas 
karą ne kurstantis, o apgailes
taujantis lietuvių dainų turi
nys. (E.)

— Toronto Prisikėlimo para
pija, kuriai vadovauja lietuviai 
pranciškonai, turi savo kredito 
kooperatyvą. Per penkis veiklos 
metus, kooperatyvo kapitalas 
viršija 2,5 milijono dolerių ir 
narių skaičius visai priartėjo 
prie 2000. Pirmo milijono pa
siekta per 22 mėnesius. Tokio 
greito augimo neparodė nei vie
nas kitas kredito kooperatyvas 
Kanados istorijoje.

BALTIMORE, M D.
Sv. Alfonso mokyklos vaiku- ledinę gegužinę gruodžio 29 d. 

čiai gruodžio 10, sekmadienį, i 
pasirodė su gražia kalėdine 
programa. Publika, gausiai susi- ) 
rinkusi į mokyklos salę, gėrėjo
si vaikučių giesmėm, dainom 
ir montažu, vaizduojančiu Kū
dikėlio Jėzaus gimimą Betlieju
je. Kalėdines dovanas vaiku
čiam išdalino klebonas prel. L. 
Mendelis.

Lietuvių Posto 154 Amerikos 
legijonierių organizacijos na- 

boną, kurį tvirtina arkivysku- \r JU padėjėjos linksmą ka

pas. Tas pats klebonas gali bū- Sekmadienį, 2 vai. popiet Tėvų pranciškonų kultūros židiniui -
Lietuvių Svetainės klevų kam
baryje. Legijonieriai raginami 
gausiai dalyvauti su šeimomis 
šiame parengime.

8 vai vak. šv. Alfonso mokyk
los kambariuose. Bus šokiai ir 
skanūs valgiai.

Sodalfetės šiomis dienomis 
lanko lietuvius senelius įvairio
se prieglaudose su dovanomis 
ir Kalėdų pasveikinimais. Šį 
gražų pavyzdį turėtų visi pa
sekti, aplankydami pažįstamus

— Birutės rytas — nauja 
knygelė vaikam, nedidelio for
mato, dailiai išleista, J. Nari
nės eilėmis parašyta, gausiai 
dail. R. M. Kulmanienės ilius
truota. Tarp spalvotų iliustra
cijų paliktos ir pilkšvos ilius
tracijos, kad mažieji skaityto
jai galėtų patys jas nuspalvin
ti. Kaina 95 centai. Gauna
ma “Drauge” (4545 W. 63 SL, 
Chicago, BĮ. 60629).

ti perrenkamas neribotą skai
čių kartų. Rinkimus praveda 
parapijos komitetas vyskupo 
priežiūroje.

sk., Bostono Vanagaičio vardo 
šaulių kuopa, Chicagos Angli
jos liet, klubas, LMKF New 
Yorko Moterų klubas, Tėvai 
Pranciškonai Kennebunkport, 
Sv. Antano gimnazijos moki
niai, J. Kuprionis, dr. J. Kuo
dis, B. Kučinskas, V. Mašalai- 
tis, Agota Pranienė, V. Stankū
nas, dr. Aid. šlepetytė-Jonace, 
Mary Shalins, B. Veitas, R. Vel
tas, A. Vasaitis, J. Vasys, kuni
gai: V. Balčiūnas, S. Morkūnas, 
N. Pakalnis, J. Schamus, J. 
Žvirblis; gydytojai: K.G. Ba
tukas, C. K. Bobelis, J. K. Dič- 
pinigaitis, J. Jusionis, D. Ja
saitis, V. Paprockas, S. Petraus-

JAUNIMO amui AUKOJO
Lietuvių svetainėje penkta- 100 dol. J. J. PtikMtis, M. D. Chicago, IB. 

dienio vakarais nuo 6 vai. gali- Kun. l. Klimas, Glen Cove, N.Y.
ma gauti skaniai pagaminu va- j JankeviČHitė, New York, N.Y. ‘
karienę. Energingos šeiminin
kės pagamina sriubą ir žuvį pa- 35 dol. Pr. Elseika, Newark, N J. 
gal lietuvišką skonį. Tai nuo- jq Simonaitis, Richmond Hill, N.Y. 
pelnas Bernardo Karpavičiaus, 
kurs su žmona* Frances ener- 15 dol. J. Z. Steponavičiai, Stamford, Conn.
gingai ir pasišventusiai dirba po jo dol.: H. Matulionis, Maspeth, N.Y.
dėl sales geroves. A Sužiedėlis, Adelphi, Md.

šv. Alfonso suaugusių Mu- pr. Williams, Fairlawn, N.J.
bas ruošia kalėdinį parengimą 
gruodžio 16, šeštadienį, 8 vai. 
vak. šv. Alfonso mokyklos kam
bariuose. Paruošta linksma ir 
įdomi programa.

šv. Alfonso parapijos C.Y.O. 
jaunimas ruošia linksmą poka-

Po 5 dol.: J. Juška, Rochester, N.Y.
L. Dargis, Meųuon, Wisc.
V. Vaškūnas. Brooklyn, N.Y.
E. Sprindis, Brooklyn, N.Y.
M. A. Paskačinis, Bronx, N.Y.
J. Kupronis, Ruston, La.
M. česnienė, \Vorcester, Mass.

45 dol. Liet. Fronto Bičiulių 
Los Angeles skyr.

40 dol. kun. dr. M. Čyvas.

Po 25 dol.: dr. E. Armonie- 
nė, A. L. Taut S-goa Baitimorės

kas, A. Razma, D. Surantas, R. 
Sidrys, J. Trojanienė, J. A. Va- 
lantiejus.

Tautos Fondo valdyba nuo - 
širdžiai dėkoja visiem aukoto
jam.

— Chicagos Lietuvių operos 
spektakliai, kurių metu stato
ma Beethoveno Fidelio, įvyks 
kovo 23, 24 ir 30 Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėje.

O. Skukitis, Bristo!, Conn..

Visiems aukojusiems teatlygina Visagalis!

Mūsų padėka ir maldos. Malonėkite prisidėti, kad ir nedidele 
auka Dievo garbei, Tėvynės labui. Aukas siųsti: Building Fund. 
Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avė., Brooklyn. N.Y., 11221.
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VINGATE’S PHARMACY
131*Main Street, Nashua, <New Hampshire 

Nupirktas kalėdines dovanas įriša (apvynioja) gražiai nemokamai.
Dearbom Win)ęate, Reg. Ph. — Tel. 2-9733 

. Sveikina visus ir linki linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų.

Kalėdų ir Naujų Metų švenčių proga sveikina visus.
Viena geriausių vyriškų rūbų krautuve yra

Theriault’s Men’s Shop, Inė.
90 West Pearl Street, Nashua, N. H.

Šioje krautuvėje galite pirkti rūbus vyrams, vaikinams; 
kaklaraiščius (nektie),

ypač pagarsėjusius marškinius — Famous Arrow Shirts

ir
sėkmingų

Naujų Metų!

194 Main Street

1 
J

Nashua, New Hampshire

DRAUGIJOS VAU)YRA 

IR AMERIKOS LIETUVIŲ KLUBO VADOVYBE

34 High Street Nashua, New Hampchirę ,
* V

Sveikina visus narius ir bendrai visus lietuvius 
Kalėdų švenčių proga ir linki laimingų Naujų Metų!

Kalėdines dovanas, atvirutes ir kitokius daiktus pirkite

Georgė Scontsas & Sons
P. G. SCONTSAS

173 MAIN STREET NASHUA, N. H.

i
NASHUA, N. H.

Kalėdų švenčių proga sveikina visus ir linki 
laimingų Naujų 1967 Metų

NASHUA FEDERAL SAVINOS
& LOAN ASSOCIATION

157 Main Street 
NASHLa NEW HAMPSHIRE

“Bankas yra labai daug padaręs dėl daugelio”

Linksmų Švenčių ir džiaugsmingų Naujų Metų

1 
1 
1 r. s
* i 
i 
■i
i

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems 

Merry Christmas and a Happy New Year

The
SECOND NATIONAL BANK 

of Nashua, N. H.

L

Leonardas
Hair Stvlist

Hi Styling eColor Specialists 
Wigs — Sales & Service 

Individual Hair Styling & 
Cutting, Pemanents.

Other in Salon in West Gate 
516 - TR 5-9711

Late Nltes Than & Fri. 
FRANKLIN SQUARE 
980 Hempstead Tpke. 

FL 2-0210

Seasons Greetings!

Phillip Gullo 
Label Co Ine
Paper Labels 

of Every Description .
479 HEMPSTEAD 

TPKE 
ELMONT, L.I.

516 PR 5-2193

Goldstein and
Company

ii

JONAS ir VINCAS BALUKONIAI, 
savininkai

SOUTH BOSTON CAFE

FILIBERTO 
PAPERSTOCK CO.
WE SPECIALIZE IN

į 
t 
L 
L 
L

Seasons Greetings
RALPH FISHER FLORIST 

Flowers For Ali Occasions
Order Your Holiday Flowers Now!
5759 Cooper St./Ridgewood, N.Y;

Adjustors of Losses 
for Assured 
111 John St. 

New York, N.Y. 
BE 3-6464

821 Franklin Avė. 
Garden City, L.I.

516 PI 1-8822

1 
L 
L 
f 
į 
r
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i; 
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SALVAGE OF I.B.M. CARDSr _ _ /H'80,30_______. . KT o s

OCEAN AVĖ. GARAGE

2 Ocean Avenue 
Deal, N. J.

Seasons Greetings

Merry Christmas and A 
Happy New Year 

U T O P I A 
DELUX CLEANERS 

Tailort-Cleaner* & Lsunders 
All Work Done on Premises 

Come Clean wlth Us 
We Will Oye for You 
1609 ASBURY AVĖ. 

NEPTŪNE, N. J.
' Dial 201 988-1526

PATSY BELLO 
Nurseries Ine.

3540 Nostrand Avė. 
BKLYN., N. Y.

SH 3-0818 'I

Season’s Greetings 
from

The Hotel Granada
ASHLAND PLACE & 

LAFAYETTE AVĖ.
Brooklyn

For Reservations:

JE VOUS AIME 
Boutiąue

The Key to Our Success is 
YOU

Our Satisfied Customers

894 Second Avė. 
NEW YORK CITY 

CaU: PL 2-1570

Christmas Greetings Ta Ali 
Our Friends & Patrons

THE BUS STOP 
Beauty Salon 

118-99 QUEENS BLVD. 
FOREST HILLS, N.Y.

Tel.: 263-3990
Mr. Manny Lo Giudice

UL 8-2000
u^u********^^

į Merry Christmas!

Vilią Pia
Į OPEN 6 DAYS A WEEK 

Sea Food —
■ Italian Restaurant
> 1463 FLATBUSH AVĖ.

BROOKLYN
i We Also Ha ve Take-Out Orders
f & Deliveries
• CALL: 859-9549

Mayflower

THE

For the 
Bakery 

KEY TO

OUR

56

4 F

Bake Shop t
Finest of i
Products j
OUR SUCCESS ;

IS YOU
SATISFIED CUSTOMERS

260 W. Broadway • So. Bostoę, Mass.

Seasons Greetings to all our Lithuanian Friends
Edmundas Ketvirtis, savininkas, sveikina visus Kalėdų švenčių proga

Ketvirtis Jewelers
Watches —Diamonds — Jewelry 

379 West Broadway, South Boston, Mass.
Teb 268-4649

PIRKITE KALfiDINES DOVANAS PAS KETVIRTĮ

t 
f
g
I

Also Newspapers, Rags & j 
o,,. ,

— Call: 516 ED 4-3132 — s i

Corrugated & Metals 
Main & Kinkei St.

Westbury, L.I.

SEASONS GREETINGS
L

Merry Christmas & a Happy 
New Year to All Our Friends .

& Customers
RUSSO RESTAURANT 

For the Finest of 
ITALIAN CUISINE 

2758 Coney Island Avenue 
Brooklyn, N. Y.

NI 8-9625

Seasons Greetings

“110” 
Glass and Mirror

Works, Ine.
Large Selection of Beveled 
Blocks and Arches for Wall 
Decoration, Custom Designed 
& Installed • Framed Mir-

l 
ii 
n 
h
n

h

Muller’s Religious 
Articles

(Ėst. 1852)
Many Fine Religious Gifts for 

Christmas — Over 3000 
varieties — Communion 

i . Souvenirs, Missals, Statuary 
Į Memoria, Chalice & Ciboria, 
i Nativity Sets & Statues i 

27 WARREN ST.
New York City 

BA 7-8717

i MIDDLE NECK RD. 
GREAT NECK, L.I.

[516] HU 7-1960

STYLE “N” SAVE

BUDGET
YOUR BEAUTY 

Late Nite Thurs. & Fri.
OPEN SUNDAY

Sveikinimai Sv. Kalėdų ir Naujų Metų proga

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
&

j DIETRICH 
f MOTORS
I INC.
I Car Rentai & Sales 
f 801 SIP STREET 
| UNION CITY, N.J.
5 Located behind Sears & Roebuck
f Call 201 UN 7-7863 i 
I L

L 
L Used Cars

rors • Table Tops • Frames 
• Sliding Mirror Doors *Tub 
Enclosures • Auto Glass • 
Free Home Estimates.

HUNTINGTON
911 Walt Whitman Road 

-271-3833-------

Happy & Joyous Holidays To 
Ali Our Friends & Customers

GOLDEN COMB
COIFFEURS

2264 SEVENTH AVĖ.
N. W. Cor 133 St.

N. Y. C.

131 Washington Avė. 
Belleville, N. J.

Call: 201 759-9633

AAEII 
MAINTENANCE

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC,
390 W. Broadway — 268-8764 

Boston. Massachusetts f
cistas gBĮaaį tas (JĮfttįft tau Season’s Greetings!

SEASON’S GREETINGS
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

linki
f
I

JUOZAS C. LUBINAS
Laidotuvių Direktorius - Notaras 

Patarnauja dieną ir naktį.

Tel. — ANdrew 8-5185 - GEneva 6-6695 
546 East Broadway, South Boston, Mass.

r

Hollywood 
Memorial Park

I

& Mausoleum

Top Selection Ouality Used 
Cars. If you don’t see what 
you want, we can get it for 
you, any make, model or 
year.
Joe’s Quality Texaco 

Service Station
Jericho Tpke., Coleman 

CENTEREACH
732-8641

i 
h

Call 212 - AU 3-9569
Ulyssis Miller & Ruth Hull

Rd.

t 
L

Seasons Greetings!

JERRY SIMON’S
Nite Club

Season’s Greetings

BOX 424 
STUYVESANT AVĖ. 

UNION, N. J. 
201 688-4300

Best Wishes to the Franciscan 
Fathers and AU Our Friends 

and Patrons

The Golden House

h
ii

F e at urin g
VAL ANTHONY

CANCRO 
Fanerai Home 

FOR 
INTEGRITY 

DEPENDAB1LITY 
ETHICS

r1 
1

r '

SPECIALISTS IN INDUSTRIAL
PARK SERVICE

JANITORIAL LANDSCAPING
Security & Liabffity &■

H,

j
• i

45 PLEASANT AVĖ.
Centereach, L. I. \ 

Call; 516 588-0760

THE SILHOUETTE 
Restaurant & Cocktail

: užrauną :

Chinese-American Cuisine 
Luncheon - Dinner or a Snack 

Catering to Special Parties & 
House Dinners 

Open Daily to 11:39 P.M. 
Sat. to 1 AM. 

Member of Diners Club &

COMPO SHOPPING CENTER

Phone: 1203J 227-4183

Joyous Holidays To Ali Our 
Friends & Customers

L 
t

936 Broadway 
Woodmere

Call: 516 295-3363

Seasons Greetings!

į i
BRANDELL’S

Office

3710 WHITE PLAINS ROAD 
BRONX KI 7-6464

ARLINGTON 
SPORTING GOODS
794 MAIN STREET

EVERYTHING & ANYTHING 
HU THE

SPORT GOODS FIELD

M

Lounge
Fine Food & Excellent 

Service
488 HUDSON TERRACE 
Englewood Cliffs, N. J. 
Open 7 Days A Week

CALL: 201 - 568 - 8099

Christmas Greetings

Sufferm Distributors
Incorporated

Sveikina visus Kalėdų švenčiy proga

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

Barry’s Sunoco 
Service Station 

COMPLETE AUTOMOTIVE ’ 
SERVICE

Open 7 Days A Week ’ 
5th & Black Horse Pike ■ 

Mt. Ephram, N. J. 
Phone: 609 933-0232

Supplies
Commercial & Sočiai 

STATI0NERY 
FREE DELIVERY

■ Roosevelt Field Shopping

914 GR 1-3055
lįmuimu

SEASON’S GREETINGS!

CAROUSEL
Center

GARDEN CITY, L. I. 
Call 516 CH 8-7850

Hair Stylists •
169-02 35th Avė, 
Flushing, N. Y. 
— TU 6-1777 —

27-33 Franklin Tpke. 
MAHWAH, NEW JERSEY

— CALL 201 529-3311 —

CONTRACTING COR P.
822 Hempstead Tumpike 

Franklin Sąuare 
516 352-0358

Inkorporuotas 1863
460 West Broadway? South Boston, Massachusetts 

"Kur tūkstančiai taupę milijonus"

Merry Christmas and A ;
Happy New Year

Season’s Greetings 
ARTHUR J. ADDEO

In East Islip
It’s

PARENTE
Seasons Greetings Chapels available in all localities 

267-7 St. (Cor 4 Avė.) Bklyn.
SO 8-7268

ALFRED W. ARCHIBALD, 
President

Quality Service 
Station

& Sons Ine

- Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O. 
Shallna ir trustees taryboje adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnau
tojomis galima susikalbėti ir lietuviškai.

TURTAS 4ASSETS) virš $132,000,000
Current dividend 5% on all aeeoonts.

Dabar moka 5% už visų rūšių taupomus pinigus.

COMPLETE SERVICE ■ 
REPAIRS & ENGINE , 

WORK
A-l WORKMANSHIP
All General Repairs 

MOFFIT Blvd. & IRISH Lane 
E. ISLIP

, JU 1-9706

Established Since 1939 
Top Prices — Scrap Metai 
Copper - Brass - Aluminum 

& Ali Other Metals

24 DENT0N AVĖ.
GARDEN CITY PARK

[ 1 Block North of Jericho Tpke]

• 516 746-1081 •

Thomas
Hair Stylists
Individas! Styling

SOFT PERMANENT 
Silver Blondinę Tipping

353 LONG BEACH RD.
OCEANSIDE
516 RO 4-3820

Seasons Greetings

J. and WL 
NEWSPRINTERS, INC.

106 GERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

— EV 8-7233 —
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MMŽINIOS—
las yra išstatytas Huntington 
Hartford muziejuje, prie Co- 
lumbus Circle. Visą 
mėnesį ten vyksta ( 
meno pirklių (Art dealer’s) 

Oaatk' rinktų paveikslų paroda. A 
. X)Q11 100 meno galerijų parinko 

GL 2-2923 vieną dailininko paveikslą 
GL 5-7281 šioje parodoje išstatė.

" 1 ■■ galerija, kurioje neseniai 
i«nė, sulau- dail. K- Žoromskio paroda, jo 

paveikslą ir parinko šiai paro
dai. Parodoje yra išstatyta arti

Rūtos ansamblis su vadovu 
-muz. Algirdu Kačanausku gruo
džio 17 atliks kalėdinę progra-

; mą pas šv. Kazimiero seseles 
senelių prieglaudoje, Newtown, 
Pa.

s Dr. Algi Budreckis, jauno
sios kartos veikėjas, sutiko Pe
dagoginiuose lituanistikos kur
suose dėstyti Lietuvos istoriją.

Vyresniųjų moksleivių ateiti- 
- ninku 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

- —Lietuvišką kalendorių, kurį 
išleido Darbininkas, galima gau
ti Darbininko administracijoje. 
Kaina 1 dol. Taip pat galirųa Hallmąrk Card galerijoje* 720 V. Bandžiūfė įdainavo: Mėly- 
gauti ir kasdien nuplėšiamą Ni- 5 Avė. (W. 56 St). Išskyrus sek- 
dos išleistą kalendorių. Kaina madienius, atidara kasdien iki 
2 dol. 9 v.v.

Richmond HilL N.Y., mirė 
gruodžio 11. Laidojama Cy-

rapijos bažnyčioje gruodžio 15, 
penktadienį, 10 vai. ryto. Nu
liūdime liko vyras Juozas, o 
Lietuvoje kiti giminės.

Amerikos rankdarbių muzie
juje, 29 West 53 Street, Man- 
hattane, išstatyta įvairių popie
riaus dirbinių paroda, kurią ga
lima lankyti kasdien nuo 11 ▼.

dame tokius garsius 
kus: Jbsepf Albers, 
pel, Mare Chagall, Salvador 
Ii, Vieira da Silva, Jean 
buffet, Matta Achaurren, Max
Ernst, Oskar Kokoschka, WiL- 
liam de Kooning, Raphael Soy- 
er, Wayne Thiebaud, Mark To- 
bey.

Da-
Du-

kuri bus 1968 sausio 7 Apreiš
kimo parapijos salėje, vaidini
mą "Karalaitė Teisutė” ruošia 
akt T Alinskas ir tautinių šo
kių mokytoja J. Matulaitienė.

"Toks mūsų likimas" — nau- 
51St). Kalėdinė paroda yra ir ja dainų — muzikos plokštelė.

1 iki 6 v. Taip pat bus demon
struojama, kaip tie eksponatai 
padaromi. Dalis šios parodos 
yra Time and Life namuose 
(Ayenue of the Americas ir

Gruodžio 25, Kalėdų dieną
8 vaL vak.

CLUB 880 PATALPOSE
880 Jamaica Avė., Cypress HiRs, BrooHyn, N.Y.

Dalyvauja jauna dainininkė ASTRA VILIJA BUTKUTE 
Šokiams gros 2 orkestrai:

J. BLOŽIO ir J. DUDUČIO
(Tradiciniai lietuvių ir moderniški šokiai)

Dainos, žaidimai, laimės mėginimas — “Laimės Krepšys” 

Veiks namuose gaminto maisto bufetas. 
Įėjimo auka: $2.QP, įskaitant užkandžius.

Rengėjai — Liet. Vyčių 41-ji kuopa Brooklyn - Queens

Kviečiami visi:
jaunimas, tėvai, 
pažįstami ir draugai

Mylimam dėdei
Af A

STASIUI PIKTURNAI
mirus, kun. Vytautą Piktumą giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime

LAIMA ir GEDIMINAS KURPIAI

Brangiam tėveliui
AJA

BALIUI BOBEUUI
staiga mirus, inžinierius Antaną ir Sigitą su šeimomis- skaudaus 
liūdesio valandoje užjaučia

LAIMA ir GEDIMINAS KURPIAI

Brangiam tėvui ir seneliui

BALIUI BOBELIUI

mirus, sūnų Sigitą, šeimą ir artimuosius giliai užjaučia

D. S. BIRUČIAI 
J. A. SNIECKA1

Švogeriui

mz. VYTAUTUI UOBIUI
mirus, mielus Stasę ir Petrą Rasimu* liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučia

O. J, BAUBAI
L. j. BAND2IUKA1
A. A. MIC1UUAI

Pirmojo motorą suvažiavimo minėjimas buvo surengta* gruodžio 3 Caraegie Endowment salėje Manhattane. 
čia matome dalį publikos. Pirmoje eilėje iš k. į d. — R. Budrienė, Z. šalnienė, Z. Kazickienė, L. Valiūnienė, už 
jos — SL Lūšys, G. Žilionienč. T Nuotr. V. Maželio

nos akys, Vasara ateina, Lop
šinė, Naktis, Aš verkiu vie
na, Laukiu tavęs ir kitas mo
derniškas dainas. Kaina: ste
reo 5 dol., siunta 50 c. Gau
nama: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby Ave.j Brooklyn, N. Y. 
11221.

Pirmasis moterų suvažiavimas Kaune ir jo minėjimas N. Y.
Po sveikinimų gražią kalbą 

pasakė Aldona Nasvytytė -Au- 
gustinavičienė, iš Clevelando, 
nušviesdama lietuvės moters 
kelią ir duodama jam gilesnio 
įprasminimo. Viešnia savo kal
bą baigė pakelta nuotaika, 
kviesdama visus tikėti gražes
ne gyvenimo prasme.

Dr. Aldona Šlepetytė-Jana- 
čienė kalbėjo akademiniu sti
liumi, kaip moteris kovojo už 
savo teises, kaip dabar lietu
vės dalyvauja tarptautiniuose 
sąjūdžiuose.

Irena Veblaitienė paskaitė Že 
maitės ir Šatrijos Raganos raš
tų ištraukas. (Jos abi dalyvavo 
1907 suvažiavime Kaune).

Suvažiavimo rengėjas pasvei
kino Z. Šalnienė iš Bostono, 
konsulo žmona. Ji prisiminė, 
kaip Amerikoje vyko kova už 
moterų teises.
V. Jonuškaitė-Leskaitienė dar 

pristatė Aušros laikų visuome- 
nininkės L. Didžiulienės —Žmo
nos anūkę — G. Didžiulytę— 
Mošinskienę iš Brazilijos.

Perskaityta M. Galdikienės re
daguota moterų rezoliucija, skir
ta pavergtos Lietuvos sesėm. 
Rezoliucija bus perduota radijo 
bangom į Lietuvą.

Minėjimo rengėjos paruošė 
raštu sveikinimą didžiai lietu
vybei nusipelniusiai Birutei Gri- 
gaitytei-Novickienei, kuri buvo 
pagerbta visų atsistojimu ir 
plojimu.

Laisvės žiburių radijo vedė
jas R. Kezys programą užra
šė į garso juostą. Minėjimo pro
gramą spausdino ir padovano
jo Tėvų Pranciškonų spaustuvė. 
E. Legeckienė, J. Vytuvienė, 
M. Lūšienė paruošė gražias vai-

(atkelta iš 3 psl.)
kur ji neturi balso ir vargsta 
prie sunkiųjų cemento ir staty
bų darbų.

LB New Yorko apygardos 
pirm. A. Vekselis įvertino mo
ters vaidmenį lietuvybės dar
be.

Sveikina raštu
E. ŽiKonytė perskaitė Lietu

vos atstovo Washingtone A Ka- 
jecko ir jo žmonos sveikini- mos, dr. Tumėnienės iš Chi- 
mus. Perskaitytas gen. konsulo 
A. Simučio sveikinimas abiem 
minėjimo rengėjų vadovybėm.
Prel. J. Balkūnas savo sveiki-

nimo rašte linkėjo moterim iš
tvermės kovoje už Lietuvos* 
laisvę; skatino moteris veikti 
laisvojo pasaulio sąžines, kad 
pavergtai Lietuvai būtų grąžin
ta tikėjimo laisvė. Putnamo se
selių motinėlė Aloyza palinkė
jo eiti tradiciniu lietuvės mo
ters keliu.

Dar gauta visa eilė sveikini
mų — V. Lozoraitienės iš Ro-

cagos, C. Mošinskienės, Phila- 
delphijos LMFK pirm. J. Augai- 
tytės, PMT pirm. G. Žilionie- 
nės, Bostono klubo pirm. L Ga
linienės.

Raštu pasveikino ir GFWC 
pirm. E. D. Pearce.

Atitaisymas. Skautų šventės 
aprašyme “Sukaktuvinė suei
ga” (Darbininkas, nr. 75, lap
kričio 5) pataisytina, kad 
skauto Įžodi davė ne A. Biru
tis, bet sk. k. Algis Bružins
kas, Maironio mokyklos 8 sk. 
mokinys.

Nauja ilgo grojimo plokštelė
I "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-

Į kis beuodegis. Kaina 5 dole-
> riai. Persiuntimui pridedama
į 50 c. Gaunama Darbininko ad-
[ ministracijoje.

So. Yonkers išnuomojamas 
jaukus 3 kambarių butas gra
žiame pastate. Graži ir rami 
vieta, geri kaimynai. Mėnesiui 
nuoma 69.90 dol. Pageidauja
ma suaugę ir turį geras reko
mendacijas. Skambinti YO 3- 
4644.

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.

Pirmininkei V. Leskaitienei 
žinoma visuomeninkė Helen 
Kulber padovanojo retą dova
ną — žemaitės pasirašytą ele
mentoriaus nuotrauką. Rašyto
ja žemaitė, lankydamasi Ame
rikoje, buvuo sustojusi pas Ele
ną Vyžienę, Helen Kulber mo
tiną, ir jai padovanojo elemen
torių. I. Banaitienė

Nuotr. V. Maželio

BALIUI BOBELIUI
LAISVES ŽIBURYS
kviečia j nuotaikingų

Arnui su šeimomis reiškiame giliausią užuojautą ir 
kartu liūdime.

1968 —
LIETUVOS LAISVĖS KOVOS METŲ

SUTIKIMĄ
Sekmadienį, gruodžio 31 d.

A f A

Majorui B. BOBELIUI mirus,
jo žmonai Antaninai, sūnum Arnui ir Sigitui su šeimomis 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

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

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

Auka 12 dol. Pageidaujami semiformal rūbai.

Birutė ir Antante Novickis! 
sa šeima

LAISVES ŽIBURYS — WHBI, 105.9 FM sekmadieniais

Kardinolas Cushing šiais 
metais yra pradėjęs vajų, ku
rio tikslas yra atmokėti visas 
arkivyskupijos skolas. Kiekvie
nai parapijai nustatyta kvota 
per tris metus, šv. Petro para
pijai nustatyta 90,000 dol. Iki 
gruodžio 10 pažadais buvo su
rinkta 45,246 dol. Arkivysku
pijoje vajus užbaigiamas gruo
džio 17.

šv. Petro parapijos bažny
čioje senieji vargonai tiek su
naudoti, kad jų sutaisymas 
praktiškai neįmanomas. Kle
bonas kun. A. Baltrušūnas 
gruodžio 7 gavo arkivyskupo 
kardinolo Cushing leidimą pirk
ti naujus. Galvojama nupirkti 
elektrinius vargonus, kurie 
pavaduos buvusius. Klebonas 
ir vargonininko pareigas einąs.... 
komp. Jeronimas Kačinskas 
jau aplankė porą krautuvių. Ka
dangi vargonai perkami dauge
liui metų, tai ieškoma geres
nių.

Whist parengimai, kurie šeš
tadienių vakarais būna parapi
jos salėje prie E. 7-tos gatvės, 
gruodžio 16 bus paskutiniai 
šiais metais. Žaidimai bus vėl 
atnaujinami po Naujų Metų. 
Kun. A. Janiūnas padėkojo pa
rapijos moterim, kurios perei
tais metais ruošė šiuos paren
gimus. Visas 
parapijai.

Lietuvaitės 
17 parapijos 
čia ruošia pyragų ir tortų iš
pardavimą. Pyragus bei tortus 
pasižadėjo iškepti skaučių ma
mytės. Pelnas eis skaučių fon- 
dan, kad kuo daugiau skaučių 
iš Bostono galėtų dalyvauti V- 
je tautinėje stovykloje, kuri 
rugpiūčio mėn. įvyks Chicagos 
skautų stovyklavietėje.

Bostono skautų Žalgirio tun
tas Kalėdų vakare, gruodžio 
25, 7:30 v. Liet. Piliečių Drau
gijos namų salėje rengia vaka
rą, kuriam parinko ir vardą — 
Žiemos žiburėliai. Vakaro pro
gramą išpildys solistas Vilius 
Bražėnas su daina ir žodine 
kūryba, šio parengimo tikslas 
sutelkti lėšų skautų kelionei į 
tautinę stovyklą, kuri bus va
sarą Rako ūkyje prie Chicagos.

pelnas paskirtas

skautės gruodžio 
salėje po bažny-

Tretininkų brolijos pamal
dos ir susirinkimas bus gruo
džio 17. Po pamaldų draugijos 
susirinkimas salėje po bažny
čia.

JOSEPH C. LUBIN 
FU NĖR AL SERVICE 

546 E. Broadway, South Boston, 
Mas*. — 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.

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

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

Lietuvių Radio klubo valdyba

9-10 va!, ryto


