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Vietname ir Korėjoje padėtis darosi katastrofiška
Vietkongas surengė invaziją į provincijų sostines prieš inva
ziją iš šiaurės Vietnamo. Įtampa P. Korėjoj. Nieko dėl Pueblo vaziją į sostines. Didesnė ka-

Katastrofa tektų laikyti ne 
tai, kad vietkongas surengė in-

EUROPA, sako, prasideda Vilniuje... 
Korespondentam rodo nepriklausomą dvasią, reiškiantis 
statybos stiliuje ir gyvenimo būde ...

Chicago Daily News (kurio 
egz. redakciją pasiekė kuh. V. 
M. ir dr. V. V. dėka) sausio 
15 paskelbė savo korespon
dentės Georgie Anne Geyer 
vaizdingą Įdomų pranešimą 
apie jos atsilankymą Vilniuje. 
Pranešimo esminė mintis iš
reikšta antrine antrašte: “Nors 
ir Sovietų valdomi, Baltijos 
žmonės rodo nepriklausomą 
dvasią ir gyvo gyvenimo troš
kimą.”

Kaip simbolišką vaizdą, iš
reiškiantį lietuvio skirtumą 
nuo ruso, korespondentė sumi
ni jauną lietuvį, kuris, žiūrėda
mas į gatvėje nusigėrusį rusų 
darbininką, pratarė: “Ar žino
te, kad jie sako, jog Europa 
prasideda Vilniuje?”

Vietkongo invazija:
Vietnamo įvykiai taip keičia

si, kad paskelbtos žinios tuojau 
pat pasensta. Antra vertus, vi
sos tos žinios tebėra nepilnos. 
Tačiau jos visos šiuo tarpu pa
rodo Vietkongo suplanuotą ir 
tiksliai įvykdytą invaziją į pro
vincijų didžiuosius miestus. 
Sausio 30 — vasario 1 teroras 
buvo įvykdytas bent 21 (iš 44) 
provincijų sostinėse. Pradėjo

tur atskiruose punktuose' viet
kongo daliniai tebesipriešina. 
P. Vietnamo vyriausybė pa
skelbė karo padėtį, sustabdė vi
sokių pramogų veikimą.

Nuostoliai milžiniški. Buvo 
užpultos 9 amerikiečių aviaci
jos bazės. Danango bazėje su
naikinti 6 lėktuvai, Marble 
Mountain, kur yra helikopte
rių bazė, sunaikinta 18, Pleiku 
aviacijos bazėje sugadinti 13. 

nuo šiaurės, Danango, antro ša- Žmonių po dviejų dienų kauty- 
vo didumo miesto, persimetė į nių pranešta 68 amerikiečius 
Saigoną, kur 6 valandas valdė 
dalį Amerikos atstovybės, už
griebė Mekongo deltos ir vidu
rio provincijų miestus. Invazi
ja nesibaigus. Saigone ir ki-

žuvus, 171 sužeistus, pietų viet
namiečių 178 žuvus, 330 su
žeistų, komunistų 2,648 žuvus. 
Tie skaičiai faktiškai turi būti 
daug didesni.

Prezidentas LBJ, kai išgirdo apie Pueblo
Pagal N. Y. Post sausio 30 

informaciją prezidentas 
dėl žinios apie Pueblo laivo 
pagrobimą 
klausimais kaip daugelis pilie- tiką dėl Vietnamo.

LBJ

reagavo panašiais

Po tokios informacijos aiš
kėja, kodėl prezidento spren
dimą vadino išmintingu ta 
spauda, kuri kritikuoja jo poli-

čių ... Jis buvo painformuotas 
2:30 vai. nakties. Tuojau pa- 
ąįpmbino valstybės sekretoriui 
ir apsaugos sekretoriui, o pata-

Kas po Vietkongo:
Gen. Westmoreland vertino, 

kad Vietkongo invazija siekė a- 
titraukti dėmesį nuo šiaurės, 
kur rengiama didžioji ofenzy
va iš šiaurės Vietnamo. Jos už
uomazga šiuo tarpu yra prie 
Khesanh, kur 5,00 O mari
nų laikosi prieš 20,000-40,000 
priešo kariuomenės.

N. Y. Times aiškina, kad 
komunistai pademonstravo sa- 
vo jėgą ir Įrodė, jog Amerikos 
vyriausybės pranešimai apie 
komunistų nusilpimą esą klai
dingi. Invazijos tikslas esąs pa
gerinti padėtį prieš derybas 
dėl taikos. Tai esą į taiką kru
vinas kelias, kurį pasirinko ko
munistai. Laikraštis siūlo vy
riausybei būti lanksčiai.

N. Y. Post pabrėžė, kad Sai- 
gono užpuolimas buvęs “Wa- 
shingtonui ir sąjungininkam 
staigmena”, nes komunistai bu
vo paskelbę naujų metų pa
liaubas.

tastrofa, jei tiesa, kad Wash- 
ingtonas ir sąjungininkai ne
laukė užpuolimo ir jam nesiren
gė, nors apie užpuolimą buvo 
įspėti. Dar didesnė katastrofa 
yra spaudos patarimas vyriau
sybei toks pat, kokio siekia 
priešininko pusė — skubios 
nuolaidos.

Nieko—dėl Pueblo

W. Rostovui pavedė paruošti

totvas atvyko su pranešimu 
5:30 vai. ryto. Jo paruoštame 
pranešime Pueblo pagrobimas 
buvo parodytas ne kaip atski
ras incidentas, bet kaip š. Ko
rėjos sustiprėję agresiniai 
veiksmai prieš P. Korėją.

Rytą ėjo eilė pasitarimų su 
kariniais ir civiliniais atstovais. 
Paprastai pasitarimuose prezi
dentas daugiau kalba, šiuo at-
veju daugiau klausėsi
tik klausinėjo: “Kur buvo lai
vas? Ar jis buvo už teritorinių
vandenų? Kokius uždavinius 
turėjo? Kodėl laivo komendan
tas nešovė atgal? Kodėl mūsų 
jėgos iš P. Korėjos ir Japoni
jos nepasipriešino? Kiek pa
slaptingi buvo laivo elektroni-
niai įtaisai?”

Jam buvo atsakyta, kad įtai
sai buvo tiek jautrūs, jog galė
jo pagauti sovietinių povande-

pusės žemės rutulio; galėjo

nešimų iš bet kurios Sovietų

nesugadinti.

— Pueblo įgulos vienas vy
ras miręs — patyrė Vengrijos 
diplomatai, .«

— De Gaulle sausio 30 su
rengė atsisveikinimą Ameri
kos atstovui Bohlenui, jį labai 
vertino ir kėlė taurę už “Ame
rikos ir Prancūzijos bičiulystę”.

— Lenkijoje sausio 30 suim
ta 50 studentų, kurie demon
stravo prieš valdžios Įsakymą 
nutraukti A. Mickevičiaus “Vė
linių” vaidinimą, kuris yra an
tirusiškas.

— Vokietija ir Jugoslavija 
sausio 31 atnaujino diplomati
nius santykius po 10 metų per
traukos.

Korespondentė kreipia dė
mesį, kad Latvija, Estija, Lie
tuva išvengę marksistinio uni- 
formizmo. Išlikę savitos ir dėl 
to savitumo kovoja.

Iš to, ką korespondentė pa- Lietuvių savitumą Vilniuje 
matė ir išgirdo iš komunisti- rodo nauja architektūra —leng- 
nių pareigūnų, kreipia dėmesį 
į tai, kas Lietuvoje daro kitokį 
įspūdį nei Sovietuose.

“Su viduramžiškais bokšte
liais ir tašytų akmenų gatvėm 
Vilnius yra vienas iš gyviau
sių miestų Sovietų Sąjungoje 
— daug gyvesnis, turtingesnis 
ir stilingesnis nei bet kuris ki
tas sovietinis miestas. Kur tik 
pažvelgsi, visur naujumai —

va, stiklinė, stilinga. “Palygin
ti su sunkia, bedvasine Stalino 
laikų statyba, šie pastatai at
rodo kaip trapūs scenovaiz
džiai.”

“Palyginti su pilku miestų 
planavimo sunkumu bet kur ki
tur Sovietų Sąjungoje, Lietuva 
yra nepaprastai kūrybinga ir 
būtų labai gerai vertinama Va- 
karuose. Jos planuotojaL sten- 

j Vil
niaus groži su moderniu orin- 
gumu.”

“Jauni paprastai yra kūry- 
bingesni, revoliucingesni, —aiš
kino korespondentei Gedimi
nas Valius, Vilniaus vyriausias 
architektas, — jie- siekia nauju
mo energingiau. Gal dėl to mū
sų lygis yra aukštesnis nei ki
tur kur Sovietų Sąjungoje.”

Komunistas rašytojas čeku- 
lis, praleidęs trejis metus Ku
boje, kalbėjo: “Rusija buvo vi
sada labai izoliuota. Tos izolia
cijos jūs nerasite čia, ar Len
kijoje ar Čekoslovakijoje, bet

Sovietų ir Amerikos diploma
tų pasikalbėjimai, nieko naujo 
nedavė. Amerika ieško kitų 
tarpininkų. Vengrijos diploma
tai patyrė iš. š. Korėjos, kad ji 
nepripažins “neteisėto” J. Tau
tų sprendimo ir nesiduos grasi
nama Amerikos jėga. Tesąs ga
limas seniau išmėgintas ke
lias— tarpusavio nuolaidos.

PietųKorejojesausio 31 * nW stiklinių naujų pastatų Iki giasi sujungti senovinį 
masinė demonstracija prieš J.
Tautų ir J. Valstybių tylą dėl 
š. Korėjos sąmokslo nužudyti 
P. Korėjos prezidentą (sausio 
21). Pasisakė prieš J. Valsty
bių vienašališkas galimas dery
bas su š. Korėja dėl mainų — 
už suimtų P. Korėjoje teroristų 
iškeitimą į Pueblo Įgulos vyrus.

— Izraelis ir Egiptas sau
sio 30 pasišaudė iš patrankų 
per Sueso kanalą. Izraelis sau
sio 28 buvo Įspėjęs, kad neleis 
kanalo atidaryti nuo šiaurės 
pusės.

dirbtuvių, iki jaunimo nuotai
kos”.

“Priešybė Maskvai — čia 
(Vilniuje) net naktiniai klubai 
klesti. Žmonės gerai apsirengę, 
ir ^krautuvės pilnos prekių, kai 
kurios importuotos.”

“Beatle tipo muzikantai bei 
dainininkai, ilgaplaukių tipo, 
atvirai skardenas “negatyvi- 
nėm” vakariečių dainom sek
madienio vakarais universitete. 
Lietuviai keliauja po užsienius 
tokiu pat lengvumu kaip ir iš 
visos Sovietų Sąjungos”. “Ne
priklausoma dvasia skverbiasi 
ir į valdžią, švietimą, pramo- rasite jos dar daugiau Kinijo- 
nę. Lietuvos švietėjai, kaip Vii- je”.
niaus universiteto rektorius Jo- “Mes tebeturime dar žmonių 
nas Kubilius, vyksta Į užsie- kiaute”, sakė rašytojų sąjungos 
nius reguliariai”. “Pramonėje sekretorius Algis Pocius, “tai
Lietuvos komunistiniai parei- - mažieji biurokratai, kurie bai- 
gūnai laikosi nepriklausomos minasi iš kiauto išsiristi”, 
pozicijos”. Kodėl toks skirtumas, kores

pondentė mėgino aiškinti pati 
. . M ... samprotaudama: “Gal būt dėl
D6T jldU nerOdO KITOS to, kad Lietuva taip vėlai pa-

IMK0C* kirk fa nmriklail. teko i Sovietll Sąjungą ir kaip llvpinKHi dėl to išlaikė nuosavą
somą dvasią varžo Maskva stilių, nepaisant visa ko. Gal Voži T? nlfi me foilfACdėl to, kad Baltijos tautos visa- 

Nėra nauja, kad korespon- turėjo aukštesni gyvenimo 
dentė pastebėjo skirtingą stilių standartą ir dėl jo rusai re- 
Lietųvoje, artimumą su_ Va- Spektuoja juos šiandien ...” . 
karais. Tai pastebėjo ir anks
čiau visi kiti užsieniečiai. Gal 
nauja tai, kad apie šį skirtu
mą jai kalbėjo ir Lietuvoje ko
munistiniai pareigūnai. Tai ge-

dingsta, jeigu “tebėra trūku
mų ... ir moterys stovi eilėse 
ar krūvose prie krautuvių”.

nė* Siaurės rytų apylinkės, LRKSA 5-to* ap, SLA 7-tos ap. ir Taurų klubo atstovai. Komitetas sudarė delegacijų j Harris-

— Korespondentei pasakė, 
kad pereitą vasarą “egzilų” 300 
buvo atsilankę Lietuvoje. Bet 
korespondentė pastebėjo: “Te
bevaroma propaganda prieš eg- 
zilus ir ypatingai prieš Ame- 

. . v. - . rika”. Iš kur ta propaganda?vaud^ja daug na kad u e
j. yra iš tiknuų Tikra, kad Ue- kja nuoUika vakarietiška? 
,UV0].e nCP^,. '1.U?ma. dvaS‘.a Tai tik įsakymu iš Maskvos ir 
egzistuoja. Bet tikra ta.p pat, uetuvių ta vaka-

rietišką nusistatymą.
“Vilniaus kinuose bus rodo

mas filmas apie lietuvę tremti
nę, kuri sugrįžo. Ji rodoma 
kaip vapaliojanti idiote, kuri 
negali palaikyti savo rankose 
mikrofono, kai su ja kalbama 
aerodrome. Arba atsilankiusi 
amerikiečių lietuvių krepšinin
kų grupė parodoma su aiškia 
sugestija, kad ji sukčiavusi 
žaidime”.

ras ženklas, jei jie nekartoja 
Maskvos įsakyto tikėjimo išpa
žinimo, jog rusai yra vyresnie
ji broliai, iš kurių visi turi mo
kytis.

Tačiau šios kalbos padėtį at-

kad ši nepriklausoma dvasia 
_ yra varžoma. — Maskvos varžo

ma. Varžymas nutylimas. Ta- 
buvo savo bute už penkių blo- ten, manė, apačioje yra įsitvir- čiau jis pasirodo, kai sugretini 
kų. Gretimame nuo atstovybės tinę vietkongai. Naujas mėgi- korespondentei skirtus parei-

Baltusevičius, kun. Petras Ališauskas; stovi Adolfas Norvaiša Pranas Katilius, muz. Vaclovas Romanas, Frank Aleksis, Pet-

Kautynės dėl atstovybės Saigone

no siūlymų buvo vienas —tuo- nugumo priemonės sprogdino skylę pro kurią ga vęs PuUcininkas J»kobsen. Pir- leidosi žemyn 6 aukštų name, _ Vilniuje fabriko direkto-
jau subombarduoti laiyį tani lėjo veržtis į vidų patrankos sviedinys tren- bet pasipriešinimo jau nerado. rius aiškino apie nepriklauso-
įtaisai bus sunaikinti. Preriden- .„Hmo. ntstybta emo- Atstovybėje tavęs seržantas kė į jo namo sienę. Jis tebuvo Tik dviejų autetų name inir mumą, apie fabriko laisvę; 
tas pasirinko uždavinį atgauta vvbė?__ Panai lie šiol oaskelb- marinas Ronald W Harner 20 8mB“0tas granata — daugiau gyveno pulkininkas Jakob- “Sprendimai daromi čia. Pini-
laivą ir įgulę derybų keta. tainformaSas Amerikos at- metų sakos užtrenkęs sunkias ** jis teb®- senas- ^bebuvo vietkongas ir gai priklauso fabrikui, ir jie

------------------------------------------ --- stovybės užpuolimas Saigone duris kai išgirdęs įregimus, turii0 ‘e'*'0"* Su atstovybe paleido šūvius. Buvo pavarto- vartojami tik fabriko reika-
— vokietiiejo prieš atominės sausio 31 prasidėjo 2-54 vai. bet vos spėjuTta padarytį ra- *ėl<X«n® ryšys buvo nutrauktas, tos dujos, o pulkininkui Jakob- lam... Šiais rubliais galima

sutarties pasirašymų labiausiai naktį. Vietkongo teroristai ta- keta trenkė į langę ir durų bet jis galėjo kalbėtis su kitais senui įmetė pro tangę dujokau- pirkti naujas mašinas geresnei antireUgin. propa.
«------------ 6 t b't kę ir revolverj. Kai vietkongas gamybai. Prieš tai paprašius aemes! ! anurengmę^ propa

į leidimo”. Taigi reikia paprašyti «and? "Antireliginę šių dienų 
leidimo. Nutylėta, kad tas lei- Propaganda tipingai rodo šv. 
dimas priklauso nuo Maskvos. Kazimiero bažnyčios likimas.

Tai puikus 17 amžiaus baro
kas... kuris dabar paverstas 
'ateizmo muziejum', čia rodo
mi visi demonai ir nė vieno 
krikščionybės angelo. Kad šė
toniškas užmanymas būtų pil
nai įvykdytas, muziejaus di- 

—- Kalbama įprastinė propa- rektorius yra buvęs kunigas'’.
* . ‘ . . . Epizodas rodo, kas daro |-

pasisakė finansų ministeris vo sukeliavę f Saigoną ir prie kampą, sužeisdama’jo draugą Į k “^Moti. . . - .
Straussas. Jei bus pasirašyta, Amerikos atstovybės taksiais, rankas, kojas, veidą, jį patį Karo policija atsiskubino at- su šūviais praėjo veržtis
Vokietija neteks argumento, laivėm, pėsčiom, persirengę partrenkdama ant žemės. Po stovybės ginti. Ji buvo sutikta Jakobseno au §tą, tas ųnušo-
kurį galėtų vartoti derybose šu juodom pižamom—kaip kai- sekundžių granata pro iš- šūviais nuo stogų... Radijo ke- Vė dviem revolverio šūviais.
Soyietų Sąjunga dėl Vokietijos miečiai, ar baltais marškiniais- daužtą langą ir kita raketa pra- liu atsiklausė esančius atstovy- Ta šešių valandų atstovybės -—Rašytojų sąjungos sekreto- 
sujungimo. kaip* įstaigų tarnautojai. Ir visi lindo pro duris. Harper pašo- bėję, ar jie išsilaikys iki ryto, okupacija buvo brangi — žuvo rius aPie išsiritimą iš

— AH»any senato* sausio JO turėjo tobulai padarytus nak- kęs pasitraukė ir čiupo savo Tie žadėjo stengtis. Bet tarp 7 amerikiečiai ir 19 vietkongų. kiauto, bet nutyli, kad visa lie-
pasisakė 35:17 už vadinaihb ties vaikščiojimo leidimus. Pir- automatinį šautuvą, paskui sa- jų vienas sunkiai sužeistas — Buvę atstovybės viduje, gynė- rašytojų sąjunga tebėr 
Blaine Priedo prie konstituci- mi patrankų šūviai buvo ženk- vo sužeistą draugą užtempė į reikalinga skubi pagalba. He- jai vienas užmuštas, visi* kiti 3 kiaute. nes ji tėra tik Sovietų
jos panaikinimą. Už panaikini- jas jiem veikti. Juodakelniai už- viršų, vėl sugrįžo, paleido šeri- likopteris buvo atsiųstas ir mė- sužeisti. sąjungos rašytojų padalinys,
mą balsavo 26 resp. ir 9 de- njo ant rankovių raudonus ją šūvių iš kampo, saugodamas gino nusileisti ant atstovybės Pažymėtina, atstovybė buvo 
mokratai, prieš 2 resp. ir 15 raikščius, baltmarškiniai, ypa- išdaužtą langą ir duris. stogo. Buvo nuvytas sykį ir ant- įspėta apie galimą užpuolimą, ganda apie pramonės nepapras-
demokratų. tingą viršuje sagą. Medis nuo Vietkongai ieškojo kito įėji- rą šūviais Tino žomės* Tik spio BoT TrtirtoRrybis virti- tą pažangą (net ir korespon-

— Saigone Amerikos atsto- medžio perbėginėjo bulvaru mo į rūmus. Pagrindinio įėjimo 8 vai. ryto karo policija ir pa- trinka* sakosi užpuolimo motu dentė pastebėjo perdėjimą!):

. Korespondentė dar atkreipė

1965 kovo 30 nuo teroristų mų. Pirmiausia sulikvidavo iŠ- raketom. ėmė aikštę prie atstovybės. Bet ru*, ir keH vietnamiečiai ėjo 18 kartų daugiau nei 1940. Bet lietuviškos institucijos ' rengia
bombos žuvo 22, sužeisti 200. orinę prie vartų sargybą —po- Atstovas Bunker tuo metu veržtis į atstovybę nemėgino— sargybę lauko. nutylėta, kur tie gaminiai leidinius apie padėtį Lietuvoje.
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r Mgfc įkua St Ylą 
.kaip į saują kunigą, išaugusį 
^nepriklausomoje Lietuvoje. Ki
ntas žvilgsnis iš naujos kertės.. 

~ Kun. St Yla sulaukė 60 me- 
*tų. Po 60 metų žmogus turi 
'teisę save Mausti: kuo ligšio
lini savo buvimą yra labiausiai 
jprarininęp; kaip savo talentą

kuriuos įaugino nepriklausomoji Lietuva
VM Stasvs Yla — nauias kunigas (2)

J. B. SHALINS-ŠALINSKAS — Laidotuvių direktoriua'84-02 Jamaica Avit 
(prie Forest P*way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. KopĮyčšos nemokamai vtooae. miesto dalyse. TeL VIrginia 7-4499.
JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770._______

Grįžtant prie “Zmonįų ir 
$ręrių” r.autorius syki pe

VINTCRAT, PfYirtr — Mrvieroi kbplyčia, Air-con- 
ūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
11211; ST 2-5043.

viam būdingu pusiausvyros ma
tu, kuris atmeta kraštutkuunus

saikumo kelią, nuo prof. St Sal-

-yra sunaudojęs... Vienas ro
dys piršto į rietuvę savo prira

išytų knygų, kurių grožiu ar gi- 
ilumu domėsis ateinančios kar
ktos. Tuo jaučiasi jis įsiprasmi- 
'nęs — ėjęs į bendruomenės 
gyvenimą... Kitas tokios toli
mos perspektyvos neturi — 
jaučiasi įsiprasminęs, bendrau
damas su savo epochos žmo
nėm ir matydamas, kaip jo 
mintys ar pastangos yra pasi
savintos tos jo epochos žmo
nių ir kaip jos yra padarę jų 
gyvenimą šviesesnį. Tokis jau
čiasi savo buvimą perkėlęs į 
kitus ir kituose save pratęsęs 3 
— kaip grūdas, kaip pagaliau į 
trąšos gabalėlis, pratęsia savo « 
buvimą naujame diege, šiaude,

' varpoje..! Trečias savo rū
pesčius nukreipia kita vaga— g 
nepasitenkinimo kitų darbais, 
jų neigiamu vertinimu, ven
gimu duoti ką sava tai bend
ruomenei, kuri gal jo nesupras, 
jo talento neįvertins. Tokis gy
vena apkartimu, savos prasmės 
nesurasdamas ir pragyvenda
mas, kaip anas evangelijos _ 
atstovas, kuris gautus telentus 
pakasė į žemę...

ir įsąmonintą moksliniu sinte
zių vardu.

“išliekamos” reikšmės* t y.

B. Česnys Uhąi vęritoo St Y- 
los studiją ‘Komunizmas Lietu
voje”- Surinktoji medžiaga iš 
šaltinių, jos mokslinis apdoroji
mas skatino prof. Česnį iš
vadai, kad knyga verta dakta-

Yla, A. Skrupskelienė,kun. G. Kijauskas, SJ.

Kun. Stasys Yla tebėra to
kiame intelektualiniame ir mo
raliniame pajėgume, kad jo 
žvilgsnis tebėra nukreiptas i 
ateiti—ką ir kaip daugiau pada
ryti. Jam dar neaktualu žvelg
ti atgal į savo “palikimą”. Ta
čiau korespondentas tarėsi tu-

THEOOOBE WQLlNNtN* tKC. — K. Jbseph Zebrovsld. laidotuvių direkto- 
rius. Mįoįfemi ^oįftfčia. 133 E. 7th Street, New York, N.Y. (ĮR 5-1437.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR $-6434.

žvėrys”—Stotthoto kaceto per- tą jo, rašytojo, dabartis yra jo 
-v > ‘«§įiuva»» — didelis, 500 pusla

pių mašinėle surašytas istorinis 
veikalas. Tai ne tik Šiluvos, 
bet Žemaičių kelių šimtmečių 
istorija. Juo, atrodo, autorius 
tebedega. To degimo kibirkš
tys švystelia atskiruose jo 
straipsniuose periodikoje, švys
telia pasikalbėjimuose, kai jie 
užkliudo Šiluvos temą. Kun. S. 
Yla nėra iš tų istorikų, kurie 
apsišarvavę istorinių metodų 
pabūklais, saugojančiais nuo 
suklydimo, renka, rikiuoja, pra
eities faktus; dar vis renka nau
jus ir naujus faktus, prieš da
rydami savuosius sprendimus. 
Stasys Yla anapus faktų, sura
šytų dokumentuose, mato gy
vą tekanti gyvenimą. Kiek tai 
susiję su jo Šiluvos tyrinėji
mais, tai po jų St. Yla tebe
dega jo įžiūrima organiška dva
sinio gyvenimo srove, p lienu- ir importuotų iš Europos ir kitųTiraštų.— Jauki vieta susitikti, pasikalbėti... 
trūkstamai pasireiškiančia są- ir džiaugtis gyvenimu su maloniais draugais. 110-12 Jamaica Avė. Ric-h- ■- 
jūdžiais, jų prigesimu ir vėl ' ........................ ..
suliepsnojimu su naujais isto
riniais veikėjais, kurie virsta 
sąjūdžio centrais.

Jei skeptiškesnis istorikas 
tars: tom ir kitom išvadom dar 
per mažai dokumentų, tai St. 
Ylai veikia ir kitas pažinimo 
šaltinis — rašytojinė intuicija 
ir vaizduotė.

Kai veikalas apie Šiluvą bu
vo baigtas, jis autoriui, atrodo, 
paliko lyg ir apkartimo. Tokia 
jau autorių prigimtis, kad iš
nešiotos idėjos, po didelių pa
stangų ir pergyvenimų gavu
sios rašto ar kitokią formą, bū
tų išneštos ir i viešąjį gyveni
mą. O “Šiluvos” veikalui tuo 
metu, kada Šiluvos idėjai lie-

gyvenimuose išaugę kacetinin- 
kų dvasios eskizai. Kita tokios 
vertės knyga, mąfcsnip tūrio, 
bet įdomios kalbinės istorinės 
medžiagos yra Liturginės termi
nijos klausimu. .

Nūotr- P. Ąžuolo

Mokiniai ne sn vadovėliais, o su tranzistoriais
LIETUVOJEOkupantų statistika ir propa

ganda Lietuvoj be atvangos į- 
tikmėja, kad vargu ar yra kur . 
pasauly toks didelis besimokan
čių nuošimtis, kaip dabar Lie
tuvoj. Esą, kas penktas ar net ' 
kone kas ketvirtas gyvas žmo
gus vienu ar kitu būdu lankąs

ir, žinoma, yra įskaityti aukš
tosiose mokyklose studijuojan
čių statistikoje.
\ Apie daugumą tokių švenčio- 

niškių studentų štai ką sako:
— Ir taip, per dešimtį metų

arta ką
liktų darbų... O tie darbai nors neakivaizdiniu (susirasine- v —
piršo pirmą įspūdį ir išvadą — jimo) būdu.
kad kun. Yla yra rašto žmogus. Galima pamanyti, kad po be-

tos. (Elta)

JOSEPH P. SINKOWSKY, laidotuvių direktorius — liūdesio valandoje .su
teiks jums patarimus ir gilią užuojautą. Laidotuvių įstaigos-koplyčios pasi
renkamos bet kurioje miesto dalyje. 4221 Park Avė. (pr. Tremont Avė), 
Brome, N.Y. 10457; tel. 863-2475.

RIDGEWOOD CHAPELS 663 Grandview Aye. (prie Gatės ir Forest Avės.) 
AJaš J. Reitter - Jacob Reitter, Licensed Mgrs. Kada reikalas ištinka — 
daug lengvatų, jūsų paguodai ir patogumui, jų tąrpe: 7 modernios vėsina- . 
mos koplyčios, puikiai įrengta kaip namuose esanti patalpa — atvangai, 
kompetentingas, veiklus ir simpatingas štabas, užtektinai vietos automobi
liams pastatyti. Ridgewood, N.Y. 11227. Tel. EM 6-3200.

DELINIKS FUNERAL HOME, Thomas Deliniks, laidotuvių direktorius — 
jautriai užjaučia nelaimės valandoje ir paruošia garbingas laidotuves. 17 
Congress Avė. Waterbury, Conn. 06708; tek 753-6181.

SIMONSO>N Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-0300, Wm. H. Sūnon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos: 119-04 Hillside Avenue Richmond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.
KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET’ NEW 
BRITAIN, CONN. TeL BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, N J. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JUOZO BAND2IUKO BARAS IR RESTORANAS. Čia vaišinsiesi ir vaišinsi

mond HiU, N. Y. 11418; tel. 846-9286._____________________ x ~

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. :— 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418; tel. VIrginia 6-18ĮOO-
ETTORE GALENO, Ine. (212) 326-2356. Paminklai amžiams — vietoje ga
minami, čia pasirenkami ir pastatomi bet kur. Pagrindinė įstaiga: prie St. ' 
Johns kapinių, 7954 Metropolitan Avė., Middle Village, L.I. N.Y.; prie St.
Charles kapinių: 1232 N. Wellwood Avė., Pine Lawn (via W. Babylon P.O.),

keistas ne tik leidyklos vardas, 
bet ir km kugę jo pagrindai. 
“Periodika” burianti savaran
kiškesnė ir veiksianti “ūkiskai
tos” pagrindais^ tai yra pana
šiai, kaip kituc veikia privati
nės leidyklos. U-U/ ■ . ; ■-

me
gaudavo- 

e » 4 j

ius.

STUYVESANT JEWELERS — Leo Urbach, Europoje išsimokslinęs laikro
dininkas. Virš 30 metų praktikos. Taisomus laikrodžius elektroniškai pa
tikrina ir reguliuoja. Metų garantija. Graviruoja vietoje. 231 Ist Avenue 
(tarp 13-14 St.s) NYC; tel. 475-2650.__________________________________

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą.,TeL (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

SPARTA parduoda Telefunken, Grundig, Olympią, Zenith, Burroughs, PTC, 
Royal ir kL produktus, tiesiai ir pigiau iš firmų sandėlių: Rašomas mašinė
les lietuvių tt kL kalbomis; Radfo—sterėo, c&nsoles, fransist. ir k£? patefo
nai, įrekordaVūao aparatai, skaičiavimo mašinos, etc. Katalogai gaunami 
pranešus adresą Sparta sav.: J, L. Giedraitis, 10 Bany Dr. E. Ndrthport, 
N.Y. 11731, (516) 757-0055. New Yorke informuoja L. Vilkūtaitis 642-2137,

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Mądison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei-

matas buvo palankus^ netekomis,
“Savomis , 
jamomis beveilj vien iš prenu
meratos, Skelbšnų pajamos ne-

Tokis likimas lietuviškoj 
________________________ _ bendruomenėje jau ištinka ne 

. _ ____ _______ ... reikšmingos, kadangi skelbimų vieną rašytoją
šių metų antrajame Vilniuje laikraščiuose kąip ir nė- (Bus daugiau)

leidžiamo Literatūros ir Meno ra- 
savaitraščio numeryje parašyta, 
kad “Vietoj iki šiol respubliko
je veikusios laikraščių ir žur
nalų leidimo grupės neseniai į- 
sikūrė PERIODIKOS susivieni
jimas”. Pažymėta, kad toks per
sitvarkymas es$s “pirmas ša
lyje”, o tai reiškia, kad tuo 
tarpu taip persitvarkyta tik Lie
tuvoj.

Li^iol nuo pat rusų okupa
cijos pradžios Lietuvoj laikraš
čius ir žurnalus leido “Lietu
vos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto laikraščių ir žurnalų 
leidykla”. Dabar “Periodika” 
esanti perėmusi iš viso 67 leidi
nius: respublikinio masto laik
raščius bei žurnalus,, miestų 

1942, Lietuvių maldos ir gies- mokyklų, dažnai apsiginktavu- laikraščius ir 44 rajonų laik- majame “susivienijime” 
mės 1943 (ir 1946), Apsaugok sjų ne vadovėliais, o tranasto- raštelius. 
Aukščiausias 1945, Sutryptame „ais, futbolo rungtynes labiau “ ~ 

vertinančių, negu pačias svar- pareiškimų spręstina, kad pa- spaustuvę, 
blausias pamokas. Be to, daž
nai ateįna ne savo noru, o tė
vu, mokytojų ir visuomeninių 
organizacijų raginami. . Atėjęs 
prakiurkso, pasišaipo — rašyk 
jam “3”! 

— Aukštesnėse klasėse pa
dėtis kiek pagerėja, tačiau mū
sų mokinių žinių kreivė ne ky
la, o kasmet krinta. 

(Mokytojai dažniausiai turi 
rašyti patenkinamus pažymius

Pirmiausia rašto. Kai pradėjo veik trijų dešimtmečių tokio LAIKRAŠČIAI TURĖS VERS
TIS SAVOM LĖŠOMraštais reikštis, tai kiekvie- 

niėm metam tenka vis bent po 
vieną vardą. Mėgini pastebė
tus raštus bent vardas ir da- vidutiniškai prasimokslinę. Bet, 
tom sužymėti: jeigu net ir tikri, tie statisti-

— Pasiryžėliai ir laimėtojai kos skaičiai terodo, kiek mo- 
1932, Priešmokyklinis auklėji- kyklose esą vienaip ar kitaip 

įsiregistravusių. Skaičiuose vi
si vienetai lygūs4r iš jų nema
tyt, kiek iš tos besimokan
čiųjų daugybės yra ne tik įra
šyti, O' ir ištiesų mokosi. Dar 

Lietuvoje 1937, Krikščionybės mažiau iš skaičių Įmanoma pa
rvedimas Lietuvoje 1938, Kai
mas ir miestas šių dienų pasto
racijoje 1938, Siauroji ir pilnu
tinė katalikybė 1939, Dvasinė 
kaimo krizė ir kunigas 1940, 
Dabarties žmogus 1940, Nera
mi dabartis ir ateities per-

. mas ir vaikų darželiai 1933, 
Mergaičių pasaulis 1933 (ir 
1935), Laisvamanybė Lietuvoje 
voje 1936, Pastoralinės teologi
jos kursas 1937, Komunizmas

gausaus mokymosi, dabar jau 
beveik visi Lietuvoj turėtų būti 
gerai išsimokslinę ar bent

matyt, kaip jie mokosi.
Tą skaičių užstojamą užku

lisį Įtiek praskleidė (Taryb. Mo
kytojas, ‘68-4) vienas Vilniaus 
vakarinės (suaugusių) mokyk
los mokytojas. Sako:

— Dabar visi žinome, kad į
spektyvos 1940, Išeivių maldos vakarines ateina apie 80 proc. 
1941, Ateina naujas kunigas nuobirų iš visuotinio mokymo

kelyje (poezija) 1947, Meilė 
1947 (ir 1949), 12 pasikalbėji
mų su mažaisiais 1948, Lietu
va brangi 1950, Žmonės ir žvė
rys Dievų miške 1953, Liturgi
nės terminijos klausimu 1953, 
Sveika Marija 1953, 
Laisvės problema 1956, Ateiti
ninkų vadovas 1960, Eūevas su
temose 1964, Tikiu Dievą 
1964, Moderni mergai - 
tė 1964 (ir 1967), Kūčios 1967.
Tiek paleista į žmones, o dar ___ _  __________ ____
reikia pridėti, kad eilė raštų ų- nesimokantiems neva moki- 
tenkinosi laikraščiais; kada au
torius Amerikoje buvo 
sis Lux Christi žurnalo 
torius.

Taigi knygų žmogus, 
žinovas”.

Iš “Periodikos” direktoriaus

pirma- 
redak-

'rašto

Vardai rodo, kad tai buvo' 
raštai, kurių pareikalavo die
nos gyvenimas — jais buvo at
siliepiama į dienos idėjas, mo
mento reikalus. Tai pirmiau
sia publicistika. Publicistika 
gerąja ir aukštąja prasme, nes 
jo raštų idėjos buvo rupestin-

niams, kadangi tebeveikia dės
nis: jei klasėje daug blogų pa
žymių, tai kalti ne mokiniai, o 
mokytojas — nesugeba išmo
kyti. Išdykėliai ir tinginiai tą 
žino, todėl, ir gali, vietoj pasi
stengę, akyplėšiškaį šaipytis 
mokytojui į akis.)

Kitas korespondentas, 
Švenčionių, irgi pateikia ryš
kių pataisų propagandinės sta
tistikos piešiamam paveikslui. 
Rašo apie mokytojus neaki-

Šakiniuose, įvertintos tuo lietu-

-------------------------------------- ■■■ i  SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
..---------- .. .-------------- europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai.

— Sveikatos IT geroves se- Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206;
kretorius John W- Gardner st 2-5938._________________________________________ •
sausio 25 iš pareigų pasitrau
kė. Panaujintos kalbos, kad ne
trukus pasitrauks ir atstovas J.
Tautose Gdldbergas.

torius, anoma, ;kalba;tik finan
sinio, administracinio ber tech
nikinio tvarkymosi srityse. .Min
ties savarankiškumui reikštis 
sąlygos dėl to persitvarkymo, 
bent tuo tarpu, nepasikeis, nes 
spaudą prižiūrinti kompąrtljOS perėmus laikraščiu leidimą, <fieniais iki 6 v. pp. 87-to Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477. 
akis lieka nepaliesta. Nors iL *-*i__xxx.___  1 * 1 ■ 11 -■—■■■■ ——— -4«4» laikraščiuose tebežymima, kad jucoo. misiono gėrimų krautuvė — Galima gauti įvairiausios rū-
gaimm, nebūdama taip trum- “spausdina LE---------* “ “ - - - ------
pai ant finansinio pavadžio 
pririšta, leidykla galėtų užsima-

LITAS INVESTING CO., INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 6755 S. Western Avė. Chicago, BĮ. 60636 (312) 476-2242.________

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutiial Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta-

ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

tuo būdu galėtų plačiau atverti

tims pasirodyti laikraščiuose.
Bet reikia nepamiršti, kad 

svarbiausias dalininkas kalba- 
vis 

tiek yra komunistų partija, tu
rinti savo rankose didžiausią 

'Periodikai” jau ir

leidyklos
spaustuvė Vilniuj”' Atseit, par- REPUBLIC GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 322 Union Avė. Brooklyn, N.Y. 11211, 
tiiAc Uuivkla Hk ičiz* i honri. EV 7-2089. Juozas Bružinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 

J Muuyuct kajakų, midų šventėms bei kitokioms progoms,
rovę, bet nesusihkvidavo, ir -------—------------------------------------- ----------------------------------------------
savo spaustuvės naujai bendro
vei neatidavė, nepardavė, 
parduoda tik savo patarna
vimą.

Vis dėlto, Kosygino reformos SUPERIOR PIECE GOODS C0RP. 200 Orehard SL New York, N.Y. 10002,

Si < G MAISTO! KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodbaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 

O 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams.
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Boiogna.

leidyboje, ir kaip tik Lietuvoj maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!mesio vertas reiškinys. (Elta)
COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION (Agentūra) W. Kacz- 
marsky, manager. 108 West 14th Street (arti 6th Ave.)-New York, N.Y. 
10011; tel. CH 3-3005. Siunčiame siuntinius j Lietuvą ir į U SSR. Priimame 
užsakymus šaldytuvams, TV, skalbiamoms ir siuvamoms mašinoms, "Dollar 
Certificates”, butams ir Lt. Visos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas neturi 
nieko mokėti. Užsakymai paštu išpildomi tą pačią dieną, kurią mes gauna
me. Jūsų patogumui turime didelį prekių pasirinkimą žemomis kainomis. 
Agentūra atidaryta kasdien nuo 9:30 ryto iki 7 vai. vakaro; sekmadieniais 
nuo 10 ryto iki 4 vai. p.p. Kitu laiku — susitarus.

RICHMOND HILL DORAN’S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond Hill, N.Y. 11419, TeL 641-9441 - MI1-7702. Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma į nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alice Zupko. kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.
RIMOS IR JUOZO BRUŽINSKŲ SIUNTINIŲ (STAIGA siunčia dovanų 
siuntinius į Lietuvą. Krautuvėje didelis pasirinkimas geros rūšies prekių 
žemomis kainomis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siuntiniai 
gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos prekės, daniški maisto 
siuntiniai, itališki akordeonai ir nylon'o lietpalčiai. Parūpinami "dolerio 
krautuvių” kuponai. 370 Union Avė. Brooklyn N.Y. 11211; Tel. EV 4-4952.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS — LAIKRODININKAS - JUVELYRAS. Auksas, 
sidabras, deimantai, laikrodžiai. 9408 Jamaica Avė. \Voodhavcn, N.Y. 11421, 
VI 7-2573.

DOVANŲ SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo. Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu. ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimą įvairių siuntiniams daiktų — geriausių siuntimui ir tai pigiau* - 
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamų katalogų — UNION TOURS 
1 East 36th St. Nexv York. N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago. 
III. 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles,’Calif. — 344 Nerti* La Brta 
Avė. 90036.
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Posėdžiavo Lietuvių Fondo Taryba

Žodžiai geri, darbai geresni
Laisvės kovos metę sąjūdis 

auga. Jo ženklus sekėme ir 
sekame atskirose bendruome
nėse. šiuo kartu žvilgsnį grąži
nami į centrus — į “veiksnius”. 
Kas juose nauja ryšium su 
šių metų veikla?

Elta paskelbė “Vliko pirmi
ninko pareiškimą per radiją” 
(nei per koki radiją nei kada— 
nepažymėta!). Pareiškimas krei
piamas į laisvojo pasaulio bei 
pavergtos Lietuvos lietuvius ir 
gaivina juose laisvės viltis:

“Suskaldyta Europa laukia 
politinio sprendimo, kuris ne
išvengiamai ateis. Tada ir Lie
tuvos laisvės klausimas iškils. 
Dabartinės jos vergijos laikinu
mą geriausiai liudija daugelio 
valstybių vyriausybių pilnas 
Lietuvos nepriklausomybės de 
jure pripažinimo palaikymas ir 
Lietuvos diplomatinių atstovy
bių respektavimas. Visame pa
saulyje tautų veržimasis į lais
vę ir nepriklausomą gyvenimą 
eina nesulaikoma banga ... 
Bolševizmo pavergtųjų tautų 
dvasinis prievartavimas ir nuo
latiniai medžiaginiai nepritek
liai prieš žmogaus prigimties į- 
statymus sukurtą imperiją ve
da Į neišvengiamą sugriuvimą. 
Rašytojų ir intelektualų drąsūs 
maištavimai prieš dvasinės prie 
vartos sistemą yra geriausia 
sėkla, iš kurios išaugs visų ko
munizmo pavergtų tautų, o kar
tu ir Lietuvos laisvė”.

Pabaigai skatina: “Iki Lie
tuva vėl atgaus nepriklausomy
bę, visi lietuviai, tiek paverg
toje tėvynėje, tiek laisvame pa
saulyje siekime intelektualinių 
aukštumų, nes juo aukščiau to
se srityse iškilsime, juo leng
viau bus numesti okupanto 
jungą ir atgauti garbingą vie-. 
tą laisvųjų tautų šeimoje”.

Altas išleido “atsišaukimą už 
laisvą nepriklausomą Lietuvą”. 
Jame kviečia, skatina, prašo:

“Patriotinių Amerikos lietu
vių organizacijų įgaliota, Ame
rikos Lietuvių Taryba, nuo pat 
Lietuvos nepriklausomybės ne

tekimo pradžios dirbdama Lie
tuvos laisvei atgauti ir palaiky
dama artimus ryšius su JAV 
valdžia, 50-tąją Lietuves Nepri
klausomybės atgavimo sukaktį 
minint, kviečia visus lietuvius 
dalyvauti rengiamuose Vasario 
16-sios minėjimuose .. .; skati
na Amerikos lietuvių organi
zacijas ir kiekvieną lietuvį vi
somis priemonėmis stengtis su
pažindinti vietos gyventojus su 
lietuvių tautos padėtimi ir lais
vės siekimu; prašo aukom 
remti dirbančią Lietuvos laisvi
nimo darbą Amerikos Lietuvių 
Tarybą”.

Tai buvo žodžiai, šalia jų 
pranešama ir apie veiksmus:
— Alto delegacija lankėsi 
Washingtone ir suorganizavo 
Vasario 16 minėjimą Kongre
se;

— Vlikas drauge su diploma
tine tarnyba, kaip pranešė El
ta, rengia ir įteiks memorandu
mą svetimų valstybių vyriausy
bėm Vasario 16 proga;

— JAV bendruomenės cent
ro valdyba suorganizavo eilę in
formacinių straipsnių, kuriuos 
išsiuntinėja atskirom bendruo
menėm. Tai centro parama 
jom, kai siekia įeiti į amerikie
čių spaudą, radiją.

Veiksmai labiau džiugina ne
gu žodžiai. Atsišaukimai, mani
festai, kai jie eina vienas po 
kito, gresia vienas kitą nu
stumti užmarštin. Pavojinga ne 
tik pinigo infliacija. Su pritari
mu tenka pakartoti Draugo 
vedamojo įspėjimą dėl žodžio 
infliacijos. “Reiktų sumažinti 
visokių rezoliucijų infliaciją, 
kad daugiau energijos galėtu
me panaudoti konkretiems dar
bams”.

Bus konkretus darbas, jei 
vietos bendruomenė šiais me
tais įsipareigos specialiam vie
nam uždaviniui: ar paremti sa
vo šeštadieninę mokyklą, ar su
rengti pokalbių ciklą apie ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mą; ar imsis finansuoti kokio 
leidinio pasirodymą ...

Sausio 21 posėdžiavo Lietu
vių Fondo taryba pas dr. A. 
Razmą Joliet, III. Tai buvo pir
masis tarybos posėdis, išrin
kus vieną trečdalį naujų na
rių. (Tie rinkimai buvo Fondo 
narių metiniame suvažiavime 
lapkričio 26 Chicagoje). Posė
dyje dalyvavo 16 tarybos val
dybos bei kontrolės komisijos 
narių. Posėdžiui vadovavo tary
bos pirm. dr. G. Balkus ir val
dybos pirm. A. Razma. Sekre
toriavo S. Rauckinas, tarybos 
sekretorius.

Atidaromasis žodis
Atidarydamas posėdį, tary

bos pirm. dr. G. Balkus padė
kojo visiem, kad dalyvauja šia
me posėdyje, ypač padėkojo 
dr. 4- Kazickui, atvykusiam 
iš New Yorko, ir inž. V. Kut- 
kui iš Detroito.

Toliau pirmininkas kalbėjo, 
kad taryba ir valdyba nuošir
džiai bendradarbiauja. Tai pa
deda geriau organizuoti pati 
Fondą. Tai duoda ir geresnius 
rezultatus. Praeitų — 1967 me
tų — gautas pelnas — 20,090 
dol. — paskirstyti lietuvių 
švietimo, mokslo bei kultūros 
reikalam remti.

Pranešimai apie turtą
LF valdybos pirmininkas dr. 

A. Razma iškėlė viltį, kad 
šiais jubiliejiniais metais Fon
das turi perkopti pusės milijo
no dolerių ribą. Tai galima pa
daryti, jei visi vajaus komite
tai reikalą supras ir sukrus.

A. Rėklaitis, vykd. vicepir
mininkas ir reikalų vedėjas, 
pranešė, kad 1967 lapkričio ir 
gruodžio mėnesiais į Fondą į- 
plaukė 19,200 dol. Viso praei
tais metais į Fondą įplaukė 84, 
000 dol.

Paskutiniu laiku įplaukos pa
didėjo iš Newarko, nes ten į 
vajaus darbą įsijungė tarybos 
narė dr. R. Šomkaitė. Ten visi 
vajaus komiteto nariai Įsirašė 
į LF narius.

Piniginis stovis
Dr. V. Šimaitis pateikė pra-

nešimą apie Fondo piniginį 
stovį, š. M. sausio 15 pagrindi
nio kapitalo buvo 404,229.26 
dol., administracijos išlaidų sąs
kaitoje — 157.55 dol., pelno 
sąskaitoje — 19,505.25 dol. 
Bendras fondo kapitalas tą 
dieną buvp 423,892.06 dol.

Kur kapitalas investuojamas?
Šiuo klausimu įvadinį žodį 

tarė inž. V. Naudžius. Toliau 
investavimo ekspertas H. Da
rąs padarė smulkią investavi
mo analizę.

Sausio 15 buvo investuota: į 
akcijas — 203,245 dol., depo
nuota į bankus 193,467 dol., 
paskolinta 2,563 dol., einamoje 
sąskaitoje ir kasoje — 3,354 
dol. Viso investuota 402,629 
dol.

Po LF Tarybos posėdžio. Iš k. j d. sėdi: dr. V. Šimaitis, S. Rauckinas, dr. J. Kazickas, E. Razmienė, dr.. Ba
tukas, A. Rėklaitis, dr. A. Razma; stovi: inž. V. Naudžius, dr. J. Valaitis, inž. V. Kutkus, dr. F. Kaunas, dr. 
K. Ambrozaitis, H. Daras, dr. P. Kisielius, dr. B. Poškus, A. Motuzas ir J. Bagdanavičius.

Nuotr. V. Noreikos

Lietuvių Fondo Tarybos posėdis dr. A. Razmos bute Joliet, III. Iš k. j d. dr. K. Ambrozaitis, dr. J. Valaitis, 
H. Daras, inž. V. Naudžius, A. Motuzas, dr. J. Kazickas, A. Rėklaitis, S. Rauckinas, dr. G. Batukas, dr. A. 
Razma, inž. V. Kutkus ir dr. F. Kaunas. Nuotr. V. Noreikos

Eilė asmenų ar organizacijų 
tokius įsipareigojimus jau vyk
do. Tai partizaninė veikla. Bū
tų dar geriau, jei ir tokius kon
krečius įsipareigojimus galima 
būtų suderinti.

Derinimas, sugestijos kon- 
kretiem veiksmam jau priklau
sytų tiem, kurie prisiėmė sun
kią, labai sunkią — veiksnių 
naštą.

LF Tarybos pasikalbėjimas su spaudos atstovais. Iš k, j d. dr. J. Valaitis, inž. V. Naudžius, J. Janušaitis, 
A. Pužauskas, S. Rauckinas, dr. G. Balukas, dr. A. R azma, A. Rėklaitis, inž. V. Kutkus ir dr. F. Kaunas.

Nuotr. V. Noreikos

Investuoto kapitalo dalis au
go 9 procentų rata; be to, toks 
kapitalas davė ir 4 procentus 
palūkanų, tai sudaro apie 13 
procentų investuoto kapitalo 
metinę augimo ratą.

Į Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga Fondo pasiųstus sveiki
nimus visiem Fondo nariam at
siliepė gražus būrys, papildyda
mi savo ankstesnius įnašus 
naujais įnašais.

Apie vajaus eigą papildomai 
pranešė dr. J. Kazickas ir inž. 
V. Kutkus. Dr. J. Kazickas yra 
atlikęs žygių šalia New Yorko 
vajaus komiteto veiklos ir ruo
šiasi privačia jo ir kitų veikles
nių asmenų iniciatyva pagelbė
ti vajaus komitetui pravesti 
platesnės apimties įnašų telki
mą New Yorke. Jubiliejinių 
metų proga bus,raginami LF 
nariai savus įnašus padvigubin
ti.

Inž. V. Kutkus pranešė, kad 
Detroite organizacinis pasiren
gimas jau atliktas. Pradedamas 
asmeninis lankymas numatytų 
asmenų. Sunku surasti reikia
mą skaičių lankytojų.

Dr. E. Lenkauskas parašė, 
kad Clevelande daromi konkre
tūs žygiai aplankyti visus sure
gistruotus lietuvius.

Naujai kadencijai išrinkta
Naujai kadencijai išrinkta: 

tarybos pirmininku dr. G. Ba
lukas ir sekretoriumi S. Rauc
kinas, valdybos pirmininku dr. 
A. Razma, valdybon — A. Rėk
laitis, dr. V. Šimaitis, inž. V. 
Naudžius ir A. Motuzas.

Su spaudos atstovais
Posėdžiui pasibaigus, tuoj 

(nukelta į 4 psl.)
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JURGIS JANKUS

PEILIO 
AŠMENIMIS

TRIJŲ VEIKSMŲ DRAMA

(25)

LAIMA

O, Daugi! Daugi. Aš jaučiuos taip, lyg krisčiau 
juodon bedugnėn, ir niekur nėra įsikabinti.

DAUGVYDAS

Mes visi krentam. Ir krisim.

LAIMA

Ir tas kritimas bus ilgas.

DAUGVYDAS

Ar tau neatrodo keista. Jie Kielų sodyboj susi
telkę ... Kiek ten jų?

LAIMA

Mažiausia 'šimtinė.

DAUGVYDAS

Su raketom, su kulkosvaidžiais ir džipais. Ir man 
nė kiek nebaisu. Seniau, būčiau pasvėręs, ką daryti — 
kautis ar dingti miško tankume, o dabar nieko.

LAIMA
Lyg žaidimą žaistum.

DAUGVYDAS

Pranas ir dabar stovi sodo gale ir laukia, kada 
vyrai sukels pempes. Nemanau, kad jis bijotų, bet 
tas žaidimas jam nepatinka, šiandien jau kelis sykius 
prikišo, kad aš vaikštau peilio ašmenimis.

LAIMA

O kas nevaikšto. Kas tik dvasia ir širdimi nenu
ėjo su stribais, visi vaikšto.

DAUGVYDAS

Ir susižeidžia!

LAIMA

Žinoma, kad susižeidžia, žinai, šiandien būdama 
tarp trijų rusų staiga pajutau keistą šilumą šir
dy. Lyg kokia skaidri šviesa nutvieskė dvasią. Sa
kau sau: “Aš žinau, kas jūs ir ko jūs čia, bet kas aš 
— ne jums sužinoti. Pranas teisingas — tai vaikščio
jimas peilio ašmenimis. Ir dar kaip išaštrintais, bet 
tas vaikščiojimas savotiškai ir saldus.

DAUGVYDAS

Laimute, nesiramink netikrais samprotavimais. 
Dar niekas taip neišaštrino peilio, kad jo ašmenys 
būtų saldūs.

LAIMA

Aš ne apie pavojų, bet apie tą jausmą ...

DAUGVYDAS

Žinau. Mes mėginam apsigauti ateitimi.

LAIMA

Tu manai, kad ateities nebėra?

DAUGVYDAS

Mums nebėra!

LAIMA

Taip nesakyk.

DAUGVYDAS ’

Gerai, brangioji, sakyk, kokia ateitis mūsų laukia. 
Gyventi pasislėpus už melo uždangos? Būti baimėj, 
kad tą uždangą koks niekšelis gali pakelti ir jausti sal
dumą, kad praeina pro šalį, kad šį šykį apgavai.

LAIMA

Ar tai negyvenimas? Ar ne saldu išlikti pačiam ir 
palikti dvasios tvirtybę ateičiai, nors ir vaikščiojant 
peilio ašmenų taku.

DAUGVYDAS
Nors ir susižeisti,.. .nors ir žūti. Tu teisi. Tavo 

dvasioj yra ateitis, bet man lengviau būtų žūti dabar 
tuoj užpuolus juos ten Kieluose... Kad ir tik trim .., 
kad ir dviem su tavim,.. .kad ir...

LAIMA

Vienam. Suprantu. Šiandien pas Karpenko jo 
pistoletas buvo padėtas ant stalo. Net buvau į ranką 
paėmusi ir sakiau, jog norėčiau išmokti kaip su juo 
šaudyti. Jie labai stebėjosi ir žadėjo pamokyti, o pa
čią taip ėmė noras iššaudyti visus. Gal ne visus, tai 
bent vieną ar du, ne parodyti, kad moku ginklą var
toti, bet kad viskas užsibaigtų čia pat. kad nereikėtų 
stoti akis akin su gyvenimu ir mėginti laimėti .Ir tu tą 
patį jauti.

DAUGVYDAS

Sunku prisipažinti, bet mirti už tuos pačius idea
lus lengviau, negu juos išlaikyti tokiam gyvenime.

LAIMA
Išlaikysim, Daugi. Ne visi, bet išlaikysim. Prižadu, 

kad ir mūsų vaikai išlaikys.

DAUGVYDAS

Taįp jau yra — mes kovojam, krauju žemę trę- 
šiam, o jūs tautą išlaikote gyvą. Tyliai, be triukšmo, 
bet ne be aukos.

LAIMA

Taip, Daugi, gal ir geriau. Turi kas nors dirbti 
patyliukais, ant pirštų galų ... Gerai?

DAUGVYDAS
Dabar visi turėsim dirbti patyliukais ir ...

ALKSNIS
(Įeina pro virtuvės duris visas šlapias).

LAIMA
(Pasitraukia nuo Daugvydo).

ALKSNIS

O!.. .Atsiprašau ...

DAUGVYDAS
Eik užkąsk. Įsikišk ką nors į kišenes. Reikės reng

tis. ‘ ‘ ‘

ALKSNIS
(Eidamas prie stalo)

Pranas pasiliko mano vietoj pasidairyti.
(Bus daugiau)
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Vincas Mykolaitis 
(1893-1967) pradėjęs ra
šyti Putino slapyvardžiu 
1911, rašė visą gyvenimą, 
buvo poetas, romanistas, 
dramaturgas, literatūros 
istorikas, profesorius. Vi
sose šiose srityse paliko 
didelių veikalų. Pagrinde 
jis buvo poetas lyrikas, 
estetas — simbolistas, gi
liai ir labai jautriai pa
lietęs žmogaus tragišką 
buitį. Labai stipriai pasi
reiškęs rinkiniu “Tarp 
dviejų aušrų” (1924), jis 
neišseko visą gyvenimą, 
net priešingai — paskuti
nieji jo rinkiniai pilni ne
rimo, kančios ir didelės
poetinės jėgos.

MYKOLAITIS PUTINAS

Žuvusieiiis partizanams

Su bombom, su gaisrais, su gaudžiančiais lėktuvais 
Suskambo Lietuva ir gedulo varpais.
Graudi minia, calūnai, karstai ir neštuvai, 
Kaip juodas debesis, pakilo ties kapais.

Gili, plati duobė, kokios nebuvo niekad, 
Ir graudus Reguiem, ir aitrūs smilkalai.
Pradėję laisvės žygi, greitai mus paliekat, 
Žalių Tėvynės sodų šaunūs sakalai!

Iš prievartos,, apgaulės, melo ir smurto 
Pakėlėte į saulę žvilgančius sparnus 
Parnešti mūsų žemei didžio laisvės turto, 
Narsa uždegti jaunus ir paguost senus.

Jūs kritot nuo klastingo pikto priešo kulkos, 
Savo krauju atpirkę svetimas kaltes.
Ir, štai, sudaužęs pančius drąsiasparnių pulkas 
Tėvynės laisvės žygi iki galo tęs.

Gili, plati duobė tarp antkapių ir kryžių. 
O esat jūs verti milžinkapio prie kelio, 
Kad tiems, kurie Tėvynę ginti pasiryžę, 
Per amžius žadintut kovos narsingą galią.

Posėdžiavo Lietuviu 
Fondo Taryba

(atkelta iš 3 psl.) 
pat buvo pokalbis su spaudos 
atstovais. Pirm. dr. G. Balkus 
padėkojo spaudai, kad ji taip 
nuoširdžiai populiarino Fondo 
idėją. Dr. A. Razma informa
vo apie atskirų vajaus komite
tų darbus. Pranešė, kad kovo 
10 Chicagoje rengiama LF di
delė vakarienė. Į ją pakviesti 
tarybos, valdybos ir kontrolės 
komisijos nariai. Numatoma su
rinkti 20.000 dol. Vakarienės 
išlaidas padengia geradariai.

Kaldinami medaliai
A. Rėklaitis ir dr. B. Poškus 

painformavo apie suprojektuo
tus išleisti trijų rūšių sidabri
nius medalius. Jie bus 
nukaldinti dar prieš Vasa
rio 16 iškilmes ir už 10 dol. 
skleidžiami lietuvių ir ameri
kiečių tarpie. Jų visą išleidimą 
finansuoja dr. B. Poškus ir Lie- 
tuvių Fondas neturės jokių iš
laidų. Medalių projektais ir ga-
minimu rūpinasi A. Rėklaitis, 
įdėdamas daug pastangų.

Posėdį fotografavo ir filma
vo lietuviškos televizijos pro
gramos atstovas p. Siutas, šios 
televizijos programos išlaiky
mui posėdžio dalyviai įteikė 
172 dol.

Malonūs šeimininkai, Elena 
ir dr. Antanas Razmai, visus 
svečius pavaišino.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerbiamas Redaktoriau,

Darbininke jūs rašėte apie 
komunistų teismą VVashingto- 
ne. Bet Dirvoje skaičiau, kad 
lietuviai ten visai nedalyvauja 
ir Lietuvos pavergimas nebus 
keliamas. Kodėl čia lietuviai to
kį momentą praleidžia?

Dar nevėlu. Ar atitinkamos 
lietuvių organizacijos negalėtų 
padaryti čia žygių?

Prašom iškelti šį klausimą 
Darbininke.

Su pagarba M. Šimai

Baltijos valstybių klausimai Overseas Club
Apie Baltijos valstybes kalbėjo prel. J.
Balkonas. Kartu buvo surengta ir liet, c?
tautodailės bei gintaro dirbiniij paroda

St. Michael Forum sausio 19, 
penktadienį, Overseas Press 
Club of America New Yorke 
prisiminė pavergtas Baltijos 
valstybes ir ta proga pakvietė 
kalbėti prel. J. Balkūną. Išsiun
tinėtuose pakvietimuose labai 
plačiai apibūdino prelatą, supa
žindino su jo veikla, įdėjo nuo
traukų, papuošė lietuviškais or
namentais ir lietuviško kry
žiaus nuotrauka.

Paskaita
Prel. JČ. Balkūnas savo kalbo

je pirmiausia trumpai palietė 
Lietuvos, Latvijos, Estijos vals
tybių istoriją, ką jos padarė 
nepriklausomybės laikais 1918- 
1940, kaip Rusija okupavo, 
Ribbentropo -Molotovo paktą. 
Taip pat prisiminė ir pabaltie- 
čių pastangas išlaisvinti šiuos 
pavergtus kraštus.

Meninė dalis
Be paskaitos buvo ir meninė 

dalis. Dainavo solistė Louise 
Senken, sopranas, akompona
vo Algirdas Kačanauskas. Ame
rikos ir Lietuvos himnais pra-

Solistė 
dai-

dėta visa programa, 
dainavo lietuvių liaudies 
nas.

Parodėlė
Svečiam buvo surengta 

spūdinga rankdarbių bei dailės 
parodėlė. Buvo išstatyta ginta
rinių papuošalų kolekcija. Gin
tarus ir kitus rankdarbius pa
skolino Stella Willworth, Ro- 
bert Novak ir Helen Kuiber. 
Robert Novak išstatė taip 
ir lietuviškų pašto ženklų 
kinį. Parodos eksponatus 
tvarkė Vincė Leskaitienė.

Buvo išstatyti įdomūs 
Aleksandros Merker -Vitkaus
kaitės kūriniai. Ji panaudojo 
naujas medžiagas — vinis, Rie

ir į-

dail.

pat 
rin-
su-

Prel. J. Balkonas sausio 19 kalba St. Michael Forum surengtame vakare Overseas Press Club of America

šalia paskaitos buvo surengta lietuvių tautodailės parodėlė, kur buvo iš
statyta gintaro išdirbinių ir audinių. Be jų dar buvo dail. Aleksandros Mer- 
ker-Vitkauskaitės naujų kūrinių. Nuotr. C. Binkins

New Yorke. Nuo jo į k. Timothy Mitchell — forumo pirmininkas, Tėv. John H. Ryder, S.J., kon. Thomas
Power. Nuotr. C. Binkins LAIŠKAS REDAKCIJAI

Dali« svečių Overseas Press Club of America klausosi prel. J. Balkūno kalbos. Nuotr. C. Binkins

las ir įcementavo, gaudama į- 
vairius raštus ir piešinius. Tai 
buvo daugiausia lietuviškų kry
žių siluetai ir simboliai. Buvo 
išstačius! ir aliejinės tapybos 
paveikslų.

Šiai Forum draugijai ženklą 
padarė dail. Jonas Subačius.

Svečiai
Svečių dalyvavo apie 100. Vi

si daugumoje buvo nelietu
viai. Jiem padalinta daug in
formacinės literatūros.

Svečių priėmimu rūpinosi lie
tuvės: Aldona Zaunienė, An- 
ne Baris, Julia Mitchell, Našlu
tė Umbrasaitė. V. čečetienė, 
G. Žilieniertė parūpino informa
cinės literatūros. Parengimo vi
cepirmininkėm buvo Stella Vi- 
lavičiufė-Willworth ir Helen 
Vyziufė-Kulber.

Šio klubo pirmininku yra Ti- 
mothy Mitchell, kuris ir pa
rengė susirinkimą. Buvo atsi
lankę svečių misijonierių — 
Tėv. John H. Ryder, S. J., di
rektorius “Radio Apostolate 
for Christianity”. Jo progra
mos radijo bangomis pasiekia 
62 tautas, kitas misijonierius 
Thomas Power, svečias iš Ang
lijos.

Klubo pirmininkas T. Mitch
ell prel. J. Balkūną apdovano
jo specialia dovana.

Briedžiai Lietuvoje
Prieš pat antrąjį pasaulinį ka

rą Lietuvoje buvo priskaitoma 
daugiau kaip 300 briedžių, bet 
karo metu didžiausia jų banda, 
buvusi Kuršių Neringoje, bu
vo visiškai sunaikinta.

Po karo briedžių skaičius iš
augo, ir 1956 jų buvo pri
skaitoma apie 400, paplitusių 
visuose didesniuose miškuose.

Solistė Louise Senken, sopranas, dainavusi Overseas Press klube, su muziku 
Algirdu Kačanausku, kuris jai akomponavo. Nuotr. C. Binkins

VIS TOS VĖLIAVOS .. .
Pone Redaktoriau,

Paskelbkite šias mano pasta
bas. Consulate General of Li- 
thuania sausio 3 “Darbininke” 
rašė, kad “Pasiuntinybė nu
kreipė (Lietuvos vėliavos) pra
šytoją į Lietuvos Generalinį 
Konsulatą Nevv Yorke”. Kai 
skaitytojų paakintas, “Darbi
ninkas” išreiškė daugelio min
tį, kad toks “nuo ainošiaus pas 
kaipošių" prašytojo siuntinėji
mas yra būdas negeras ir nuro
dė tinkamą priėjimą, tai sau
sio 19 konsulatas atitaisinėja 
“įvykusius nukrypimus”. Kie
no nukrypimus? Turbūt, kon
sulato. kuris sausio 3 skelbė, 
kad “Pasiuntinybė nukreipė 
prašytoja”. o sausio 19 —“Pa
siuntinybė gautąjį prašymą 
parsiuntė.” Kitų “nukrypimų” 
nenurodo. Dėmesio vertas fak
tas, kad, nors “vėliavų apykai

ta Generaliniame Konsulate 
yra pusėtinai didelė”, lig šiol 
panašių skelbimų kaip sausio 
3 nebuvo. Konsulatas plačiai 
aiškina apie “sponsorių” įpras
tumą Amerikoje ir apie Lie
tuvos paviljono tarptautinėj 
parodoj sponsoriavimą. Gaila, 
nenurodyta nė vieno pavyz
džio iš viso svieto konsulatų A- 
merikoje, kad bent vienas būtų 
šaukęsis šio krašto piliečių pa
galbos .savo atstovaujamo kraš
to vėliavai įgyti. Argi Lietuvos 
Konsulatas nesupranta, kad vis
kam yra reikalingas taktas.

Su pagarba
J. Saldukas

Mark Twain yra pirmasis ra
šytojas, savo leidėjam Ameri
koje įteikęs rankraščius, rašy
tus ne ranka, bet mašinėle.

'Toks mūsų likimas" — nau
ja dainų — muzikos plokštelė. 
V. Bandžiūtė įdainavo: Mėly
nos akys, Vasara ateina, Lop
šinė, Naktis, Aš verkiu vie
na, Laukiu tavęs ir kitas mo
derniškas dainas. Kaina: ste
reo 5 dol., siunta 50 c.

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

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

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

"Lietuva Brangi" nauja ilgo 
grojimo plokštelė, kurioje cho
rų ir solistų įdainuota: Lietu
va brangi, Per šilelį jojau, Se
nas jūrininkas, Apynėli žalia- 
sai, Nemunas, Žibuoklė, Tu pri
simink, O tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, Lietuviška polka 
ir Lietus lynojo. Išleista Kana
doje. Kaina 5 dol.

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas lietu
viškų dainų rinkinys “SU DAI
NA”. Iki šiol buvusios panašių 
rinkinių laidos išsibaigusios ar 
sunkiai berandamos. Naujas 
rinkinys kišeninio formato, 
351 psl., atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dainas surinko 
Gražina Šimukonienė. Rinkiny
je yra 392 populiarios lietuviš
kos dainos. Platus stovyklose 
dainuojamų dainų skyrius. Rin
kinio kaina 2 dol.

"Peilio ašmenimis", rašytojo 
Jurgio Jankaus trijų veiksmų 
drama. Veikale pavaizduoja
mas Lietuvos gyvenimo laiko
tarpis, kai paaiškėjo jog visi 
tarptautiniai pažadai grąžinti 
po karo laisves tautom, kurios 
per karą yra jų netekusios, yra 
niekais nuėję. Kaina 4 dol.

"Tautos keliu" — dail. Jur
gio Juodžio tapybos kūrinių al
bumas. 50 spalvingų paveikslų 
iškelia Lietuvos valstybės tęsti
numą nuo vainikuoto karaliaus 
Mindaugo laikų. Kaina 7 dol.

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

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader įor 
Self-Instruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol.

Lietuvos general. konsulo J. 
Budrio atsiminimai ‘'Kontržval
gyba Lietuvoje” ką tik išėjo 
iš spaudos. 224 psl. knygoje 
autorius vaizdžiai apžvelgia 
kontržvalgybos veiklą Lietuvo
je. netrukus po nepriklauso
mybės atgavimo. Šnipų ir ki
tų Įtartinų asmenų sekimas ir 
jų kenksmingų siekimų atiden
gimas skaitytoją suįdomina ir 
pagauna. Kaina 2.50 dol. Šią ir 
kitas lietuviškas knygas bei 
plokšteles galima įsigyti Darbi
ninko administracijoje.



BARKŪNU* AS

Prie LB Kultūros Fondo vei
kianti Lietuvių Bibliografijas 
Tarnyba sausio 20 turėjo savo 
pilnaties posėdį, kuriame da
lyvavo ir Kultūros Fondo pir- 
min. A. Kairys. Posėdyje buto 
plačiai išdiskutuota Sos institn-

kine ar Įrifnkinę pripffąptiec nfe- 
patenka į 1oibražč*ų ar- ėramaliĮ 
“Nauji laffiniar ar “Atsiųsią 
paminėti” skiltis, šios skiltys

cijos darbai bei aptarti BibL gistratijat 
Tarnybą liečią klausimai. Taip “
pat buvo paliesti Liet Išeivių 
Spaudos Metraščio apimties, re
dagavimo, žinių rinkimo bei 
naujos vadovybės sudarymo rei
kalai.

Ligi šiol ėjęs Bib.. Tarnybas

Dauguma knygų ir leidinių 
paprastai registruojama iš laik
raščiuose talpinamų “Nauji lei
diniai” 'skilčių, tačiau tik tiek, 

iki Šiol buvo ir, neabejojama, kiek skiltyje duota. Jei, pav-, 
bus nr toliau pagrindiniai šalti- dubta nepilna metrika ar įsi

vėlusi ten klaida, tai tas pats 
būna perkeliama ir į Spaudos 
Metraštį, nes, neturint origi
nalo, neįmanoma ką nors pa-

į knygų leidyklas, | visus as
menis, kurių žinioje yra bet ko
kių spausdthrių leidimas, slysti

vadovo
nius sutiko suredaguoti 1967m. 
Metraštį, bet toliau redaguoti 
dėl pasunkėjusių gyvenimo są-

1968
tam sudaryta nauja Liet Bib
liog. tarnybos vadovybė, į ku
rią maloniai sutiko įeiti: pulk. 
J. švedas, pirm, ir Metraščio 
redaktorius, o bendradarbiais 
ir red. kolegijos nariais Z. A- 
šoklis, J. Augustinius ir J. Va
laitis.

Buvo konstatuota, kad Liet. 
Bibliog. Tarnybos darbas la
bai nukenčia nuo bendradarbia
vimo stokos. Mat, ne visi lietu
vių laikraščiai, ypač leidžiami 
už JAV ribų, ne visos knygų 
leidyklos bei pavieniai asme
nys, ypač mažesnės apimties

- •/. ’ leidinių leidėjai; prisiunčia Tar-- 
nybai savo leidinius. Dėl to 
Bibl Tarnyba neturi galimybės 
jų įtraukti į Metraštį, nuo 
ko nukenčia visa lietuviškdji 
raštija. Ypač pasigendama biu
letenių, brošiūrų, mokyklinių 
laikraštėlių, įvairių atspaudų įr 
pan. leidinių, kurie dėl vieno-

bai amnoicadiai. Nei liet Bib- 
liog. Tarnyba, per LB Kultū
ros Fondas tam tikslui lėšų ne
turi ir už siunčiamą tribL me- 
džiagą apmokėti negali. Leidi
niai, kurie Tarnyboje nebus 
gauti, nebus į Spaudos Metraš
tį Įtraukiami dėl papraščiausios 
priežasties—nėra galimybės jų
gauti ar sužinoti apie jų pasi
rodymą.

Ta pačia proga Liet Biblio- 9 \
grafijos Tarnyba reiškia nuo- J| X
širdžių padėką liet, laikraš- o
raščiam, knygų leidyklom ir pa- 9 % ' \ "
skiriem asmenim, kurie per 9 \
praėjusius ■ metus pastoviai
siuntinėjo saro leidinius liet Ptuladeijfcijof, centrinėje bibliotekoje prie-. Wne hr N. 20U, Street aUd; 
—.. .. J . . T- , traukojėcriena iš 22 parodos langų, Čia išstatyti Vinco Krrvės raitai. 
Bibliog. Tarnybai. Jūsų malo- 
nūs dėmesys ir toliau labai pa- 
geidaujamas. 9

Liet. Bibliog. Tarnybos adre- 9
sas pasilieka tas pats: Liet. Bi- 9 \
bliog. Tarnyba, c/o Z. Ąšok- 9 s
lis, 1347 S. 48 Court, Cicero, 9 

UI., 60650 USA.
LKf. Bibliog. Tarnyba 9

|į

LOS ANGfcLES. ČALIF. ■
Los Angeles Lietuvių Kredi- ,
Kooperatyvo narių visuoti-
susirinkimas įvyks vasario

sekmadienį, vai. popiet
Kazimiero lietuvių parapijos 9 \
salėje. 9

Margio Matulionio ir Laimos 9
Stančikaitės vestuvės įvyks bir- 9 >
želio 22 Los Angeles, šv. Ka- 9

bažnyčioje.
baigia ruoštis literatūros dok- ^a,ia knya<? Philadelphijos bibliotekos parodoje yra išstatyta ir lietuviškos tautodailės. Paroda tęsis iki kovo 

n iairoriH K a i ai* m®n- S3*®- Parod? išrūpino ir daugiausia prie parengimo prisidėjo Snieguolė Jurskytė. Nuotraukoje — paro-
luratui, u jaunoji u<ug a y- rengiant; iš k. j d. Darija Dragūnienė, Snieguolė Jurskytė, Petras Vaškys, Gediminas Surdėnas ir Estera 
tojos mokslus. :—L. Ž. Bendžiūtė. ' ■ ' 'T v

Pradedant naujus metus, lie
tuvių šv. Kazimiero parapija 
gali optimistiškai žvelgti į nau
jos te ėrdvios salės statybą. 
1967 m. parapijos pajamos sie
kė 112,126.87 dol. Klaidų turė

ta 111,494.01 doL 1967 gruo
džio 31 parapijos kasoje buvo 
742,21 dol., įskaitant į šią su
mą ir 1966 m. likutį. Parapi
jos skola dabar liko tik 25,000 
dol. Elzbietos MaiŠienės paliki
mo te geraširdžių žmonių aukų 
dėka per pereitus metus išmo-i 
keta 57,000 dol., parapijos sko
los ir sumokėti procentai.

Lietuvos .. nepriklausomybės 
atkūrimo 50 metų sukakties 
minėjimas įvyks vasario 11.

Sutačftriimb .. sakramentas

DETROIT, MICH.

Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centro ruošiamas Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 50 Los Angeles ir apylinkių life-

ATSISVEIKINAM SU VENECUELA
A. Saulaičio, S J kelione po P. Ameriką (2)

metų sukakties minėjimas į- tuviam bus teikiamas balandžio Sausro 21- “kmadienj, buvo ką spaudą Kapelionui po nu 
vyks vasario 18, sekmadienį 3 7. Pasiruošimo pamokos prade- mėnesinės lietuvių misi* Va-, šių u pietų lieka virs dviejų va- 
vai. p.p„ McAuley Auditorium, damos vasario 4. Sutvirtinimą lėnojoje, ketvirtame didumu landą kelione atgM į Caracas 

*■ Pamaldos į lietuvių centrą, kuriame jis
yčioje, at- gyvena.Mercy College of Detroit, teiks^ .vysk. V. _Brugys,.. kurs

Southfield kampas West Outer taip pat praves ir parapijos rfe- , ,. . .
Drive, tarp šeštos ir septintos kolekcijas kovo 29 - balan- važlu°)a hetav*t >r 13 toUi>u„ V®nT!1^ J Lg‘? 
mylios. Minėjime aukos bus džio 7. sekmadieių buvo apie 30 veninis galimi pndeti, kad ypa

■ - • -.......... lietuvių, įskaitant įvairaus am- tingai pagyvėjo Bažnyčios rurpnos Ameriltos T viii - -
Tarybai. Pagrindiniu minėjimo KOrajo. kataliky skaičius Saus vaikus, kurie kartu su sa- pešte socialiniais klausimais p< 
kalbėtoju bus prel. Jonas Bal- per vienus metus priaugo ¥o Aveliais ir kitais giminėmis to, ta Kuba tapo komumsti 
kūnas iš New Yorko: Meninėje 34,000. Katalikai išlaiko 30 mišhJ metu giedoio tradicines ne, Caracaso kardinolas pada 
dalyje pasirodys Galinos Gobfe- gimnazijų, 7 kolegijas, 45 ligo- giesmės, Pridėdami mišių gale rė JtaonėnMabai gražų g^ų 
nės vadovaujamas Detroito įtinęs, 25 našktitynus ir 8 prie- * ~~ ' ~ ~ ”
Lietuvių tautinių šokių ansamb- glaudas. Turi vieną dienias^, 
lis.

kalbėtoju bus prel. Jonas Bal- per vienus metus priaugo vo tėveliais ir kitais giminėmis to, kai Kuba tapo

— J. Kaįockas, Lietuvos at
stovas Washingtone, pasakys 
kalbą Vasario 16 minėjime Chi- 
cagoje. Jis bus pagrindinis kal
bėtojas lietuviškai.

— Rasa Kairalytė, medicinos 
studentė, iš Argentinos atvy
ko į JAV. Tuo tarpu sustojo 
Detroite.

— Skulptorius Antanas Mon- 
čys ruošiasi naujom parodom 
Prancūzijoje ir Belgijoje. Jo 
naujas adresas:. 103, rue de 
Vaugirard, Paris 6, France.

— Kanados LB politinis ko
mitetas po persitvarkymo turė
jo pirmą posėdį, kuriame apta
rė artimiausios ateities darbus 
ir pasiskirstė pareigomis: A. 
Nausėdas — pirm., J. Kau- 
naitė ir A. Mažeika — sekreto
riai, adv. G. Balčiūnas ir B. Sa
kalas — nariai. Lietuvių atsto
vai Baltų Federacijoje — J. R. 
Simanavičius ir A. Nausėdas. 
Naujasis komiteto pirmininkas 
yra jaunosios kartos atstovas, 
baigiąs humanitarinių mokslų 
magistro diplominį darbą. Iki 
šiol jis aktyviai reiškėsi lietu
vių sportiniame gyvenime.

— Lietuvos vyčių seimas, šie
met jau 55-tas, įvyks rugpiūčio 
22-25 Bellevue Stratford vieš
butyje, Philadelphijoje, Pa.

— A. Krausas, jau dvyliktus 
metus dirbąs valstybinėje bib
liotekoje Viktorijoje, Australi
joje, tai bibliotekai yra įpiršęs 
per 100 lituanistinių veikalų. 
Taip pat nemaža jų yra įpiršęs 
r kitpm bibliotekom. Tai pa
sekta tik didelėm ir pastoviom

tautos himną. Pamokslą, nors Žemės drebėjimo metu nuken 
ir dar nevisai būdamas kunigu, tėjusiem sušelpti atidarė pini 

viena savaitrašti, ir tris mene- teologijos studentas A. gus, žmonių sudėtus jo nati ____
ninrv*Uvk, ' Saulaitis, S. J., lankydamas 5 jiem namam . statyti. Miestuo- Philadelphijoje vasario 17 d. 10 v.r. radijo stotis WFLNf banga 900 AM ir
m.oc vuaybi sbnta atmata. Amerikos kraštas PLB se didžiausias apaštalavimo bu- ~ Kr° * d- 8

” i • • •• y-Vi panašią vienos valandos programą perduos stotis WFIL-FM, banga
vardu. Dienos skaitymus apie kas yra neturtingieji, gyvenan- 1Q2.1 FM. Nuitraukoje — Teresė Gečienė, išrūpinusi programą, ir Michael 
sutarimą ir tikėjimą pritaikė tieji kalnų papėdžių lūšnose, Baer, parengę* muzikos pristatymą. Nuotr. K. Cikoto
bendruomeniniam ' rūpesčiam, nors visai netoli laisvės pa- .
kuriuos lietuviai nugali, šteng- minklo.
damiesi, kad ir labai išsisklai- Kun. Perkūmo iniciatyva į- DR. JUOZĄ LEIMONA PRISIMENANT 
dę, jaustis viena lietuviška sei- vairių tautybių, įvairių tikybų ** * *
ma su visais lietuviais pasauly- kapelionai Vepecueloje sukūrė jau prabėgo 4 metai nuo dr. šaulio Lietuvių Bendruomenės 
je. tokią draugijėlę, kuri kaip tik j. Leimono mirties. Dr. J. Lei- įkūrimo darbe, buvo ilgametis

Perkūmas, saieio 22 susitiko. Katalikų ka- monas buvo savanoris Lietu- Pavasario federacijos vyr. va-
Venecuelos lietuvių kapelionas, pelionai prieš keletą metų per vos nepriklausomybės .kovose das ir reiškėsi Lietuvos Vyčių

_............................ *• • • r alingai dalyvavo Lietuvos veikloje ir redagavo laikrašti—
— —■ ——■.—- ---------- savo radijo valandėles. Iš jų pa- atsistatymo darbe. Vytį.

• , _ uuvuoivji jv Ldcvuvuo iaiov» ---- Z ------Z ----- 4^’ • —w.-’
- < , transliuojama karta per mene- kovu draugai (Savanorių Kūrė- tinkus, J. Liutkonis, J. Valic-
jos pagrr. m d. gijos narys ir Lt Dirbo Cook Plačioji višuomienė apie si 7:45 vai ryto; apie dešimties jų Bostono skyriaus nariai) pa- S. Santvaras, J. Jurėnas,

Be vyčių jįs daug meiles pa- apskrities teisme y savo pnfe- Lietuvą ir jos jubiliejinę minučių ilgumo, su trumpais siryžo dr j Le^na įamžinti I- Milius, K. Merkys ir C. Ma-
rodė ir visiem lietuviam, ypač žiūroje turėjo didoką skaičių nepriklausomybės sukaktį suži- pranešimais, kartais svečio žo- ‘ ‘ ’ v
po pirmojo ir po antrojo pa- darbtiitifltų. Nufiūdinie paliko nos vasario 14, pradedant 10:15 džiais ir muzika. —K.
saulinio karo, paremdamas var- žntoną Citrą, sūnų J<žnU ir mar- vaj vafc stoties WLCY-TV
gan patekurius tautiečius. Jo čią, aiiūką, seseris Marijorią (kanalas 16). Dr. Domas Jasai-

Nesemai Drauge teko skri- leisdavo vyčių sėtinų, juose da- damiesi išsiskiaį.
tyti, kad Chicagoje mirė uolus lyvavo aktyviai, da^titi nėt pir- 
Lietuvos vyčių veikėjas Jonis liiirtinkdvo', ėjo kitas Įvairias 
Kėrulis. Būdamas jaunas, jis pareigas, 
siėlojdsi vyčių teikia, ypač rfi- &į jfe daž priklausė vi- J'"pd mižių kun 
pinosi jaunaisiais vyčiais. Sh- $ai eHer lietuviškų draugijų: A- ____ ;w ____ _____________ ? r_____r__________ = _____
laukęs vyresmo amžiatts, perši- LRK Susivienijimui, Prekybos platino lietuvišką ir katalikiš- katalikiškąja radijo stoti igijo 
kėfe Chicagon ir veikė senjorų Kūmani, Don Varno postui, -........   -....................  ....................... ~‘-
kuopoje. Daug prisidėjo prie buvo ilgdntetis jb vadas, šv. PFTPbCRiipr: fla stoviausia yra lietuviškoji — Buvusieji io Lietuvos laisvės auka LF sudėjo: P. Mar-
Chicagos vyčių sales jrengunb, Kazimiero seserų rėmėjų drau- St- PETERSBURG, FLA. transliuojama kartą per mene- . DUVUSiejl J0 Ljeiuvos iaisves .. , J............

Lietuvių Fonde ir pradžiai pir- lišauskas. — A. 
mieji sudėjo 50 dolerių.’ Tai r “
yra gražus pavyzdys prisiminti . — Kanados Lfetuvię Bend- 
buvusiUs savo draugus ir nusi- rvomenės Krašto tarybos rinki-

. r- j o- x t- - .. 1-v ■ z * ‘ * pelniusius Lietuvai asmenis. mai Įvyks gegužės 12. Jiem pratašė Drauge Leonardas Simh- h Juozą su šeimomis bei kitas nės į klausimus. Lietuviai tik- Kaip mes švęsime Lietuvos ne- 
tiS^. ^mines- rei turėtų tos programos klaū- priklausomybės sukaktį? gyvenimą dirbo iaunimo’ tarne

Kitas iš vyčių tarpo išsisky- Ttėtids tniręS fra Atdksas Ba- sytis ir pranešti apie tai pažįs- & ą Q ™ jaunimo tarpe
r?s — Jonas Juozaitis, taip pat n0. Ctevėiande . Jį prie nairtų tamiem kitataučiam.
iš Chicagos, miręs praeitų mfe- užpuolė juodukai ir mirtinai 
tų lapkričio 16. Jobas Juozdi- primušė. Pasirgęs tris savaites, . . ... -------- ----------- — -----------
tis — Jack Jatis buvo gimęs mirė lapkričio 14. Velionis pati- pagrindinę kalbą minėji- iaisVę. Bažnytinis choras (kita- Padėtą darbą toliau, nes LF 
Westville, fil., ir didesnę savo ko artimą giminaitę Al. Juciė- n?e’ lietu- taučiu) su dirigentu Steponavi- P®1"33 "uo pagedimo kapita-
gyvenimo dalį praleido Chica- hę. cS Ctetelahdė jis ir buvo fium giedos lietuviškas ^ies' °
coie. Buto vėdes vvte Oria patriotinėm organizacijom. Mi- mes> . mas jaunimo, kultunmam ir

miami, Florida

Vasario 11 d. 10 vai. “Jesus V visas savo jėgas aukojo jau- 
Church” bažnyčioje bus šv. mi- n’mo reikalam, todėl jo vardu 

Be to, dr. D. Jasaitis paša- šios už žuvusius, už Lietuvos paaukoti - LF pinigai tęs jo

, Dr. J. Leimonas visą savo vesti sudaryta rinkimų komisi
ja: S. Grigaliūnas, K. Mangli- 
cas, inž. V. Matulevičius, Stp. 
Pusvaškis ir H. Stepaitis.

— Vokietijos lietuviai, šalia 
ungtinio 50 m. nepriklauso- 
nybės sukakties minėjimo su 
atviais ir estais, pramato su- 
’engti didesnį Vasario 16 minė- 
limą Manheime kovo 2. Stam- 
jesnius minėjimus pramato su
rengti ir Muencheno, Hambur
go, Stuttgarto ir Bonnos-Koel- 
rro apylinkės.
— Lietuvos profesorius dr. 

lurgis Brėdikis, širdies chirur
gas, lanko Amerikos širdžių ty- 
•inėjimo centrus ir didžiuosius 
;ios srities specialistus. Jis yra 
Cauno medicinos instituto chi- 
•urgijos skyriaus ir ligoninės 
zedėjas. Jis yra širdies elektri- 
lio stimuliavimo (pacemaking) 
lionierius ir specialistas. La- \ 
oiausiai domisi ir rašo apie šir
dies kraujagyslių chirurgiją ir 
daro bandymus su šunimis dėl 
širdies perkėlimo. Turi sukon- 
struktavęs specialų susiuvimo 
aparatą pagreitinti širdies per
kėlimui.

Dr. Brėdikis yra 38 metų. 
Yra aplankęs beveik visus žy
mesnius širdies centrus Europo
je, pagarsėjęs operacijomis Lie
tuvoje, ir Sovietų Sąjungoje. 
Sausio 8 atvyko moksliniais 
tikslais į Ameriką, kur praleis 
tris mėnesius. Susitiks su tos 
srities Amerikos specialistais, 
kaip prof. Andrew Morrow, Be- 
theda, Md., dr. C. W. Lillehei, 
N. Y., dr. Donald Effler, Cle- 
veland, Ohio, ir t.t. Lankys, be 
aukščiau minėtų, dar Baltimo- 
rę. Philadelphią, Chicagą, Ro- 
chester, Minnesota, Bostoną ir 
Miami, kur praleis visą mėne
si ir atliks kelias operacijas. Dė1 
jo kelionės iš anksto susitar
ta su minėtų vietų mokslo įs
taigomis.

iiiiiiHiiiiiiHiimitimiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiiimiiiiiiimiiiiiriiiiiitiiiitimiiiii 

Mielas lietuvi, paremk lietuviu pranciš- 
mT A ri£ą * P’™“X»arė uetava. a. ia š¥ieti;n0 ’*“*"• * dr * k®“* pastangas pastatyti KULTŪROS
nų buv. rnį 5 f^aj^’dZ^ ŽIDINĮ New Yorke. Isigvtas žemės sklv-
pat savo jaūnų dienų. Už nub- vS5au teeko „esigrilėjo Betū- -■- T DUS auoaami 34 St.) bus koncertas-pietus. « ir.
petous buvo pakeltas į Uetfr- vi§kiern ^Buliam. Nepriklausb- 
vos vyčių garbes nariūs. Ilgą Lietuvos vyriausybė jį 

apdovanotai urdibu. Jis dadg kiubTc£
rupinosf vyčių pakėlimu į auB- veik4 įj reng. ««>™<>ja klubo cho-
tesnius laipsnius. Jis lank&i (jainas vaidinimus. Buvo pakėl- 
kadaisei Clevelande. Čia jo į vyčių tit&ą laipsnį, 
mirtis buvo prisiminta mišiom, 
buvo pareikšta užuojauta spau
doje.

mes.

ro vadas muz. A. Mateika. Iš
girsime skambių malonių ddi- 
nų. nes prisidėjo keletą jau- 

Jį sumušė naktį, kai Liėt. nų vyrų su stipriais gražiais 
salės ditėktOriai jam surengė balsais.

Jis buvo ir centro vadybos 75 pagerbimų. Kas gyvas dalyvaukime.

g-ffl.SK
- --------------- ---------------- daints .Bus šokiau Vasario 18. sekmadienį. 2:30 Brooklyn, N. Y. Baigiami ruošti pastatu 

Vasario 16 penktadieni, 7:45 vai. popiet punktualiai Miami J ° ■
vai. vak. Miami Lietuvių Tary- I 
bos rūpesčiu įvyks Bayfront lietuvių Piliečių Klube. Kalbės 
parke viešas koncertas su lie- i
taviška programa. Dainuos so- tai: Algirdas Brazis ir Anita 
listas Algirdas Braris, dūdų or- Kams.
kestrui pritariant. Miami visuo- Programai pasibaigus. —

Liet. planai. Laukiam talkos! — Aukas prašomlietuvių Piliečių klube. Kalbės 1 ■

r’wtAiJ^«raRr«{Tn”0S I01? siusti lietuvių pranciškony vienuolvnui tai: Algirdas Brazis ir Anita * ■ *

680 Bushwick Ave„ Brooklvn, N.Y. 11221
pirmininku. Niekada nepra- ■ Stata*. Kh*o koetaptaKttaUta menė bus painformuota apie banketas ir šokiai -H.
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[212] NI 6-9602

BELL EKPORT CO.

JERRY’S West Side

Brotherhood Week, 
When Ali People Are 
Brothers Under God

320 RIVER STREET 
HACKENSACK, N. J.

303 OSTRANDER AVĖ. 
RIVER HEAD, L.I. 

516 PA 7-3650

Brotherhood Week 
When AR People Are 
Brothers Under God

Greetings. When Ali Men 
Are Brothers Under God

1818 AVĖ. U 
BROOKLYN, N. Y. 
TAKE-OUT ORDERS

Whan AR Bęopie Are 
Brothers Under God

DANIELE’S 
Italian & American & 
Continental Cuisine

181’FLATBUSH AVĖ.
BROOKLYN, N.Y.

CFESO807

35-37 WORTH ST.
N. Y. C. 

------ WO 6-3310--------
Brotherhod Week, 
When Al! Men Are 

Brothers Under God

3 Manufacturing Plants To 
Serve AU Requlrements

Taconic Pkway to Route 44 
A Delightful Dining Experience 

at thls Modern Intovm 
Restaurant

L. 11:30-3. $1.25-33.25 A la Carte
D. Sun from 11:30. $5.75-37.75 
BAR A COCKTAIL LOUNGE 

PARTIES 
-[914] 677-3393--------

Local 464
67 SANFORD ST. 

EAST ORANGE, N. J.
Call: [201] 673-4488 ‘

Greetings for Brotherhood Weok

SUNNTSIDE BRAU-HALL

WIGS & HAHt PiECES
833 Madison Avenue 

[69th & 70th Sts] 
CaU: RH 4-2533

RH 4-2556

Packing Corp.
Crating — Packing — Shipping 

To AU Parts of the World
• Trucking To AU Piers
• Casing to Specifications

• WHSE. Space Available for
Ali Commodities

• Lift Van Service
DOMESTIC & FOREIGN

268 West St., NYC 10013 
. . [212] 226:6807 .. . .

ORGANIZATION, INC.

Scarsdale a Vlcinlty/Our 70th Yr. 
24 POPHAM ROAD

Scaradala, N. Y. / 914 SC 3-2900

TONT’8 
MAINTBNANCE

FLOOR WAXTNG 
WDIDOW WASHING

Residential
[518] 325-0091

Happy Brotherhod Week 
To Ali Our 

. Friends & Parishoners

OUR LADY
OF 

GUADĄLUPE 
229 West 14th Street 

N. Y. C.
Call: CH 3-5317

Father Lavoie ..

Riverhead 
Building 
Supply

Greetings!

ANDREWS
NELSON

WHITEHEAD

. PĘįTE $

LdteMocfclETredcs 
Alto Jhnih Care 

VO3 AUTO PARTS

Greetiup. Wh«e AU Men Are 
Bnthen Under God

CASA FELICIA
ITALIAN

RIŠT AUK ANT
Estetini Italian Cmsint
Fast, Kfleient gc Ceurteous

[5M> AN 1-4386

Scondinacriaii ^Specialties 
e Cocbkęd /Delicates 
Crtėrieeg - DeUveries -

CONTINENTAL 
Restaurant & y 

. Snorgasbord

FROM 25 UP TO 400
Conthtntal Smorgasbord 

Dmners Every Night

ROUTE NO. 46 
MOUNTA.IN LAKĘS, N. J. 

—-Call: 334-0010---

Greetings, When Ali Men Are 
Brothers Under God

SECUMTY. FEDERAL 
SAYINGS & LOAN 

ASSOCIATION

ROGERS 
CLOTHES BRAJJCOS

free dklivsry

FAB EAST Sauerbraten - Potatoe Dumpling 
Kalbėhaxe - Kasaler RiRkdien 

and other «p**t»H<** 
Ask about our Luncheons and 

banquet accammodati<ma 
American Expreas Cards Honored 

Sunnyside Brau-Hall 
4106 Oueena BtvdM Sunnyside, L. I. 

EX 2-0865 \

ABBEY 
V1CTORIA 

HOTEL

7th Avė & 51st Street 
New York 

246-9400

NORTH AMERICAN 
Bolt & Screw Co. Ine.

FASTENINGS IN THE

MARIO’S 
AUTO INSPECTION

Shell Bay Avė. 
Cape. May 

Court House, 
N. J.

HACKENSACK 
FORD

PATSY BELLO

3540 NOSTRAND AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 

SH 3-0818

F. Price 
REALTOR

Complete Real Estate

1 BRIDGE STREET 
Shelter Island Heights; N. Y.

Call Anytime:
[516] 749-0047

The
HILLEBRAND

BROOKLYN 
SPECIAUSTS in 

USĖD SHOES
•

Men, Women & Children 
Tel.: [212] 389-1808

PIERRE HAMBUR 
Complete Line Of 

Beauty Services

MERjCURY 
FLORISTS 

Co., Ine.
FLOWERS 

For AU Occasions 
WE ALSO DEUVER FREE

2216 BROADWAY 
[Near 79th Street] 

----- TR 7-5555--------

MEAT CUTTERS 
UNION

TULLO & RAŠO 
Ine. 

FUEL OIL
OIL BURNER 

INSTALLAT1ON & SERVICE

150 FULTON AVĖ. 
JERSEY CITY, N. J. . 

------ [201] 433-6672-------

DEMETRI
Hairsty lists
128 SHORE ROAD 

PORT WASHINGTON, 
N. Y.'

[516] PO 7-2047

Brotherhood Week, When Ali 
People Are Brothers Under God 

For Fast Service CaUBrotherhood Week, When Ali 
People Are Brothers Under God

ANTHONY’S 
H a i r t y 1 i s t s 

Coloring 
Permanent Waves 
Hair Straightening 

Wigs & Fdlls 
EKCLUSIVE

BŪT NOT EXPENSIVE 
1412 MADISON AVĖ. at 98th St 

Call: 289-0719

Kingsbridge
Auto Service

Automatic Transmissions 
Hydramatic — Jetaway 
Dynafk>w — Fordomatic 
Powerglide — Powerflite 

Torqueflite 
Power Steering 

Convenient To 
R i verdate A Kingsbridge

Serviced — Overhauled -— Adjusted 
Pesonalized Customer Service 

3442 BAILEY AVĖ.
2 Blks E. of Bway., N. of W. 234 

Parallel to Major Deegan

FRANK J. KELLY 
MOVING — STORAGE
An Honored Name In Moving 

Since 1933
Specializing in

Long Island Household Moving 
Expert Piano Movers 

BABYLON, BAY SHORE &

FUNERAL
HOME

Where Ali Men Are 
Eąual Under God

PAPER

KI 9-6212VICINITY
Papers

303-7233

Brotherhood Greetings!

TILO
COMPANY

Ine.

MACO

EDISON

UL 9-4900 ------

B L U E S E A

7 LAIGHT ST., N. Y. C. 
Call: 212 WO 6-2100

Brotherhood Week, 
When AU People Are 
Brothers Under God

DISTRIBUTORS 
Complete Range of Fine 

Domestis & Imported -Restaurant
The Best In Food

FREE PARKING

Main Offiee X. Northport 
368-9496

PATCHOGUE VICINITY

BOISE CASCADE

WORLD WIDE

Broadway at 64th St. 
799-5800

ROOFING & SIDING 
SERVING HOME OWNĖRS 
OVER HALF A CENTURY
• Alummum SMing • Gatters
• Leaders eWindows • Doers
• Mineral Fibra Siding

Free Inspection < Estimates 
10 DEPOT ROAD 

HUNTINGTON STATION
FOR FAST ACTIONU 

Call: 516 HA 7-5990

Automatic 
Transmission 
1175 Conoy Island Avė.

Transmission Specialists
• Free Pick Up i Delhrery
• Repaired • Installed • Reseal- 
ed • Exchanged
"Service is our most important 

watchword.”

Brotherhood Week, When AR 
People Are Brothers Under God

NO MORE ERASING 
TYPEWRITTEN 

ERRORS!

KO-REC-TYPE
Savęs Yon 44 Seconds 
Per Typing Error — 

. Without Erasing!

Eaton Allen

67 Kent Avė.
Brooklyn, N. Y. 11211

- 136 BAY STREET
- 304 RICHMOND AVĖ.

ST. GEORGE, 
STATEN ISLAND 

273-5300

63-17 WOODHAVEN 
BLVD.

REGO PARK, L.L, N.Y.
------NEwtown 9-5511

FIRST NATIONAL 
BANK 

OF HOPE
HOPE, N. J. 

459-4200

When AI] People Are 
Brothers Under God

TOTOWA WAYNE 
SHELL SERVICE
Open T Days A Week 

WE Du 
GENERAL AUTO REPAIRS 

River View Drive 
Wayne, N. J.

BrttheriMJod Week. When AR 
People Are Brothers Under God

CA. LD WELL
& COMPANY, INC.

Foreign Freight 
Fonvmrders 

Air Cargo

Call: HA 2-3260

.PHOTO 
ENGRAVING

40 WEST 25th ST.
NEW YORK, N. Y.

10010
[2121 CH 2-5495

Brotherhood Week, 
Fhen Aū People Are 
Brothers Under God

LONG ISLAND 
DIE CASTING INC.

Spedalizing in SmaU & 
Mediuun Size Zinc Die 
Cistines — Mold Making 
& Assembly Facilities 

21 Smith Street 
Knwood, N.Y.

CALL: (516] GE 9-8196

Brotherhood Week, When
Ali People Are 

Brothers Under God

EXPORT — IMPORT

OF 100% HUMAN HAIR 
WEAR

2067 Broadway, N. Y. C
CALL: 362-2915

Brotherhood Week, When AU Men 
Arė Brothers Under God

USAGE
CO.

344 MAIN ST.
MT. KISKO, N. Y.

ANALYSIS, PROGRAMING 
CONSULTING SKIVICE 
Machine Time Rentai 

Market Research 
Tabulations

CaU: [9141 666-6741

We Jom Our Friends & 
Customers in Saluting 

National Brotherhood Week

The
Joseph Ricciardis

Paint Store

176 Belmont Avė.

201-243 - 6167

135 3rd Avė. N. Y. C. 
[Bet. 14th & 15th Si.]
— SP 7-2948 —Brotherhood Week 

When Ali Men Are 
Brothers Under God

Brothershood Week, 
When Ali People Are 
Brothers Under God

Brotherhood Week, 
When Ali People Are 
Brothers Undet God

METAL
COMPANY

TIN & LEAD BASE
ALLOYS TO THE 

COSTUME JEWELRY
TRADE 

47 4th Street 
Bfooklyn, N.Y. 
CALL: UL 5-9740

Brotherhood Week, When Ali 
People Are Brothers Under God

ANNE

Realtor

Specializing In 
RESIDENTIAL & 

COMMERCIAL 
Property

900 Pelhamdale Avė. 
Peiliam Manor, N. Y. 

CaU: [914] PE 8-1360

Brotherhood Week, 
When AU Men Are 

Brothers Under God

SHOE BOX
OPEN 0 DAYS A WEEK 
AU Types of Orthopedic 

Work 
SHOE REPAIRS 
SHOES. DYED

14J8 Lezington Avfc. 
Bet 93&M Sts.

CaU: 722-9701

BE AU 
SEJOUR

VIELA BELLE
R e s t a u r a n t

HOUSE

Country Atmosphere 
LUNCHEON & DINNER 

Closed Tuesdays 
Credit Cards Honored

CENTRAL & STEWARTS AVS., 
Exit 44S, L. I. Expressway

[5161 WE 1-0091

Brotherhood Week, 
When AU People Are 
Brothers Under God

HERB 
EVANS

OPP LINCOLN 
CENTER 

LUNCHEON 
DINNER

LATE SUPPER 
Outside Cafe-Bar

Brotherhood Week, 
When Ali People Are 
Brothers Under God

ALAN
OVERHEAD DOOR

LUMBER 
CORP.

1068 —39th STREET 
BROOKLYN, N.Y. 

TR 1-1900

Italian^American Cuisine
123 Paramus Road 

Paramos, New Jersey 
For Reservations:

(201) 843-9674
Luncheon from .11 A. M. to 
2:30 P. M., Monday through 
Friday.
Sing-a-long with Marge at the

Ample Parking Space 
Open 6 Days — Clooed Sundays

Brotherhood Week, 
When Ali People Are 
Brothers Under God

ACE
TANK LINERS

Stop Leaks Service — 
Intemal — Extemal — 

Home — Industry 
Lines Cleaned & Tested 
ALL REPAIRS ARE 

PERMANENT

181 OCEAN AVĖ. 
VALLEY STREAM 

[212] 723-3257

Brotherhood week, when Ali 
Men Are Brothers Under God

EL FARO 
Restaurant

823 Greenwich St, N. Y.
CH 2-9566

Authentic Spanish Cuisine
Since 1927”

• Serving Weekdays: 
10 A.M.-Midnight

• Weekends:
10 A.M.-1 A M. 

A la carte Luncheon entres:
$1.35-32.60

Dinner entrees: $2.50-34.00

•AR — COCKTAIU

206-10 HILLSIDE AVĖ.
HOLLIS, L.I.

HO 5-7788

Local No. 675 
affiliated with 

International
Brotherhood 
of Electrical 

Workers
American Federation

of Labor 
Elizabeth, N. J 

352-9815

Brotherhood Week, 
When Ali People Are 
Brothers Under God

SAM
GOODY

INC
World’s Largest Record 

and Audio Dealer 
(Stores throughout the 

Metropolitan Area)
Call:

CI 6-1798
For Store Nearėst You.



Populiariausia šokių vietą Yorkvilėje

EX PRESS

Nuotr. V. Maželio

universal
Atletas

Licenšed by VNESHPOSYLTORG

KRONIKA

SEKMM^NIAISĄTIPARYTA 12-6 • (2,12)244 -1346

305 &VFNTH WE(cor.27<hST),#FW YORK^Y 10001

SKYRIAI

SCHALLER&WEBER
duona ir kiti produktai

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

AS 4-3210

vadovo.

"Praying Hands” 
by AlbrecM Dūrer

1967 gruodžio 21 <L 430vaL 
p. p. Deaconess ligoninęje mirė 
Lietuvos kūrėjąs-savanoris Izi
dorius Mūius(Wnąvičius).

Universal šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 

paliudijimas.

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

Informacijų ir nemokamų, katalogų prašykite: mūsų vy
riausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

EX. OPERATORS on Sportswear 
Steady worlę alėo button hole oper- 
ator on Ressie machine — work

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

tuotų anglų įr, škotų žaidikų. 
Vienintelis.vatinis, pasirašęs 
sutarti, yra Tbny Bavarskas.

STEAM BATHSy MA&SAGES for 
Ladtes: Tuesday and Thursdąy; ‘ for 
Men: Monday, Wednesday, Friday, 
Saturday and Sundąy. Hours 11 AM 
to 11PM. Leonard BeckfOrd Finta* 
Steam Bathą 1939 Macttson Avenue 
N.Y.CL betareen 124 and 125 Streets 

TeL LE 4-9686

SEWING MACHINES repossessed, 
Portable Consoles, Deskmodels pay 
balance due. Singer touch and sew 
$105.90 others from $19.

Call Credit manager
924-7930

Izid. Milius mėgo visuome
ninį gyvenimą, įvairius vaidi
nimus bei koncertus.

gaš,'batus ir "daugybę kitų daik
tų — uneritttiM vakarų Eu
ropos ir vietinių — specialiose, 
dolerių krautuvėse Vneshposyl- 
toęg labai Ienomis dolerių kai- 
nomiA -giminės .tai patvir-

■

Second Ftoor
Nev?Xor^_K.X-ia0J,0

AN 8-6668
. TL 6-2674
. BR 8-6966
WA 5-2737

BAY AUTO WASH — 212 Bay St. 
S.I. Open 6 days a week Car Wash 
Mon thru Thųrs. — $2.00 Fri & Sat 
$2.50.. Simonizing small cars $25; 
Caddilacs & Ltncolns $98 Ali work 
guaranteed — Call 442-9338

ALEX KOMAR 
FUNERAL HOME

For Integrity, Dependability 
. and Ęthicą • - 

583'Van Houtėn Avė CHfton, N J.
Cali (201) 777-0942

- John H. EggersPublications
Making Coin Cards over 50 yrs. 

pilfer-proof REFUND CARDS 
EGGERS COIN CARDS 

Carry all coins safely for mail order 
selling. Colleėtions-Refunds ^Fund- 
Raising successfully used by Busi- 
nesses, publishers, churches, hospi- 
tals, etc. 290 E. 38 St. Bklyn, N.Y. 
11203 — E. Balleisen — IN 2-1461

REGINA ŪSELIENE
Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas. 

Plaukų dažymas

near hpme; Kathy Dee Sportswear 
1087 Broadway Brooklyn

G L 2-4868

Mūsų krautuvėse geriausios
Kelionei ir TV užkandžiai kumpiai, įvairiausios mėsos,

- TO PIACE
■- vmyRĄii 

CANCKl. CK CTANGE
Tek: £67-3686

Ądolf Sęhrager Furniture, Ine.
Yorkvilės didžiausia, gražiausia baldų krautuvė

PEERLESS MEMORtALS 
65-31 Grand Avė. Maspeth, N.Y.

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

šiam amalui pasiruošimas 
garantuoja tinkamą patarnavimą

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

Atdara kasdien iki 9 v. vakaro, antradieniais ir šeštad. iki 6 v. vak.

N.Y. Tbnsa, šaudo 25 d. Įdėjo dr spaudos.
MartinowsUo su Povilu Tautvaišu Ankstyvą pavasarį prasidė- 
partiją, žaistą Illinois atvirose. siančiom profesionalų futbolo

pilnai garantuota 
ae nokesuo
UŽ šį patanpyimą nemoka nei 

nei gavėjas. Išlaidas 
sumoka VBesbposyitorg.

Kiekvieną sekmadienį šokiai nuo 4 vai. p.p.; kas vakarą, išskyrus 
pirmadienius, groja Fred Breitenbachs didžiulis Lorelei šokių orkest
ras; kiekvieną antradienį tarptautinės šokių varžybos; šoka žymi 
Georg-Connely trijukė; puikūs laimėjimai, vokiška virtuvė, impor
tuoti. ir vietiniai gėrimai, europietiškas patarnavimas.

233 East 86th Street (tarp 2 ir 3 Avė.) New York City 
Tel. SA 2-9926

Ar tai ne tas pats Bavarskas, 
buvęs nuolatinis Chicagos Litu-

Charm Beauty Shoppe
Tel. 497-8865

Nostrand Avė. B’klyn, N.Y. 11225 
771-7394 Open Thursdays till 10 p.m. 
Closed JTuesdays and Sundays.

HOME TYPING FOR PROFIT 
Complete Instructions-$1.00 
Guaranteed 'M.’ Rodriguez 

178-15 145th Road 
Springfield Gardens, N.Y. 

Call LA 8-5120

Zeitung” sporto skyriaus re
daktorius, vartydamas GAFA 
(DAFB) lygos archyvus, sura
do, kad Lithuanian AC Šių me
tų vasario mėn. sueina 65 me
tai puo įsisfeigimo dienos. Tai 
antras senumo atžvilgiu, pasak 

Buvo palaidotas iš Sv. Pet- redaktoriaus, sąjungos klubas, 
ro bažnyčios po gedulingų pa- Seniausiu yra GAAC (German 
maldų Naujos Kalvarijos kapi- American. Athletic Club), į- 
aėse. Dga virtinė automobilių steigtas 1884. Seniausias futbo- 
palydėjo Izidorių Milių į kapus lo klubas visoje Amerikoje bet- 
aipfinam poilsiui. Prie kapo at- gi yra Hoboken FC, įsteigtas 
sisveikinimo žodį tarė Pr. Mar- 1912. x
tinkus, Lietuvių visuomenė Futbolo lygos protestų ir 
reiškia artimiesiem gilią užuo- skundų komiteto paskutinio pa
jautą. Laidotuvėm patarnavo J. sėdžio dienotvarkės 9 parągra- 
Uubino įstaiga. tas skamba: 1967 gruodžio 17:

P, Kaminskas Lygos rungtynės Utbuapians- 
"h"- i. - — Poughkepsie; Petras Vainius
x (Lithuanians) už teisėjo

BMtono tarpHubinėse, pr. penk
tadieni abi lietuvių komandom run
gė*! So. Bostono LPD klube. Cam- 
bridge I sudorojo Lietuvių L o Lie
tuvių B įveikė Massachuaette uni- » John Stubbe, Worcesterio lygos 
versltetą 4-1.

NAUJAUSI 
- ir ITALŲ 
PRANCŪZŲ 
MODELIAI, 

[vairūs kailiniu

Vietos skyriaus ramovėnai, 
nariui miras, uždėjo ant jo 
karsto Lfetuvos tautinę vėlia
vą. Tautos Fondui vietoj gėlių 
buvo suaukota 65 doL

Lietuvos čempiono A. Butnoriaus 
laimėta partija visasąjunginėse p- 
bėse, Chartcove,' prieš Terpųgovą iš 
Leningrado buvo įdėta į Chicago 
Sun Times dienraštį, sausio 11 d.

ANOERSON SHIPPING SVC 
PACKING A CRATTNG SERV1C$ 

TO WEST INDIES 
CENTRAL and SO. AMERICA 
We Supply Crateff and Barrels 
1215 Prospect Avė Brocųų N. Y. 

KI 2-1795 '

RgaKĄLMTE KATALOGO 
VELTUI
ĮgaL .^eųgyjgif^ Įbc; A|stoi

* ______

Avenue —
2222 W. Cbicago Avenue 

t- 3212 So. Halstead Street .

nio Parito lietuvių komanda, jvtfku- 
ri Clark universiteto B komandą ir 
sužaidus! lygtomis isu George M^er 
Co turi 2-2 tA iš rungtynių ir stovi 
lentelės vidury (viso 13 komandų). 
Pirmauja Clark universiteto A ko
manda su 4%-% t*, žinias gąvome

tynęs prieš Holy Cross pasek- 
Izidorius- Milius priklausė me 5:0.

Liet Kariuomenės Kūrėjų — Dalyvavusi- futbolo turnyre 
Savanorių Sąjungos Bostono salėje pirmoji komanda, pirma- 
skyriui ir buvo 1967 valdybos me' susitikime pralaimėjusi pa- 
sekretorius. Jis taip pat priHau- sėkmė 0:4 prieš DSC Brook- 
sė Liet. Piliečių klubui ir (L.V. lyn, iš tolimesnių varžybų išeli- 
S.) Lietuvių Veteranų sąjungai minuota. 
—' Rainovei.

PAMID HAVEN RĘST HOME
Florence Csik Prop. N,J. State ap- 
proved — Agęd and Retired Meri 
and Women Komelike and country 
atmosphere ~ 
Jame^>urg call 201-521-1194

N.Y. — 39 - 2nd Avenue------------ — AL 4-5456
I.V. 10011 — 10g West 14th Street _ CH. 3-3006 
, M.Y. -> 370 UMon Avenue_____:— EV 4-4952
M?*. — 600 ūitter Avenue ------------- Df 5-8808

pm, — 271 Shaurmut Avenue — Lt 2-1767 
Zf' Hb»s. 327 Weat Broadway 
L Y. —332 Fi(

GENERAL FACTORY WORK 
Chemical manufacturer day shift 
full benefits apply in person 1:30 
to 4PM SIKA CHEMICAL CORP 
875 Valley Brook Avė Lyndhuršt 
NJ.

HOLLANDER 
CYPRESS CORPORATION 

800 JAMAICA AVENUE

į FUNERAL CHAKL, INC.
K 52nd Street et Čexington Avenue 6 

Ray (terbelis, Dir. g

8 PL 3-5300

hšdorius Milius gimė 1902 
liepos 15 Perlojoje, vidutinio 
ūkininko šeimoje. Jis augo 7 
vaikų šeimoje ir tėvai stengėsi 
savo vaikus leisti į mokslus.

Vinco ir Antaninos (Joničiū- 
tės) šeima vertėsi žemės ūkiu, 
bet gražiosios Dzūkijos smėlė
tos dirvos vertė jaunus vaikus 
dairytis, kur būtų galima, dau
giau prasigyventi. Lietuvai su- 

jįariūs sąvo vyriausybę, 3 duk
ros išvąjuavo į Ameriką ir su
kūrė savo šeimas.

Tėvam mirus labai anksti, 
Milių šeima išaugo patriotinėje 
dvasioje, giminių globojama.

Velionis Perlojoje partizana
vo, p vėliau buvo Lietuvos kū- 
rėjas-savaitoris 1919-1920.

Astro pasaulinio karo metu 
pasitraukė į Vokietiją ir su pir
maisiais tremtiniais atvažiavp 
į Bostoną. Mėgino įvairius dar
bus ir pagalimi apsistojo Biolo- 
gical Research Lab. Čia dirbo 
6 metus daugiausia tyrinėjamų 
gyvulių skyriuje.

Izidorius Milius šioje labora
torijoje praleido du labai į- 
temptus periodus, kai ši įstai
ga kelis metus tyro dūmų da
romų žalą gyvuJiūkų sveikatai 
ir nikotino tinktūros įtaką gy
vam organizmui (papilloma — 
odos, vėžys). Velionis tapo 
mokslu tyrimų auka, ir susirgęs 
išėjo: 1 pensiją po 6 njetų tar
nybos.

Lika Lietuvoje izid. Mi- 
liąųs žmoną Elena ir dvi duk
terys: Nijolė ir johanna, o sū-

African-American BOOKS for child- 
ren and adults — RICHARDSON’S 
African-American Bookstore — 870

G- A- LOPEZ 
Forwarding 4 Shipping Co. 

Interaational Frright Forwąrders 
Custoųi Hoųse Bįrųfcers

F E M A L E 
OPERATORS - SINGER - Finisher 
Floor girls. Experience — Dresses 
Sweaters. LEVINE 1329 Willoughby 
Avė. Brooklyn, N. Y.- — 497-6011

FRANKJ. VOGEL
' Laidptūytų direktorius

MoCUE FUNERAL HOME

Koplyčios galimos, kur tik
, .... . . reikalingos
395 Autumn Avt, Brooklyn, N. Y.

' “ • ‘‘ > 11208

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turin
ti daugelio metų patyrimą siunčiant dovanas-šimtinius į 

LIETUVĄ ir USSR ' '
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuota skubus ir tikslus pristatymas Viš siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra „gausus aukštos 
rūšies prekių pasjrinkimas prieinamom- kainom.

affiUoted with PODAROG1FT, Ine.
priima užsakymus BUTAMS giminėms ^y^eifoftiems Lie
tuvoje ir Sovietų Sąjungoje, o taip pat Sovietų gamybos 
Įvekous jų tarpe automobiliai, mdtociklai; tėlėvizijų 
aparatai, radio transistoriai, magnetofonai, (tapė record-

lygos pirmenybėm (bus trans
liuojamos per CBS televiziją), 
pavieniai klubai pradėję rūpin
tis komandų sudėtimi. Pasak 

nūs Algimantasvprieš porą me- SEKMADIENI FUTBOLAS minėto Staats — Zeitungo, Dė
tųžuvo Vilniuje eismo nelai- 1 troito Cougars veik visa kor
inėje (girtas šoferis mirtinai Pirmą kartą šiais metais manda sudaiyta iš impor- 
suvažinėjo). Amerikoje hko se- aikštėn išeina. Lietuvių Atletų 
šerys sii šeimomis: Elena, Vnl- Klubo .senjorai futbolininkai, 
cė ir Marija. Pirmenybių rungtynėse mūsiį

priešininku yra College Point

> ttrio — 904 Ltterary Road----- -— TO 1-1688
L >fch. — 63U-38 Bridge SU N.W. tt. 8-3256 
fetįh. — 11333 JhM. Campau . ........— 365-5255
Mn. — 200 Framklin Av, teL 2334036^ 3684S15 
NJ. — 782 SfrfngfMd Avė.---------£8 2-4685
O6io 44503 — 309 W. Federal St. „ Rl 3-0440 
Vį, CaHf. — 900 80. Atlantic BlrtL - AN 1-2994 

126 - 4dk Street------ — FO 3-8860
. «p- 428 SpringfieM Avenue —*1 3-1787

274<400 
GR 2-47117 

Fa. 10122 — 1214 N. 5th SL,------PO 3-4818
ųi. — 1307 E. Canon Street...... ..... HU 1-2750

. Fl 6-1571 
PL 6-6766 

SW 8-2860

, papuošaly
91. V pasirinkimas
Viskas gaminaina mūsų dirbtuvėje- 
DIDEUS jPAStRDCKIMAS. URMO 
^ąiNOSf -. - garduodame ;.dideliems 
kailuuų krautuvėms. Prie^ pirkda-

Vokiečių kalba leidžiamo 
dienarščio New Yorke “Staats-

New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 SL) — TR 9-3047. 
Rldgevvoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-706$ 
Arterijoje: 28-28 8teinway Street 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hilteide Avė. — 343-6116 
E. Northport, UI.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0601

Medicinos daktaras 
S. A CHERNOV 

223 2nd Avė. (14 SL kampas) 
New York <3ty — Ofisas 14 
Tel. GR 7-7697 — GR 7-7818 

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

nuo 11 iki 1 vai. p.p.

Franklin Su, UI.: 981 Hemprtead Tpke. — 437-7677 

FlueMnge: 41-06 Main Street

45 WES¥ 45tb STREET, NEW YORK, N. Y. 10036 
Telef. 212 - 245-7905 '

- -—------- - ■ • •----- - ■ v__T^V***- —

įsteigta 1917 m. '

KARLSONAS 
flowers, inc. OBy

Gėlės. Vaisių pintinės. •

84-11 Janurica 'Avenue, 
ABSį Woodhaven N.Y. 11421 

TeL 849-4225

>

■ • J 1

DEKIERPARK A. 
N PHARMACV B; 

Wm. A na Steel, B. S. '
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven» N.Y. 11421

WE DELTVER 
Mldugan 2-4130
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NWKM)t
N. Y. ir N. J. ateitininkai 

j sendraugiai Ateities žurnalo j 
naudai rengia koncertą koto; 
10 Franklin K. Lane mokyklos J 
salėje. Programą išpildys pasi- j 
žymėjusi dainuojanti Žymantų į 
šeima iš Chicagos.

Visos lietuvių organizacijos 
prašomos atsiųsti savo vėliavas 
su palydovais į iškilmingas pa
maldas Šv. Patriko katedroje 
vasario 18. Taip pat visi New 
Yorko ir apylinkių — lietuviai 
kviečiami pamaldose dalyvau
ti. Pamaldas laikys vysk. E. 
Swanstrom, pamokslą sakys tė- Brooklyne, įvertindama lietu- 
vas G. Kijauskas, S. J-, lietu
vių jėzuitų provincijolas. Pa
maldų tvarka rūpinasi kun. J.

;Gurinskas, Aušros Vartų pa- 
irapijos klebonas. Pamaldų pra

džia 10 vai. ryto.

Apreiškimo parapijos klebo
no emerito N. Pakalnio ir kle*

šv. Petro parapijos choras 
Verbų sekmadienį, balandžio 
7, rengia koncertą. Choras at- 

,, liks Gabriel Faure Reųuiem.
Dalyvaus solistai: J. Lebron 
(baritonas) ir Marie Fitzgerald 
(sopranas). Pažymėtinas J. Leb
ron puikus balsas, kuris darė 
didelį įspūdį Rigoleto rolę atlie
kant su Melrose simfoniniu or
kestru pirmame to orkestro 
koncerte. Tikimasi šiam kon
certui jau turėti naujus vargo
nus, kuriuos pademonstruos žy
mus vargonų solistas G. Raff- 
ter.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo' paskelbimo 50-ties 
metų sukakčiai paminėti dirba
ma visu smarkumu. Jau aplan
kyti Mass. gubernatorius J. 
Volpe ir Bostono miesto bur
mistras K. White. Jie abu pasi
rašė Vasario 16 proga prokla
macijas. šiais metais visa pro
grama bus skirtingesnė nei visa
da. Meninę programą, jeigu ne
bus pakeitimų, meno komisi
ja nutarė: šv. Petro parapijos 
choras sugiedos abu — Ame
rikos ir Lietuvos himnus, ame
rikiečių Melrose simfoninis or
kestras, kurio dirigentu yra Je
ronimas Kačinskas, išpildys K. 
M. Čiurlionio simfoniją “Miš
kas”, o tautinių šokių šokėjai, 
vadovaujami Onos ivaškienės, 
pašoks taurinius šokius. Daili
ninkas Viktoras Vizgirda rūpi
nasi salės dekoravimu. Pagrin
diniu kalbėtoju numatytas ame
rikietis. Kadangi senatorius E. 
Brooke važinėja po užsienį, o 
iš šen. Kennedy dar vis nebu
vo gauta jokio atsakymo, o 
gubernatorius Volpe irgi ren
giasi užsieninėm kelionėm, kal
bėtoju gali būti vienas iš žy
mesnių amerikiečių kultūrinin
kų. Minėjimas įvyks vasario 
18 d. 2 vai. popiet John Han
cock didžiojoje salėje Bostone.

Mirusieji

or- 
3 

Tąviškos spaudos reikšmę, per 
kuopos pirmininkę E. Vaišno- 1 
raitę prisiuntė Darbininkui pa-1 
remti 10 doL auką. Darbiniu-' 
ko administracija už paramą j 
nuoširdžiai dėkoja.

Penktoji madų paroda New 
Yorke rengiama kovo 24 d., 2 
vai. p.p. puošnioje Le Cordon 
Bleu salėje. Parodos tikslas 
šiais metais yra paremti New 
Yorko Kultūras Židinį — jau
nimo namus. Rengimo komite
tą sudaro ponios: R. Alinskie- 
nė, I. Dičpinigaitienė, F. Ignai- 
tienė, A. Kazickienė, J. Kiau- 
nienė, R. Kudžmienė, "Ar Saba-
lienė, N. Ulėnienė, M. Varnie- Northport, N. Y. 11731. Tele- 
nė ir T. Vytuvienė. Komitetas 
jau pasiskirstė pareigom, in
tensyviai dirba ir planuoja, 
kad . paroda būtų sėkminga ir 
įdomi.

Dr. Algirdas Budreckis bai
gia versti į anglų kalbą Lietu
vos nepriklausomybės Fondo 
leidžiamą, dr. A. Geručio reda
guojamą veikalą apie Lietuvą. 
Veikalas parašytas 5 autorių: 
prof. J. Puzino, prof. J. Jakš
to, dr. A. Budreckio, min. S. Lo
zoraičio ir dr. A. Geručio.

|', -SoL Jonas Varnelis balan- 
f džio 21 dalyvaus šv. Petro pa- 
f rapijos ruošiamame choro me

tiniame koncerte. Jonas Vazne- 
1 lis atliks žymią dalį programos, 
į Koncertas pradedamas 3 vai. 

popiet Liet. Piliečių draugijos 
r namų salėje. Bostono lietuvių 
t organizacijos maloniai prašo- 

mos tą dieną neruošti jokių ki- 
[ tų parengimų.

šv. Petro parapijos CYO 
ganizacijos nariai vasario 
vyks pašliūžinėti į kalnus,
dieną 6:30 vai. ryto ekskur
santai dalyvaus šv. mišiose, pa
valgys pusryčius ir specialiu 
autobusu išvyks pasportuoti su 
pašliūžomis.

šv. Petro parapinės mokyk
los mokinių tėvų ir mokytojų 
draugijos (PTA) susirinkimas į- 
vyks vasario 8 d. 7:30 vai. vak. 
parapijos salėje prie E. 7-tos 
gatvės.

Maldos Apaštalavimo draugi
jos pamaldos bus vasario 4 d. 
2:30 vai. popiet. Po pamaldų į- 
vyks draugijos susirinkimas sa
lėje po bažnyčią. ’

Vaišės parapijos darbuoto
jam perkeltos į vasario 4. Pa
rapijos klebonas kun. A. Balt- 
rušūnas visus parapijos darbuo
tojus pakvietė vakarienei į Car- 
riage House restoraną.

Tėvai Paulistai, kurių vienuo
lynas yra 5 Park gatvė, Bos
ton, ruošia paskaitų ciklą tikin
tiesiem geriau supažindinti su 
krikščionišku tikėjimu ir gyve
nimu. Paskaitos vyks 17 savai
čių, kartą savaitėje. Paskaitos 
pradedamos vasario 6 d. nuo 
5:30 iki 7 vai. vak. Paskaitose 

traukini, važiuoti iki Green- « A*. IHMb. būdu aukos visų New JerĮey kįįus tv^v™ ganioj;, rėmėjas. g^i^yvauti visi ir nėra jo

point Avė. stoties. Išėjus į gat- pirmųjų metinių proga, lieturakų parapijų kumgai jie- Vi^ 24 _ Uetllvlų . Y*”"* y------- :--------------
vę ffją pat ant kampo surasite mišios bus aukojamos vasario tu viii kalboje, vadovaujant vys- inžinierių ir Arebitektų- sąjungos riai gruodžio 16 aplankė našlę
Polonaise Terrace Autotiti&š 17» šeštadienį, 9:30 vai. ryto kupui V. Blizgiui. Parapijų tradicinis baUuri^T^e sununit <a M. Kaminskienę, su 3 mažais aukotojam ir pažymėjo, nors ji Nuliūdime paliko vyrą, duk-
R 24-29 “Gre^nnoint-Marcv” Apreiškimo parapijos bažnyčio- chorai giedos lietuviškas gies- vaikais ir sumokėjo jai gazo, e- vadinasi kardinolo Cushmg Ii- terį ir du sinus. Palaidota Nau-
važiuoja Manhattan^Av. išlipti Je-Visi giminės, draugai ir pa- mes ir pamaldų pabaigoje A- York, n.y. lektros išlaidas — 25 dol. ir goni«ė, atseit, katalikiška, bet jos Kalvarijos kapinėse.

varietis, V. Jonužkaitė-LeskaitienČ, v. K. Jonynas, dr . A. Novyti*, J. Šlepetys — komiteto pirmininkas, A.
Vakselis. Nuotr. R. Kisieliaus

mat įvyks vasario 4 d., 1 v., 
Polonaise Terrace, 144 Green
point Avė., Brooklyne. Ypatin
gai kviečiamos New Yorko vi
suomenės organizacijos kurios 
naudojasi parapijos patalpom. 
Programoje dalyvauja Apreiš- 

7" kimo parapijos choras ir solis
tai. Pietų metu svečius links
mai nuteiks muzika. Prašom į- 
sigyti bilietus pas V. Minsavi- 
čių, 86-16 108 St., Richmond 
Hill, N. Y. 11418; Tel.: HI 1- 
5302. Kaina 10 dol. Pagerbi
mą rengia parapijos organizaci
jų rengimo komitetas.

Kaip nuvažiuoti į Apreiškimo 
parapijos klebonų 
Polonaise* Terrace 
traukiniu važiuoti 
point Avė. stoties.
Y. stoties imti Canarsie — 14 
St Line ir važiuoti iki Lori- 
mer St stoties, persėsti į GG

pagerbimą 
salėj? GG 
iki Green- 
Iš East N.

J. L. Giedraitis informuoja, 
kad gavo daug naujausių rašo
mųjų mašinėlių lietuviškais 
ženklais ir gali patiekti tuč tuo
jau. Taip pat parūpina spalvo
tos Zenith televizijos apara
tus. Rašykite: 10 Bany Dr., E.

fonas: (212) 757-0055.

NEWARK, N. J.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo jubiliejaus proga pa
maldos už žuvusius ir kenčian
čią Lietuvą bus aukojamos Švč. 
Jėzaus širdies Katedroje (Ca- 
thedral of the Sacred Heart, 
Clifton and Park Avė., šiaurės 
vakarų miesto dalyje) Newark, 
.N. J., vasario 11, sekmadienį, 
3:30 vai. popiet.

Šv. mišias koncelebracijos

Parengčiai New Yorke
Vasario 3—BALPo vakarienė ir 

akademija Maspetho liet, parapijos 
salėje, 5 vai. p.p.

Vasario 3 — Jaunimo šokiai 8:30 
vai. vak. Lietuvių Atletų Klube.

Vasario 4 — Apreiškimo parapi
jos klebono Emerito N. Pakalnio ir 
naujo klebono J. Aleksiuno pager
bimas Polonaise Terrace, Greenpoint 
(Brooklyn). Rengia parapijos orga
nizacijų komitetas.

Vasario 10 — New Yorko studen
tų ateitininkų draugovė ir Lietuvos 
vyčių 41-ji kuopa rengia “Valentino 
dienos” šokius 880 klubo salėje, Ja- 
maica Avė.

Vasario 17 — Blynų vakaras 8:00 
vai. vak. Lietuvių Atletų Klube.

Vasario 18 — Lietuvos nepriklau
somybės 50 metų atstatymo — Va
sario 16 dienos minėjimas New Yor
ke. Rengia N.Y. Amerikos Lietuvių 
Taryba.

Vasario 24 — Užgavėnės — Liet, 
kryžiaus Flushing Meadows parke 
išlaikymui paremti. Lietuvių Pilie
čių Klube, Maspeth, N.Y, 7:30 vai.

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE
Šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 Kil. 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, N-I. 07205; tel. 201-

Laisvės žibury* — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th PI., Middle Vil- 
lage, N.Y. 11379.

Brockton. Mass.
Antanas Bukantas sausio 4, 

dirbdamas prie traukinių pa
krovimo, paslydo ir susižeidė 2 
šonkauliu. Jis yra bažnyčios 
kolektorius, Šv. Vardo draugi
jos narys ir uolus visų kat. or-

8), 50 m. amžiaus, gyvenusi
68 Marine Rd., So. Boston.

lektros išlaidas — 25 doL ir 
Grpennnint Avp Ir Manhattan žįstami kviečiami mišiose da- merikos ir Lietuvos himnus. vasario 25 — Užgavėnių blynai, dar dovanojo Kalėdom 25 dol. kviečiami visi ir bus patarnau- j9dl-.na<. m

P lyvauti. Pamokslą lietuviškai ir angly;- Apreiškimo parapijos salėje; rengia Ji tuo laiku buvo labai reikalin- jama visai didžiojo Brocktono _ 2’
J v-n Kat. Mot s-<os 29 kuopa. •• m. amžiaus, gyvenęs 25 Fla-. «. ... kai sakys prel. M. Kemezis. Po J " , ga pagalbos, šv. Vincento drau- apylinkei, be tikėjimo ir ra- ’ 2"

j; LJM.K.F. New Yorko klubo - j- x , Kovo 3—Kazlėko Mugė — Mas- .. . ... r. „a,, ; bnn. herty Way, So. Boston. Nuliu-Juozas Garšva, laidotuvių di- pamaldų žodi tars arkivyskupas petho Ket parapijos salėje. Rengia gijos pirmininkas R. Stitihs, vi- sės skirtumų, jis kviete į kop- J J?
rektorius, Kultūros židinio — narių susinnldmas įvyks vasa- rp Boland ar vysk. V. Brizgys. New Yorko skautai. cepirm. J. Miskauskas, sekreto- lyčią ir protestantų ministerį ir P .
Jaunimo centro statybos no 7, trečiadienį, 7:30 vai. vak. . Kovo 10 — Koncertas Franklin k. rius — T. Dnižinskas kasinin- žydu rabina laikyti savo pamal- ralaiaotas Naujos Kalvarijos
fondui pažadėjo 1000 dol., ku- narės Vandos Sutkienės bute, Po to> Robert Treat viešbuty- i^ne^ykios saiėje Uamaica av. kas _ j Bagdonas das ir patarnauti saviesiem. kaPinese-
rių 500 dol. jau įteikė. 109 St., Richmond Hill, je minėjimas ir ban etas. Į ^engia NY ir jJj^tėitirZij^sen- Mūsų parapiioi per 1967 me- Tiarai ekumeniška dvasia! Mi- Pranciška Kučinskas (sausio 
Už auką nuoširdžiai dėkoja N- Y- Važiuoti Jamaica BMT banketą jau isp atm a apie draugių skyrius_ buvo 14 vestuvių 25 gi- nėtos ligoninės administratorių- 10), 74 m. amžiaus, gyveno 322
t. praneškonai, ir ta pačia pro- traukiniu iki 111 St. stoties. 50^>‘‘iejtų' b iškabintos ST, mimai, ir 39 mirimai. ” ™ Paskirtas Mr. Thomas Gen- Dorchester, So. Boston. Nuliū-

ga kviečia geraširdžius lie- vvoodhaven, 2 vai. p p „ .. . - .. „ , tile, kūno žmona yra Mr. M1I1- dime paliko dukterį ir sūnų.r---------- „ n. KarAnote C«hm9 feneral nioanūkė atseit lietuvišk0 Palaidota Naujos Kalvarijos ka-
Hospital -bgomnes pašventį- M Kas. pinėse.
nimas įvyko sausio 13. šventi- . r
nimo apeigas atliko pats kardi- 

___ __________ _ __ nolas Cushing, d alyvaujant 
gausiai dalyvauti tiek pamaldo- kuopa. °__________________________ daug kunigų ir apie 2,000 da-

sriek Avė., Brooklyn, N. Y. Sėliais, kaina 4 dol. Gaunama ‘iek viešbutyje. b™. Nuo sausio 22 bus priim-
Darbininko administracijoje. Organizacijos prašomos daly- Av«.

vautl su savo vėliavomis. Mo- pas, Brooklyn, N.Y.

Avė., Kampe.
Kovo 3 — Kaziuko Mugė — Mas-

tuvius prisidėti aukomis prie NAUJA KNYGA į^vos valst>’bės Y®Jiavos — Pianistė-; Aldona kp.
židinio kūrimo, kad po ilgai už- Amam In Ambor, Leonardo !skal«s pne ™estU pauZ ” neertaa ?own hSL n™ 

siu, kur yra lietuviškos parapi- York> 5.30 vai.
jos. Visi New Jersey valstijos Balandžio 21 — Velykų stalas, 1 
lietuviai maloniai kviečiami v‘ P°Piet’ Apreiškimo parapijos salė- netuyiai maloniai Kviečiami je Kat sąjungos 29

trukusios teismų bylos kaip ga- Andriekaus anglų kalba poezi- 
lima greičiau būtų galima pra- jos — eilėraščių knyga. Dail. 
dėti statybas. Aukas siųsti: T. Valiaus iliustracijos. D. Jo- 
Franciscan Fathers, 680 Bush- naitienės vertimas. Kietais vir-

KUKAUSKŲ AUKSINIS JUBILIEJUS

11221.
Šv. Kazimiero bažnyčion Sukaktuvines mišias laikė 

Brockton, Mass., sausio 21 d. kun. Mykolas Vembrė. Priėmi- 
10 vai. ryto atvyko pasipuošęs mo užkandžiai įvyko “400” res-

Af A

ONAI ČERNIENEI
mirus, jos vyrui Juozui ir kitiem, šioje valandoje liūdin- 
tiem, nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškia

ta 90-110 ligonių; o šiaip jau ji
galės priimti 275. Statyba kai- ______  _____ ___ ___________ ______________

terys ir mergaitės pagal gali- Motenj Fed' 10111,83 n«vo, neskaitant 60 akrų že- būrelis žmonių "švęsti 50 me- tarane, 138 ir 123 kelių san-
mybę kviečiamos dalyvauti su Baiands© ~~~ ----- J---------------------- - - - - - - - • - - — ■- - - ----------
tautiniais drabužiais. metinis kon

Operetės Choro mės» gautos dovanom, virš 12 
eštadienį 7 v.v. miL dol.; yra tarp 24 kelio ir

Kun. P. Totoraitis, 
Religiniam reikalam 

komisijos narys

tų vedybinių sukaktuvių. kryžoje. Svečių buvo virš 125.
. Pranas Kukauskas, kilęs iš Kun. Al. Klimas, seselių kape-

27; tarp Park ir Oak gatvių, iš Žeimių kaimo, Liškiavos par. lionas, atkalbėjo maldą; kun.
abiejų gatvių yra privažiavimas. Alytaus apskr., 1913 atvyko į V. Vaikančius vadovavo “Lai-

Kardinolas padėkojo visiem Worcester, Mass., bet po kiek mingų Metų” ir kitom dai -
gos 45-ių metų sukakties minėjimas. laiko persikėlė į Brocktoną. Su- nom, kun. Justinas Steponavi-

Gegužės 18 — Vyrų choro koncer- sipažino su Marija Sinkevičių- čius, Aušros Vartų vikaras, iš
tas Franklin k. Lane mokyklos sa- te, kilusia iš Uciekų km. Mer- Worcester, Mass. išrūpino iš šv.
vyrų4^©^^ Rengia New Yorko kinės parap., atvykusia taip pat

Numatomu* parengimu* pnmeiti 1913 į Brockton, Mass.; 1918 panašų palaiminimą taipgi išrū-
LB New Yorko apygardo* tvietim* sausio 20 preL Kazimieras Ur- ...................  "

bonavičius juos palaimino mo- mergė, dabar Mrs. Julė Miški

85th Street, VVoodbaven.
Balandžio 28 — Lietuvių KaLMo-

kryžoje. Svečių buvo virš 125.

Tėvo tai progai palaiminimą:

pino buvusi 1918 dalyvė —pa-

nienė.
Giminės ir draugai palinkėjo 

dar ilgų, laimingu metų ir do
vanojo gėlių, prisiminimų ir pi
nigų.
Jubiliatai užaugino sūnų Juo

zą, gyv. Brocktone. ir sūnų Al
bertą bei dukterį Aldoną švel- 
nienę, gyvenančius Needham, 
Mass.

Pr. Kukauskas dirba virš 50 
metų batų pramonėje, yra veik
lus šv. Kazimiero parapijos na
rys, šv. Vardo brolijos narys, 
be to, 14 metų Kazimiero klu
bo pirmininkas, taipgi narys 
Lith. Citizen klubo, Kazimiero 
Savišalpos draugijos. Marija 
Kukauskienė irgi veikli para- 
pietė. Ji jau aštuoni metai kai 
išėjo į poilsi: tvarko namus, 
prižiūri darželį, augina daržo
ves; bei vfciem meili kaimynė.

M.K**.


