
E LAISVES KOVOS METAI —

DARBININKAS
Veidmainiauti galima 20 metų, bet... 
Prieš 20 metų J.T. paskelbė Visuotinę Žmogaus Teisiu 
deklaraciją. Ar nuo tada teisės labiau pagerbiamos?
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Vlikas po dvidešimt penkerių metų
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini

mo Komitetas, baigdamas 1968 
— Lietuvos Laisvės Kovos Me
tus ir Vliko veiklos dvidešimt 
penktuosius metus, gruodžio 7- 
8 sušaukė seimą New Yorke, 
McAlpin viešbuty.

Pirmą dieną užsiregistravo 
39 nariai ir 20 svečių.

Po Vliko pirm. dr. J. K. Va
liūno atidarymo žodžio ir prel. 
J. Balkūno invokacijos sudary
tas seimo prezidiumas: pirm. 
A. Kasiulaitis, vicepirm. D. Kri
vickas ir sekr. K. čižiūnas.

Išrinktos komisijos: mandatu: 
A. Skirius, L. Tamošaitis, Gu
daitis; finansų: J. Pažemėnas, 

— Amerikos du karo laivai 
gruodžio 9 pro Bosforą Įplau
kė į Juodąją jūrą. Sovietai pa
skelbė, kad tai “provokacinis
žygis".

— Upton Sinclair, parašęs 
apie 90 romanų, sulaukęs 90 
metų, lapkričio 25 mirė. Viena 
jo knyga ‘Džiunglės' 1906 vaiz
duoja Chicagos skerdyklų gyve
nimą, ir jos svarbiausias veikė
jas yra lietuvis Rutkus.

— Mokyklų streikas New 
Yorke dabar Harleme —gruo
džio 9 tik policija įvedė 8 mo
kytojus į mokyklas. Bet tėvai 
ir 550 mokinių juos boikota
vo.

Mirė A. Kutt • -■
Aleksandras Kutt, Estijos 

Laisvės Komiteto pirm, nuo
1957 ir žymus estų ekonomis
tas bei veikėjas, dėl vėžio ligos 
gruodžio 7 mirė New Yorke. A. 
Kutt buvo ilgametis estų dele
gacijos prie PET pirmininkas. 
Amerikiečių ekonomistų ir so- 
vietologų tarpe jis pasižymėjo 
kaip žinovas apie prekybą tarp 
Sovietų Sąjungos ir pavergtų 
tautų. Buvo gimęs Estijoje 1900 
rugsėjo 11. Baigė Tartu univer
sitetą, 1924 įsigydamas ekono
misto diplomą. Padarė didelį i- 
našą į Estijos kooperatyvų są
jūdį.

Aleksandras Kutt

LB J SVAJONE ĮVYKS — 
viršūnių konferencija su Maskva bus
Maskva rodo daugiau inicia

tyvos skubinti konferenciją su 
prezidentu Johnsonu dėl rake
tų. kuriom būtų gabenamos ato
minės bombos. Prezidentas 
LBJ to taip pat nori. Nixonas 
neprieštarauja, nors jis norėtų 
pirmoje eilėje svarstyti šalia 
Vietnamo dar vidurinių rytų ir 
ginklų kontrolės klausimus.

L. Virbickas, A. Novickis; są
matos: V. Vaitiekūnas, B. Bie- 
liukas, A. Skėrys; nutarimų: A. 
Vasaitis, J. Stiklorius, J. Daugė
la, P. Padalis, dr. K. Šidlaus
kas, D. Penikas.

Seimą žodžiu sveikino: Lietu
vos gen. konsulas New Yorke 
A. Simutis, Alto vicepirm. dr. 
P. Grigaitis, Batun vardu Rev. 
Trepša, Lietuvos Laisvės kom. 
pirm. V. Sidzikauskas, PLB val
dybos vardu V. Volertas, JAV 
LB centro vald. ir JAV LB 
tarybos prez. vardu kun. V. Da- 
bušis, L. M. K. Federacijos pir- 
min. V. Leskaitienė, Liet, tei
sininkų vardu J. Šlepetys. Raš
tu sveikino: prel. M. Krupavi
čius, Lietuvos gen. konsulas 
Toronte dr. J. Žmuidzinas, P". 
L.K. Moterų S-gos vardu dr. A. 
Šlepetytė — Janačienė.

Jubiliejinio Vliko seimo dalyviai gruodžio 7 McAlpin viešbuty, Nevv Yorke. Nuotr. V. Maželio

MUMS TENKA NEIŠVENGIAMA ATSAKOMYBE VEIKTI
Dr. J.K. Valiūno kalba Vliko seime gruodžio 7

Lapkričio dvidešimt penktoji 
yra oficiali Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto gimimo 
diena. Tą dieną 1943 metais 
vokiečių okupuotoje Lietuvoje. 
Kaune, būrelis mūsų tautos pa
sišventėlių, atstovaujančių poli
tiškai organizuotai to laiko vi
suomenei po ilgesnių pasitari
mų nutarė sudaryti visą lietu
vių tautą apjungiantį politinį 
centrą — Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą. Jo atsišau
kimas į lietuvių tautą per po
grindžio spaudą ir kitais būdais 
buvo paskelbtas kitų metu Va
sario 16 proga. Taigi šie me
tai yra Vliko veiklos sukaktu
viniai metai.

Tuo metu vokiečių okupacija 
dar tebeslėgė Lietuvą, tačiau 
rytų frontas jau braškėjo, ir ko
munistų antplūdžio pavojus vis 
didėjo. Tokiu kritišku momen
tu susiorganizavęs Vlikas minė
toje savo deklaracijoje plačiai 
išdėstė savo darbo programą, 
kurios centriniu uždaviniu bu
vo Lietuvos suverenumo atsta
tymas, ir kvietė “visų politinių 
nusistatymų geros valios lietu

Kada toji konferencija įvyks, 
nepaskelbta. Bet Sovietai ja 
ypačiai susidomėjo, kai Ameri
ka paskelbė duosianti Phan- 
tom-4 lėktuvų Izraeliui. Viršū
nių konferencijoje dalyvaus ir 
Nixono stebėtojas, bet pats 
Nixonas — ne, pasiliks laisvas 
rankas. Prieš tai turėsianti bū
ti dar Nato konferencija tais 
klausimais.

J. Pakalka, dabartinis Vliko 
tarybos pirmininkas, apibūdino 
pereitų metų tarybos veiklą ir 
santykius su valdyba.

J. Audėnas, Vliko valdybos 
vicepirmininkas, ilgesnėje kal
boje nušvietė pereitais metais 
valdybos atliktus darbus (kalba 
pradedama spausdinti 2 psl.).

Prel. J. Balkonas, ilgametis 
Tautos Fondo ir šių metų Jung
tinio Finansų Komiteto pirmi
ninkas, pranešė apie finansinę 
padėtį. Tautos Fonde paskuti
niais metais įvairių aukų pavi
dale pajamų gauta 32,680.40 
dol., išlaidų turėta 31,236.86 
dol. Padėkojęs atstovybėm, au
kotojam ir rėmėjam, ypač Al
tui ir jo naujai valdybai bei 
Tautos Fondo Kanados atstovy
bei. prelatas, po 12 metų vado
vavimo Tautos Fondui, iš pir

vius nusiteikti tarpusavio bend
radarbiavimo ir vienybės dva
sia nelygstamoje kovoje dėl Lie
tuvos".

Vlikas savo veiklą plėtė su 
nepaprastu veržlumu ir kartu 
rengėsi lemtingom karo atomaz
gos dienom, kai Lietuva turė
jo grįžti į nepriklausomų valsty
bių šeimą. Tačiau 1944 balan
džio mėn. vokiečių okupacinė 
valdžia susekė Vliko veiklą, su
ėmė šešis jo narius ir išvežė į 
Vokietijos kalėjimus. Kiti trys 
spėjo pasislėpti. Po šio smūgio 
persitvarkius, dėl artėjančio ry
tų fronto buvo nutarta. Lietu
voje palikus delegatūrą. pagrin
dinę veiklos bazę įsteigti Švedi
joje. Tačiau šis planas okupan
tų buvo sutrukdytas. Po ant
rosios bolševikų invazijos 
daugumai narių įvairiais keliais 
atsiradus Vokietijoje, Vlikc 
veikla ten vėl buvo atnaujinta 
visai kitose sąlygose ir naujų 

Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas kalba Vliko seime gruodžio 7. 14 k. j d.: prezidiumo sekretoriui K. Čižiūnas. prezid. vicepirm. O. Krivickas, 
prezid. pirm. A. Kasiulaitis. Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas. Nuotr. V. Maželio

mininko pareigų atsisakė.
S. Banelis, Tautos Fondo Ka

nados atstovybės pirmininkas, 
apibūdinęs Tautos Fondo padė
tį Kanadoje, įteikė 6,000 kana- 
diškų dolerių čeki.

Po pietų pertraukos seimo 
atstovai turėjo progos pasisaky
ti dėl pranešimuose išreikštų 
minčių. Prelegentam atsakius, 
išklausyta dr. B. Nemicko, Vli
ko vicepirmininko, kalbos apie 
Vliko veiklos artimuosius užda
vinius (pradedama spausdinti 3 
psl.). Prelegentas ypač palietę 
laisvųjų lietuvių bendravimą su 
pavergtais lietuviais, okupuo
toje Lietuvoje vykdomą rusifi
kaciją ir reikalą sutelkti gali
mai daugiau intelektualinių jė
gų į Lietuvos laisvinimo darbą. 
Klausytojai prelegento žodžius 
sutiko labai skirtingai. Diskusi

uždavinių akivaizdoje. Karo pa
baiga Lietuvai laisvės nesutei
kė, nežiūrint mūsų vilčių ir At
lanto chartos gražių žodžiu.

Nuo 1955 Vliko centras per
keltas į J. A. Valstybes, kur jis 
veikia ir iki šiol. Tai keli fak
tai iš Vliko praeities.

Visų atliktų ir atliekamų jo 
darbų šia proga neminėsime, ta
čiau žvilgsnį bandysim nu
kreipi į kai kuriuos laisvės ko
vos aspektus šiais mūsų sukak
tuviniais metais.

Per 25 metus įvyko daug pa
sikeitimų tarptautinėje arenoje, 
daug išgyveno lietuvių tauta, 
pakito Vliko organizacinė ir per
sonalinė struktūra, tačiau li
ko vienas nekintamas uždavi
nys, kuriam Vlikas buvo su
kurtas. — tai Nepriklausoma 
Lietuva. Šis uždavinys 
yra toks didelis ir, saky
čiau. šventas, kad jo atsieki- 
mui pagreitinti jokia auka, joks 

jose prelegentas pastebėjo, kad 
jis stengėsi išgauti reakciją iš 
seimo atstovų, kurie iš tikro tu
rėjo progos plačiau pasisakyti.

Vakare tam pačiam viešbuty 
kitoj salėj įvyko banketas, kur 
be seimo atstovu ir svečių da
lyvavo ir eilė New Yorko veik
lesnių lietuvių. Programą pra
vedė A. Kasiulaitis. J. Šimkaus, 
K. V. Banaičio dainų bei F. 
Schuberto, G. Verdi ir P. Čai
kovskio arijų koncertą atliko 
Stasys Citvaras, akomponuo- 
jant Aleksui Mrozinskui. Ban
kete kalbą pasakė Vliko pirm, 
dr. J. K. Valiūnas (pradedama 
spausdinti šiame psl.).

Antrą seimo dieną pratęstos 
diskusijos dėl dr. B. Nemicko 
pranešimo, svarstyti nutarimai 
(jų galutinė redakcija pavesta 
Vliko valdybai), patvirtinta pe
reitų metų apyskaita bei priim
ta ateinančių metu sąmata. Sei
mas baigtas Vliko pirm. dr. J. 
K. Valiūno kalba.

darbas neturėtu būti per dide
li.

Teisingai pirmasis Vliko atsi
šaukimas pabrėžė: lietuvių tau
tos laisvė ir Lietuvos valstybės 
nepriklausomybė yra tautos eg
zistencijos ir jos visokeriopos 
gerovės būtinoji sąlyga. Tai ne
priklausomybei atstatyti, toliau 
sakoma atsišaukime, “politinės 
lietuvių grupės, kaip tautos po
litinės minties rei'škėjos ir vyk
dytojos, nutarė sujungti visas 
savo jėgas bendram darbui ir 
sudarė Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą— Vliką”.

Kaip prieš 25 metus pasaulis 
išgyveno didžiojo karo sukrėti
mą, taip dabar jį yra nusiau
busi dvasinė audra ir gal net 
krizė. Vyksta idėjinė fermenta
cija ne tik vakaruose, bet ir ry
tuose. Kokios bus šios idėjinės 
audros pasekmės irkaip jos pa
veiks mūsų tautos likimą, ne
lengva šiuo metu Įžvelgti. Ta
čiau ši audra įpareigoja mus ne
pasimesti. bet savo pareigas tė
vynei atlikti be rezervų ir pa
didintu veržlumu.

Kai pažiūrime į mūsų tautos 
praeitį, nesunku Įžvelgti, kokią

Prezidentas Johnsonas pa
skelbė Žmogaus teisių savaitę 
nuo gruodžio 10. Jungtinėse 
Tautose Visuotinė žmogaus tei
sių deklaracija, paskelbta prieš 
20 metų, gruodžio 10 prisimin
ta .kalbom, sveikinimais, premi-
jom.

Dvi premijos suteiktos miru- 
siem — Mrs. Roosevelt už dek
laracijos siūlymą ir Albert Lut- 
huli už balso kėlimą prieš apa- 
tridinę rasinės separacijos po
litiką Pietų Afrikoje. Kitos pre
mijos buvo suteiktos prancūzų 
teisininkui Rene Cassin ir No
belio premijos laureatui ukrai
niečiui P. E. Nedbailo, o taip 
pat poniai iš Persijos, vienam 
ponui iš Čilės.

Tiem ponam ir poniom buvo 
suteiktos premijos už kalbas, 
projektus apie žmogaus teises, 
bet ar pasirūpinta suteikti tei
ses žmonėm, kuriem jos prie
varta atimtos? Ar kelta balsas 
prieš tuos, kurie žmonių teises 
varžo? Tiesa, J. Tautos nutarė 
nubausti žvirblį (Pietų Afriką), 
bet niekas nepakėlė balso prieš 
vanagą (Sovietus). Priešingai, 
su tais vanagais siekia kuo ar
čiausiai bendradarbiauti. Tai J. 
Tautų narių perfidija, veidmai
niavimas. Jie patys tai mato. 
Mato taip pat, kad nuo veid
mainiaujančios generacijos nu
sisuka jaunimas. Ir Jungtinių 
Tautų vadai susirūpinę tuo jau
nimo revoltavimu. U Thant, ge
neralinis sekretorius, kalbėda
mas apie asmens teises, pažy- 

lemiamą įtaką jos likimui turė
jo vadai. Iš amžių glūdumos į 
istorijos areną ją vedė genialie
ji kunigaikščiai, išplėtę Lietu
vos sienas visoje rytų Europo
je. Kai baigėsi teritorinio plėti
mosi era ir atėjo laikas verti
kaliam tautos augimui į kultū
ros ir socialinio gyvenimo aukš
tumas, lietuvių tautos elitas ne
atliko savo misijos ir dėl to Lie
tuvos valstybė neteko nepriklau-
somybės, o tauta turėjo nešti 
svetimųjų jungą. Ir tik kai tau
tos genijus ir tos tamsios ver
gijos nakties nykumoje prasi
veržė naujojo tautinio atgimi
mo pranašų ir vadų žodžiais ir 
veiksmais, Lietuva vėl įžengė į 
nepriklausomų valstybių šeimą, 
tačiau jau maža ir kariškai silp
na tarp dviejų nedraugingų mil
žinų. Antrojo pasaulinio karo 
audros priedangoje jie žaidė 
mūsų valstybės likimu, ir pa
galiau nugalėtojų eilėse atsidū
rusi Sovietų Sąjunga pasiglem
žė ją ir laiko pavergtą iki šiol.

Ir vėl lietuvių tauta, okupan
to visiškai prislėgta ir supan
čiota, negali savo balso pakel
ti nei šauktis į pasaulio sąži
nę, kad jai būtų grąžinta lais
vė ir nepriklausomybė. Mes ti
kime. kad jos dvasios nepalauš 
jokia okupanto priespauda. Ta
čiau mum, esantiem laisvame 
pasaulyje, užtai krinta visiška 
ir neišvengiama atsakomybė 
veikti, kalbėti ir net šaukti už 
lietuvių tautą, kad kuo grei
čiau jai būtų laisvė sugrąžinta 
ir didžioji neteisybė atitaisyta.

(Bus daugiau)

mėjo, jog jaunimas ypačiai esąs 
pasiryžęs matyti, kad žodžiai 
apie žmogaus teises būtų pa
versti veiksmu. O Romulo, bu
vęs Filipinų profesorius, žymė
jo. kad jaunimas kelia iššūkius 
prieš “tradicines vertybes”, kar-
tais savo iššūkius lydėdamas ir 
smurtu. "Agresyvus ir nepaten
kintas, degdamas nepasitenkin- 
mu dėl dalykų, kokie jie yra, 
šis jaunimas, karšta ir nekant
ri generacija, yra mūsų geriau
sias sąjungininkas pastangose 
įvykdyti didžiuosius pažadus, 
paskelbtus Visuotinėje žmogaus 
teisių deklaracijoje”.

Tuose žodžiuose nuskamba 
vėl senas apsigaudinėjimas: tas 
jaunimas nėra sąjungininkas, 
bet priešininkas veidmainiau
jančiai institucijai, tylintiem 
jos vadam.

Kitaip ir būti negali: kokia 
sėkla pasėta, tokis ir augalas iš
dygsta. Sėta smurtas ar smur
to toleravimas, klastingai pri
dengtas tariamu humanizmu; iš
augo jaunimas, kuris kiaurai 
permatė sėjėjų nenuoširdumą 
ir kuris visa širdim nori paša
linti žmogaus teisių varžymo 
reiškinius, o taip pat ir tuos 
jų autorius.

Dvidešimt metų sukaktis tero
do tragišką likimą ne tik tų ins
titucijų, kurios skelbia Žmo 
gaus teises, bet ir likimą žmo
nių, kurie skelbia teisių, lais
vės, moralės reliatyvumą, nepa
stovumą.

Lietuvių švietimo 
ir šeimos metai
Tautinė šeima ir sava lietu

viška mokykla svetur atsidūru- 
siems lietuviams turi išskirtinę 
reikšmę: iš tokių šeimų kyla bu
simieji mūsų bendruomenės na
riai bei vadai, o mokykla jų dar
bą pratęsia bei papildo tauti
nio švietimo ir auklėjimo vai
siais. Tėvams ir mokytojams 
daugiausia esam dėkingi už tai, 
kad šiandien esam sąmoningi 
savo tautos vaikai ir vieningos 
savo bendruomenes nariai. Lai
komės jų padėtais dvasiniais, 
moraliniais ir tautiniais pagrin
dais.

Tačiau tiek tautinė mūsų šei
ma, tiek tautinė mūsų mokyk
la svetur susiduria su ypatin
gais sunkumais ir pavojais. To
dėl abi reikalingos visų dėme
sio, supratimo ir paramos. Ši
tai suprasdamas, PLB III sei
mas, įvykęs 1968 rugpjūčio 30 
— rugsėjo 1 New Yorke, nuta
rė 1969 paskelbti

LIETUVIŲ ŠVIETIMO IR 
ŠEIMOS METAIS

Vykdydama šį seimo nuta
rimą, PLB valdyba visų kraštų 
lietuvių bendruomenes, organi
zacijas, parapijas, spaudą, radi
ją ir paskirus lietuvius prašo:

1. kreipti šiais metais išskir
tinį dėmesį į lietuviškos šeimos 
ir lietuviško švietimo reikalus,

2. kelti bei ryškinti jų tikslus 
ir uždavinius,

3. sudaryti sąlygas jų darbui, 
susipratusį, valingą ir veiklų 
lietuvį jaunuolį ugdant.

Lietuvių švietimo ir šeimos 
metu planavimo darbai PLB val
dybos 1968 lapkričio 23 dienos 
posėdžio nutarimu pavesti PLB 
švietimo tarybai.

J. Bačiūnai — pirmininkas. 
St. Barzdukat — vykd. vicepir
mininkas, dr. H. Brazaitis, dr. 
A. Butkui, M. Lenkauskienė, dr. 
V. Majauskai — vicepirminin
kai. dr. A. Klimai — PLB Kul
tūros tarybos pirm . A. Rinkti
nai — PLB švietimo tarybos 
pirmininkas. A. Gailiušis — sek
retorius ir iždininkas

— Socialinės globos sumos 
New Yorke apgaulingai išlei
džiamos ar pagrobiamos kas 
mėnuo po vieną milijoną.
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DARBININKAS

Darbas didelis * ar garsas apie jį toks pat?
studija pirmoji konferencija MaryUndo un-te

..nėti. Kitaip jį sunaudojo bal- 
.tiečių mokslininkai, kurie dabar 
dirba J. Valstybių bei Kanados 
universitetuose ar tyrimo in
stitutuose. Tai daugiausia jau
nesnioji generacija, įėjusi natū
raliai į vietos gyvenimą ir sy
kiu nepamiršusi savo kilmės 
kraštų — Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos.

Lapkričio 28—gruodžio 1 jie 
surengė Maryland universitete,__
kaip jie pavadino, “Baltiškųjų Gimbutas, Jonas Balys, Bronis • 
studijų pirmąją konferenciją”.

Kaip iš organizatorių susius- 
tos negausios medžiagos atro
do, konferencijoj tikslas buvo 
patikrinti '"baltiečių .. pavyz
džiais, ar pluralistinė bendruo
menė turi galimybės plėtotis 
Sovietų Sąjungoje". Kitaip sa
kant, kas darosi ten su nerusų

ni.mi

tautybėm.
Tą klausimą gvildeno svars-

ntais, literatūriniais, kalbiniais 
atžvilgiais gausybė pranešimų 
bei diskusinių ratelių. Pranešė
jų prirašyta apie 60. Lietuvių 
tarp jų bene 15: V. Stanley 
Vardys, Thomas Remeikis, Gi- 
nutis Procuta, Domas Krivic
kas, Vincas Trumpa, Jurgis

Atrodo, lątRŪąm priklauso ir vi
sos kont^encijos nengiiBo ini- 
ciatyva. <ąip konferencijos at
siųstoji informacija sako, dau
gelis iš pranešėjų buvo lankę
si ir Soyietų Sąjungoje.

Kokias išvadas pranešėjai ir 
diskusijų dalyviai priėjo, tega
lima tik apytikriai spėti iš kon
ferencijos pateiktos informaci
jos. Viena pvz. sako, kad "stip
riausias spaudimas įvairiose sri
tyje vartojamas Latvijoje na
cionalinėm tendencijom nuslo
pinti".

Antra: "Kultūrinės naujovės 
Pranas daugelių atvejų anksčiau pasi

rodo Esiti joje, Latvijoje ir Lie-

Kasias, Vytautas Bagdanavičius, 
Kazimieras Pugevičius, Juozas 
Prunskis. Rimvydas Šilbajoris, 
Kostas Ostrauskas (nedalyva
vo), Antanas Klimas, 
Zundė, Povilas Mažeika. Dau
giausia buvo latvių pranešėjų, tuyoje negu Maskvoje ar Le-

nmsradt“
“Reikšmingi ū£giįąi bei tech

nologiniai pakitimai, įvykę šia
me regione, yra paveikę baltie
čių interesus”.

Konferencijos pabaigoje bu
vo vieningai sutarta sudaryti 
"Sąjungą baltiškųjų studijų plė
totei". Buvo išrinktas tos są
jungos komitetas: pirm. Gun- 
dar J. King (Pacific Lutheran 
University, Tacoma, Wash.), na
riai: Edgar Andęrson (San Jose 
State College, Calif.), Sigurd 
Grava (Columbia, N.Y.), Ivar 
Vask (Norman, Oklahoma), Bro
nis Kasias (Wilkes College, Pa.), 
Peter .P. Lejins (University of 
Maryland), Rimvydas Šilbajoris

(Ohjo State Upivęrsity, Ceium 
bus)> Jferbęrt Vgdeęiftr (Dto

Dęfcwąpą)t V- StMūey Vardys 
(Normą#, ^ahom).

buvo tų pranešimų klausytojų; 
kąs jję buvo—bąltįęitoį ąr čią- 
gimiai amerikiečiai; kiek ta “in
telektualinė puota” rado atgar
sio tarp klausytojų ir spaudo
je.

Tikėsim, kad ta konferenci
jos eiga su pranešimais bus pa
skelbtą atskiru leidinių. O tai 
būtų ne tik grąžus ir konkre
tus baltiečių akademikų indė
lis penkiasdešimt metų Baltijos 
valstybių sukakčiai, bet ir pa, 
grindas tolimesniem raidos Bal
tijos kraštuose stebėjimam.

» ■"MM 1*

Grand Si-, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

STEPHEN AROMIŠKIŠ (Armakauskaa) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

THEODORE WOLINNIN, INC. — E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Fanerai Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos 395 Autumn Ave^ Brooklyn, N.Y. 11208; 
teL 277-5604.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 
BEJLTALN, CONN. TeL BA 9-1181.

LIETUVOJE
ISTORIJOS ETNOGRAFIJOS 

MUZIEJUS
Lapkričio 4 Vilniuje buvo iš

kilmingai atidarytas Lietuvos 
istorijos etnografijos muziejus. 
Muziejus įrengtas Neries ir 
Vilnelės santakoje ties Gedi
mino kalnu esančiame, jam da
bar pritaikytame pastate.

Dabar atidarytasis muziejus 
iš tikrųjų yra jau senas. Jau 
ir dabartinis jo direktorius V. 
Žilėnas tas pareigas eina 20 
metų, o pati to muziejaus užuo
mazga susidariusi XIX šimtme
čio pirmojoj pusėj, kai etnogra
finę medžiagą pradėjo rinkti . 
Vilniaus mokslininkai. Dabar 
jau esą surinkta apie 175 tūks
tančiai eksponatų, iš dalies 
siekiančių gana tolimos seno
vės Lietuvos gyvenimą, bet di
džia dalimi, anot Tiesos, “kal
bančių apie socialistinės Lietu
vos ekonomikos ir kultūros 
suklestėjimą, apie krašto dar
bo žmonių šiandieninę bui
tį” ... Atidaromoje kalboje bu
vo pabrėžta, kad “Muziejus pa
rodo mūsų liaudies praeitį, at
skleidžia jos ryšį su broliško
mis tautomis”...

Laikraščiuose buvo įdėta vie
no iš didžiųjų eksponatų nuo
trauka: aukštaitiška (______

” pirkia. Atkurta, berods, auten
tiškai, bet kartu liudijanti ir

Baltų studijų pirmosios konferencijos organizatoriai ir vadai. Iš k. j d. l-je eilėje — dr. J. Balys, prof. Ivar Ivask, prof. Peter P. Lejinš, 
Janis Gatguiis, Pranas Zundė, kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC, prof. Edgar Anderson; ii-je eilėje Zigfidas Vaituzis, Nils Brička, Ra- 
mons Miežis, dr. Arnold Tsirk, dr. Herbert Waldsaar, Maigonis Kru minš.

KAS TURĖS SPRENDŽIAMOS REIKŠMĖS LIETUVOS IŠLAISVINIME
Šie metai buvo paskelbti Lie

tuvos ląisvės kovos metais. Jais 
pabrėžiama, kad šiemet sukako 
penkiasdešimt metų, kai buvo 
atkurta Lietuvos nepriklauso
mybė. Pasakomą, kad Lietuva 
vėl nelaisva ir kad, penkiasde
šimtmečio sukaktį tinkamai at
žymėjus, Lietuvos laisvinimui 
reikėjo imtis sustiprintos ko
vas būdų ir priemonių.

Sustiprintai kovai vesti buvo 
ir atitinkamai platesnė veiklos

Juozo Audėno, Vliko vicepirml kalba, pa-
i .■ > •• • -sr i Uetuvos.vynausy-sakyta Vlįko seįaio sesijoje rĮew Yorke bių galvom, lįfeŽlūtf^j^ka 1 ų mi-

1968 grudžio 7 d.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tebeeita, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SU Nevvark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriau Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-34 80th Street VVoodhaven, N.Y. 11421, (212) Mi 2-4343 ir 
2039 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-O302.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuniunus ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Uiuou 
Avė., Brooklyn, N.Y. Teief. EV 4-4952
JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės j mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04

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

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavem. 1883 Madison Su, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas-maistas priei
nama kaina .
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
ėunpietiška duopa ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dalia' ir Albertas Radžiūnai, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938. .
JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, - 
ąutompbilią, ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil- 
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais Iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZQ MiSlONO GARIMŲ KRAUTUVĖ -4 Galima gauti įvairiausios rū

dl-iminė programa sudaryta. Ir ne tik 
Vliko valdybą, bet ir daugelis 
kitų mūsų organizacijų savo 

muziejaus “režisūros” tenden- veikla šiai metais daug įn^ė Į 
cį- (Elta) musil visuomeninį bei kultunm-

nį gyvenimą, ir ne vieną kartą 
buvo efektingai išeita ir į pla
tesnį pasaulį.

Vliko valdyba nesitenkina 
vien tuo, kad būtų įvykdyta jai 
Vliko seimo ar tarybos nu
smaigstytų gairių programa, bet 
ji akylai seka okupuotos Lietu
vos padėtį ir tarptautinius įvy
kius ir deda pastangas į tuos 
įvykius įrikiuoti ir Lietuvos by- 
U-

Vliko valdybai atrodo, kad 
Lietuvos išlaisvinimui spren
džiamos reikšmės gali turėti šie 
faktoriai: 1) tarptautiniai įvy
kiai, 2) Sovietų Rusijos vidaus 
gyvenimo politiniai persitvarky
mai, 3) tėvynėje gyvenančios 
lietuvių tautos pastangos išnau
doti susidariusias naujas sąly
gas ir 4) Vliko, mūsų diplomati
jos bei visos lietuvių išeivijos 
sugebėjimai vieningai laisva
jam pasauliui Lietuvos bylą 
kaip tarptautinę problemą, pri
statyti.

Reikia visą laiką veikti, kad 
nei užsienių reikalų ministerijo- 

(Elta) parlamentų raštinėse,
nei laikraščių redakcijose Lie- 

Sachmatininkas Mikėnas tuvos byla nebūtų dulkėse pa-

MIRĖ KUN. JUOZAS 
STANKŪNAS

Tarp trijų dešimčių įvairių 
pranešimų Italijos spaudai apie 
Lietuvą ir lietuvius (jų tarpe 
apie PLB seimą New Yorke), 
Elta Press 9 nr. pranešė, kad 
Lietuvoje mirė kunigas, atsi
sakęs kurti Lietuvoj nuo Ro
mos nepriklausomą katalikų 
bažnyčią. Tai kun. Juozas Stan
kūnas, kurs 1945 buvęs paskir
tas Kauno Prisikėlimo bažny
čios klebonu, o 1947 buvęs val
džios paskatintas steigti “tauti
nę Lietuvos bažnyčią”, bet at
sisakęs ir buvęs nuteistas 25 
metus kalėti. Išlaikytas griežto
se kalėjimo sąlygose Karagan
doje apie 10 metų, buvo pa
leistas. Nors ir palūžusios svei
katos, ėjęs klebono pareigas La
pėse, paskui perkeltas j Bab
tus, kur šių metų rugpjūčio 1 
miręs. Laidotuvėse dalyvavę la
bai daug žmonių, jų tarpe apie
50 kunigų.

vinį, Vliko valdyba Lietuvos buvo Vliko vardu anglų kalba 
laisvinimo klausimą perteikia paruoštas platus memorandu- 
arba pristato ir pavergtai Lie- mas. Jis buvtf vyriausybių gal- 
tuvai, ir laisviesiem lietuviam, ir vom įteiktas su išsamiu lydimu 
svietimiesiem įvairiais keliais, raštu, kurį pasirašė diplomati- 
būdais ir priemonėmis. Iš jų jos šefas St. Lozoraitis ir Vli- 
paminėtini: a) astuoniomis kal
bomis periodiškai leidžiami El
tos informaciniai biuleteniai, 
b) specialūs vienkartiniai arba 
pakartotinai išleidžiami leidi
niai, kurių šiem metam buvo iš
leista anglų kalba: 1) “Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas”, 2) “Lithuania” brošiū
ra, kurios 30,000 skaičius jau 
baigiamas ir nutarta pakartoti 
vėl 30,000, nes pareikalavimas 
yra; 3) Vytauto Vaitiekūno pa
ruošta 64 psl. knyga “Lithua- 
nia”; 4) vysk. V. Blizgio pa
ruošta 40 psl. knygelė “Reli- 
gious Conditions in Lithuania 
Under Soviet Russian Occupa- 
tion”; 5) buvo nupirkta ir vie
toj vokiško Eltos biuletenio rug- 
piūčio mėn. išsiuntinėta dr. N. 
E. Sūduvio 134 psl. knyga 
“Allein, ganz allein”, vertinys 
iš lietuvių kalbos “Vienų vie
ni”; 6) Vliko subsidijuota ir Ar
gentinos lietuvių jaunimo iš
leista ispanų kalba 72 psl. kny
gelė “Lituania, Historia, Ar
te y Cultura”.

Verta pabrėžti, kad pamažu 
auga kiekis lietuvių kalba lei- mu Kambodijos vyriausybės 
džiamo Eltos informacijos biu- . vardu buvo atsakyta, kad, ka- 
letenio. Vliko valdybai nuta- dangi Vlikas yra valstybėje, su

ko pirmininkas dr. J. K. Valiū
nas. Lydimasis raštas buvo ang
lų, prancūzų, ispanų ar vokie
čių kalbomis, žiūrint kokio kraš
to vyriausybei jis buvo adre
suotas.

šiuos raštus vyriausybėm į- 
teikė Lietuvos atstovai, prie ku 
rių jie akredituoti, Vliko atsto
vybės, PLB kraštų valdybos ar 
kurios kitos organizacijos. Kai 
kam iš jų buvo proga atnaujin
ti savo susitikimus su to kraš
to valdžios atstovais, kitur ir 
naujas pažintis susidaryti. Vy
riausybėm tų kraštų, kur lietu
vių nėra, raštai buvo išsiunti
nėti paštu.

Iš vienur buvo gauti atsilie
pimai, kad Vliko raštai gauti, 
iš kitur — net su pačių vy
riausybių galvų parašais, kad to 
krašto vyriausybė Lietuvos į 
Sovietų Sąjungą įjungimo ne
pripažįsta, Lietuvos okupacinę 
padėtį gerai supranta, su pa
drąsinimais, kad dėl savo tė
vynės laisvės reikia kovoti 
Buvo tokių, kurios nieko neatsa
kė, buvo su neigiamu atsaky-

H ai kai kuriuose kra^tiiose Vii- s AG MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Av& 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077 ; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. 'Papigintnm kainom priimama užsakymus vestuvėms ir pobūviams.ko pirmininko dr. Valiūno buvo

rus, biuletenis siuntinėjamas vi- kuria Kambodija neturi diplo- savo imperialistinę įtaka, arba 
„ , tiesioginiais savo agresijos ak-

kojo nemažiau kaip 25 dol. per negalį padėti kovoje dėl savo tais, stipriau sukrečia pasauli 
metus. Jau turime 74 aukoto- i__ '

šachmatu meistrui Vladui Mi- skendusi. Reikia įtemptai veik- j“5, ° kai kurie jų aukojo net bet ne esmmis atsakymas.
„_r.2 , ti, kad ir visą lietuvių bendruo- P° l°0 dol. _ Tai ypatingai ver

tų federacija pripažino tarptau- menė Lietuvos laisvės siekimais tmgi aukotojai. Vlikas juos lai-__ __ __ _____ ____ ________ _ _____________________ _ ~
šachmatų arbitro var- domėtųsi, okupuotos tėvynės biuletenio garbės prenume- ^nėjo vyriausybėm kitą ilga Sovietų sukurstytas arabų kraš- 

- • į - • .. . . ratonais Tikėsimės, kad j”

šiem, kas Tautos Fondui paau- matinių santykių, tai ji mum

kėnui tarptautinė šachma-

pristatytas asmeniškai. Šiemet Pristatėm į namus lieL skilandžius, sūrius. We take aU orders special prtce 
jis lankėsi tolimojoj Azijoj, Aus
tralijoj ir Europoj (net du kar
tus). Savo asmeniniais apsilan
kymais pas prezidentą Filipi
nuose, ministerijose Korėjoj. 
Taivane, Australijoj, Prancūzi
joj, Vokietijoj ir Vatikane dr. 
Valiūnas visapusiškai nušvietė 
Lietuvos okupacinę padėtį, Lie
tuvos tarptautinį statusą ir mū
sų kovas dėl jos laisvės, šias 
visas keliones dr. Valiūnas at
liko savo lėšomis. Už tai jam 
priklauso didelė padėka.
Tarptautiniai įvykiai ir Lietuva

Pirmiausia noriu priminti, 
kad, bendrai imant, Lietuvos 
klausimas pasaulyje nėra neži
nomas. Jį nuolat primena ir 
Vlikas, ir kiti lietuviškieji veiks
niai. Tik, deja, jis retai iškyla 
į viešumą. Mūsų dedamosios vi
sokeriopos pastangos, be kitų 
palankių aplinkybių, nelabai 
daug teduoda vaisių. Mes ir 
negalime turėti daug iliuzijų sa
vo jėgomis išjudinti nusistovė
jusius tarptautinius vandenis 
ir iš jų į viešas pasaulio tarp
tautines diskusijas ištempti Lie
tuvos klausimą.

Tai gali padaryt ir padaro tik 
žymiai didesnės negu mūsų jė
gos. Tarptautiniai sukrėtimai, 
kuriuose Lietuvos klausimas 
randa atgarsio, ne taip jau daž
nai pasitaiko. Kol kas tik vie
na Sovietų Rusija, plėsdama

for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002,

Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-6620. •
DOVANŲ SIUNTINIAI į 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. New York, N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
UI. 2219 W. Chicago Avė. 60622; Los Angeles, Calif. — 344 North La Brea 
Avė. 90036._____ ■
GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnio mostis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3dol., 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 50f. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta., P.O. Box 9112, Newark, N.J. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

DEXTER PARK <3 PHARMACY Į|3 
^8? Wm. AnastasL B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Mlchigan 2-4130

TeL (212) 441-3110 / 886-7743

BESTWAY 
TRA VĖL AGENCY 

Kelionės plačiame pasauly 
W1LLIAM R. BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y, 11421

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co^ Ine.
tiesioginiais savo agresijos ak-

krašto laisvės. Tai formalus, ir sudaro palankesnes sąlygas 
ir mum išeiti į tarptautinę are

specializuojasi trumpalaikių paskolų, nekilnojamo turto, ir akcijų 
biržos srityse. Visos autorizuotos LITO akcijos yra Išparduotos. Va
dovybės žiniomis tai pirmoji lietuvių suorganizuota bendrovė, kuri 
akcijas išplatino jas užregistruodama Securities Exchange Komisi
joje. — Susipažinimui su bendrovės veikla kviečiame prisiųsti savo 
adresą, pasinaudojant žemiau atspausdintu blanku.

Ryšium su Čekoslovakijos o- ną su Lietuvos laisvės klausi- 
kupacija, Vliko valdyba išsiun- mu. Taip buvo pernai, kai kilo 

tinio šachmatų arbitro var- domėtųsi, okupuotos tėvynės Ko Diu,eleni° garoes prenume- vyriausybėm kitą ilgą Sovietų sukurstytas arabų kraš- 
dą. Vilniaus Sportas (lapkričio gyvenimą pažintų, atmestų so- ratortois- Tikėsimės, kad jų jaigį^ą valdybos pirmininko pa- tų su Izraeliu karas, taip atsi- 
7) pažymi, kad V. Mikėnas sėk- sovietų falangas okupuotą Ue- aogs, o Eltos
mingai teisėjavęs f „ ' ' t 11___ s * 7 * “~-
stambiausių šachmatų turnyrų aktyviai jungtų^ į Lietuvos lais- i*®™ atsilyginti.
“mūsų šalyje ir užsienyje”, vinimo darbą ir padėtų sudaryti Lietuvos bylos pristatymas
Šiuo metu V. Mikėnas Lietuvoj priemones tam darbui varyti, t. laisvėja pasaulio vyriausybėm 
esąs respublikinio šachmatų y. remtų Tautos Fondą. “
klubo direktorius ir Šių metų ReriadM ir Iri* 
respublikinis šachmatų čem- informacinė spau

------ - — ------ --- - _ * sirašvta. Jame buvo išdėstyta tiko ir šiemet, kai Rusija oku- daugeliui tuva^sSFT^^lJrtuva r^ęjja stengsis Muletenio tu- Rusijos impe^ pavo Čekoslovakiją.

.........................  ‘ ”* ““ listinė politika, vis siekianti už- Sovietinė agresija prieš če- 
grobti naujus kraštus. Buvo nu- koslovąkiją buvo visam pasau- 
šviestas Lietuvos ir čekoslova- liui labai akivaizdus Rusijos im-

LITAS Investing Co., Ine.
86-01 114th Street, Richmond HilI, N. Y.
Mielas Pirmininke,

Susipažinimui su LITO veikla prašau prisiųsti 1968 
m. pirmo pusmečio veiklos apyskaitą.

Vardas ir pavarde ......

pionas. (Elta)

šiemet Vliko valdyba Lietu- kijos užgrobimo panašumas ir perializmo aktas. Dėl jo visas 
vos bylą pristatė laisvojo pa- atkreiptas dėmesys, ypač NA- pasaulis labai pasipiktino ir So- 
saulio vyriausybėm du kartus. TO valstybių, i sovietinio im- vietam siuntė šimtus protestų.

šitaip suprasdama savo uždą- Pirmą kartą Vasario 16 proga perializmo kėslus Viduržemio (nukelta į 4 psl.)
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Advento žvakės spindesy
ra tiktai prisiminimas “didelio 
džiaugsmo..., kad pasauliui gi
mė Išganytojas”, bet ir pasiruo
šimas atėjimui “viešpataujan
čių Viešpaties”.

Kiekvienam tikinčiajam ad
ventas reiškia nuolatinį ir pa
stovų Kristaus laukimą. Mes vi
są laiką gyvename advente —

Adventas išreiškia Kristaus 
atėjimo lūkuriavimą. Adventas 
primena lūkestį senojo pasau
lio, kada dideliame nekantru
me laukė pažadėtojo Mesijo. Jo 
laukė ne tiktai išrinktoji žydų 
tauta, žinojusi tai iš Rašto; lau- 
kė ir kitos tautos. Romėnų poe
tas Vergilijus užsimena ateisian
tį pasaulio Gelbėtoją — Kū- po Kristaus atėjimo ženklu.

Trapi yra mūsų gyvybė žemė
je, kaip žvakės liepsna, gali bū
ti Viešpaties užpūsta kiekvieną 
akimirką. Nežinome nei die
nos nei valandos. Nežinome 
tam, kad lūkesys ir budėjimas 
nesiliautų, nes kas liaujasi bu
dėti, nustoja ir tikėti.

Pamokamu pavyzdžiu tai pri
mena Evangelija apie gudrias 
ir paikas mergaites. Gudriosios 
budėjo su degančiais žibintais, 

_____ _______________ _ ir jos buvo įleistos į Viešpaties 
kito laukiame”? Tebeieško to namus. Paikosios liko už durų, 
kito, atsakymo neieškodami nes jų žibintai nedegė.
Kristaus Bažnyčioje. žibintai arba žvakės kai kur

Katalikų Bažnyčios liturgijo- degami adventiniam vakaroji- 
je adventas yra pasiruošimas mui. Adventinės žvakės taip pat 
Kristaus gimimo šventei. Pa
rinktos maldos ir psalmės mus 
paruošia vidiniam tos didžios 
šventės išgyvenimui, kad jos ne
nustelbtų išviršinis blizgėjimas 
miestų ir namų languose. Evan
gelijos žodžiais raginama: “Bu
dėkite visą laiką melsdamies'... 
Taisykite Viešpaties kelią ... 
Tarp jūsų stovi tas, kurio jūs 
nepažįstate”.

dikį. Žinia galėjo ateiti iš Ry
tų. Ji tačiau rodė, kaip pla
čiai ėjo per tautas, žadino lū
kuriavimą ir viltį, kad pasirody
sianti šviesa ir prasklaidysian- 
ti pasaulį užklojusias tamsybes.

Tasai laukimas nė šiandien 
nėra visai pasibaigęs. Tebėra 
tautų ir žmonių, kurios Kris
taus nepažįsta arba Išganytoju 
nepripažįsta. Yra vis dar lau
kiančių ir klausiančių: “Ar tu 
esi tas, kuris turi ateit, ar mes

degamos bažnyčiose. Kur žva
kė bedegtų, ji mums primena 
gyvybės plazdėjimą tamsoje; 
jaukios ir šviesios gyvybės, bet 
ir trapios.

Užgęsta žvakė — ar baigusi 
sudegti, ar staiga skersvėjo už
pūsta. Taip baigiasi kieno nors 
gyvenimas, taip baigsis ir tavo. 
Ar nedegini iš abiejų galų? Jau
nystė taip gal kaitina. Tiek 

Gal dar nepažįstate ar už- svajonių, tiek veržlos, tiek ryž- 
mirštate? Tikram pažinimui to kone visą pasaulį apimti ir 
reikia budėjimo ir maldos. Rei- palenkti, žvakė sutirpo didelė- 
kia tikėjimo, kad Kristus yra je geismų “liepsnoje” ar ją vė
su mumis “visas dienas, iki pa- jai užpūtė...
šaulio pabaigai”. Adventinės žvakės degamos

Adventas pradedamas tos pa- priminti, kad mūsų gyvybės 
šaulio užbaigos priminimu, taip lengvai betkas nesusvilin- 
Prieš akis visų pirma statomas tų ir neužpūstų. Ji laikosi švie- 
ne Mesijas, kuris atėjo ir “gy- šia tikėjimo viltimi. Ji uždega 
veno tarp mūsų”, bet Teisė- kitų žvakes. Ji šildo kitus. Ji su- 
jas, kuris turi ateiti su “didele žadina lūkestį amžinosios švie-
galybe ir didenybe”. Pirmasis sos, kurios jokia tamsa jau ne-
Kristaus atėjimas jungiamas su apima.
antruoju, kaip pradžia ir pabai- Tokia yra adventinių Rarotų 
ga. Kristaus gimimo šventė nė- žvakė.

Prd. J. Balkonas, Tautos Fondo pirmininkas, kalba Vliko seimo posėdyje. 1$ k. į d. K. čižiūnas, dr. D. Krivickas, prel. J. Balkonas, A.
Kasulartis. Nuotr. V. Maželio

Didysis lietuvių tautos tiks- A _ • 171 *1 vi • • •Artimiau si Vilko uždaviniai sų (pavergtųjų ir laisvųjų betų- < -

tams vabd^r^riČS^^- Dr. Broniaus Nemicko, Vliko vicepirmininko kalba, pasakyta 
Vliko seimo sesiioie New Yorke 1968 gruodžio 7tautos politine valia, išreikšta ______________________________ -r j c?

Vasario 16-tos dienos akto- • ~
prieš penkiasdešimt metų atkū- kuštame New Yorke 196 8 
rūsio Lietuvos valstybę. Valsty- rugpjūčio 29 — rugsėjo 2, iš- 
binė nepriklausomybė laiduoja nagrinėjęs tarptautinius įvy- 
tautai sąlygas ne tik nepriklau- kius, tiesiogiai ar negiesiogiai 
somai gyventi ir pačiai tvarky
tis, bet svarbiausia — kurti, pa- 
žangėti ir tuo būdu savo kūry
bos vaisius, kaip gražiausias ir

drąjį viso pasaulio tautų pa- 

ga, 1940 metais okupavusi Lie
tuvą, išplėšė iš lietuvių tautos 
savo kūrybos ir natūralios pa
žangos galimumus, pajungdama 
Lietuvą ir lietuvių tautą Rusi
jos politiniam, kultūriniam, tau
tiniam ir ūkiniam interesam, 
šią nuoskaudą jaučia, jos atitai
symo trokšta ir visomis galimo
mis priemonėmis siekia ir pa
vergtoji ir laisvoji lietuvija.

Tačiau kelias į dabartinio me
to lietuvių tautos pagrindinį 
tikslą — į nepriklausomybę — 
yra sunkus, jo ilgis nežino
mas, jo galo kol kas dar nesi
mato. Todėl yra gyvas reikalas 
numatyti ateities veiklos gai
res, jos būdus, kitaip tariant, 
artimiausius mūsų uždavinius, 
kad intęjektualinės jėgos ir ma- 

. terialiniai ištekliai būtų naudo
jami kuo tiksliausiai, siekiant 
didžiojo lietuvių-tautos tikslo— 

- lietuvių tautos išvadavimo iš 
vergijos ir Lietuvos valstybės 
išlaisvinimo iš okupacijos.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto pirmininkas dr. 
Kęstutis Valiūnas savo paskai
toje, skaitytoje Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seime, įvy- 

susietus su Lietuvos išlaisvini
mu, nurodė visą eilę mūsų ar
timos ateities uždavinių, ku
riuos laisvieji lietuviai turėtų 
atlikti pirmoje eilėje, kad lie
tuvių tautos kelias į laisvę ir 
valstybinę nepriklausomybę bū
tų lengvesnis ir trumpesnis, 
kad mūsų veiklos vaisiai būtų 
našesni, kad lietuvių tautos 
nuožmioji vergija palengvėtų, 
kad lietuvių tautos laisvės ry
tas veikiau išauštų, šia proga 
man tenka beveik pakartoti kas 
pirmininko dr. Valiūno buve 
pasakyta, gal kiek labiau kon
kretizuojant vieną kitą dalyką: 
ką neką pridėti ir svarbiausia 
visa tatai pateikti Tamstų, ger
biamieji seimo atstovai, dėme
siui, kad Tamstos, būdami tam
priame ryšyje su lietuviškąja vi
suomene ir gal tiksliau jausda
mi jos nuotaikas ir politinius 
samprotavimus, padėtumėte Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto valdybai, manau, ir 
tarybai išspręsti eilę gyvenamo
jo momento diktuojamų uždavi
nių, kurių teisingi ..-atsakymai 
galėtų būti našesnio ateities 
Lietuvos laisvinimo kelrodis.

1. Vienas pačių aktualiųjų 
šios dienos ir artimosios atei
ties klausimų, iau ne kartą 
mėgintas spręst, bet kol kas dar 
neturįs visiškai teisingo atsaky
mo, yra bendravimo su paverg
taisiais lietuviais reikalas, šis 

reikalas yra iš vienos pusės 
labai svarbus, bet iš antros 
pusės nepaprastai jautrus, sun
kus ir painus. Niekas neginčija 
paties reikalo bendrauti su pa
vergtaisiais lietuviais, keistis 
jų ir mūsų tautinės kūrybos vai
siais, stiprinti jų priespaudos 
pakantumą ir laisvės ryžtą iš 
vienos pusės ir mūsų tautinę 
ištvermę emigracinėse sąlygo
se iš kitos pusės. Iš esmės to
kio bendravimo reikalas yra bū
tinas, tačiau praktiškas bend
ravimas susiduria su dideliais 
kliuviniais, nes jį Lietuvos o- 
kupantas maudoja savo tikslui: 
pripratinti laisvojo pasaulio 
lietuvius prie dabartinės padė
ties, įtikinti ir laisvąjį ir pa
vergtąjį lietuvį, kad nėra vil
čių ją pakeisti, ir tuo būdu 
žingsnis po žingsnio artėti prie 
Lietuvos inkorporacijos į Sovie
tų Sąjungą tarptautinio pripa
žinimo. Todėl nėra lengva pasi
rinkti tokius bendravimo bū
dus. kurie tarnautų tik tarpusa
vio kultūriniam ir tautiniam ry
šiam stiprinti. Atvirkščiai, visa 
eilė bandymo veiksmų, okupan
to pradedamų ir viešai bei slap
čia tvarkomų, dažniausiai ir tar
nauja jo paties politinėm 
mačiom, o ne Lietuvos ar 
tuvių tautos reikalui.

1966 metais Clevelande 
kusi veiksniu konferencija, pri
pažinusi bendravimą su paverg
taisiais lietuviais esant reikalin
gą, abipusiai naudingą ir būti
ną, tarė, kad tik privatus bend
ravimo būdas nėra žalingas Lie
tuvos bylai. 1967 m. Washing- 

uz- 
lie-

jvy-

temo konferencija, pripažinu
si privataus bendravimo princi
pą, pavedė Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto valdy
bai išplėtoti, t.y. interpretuoti 
ir besikeičiančio gyvenimo są
lygoms labiau pritaikinti Cleve- 
lando konferencijos nutarimus, 
liečiančius pavergtųjų ir laisvų
jų lietuvių tarpusavį bendravi
mą. Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto valdyba sudarė 
komisiją bendravimo klausimui 
studijuoti, aiškinti ir savo vie
nokias ar kitokias to reikale 
išvadas pateikti Vliko valdy
bai svarstyti. Komisija šį dar
bą dirba, bet kol kas dar nė
ra suformulavusi savo konkre
čių siūlymų Vliko valdybai dėl 
to, kad klausimas yra nepapras
tai painus ir, atrodo, beveik ne

UŽ TIKĖJIMO LAISVĘ
tuviškasis jaunimas. 

Todėl,
laisvės kovos 
kos jaunimo 
tarė:

1. stengtis

Prieš trejus metus antrasis 
Vatikano Susirinkimas kreipėsi 
i pasaulio jaunimą, kviesdamas 
jį statyti geresnį pasaulį ir 
krikščioniškojo tikėjimo švieso
je kurti ateities bendruomenę, 
kuri gerbtų ir saugotų kiekvie
no žmogaus kilnumą, laisvę ir 
teises. *

Žūtbūtinės kovos metus iš
gyvenanti pavergtoji Lietuva 
šiandieną ilgisi tokio pasaulio; 
laisvoji lietuvių tautos dalis iš- šauliui apie komunistiniuose 
eivijoje supranta, kad savo dar
bu, tikėjimu ir auka ji gali šį 
ilgesį paversti tikrove. Šia iš
eivijos paskirtimi dalijasi ir lie-

sakomas bendrinėmis formulė
mis ir todėl spręstinas tik atski
rais konkrečiais atvejais. Ta
čiau, nežiūrint reikalo korųpli- 
kuotumo, mėginama ieškoti šio
kios tokios bendravimo atvejų 
klasifikacijos ir jų apibend
rinimo.

Laisvinimo veiksnių priimta
sis leistino ir Lietuvos laisvini
mo bylai tariamai nekenksmin
go bendravimo dėsnis, pagrįstas 
bendravimo privatumu, atrodo, 
dabar jau nebeįstengia atsaky
ti į visus klausimus, kylančius 
iš pavergtųjų ir laisvųjų lietu
vių santykio, ir laisvojo pasau
lio lietuvijoje jaučiama pasime
timo žymių, ypač pastaruoju me
tu, kai okupantas jam naudingo 
ir Lietuvos bylai žalingo bend
ravimo veiklą yra sustiprinęs. 
Galima manyti, kad ateityje 
šios rūšies veikla okupanto bus 
dar labiau išplėsta, ir ryžtama
si kiek galint našiau išnaudoti 
laisvųjų lietuvių pasimetimą. 
Todėl tokiam tikimumui tenka 
reikiamai pasiruošti.

(Bus daugiau)

baigiantis Lietuvos 
metam, lietuviš- 

organizacijos nu- 

supažindinti lais
vojo pasaulio jaunimą su jau
nimo padėtimi, pavergtame pa
saulyje ir

2. nusiųsti delegaciją pas 
šventąjį Tėvą, prašant: a) kad 
jis atskiru laišku primintų pa

kraštuose be paliovos vykdomą 
religinį žmonių, o ypač jauni
mo persekiojimą ir b) suteiktų 
ypatingą Kat. Bažnyčios glo
bą pavergtiesiem ir laisviesiem 
mūsų broliam krikščioniškajai 
lietuvybei ugdyti.

Bendram ir vieningam darbui 
susijungęs jaunimas kreipiasi į 
lietuviškąją visuomenę, ieškoda
mas jos pritarimo ir paramos.

Laisvės kovos metai baigiasi, 
tik nesibaigia valia kovoti ir ti
kėti, kad, mūsų visų bendromis 
pastangomis prikelta, kils lais
vam gyvenimui amžinoji Lietu
va.

Akademinis Skautę Sąjūdis, 
Korp! Neo-Lithuania, Lietuvių 
Jūrų Skautija, Lietuvių Skaučių 
Seserija, Lietuvių Skautų Bro
lija, Lietuvos Vyčiai, Mokslei
vių Ateitininkų Sąjunga, PLB 
Jaunimo .. Sekcija,. Studentų 
Ateitininkų Sąjunga.

(9)
— Ačiū! Ką jūs pasakėte, jau pilnai pakanka, kad 

ir aš apie juos savo nuomonę susidaryčiau. Įdomu, ką 
jie galvoja apie panelę Liulytę.

— Lygiai tą patį, ką atš.
— Ar nevertėtų kada susirinkus pasitarti? Ne vien 

Liulytės reikalu, bet ir kitais.
— Aš dabar nedirbu. Vaikai, kaip žinote, paleisti 

vasaros atostogų, tai laiko turiu. Jei norite, galime pas 
mane ar kur kitur susirinkti net ir ateinantį sekmadienį.

— Pilnai pritariu. Ateinantį sekmadienį pas jus su
sirinksime ir pasitarsime. Adomui aš pasakysiu, o jūs, 
ką rasite reikalingą, pakvieskite.

SURDEGIUOSE
Stambaus ir gerai tvarkomo Surdegiu ūkio trobė- 

siai, pasisklaidępoplačią sodybą, stovėjo pačiame kaimo 
gale. Nors okupacijos našta smerkiai palietė ir jų ūkį, 
tačiau, paviršutiniškai stebint, tų suvargimo žymių kaip 
ir nesimatė. Prieš pat karą statydintas gyvenamasis na
mas nelabai spėjo pasikeisti. O ir kiti trobesiai buvo dar 
apynaujai ir gerai išsilaikę.

Sodybą puošė nemažas sodas ir gausybė beržų ir kl- 
vų. Ties varteliais, tarp dviejų klevų įsispraudęs baltavo 
kryžius, išpuoštas gražiais liaudies menininkų drožiniais. 
Takas nuo gatvės iki priebučio buvo nubertas geltonu 
smėlių. Po namo langais, aptvertas dailia tvorele, žalia
vo stropiai prižiūrimas gėlių darželis, pilnas įvairiaspal

vių žiedę. Nuo priebučio buvo matyti nemažas kaimo 
ąžuolynas, pagal kurį vingiavosi vieškelis.

Onytė stovėjo priebuty ir laukė ateinančių, kuriuos 
jau iš tolo buvo pastebėjusi

— Atvedžiau visus. Prašau suskaityti, — pajuoka
vo Jonas.

Onytė svečius Įvedė į seklyčią. Ten rado ir Marytę 
su Stase.

Seklyčia niekuo ypatingu nesiskyrė nuo kitų kaimo 
seklyčių, nebent savo švara ir tvarkingumu. Ant sienų 
kabėjo keletas šventų paveikslų, jų vidury — kryžius. 
Ant langų dailios rankų darbo užuolaidos. Stalas užties
tas balta, raštuota, namuose austa staltiese. Ant stalo 
lėkštės, peiliai, šakutės ...

Įėjo ir šeimininkai.
Teta smarkiai pasenusi, lyg pavargusi. Joną pama

čiusi, besisveikindama pradėjo ašaroti.
Mergaitės dėliojo ant stalo valgius, o teta sodino sve

čius. /
— 0, ir Uršulė su Nastute ateina. Bėk, Onyt, jų pa

sitikti, liepė motina, pastebėjusi pro langą ateinančias.
Įėjo Jono sesuo ir Adomo motina. Onytė pakvietė 

jas prie stalo.
Baigus valgyti, senesnieji, atsikėlę nuo stalo, pra

dėjo kalbėtis tarp savęs, o vėliau visai išėjo iš kambario, 
palikdami jame jaunimą. Atėjo dar keletas jaunuolių 
bei mergaičių. Pasidėjo dainos, žaidimai.

Kai saulė jau žymiai pakrypo į vakarus, Stasė nu
tarė eiti namo. Jonas pasisiūlė ją palydėti, ir abu išėjo.

Iš pirmo žvilgsnio Jonui atrodė, kad Stasė kiek išdi
di, su niekuo nesiskaitanti ir gana linksma. Tačiau pas 
tetą, susirinkus daigiau jaunimo, ji atrodė visai pasikei
tusi. Mažai dalyvavo bendruose pokalbiuose, tarytum 
nuo visų šalindamasi. Daugiausia laikėsi prie Onytės ir 
Marytės, su kuriomis lyg laisviau jautėsi. Ar ją neigia
mai veikė aplinka, ar žmonės, kurie, gal būt* blogai 
apie ją mano, ar buvo ir kita kuri priežastis, — Jonas 
negalėjo suprasti.

Išėjus iš Surdegiu, kurį laiką ėjo tylėdami Jonas 
vis stengėsi įtraukti ją į kalbą, bet nesisekė. Pagaliau pa
klausė tiesiai:

— Kodėl jūs be nuotaikos?
„ — Aš? ... Aš visada tokia.

— Atrodo, pradžioje būsiu susidaręs apie jus klai
dingą nuomonę.

— Kada pradžioje? — su susidomėjimu paklausė.
— Kai susitikome ten pašventory.
— Argi tada aš atrodžiau kitokia?
— Jūs pasikeitėte dar bebūnant Surdegiu namuose.
—- Jūs labai pastabus.
— Vadinasi, neapsirinku, kad jums kažkas sugadi

no nuotaiką. Ar jus kas užgavo?
— Ne!...
— Nepastebėjau nė aš.
— Kai nieko nėra, sunku pastebėti. Bet palikime ši 

temą kitam kartui. Kai ilgiau čia pagyvensite, daugiau 
visko išgirsite, sužinosite, tuomet gal ir jūs daug ką ki
taip išsiaiškinsite ir suprasite.

— Bet jei jūs su manimi atviriau kalbėtumėte, gal 
ir šiandien daugiau galėčiau suprasti.

— Bijau, jog, mažai mane pažindamas, viską su
prasite kitaip, negu aš norėčiau.

— Ar nepasitikite mano gabumais ar gerais no
rais? Savo gabumais nesigirsiu, bet gerų norų tikrai 
pakaks viskam tinkamai įvertinti.

— Nors mes šiandien matomės tik pirmą kartą 
jūsų gerais norais aš neabejoju. Bet...—nebaigusi sa
kinio nutilo.

— Jeigu to “bet” nebūtų, būtumėte atviresnė? At
leiskite. Gal aš braunuosi į jūsų asmeninius reikalus, 
giškumo.
bet patikėkite, jog tai darau ne dėl smalsumo, iš drau-

— Permažai mane pažįstate, kad galėtumėte laiky
ti tikra drauge. Bijau, jog, daugiau pažindamas, neno
rėsite nė susitikti.

— Tiesa, pažįstu jus mažai, kaip ir jūs mane. Ta
čiau aš labiau galiu jumis tikėti, negu jūs manimi.

— Nesuklyskite, kad netektų savo nuomonės greit 
keisti.

— Jūs draugaujate su mano pussesere Onyte?
— Taip... Betgi ir Onytę jūs šiandien matėt tik 

pirmą kartą.

— Tačiau kaip apie giminaitę jau spėjau daug ką 
apie ją patirti.

— O apie mane nieko negirdėjote?

— Jūs mane pastatėte prieš faktą, ir turiu atsakyti, 
jog ir apie jus kai ką girdėjau.

Stasė kiek raustelėjo.
— Apie jus daug kalbėjome su mokytoju Zaranka.
— Ir ką jis jums pasakė?
— Atleiskite, aš būsiu atviras, kaip ir jis buvo at

viras man. Nepykite ir ant jo, nes jis kalbėdamas no
rėjo tik gera. Jūsų padėtį jis man nušvietė atvirai ir nuo 
širdžiai.

— Jūs juo tikite?
— Tikiu, kaip ir jis jumis tiki.
— Bet judu šiandien irgi tik pirmą kartą susitikote.

— Tai nemažina mano pasitikėjimo. Aš džiaugiuosi 
viską sužinojęs iš jo, o ne iš ko kito.

— Jis neturėjo to daryti.. .Ar ir ponas Adomas gir
dėjo?

— Adomui vėliau aš papasakojau.
Susidariusia padėtim Stasė pastebimai buvo nepa

tenkinta ir valandėlę tylėjo. Po kurio laiko prabilo:

— Labai norėčiau, kad jūs dabartinės savo nuo
monės vėliau, išgirdęs man nepalankių žmonių atsiliepi
mus, nepakeistumėte. Dar nežinia, kuo visa tai baigsis 
ir kaip reikalai klostysis ateity.

— Dėl ateities netektų daug rūpintis. Dabartinė 
būklė ilgai nebesitęs. Vokiečiai greit mūsų kraštą turės 

. palikti.
— Tai dar tik svajonė.
— Tai yra tikra, kaip dukart du — keturi.

— Dieve, jei taip būtų... Bet, kol jie čia. dar gali 
daug ko pridaryti, ką sunku būtų beatitaisyti.

— Daug ko pridaryti jie jau nebespės. Tik kol kas 
dar tenka laikytis atsargumo ir turėti kantrybės paken
tėti.

Stasė kiek susimąstė. Kurį laiką ėjo abu tylėdami. 
Vėliau ji prabilo:

(Bus daugiau)
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gąntĮ orgauą pakCūfti dirhtinm

Organg perkėtima* iš mirusia
jo pareikštos 1954 rugsėjo 90.

kiom operacijom draudimo nė*
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J. AUDĖNAS KALBA VLIKO SEIME
■mVNMMKMIt

173 M Al N STREET

SEASON’S GREETINGS FROM

NASHUA LOOMFKERS ASSOCIATION,
Ine.

kad susidariusi nauja tarptauti-Nashua, New Hampshire

NASHUA LODGE #110 LOYAL ORDER OF MOOSELietuvos labui išnaudota.

ko 13 kanalas apima ne visą
Merry Christmas and a Happy New Year

The

SECOND NATIONAL BANK
of Nashua, N. H.

NASHUA FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATiON

HAPPY HOLIDAYS

Nashua, New Hampshire
Ėst. 1851
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prieštarautų. Miręs žmogus jau 
yra praradęs visas turėtąsias

gos trys sąlygos: 1. Operacijos 
būtinumas, nes jei ji nebus pa-

■

lis, kurios nustojo veikti, bet 
medicinos technikos dėka ga
li būtį pakeistos dirbtinėmis da

tai 
at-

Gi, priešingai, gy- 
raginės plėvelės 

į žmogaus organiz- 
nemoralus, jei

Sveikina visus Kalėdų švenčiu proga ir linki laimingų 
Naujų Metų

ir laimingų Naujų Metų.

tis; 2. Viltis, kad operacija pa
siseks; 3. Aiškus arba bent pri-

AHEPA CLUB

171 Wcst Pearl Street, Nashua, N. II. .

! 230 Main St., Nashua, N. H.

P. G. SCONTSAS
NASHUA, N. H.

Kalėdų švenčių proga sveikina visus ir linki 
laimingų Naujų Metų
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Sveikina Kalėdų švenčių proga ir linki laimingų Naujų Metų
Alphonse J. Raudonis
Turįs leidimą — viešas pardavėjas

142 Main Street Nashua, N. H.
Tel. 883-3831 ’

Linksmų Kalėdų ir laimingų 

Naujų Metų visiems savo 

klijcntams linki šis bankas.

JUOZAS C. LUBINAS
. Laidotuvią Direktorius-Notaras

(Bus daugiau)

Tavem Hotel
9 Clinton St., Nashua, N .H.

Patarnauja dieną ir naktį.
Tel. — ANdrcw 8-5185

Kalėdines dovanas, atvirutes ir kitokius daiktus pirkite

George Scontsas & Sons

Linksmų 

švenčių ir 

sėkmingų
Naujų Metų! i

Buy Famous Brands at

THERIAULTS MEN’S SHOP,

90 West Pearl Street, Nashua, N.H. 

Free Gift Bases apd Krappings 
“Home of Famous Arroiv Shirts”

SEASON’S GREETINGS

P. E. FLETCHER CORP.
Nashua’s Largest Appliance Dealer

228 Main Street, Nashua, N. H. 
Tel. 889-4146

Sveikina visus Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

DE LUXE RAMO TELEVISION
67 East Pearl Street, Nashua, N. H.

Tai viena iš didžiausių radijo, televizijos, Hi-Fi Stereophonic Play- 
ers Sound, Intcrconi. Systems, Maytag VVashers-Dryers ir kitokių 
daiktų krautuvė. Dabar prieš Kalėdas turi didelį pasirinkimą. Už
eikite ir pamatykite ką galite pirkti. Zenith Color TV prieinama kaina.

—-----  Tel. 883-5722 ----------

"Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių proga sveikina visus i

BURęUE JEVELERS INC.
75 Wes+ Pearl Street, Nashua, New Hampshire

Tel. 883-7981 =
Šioje brangenybių krautuvėje galima pirkti geriausios gamybos ; 
laikrodėlių — vyriškų ir moteriškų; deimantinių, ir kitokių žiedų; 
spilkučių ir kitokių brangenybių, tinkamų Kalėdų dovanoms.

Užeikite pamatyti. :
Diainonds - Watches - Sterling - China - Crystal “Bridal Registry”

Kalėdų šventės čia pat. Pirkite kalėdines dovanas

Wingate’s Pharniacy
131 Main Street, Nashua, New Hampshire

Nupirktas kalėdines dovanas įriša (apvynioja) gražiai nemokamai.
Dcarborn VVingate, Reg. Ph.— Tel. 2-9733 ,

Sveikina visus ir linki linksmų Kalėdų švenčių

Linksmų Kalėdų ir laimingi! Naujų Metų linki visiems

Rooms by day or week — S. Docos, Mgr.

ĮWWWS««Į^^

157 Main Street
NASHUA NEW HAMPSHIRE

“Bankas yra labai daug padaręs dėl daugelio”

Linksmų Švenčių ir džiaugsmingų Naujų Metų

JONAS ir VINCAS BALUKONIAI, 
sanninkai

South Boston Cafe
J 260 W. Broadvvay So. Boston, Mass.

(tąsa iš pereito nr.)

BAltltfiaKAS

K. V. ZAKARAUSKAS

Ar galioja šis principas to* 
ktom organam, korio egganiz*

Mot operacijos dar nebuvo ban-

sipriešinti asmenys, kuriem yra Tai aiškia, kad tokios operaci- 
patikėta mirusiojo valia. Popie- ' * * - -
žius Pijus XII šiuo klausimu yra 
pasisakęs 1956 gegužės 14. Pa
ėmimas iš mirusio žmogaus ra
ginės akies pievelės, nors sa
vaime yra leistinas dalykas, ga
li būti neleistinas, kai pažei
džiamos teisės ir jausmai tųjų, 
kurie rūpinasi mirusiuoju, bū
tent arčiausiai jo stovį asme
nys — giminės. Su namiškių 
bei giminių leidimu ar mirusio
jo valios vykdytoju galima da
ryti organų perkėlimus, nepa
žeidžiant moralinių normų. 
Leistina prašyti ir paimti ku
rią nors mirusiojo kūno dalį ir 
ją perkelti kuriai nors funkci
jai į gyvo žmogaus organizmą, 
nes iš tikrųjų, kai kūnas ne
tenka sielos, jis pasmerktas iš
irti. Popiežius Pijus XII sako, 
kad mirusiojo globėjai neturė
tų už tai imti atlyginimo, bet 
jei imtų, nereikėtų to laikyti 
kalte.

jos būtų moraliai pateisinamos. 
Tuo pačiu duodama ir teisė 
naujiem ir drąsiem bandymam 
medicinos chirurgijoje. Todėl 
ir širdies operacijom reikalin
gos minėtos sąlygos. Tokios po
piežiaus užuominos liečia širdį, 
paimtą iš mirusio žmogaus. Bet 
jis nieko nebuvo prasitaręs, ar 
galima paimti šitokiai operaci
jai gyvą širdį. Iš anksčiau mi
nėtų ..didžiųjų pasaulio gydyto
jų autoritetų pasisakymų, atro
do, kad gyvos širdies paėmi
mas moraliai nėra leistinas.

šalia minėtų principų popie
žius sumini ir kai kurių rimtų 
ir sąžiningų gydytojų samprota
vimus. Girdi, sakoma, medicinos 
pažanga bus stabdoma, jei ne
bus leista pilnai daryti bandy
mų, jei rizikos dėka nebus ati
daromi medicinoje nauji keliai. 
Popiežius šiem bandymam pri
taria, pareikšdamas, kad reika-

lingas laikas gydytojam išmok
ti ir i&Uavmti.

Bet čia reikia paminėti ir tai, 
kad su sveikų žmogumi fizine 
prievarta daromi bandymai sa
vaimę yra nemoralūs. Niekam

laisvę, nors ir moksliniais bei t 
socialiniais motyvais. - Jei kas f* 
savanoriškai sutinka, kad su f 
juo būtų atlikti moksliniai ban- | 
dymaj, tai yrą leistina, tik ne- f 
peržengiant asmens sutikimo ir f 
paskirties ribų. Galima būtų pa- f 
reikšti, kad katalikų moralė sa- f 
vaime nėra priešinga naujiem | 
metodam chirurginėje srityje. ] 
Ypač kąi atsiranda reikalas pra- ' 
tęsti žmogaus gyvybę arba gel- ' 
bėti jį jš pavojingos ligos.

GyvuKg organy perkėlimas į

Ši operacija vadinama hetero- 
transplantacija. Ji reikalauja 
gero religinio ir moralinio nusi
manymo. Jei savaime nėra 
smerktinas kai kurių organų 
perkėlimas iš vieno žmogaus į 
kitą, tai dar mažiau yra drau
džiami heterogeniški perkėli
mai. Reikia kalbėti .tik apie kon
krečius perkėlimus, būtent ku
riuos gyvulių organus galima 
perkelti į žmogų. Pvz. gyvu
lių seksualinių liaukų perkėli
mas į žmogų yra nemoralus ir 
atmestinas, 
vulio akies 
perkėlimas 
mą nebūtų
chirurgiškai būtų įmanoma 
likti.

Krikščioniškoji žmogaus 
samprata

Popiežius Pijus XII palietė 
dar vieną sies problematikos 
sritį. Būtent naudojimą iš anks
to konservuotų organizmo da
lių. Kalbėjo apie vadinamus 
“bankus”, kaip kraujo, akių, ra
ginės plėvelės, sausgyslių ir ki
tus. Savo svarstymuose jis paro-

inėj konferenei- dė„ ne “ n^im0 *°- 
priW sįtffr ‘ S*® as^anS ‘r

dį sių>ratimą apie žmogų ir jc

(atkelta iš 2 psl.) tarpparlamenl
Deja, kai 1940 metais bolševi- būtų paris
. . . T. . . . tinęs agresijas. Ten apie tai kai- .kai okupavo Lietuvą, tomis pat _. * įtuonioiįiL. va1stv gyvybę.
dienomis vokiečiai ėmė Pary- .parlamentarai Dėl to bob Peklinio operacijų atliki- 
žių ir paklupdė Prancūziją. Ta- mą popiežius palieka gydytojų, ,• . s- . ‘v. . sevikų delegacija, Justo Palec- s j- .da pasaulis buvo užimtas šiais vadovauti buvo nutarusi sprendimui. Is filo-
didžiojo karo įvykiais, o Lietu- ya"OV3UW’ nearusi sofinio
vos, Latvijos ir Estijos okupa- 18 pasitrauk- rint, nieko čia nesą draustina.

“t, didžiausio dėmesio tik tam karUis P^tarau- 
tas. Todėl Vliko valdyba dabar . L , - , ,•. _T
daro viską, kas tik įmanoma, P^^.musų bylai New 

Yorko televizijos stoties, kun 
spalio 1 beveik pusę valandos 
vedė politinį pasikalbėjimą Lie-

Teisėjas Leonardas G. Velishka
ir

Adv. LuciILe Kozlowski
1 E. Hollis Street, Nashua, N. H.
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Edmundas Ketvirtis, savininkas, sveikina visus Kalėdų Švenčių proga

Ketvirtis Jewellers
Watches —Diamond-s — Jewelry 

379 Wert Broadway, South Boston, Mass.
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PIRKITE KALĖDINES DOVANAS PAS KETVIRTĮ

Sveikina visus Kalkių Švenčių proga ir linki 
laimingų Naujų Metų

WEST END BEVERAGE COMPANY. INC.

46 Spring Street 
Tel. 883-7774

Nashua, N.H.
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.. tuvos klausimu. Pasikalbėjime 
Pačią pirmąją okupacijos dalyvavo Vliko pirmininkas dr.
dieną, Ly. birželio 21, Vilkas Valiūnas ir valdytas narys dr. 
issiuntmejo telegramą pasaulio Tiesa, New Yor-
telegramų agentūrom, didės- ko 13 kanalas apima ne 
niem laikraščiam, dalino ją New 0 uk rytinius jos pa-
Yorko čekų su slovakais suruoš
toj demonstracijoj, kurioj bu
vo spaudos, radijo ir televizi
jos korespondentai. Telegra
moj buvo pareikšta užuojauta 
Čekoslovakijos tautai ir išdės
tytas šios agresijos panašumas 
su 1940 Sovietų agresija prieš

kraščius su maždaug 50 mili
jonų gyventojų. Bet, kai mūsų 
vyrų pasirodymas buvo duo
tas tuojau po naujienų, spėja
mą, tą sceną galėjo matyti ir 
klausyti daug milijonų žmonių, 
čia buvo parodytos nuotraukos, 
kaip sovietinė kariuomenė uži-

Lietuvą. ma LįetUVą, ir šiaip keletas Lae-
Telegrama gavo vertingo at- tavos vaizdų. Yra vilties, kad 

garsio. Kai kur, kaip Chicago galima į- daugiau kartų Lie-, 
Tribūne ir New York Daily tuvos ar lietuvių klausimais sto- 
News, ji buvo tiesiog panaudo- tyje gauti valandėlę.

Baigiant šią trumpa Vliko 
^etiesi1^i«į veiklos apžvalgą, malonu pa-

; pasisekimas buvo radijo stoty- ko valdyba sklandžiai bendra- į <— -- I.—e.

I politiniai pasikalbėjimai. Dėl
t Sovietų Rusijos agresijos prieš 
į Baltijos valstybes radijo sto

tyse turėjo pasikalbėjimus Lie
tuvos generalinis konsulas Ani-

ti kurios nors valstybės įstaty
mai. Mirusio žmogaus organų 
perkėlimas tai jau nėra jų per
kėlimas iš žmogaus į žmogų. Mi
rusysis nebėra daugiau žmogu
mi, nes jam stinga gyvybinio 
prado ir jį formuojančios ga
lios. Į šią krikščionišką sampra
tą apie žmogų 1967 gruodžio 
mėn. atsiliepė vyriausias Osser- 
vatore Romano radaktorius, 
primindamas, Pietų Afrikos 
mergaitę, kurios širdis bu
vo perkelta į vyrą. Jis 
klausia, ar ji tikrai tapo šio vy
ro širdimi? žmogaus siela ap
sprendžia žmogiškąjį asmenį, jo 
pavidalą, jo esmę, jo nuosavy
bę ir teisę.

tuvos vaizdų. Yra vilties, kad

ta, o kitur šios Vliko pastan
gos panaudotos i..............  __
Netiesiogis šios Vliko akcijos kad per visus metus Vli- 
pasisekimas buvo radijo stoty- ko valdyba sklandžiai bendro
se ir televizijoje suorganizuoti darbiavo su Lietuvos diplomą-

tinę tarnyba, Pasaulio Lietu
vių Bend-ruom., Amerikoj Lie
tuvių Taryba, Lietuvos Laisvės
Komitetu ir kitomis organizaci
jomis. Vliko valdyba dirbo daug 
ir darniai. Nuo praeitų metų

Unis konsulas Jaakson Kitoj ra- ib turėj0
dijo stoty turėjo pasikalbėjimą 28 pasėdžiu1*, kurių vidutiniškai 
Vliko sekretorius ir Laisvės 2b vienas trukdavo apie tris vaiz
būno radijo vedėjas Romas Ke-_ . . das. Valdybos posėdžiuose da-
jys. Paminėtina, kad R* The iyvau<iav<> tarybos pirmininkas 
New York Times {dėjo mano M ryšininkas.
teišk^ kuriuo buvo atsakyta Visiein nuoširdus ačiū. 0 
Kremliaus propagandistui, teb mįgų spaudai, kuri aprašy- 
sinusi^n CekostavakĮjos okib ^vo vliko darbūs ir savo skab 
paciją, kad prieš ^*nus metus tytojam pateikdavo Vliko duo- 
Sonetai okupavo Lietuvą ir kad informacijas. Wdclis 
rusiškasis imperializmas yra Tautos Fondui Jungtiniam Fi- 
nuo seniai pasauliui žinomas. Komitetui ir visiem au-

Vlikas daug padėjo pastangų, kotojam, nes jų dosnus rėmi-

ru sostinėje, Limoje, vykusioj dirbti.

He probably doesn t want one 
either. Būt a wardrobe item or 
gift certificate from our store 
will make the perfect gift for 
even those who have everything.

CARTERS
MEN’S SHOP

1M ■ >30 «Wn S».
Nashua, N. H.

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

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ DRAUGIJOS VALDYBA 
IR AMERIKOS LIETUVIŲ KLUBO VADOVYBE

34 High Street Nashua, New Hampshire

Kalėdų ir Naujų 1967 Metų proga sveikina visus

Charles F. Kazlauskas ’
vienintelis lietuvis laidotuvių direktorius

8 E. Pearl Street, Nashua, N. H. — Tel. 882-0731

Svekina savo klijentus Kaleclų ir Naujų Metų proga

Degasis Insurance Agency, Ine.
Complcte INSURANCE Service

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

Merry Christmas and a Happy New Year 
to all our members

Canadien Club
NASHUA, N. H.

n
i

Season’s Greetings from

194 Main Street

NASHUA, N. H.

l JF

Indian Head II 
National 

Bank
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Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina

JOSEPH W. CASPER & SON
FUNERAL HOME

187 Dorchcstcr Street ' So. Boston 27. Mass.
Tel. AN 9-1930

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

546 East Broadway, South Boston, Mass.
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pabaltiečhis, paraškė, kad nors

ras pagroję tračią dalį Vitais In-

čiurlio-

Pabaltijo kultūros
(Tąsa iš pereito numerio)

dienos

INKAS

bet jūsų teisės milžiniškos. lie
kas negali rimtai ginčyti jūsų 
teisių į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą. Kas šiomis dienomis 
apsilankė šiuose namuose, tas 
savo akimis pamatė, kad jūsų 
kultūra yra sena ir didelė. Mes 
daug šimtmečių keliavom bend
rą kelią ir šiandien mūsų liki
mas yra bendras. Ant to kelio 
guli jūsų ir mūsų aukos. Deja, 
dėl Pabaltijo aukų kalti ne vie
ni sovietai, bet ir naciai, bend
radarbiavę su Maskva. Jūsų 
nepriklausomybės kėlias buvo 
nutrauktas su vokiečių pagal
ba, jis turėtų būti su mūsų pa
galba ir atstatytas...

Čia kalbėtojas .. prisiminė 
prieš keletą metų Aukštojo 
Jungtinių Tautų komisaro pa
bėgėlių reikalams pasakytus žo
džius, kad jei vokiečiai nori, 
jog Vokietijas ir Berlyno su
jungimo reikalas būtų nuolat 
gyvas tarptautiniame forume, 
turi pasirūpinti benamių užsie
niečių būkle. Sąlyga teisinga. Iš 
tikrųjų, jei Federal. Vokietija 
imtų jausti, kad benamiai užsie
niečiai yra nereikalinga našta, 

.... ~4aL jos politikai verčiau ir ne
kalbėtų apie suvienytą Europą.

Kalbėtojas pasisakė, kad jis, 
būdamas šio krašto darbo ir so
cialinių reikalų ministeriu, nuo
širdžiai rūpinosi, jog būtų pa
statyti modemiški ir patogūs 
rūmai latvių gimnazijai Miuns- 

•tery (Vasario 16 gimnazija yra

meis-
Un-

gania m* nuskambėjus, intend. 
Held-Magney su įsijautimu pa
skaitė Jono Aisčio Gamtavaiz- H 
dį, J. Tysliavos Vyšnios žydi 
bei Gyvenimą sapne ir Gertrud

radas Adenaueris buvę dažnai 
nesuprastas, kai kalbėjo apie 
sujungtą Europą. Taip kalbėda
mas, jis galvojo ne apie vokie- vynę. Orkestras pagrojo E. Bal

sio ketvirtąją dalį Allegro con 
brio styg. kvartetui g-molL 

Programos išpOdytojams pa
dėkojo draugijos general. sek
retorius estas A. Gruenbaum. 
Jis pareiškė, jog ministeris 
Grundmann pabaltiečių tikslus 
ir viltis savo kalboje aptarė tei
singai, ir įteikė jam Pabaltijo al
bumą.

Styginis kvartetas pagrojo 
Vokietijos, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos himnus. Iškilmių da
lyviai apžiūrėjo tuose pat na
muose ištisą savaitę vykstančią 
Pabaltijo liaudies meno paro-

lytą Europą, bet apie laisvą Eu
ropos tautų apmjungimą. Ir Vo
kietijos sujungimas bus išspręs
tas ant jūsų tautų laisvės pa
grindo.

Baigdamas kalbėtojas nuro
dė, jog Vųkiečių-Pabaltiečių ri
ja turi būti labai rimtai trak
tuojama. Tūkstantis metų kai
mynystės ir bendro gyvenimo 
negali būti lengva ranka iš is
torijos ištrintas ir užmirštas. 
Mūsų tautų ateitį lems ne jėga 
bet įsitikinimas, jog laisvės 
principas yra aukštesnis už vis
ką. Turime prieiti išvadą, kad 
gražiai sugyventi ne tik galime, 
bet ir turime. Man buvo malo
nu tai šiandien jums pasakyti, 
— baigė savo pranešimą vokie
čių politikas, kurio tik atski
ras mintis sugebėjau čia per
duoti. Jo kalba buvo porą kar-

Dail. V. Rato darbų parodų surengė skautai lapkričio 24 PhiladelpMjoje. li k. j d. G. Dragūnas, D. Noryai- 
tienė, D. Surdėnienė, P. Jurkus, Al. Oantas, G. Surdėnas, A. Maialaitienė ir H. Savickas. Nuotr. V. Gruzdžio

LAPKRIČIO MĖN. AIDAI
Straipsniai: Lapkričio 18; He- Recenzijos: L.D. — Lįetuviš- 

ralds Biezais — Kultūros reli- kai vokiškas žodynas (Seimo ir 
ginės versmės (vertė A. Balti- Salio); Kęstutis Keblys — Šu
nis); Andrius Baltinis — Lat- mcdcslas prieš skaitytoją (Vrier- 
vių kultūrinė kūryba išeivijoje; to romanas); Ig. Malūnas —

tė A. Baltinis).
Apžvalgoje rašo: Pr. V. —> nus’

Kantą skaityti žymiai lengviau; Aidus redaguoja dr.
R. Kriaučiūnas — Tapatybės mus, 27 Juliette SL,

Woodhaven, N.Y.
2 dol.: A. Varick, Woodhaven, N.Y.

500 dol.: Ona ir Antanas Dirgėlai, Waterbury, Conn.
200 dol.: Motiejus ir Vida Simonaičiai, Richmond HH1, N.Y.

Pranas Kleiza, Woodhaven, N.Y. įrašo Kliauzų ir Kruč- 
kauskų šeimų mirusius.
Mikulskių šeima, Woodhaven, N.Y.

25 dol.: Kun. P. Ginčius, Vokietija.
20 dol.: S. Nutautas, Woodhaven, N.Y. (pažadėjęs 100 doL).

Vasario 16 gimnazijos grupė, 
■vadovaujama mokyt. E. Tamo
šaitienės ir kapt J. Riaubūno, 
papietavusi jaukiame Duessel- 
dorfo restorane-rūsy, patenkin
ta savo išvyka ir gerai nusitei
kusi grįžo į Romuvą jau sute
mus. Moksleiviai dar turėjo pa-

Vįsas kelionės išlaidas apmo
kėjo Nordrhein-Westfalijos dar-

teris.
' J. Lukošius

PHILADELPHIA, PA.
Australiškas paukštis 

dail. V. Rato parodoje
Rašytojui dailininkui Pauliui 

Jurkui tarpininkaujant, Phila
delphijos skautai lapkričio 24 
surengė Australijoje gyvenan
čio mūsų grafiko Vaclovo Rato 
paveikslų parodą.

Dailininko darbų temose jau 
dama australiškos aplinkos įta
ka. Parodos lankytojų dėmesį 
patraukė dailininko ypatingai 
mėgiamas australiškas paukštis, 
pasikartojus eilėje paveikslų, 
kiekviename išsiskirdamas iš
reikšta nuotaika bei jausmu.

Lankytojai įsigijo net 19 pa
veikslų. Vienas buvo leidžiamas 
į loteriją. Laimingą bilietą iš
traukė Rimas-ir Dalia Jakai iš 
Norristown, Pa.

Parodos metu dvi paskaitėles
■iį. '-------------- t •

M PLB VALDYBOS VEIKLOS

— Clovohndo Tėvynės Gar
sų radiįas gruodžio 13, penk
tadienį, 8 vai. vak. per WXEN- 
FM (106.5 mgc) radijo stotį 
transliuoja Charles Dickenso 
klasikinę apysaką Kalėdų gies
mė, kurią išvertė ir radijui pri
taikė J. Stempužis, režisavo P. 
Maželis, ši kalėdinės nuotaikos 
programa bus įdomi ne tik jau
nimui, bet ir suaugusiom. Gruo
džio 20 radijo valandėlė trans
liuos sveikinimus ir lietuviškos 

■ kalėdinės muzikos koncertą. 
Laisvės kovos metų pabaigai, 
gruodžio 27 bus pakartotas li
teratūrinis montažas Kai Lie
tuva prabyla, vaizduojąs lietu
vių tautos kelią nuo pagoniškų
jų dienų iki jos laisvės aušros.

kurną ir pritarimą Bendruome
nės Balsui aukomis, sveikini
mais ir linkėjimais.

Lietuvos vyčių Philadelphijos 
3-oji kuopa paskyrė Bendruo
menės Balsui net 85 dol., kitaip 
sakant, sumokėjo už vienos va
landėlės programą, šis vyčių 

_ lietuviškų reikalų supratimas 
vertas visų pagarbos ir dėmesio: 

Pobūvio programą pravedė 
LB Phila. apylinkės vicepirmi
ninkas Algimantas Gečys. Radi
jo valandėlių istoriją apžvelgė 
prof. Jonas Puzinas. Meninę da
lį atliko Violeta Bendžiūtė, Ci
ną Šalčiūnienė ir Aušra Mačiu- 
laitytė-Zerr, akompanuojant A- 
nelei Kaulinytei. Vakarienę 
paruošė Bronė Impolienė, Va
lerija Makarauskienė ir Ona Po- 
džiūnienė. Prie stalų šeiminin
kavo Philadelphijos vyresnių
jų skaučių S. Čiurlionienės var
do būrelio narės.

Bendruomenės Balso jubilie-
pijos 75 m. jubiliejaus minėji- jinį pobūvį galima laikytį tik
inąs • praėjo iškilmingai. Lapkri- raį pavykusiu. Gal tik tektų pri- 
čio 24, sekmadienį, 4 vai. po- dėti pastabą, kad programa bu- 
piet šv. Kazimiero bažnyčioje Vq perdaug ištęsta ir maža liko 
buvo iškilmingos mišios, daly- iaifc0 pabendrauti.

apie dailininką ir jo darbų tech
niką skaitė Paulius Jurkus. Lan
kytojai buvo vaišinami kavute.

Gražus vyčių gestas
Švenčiant Philadelphijos B- 

nės Balso 15-kos metų jubilie
jų, ilgamečiui radijo valandėlės 
vedėjui Adolfui Gaigalui ir da
bartiniam vedėjui Henrikui Sa
vickui buvo įteiktos lentelės 
su LF jubiliejiniais medaliais ir 
atitinkamais įrašais. Visi kiti 
Bendruomenės Balso darbuoto
jai buvo apdovanoti LB ženkle
liais.

I jubiliejinį pobūvį šv. And
riejaus parapijos salėj lapkričio 
9 visuomenės susirinko daug. 
Pavieniai asmenys ir įvairios or
ganizacijos išreiškė savo palan-

PITTSBURGH, PA.

Lietuviu šv. Kazimiero para-

— "Nepriklausoma Lietuva" 
lapkr. 27 d. nr. 47 paskelbė L. 
Girinio-Norvaišos, “Nepriklau- 

. somos Lietuvos” spaudos b-vės 
pirmininko, pareiškimą apie 
naujo redakcinio kolektyvo su
darymą. Jonas Kardelis, nore 
ir sunkiai sergąs, liks ir toliau 
laikraščio garbės redaktorium. 
Nauju vyr. redaktorium pa
kviestas dr. Henrikas Nagys, 
vyr. redaktoriaus padėjėju — 
Vacys žižys. Technikiniu re
daktorium ir administratorium18 
lieka Pranas Paukštaitis, iki šiol 
administravęs laikraštį. Paskuti
nius ketverius mėnesius jis ne
šęs ne tiktai visą administraci
nę, bet ir redakcinę naštą.

— Kun. B. Sugintas per 19 
metų ir 4 mėnesius nuo 1949 
iki šių metų pabaigos surinko 
179,848 dol. lietuvių gimnazi
jom Europoje: Vasario 16 gim
nazijai 135,620, saleziečių gim
nazijai 38,973, Punsko gimnazi
jai 2,450, Vargo mokyklai — 
1,560, prel. V. Mincevičiui— 
1,245 dol.

Antanas Maceina — Rel 
ir evoliucija; Z. Romas — 

i Viršelio 1 psl. — L. Liberts: Lapkričio 26 dr. A. Butkaus ruoštą ir valdybos patvirtintą
Iš grožines literatūros: Is lat- LatygįĮė. §įs numeris iliustruo- namuose įvyko PLB valdybos, darbo planą. ' Valdybos posė- 

vių poezijos (H. Nagys); Jams Annus, V. Simanis spaudos ir radijo atstovų posė- džiai vyksta pagal reikalą, bet vauiant vietos vyskupui John
, 7~. .. Cverte A- j Kalmite, J. A. Annus ir E. dis- nė rečiau kaip keturis kartus ^rigKt, prel. Jonui Balkūnui,

B1L), Iš latvių poezijos — (ver- darbų nuotrauko- Valdybos yykd. vieę^Hrm. St per metus. vonci™™, n p m
Barzdukas savo informaciniame Einamiesiem—technikiniam
pranešime pareiškė^ kad Pašau- reikalam aptarti sudarytas pro 
lio Lietuvių Bendruomenės III- zidiumas, susidedąs iš valdybos 

, .. . , . - „ asis seimas praėjo su dideliu pirmininko, vykdomojo vicepir-
kme ka>p jaunimo problema; ton, Mass 02122; Imdžm te- parimu, seime išklausyti mininko, sekretoriaus ir infor-
Juozas Lišva — Lietuva meniu- vai pranciškonai, 680 Bushwick , - - - - - - -
ruošė ir dokumentuose. Avė., Brooklyn, N.Y. 11221. Išstudijuotos ir nustatytos gai- diumo posėdžiuose kviečiami

rėš ateičiai, priėmus reikšmių- dalyvauti ir kiti valdybos na
gas, gerai apgalvotas rezoliuci- riai, bet jų dalyvavimas nėra
jąs bei nutarimus. Kūrimosi ir būtinas. Prezidiumo protokolus tykius su katalikų Bažnyčia,
vidaus santvarkos laikotarpis gaus visi kiti valdybos nariai. Teko net kovoti prieš rusų ca-
baigtas. Per tuos metus Lietu- gi visos valdybos posėdžių pro- ‘
vių Bendruomenė atsistojo ant tokolus gaus ir kraštų valdy-
$veiko ir tvirto pagrindo kaip bos.
vadovaująs veiksnys lietuvių 
kultūriniame gyvenime ir kaip Švietimo tarybos pirminin- 

, lygiateisis partneris Lietuvos fcm Rinkimui pristačius, pa- 
laisvinimo darbe, žengiant į tvirtinta švietimo taryba, kurią 
antrąjį-dešimtmetį, tun būti su- sudaro: A. Rinkimas — pirmi-

ŽINIOS IŠ TORONTOtėv. K. Venslovui, O.F.M., ir
apylinkės lietuviam kunigam. $v. Jono Krikštytojo parapi- 
Didelė bažnyčia buvo pilna ja gruodžio 1 šventė savo 40 
žmonių. Giedojo puikiai pa- metų, sukaktį. Iškilmingose pa
ruoštas choras.

________ ____________ _ Pamokslus.? pasakė vysk. J. 
vykdomųjų organų pranešimai, macijos vicepirmininko. Prezi- ^right ir jtrel. J. Balkunas. 

Kalbėjo angliškai ir lietuviškai. 
Prelatas savo pamoksle primi
nė lietuvių tautos artimus san-

— Bronius Pulkauninkas, il
gametis Telšių miesto ir apskri
ties komendantas, lapkričio 30 
mirė Michigan City, Ind. Buvo 
gimęs 1891 rugsėjo 19 Vaitkų- 
nų km., Ukmergės apskr. Kari- ■ 
nėję tarnyboje buvo nuo 1916. 
Dalyvavo kovose prieš bolševi
kus ir lenkus.

Jaunimo centrui aukojo

Po 100 dol.: N. N. Woodhaven, N.Y.
Vladas ir Albina Balsiai, Woodhaven, N.Y. įrašo 
mos mirusius.

Petras ir Eugenija Minkūnai, Woodhaven, N.Y. (paža
dėję daugiau)
Mr. Mrs. V. Zikaras, Woodhaven, N.Y. ao clCTelamle> dr. E. ir M.

Po 50 dol.: Kazys Bačauskas, Woodhaven, N.Y. (pažadėjęs 100 dol.) Lenkauskų namuose, naujoji 
Dr. H. Lukaševi čius, Woodhaven, N.Y. a.a. žmonos Leo- ptjr v-ba pasiskirstė pareigo- 
nės prisiminimui. mis~ Juozas Račiūnai — pirmi-
Mr. Mrs. George S. Sirusas, Woodhaven, N.Y. (paža- ninkas Stasys Barzdukas — 
žadėję 300 dol.).

— Dr. Domas Jasaitis, ilgo
kai gyvenęs Tampoje, Fla., su 
žmona persikėlė į naują Imtą: 
220 N. 7-th Avė., Mount Ver- 
non, N.Y. 10550. Tel. (914) 668- 
0048. Dr. D. Jasaitis yra pa-

maldose dalyvavo keletas kuni
gų. Jų tarpe buvo ir evenge- 
likų kunigas Žilinskas. Tai pas 
mus dar neįprastas reginys, 
nors ir maloniai nuteikęs daly
vius. Parapija buvo pasaulie
čių darbininkų sumanyta ir jų 
įkurta. Po pamaldų salėje vyko 
iškilminga vakarienė su trumpa 
menine dalimi ir kalbomis — 
sveikinimais.

Toronto moksleiviai ateitinin
kai surengė “įsijungimo dienų” 
užbaigą. Buvo net keli paskai
tininkai: seselė Viktorija iš Put- 
namo, klierikas Saulaitis iš 
Bostono, J. Matulionis ir moky
tojas Balčiūnas iš Toronto. 
Moksleivių privažiavo iš Kana
dos ir Amerikos. Viskas vyko 
seselių vedamo vaikų namo pa
talpose. Dalyvių buvo apie 150.

kviestas “Tėvynės Sargo” re-
daktorium ir ruošia padidintą 
numerį.

— "Krivūlė", kuriai šiuo me
tu pirmininkauja Povilas Dir- 
kis, vienos savo sukakties pro
ga Pedagoginiam Lituanistikos 
Institutui paskyrė 100 dol. įsi
gyti naujausiem lituanistiniam

ro valdžią už savo tautiškumą 
ir tikėjimą. Caro valdžia užda
rinėjo bažnyčias, vienuolynus, 
draugijas, laikraščius. Kovose 
su kazokais už savo teises dau
gelis nukentėjo, o kiti net ir 
žuvo ar buvo ištremti į Sibirą.

_ ______ ___ ____ ___ _ v___ Prasidėjus emigracijai į Ame- 
darytaš planas tolimesnei veik- ninkas PLB valdybos narys, riką, čia susibūrė daug lietuvių 
lai, vadovaujantis šių dienų rea- Jonas Kavaliūnas — vicepirmi- sukūrė Amerikos Lietuvą, 
lybe ir seimo išreikštais pagei- ninka^ JAV švietimo tarybos Pristatyta daug lietuviškų para- 
davimais bei nuomonėmis. pirmininkas, Liudas Tamašaus- Piniu. bažnyčių, vienuolynų, 

svetainių, įsteigta klubų, orga
nizacijų, leidžiami laikraščiai ir 
žurnalai. Baigdamas, prelatas 
ragino ir toliau nepamiršt savo

______ tautos, savo parapijos, savų sulaukusi 70 metų. Jos dvi duk- 
timo tarybos narys ir lituanis- draugijų, savų laikraščių.
tinių mokyklų inspektorius.

vykd. virepirm . dr. Henrikas Naujoji švietimo taryba pa- 
Brazaitis — visuomeninių rei- rengia išsamų penkmečio planą, 
kalų vicepirm., Antanas Rinkū- 

švtatimo tarybos pirm.,

Švietimo taryba

leidiniam, kuriuos leidžia Lietu
vių Enciklopedijos leidykla.

Naujoji valdyba Kas — vicepirmininkas, Kana-
Posėdyje, įvykusiame lapkri- dos švietimo komisijos pirmi-

ninkas, Juzė Rinkūnienė —se
kretorė, Stasys Rudys — narys 
ypatingiem reikalam, JAV švie-

Pagerbta A. šmigeiskienė,

Po 10 dol^ P. Aleksandravičius, Woodhaven, N.Y. (pažadėjęs 038 ~ 
dr. Antanas Klimas — kultū
ros tarybos pirm., dr. Antanas 
Butkus — informacijos vice-

___ _ terys — torontiškė Loreta ir 
Po pamaldų sugiedotas Lietu- detroitiškė ftegina — suruošė 

vos himnas.
Vakare įvyko banketas 

Bus" laikomasi* m-jo PLB sei- liam Penn viešbutyje, 
mo nutarimų švietimo reikalais.

— Lietuvių dienoje, kuri šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
iniciatyva įvyks Los Angeles, 
Calif., 1969 birželio 15, prama
tytos dvi parodos: skulptorės 
Elenos Kepalaitės iš New Yor- 
ko ir Ilonos Pėterienės, kuri šį 
rudenį baigė UCLA meno kla
sę Bachelor of Arts laipsniu.

gražias vaisęs, į kurias susirin-
Wil- ko apie 80 svečių. Tėvas Bene

diktas pasveikino ir įteikė šv.
A.Ž. Tėvo palaiminimą, šmigelskiai,

100 dol.).
G. Bublaitis, Woodhaven, N.Y.
Juozas Arminas, Woodhaven, N.Y.
M. Kazlauskienė, Woodhaven, N.Y. .
A. Gabazienė, Woodhaven, N.Y. (pažadėjusi 100 dol-).
Albina Strimavičienė, Woodhaven, N.Y.

Po 5 dol.: J. Birutis, A. Slikas, J. Visnius, J. Zidanavich, visi iš

1969 — švietimo ir 
šeimos metai

— šiai# metais sukanka pen
kių šimtų metų sukaktis nuo 
Kazimiero Jogailaičio paskelbto 
Lietuvos teisyno. Lietuvių Isto
rijos draugija kviečia visuome
nę šį įvykį atitinkamai paminė
ti. Chicagoje tuo tikslu gruo
džio 15 d. 5 vai. vak. Jauni
mo centre bus suruošta J. Dai- 
nausko paskaita.

atvykę į Kanadą, rodė gražios 
iniciatyvas, pradžioje laikyda
mi lietuvišką valgyklą, vėliau į- 
sigiję prie Simko ežero nema
žą motelį.

Landsbergio dramą “Penki 
stulpai” vaidino latvių teatras, 
gana pajėgus meno kolektyvas. 
Yra vaidinę ir estai.

bus šaukiamos specialios spau- 
Remdamasi seimo nutarimu, dos konferencijos, kuriose

pirm., Milda Lenkauskienė — . pLB valdyba 1969 metus skel- bus atvirai diskutuojami LB 
jaunimo vicepirm., dr. Vytautas jjja “Lietuvių švietimo ir šei- reikalai ir atsakinėjama į klau- 
Majauskas — finansų vicepir- mos metais”. Tų metų tikslai, simus. Pritariama spaudos žmo- 
min., Antanas Gailiušis — sek- darbo gairės ir konkretesni dar- nių minčiai, kad sėkmingai 
Tetarius ir iždininkas. bo pianai bei jų vykdytojai bus bendruomeninei veiklai išvysty-

paskelbti vėliau. Lietuviškoji ii neužtenka kalbėti tik su
Remdamasis PLB konstituci- spauda ir radijas prašomi šią draugais ir pritarėjais, reikia Jonas Mokas iš New Yor- 

Visiem aukojusiam teatlygina Visagalis! ja, dr. H. Brazaitis paruošė v- idėją paremti ir ją populiarinti, ieškoti pokalbio ir su LB kri- ko rodė filmą ir skaitė paskai-
Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe bos veiklos statutą, kuris po dis- PLB valdyba skirs daug dė- tikais. Tegul tik ta kritika bū- tą kanadiečiam.

Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi kurijų ir pataisų buvo priimtas, mesio tarpusavio susižinojimui na konstruktyvi ir kultūringa,
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite Statute nusakomos PLB valdy- — informacijai. Valdybos nuta- Apie PLB valdybos globoja- 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir bos narių pareigos bei jų dar- rimai, darbų planai ir jų vyk- mą lietuvių menininkų išvyką į Siunčiamo Lietuvos pašto
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: bo sritys. Šiose darbo srityse dymas bus patiekiami lietuvis- Pietų Ameriką bus parašyta at- ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra-
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, valdybos nariai veikia savąran- kajai spaudai ir radijui per in- sidrai. lyti: Buitie Šlampa, P- O. Boa
Brooklyn, N.Y. 11221. kiškai, pagal savo pačių pa- formacijos biuletenius. Be to,

Veiklos statutas

FILATELISTAI I

L. žvirkakiis 127, Tsronlu, lt, Ost„ Caneds.

— Dr. Gaurišas Medellino 
universiteto odontologijos fa
kulteto pasiųstas į Ameriką pa
sitobulinti ir apžiūrėti medici
nos mokslo naujovių. Jis jau 
kelinti metai sėkmingai profe
soriauja Medellino medicinos 
institute odontologijos fakulte
te ir yra chirurginės katedros 
vedėjas. Medicinos mokslus yra 
baigęs Vokietijoje, vėliau prak
tikavosi Amerikoje prie univer
sitetinių klinikų.
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Šventė Širdy — darbas rankose
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TREJI METAI NEW YORKO 
VYR. SKAUČIŲ ŽIDINIUI

Prisimenu, kai prieš trejus 
metus pavasari man telefonu 
paskambino ps. D. Surdėnienė 
ir be didelių įžangų pareiškė: 
“Ateik pas mane poryt vakare. 
Kviečiu visas aktyvias ir neak
tyvias vyr. skautes, dabar gal 
jau keletos vaikų mamas. Pa
bandysime ir vėl įsijungti į 
skautišką darbą.”

Sutartą vakarą nuėjau pas 
sesę Danutę. Ten jau buvo ne
mažas būrys sesių. Skambučiui 
suskambėjus, ateidavo vis nau
jos. Susirinko apie 14.

Pradėjome kalbėtis. Tarėmės 
ir sutarėme Įsteigti pagelbinį 
vienetą prie N. Y. Neringos ir 
Tauro tuntų. Vieneto tikslas: 
pagelbėti tuntam rengti muges, 
padėti draugininkėm sueigas ka Balfui. Surinkta ir pristaty- 
pravesti, skautes egzaminuoti, 
dalyvauti nors ir neūniformuo- 
tom tuntų sueigose.

Naujajam vienetui reikėjo ir 
pavadinimo. Nutarta pasivadin
ti New Yorko Vyr. Skaučių ži
diniu. Išsirinkome valdybą, ap
tarėme židinio sueigų planus. 
Nutarėme rinktis kas du mėne
siai vienos ar kitos narės na
muose. Taip prasidėjo mūsų 
veikla.

Sąžiningai kas du mėnesiai

darbių pavyzdžių. Sueigose bu
vo demonstruojama jų gamini
mas ir vyko pati gamyba. Siū
ta, siuvinėta, megzta. Už tat 
mugės metu visuose paviljo
nuose buvo apstu židiniečių ga
minių. Smulkesni darbeliai ati
duoti draugovėm — loterijai, o 
puošnios tautinės lėlės, pagal
vėlės, lietuviškas gintaras, dro
žiniai puošė Židinio- ir Neringos 
tunto paviljoną. Gaminiam ne
trūko pirkėjų, o židinio sesėm 
tai buvo didžiausias atpildas už 
jų įdėtą darbą.

Židinietės vis atrasdavo sau 
naujo darbo, jei rš to darbo 
kam buvo nauda.

Kasmet prieš Kalėdas renka
mi pinigai ir pasiunčiama au-

gana daug vartotų 
rotatorium išleistas 
Kaziuko mugės me- 
loterijon televizijos

Petras- Jurgėla prisimena, 
skautų įkūrimą ’ '

gandinę knygelė “Lietuvos atei
tis”, vėliau “Skautų tarnavimas 
tėvynei”, vadovėliai “Skautys- 
tė” ir “Skautų vadovas”.

— Kaip atsirado lietuviški 
terminai skautų reikeUms?

— Savo vadovaujamuose vie
netuose Rusijoje ir Vilniuje 
vartojau savo sugalvotas lietu
viškas komandas ir skąutinius į- 
vardus. Vilniuje didis kalbinin
kas Jonas Jablonskis padėjo nu
statyti lietuviškus skautybės į- 
vardus, kurie po šiai dienai gy
vuoja. šiuos Įvardus kartu su . 
skautybės idėja paskleidė “Pir
mieji skauto žingsneliai”.

— Maždaug kiek lietuvių per
ėjo per skautijos eiles Lietuvo
je?

— Apie 100,000 lietuvių, vy
rų ir moterų.

— Koks, tamstos supratimu, 
yra didžiausias skautybės nuo
pelnas lietuvių tautai?

— Skautų idealai, turiningas 
skautamokslis, iškylavimas ir 
stovyklinis gyvenimas žavėjo 
mūsų jaunimą. Skautų ideologi
ją ir skautybės sisteirią aukštai 
įvertino Lietuvos kariuomenės 
ir šaulių sąjungos vadai, vi
suomenininkai, mokyklų vedė
jai, eilė kunigų, dr. Vydūnas, 
prof. Stasys Šalkauskis. Lietu
vos skautų šefais buvo dr. Jur
gis Alekna, prezidentai: Alek-

Lapkričio 10 per Laisvės Ži
burio radijo programą buvo 
perduota programos vedėjo Ro
mo Kezio pokalbis su Lietuvos 
skautų įkūrėju v.s. Petru Jur- 
gėla:

— Mielas skautininke, kada 
tr kokiose aplinkybėse 
įkūrei Lietuvių Skautų 
zaciją?

— 1915 pabaigoje

Tamsta 
organi*

Koke bus fio veikalo tu* Mielos Seses 
ir Broliai

perėjo į naujo vadovo rankas. 
Iš tuntininko pareigų pasitrau
kė ilgai ir sumaniai minėtam 

Baigiantis sukaktuviniam me- tuntui vadovavęs s. Česlovas Ki
tam, o taip pat ir 1968 metam, 
noriu padėkoti visom ir visiem, 
siuntusiem 
straipsnius ir nuotraukas ‘Skau-

ta Balfui 
drabužių, 
dainorėlis. 
tu leistas 
aparatas. Loterijos pelną židi
nys paaukojo Atlanto rajono 
stovyklavietės fondui.

Paminėtinos sueigos: poetės 
J. Augustaitytės -Vaičiūnienės 
poeziją skaitė poetė O. B. Au
dronė — Ona Balčiūnienė. Fil
mų vakaras pas s. fil. H. Lu- 
kaševičių,. Popietė pas V. Jo- 

rinkomės sueigom. Sueigos bu- nuškaitę — Leskaitienę, kur 
vo paįvairinamos pašnekesiais, šeirpininkė vaizdžiai papašako- 
paruoštais pačių židinio se- jo apie lietuvių liaudies dainas, 
siu, pav.: tautinių ir skautiškų ir židinietės turėjo retą progą 
švenčių progomis, — dienai pri- pasigėrėti šeimininkės senais 
taikinta tema, kartais šių die- audinių rinkiniais.
nų aktualiomis temomis: šių šių metų pirmoji židinio su- 
dienų jaunimas, modernusis eiga buvo B. Novickienės na- 
menas, naujos knygos ir t. t. muose. Pažymėtina, kad p. No- 

Vienoje savo sueigoje su vickienė yra viena iš pirmųjų • 
džiaugsmu sutikome v.s. E. Put- skautų-čių rėmėjų nepriklauso- 
vytę, vieną pačių pirmųjų skau- moję Lietuvoje, taip pat daug 
čių vadovių nepriklausomoje pasidarbavusi besikuriant Lie-

tapau 
skautu Rusijoje. Pas lenkus bu
vau skiltininkas, vėliau pas ru
sus draugininko pavaduotojas.
1916 rugpjūtyje buvau pakel
tas paskautininkiu. Persikėlęs 
į lietuvių gimnaziją Voroneže,
1917 rugsėjo 9 įsteigiau pir
mąją lietuvių skautų bei skau
čių draugovę. 1918 gegužės mė
nesį Taganroge įsteigiau skau
tų skiltį. Abiem vienetam va
dovavau po 4 mėn. karo ir 
revoliucijų metu.

Vilniaus lietuvių gimnazijoje
1918 spalio 1 įsteigiau mišrią 
lietuvių skiltį, kuri lapkričio 1 
išaugo į draugovę. 1919 pava
sarį buvo 40 skaučių ir 80 
skautų — iš viso 120. Tai buvo 
tuntas, kurį sudarė Birutės ir 
Vytauto draugovės. Vadovavau 
mišriai draugovei, po to tun
tui. Dvasios vadovu buvo kun. 
Kristupas Čibiras. Gimnazijos 
direktorius Mykolas Biržiška 
leido mums veikti okupacijų

_ metų ir buvo tunto globėjas. _
Pirmasis Vilniaus tuntas buvo gandras Stulginskis ir Antanas 
lietuvių skautijos židinys, čia 
nuo pradžios buvo Įvestas reli
ginis, dorinis ir patriotinis 
auklėjimas.

— Kada ir kaip skautybės 
idėja pradėta skelbti Lietuvoj?.

— Skautybės idėją laisvoje 
Lietuvoje pradėjo žodžiu skelb
ti pirmieji mūsų skautai ir 
skautės. 1920 ją plačiai^pasklei
dė pirmosios dvi mano kny
gelės “Pirmieji skauto.-žingsne
liai” ir “Piliečių auklėjimo mo
kykla — skautybė”. Ateities re
daktorius Juozas Leimonas 
“Pirmuosius skauto žingsne
lius” išspausdino sukaktuvi - 
niam Ateities leidiny — 2,000 laukia tamstos parašytos "Lie-

— Veikalas pavadintas “Lie
tuviškoji skautija”. Jį sudaro 
šios dalys: istorinė apžvalga, 
nuopelningumas, didvyriš
kumas, tautos prieauglio ugdy
mas. Istorinė apžvalga apima vi-.» * ° * ouoiyoiuuD ix uuuuauoas onau1
sų mūsų skautijos organizacijų tų pastogei”
bei Šatai veiklą. Veikalas pa- . Dėkodama už gražų bendra- 
vaizduoja. kaip mūsų skautija darbiavimą šiais metais, tikiuo- 
ve*kė Lietuvoje, lenkų paverg- sį ir toliau tokio pat bendra- 

krašte, ^Latvijo- darbiavimo kaip iki šiol. Nepa
mirškit ir toliau rašyt, fotogra
fuoti ir tuo praturtinti “Skau
tų pastogę” — mūsų Atlanto ra
jono vienintelį skautų skyrių 
lietuviškoje spaudoje.

Skautiškas ačiū visiem ben
dradarbiam!

Budžiu

je, Amerikoje ir po antrojo di- > 
džiojo karo tremtyje; kaip pasi
reiškė tarptautiniuose sąskry
džiuose; kuo pasižymėjo arti
mo tarnyboje, kultūrinėje ir 
tautinėje veikloje, kovose dėl 
Lietuvos laisvės ir t.t. Atskiras 
skyrius pabudina lietuviškąją 
skautybę — jos apraiškas; už
davinius, tradicijas ir pabrėžia, 
kuo ji skiriasi nuo kitų tautų 
skautybės. Bendrai, veikalas 
ryškiai pavaizduoja jau
nuomenės pastangas u g d y - 
tis tikrais skautais ir skautė
mis, įvairius sugebėjimus, skau
tišką seseriškumą ir brolišku
mą, vienybę ir pasiryžimą tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui. Tokia buvo ir privalo bū
ti lietuviškoji skautija. _

— Nuoširdžiai dėkojame 
tamstai už atsilankymą Į mūsų 
studiją ir įdomų pokalbį. Linki
me tamstai ir visai mūsų skau- 
tijai geriausios sėkmės,—bai
gė pokalbį programos vedėjas 
Romas Kezys.

Smetona. Daug mokytojų buvo 
aktyvūs skautijos vadai ir va
dovės. Skautiškoji lietuvių lite
ratūra ir spauda, sueigos, kur
sai, sąskrydžiai, stovyklos — vi
si šie veiksniai darė didelės į- 
takos jaunimo dvasiai. Jauni
mas, gavęs iš skautybės . daug 
dvasios peno, su pasišventimu 
tarnavo Dievui, Tėvynei ir Ar
timui. Skautiškąją mokyklą išė
ję vyrai ir moterys šioje idea
listinėje tarnyboje davė apsčiai 
vertingų įnašų į lietuvių tautos . 
gyvenimą, čia išryškėja ir dide
li nuopelnai Lietuvai. .

— Skautai su nekantrumu

egz. ir atskira knygele 1,000 tuvių skautuos istorijos". Kada 
egz.

— Rodos, vėliau tamsta da- — Lietuvių Skautų Sąjungos
vei daugiau skaidinės literatu- Tarybos Pirmija yra nutarusi 
ros? ją išleisti. Atrodo, kad ateinan-

— Taip. 1925 išleista propa- čiais metais bus išspausdinta.

jos sulauksimo?

tiulis. Jo vietą užėmė visiems 
gerai žinomas skautas - vado 

korespondencijas, vas ps. Ramūnas Kalvsitis. Bro
liui Ramūnui visi linkime iš
tvermės naujose pareigose ir 
ilgai darbuotis skautiškojo jau
nimo ugdymo darbe.

Platesnis aprašymas bus pa
teiktas kitoje “Skautų pastogė 
je”, sausio mėn. pradžioje.

Worcesterio broliai atlieka 
karinę prievolę Vietname

Tolimame Vietname šiuo me
tu atlieka karinę prievolę šie 
Worcesterio broliai: s.v. si. kpt. 
K. Gedmintas, s.v. lt. A. Gar-

ps. B. Kidolienė, SyS pSj p pajėda ir neseniai 
Skautų Pastogės ped. išvydę s v si. j pipiras ir s.v. 

lt. P. Nakročius.
Iš Vietnamo grįžo s. v. si. J: 

Šermukšnis ir s. v. kand. A. 
štara.'Tikimės, kad jie pailsėję 
ir vėl įsijungs į aktyvių skautų 
eiles.

Rudens lapų šokiai New Yor- 
ke lapkričio 30 Veteranų salė
je Wcodhaven, N. Y., praėjo 
su dideliu pasisekimu. Salėj bu- ■ 
vo tikrai jauki nuotaika. Salė 
buvo dekoruota rudens moty
vais, kurie ir davė jaukumą. 
Ypatingai buvo malonu matyti 
tikrai didelį būrį rinktinio N.Y. 
jaunimo, šokiam grojo “Back 
Door Man” orkestras, kuriame 
vargonais groja skautas Algis 
Urbelis.

Naujas tuntininkas Bostone
Gruodžio 1 iškilmingoje su

eigoje Bostono Žalgirio tuntas

Worcesterio Neringos tunto 
tuntininkė ps. Danutė Marcin
kevičiūtė sukaktuviniu metų 
proga LSS Vyr. Skautininkės 
apdovanota Tėvynės Dukros žy
meniu.

Ta pačia proga Neringos tun
to vadovės vyr. sk. v.sl. D. Do- 
mantienė ir vyr. sk. v. si. I. 
Markevičienė pakeltos i paskau 
tininkės laipsnį.

Lietuvoje, Vilniuje.
Kitą kartą sueigą perkėlėme 

Į dail. V. Igno namus, kur tu
rėjome progos išklausyti jo pa
aiškinimų apie modernųjį me
ną, pasigrožėti paveikslais ir 
skaidrėse pamatyti daugelį di
džiųjų menininkų kūrinių.

Ne vien pašnekesiais ir ka
vute apsiribojo židinio veikla. 
Griebtasi Įvairių darbų. Suma
nyta suruošti bendras, skautiš
kas Kūčias. Sumanyta ir įvyk
dyta. Židinio sesės pasiskirstė 
darbais, kad Kūčių stalui ne
trūktų tradicinių lietuviškų Kū
čių valgių. Pirmose skautiško-

Z- 
tuvoje mergaitėm skautėm. To- f J 
je pačioje sueigoje spalio 13 
dalyvavo Lietuvos skaučių ve- Įk,' 
teranė v.s. V. čečetienė.

Negalima pamiršti, kad dau- ■ 
gelis židiniečių šiuo metu eina I 
atsakingas pareigas Atlanto ra- ■ 
jono ribose, židinio iniciatorė M 
Danutė Surdėnienė, persikėlu- jfM 
si Į Philadelphiją, vadovauja 
Philadelphijos žemaitės draugo- į * 
vei. S. Lilija Milukienė šiuo L'"* 
metu yra LSS Atlanto rajono 
vadeivės pareigose. S. Danutė 
Siemaškienė — LSS Atlanto 
rajono tautinio lavinimo sky- ||| 
riaus vedėja. Ps. Irena Vilga- ~~ ' ■ ■- . -- — — . . . Liet. Skautų Sąjungos pirmūnas va. Petras Jurgėfa kalba juMMjinėJe sto-

Ne* Yorko vilkiukai sueigos metu. Vilkiukų tarpe (k.) d-vės adjutanats psl. Algis Kidolis, vidury buvęs vil
kiukų dr-kas s. Vyt. Kidolis, dabartinis Tauro tunto tuntininkas. Nuotr. P. Bivainio

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DOVANAS į LIETUVĄ
ir įvairius U SS R kraštus

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
' • Ine.

se Kūčiose Apreiškimo parapi- lienė — N. Y. Neringos tunto vykioje i963m. Manomet, Mass. 
tautininke. Ps. Birutė Kidolie
nė — LSB rajono spaudos sky
riaus vedėja ir “Skautu Pa
stogės” Darbininke redaktorė. 

Bet vpač nepamirštamos yra 
visos židinio sesės, kurios vi- 

Kitoie sueigoje prasidėjo pa- suomet išlaiko linksma skautiš- 
ti didžioji darbvmetė — pa- ką nuotaiką tiek planuodamos, 
ruošiamieji darbai Kaziuko mu- tiek dirbdamos. Tai parodo su- 
gei. eieų metu skambanti pvva skau-

Sesės pagamino įvairių rank- tiška daina. ps. B. Kidolienė

jos salėje lūžo stalai nuo val
giu, švitėjo skaučių pagamin
tais šiaudinukais papuošta eglu
tė, aidėjo kalėdinės giesmės. 
Jautėsi tikra šventiška nuotai-

Tragiškai žuvo psl. Svajūnas Dabrila
Lapkričio 11 d. \Vorcesterio kino su Svajūnu, atiduodami 

skautam paliks kaip liūdesio jam paskutinę pagarbą, taip pat 
diena. Tą dieną iš jų tarpo at
siskyrė vienas iš geriausių ir 
pavyzdingiausių skautų —Sva
jūnas Dabrila. Jis nėra aplei
dęs nei vienos skautiškos išky
los ar stovyklos: Šią vasarą bu
vo V-je tautinėje stovykloje ne
toli Chicagos, o prieš porą sa
vaičių dar kartu su kitais drau-

A f A

Pulk. Broniui Pulkauninkui
mirus, jo našlę, dukrą Danguolę Bartkuvienę ir Alto 

pirmininką inž. Eugenijų Bartkų, nuoširdžiai 

užjaučia

J. K VALIŪNO ŠEIMA

sugiedojo Marija, Marija ir— 
Ateina naktis....

Skautų ir skaučių draugovės 
Tr tuntų vadovai dalyvavo jo 
laidotuvėse. Su vėliavomis pa
lydėjo jį į bažnyčią, o po pa
maldų į kapines, kur, pasibai
gus laidotuvių apeigoms, vėl vi
si sugiedojo Marija, Marija... 

gaiš planavo ir dalyvavo dvie- ir Ateina naktis... Laidotuvė- 
jų dienų iškyloje gamtoje. Vi- se taip pat dalyvavo visa gim- 
sucmet mielas ir paklusnus ir nazijos klasė, kurioje jis mo
viau mėgiamas. Už gerą darbą kėši, taip pat didelis skaičius 
ir sumanumą buvo Vyr. Skauti- lietuviškos visuomenės, kuri pa 
ninko apdovanotas Pažangumo lydėjo Svajūną į paskutinę po- 
žymeniu. ilsio vietą.

“Skautų Pastogės” redakci
ja kartu su Worcesterio skau
tais reiškia gilią užuojautą Sva
jūno tėveliam ir sesutei Astai. 
Mes liūdime kartu su jais, nes 
jis buvo mūsų visų brolis —

Jo tragiška mirtis pačioje 
jaunystėje, vos sulaukus 15 m., 
sujaudino visus tunto skautus. 
Laidotuvių namuose per abi 
dienas prie jo karsto skautai ir 
skautės stovėjo garbės sargybo
je. Paskutinę dieną visi atsisvei- skautas.

{Licensed by Vnešpotyllorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
Tel. (212) 581-6590

(212) 581-7729

, New York, N.Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street .................
e BALTI MORE, MD. — 1900 Fleet Street .........................
e BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue . ................
e BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ....... ................
e CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ------------
o CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue —.... 
o OETROIT, MICH. — 11601 Joe Campau Avenue --------
o FARM1NGDALE, NJ. — Freewood Acree ........ ..........
o HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Joe Campau Avenue 
o HARTFORD, CONN. — 122-126 Hilleide Avė................
o JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomery Street ..—.....
o LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue ....
o NEWARK, NJ. — 250 Market Street ------------- -
• NEW YORK, N.Y. — Z8 Second Avenue ........... .
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue
o RAHWAY, NJ. — 717 W. Grand Avenue ..........
o R OCH ESTE R, N.Y. — 558 Hudeon Avenue ........
• SO. BOSTON, M A SS. — 396 W. Broadway .........
• SOUTH RIVER, NJ. — 41 Whitehead Avenue
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street
• TRENTON, N J. — 1152 Deutz Avenue . ..............
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street ............

HE 5-1654 
DI 2-4240 
IN 7-6465 
TX 5-0700 
HU 6-2818 
PR 1-0696

... 363-0494 

.. 365-6740 
. 249-6216 
HE 5-6369

... DU

... Ml

.. OR

... PO

5-6550
2-2432
4-1540
9-4507

... 381-899T 

.... 232-2942 
. AN 8-1120

CL 7-6320 
... 475-9746 
... EX 2-0306 
... RE 2-7476



choro 11 liet

mybės, Barbutė ir Pilypas, $ą

Užstalės daina. Tinginė bobų*

Jieva, Jievuže, Augu pas tėve-

Kur BanoMoįa Nemunėlis,

,16 liet kūrinių: Kur banguo
ja Nemunėlis, Suvirtas, Pate
kėk aušrine, Siuntė- mane mo
tinėlė, Pilu stiklelį, Kur bakū
žė samanota, Ilgesys, Kur tas 
šaltinėlis, Aria iš op. “Graži
na”, Tėve Mūsų, Sveika Mari
ja ir Šventa Naktis.

STM9
lię-ĮgĮc tyąįfliriMįĮK a*alQ toBMbr 

tu “Dešimtuko” turnyrai iwks 
grųodžto 1445 (Wi»te. 
Ohio. Turnyrą nougią SĄL- 
FĄSSkgęs ęęutrų vaidyM. M* 
ginant Clevelando X«SiK žaibo 
Stalo tpnisn sukniai

Turnyras bus vykdomas tik 
vyrų klasėje, taškų sistema, t. 
y. žaidžiant kiekvienam su kiek
vienu.

Turnyre dalyvauti kviečiami 
šie iškilieji stalo tenisistai: P. 
Gvildys, Jonas Kavaliauskas, 
Rimas Kavaliauskas, B. Žemai
tis, J. šoliūnas, V. Grybaus
kas, V. Kleiza, J. Nešukaitis, 
E. Vaičekauskas, A. Krasaus
kas, E. Zabiela, dr. A. 
Nasvytis, Jaunutis Nasvytis, V. 
Nasvytis, Ąlg. Nasvytis,- Jr., J. 
Gerulaitis, A. Banys, Varnas, 
Genęius. Apart šių žaidėjų yra 

na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend dar pakviesta keletą mūsų vete- 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos.

. Tėvynės Meilė Nemari, 
A. Dambrauskaitės įdainuota 
13 liet dainų: Ramunės daina, 
O naktuže rami, Pradalgiuose, 
laepė tėvelis, Dobilėlis, Na, 
tai kas? Tulpės, Tėvynės mei
lė nemari, Jau atėjo rudenė-

■- Lietuvos Kanklės; O. Mi
kulskienei vadovaujant įgrota: 
Pas močiutę augau, Suktinis, 
Supinsiu dainužę, Pas motulę, 
Rugučiai, Lenciūgėlis, Naujie
nos, Sėjau rūtą, Siuntė mane 
motinėlė, Kepurinė, Per girią, 
girelę ir Sveikas Jėzau.

Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu (^rota^ie 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palankėj, Laisvės varpo dai-

H 4*—i** V. B»ta» FradmBe. n, W. Startus, 
tn«i«M.cm ■gyTJ^ ž- F*u*gyr?< J- Ksmk, Huto. Pa-. 4- Startas, 

Htata, N-H, *. Aflgaita, P«>
■ «s it » -.-.-,- _ ’**»*• >■ 4.-W- L *»*■♦ «~s. Atartutafc Wfr įs, M.IM,San. T. Sūnaitis, 
tėM^Ovm- Wf*, B4;., p. Mrtsys. o

(W» 8W?, N y., u i* 
Kw. Hutai. N.Y.. P K* 
ms. Canhnteu M»l, G- Siu- 

vw 
J- Dmftmkfe Woodh* 

W. N-¥.4 a Skurvidiene, £ 
Nęwark, N.Y., W- A. Ceratas, 
B. SL Dauis, BU V. Daugėla, 
WasK, D-C-, L Kazlauskas, Gt 
Neck, N.Y.

K- Simanavičius,

Iškauskas,
Patoraon, NJ., 
Mayvood, NJ., 
Nevari, NJ., J.

H.
J-

V. Dabušis,

Adamonis, L.

nė, Brooklyn, N.Y., P. Stri-

TO PLACK 
Y0URAD 

CANCEL OR CHANGE
Tel: GL2-2923

SERVICE

PET CENTER
We’ve Got A Pet For You ....

Tins Week SALE — tank set-ups, 
fish & birds. Ūse your Everything 
Card Richmond Discount Aquarium 
465 Richmond Avė., P. R. 448-6688

..gta. -.Ik, 1J.1I-JĮLJUĮ į".L j.!! . : 1 ■■ JL-1!

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863 

460 We$t Broadvty, South Boston M«ss«ęhusoHs 

"Kur tūkstančiai taupo miiųonus’ 

ALFRED W. ARCHIBALD 
Preadent

fita banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbte konsulas ądv. Ą. 
O. bnaiina ir adv. Jonas J. Gngaois. Reikaw su patarnautojais gv 
Wna susikalbėti ir BetuviikaL • Turtas (Assets) virš *132,800,000

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka 5% rūšių taupomus pinigus.

KODĖL?
O kodėl Kalėdų dovanoms kokio blizgučio nepakeisti į 
knygą? -Juk Jūs mėgstate lietuvišką knygą ir ją mielai 
skaitote. Ir Jūsų Šeimos biblioteka dar nėra pilna. Lietu
vių Enciklopedijos leidykla kviečia Jus pasirinkti:

1. Lietuvių Enciklopedijos 35 tomus
2. Vinco Krėvės Raštų 6 tomus
3.
4. Pulgio Andriušio raštų 3 tomus.

Kas pageidautų, atskiru susitarimu galėtų gauti labai pa
lankias išsimokėjimo sąlygas. Rašyti šiuo adresu:

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 
361 W. Broadway, P.O. Box 95 
So. Boston, Mass. 02127

RECOLOR CARPETING 
SOFA—DOG STAINS 
Your Home Clean Glow 
Ali Work Guaranteed 
------  CaU MU 9-1910 ------

rimas, A Petraitis, S. Levickie
nė, RĖb. Hill, .N.Y., K. Miklas, 
H. Miklas, Great Neck, N. Y. 
S. Citvaras, Jackson Hgts., 
N. Y., J, Bastis, Ozone Pk., N. 
Y., J. Jakaitis, Flushing, N.Y., 
M. Omas, Elmont, N.Y., M. 
Schwed, Eliz. N. J., J. Tama
šauskas, Paterson, N.J., P. Mil- 
ler, Bloomfield, N.J,, A. Stan- 
de, Lawrence, Mass., V. Šni
pas, Westwood, Mass., A. Sabai- 
tis, Brockton, Mass., P. Jozai- 
tis, S. Boston, Mass., Z. Sprin
džiūnas, P. Stanelis, Worcester, 
Mass., Kun, C. Batutis, Phila, 
Pa., S. Miknius, New London, 
Conn., K. Chutela, M. Matulio
nis, P. Miksys, Cleveland, Ohio

Podges, Ri- 
A. Wshner,

Pu 3 deL — Kun. V. Masiu
lis, J. Juodis, M. žižys, F. Gus
tas, S. Kačinskas, A. Cergelis, 
V. Plaušinis, A. Stuporas, Z. 
Bacevičius, A. Markevičiūtė, M. 
White, B’klyn, N.Y. O. Gobu- 
žas, Maspeth, N.Y., Dr. A. 
Goėldneris, Flushing, N.Y., J. 
Bortkevičienė, Jamaica, N. Y., 
A. KenSj Great Neck, N.Y., 0. 
Jankevičiūtė, N.Y., F. Urban,
S. Ozone Pk., N.Y., V. Labu
tis, V. Gedvilas, A. Riekus, 
Rich; Kili, N.Y., A; Šimkus, R 
Markevičius, E. Gagas, E. Ke- 
zienė, Woodhaven, N.Y., Z. Pa
kalniškis, Hartford, Conn., J. 
Shoftas, Waterbury, Conn., S. 
Augaitis, Watertown, Conn. 
P. Karosas, New Britain, Conn., 
P. Kalvynas, Worcester, Mass.,
T. Aleksonis, Braintree, Mass., 
V. Kamaitis, Millbury, Mass., I. 
Grubinskas, J. Uždavinis, J. Vai
čaitis, S. Boston, Mass., A. šie- 
petis, Easton, Pa., V. Romanas, 
WiĮkes Barte, Pa., V. Balulis,

PLANNING 
A PARTY or A OANCE 

At your Service 
Band and Entertainment 

CaU AT 9-1027 ask for Mr. Dailey

GENERAL PAINTING
CEILINGS $12 - ROOMS $35

Also plastering. Old walls repaired 
with sheetrock or paneling. Clean 
and dependable. Call: 846-9624

‘Mūsų Lietuvos” 4 tomus

Po 1.50 dol. H. 
chmond Hill, N.Y., 
E. Cleveland, Ohio.

Po 1 dol. — A.
Skwar, 0. Sulaitis, P. Tumė
nas, P. Pusnikas, J. Milius, A. 
Bundonis, S. Stetckis, M. 
White, V. Alekna, E. Cerekis, 
P. Urbonavičienė, J^ Petrėnas, 
P. Kazickas, J. Kulikauskas, P. 
Laureckis, A Cinikas, K. Nor
vilą, B’klyn, N.Y., V. Stasiūnas, 
M. Stačius, I. Razmantas, S. Lū
šys, Rich. ifilį N.Y., R. Reme-

t, ...... __________ —____ __________________ vaLŪZEVD za, Ozone Pkf“N.Y., L. Visgai-
. Žibuoklės, L. Stuk© mote- iš New Yorko. Vienkartinės do- “į į nmTsSiri tis’ Jamaka’ N Y- J- Pakalka» 

rų seksteto įdainuota 14 bet vanos skiriamos pirmų tnjų vie 
dainų’ Ruduo, Gėlių daina, Vėl tų laimėtojams.

ranų, kurie paskutiniuoju me
tu nesirodė aktyviųjų žaidėjų 
eilėse.

Turnyras vyks Cleveland 
Tablę Tennis, 788 East 152 St, 
Cleveland, Ohio. Telefonas: 
(216)—541-0634. Pradžia 12 v. 
Sekmadienį turnyro tąsa nuo 
10 vai. ryto.

Turnyro laimėtojui teks Pa
saulio Lietuvių Inžinierių 
Architektų Sąjungos Ctevelan-

GENERAL AUTO BODY 
SERVICE

Open from 7 AM to 6 PM 
Over 30 years of experience 
Ferry Avė & Fillmore Street 

Camden N.J.
Call 609 - 966-8678

TeL (212) 497-8865

Alfa Jeweler~

ir

lis, Kam šėrei Žirgai* Sėdau do pereinamoji taurė,
po Wėho, (X hemeh yien^ 1960^ met<|
rnr Vakaras. « - * jjūmętojąs yra Pranas Gvildys

RAbIJO PROGRAMOS
Valanda

Ryliškis, F. H. W. MALĖ

INSPECTORS: Electrical & Mecha- 
nical, Sheet metai, Wire men, As- 
semblers, Machinists Millers, Drill 
press, Power press and Tool crib 
attendants with some experience — 
TALLER & COOPER INC. Div. 
LITTON INDUSTRIES, 75 Front 
St., Brooklyn (212)858-0500

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

Charm Beauty Shoppe
REGINA CSELIEN® — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

267 SL Nicholas Avė., Ridgewood, N.Y.

Dr. Jokūbas J. ^ikas,1016 Schfei- M Pakutka, A Malinauskas, 
fer Rd. iiisMo VfJ 07205: tel 201-Hius o, uh. w N y., L Kazakvičienė, J. Pau-

geg^7 tna?“s’ ,A”e!a®> Tenisistai,negavę iki gruodžio ' KY^V.^P^uteS,*5^

” 7 pakvietimų ir norį dalyvauti N.Y., P. Stapelis, Conunack, N.
vA. a turnyre, prašomi kreiptis į tur- įieątais 9-ie vąL ryto WHBi 195,9 Y., J. Baltus, Smithtown, N. Y.,

č^j5’ A. Eedronąs, New Hyde Pk., ŠALFASS-aos 4-1288. 62-15 69th PI, Middle “ _ \ ’N.Y., J. Žaliaduonis, N.Y., G. 
Penikas, Md^iOe, N.Y., J. Ky
bartas, Amstetdam, N.Y., A. 
šaulys, Patersųn, N.J., C. Ku- 
Įąs, Fairview, C. Matonis, 
Ąsbury Pk., N. J-, K. Ciuode-

kyk, Aunu, aunu baltas kojas, nyro vadovą. 
Myliu tave, Plaukia sau laive-
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš <ų>. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų cho

Centro Valdyba vate*»

Kas norėtų skelbtis Darbininko

ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo-

VedMaa
8TKP. MI24KU8 

WLYN — 1360 kilocycles 
Ir FM 101.7 banga

Textured vinyl and wrinkle spray- 
ers modem water washed booths, 
stėady year round work, f ringe be
nefits inctuding Blue Cross, Blue 
Shield & paid holidays — N ANĖS 
METAL FINISHING — 305 Third 
Avenue West, Newark, N.J. (201)
484-6406.

LPN’s
or

RN’s

MEISTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

miegamųjų apstatymui.
Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE

vėnų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Pląulaa žąselę, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys

Visi padėkime

LIETUVOS 
KANKINIŲ 
VARD^

ĖRą., N.J., S. Kontrimas, Irving- 
■a«ton ton, N-J-, F. Vaškas, 0. Balčiū-
' brockton, m‘ nienė, Newark, N.J., A Aidu-

Vedėjaa P. VIŠČINIS kas, Clifton, NJ., C. Katilius, 
Dorchester, Mas?., K. Janiūnas, 
Cambridge, Mass., V. Zenkus,

173 Ąrthur SL, Brpckton 18, Man. 
TeL JU 6-7209

irumaksy, Newton Centre, Mass., 
SekmatNemais nq» u iki 12 vM, J- Norkus, Lawrence, Mass., A. 

Tilenis, Kr Lumis, M. Pechulis, 
TjgrtiviARŲ MFT.rnDT.T7 Mikalonis, So. Boston, Mass.,

lĮjmn 4 n»L Visiems, prie kalendoriaus išlaidų

Apply in Person 

JONĖS NURSING HOME 
Naugatuck, Conn.; 203 - 729-4529 

Live In Facilities

Automotive Used Car recondition 
man and maintenance man for used 
car lot. Excellent salary plūs fringe 
benefits 40 hrs week plūs overtime 
CaU Mr. Tim Byme — Vince Byroe 
Chevrolet, 251 Main St. Mt. Kisco, 
N.Y. 914 MO 6-5144

336 East 86+h Street — Tel. TR 9-0400 
(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

H. W. FEMALE HELP WANTED

marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
0 čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę.

Iš šio sąrašo išsirinkus tris il
go grojimo plokšteles, moka
ma tik penki doleriai Atskira 
plokštelė kainuoja 2 doL (anks
čiau buvo parduodamos po 4 
dol. 'Norį įsigyti papigintų

įamžinti pąminklinėja 
lietuvių koplyčioje 
šv. Petro bazilikoje Romoje. 
Laiko jau nedaug. 
Neatidėliokite įrašyti save 
ir savuosius koplyčios 
kūrėjų tarpe.

Aukoms adresas:

LITHUANIAN MARTYRS 
CHAPEL FUND
2701 West68th Street 
Chtoago, IH. 60629

---------------t ——>—  ------------- -------- - hbrujuuic, tmuAKcnro
kita. PnutaHjtf: Patricia Bandža ir mog y- i$ neatsiliepusių.'
A^is ved^jąs—Rąą>h Dėkinga DARBININKO
Valatką. 15756 Lesure. Detroit, Midi. Administracija

PORTERS — NITE SH’lFT 
8 PM to 4 PM & 11 PM to 7 AM 

Steady jobs for large restaurant — 
good salary excellent benefits and 
free meals for International Hotel 
J.F.K. Airport. Call 995-9000 ask 
for Mr. Gus.

MATURE TYP1ST 
Some Bookkeeping 
Good Penmanship

Hrs. 9-5 (Sat. Bonus), liberal bene
fits 11 holidays. Apply: Diocesan 
Cemeteries 31 Mulberry St. New- 
wark, NJ.

Machine Assemblers - Machinist - 
Model Makers immediate positions, 
steady excellent conditions; Stein- 
way Station on IND Subway Tele- 
Sonic Packaging Corp 37-11 35th 
Avenue Long Island City — CaU 
361-2550

HARTFORD, CONI1.
. ALG. EgLAGONAVIC 

85.7

pittsburuh, pa.

PHft.ADEI.PHIA, PA.

DISPLAY

FAULMAK WIGS

Wlgs - Falls - Wigglets 
Custom and Ready-Made- 

166 West 72nd Street N. Y. C. 
Tele 799-4030 — Special Prices

PATS AUTO BODY 
COLLISION SPECIALISTS

CLERK TYPIST
Some experience

General Office Work
Midtown

Call LO 4-5370 — Ext. 25

plokštelių, prašomi rašyti: Dar
bininkas, 910 WiHoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Persiuntimui pridedama 50 c.

120? C^an SU PMla, F*. 18123

Prenumeratoriai, pakeisdami

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO

on foreign and domestic cars 
You Can’t Best Pat’s 

For Quality and Service

YE 2-7542
61-15 32 Avenue, Woodside 

90% of our customers are

reikalais kreipkitės j gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darinis.

Mantui & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

Gtendale, N.Y. 111227

WATERBURY, CONN. 
WWCD - AM - 1940 

AJĮT. PAUUU8

BekiRpA 8 38 W IteSO ryt*

RETAIL TĄILOR * DROP STORE 
for sale Parkchester area Bronx — 
very reasonable. This is a great op- 
portunity to become well-to-do —- 
great potautiaL CaU LARRY, 655 - 

, B342

Ta 894-4188
PARDUODAMA VAZOTŲ LABOBATORUA Ir rttaas. PtaCtai žtaoml vato- 
M M nwrth wwnwtiRnn Ubui pelninga įmonė. RatyU: P. Dekon, 
North Bta., PiO. Box 8112, Muvuk, NJ. 07104.

Trainee Wall St. Become a regist’d 
Rep. excellent opportunity for ag- 
gressive, hard working Lithuanian- 
speaking person with individual in- 
itiative who expects to develop a 
Lithuanian Div. leading to manager- 
ship. Minimum salary, liberal com- 
missions after training period. Call 
943-5967 for appointment.

W0MEN
WILL TRAIN LIGHT FACTORY 
work 7 AM - 3:30 PM A 3:30 PM to 
midnight, premium pay for evening 
shifts Cosmetic Finn air-cond’nd. 
Liberal benefits, near 241st SL sub- 
way Nice Pak Products, Ine. 150 N. 
MacQuestin Pkway Mt. Veraon, NY

Mechanics
Excellent Opportunity for Men 

looking for new future in 
high paying elevator Industries

MULLAR ELEVATORS 
501 West 42nd Street. N. Y.C.

Call 279-3000

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YOBKE

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Avė. (65-86 SL) — TR 8-8047 
RMgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 Steinway Street —- AS 4-3210 
Florai Fark, L.I.: 258-17 HIIMUe Avė.
E. Northport, UI.: 250-A Lark FleM Rd. 516-757-0601

Frankltn 3ųn UI.; 981 HompatMd Tpfce.
FlusMnge; 41-06 Main Stnrtt — Hl 5-2552 

Jackaon Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

PoughkeepMC, N.Y.: 450 Main SL — 014-454-0070

♦37-7677 .



. — N.Y. AHo skyrius, kuriam 
vadovauja dr. A. Skėrys, kitais

PĄailįįiMcas 1969 m., gruodžio 11 d.jnr. 81

Ona Miliauskienė, 76 m. 
amžiaus, gyv. Long Island City, 

'.metais Vasario 16 minėjimą N.Y., mirė gruodžio 9. Laidoją- 
ruošia irgi Webster Hali patal
pose. Kalbės dr. D. Jasaitis.

- Lietuviškojo kryžiaus raikš
čiu pasitarimas iras gruodžio 15, 
sekmadienį, 2:30 v. popiet Mas
petho lietuvių piliečių klubo sa

lėje. Kaip žinia, Flushing Mea- 
dows parke lietuviškas kryžius

ma gruodžio 12 d. 10 vaL įš 
Apreiškimo parapijos bažny
čios. Paliko liūdinčias 3 dukte
ris: Oną Kummer, Beną Len- 
non ir Adelę Otto, brolį Juozą 
Sinkevičių bei kitus gimines, 
anūkus ir proanūkus. Laidotu
vėmis rūpinosi Thomas F. Dal- 

- - , ton laidotuvių ištaiga. 29 At
buvo padaužų apdraskytas. Jis lanticA 
reikalingas skubaus gero re
monto. Kryžiui globoti komite
tas ir šaukia platų pasitarimą, 
prašo organizacijas atsiųsti sa
vo atstovus, kad būtų kuo dau
giau žmonių.

"Jaunystės kaliu"—tokiu var
du laikraštėlį leidžia N. Y. moks

leivių ateitininkų Marijos Peč- 
kauskaitės kuopa. Laikraštėlis 
spausdintas šafirografu. Redą- 
"guoja Jurgis Oniūnas, jam tal
kina Algis Norvilą, Rasa Navic
kaitė, Bernadeta Tutinaitė. Be 
jų dar prisidėjo: Rita čepulytė, 
Jonas Vainius, Rasa Kregždytė, 
Vytautas Navickas, Rūta Oniū- 
naitė, Monika Vainiutė.

Moksleivių 
rinkimas bus 
šeštadienį, 2 
kų namuose. 
Brooklyn, N.Y. Bus diskutuoja
mas Ritos Cepulytės straipsnis 
“Kokia yra šiandien grėsmė lie
tuvių tautai čia išeivijoje, lie
tuviams ištremtiems į Sibirą”. 
Straipsnelis yra atspausdintas 
“Jaunystės keliu” antrame nu-

■ Algirdas Mažukna, 50 m. am
žiaus, anksčiau gyvenęs Wor- 
cester, Mass., o paskutiniu lai? 
ku su motina našle Ieva Brook
lyn, N.Y., nuo širdies smūgio 
mirė lapkričio 29. Palaidotas 
gruodžio 3 iš šv. Kazimiero pa
rapijos Woreester, Mass., šv. 
Jono kapinėse. Nuliūdime pali
ko motiną Ievą Mažuknienę, 
sergantį brolį Bronių ir seserį 
Prancišką su šeima bei kitus 
gimines, kurie visi dar skau
džiai prisimena mirtį Algirdo 
brolio kun. Antano Mažuknos, 
garsaus marijono misijonie- 
riaus. Reiškiama padėka kuni
gam už palaidojimo apeigas, vi
siem už velionies aplankymą, 
maldas, užprašytas mišias, gė
les, užuojautas bei dalyvavimą 
laidotuvėse.— Nuliūdę motina, 
brolis Bronius ir sesuo Pranciš-

ateitininkų susi* 
gruodžio 14 d., 
v. popiet Navic- 
439 Lincoln Av.,

ln£ Ignas Gasiliūnas su žmo
na Jadvyga išvyko į Puerto Ri- 
co atšvęsti savo trisdešimties 
metų vedybinio gyvenimo jubi
liejaus.

Kalėdų dovana tik už 6 deri. 
Linksmų Kalėdų plokštelė su 
12 giesmių ir ši|uvos Religinio 
kongreso plokštelė (Šiluvos 
koplyčios pašventinimo apeigos 
bei koncertas). Rašyti: Darbi
ninkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221 arba 
skambinti GL 2-2923.

Mokyklos kalėdinė eglutė ren
giama gruodžio 28, šeštadienį, 
2:30 v. popiet Liet. Piliečių ri
jos trečiojo aukšto salėje. Pro
gramą attiks patys mokyklos 
vaikai. Atsilankys Kalėdų se
nelis. Visi kviečiami dalyvauti 
šiame mokyklos parengime.

Naulųjų metų sutikimą ren
gia lituanistinės mokyklos ko
mitetas Charter House, Cam- 
bridge, Mass. Vienam asme
niui 16 dol. Pradžia 8:30 v.v., 
vakarienė 9:30 v.v. Užsakant 
stalus, čekį siųsti E. Mickūnui, 
133 Wrentham st., Dorchester, 
Mass. 02124, tel. 282-8876, ar
ba I. Nenortienei, 44 Alban St., 
Dorchester, Mass. 021124, tel. 
828-1832.

Vasyliūno koncertas bus 
gruodžio 15 d. 3 v. popiet Jor- 
dan Hali. Tai penktasis smuiki
ninko Izidoriaus Vasyliūno se
rijos koncertas. Programoje — 
Juliaus Gaidelio kvartetai. Pro
gramą attiks trys amerikiečiai: 
smuikininkė Ruth Curven, vio- 
listė Jeah COmstdck ir violon
čelistas Myron Schwager, ir or
ganizatorius smuikininkas Izi
dorius Vasyliūnas. Bilietų kai
na 3 ir 2 dol.

Bostono skautai Baltijos ir 
Žalgirio tuntai gruodžio 1 bai
gė skautijos 50 metų įsikūrimo 
minėjimą. Bažnyčioje buvo mi
šios ir kun. A. Janiūno pamoks
las, Piliečių klubo salėje įspū
dingos skautiškos iškilmės, ku
riose dalyvavo vyr. skautinin
kas A. Saulaitis iš Waterburio, 
Conn.

Cambridge baleto mokyklą 
jau kelintą kartą paliečiama 
gaisro. Mokykla dabar dairosi 
naujų patalpų Joje dėsto ir Ta-

lova ir Albinas Trečiokai šią 
savaitę švenčia 75 m. amžiaus 
jubiliejų. Ta proga draugai ir 
bičiuliai bei įvairios vietinės or
ganizacijos, pagerbiant šiuos nu
sipelniusius visuomenės veikė
jus, gruodžio 15, sekmadienį, 
3:30 vai. popiet Elizabethe, N. 
J., 269 2nd St., Liberty Hali pa
talpose rengia pagerbimo pobū
vį; "" : '

Lietuvos vyčių 41 kuopa 
rengia savo veiklos 10 metų mi
nėjimą sausio 5. Minėjimo kon
certas bus Maspetho lietuvių 
parapijos salėje. Programoje 
bus tautiniai šokiai, piano ir 
smuiko koncertas. Pradžia 6 v.

Vliko seime gruodžio 7 New Yorke. Ii k. į d. pirmoje eilėje kun. V. D 
A. Simutis, dr. K. Valiūnas.

J.' Audėnas, V. -Sidzikauskas,
Nuotr. V. Maželio

KONCERTAS PERSEKIOJAMAI BAŽNYČIAI PAMINĖTI
Liet. Kat. Religinės Šalpos, no. Koncertas baigtas Lietu- 

Liet. K. Moterų Draugijos var- viais esame mes gimę — S. Šim- 
gonininkų ir muzikų iniciaty- kaus. Baigiamąją dalį dirigavo 
va gruodžio 8 Ffanklin K. Lane Algirdas Kačanauskas. 
aukštesniosios mokyklos salėje 
surengtas dešimties jungtinių 
chorų koncertas. Publikos atsi
lankė pakankamai gražus būrys. 
Koncertas pradėtas su nedide
liu pasivėlinimu ir pabaigtas ga
na sėkmingai per porą valan
dų. Tai visa gera ir gražu.

Pradžioje rengėjų vardu kun. 
S. Raila, Religinės šalpos rei
kalų vedėjas, tarė žodį, pa
kviesdamas atsistojimu ir susi
kaupimu pagerbti žuvusius dėl 
tikėjimo laisvės. Alytė Kidžiūtė 
padeklamavo eilėraštį.

Atsitraukus uždangai, didelė 
scena buvo pilna choristų. Pir
mose eilėse stovėjo tautiniais 
drabužiais pasipuošusios mote- Pnžgintas, visai dar jaunas mū
rys, gilumoje juodavo tamsūs zikas.
vyriškių kostiumai. Tai sudarė Bandymas sukviesti chorus ___ _ _ ____ _____ _
gražų įspūdį, geniai čia buvo * J -koncertą buvo įjungta Taip neseniai vienam susirinki- Naujų Metų sutikimą savo na- 
sukviesta tiek^ daug žmonių bent dešimt" dainuojančių vie- me diskutavo, kaip parapijas muose, 484 E. 4th St., So. Bos-

nėtų: Angelų Karalienės pąrapi- išlaikyti lietuviškas, o kaip jas tone. Nori dalyvauti registruo- 
rai puikus darbas, nes žmones jos choras, vadovas M. Liubers- išlaikys, kad štai pats elitas,— jasi pas J. Rentelį, tel. 268-68 
pratina bendrauti, pasidžiaugti kis; Apreiškimo parapijos cho- rinktiniai iš rinktinių, — įveda 51 ar A. Vileniškį, tel. 282-4093. 
savu lietuvišku gyvenimu. ras, vadovas Alg. Kačanauskas,

Jungtinis choras, diriguoja- V. Atsimainymo parapijos cho- 
mas Aleksandro Aleksio iš Wa- ras, vadovas Vytautas Kerbelis; 
terburio, atidainavo abu him- ^v. Petro ir Povilo parapijos 
nūs, gi maldą už tėvynę (muz. choras iš Elizabetho, vadovas 
A. Kačanausko) dirigavo My- Vincas Mamaitis; šv. Juozapo 

Lietuviškų kalėdiniu kortelių ciba® 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoje. Dėžutė iš 15 kor
telių kainuoja 1.25 dol. Prašo
ma iš anksto užsisakyti, kad lai-

I ku galėtumėte išsiųsti.

liką. Jo dainavimas būtų pa
trauklus, bet jam aukštosios 
gaidos sunkiai įveikiamos. Kaž
kas jo balsą “pastatė” ne į tą 
vietą, ir solistas netebeko lais
vės, platumos ir jėgos. “Laisvų
jų daina” visai netiko jo žanrui. 
Daina dramatinė, pilna įtampos, 
drebinančių pasažų, o daininin
kas subtiliai lyrinis. Kur buvo 
dainų žemieji tonai, ten jis jau
tėsi visai saugiai

Leidinėlis
Rengėjai į programą įrašė 

dainų pavadinimus lietuviškai 
ir angliškai. Tuo tarpu visai 
pamiršo, kad reikia įrašyti ir 
tekstų autorius.

Juokingai nuskamba ir pro
gramoje atspausti parapijų var- 
rlai ii* Hvacifte

maniai akomponavo Albinas lietuviškai, o paskui staiga pa- „ana’BabušMnaitė, Lietuvos

viais esame mes gimę — S. Sim-

Užbaigiamąjį žodį tarė viena 
iš rengėjų— A. Radzivanianė, 
suminėdama visus chorus ir vi
siem padėkodama, pakviesdama 
chorų vadovus į sceną. Visiem 
choram ir visom chorų mergi
nom įteiktas didelis gėlių krep- 
šis.

Koncerto metu antroje daly
je buvo paskaityta rezoliucija 
angliškai. Ją paskaitė Nijolė 
Meseikaitė. Rezoliucijos pri
ėmimą greit pravedė kun. S. 
Raila. Rezoliucijoje pasisakoma 
prieš religijos persekiojimą Lie
tuvoje.

Visiem choram ir solistui su-

MALONUS DARBININKO 
SKAITYTOJAU!

Kam sukti galvą apie dova
nas Kalėdų proga. Neskaitan
čiam Darbininko užsakykite 
laikraštį už 5 dol. Tai bus tik
rai graži dovana, nes laikraštis 
lankys ištisus 1969 metus. Tuo 
paremsite lietuviškos spaudos 
ilgesnį gyvavimą, nes nuo skai
tytojų pareina laikraščio liki
mas. Baigiant laisvės kovos me
tus, kiekvienas skaitytojas yra 
kviečiamas padidinti Darbinin
ko skaitytojų šeimą. Jaunave
džiam ir kariuomenėj tamau- “

Stepo Zobarsko novelę ang
liškai atsispausdino “The Lite- 
rary Review” š.m. rudens nu
meryje. Žurnalas išeina kas 
ketvirtis metų. Novelė vadinas 
“A Woman’s Laugh”.

Vietoj kalėdinių korteliu Pul- 
cherija ir Vladas Turuliai iš 
Hollis, N.Y., prisiuntė 10 dol. 
spaudai paremti, o Klemensas 
ir Veronika Lakickai iš Wood- 

Lietuvoj mirė lapkričio 27.. Liū- jantiem jaunuoliam pirmiem j*?veno’ N Y-» 10 do1- auM
- J H Kultūros židinio New Yorke sta-

meryje.

Liudas Kumpikas, 54 amžiaus,

desy paliko brolį Julių Kumpi- toetam siunčiama veltui. ‘ Pra- . . 
ką, gyv. Richmond HiU, N.-Y., soma prisiųsti adresus. Pienu- vbai- 
ir seserį Jadvygą Trimakie- meratos reikalais rašyti: Darbi- 
nę- gyv. Brooklyne, N.Y. Taip ninkas, 910 Willoughby Aveį- 
pat liko liūdinti motina, broliai Brooklyn, N.Y. 11221. Tel. GL 
ir seserys Lietuvoj. 2-2923. -į

’ Geradariam dėkojame. Lau- bendram koncertui. Tai yra tik- 
kiame ir kitų pasekant jų pė
domis. Ar nebūtų prasmingiau 
vietoj kalėdinių kortelių tą su
mą paaukoti lietuviškos spau
dos rėmimui arba lietuvių pran
ciškonų statomam kultūros ži
diniui.

rapijų pavadinimai angliškai. vaIstybini0 narė.
Po to kunigai pristatomi vėl tie- A L. Tautinės S-gos Bostono 
tuviškai. - Ir * kam ši mišrainė? skyrius ir šiais metais rengia

kalbos makaronizmą. (p. j.) Pradžia 9 vai. vak.

Visi kviečiami į

UETUVIŲ RADIO KLUBAS
Laisvės Žiburys

kviečia visuomenę atsilankyti į nuotaikingą pobūvį

antradienį, gruodžio 31 d. 
SAIEVA'S PARKVIEW MANOR 

260 Knidterbodrer Avė. 
(kampai* Wiftoughby Avs.) 

RIDGEW00D, N. Y.

Trumpą, linksmą programą atliks 
New Yorko vyrų okteto dainininkai.

Svečiams vaišės:
karšti pietūs (jautienos kepsnys), kiekvie
nam stalui 1 butelis degtinės ir 1 butelis 
šampano.
Kepuraitės, barškučiai ir t.t. — veltui. 
Gros KAZLO orkestras.

Bilietus prateme įsigyti H anksto:

V. PADVARIETIS (koordinatorius) 87-40 127 St., Richmond HiU, 
N.Y. Tel 847-5619

B. MACIJAUSKIENE, 429 Highland Avė. Keamy, NX; 998-6797 
Tel. 998-6797

RELIGINSS ŠALPOS CENTRAS (J. Pumputienė) 64-09 56th Rd., 
Maspeth. N.Y. Tel. 894-7351

LITAS Traveling Service (V. Gerulaitis), 94-10 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. TeL 847-5522

■ P. DIMAS (Real Estate), 705 Seneca Avė., Ridgewood, N.Y. 
Tel. EV1-4774

3. ANDRIUŠIS (Haven Realty), 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven, 
N.Y. Tel. VI 7-4177

Pradžia 9 vai.
Auka: 14 dol.

LAISVĖS ŽIBURYS—
sekmadieniais nuo 9 iki 10 v. ryto WHBI 105.9 FM
Vedėju: ROMAS KEZTS 

62-15 69 Piace, Middle Vlltage, N. Y. 11379 -r- TeL TW 4-1299

parapijos choras iš Waterburio, 
vadovas Aleksandras Aleksis; 
Sopulingosios Dievo Motinos 
parapijos choras iš Keariiy, N. 
J. vadovė J. Muzur; Operetės 
choras, vadovas Mykolas Cibas; 
Rūtos ansamblis, vadovas Algir-, 
das Kačanauskas; Žibuoklių 
sekstetas iš Nevvarko, vadovas 
Liudas Stukas; Dvi mamytės 
ir dvi dukrytės.

Chorai ne visi lygiai buvo pa
rengti,. o suvedus visus į viene- 

Mūsų žemė Lie- tą, nesuspėta išlyginti ir su- 
_ _ jungti į ansamblį. Jungtinis cho

ras turėjo bene tik vieną repe
ticiją. Geriausiai’ sudainavo — i

Solistas šiam koncertui buvo 
surastas tikrai patrauklus žmo
gus — tai kun. Kęstutis Bal- 
čys, Amsterdamo lietuvių para
pijos klebonas. Jis padainavo: 
B. Markaičio, S.J., — Lopšinę, 
L Stuko — Gyva esi.

Toliau M. Cibas dirigavo mo
terų chorui. Jis atliko S. Šim
kaus — Tėve mūsų, A. Kača- 
nausko — Sesuo žydrioji Vili
ja, L. Stuko 
tuva.

Elizabetho šv. Petro ir Povi
lo parapijos vargonininkas Vin- _ _ _________ __________
cas Mamaitis dirigavo šias dai- Kur lygūs laukai (Tallat-Kelp- 
nas: Neapleisk mūsų —B. Bu- nors šios dainos tempas bu- 
džiūno, Tu berželi — T. Brazio, vq pgp lėtas), ir pabaigai —Lie

tuviais esame mes gimę. Sudai-

Laikrodininkas specialistes, 
lietuvis, išmokęs šio amato 
Šveicarijoje, taiso įvairių rūšių 

; ir firmų laikrodžius. Darbas at
liekamas naujausiais metodais 
ir pačiom naujausiom priemo- 

‘ nėm. Sureguliavimas veltui. Pa- 
- siteiraukit prieš pirkdami nau- 
J jus ir apsisaugokit nuo nesą- 
i žiningų pardavėjų. Adresas: Jo- 
Į no Pašukonio knygynas, 94- 
i 17 Jamaica Avė., Woodhaven, 
į N. Y. (Woodhaven Blvd. sto- 
i tis). Darbo vai nuo 9 ryto iki Kompozitorius A. Aleksis di- -
i 6 v.v. TeL HI1-7747. rigavo savo sukurtą — Pirmyn dauios 1x170 P®*

į kovą.
Po pertraukos antrą dalį pra

dėjo vyrų choras. Jis atliko L. 
Budrecko — Tykiai, tykiai, Už
dėk, močiute, ugnelę — J. Ben- dė sutelkti kiek galima dau- 
doriaus. Dirigavo Mykolas Liu- giau naujų dainų — duoti vi- 
berskis. sai naują repertuarą. Žinią, tai

- ... . - m. „ai _______sveikintina. Tai duoda progosje. 144 iliustracijos. Tinkama ir Kun. K. Balčys vėl dainavo įmones Bet šiuo
naujakuriam pasiskaityt ir tevie- solo: O ryto saule — G. Šukio, . n-anckaitejam padonnoti. Kaina 3 doL Laisvųjų daina - VI. Jakubė- ^u0^_ jonįi^i dideli

Pabaigai tikrus choras «dai- 
navo: Giesmė į Šiluvos Dievo iš

PAPIGINTOS KNYGOS

los". PreL dr. J.B. Končiaus 
veikalas apima Balto įsikūrimo 
istoriją, lietuvių gyvenimą trem-

'Vytautas the Greit". Prel. 
dr. J. B. Končiaus istorinis vei-

no.

žįstamos.
Bandymas praturtinti

Organizatoriai taip pat ban-

vesti su vienu choru, o ne su 
jungtiniu. Vienas choras kūri
nį geriau išmoksta ir geriau at
lieka.

Parinko repertuarą ir vienos 
Patyręs plauty kirpėjas Jo- nuotaikos, vienodos slinkties, 

nas Malinauskas perėmė kir- Kažkodėl nepaieškota skirtingų 
pyklą vyram. Kirpykla yra 80- ritmų ir nuotaikų dainų. Tada 
12 Jamaica Avė., Woodhaven, ir choram būtų lengviau dirbti 

Šios ir kitos lietuviškos bei N. Y. Kiipykla atidara kasdien, ir žmonėm būtų lengviau klau- 
apie Lietuvą knygos gaunamos išskyrus trečiadienius. Atvyks- syti.
Darbininko administracijoje, tant iš toliau — važiuoti BMT Solistas kun. Kęstutis Balčys 
910 Wflkraghby Avė., Brooklyn, Jamaica linija ir išlipti Forest parodė tikrai daug drąsos, sto- 
N.Y. 11221. Parinvay stotyje^

gaikštį anglų kalba. Graži do- 
; vana angliškai kalbantiem.

fesorius J. Štokas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 2 dol. Kietais virše
liais 3 dol.

LIETUVOS VYČIŲ 41-mos KUOPOS

sekmadienį, 1969 sausio 5
6 vai. vak.

ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALĖJE 
64-14 56 Rd. Maspeth, N. Y.

Dainos, muzikos, modernaus šokio koncertas o Filmas
Tautiniai šokiai

Meninė programa prasideda 6 v.v. Šokiai prasideda 8 v.v. Pirmą 
kartą New Yorke lietuviškas angliakasių orkestras iš Pennsylvanijos

N. Y. VYR. SKAUČIŲ ŽIDINYS
ruošia

Lietuviškas KŪČIAS
1968 m. gruodžio 15, sekmadienį

Motiną — L. Budrecko, Kur ly
gūs laukai — Tallat — Kelpšos, 
Dainavos maršas — J. Stankų-

4 vai. p. p.

MASPETHO LIETUVIŲ 
PARAPIJOS SALĖJE 

64-14 561 h Rd.. Maspeth. N.Y.

Programą atliks New Yorko paukštytės

Kviečiami visi skautai, tėveliai, draugai ir rėmėjai.

danus prieš tokią gausią pub*


