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Gruodžio 5 Romoje buvo 
konsekruotas naujas lietuvis 
vyskupas Juozapas Labukas. Jis 
šių metų rudenį atvyko daly
vauti Vatikano susirinkime kaip 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos kapitulų vika
ras bei valdytojas. Dabar popie

žius Paulius VI ji pakėlė vysku
pu ir paskyrė Kauno arkivysku
pijos ir Vilkaviškio vyskupijos 
apaštaliniu a d m i n i stratcrium 
(ordinaro teisėm). Naująjį Lietu
vos vyskupą konsekravo vysku
pų kongregacijos sekretorius 
kardinolas Confalonieri. o jam 
asistavo ypatingų bažnytinių

Vatikano susirinkimas baigtas, darbai-ne
Panaujinta taktika, metodai, organizacija, paaiškintos pažiūros, neliečiant tikėji
mo ir morales dogmų. Dabar — kaip visa tai reikšis gyvenime

Bažnyčios suvažiavimas, iš ei
lės dvidešimt pirmasis, vadina- 
jmas Vatikano n konsilija, pra
sidėjo 1962 spalio 11, baigtas 
1965 gruodžio 8.

Baigime buvo sustiprinta 
bažnyčių vienybės manifestaci
ja, popiežiui Pauliui gruodžio 
4 dalyvaujant bendrose katali
kų, protestantų, ortodoksų mal
dose, abipusiu susitarimu su or
todoksų patriarchu Atenagoru 
atšaukiant anatemas, kurias 
1054 buvo paskelbę vieni ki
tiem katalikų ir ortodoksų Baž
nyčių galvos. Tokiu atšaukimu 
parodytos galimybės tolimes
niam bendradarbiavimui.

Paskutinėm dienom buvo 
pagreitintai svarstoma ir gruo
džio 6 priimta deklaracija apie 
“Bažnyčią moderniame pasauly
je” — santykius su ateizmu, pa
sisakymą prieš atominius gink
lus, palikimą gimimų kontro
lės klausimo atviro ir toliau 
svarstytino. Popiežius pareiškęs 
šiai deklaracijai neprieštaraus, 
bet iki bus popiežiaus patvirtin
ta ir paskelbta šios opios dek
laracijos galutinė redakcija, ga
lima žymėti lig šiol paskelbtų
jų pagrindinių deklaracijų gai
rės: •

Dėl bažnytinės organizacijos 
iškeliama kiekvieno ir visų vys
kupų atsakomybė už Bažnyčios 
likimą; numatyta kolektyvinė 
vyskupų institucija — sinodas 
Bažnyčiai tvarkyti; tai instituci
ja, veikianti nepriklausomai nuo 
Romos kurijos aparato.

Pabrėžiama pasauliečių rolė 
Bažnyčios veikloje.

Kunigam paruošti rekomen
duoti nauji metodai.

Vienuolynų nariam rekomen-

LAPKRIČIO 13 IR PRIE LA PLATOS
Montevideo. Solidarumo sąs

krydis lietuvių žygiui j Jungti
nes Tautas paremti Urugvajuje 
Įvyko lapkričio 13, Ateneo rū
muose, prie Laisvės aikštės. Ja
me dalyvavo lietuvių ir latvių 
delegatai iš Argentinos su bū
riu argentiniečių, atstovavusių 
demokratiniam antikomunisti
niam Centrui ir katalikų jauni
mo sąjungai Unitas.

Iš urugvajiečių paminėtini se
ni lietuvių draugai: senatorius 
B. Lopez Toledo, kuris šiai ‘ap
skrito stalo konferencijai’ pir- 
mininkavo; Liet- Urugvajiečių 
Sąjungos pirmininkas J. P. Mar
tinez Be r sete h e, prof. R. Kat- 
zenstein, prof. A. Rusconi, dr. 
A. Giordano, rašytoja L. Cor-

duoti nauji drabužiai, kurie pa
dėtų geriau įeiti į modernųjį 
gyvenimą.

Dėl liturgijos — rekomen
duotas tautinių kalbų vartoji-

Lapkričio 13 
ir okupantas
Okupacinė Tiesa lapkričio 28 

sujaudintu tonu manifestaciją 
skelbė “sprogusiu muilo burbu
lu”. Manifestacijos “įkvėpėjais 
ir vadovais” skelbė “Amerikos 
imperialistus”. Esą “visur čia 
kyšojo nuoga JAV valstybės de
partamento ir amerikinės žval
gybos ranka”. Už tai išplūdęs A- 
merikos vyriausybę, okupacinis 
dienraštis pasišaukė į liudinin
kus “Naujienas”. Kartodamas 
“Naujienų” pramatytą manifes
tacijai nepasisekimą ir “Naujie
nų” prasimanymą, kad manifes
tacijos “komiteto priekin buvo 
išstumti jaunuoliai”, Tiesa jau 
pati pridėjo, kad “už tų jaunuo
lių nugaros stovi Sidzikauskai 
ir brizgiai, krupavičiai ir amb- 
razevičiai”.

Tokia Tiesos informacija ko
miteto dalyviam duos progos 
gerai pasišypsoti, o tūkstančiam 
skaitytojų ir dalyvavusių mani
festacijoje ji yra naujas įrody
mas, kaip niekas sovietinėje in
formacijoje nepasikeitė: tas pats 
melas, ta pati neapykanta Ame
rikai. o taip pat joje esantiem 
lietuviam, tas pats bernavimas 
Maskvai. Susprogdintas labai 
pučiamas burbulas, kad sovie
tai jau ne sovietai, kad komu
nistai jau nebe komunistai, o 
buržujai. Tai dar vienas lap
kričio 13 manifestacijos vaisius.

tinas ir keliasdešimt kitų. Prie 
garbės stalo buvo pakviestas 
Lietuvos atstovas A. Grišonas.

Ypatingo dėmesio sukėlė ne
tikėtai atvykęs įžymus prieško- 
munistinis kovotojas kubietis 
dr. L. Conte Aguero, nepapras
tas kalbėtojas, palyginęs Balti
jos valstybių tragediją su ko
munizmo grėsme dabar visoje 
P. Amerikoje. Pagrindinis pra
nešėjas apie sovietinio imperia
lizmo padarinius Lietuvoje bu
vo C. Juknevičius, Lietuvai Iš
laisvinti Centro ir ACEN dele
gacijos pirmininkas Argentino
je.

Keletas delegatų, jų tarpe ir 
C ADA pirmininkas d r. M. Saa
vedra, trumpom prakalbom pa- 

mas mišiose, kad žmonės galė
tų sąmoningai ir bendruomeniš
kai mišiose dalyvauti.

Dėl tikėjimo šaltinių — pa
brėžtas šv. Raštas ir bažnyti
nės tradicijos nekeliant, kat
ras jų pirmesnis.

Dėl nusistatymų nekrikščio
niškų tikėjimų atžvilgiu — pa
žiūrėta į kitus tikėjimus (musul
monus ir kt.) iš pozityviosios 
pusės — kas juose gero, o pa
reiškime specialiai dėl žydų— 
nuimta kolektyvinė žydų tautos 
atsakomybė už Kristaus nužy- 
dymą, apgailestaujami antise
mitizmo reiškiniai.

PRANCŪZIJOJE — preziden
tas nebeaiškus

Prancūzijoje gruodžio 5 pre
zidento rinkimuose buvo 6 kan
didatai. De Gaulle gavo 43.96 
proc. balsų, jo artimiausias kon
kurentas komunistų ir socialis
tų kandidatas Francois Mitter
rand — 30.04 proc., toliau Jean 
Lecanuet 15.78 proc. Toki duo
menys reiškia didelį de Gaulle 
pralaimėjimą. Buvo laukiama . 
kad jis gaus per 60 proc. Gruo
džio 1& bus antras balsavimas; 
rinks vieną iŠ dviejų ‘ daugiau
sia gavusių. Jei de Gaulle pasi
trauktų, tad konkuruotų Mit
terrand su Lecanuet. De Gaul
le rinkimuose betgi apsispren
dė daly vauti ir toliau.

— De Gaulle pralaimėjimo 
priežastim laikoma per didelis 
artėjimas į Sovietus ir kom. Ki
niją. Tie 16 proc. balsų, kuriuos 
gavo Lecanuet, būtu tekę de 
Gaulle, tada jis ir būtų turėjęs 
apie 60 proc.

reiškė pritarimą šiam aktui ir 
baltiečių manifestacijai New 
Yorke. Vienbalsu priimtos 
deklaracijos su peticija Argen
tinos ir Urugvajaus vyriausy
bėms. reiškiant vilties, kad šių 
valstybių delegacijos Jungtinė
se Tautose parems Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvės bylą. 
Į UN generalini sekretorių krei
pėsi telegrama.

Baltiečių ir jų bičiulių prie 
La Platos sąskrydį plačiau pa
minėjo dienraščiai EI Dia, EI 
Diario Espanol ir EI Piata. 
Apie jį žinią išsiuntinėjo agen

SOLIDARUMO SU BALTIECIAIS AKTA MONTEVIDEO. Svečias iš Argentinos C. Juk. evičius is
paniškai skaito pranešimą apie Baltijos valstybių tragediją.

Prezidiumas: stalo gale garbės pirmininkas urugvajietis sen. B. Lo Toledo iš kairės: Lietuvos at
stovas Urugvajuje A. Grišonas, Alianza Uruguay—L rt van ia pirmininkas J. P. Martinez Bersetche, ku
bietis dr. L. Conte Aguero, konferencijos koordinatorius K. Čibiras, sekretorius prof. R. Katzenstein, 
latvių delegatas iš Argentinos V. Kusts, paskaitininkas C. Juknevičius.

Dėl tikėjimo laisvės apskri
tai — žymėjo, kad katalikų ti
kėjimo tiesa yra tikroji, bet 
kiekvienas asmuo turi atsako
mybę gyventi pagal savo sąži
nės diktuojamą tikėjimą.

Gruodžio 6 popiežius Pau
lius paskelbė jau reformas ku
rijoje — officijų kongregaciją, 
kuri tikrino herezijas ir kito
kius nukrypimus nuo tikėjimo, 
pavadino “tikėjimo doktrinos 
kongregacija” ir panaikino jos 
slapto sprendimo tvarką —leis
ta kaltinamiem dėl nukrypimo 
aiškintis ir gintis.

Ketvirtoji ir paskutinė kon
silijos sesija baigta, bet jos įta
ka reiškiasi toliau — vietose 
jau organizuojami santykiai su 
kitais krikščioniškais ir nekri
kščioniškais tikėjimais, pokal
biai su ateistais ir kitos konsi- 
'lijoje priimtos idėjos.

— Popiežius Paulius ryšium 
su Vatikano konsilijos baigimu 
paskelbė atlaidų metą nuo sau
sio 1 iki gegužės 29 — iki Sek
minių

— Vatikano konsilijoje turė
jo teisę dalyvauti 3025, daly
vavo su mažu svyravimu atski
rose sesijose 2400.

Vatikano L konsilija buvo be
veik prieš 100 dietų ir buvo nu
traukta 1870.

_ — Popiežius Paulius leido 
skelbti visus dokumentus, kurie 
yra Vatikano archyve ir liečia 
antrojo. pasaulinio karo laikus.

— Vatikano konsilijos pasi
sakymą prieš atominius ginklus 
N.Y. Times jau pavartoja kaip 
propagandos priemonę prieš A- 
merikos politiką Vietname.

tūros UPI, AFP ir NA. Visą ak
to programą transliavo radi
jas CLARIN Laisvės Balso au- 
dicijoje. Yra vilties, kad iš juos
tos ją girdės ispaniškai kalban 
tieji per Radio New York World 
Wide. Delegatai argentiniečiai 
ir urugvajiečiai prie Laisvės Sta
tulos padėjo vainikus Lietuvos 
laisvės kovotojams pagerbti.

Sąskrydžio dalyviai buvo pa
vaišinti Ateneume. o kita die
ną ir Lietuvos pasiuntinybėje.

Šią solidarumo konferenci
ją nepalankiose sąlygose (Urug
vajuje esant įtemptai politinei

VYSKUPAS JUOZAPAS LABUKAS

Gemini keliauja
Gemini 7. kelionę pridėjo 

lainringar paleista gruodžio 4 
d. 2:30 vai. p.p. su astronau
tais Frank Borman ir James Lo
veli. Gruodžio 13 numatoma pa
leisti Gemini 6 su astronautais 
Walter Shirra ir Thomas Staff
rod. Pirmųjų dienų svarbiau
sias uždavinys — ar žmogus ga
li pakelti dviejų savaičių kelio
nę ir kas dėl tokios kelionės 
vyksta jo organizme. Antrųjų 
dviejų uždavinys — susitikti 
su Gemini 7 150 mylių aukš
tyje. pakeliauti vienas šalia ki
to apie 60.000 mylių, ir po po
ros dienų Gemini 6 grįš i vaka
rinį Atlantą. Pirmoji raketa 
penkioliktą savo kelionės die
ną turi nusileisti apie Bermu
da. padarius 207 ratus apie že
mę, išbuvus erdvėje 329 valan
das 30 min. Ligšiolinis rekor
das buvo 190 vai. 56 min.

padėčiai, socialiniams neramu
mam, beveik visuotiniam strei
kam) su dideliu rūpestingumu 
organizavo Alianza Uruguay-Li- 
tuania. Ją koordinavo Lietuvos 
pasiuntinybės spaudos attache 
K. Čibiras.

AFRIKOJE nori chaoso
Afrikos vienybės sąjungos 

35 .valstybių, ministerial gruo
džio 5 paskelbė Anglijai reika
lavimą: ji turinti ginklu paša
linti Rodezijos Smitho vyriau
sybę iki gruodžio 15, kitaip jos 
nutrauks diplomatinius santy - 
kius su Anglija. Penkios jų — 
Ghana, Zambia, Tanzania. Ke
nya ir J. Arabų Respublika gra
sina imtis sabotažo ir karinės 
akcijos prieš Rodeziją. jei An
glija nesiims karinių verksmų. 
O Anglija pasiryžus spausti tik 
ūkinėm priemonėm ir afrikie
čių reikalavimus atmetė.

— Prancūzų naujas satelitas 
gruodžio 6 buvo paleistas Ame
rikos raketa.

Mirė K. Bielinis
Bespausdinant laikraštį gau

ta žinia, kad gruodžio 6-7 naktį 
savo bute, Manhattane, mirė 
Kipras Bielinis, socialdemokra
tų veikėjas. Lietuvos seimų na
rys, Vliko ir Lietuvos Laisvės 
Komiteto arys. Išgyveno 82 
metus.

Mirė prel. Jurgis Paskųs Paškauskas
Miami Beach. Fla., gruodžio 

4 mirė prelatas Jurgis Paškus- 
Paškauskas, Marquette Parko. 
Chicagoj, švč. Marijos gimimo 
parapijos garbės klebonas, su

reikalų kongregacijos vedėjas 
aikivyskupas Samorė (buvęs 
nunciatūros Kaune sekretoriu
mi) ir Labuko mokslo draugas 
austras Eisenstaato vyskupas S. 
LasziO.

Naujasis vyskupas ėjo moks
lus Lietuvoje ir užsienyje. Gi
męs 1894 vasario 1 Giriakonių 
kaime, Butrimonių parapijoje. 
Alvaaus apskrityje, kunigo pa
šaukimui ruošėsi Vilniaus semi
narijoje, kurioje būdamas pra
dėjo rašyti ir į laikraščius. Pir
mą jo straipsnį apie skautus 
premijavo kan. Jakštas. Baigęs 
seminariją, dirbo keliose para
pijose vikaru ir buvo Švenčio
nyse lietuvių ir lenkų gimnazi
jų kapelionu. 1922 jį Vilniaus 
arkivyskupas Matulevičius išlei
do toliau mokytis į užsienį. J. 
Labukas studijavo Miunsterio ir 
W i u r z b u r g o universitetuo
se Vokietijoje ir Freiburgo uni
versitete Šveicarijoje, kur įsigi
jo socialinių mokslų daktaro 
laipsnį. Grįžęs Lietuvon, dirbo 
Kaišiadorių vyskupijos kurijoje, 
eidamas generalvikaro pa - 
reigas prie vyskupą J. Kuktos 
ir T. Matulionio. Savo darbu 
daug prisidėjo prie jaunos ką 
tik įkurtos vyskupijos statymo 
ir tolimesnio jos stiprinimo. Mi
rus vyskupui Kuktai, vienerius 
metus valdė vyskupiją, kaip 
kapitulinis vikaras, kol. buvo 
paskirtas Kaišiadorių vyskupu 
T. Matulionis, pasilikęs J. La
buką savo general - vikaru.

1946 gruodžio 18 J. Labu
kas buvo suimtas ir kalintas Si
bire kone 10 metu. Grižo Lie- 
tovoh 195 5 lapkričio mėnesį. 
Praėjusį pavasarį Kauno ir Vil
kaviškio vyskupijų kapitulos jį 
išrinko savo vikaru, atseit, tų 
vyskupijų valdytoju.

Prelatas J. Labukas Romon į 
paskutinę Vatikano susirinkimo 
sesiją atvyko kartu su Vilniaus 
arkivyskupijos valdytoju C. Kri
vaičiu ir Kaišiadorių Panevėžio 
vyskupijų valdytoju kan. P. 
Bakšiu. Jis yra pirmas Lietu
vos vyskupas (einąs tėvynėje 
pareigas.) kuris dalyvauja visos 
Bažnyčios vyskupų susirinkime. 
Į pirmąjį Vatikano susirinkimą 
caro valdžia nebuvo išleidusi 
vyskupo M. Valančiaus.

Dabar Lietuvoje yra keturi 
vyskupai: Telšių vyskupas Maže
lis. Kauno ir Vilkaviškio apaš
talinis administratorius vysk. 
J. Labukas: ir vyskupai V. Slad
kevičius ir Jul. Steponavičius, 
kurie neleidžiami eiti savo pa
reigų, laikomi namų arešte.

Naujasis vyskupas J. Labu
kas savo šūkiu pasirinko: Die
vas — mano viltis. (J.K.) 

laukęs 80 metų.
Miami Beach buvo nuvykęs 

pasilsėti, iš klebonavimo parei
gų jau treji metai buvo pasi
traukęs ir ją valdyti perdavęs 
prel. V. Cernauskui. pats likda
mas tik garbės klebonu.

Velionis buvo gimęs Paulių 
kaime Raseinių ap. 1885.XI.4. 
Amerikon atvyko 1903, į kuni
gus įšventintas 1916. vikaravo 
Dievo Apvaizdos parapijoje 
West PuLmane, Chicagoje, nuo 
1927 lietuvių par. Roselande. 
nuo 1944 Marquette parke, kur 
pastatė lietuviško stiliaus baž
nyčią, dekoravo lietuvių daili
ninkų kūriniais.

Kas kaltas dėl •lektros nutrūki
mo

Prezidento paskirta komisija 
pateikė 95 puslapių raportą. 
Kaltę priskiria Con. Edison ne
pakankamam rūpestingumui in- 
struktuot sistemoje dirbančius 
technikus.
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Katalikų teologai kalbasi su komunistais
Dr. Antanas Maceina 1957 

buvo paskelbęs įspėjimą apie 
“tris pavojingas Vakarų iliuzi
jas” Q Laisvę Nr. 1249). Jis ta
da nušvietė istorisofinę iliuzi
ją — kad komunizmas sugriū- 
siąs iš vidaus; sociologinę iliu
ziją — kad komunizme išaugs 
nauja buržuazija ir neteks ko
munizmo dvasios. Nušvietė ir 
teologinę iliuziją, kad su komu
nizmu katalikai galės sugyventi 
ir net komunizmą sukrikščio
ninti. Tas iliuzijas tada kurstė 
atskirų Europos teologų kny
gos ar straipsniai.

Tai buvo dar tik idėjos. Au
torius tada laiku atkreipė į jas 
dėmesį. Dabar Aiduose jis pa
skelbė kitą straipsnį, labai dė
mesio vertą — apie “marksiz
mą ir krikščionybę”. Jame ro
do, kaip teologai nuo idėjų per
ėjo prie darby, organizuodami 
susitikimus tarp katalikų teo
logų ir marksizmo ideologų ir 
koki tų susitikimu vaisiai. Tai 
autoriaus paskaita Muensterio 
universitete “istorinio materia
lizmo” klausytojam.

EVANGELIJA: kada kalbėti ir 
kada ne

Pradžioje autorius priminė, 
kad Vatikane “Sekretoriatas Ne
tik intiesie m”, vadovauja
mas Vienos kardinolo Fr. Koe- 
nigo. pasirinko uždavinį, anot 
kardinolo, “ne organizuoti ko
vą prieš ateizmą, net ir ne -prieš 
karingąjį ateizmą, o ieškoti ga
limybių ... kurti taikos akciją, 
sueinant į sąlytį ir į dvasinį 
pokalbį”.

Šios pastangos, kaip vertina 
autorius, yra visai supranta
mos, nes Bažnyčios pasiuntiny
bė įpareigoja krikščionis apaš
talauti visur — ne tik tarp pa
gonių, bet ir tarp komunistų. 
Tačiau primena Kristaus įspė
jimą nuo per didelio optimiz
mo — Kristus kalbėjo apie 
miestus, kuriem buvo daromi 
net stebuklai, o betgi jie atgai
los nedarė. Jei žmogus apsi
sprendžia Evangelijos nepriim
ti. tai Evangelijos skelbėjas 
atleidžiamas nuo pareigos apaš
talauti. Daugelis ženklų rodo, 
kad komunistinis pasaulis šian
dien atmeta Evangeliją, nepai
sydamas jos pažinimo. Tad 
čia dingsta pagrindas susikalbė
ti ir pareiga kalbėtis — apaš
talauti.

Bet mėginimų susikalbėti da
ryta.
TRYS SUSITIKIMAI: juose — 

marksistai filosofavo, krikščio
nys stebėjosi.

Vokietijoje susitikimus tarp 
■marksistų ruošia vad. Pauliaus 

Lietuvos atstovo J. Rajecko padėkos 
laiškas KLNA p-kui A. Mažeikai

Draugija (Paulus-Gesellschaft). 
Tai laisvas katalikų intelektua
lų susibūrimas — teologų, filo
sofų, gamtininkų, istorikų. Si 
Pauliaus Draugija Vokietijoje 
surengė 3 susitikimus: 1964 
pavasarį miunchene, 1964 ru
denį Koelne, 1965 metų 
pavasarį Salzburge, šį rude
nį numatė Hamburge. Dalyva
vo teologai ir marksizmo ideo
logai iš Vokietijos, Prancūzijos, 
Ispanijos, Lenkijos, Italijos, Ju
goslavijos, rytų Vokietijos ir k.

Autorius aprašo atskirus kal
bėtojus iš vienos ir kitos pusės

PROF. A. MACEINA (k.) kalbasi su Nigerijos vys- 
kpu dr. Lucas O. Nwaezeapu, kuris padarė vizitą dė
kodamas už jo studentų globą.

Lapkričio 13 dienos rengtą 
žygį lietuvių laikraščiai nelygiai 
buvo rėmę. Daugumas rėmė vi
su šimtu procentų (Darbinin
kas. Dirva, Draugas. Keleivis, 
T. Žiburiai, N. Lietuva), kiti 
žiūrėjo skeptiškai (Sandara), ne
palankiai (Naujienos), priešiš
kai (komunistiniai Laisvė ir Vil
nis). Po žygio teko daug kam 
nustebti, kad žygio aprašyme 
ir vertinime Sandara lyg pasi
stūmėjo palankumo kryptimi, 
Naujienos priešiškumo krypti
mi. pasislinkdamos nuo sau ar
timos ideologijos Keleivio ir ne
tyčiom tenkindamas Laisvės 
ir Vilnies interesą.

Dr. Antano Maceinos įspėjimas, į kur 
Europos teologai stumia Bažnyčią

Tekių ‘pasiūlų’ iš katalikų pu-bei jų pareiškimus. Bendra iš
vada: esą marksistai laimėjo 
diskusijas. “Marksistai filosofa
vo, o krikščionys stebėjosi... 
Nuostabos pagauti katalikų teo
logai ir mokslininkai, kaip Pet
ras Taboro kalne, nebesusugau- 
dė ką kalbą. Visos jų mintys 
krypo į tai, kaip būtų galima 
sugyventi su komunizmu ir net 
gyventi komunizme. Vienas ka
talikas gamtininkas iš Šveicari
jos pasiūlė: esą krikščionys ir 
marksistai gamtininkai sueitų 
bendron plotmėn pagal formu
lę "o gal gi ir nėra Dievo".

Laikraščiai susirikiavo nelauktu bū^U
SPAUDA

Naujienos lapkričio 16 žygio- 
aprašyme menkino visos mani
festacijos vaizdą: “sutraukė la
bai mažai žmonių” — 7.500; 
senatorius Lausche pasakyti 
kalbą paskutiniu metu “atsisa
kė” “Latvijos atstovas atsisa
kė manifestacijoje dalyvauti, 
nes ji ne laiku ir netinkamai 
buvo suruošta"; “salėje buvo 
tvarka, bet visi jautė gero kal
bėtojo stoką. Nebuvo kam pa
sakyti, ko lietuviai ir kitų Pa
baltijo kraštų žmonės pageidau
ja”; “salėje jaunimo mažai te
simatė”; “pats New York Ti
mes nei sekmadienio nei pir
madienio laidose neužsiminė 
apie surengtą mitingą Madi
son Square Gardene ir “žygį” 
prie Jungtinių Tautų durų. Vie

šės padrąsinti, komunizmo ideo
logai siūlė ‘ideologinę koegzis
tenciją' ne tiktai kaip ‘sugyve
nimą šalia vienas kito’, bet ir 
‘kaip suaugimą vienas su kitu’, 
kaip tai būdingai formulavo 
Lombardo-Radice iš Romos.

Kam ta “koegzistencija”? Ogi 
vienas italų komunistų partijos 
centro komiteto narys tiesiai 
paaiškino: “Mes komunistai vie
ni, nors ir esame gana gausūs, 
niekados neįvesime Italijoje so
cializmo: tam mums reikia ka
talikų pagalbos”.
' O katalikai — ko jie nori? 

Atsakė Vokietijos Pauliaus D- 
jos vadovas Karl Rahneris, S.J., 
Katalikų pasaulėžiūros profeso
rius Miunchene, klausdamas 
komunistus: “Ar galime mes, 
krikščionys, tikėtis, kad komu
nistinėje valstybėje galėsime 
išlaikyti savo konkretų santykį 
su Dievu?” Komunistų atstovai 
negarantavo, kad tai iš tikro 
įvyksią, bet stengėsi katalikus 
įtikinti, kad tai esą galima. Ir 
po tokių įtikinėjimų katalikų 
teologas jau paskelbė išvadą, 
kad komunistai išpažįsta tokį 
pat plutalizmą, kokis yra siekia
mas Vakarų ir kad “krikščio
nys ir komunistai turi pamiršti 
praeitį ir kartu siekti to paties 
pluralizmo visuomenėje”.
KATALIKŲ PAŽIŪRA: naivu
mo ir nesusigaudymo viršūnė

Katalikų teologų pažiūras dėl 
bendradarbiavimo su marksiz
mu dr. A. Maceina šiaip verti
na: “Skaitai žmogus šiuos sa
kinius ir galvoji: kokia dvasia 
yra apsėdusi mūsų dienų teolo
gus, kad jie šitokias mintis ug- 

nas laikraštis paminėjo, kad ke
li studentai šūkavo prie Saugu
mo Tarybos, bet daugiau nieko 
neužsiminta?.

Kitą dien^ tas pats laikraštis, 
skelbė “Tai.;.kas įvyko New Yor
ke lapkričio 13 d., vargu gali 
kam suteikti džiaugsmo”.

Dalyvavusieji New Yorke iš 
Chicagos žino, kiek Naujienų 
aprašymas sutinka su tiesa; Dar
bininko skaitytojas, kuriam bu
vo pateikta informacija, kurie 
laikraščiai, kurios televizijos ir 
kiek minėjo manifestacijos žy
gį. lengvai atskirs, kuo Naujie
nos korespondentas iškreipė tie
są artėdamas tuo atžvilgiu prie 
komunistinės Vilnies.

•
Draugo bendradarbis M. M. 

laikraščio 19 ir atkreipė dėmė
si į tai, kad “Vilnis mielai šiuos 

do ir jas viešai tarptautiniame 
suvažiavime reiškia, nebijodami 
būti pavadinti minkštapročiais! 
Herderio apžvalgininkas pava
dino K. Rahnerio paskaitą “su
važiavimo viršūnė”. Vi e n u 
žvilgiu tai teisinga: toliau ženg
ti vargu ar galima neišduodan: 
jau pačios krikščionybės. Ta
čiau ir kitų atžvilgiu ši paskai
ta buvo viršūnę, būtent: naivu
mo ir nesusigaudymo viršūnė”.

Ir tai po daugiau kaip 40 me
tų komunistinės praktikos Rusi
joje po 20 metų praktikos eilė
je šalių nuo Baltijos ligi Vidur
žemio jūros, p > 15 metų komu
nizmo viešpatavimo Kinijoje— 
tai iš tikro nuostabus dvasios 
naivumas.

Toliau autorius kelia klausi
mą. iš kur ta katalikų' teologų 
bei filosofų tobula minties ka
pituliacija? (b.d.).

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite 
- skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į Rytų Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Inc.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel Circle 5-7711

RYŠIUM SU ARTĖJANČIOMIS ŠVENTĖMIS, LAIKAS 
PAGALVOTI APIE PASIUNTIMĄ SIUNTINIO — DO
VANŲ SAVO GIMINĖMS U.S.S.K.

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

“Naujienų” netikslumus persi
spausdino, juos dar labiau su
stiprindama ir visą manifesta
ciją pavadindama bankrotu. 
Taigi “Naujienos” savo tenden
cingom žiniom užpylė vandens 
ant komunistinio malūno, tuo 
stipriai padėdamos pavergėjui”. 
Panašiai ir komunistinė “Lais
vė” net tais pačiais žodžiais 
mėgino sumenkinti manifesta
cijos reikšmė — esą dalyvavo 
“labai mažai”.

Draugo minėtas bendradar
bis sustojo prie kito klausimo: 
kodėl? “Ne vienam kyla klau
simas, koks buvo Naujienų tiks
las šį žygį suniekinti, jei jau 
nenorėjo jo nutylėti' ’. Kaip 
priežastį autorius mini pavydą 
— pavydą žmonių, kurie patys 
jau nenori ar negali nieko da
ryti, bet ir pavydi, jei kiti ima
si ką daryti, eidami su gyveni
mu. “Naujienos niekina lapkrk 
čio 13 žygi, ir tai liudija, kad 
jos liekasi toli užpakaly”.

Ar aiškinimas tęisingas ar 
nė, • čia tenebus į svarstoma, 
tačiau pats toks aiškinimas ro
do “senumo” ir “jaunumo” su
sikirtimą. konfliktą. Naujienos 
nuėjo pirmuoju keliu, o tos pa
čios socialistinės krypties laik
raštis “Keleivis” nuėjo antruo
ju keliu. Keleivis visą laiką žy- 
gį rėmė entuziastiškai, o žygio 
aprašymą lapkričio 17 baigė: 
“Tas žygis ilgam liks jo dalyvių 
atminime, o pasauliui jis dar 
kartą pademonstravo lietuvių ir 
kitų pabaltiečių tvirtą ryžtą ne
nutilti ir neišduoti savo tėvy
nės pavergtų brolių”. Net ir ko
munistinė Laisvė pastebėjo, 
kad “su kunigais, fašistais čia 
glaudžiai kooperavo keleiviniai 
socialdemokratai”.

Sandara dar lapkričio 12, ra
šė, kad demonstracija nepa
sieks savo tikslo, nes “Jungti- 

(nukelta į 8 psl.)

• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ................. CH 9-6245
• Boston 18, Mass., — 271 Shawmut Avenue .................  LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway AN 8-0068
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ...............  EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ............... DI 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ..........   TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966
• CHICAGO 8, IJI. — 3212 So. Halstead Street ...........  WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ........... TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ................. VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av., tel. 233-8030, 246-0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ........... TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave............... ES 2-4685
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street ....................... FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ............. Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave................... LO 2-1446
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .... CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue .....................  AL 4-5456
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street ......................... GR 2-6387
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street ....................... MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave..........  PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ....... HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ....... Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ....................... PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ........... SW 8-2868
• YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Ave....................... GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue .............  Rl 3-0440

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C? Tel. OR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSiS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas. apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — 'Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. Vi 7-4477

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės į

JOHN ORMAN AGENCY 
Insurance - Real Estate

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.
Tel. Virginia 6-1800

Malonus Ponas Mažeika.
Dalyvaudamas 1965.XI, 13 Ma

dison Sq. Garden sąskrydyje ir 
su juo susijusiuose kituose po
būviuose New Yorke, gavau įs
pūdį. kad Jūs ir Jūsų vadovau
jamas Komitetas Lietuvos Ne
priklausomybei Atstatyti atliko
te didingą ir labai pagirtiną 
darbą.

Jūs ir kiti Komiteto nariai 
daug kruopštumo, pasišventimo 
sumanumo. laiko ir širdies 
įdėjote, kad 1965.XI.13 žygis 
sėkmingai pavyktų.

Jis buvo šaunus dalyvaujan
čių skaičiumi, piograma ir tvar
kingumu. nuotaika bei sėkmė. 
Tai buvo atmintina dienai Jau
nimas grįžo į savo gyvenamas 
vietas pakelta nuotaika. Tai gy
vas įrodymas, (kad pasišventi
mu bei atkaklia veikla įmano
ma pašilai nauti Lietuvos nau
dai.

Tuo 1965.XI.13 žygio organi
zavimu ir jo realizavimu Jūs ir 
kiti Komiteto nariai garbingai 
didingai ir viešai iškėlėte Lietu
vos skriaudą. Lietuvių Tautos 
aspiracijas atgauti laisvę ir ne
priklausomybę. Tas žygis pla
čiai nuaidėjo amerikiečių spau
doje. per adiją ir televiziją. 

Tuo daug pasitarnauta Lietu
vos bylai. Iš kitos pusės Jūsų 
žygis parodė, kad lietuviai JAV 
Kanadoje bei kitur jam pri
taria. Tai įrodo gausus lietuvių 
organizuotas dalyvavimas iš 
skaitlingų didžių lietuvių kolo
nijų vietovių. Suprantama, bu
vo ir bus balsų, kurie kritiškai 
atsilieps apie žygį. Tai palydi 
kiekvieną didelį ir atsakomin- 
gą darbą. Vieni tai daro gera 
valia, kiti išeidami iš kitų su
metimų. Tas nesuklysta, kas 
nedirba. Dėl to nenusiminkite. 
Jūsų žygis yra ypač svarbus 
tuo, kad juo įjungta į lietuvių 
kc-vos kelią masinis jaunųjų lie
tuvių dalyvavimas, nes jie Lie
tuvos viltis ir ateitis. Manau, 
kad tuo žygiu lietuvių laisvės 
kovų kelyje nekartą bus operuo
jama. Gražiai ir daug patarna
vote Lietuvos bylai ir Lietuvai.

Gėrėdamasis Jūsų ir Jūsų va
dovauto Komiteto narių atliktu 
darbu, giliai nuoširdžiai Jums, 
o per Jus ir visiems Komiteto 
nariams bei bendradarbiams, 
dėkoju, už taip šaunų ir pavy
kusį darbą.

J. Kajeckas
Lietuvos Atstovas

Washfrigtonas, 1965.XI.18 LAPKRIČIO 13 manifestacija Madison Sq. Gardens. Nuotr. V. Maželio

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau*’Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

Cor. DELANCEY, N. Y. C.
Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SL

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orcherd St., New York, N.Y. 10002

--- —---- —----------------------- ,
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Kultūrinio bendradarbiavimo klausimu

V. Sidzikausko kalba Vliko seime (2)

Su dideliu dėmesiu ir džiaugs
mu sutinkame pro sunkią 
priespaudą prasiveržiantį pa
vergtųjų lietuvių tautinį kūry
binį gajumą ir atsiektus laimė
jimus. Ta:p pat džiaugsmingai 
sutiksime tą dieną, kad ir išei
vijoje lietuvių sukurtos kultū
rinės vertybės galės nevaržo
mai pasiekti savoje žemėje gy
venantį lietuvį. Bet tai įvyks 
tada, kai laisvas lietuvis išeivis 
su laisvai tėvynėje gyvenančiu 
'lietuviu galės palaikyti ryšius 
ir dalintis kūrybiniais laimėji
mais.

Sovietinė Rusija, ieškodama 
Lietuvos okupacijos ir okupan
tų pastatytos pavergtos Lietu
vos valdžios pripažinimo, siūlo 
lietuviams išeiviams palaikyti 
artimesnius ryšius su savoje že
mėje gyvenančia tauta, bet nu
tyli, kad svarbiausi ir vieninte
liai ryšininkai yra okupanto 
sudarytos įstaigos ii- jo tarny
boje esantieji asmenys. Oku
panto nustatytomis sąlygomis 
vedama ryšių užmezgimo akci
ja stiprinama. Todėl JAV Lie
tuvių Bendruomenės Centro val
dyba. apsvarsčiusi bendradar
biavimo su pavergtu kraštu 
klausimą, nutarė JAV lietu - 
viam paskelbti šias padarytas 
išvadas:

a. Okupantas, siekdamas pa
laužti lietuvių išeivijos kovos 
dvasia už lietuviu tautos laisve 
ir 'nepriklausomos Lietuvos val
stybės atstatymą, per savo įs
taigas ir atskirus asmenis, siū
lo lietuvių išeivijai Įvairius ben
dradarbiavimo būdus.

b. Esamomis sąlygomis bend
radarbiavimas su Sovietinės Ru
sijos okupacijoje esančia Lietu
va negalimas, nes tai būtų ben
dradarbiavimas ne su pavergta 
tauta, bet su okupanto įstaigo
mis ir jam tarnaujančiais asme
nimis.

e. Organizuotas ar asmeniš
kas ckupanto siūlomo bendra
darbiavimo priėmimas daro ža
lą lietuvių išeivijos tautinei 
veiklai ir kenkia vedamai kovai 
už Lietuvos laisvę.

d. JAV Lietuvių Bendruome
nės Centro valdyba perspėja 
JAV lietuvius, kad nesusigun
dytų okupanto viliojimais ir 
smerkia tuos, kurie bendradar
biauja su okupanto įstaigomis 
ar atstovais, tuo talkininkau
dami okupantui siekiančiam su
skaldyti lietuvių išeivių bend
ruomenę ir palaužti kovingumo 
dvasią.

Pavergto lietuvio kūrybiniai 
laimėjimai kaip tik rodo tauti
nės dvasios stiprybę ir nepalau
žiamą tikėjimą į išsilaisvinimą 
iš Sovietinės Rusijos vergijos. 
Būkime jų talkininkais, ryžtin
gais kovotojais už Lietuvos lais
vę ir tautinį išlikimą.

JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdyba

VLIKO PIRM. V. Sidzikauskas, (k.) A. Vasaitis, dr. VI. Simaitis. Nuotr. P. Ąžuolo.

Kiekvienas laiko tarpsnis tu
ri tačiau ypatingas politines 
problemas, kurios kaupia j sa
ve didžiųjų valstybių vyriau
sybių dėmesį. Šiuo metu tarp
tautinę sceną dominuoja Toli
mieji Rytai ir Afrika. Tos pro
blemos veikia ir Jungtinių A- 
merikos valstybių ir Sovietų Ru
sijos santykius, kelia nenorą 
vieni kitus erzinti klausimais, 
kurie jų požiūriu šiuo metu nė
ra pirmaujantieji. Be to. Mask
vai kiek atleidus vadeles, pra
dėjo labiau reikštis nacionali
nės tendencijos vadinamose sa
telitinėse valstybėse. Tų kraš
tų režimai pradėjo elgtis kiek 
savaimingiau, pasidarė mažiau 
subordinuoti Maskvai, pasviro 
į mezgimą ūkinių ir kultūrinių 
santykių su laisvųjų valsty
bių vyriausybėmis. Tie reiš
kiniai sukėlė, mano įsitikinimu, 
perdėtų vilčių ir nepagrįstų 
iliuzijų Vakaruose. Ir Washing- 
tonas paskelbė “tiltų tiesimo“ 
į tuos kraštu politiką. Tiltai no
rima tiesti stiprinant diploma
tinius santykius ir plečiant kul
tūrinius bei prekybinius mai
nus. Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimas pasisakė velytų, kad 
tie tiltai būtų tiesiami i plačias 
pavergtąsias tautas, o ne į jom 
užkartus komunistinius reži
mus, kurių tos tautos neken
čia. Bcnna plečia ekonominius 
ir prekybinius santykius su pa
vergtais Vidurio ir Rytų

Europos kraštais, kalba net 
apie diplomatinių santykių su 
jiems užkartais režimais mez
gimą. Gana mįslinga yra de 
Gaullio politika Sovietų Rusi
jos ir Centro bei Rytų Europos 
valstybių atžvilgiu. Visa tai, 
nežiūrint Vietnamo karo, san
tykių tarp Sovietų Rusijos ir 
Raudonosios Kinijos įsitempi
mo ir įvykių Juodajame žemy-
ne. tarptautinėje scenoje pagy
vino ir Vidurio ir Rytų Euro
pos klausimą. Deja,tas pagy
vinimas ir naujos tendencijos 
išeina iŠ dabartinio politinio sta
tus quo. Nesijaučia aktyvaus 
spaudimo i Maskvą vykdyti jos 
pačios karo ir pokario laikotar
pyje prisiimtus politinius ir tei
sinius įsipareigojimus pavergto
sios Europos dalies atžvilgiu.

Jei dabartinė laisvųjų vals
tybių vyriausybių politinė stra
tegija ir taktika komunistų val
domų valstybių atžvilgiu ilgai
niui gal ir galės atnešti kiek 
daugiau nepriklausomybės ir 
laisvės vadinamiems sateliti
niams kraštams, tai. deja, ji 
nieko gera nežada Baltijos val
stybėms. Tų valstybių pajun
gimas Maskvai nerodo jokių 
sumažėjimo žymių. Priešingai, 
okupantas dar smarkiau ir įžū
liau veda ten kultūrinį genoci
dą ir ūkinio išnaudojimo politi
ką.

Specifinė Baltijos valstybių 
padėtis šių dienų tarptautinėje

VLIKO POSĖDYJE kalba dr. VI. Šimaitis, kairėje — -Vliko pirm. V. Sidzikauskas ir A. Vasaitis, dešinėje 
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konsteliacijoje ir jos raidoje 
kelia mums ypatingo rūpesčio. 
Turime būti budrūs ir veiklūs 
labiau nei iki šiol, kai galėjome 
tenkintis suderinta įveikia visų 
pavergtųjų valstybių bendrinia
me organe — Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seime. Ir Vlikas 
ir kiti lietuviškieji veiksniai 
yra pastatyti prieš uždavinį ne 
tik žiūrėti, kad būtų išlaikytas 
dabartinis Lietuvos Respubli
kos tarptautinis statusas, ne 
tik veikti, kad Lietuvos byla 
būtų gyva tarptautiniame foru
me. bet ir įstaigoti mums prie
lankias vyriausybes sustiprinti 
spaudimą į Maskvą, kad ji vyk
dytų jos pačios prisiimtus, poli
tinius ir teisinius įsipareigoji
mus ir pasitrauktų iš Lietuvos. 
Vienas didžiausių bandymų ir 
iššūkių Lietuvai bus taikos su
tarties su Vokietija pasirašy
mas. Atsiminkime, kad Lietu
vos Respublika turėjo bendra, 
tarptautinėmis sutartimis nus
tatytą sieną su Vokietija ir 
kad taikos sutartis su šia valsty
be turės išspręsti ir Rytprū
sių. taigi ir Mažosios Lietu
vos. likimą. Turėsime veikti ir 
patys vieni ir drauge su kitais. 
Be lietuviškųjų politinių veiks
nių noriu čia suminėti Baltijos 
Valstybių Laisvės Tarybą ir 
ypač Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimą, -kuris atstovauja šim
tui milijonų Sovietų pavergų- 
jų europiečių ir kuriam šiais 
metais vadovauja 1 i e t u v is. 
Gruodžio pradžioje rengiuosi 

būti Washingtone, o kitų metų 
pradžioje lankysiuos Europoje.

—o—
Mano suglaustai pavaizduoto

ji tarptautinės padėties raida, 
taip pat mūsų uždaviniai bei pa
kitėjusi Maskvos ir jos marijo- 
niečių Vilniuje taktika santy
kiuose su laisvaisiais lietuviais 
— perėjimas iš izoliacijos į 
kontaktų ieškojimą — verčia 
mus labiau suglaudinti kovoto
jų dėl Lietuvos laisvės gretas, 
labiau susidrausminti. mūsų ko
vą labiau suprincipinti.

Apgailestaudamas turiu pa
stebėti, kad politinėje laisvųjų 
lietuvių organizacijoje vis la
biau pradėjo reikštis centrifu- 
galinės, atseit išcentrinės, ten
dencijos, kad pradėjo atsiras
ti mūsuose neaiškumų ir spra
gų pačioje Lietuvos laisvinimo 
sampratoje. Vis labiau blanks
ta Lietuvos valstybingumo kon
cepcija. mažiau paisomas esa
mas tarptautinis Lietuvos Res
publikos statusas. Per savo 
agentus- okupantas stengiasi su
kelti abejonių Lietuvos nepri
klausom} bės atstatymo realu
mu ir įtaigoja tenkintis tam tik
ra priklausomybės forma. Savo
tiškai suprantamo pragmatizmo 
pasekėjai kelia kultūrinio pra
do primatą prieš politinį. Ta
tai logiškai turi vesti į tam tik
rą laisvųjų lietuvių santykiavi
mą su okupuotu kraštu ir jo 
gyventojais.

Kokie yra Lietuvos laisvini
mo sampratos elementai?

(1) Nepriklausoma Lietuvos 
Respublika su tarptautinėmis 
sutartimis nustatytomis jos sie
nomis. Gaila, kad patriotais dė
damiesi okupuotos Lietuvos pa
reigūnai Vilniuje nieko nedaro, 
kad jų globėjai grąžintų Lie
tuvai Maskvos taikos sutarties 
apibrėžtas Lietuvai priklausan
čias žemes. Siena su Lenkija 
nuo Nemuno iki buvusių Ryt
prūsių tebelaukia teisingo su - 
tvarkymo. Hitlerio pradėtas pa
saulinis karas iškėlė buvusiųjų 
Rytprūsių likimo klausimą. Lie- 

(nukelta į 4 psl.)

— Prez. Johnsonas po pasi
tarimo su grįžusiu iš Vietnamo 
aps. Sekr. McNamara davė su
prasti, kad tuojau bus perkelta 
į Vietnamą papildomai apie 
100.000 kariuomenės.

Jaunimo organi- 
zacijtj žodis
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongreso Komiteto ir lietuvių 
jaunimo organizacijų pirminin
kų bei atstovų pasitarimas. į- 
vykęs Lietuvių Studentų Sąjun
gos suvažiavimo metu Clevelan- 
de 1965 lapkričio 27, susipaži
nęs su Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso atliktais parengi
mo darbais, nutarė aktyviai 
jungtis į Jaunimo Kongreso pro
gramos vykdymą šiais užsimo
jimais:

1. Kiekviena jaunimo ideo
loginė organizacija pasirūpina 
lėšomis atvykti bent vienam

LUIS COLOMA

TAI BUVO
ŠVENTAS
ŽMOGUS

Luis Cclcma, ispanų ra
šytojas, buvęs teisininkas ir 
paskui jėzuitas vienuolis, 
miręs prieš 50 metų, savo 
apysakose kandžiai šaipėsi 
iš ispanų aukštesniojo luo
mo moralės. Savo metu jo 
kūriniai buvo plačiai skai
tomi ir verčiami į kitas 
kalbas. Lietuvių kalbon V. 
Kamantauskas 1932 išvertė 
tris L. Colomos apyskaitas, 
čia viena iš jų suglaustai at
pasakojama ryšium su šven
čių nuotaikomis.

*
MIRTIS, tarsi sujaudinta ne

paguodžiamos žmonos ir nevil
ties apimtų vaikų ašarų, atsi
traukė nuo savo aukos, arba 
geriau — su savim -nusinešė 
tik dalį grobio, nes tiktai pusė 
don Benito Morales kūno grįžo 
į gyvenimą. Niekas nebūtų pa
žinęs buvusio elegantiško senio, 
kuris gaišino ištisas valandas 
savo perukui garbanuoti, anta
kiam juodinti ir barzdelei dažy
ti. Belikę griaučiai, susupti į ap
klotus, po penkiolikos dienų li

gos išsivilko iš lovos pasišildyti 
prie židinio. Visi geriausi gydy
tojai, kurie pasitaikė sušaukti į 
konsiliumą, vienu balsu sutiko, 
kad antro priepuolio ilgai lauk
ti neteks, kad jis bus toks pat 
staigus ir kad don Benito mir
ties neišvengs.

Namų gydytojui teko nema
loni pareiga tai pranešti šeimai, 
kuri laukė gretimam kambary. 
Ten visų piima buvo ponia Mo
rales, saldutė ir mandagutė do
na Tula, kurią jos žentas Sančo 
Ortiz šiaip apibūdino:

— Mano uošvė, tai uogienė 
iš pipirų. Lyžtelsi truputį, pasi
rodys vienas cukrus, bet trupu
tį įsikąsi. nutvilkys tau gomurį.

Buvo ten ir pats Sančo Or
tiz. dailus ir išdaigus. Laisvas 
jo laikymasis darė jį kartu mie
lą ir nepakenčiamą, simpatin
gą ir grasų. Ten pat šalia sė
dėjo jo žmona Benita, donos 
Tūlos duktė, graži ir įsimylė
jusį savo vyrą, kaip pirmą die
ną po vestuvių — gyvas panei
gimas tvirtinimo, kad jungtu
vės yra meilės kapai. Toliau, 

prisiglaudusi prie motinos, sė
dėjo Lolita, vyriausia netekėju
si šeimos duktė, subiaurinta 
dvilypiais priešakiniais danti
mis, kadangi motina nesutiko, 
kad jai dar mažai tas prigim-. 
ties perteklius būtų pašalintas. 
Pagaliau kambario gilumoje su
kryžiuotom rankom ir palenk
ta galva laukė rimtas ir tylus 
Lorenzo, vienintelė vyriška Mo
rales namų atžala.

Išgirdusi sprendimą, dona 
Tula ėmė garsiai verkti, vadin
dama daktarus asilais ir kvai
liais. nemokančiais išgydyti jos 
vyro nuo to, kas jai rodėsi tėra 
pereinamas reumatizmas. Per
pykusi ėmė kalbėti apie maudy
kles, masažus ir sukti gydytojui 
ga’vą visokiais galimais ir ne
galimais vaistais, kol tas įsižei
dęs atsisveikino ir išėjo. Tada 
Sančo Ortiz, dėdamas koją 
ant kojos, tarė savo paprastu 
šiurkščiu atvirumu:

— Nesivargink veltui, bran
gi ponia.. jeigu jam teks 
netikėtai mirti, geriausia duoti 
žinią klebonui, kad jį parengtų 
kelionei į amžinybę, kaip pri
tinka padoriam krikščioniui.

Dona Tula, žaižaruodama 
akimis ir visa virpėdama, sušu
ko:

— Nutilki, Treti'kėli! Ar nori 
jį užmušti? Visi žibo, kad ne
turi širdies nė už skatiką!

Sančo Ortiz, pabalęs iš pyk
čio, pagriebė skrybėlę ir išėjo 
iš kambario tardamas:

— Darykite, ką norite! Dėl 
manęs jis gali numirti, kada 
jam patinka.
Sančo, pasuko į kaziną ir įėjo į 
skaityklą, kur jį tuojau apsupo 
keli vyresni ponai, susidomėję 
vargšu don Benito.

— Pralaimėta byla, pralaimė
ta byla! — atsakė Sančo

— O šeima, ar žino apie tai?
— Ar žino! Tokia audra pa

kilo prieš mane, kada norėjau 
pašaukti kleboną, jog jei nebū
čiau pasprukęs, tai mano bran
giausia uošvė būtų man akis iš
kabinusi.

— Matai, don Sančo... Jie 
taip myli jį!

— Kas iš to, kad jį myli? Juo 
labiau turėtų rūpintis jo sie
la.

— Matyti, jiem rūpi, kad 
vargšas neišsigąstų.

— Kas per kvailybė- Jis la
biau išsigąs, kada jį atstatys 
nuo rojaus vartų.

— Na. na- — pašaipiai atsi
liepė kažkoks ponas, kuris iki 
šiolei sėdėjo toliau ir skaitė lai
kraštį. — Ar trk mūsų Sančito 
netaiko į naujakatalikius?
— Kokius velnius?—atkirto 

su pykčiu Sančo.—Aš iŠ visko 
juokiuos, bet noriu, kad verks
mai atitiktų principus. Jei mirš
ta krikščionis, tegu jam pa
šaukia kunigą ... Nesuprantu 
tokio dievotumo, kai mušasi į 
krūtinę, net cypia, mala pote
rius, o kada mirtis prisiartina, 
bijo kunigo. Po plynių! Jei tiki, 
kodėl nesilaiko tikėjimo?

Nuo sergančiojo buvo paslėp
tas jo beviltiškas padėjimas. 
Jam buvo įkalbama, kad tai yra 
tiktai pereinamas reumatizmas: 
pavasariui atėjus ir pabuvęs 
vandenyse, jis visiškai pasveiks. 
Gi dona Tula neatstojo nuo sa
vo vyro nė valandėlės. Sėdėda
ma prie jo kojų ant žemo suo
liuko. vaikė nuo jo muses ir vi
są laiką mylavo — tikras pa
vyzdingos žmonos paveikslas. 
O kada, išėjusi iš sergančiojo 
kambario, atsidurdavo viena su 
savo lygiai prislėgtais vaikais, 
jos sielvartas būdavo toks di
delis, toks nuoširdus ir toks 
garsus, jog atrodė kaip tikra 
Malabaro našlė, prisirengusi su
sideginti gyva ant savo vyro 
kapo.

*

DON BENITO buvo vienas iš 
tų provincijos pažibų, tautos tė
vų savo parapijoje, šlovingų pi
liečių. suteikiančių savo am
žiaus gale savo pavardę gatvei, 
kurioje miršta. Don Benito bu
vo advokatų draugijos dekanas, 
šešis kartus yra buvęs savo 
apylinkės viršaičiu ir teisėju, 
du kartus atstovu, kartą laiki
nis gubernatorius, amžinas įvai
rių labdaringų posėdžių pirmi
ninkas ir taip pat amžinas vie
šos tvarkos gynėjas... O tvar
ka, pasak jo, buvo tai, kas ėmė 
viršų, o netvarka, kas ėjo į 
dugną. Ir iš to išėjo, kad visa
dos palaikydamas tvarkos pu
sę kai kaip niekados savo pa

ties kailio neišstatydavo į pavo
ju.

Tiktai vieną kartą jis pareiš
kė protestą. O tai buvo tada, 
kai Andalusijos federalistai pa
kėlė galvas, sudegino jam na
mus ir sunaikino du vynuogy
nus. Don Benito tada nulėkė į 
Madridą ir tol skundės, rėkė, 
kol jam buvo atlyginta ir , be 
to. paskirtas Nicaraguos vice
konsulu. Ir kai tiktai jį pakėlė į 
konsulus, viskas jam rodėsi la
biau pakęstina — viskas! Ge
riau esą tūkstantį kartų tapti 
raudonųjų auka, kaip kartą pul
ti baltiesiems į glėbį!...

Kadaise, jaunystėje, kada ne
turėjo nė skatiko kišenėj ir dir
bo šunadvokačio raštinėje, jo 
pažiūros buvo ryškesnės už šių 
dienų ryškiausių socialistų. Pas
kui, kada jis paliko vienintelis 
įpėdinis milijoninio dėdės, pra- 
lobusio iš bažnytinio turto par
davinėjimo, jo politiniai įsitiki
nimai priėmė konservatorių 
pažiūras, o religinės pažiūros 
nusidažė Volterio pašaipa. Dar 
vėliau, kada Bažnyčia patvirtino 
1851 metų konkordatą, apsau- 
gojantį tų šventvagių kišenes, 
don Benito krūtinėje gimė jau
tri ir nuolanki meilė popie
žiaus sostui; jo namuose imta 
žiūrėti pasninkų ir vigilijų, jis 
pats ėmė vaikščioti į keturias- 
dešimtines pamaldas, kalbėda
vo rožančių, dalindamas išmal
dą neturtėliam, išsirikiavusiem 
prieš jo namus, kaip kareivių 

idėjos atstovui iš Pietų Ameri- * 
kos, Europos ir kitų kraštų, ku
rių lietuviai finansiškai mažiau 
pajėgūs.

2. Prašo Ateitį, Metmenis, 
Mūsų Vytį. Skautų Aidą ir ki
tus jaunimo žurnalus skirti vi
są galimą dėmesį Jaunimo Me
tams ir Jaunimo Kongresui, 
ypatingai dcmintis kitų kraštų 
(už JAV ir Kanados ribų) jau
nimu.
3. Prašo Chicagos lietuvių ja- 

nimo organizacijų padalinius 
padėti Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso Komitetui vykdy 
ti parengiamuosius Jaunimo 
Kongreso darbus ir teikti visą 
galimą paramą.

4. Pritaria bendrai lietuvių 
jaunimo stovyklai Dainavos sto
vyklavietėje Michigane ir pade
da ją įvykdyti..

5. Džiaugiasi tuo pritarimu ir 
entuziazmu, kuris rodomas Jau
nimo Metų ir Jaunimo Kongre
so idėjai ir jos vykdymui.

6. Prašo visus lietuvius remti 
Jaunimo Metus ir Jaunimo Kon
gresą.

7. Sveikina Australijos Lietu
vių Jaunimo Kongresą įvyksian-

. tį 1966 sausio 3-8 Sydney mies
te.

Mūsų jėgos, mūsų žinios 
Laisvai Lietuvai Tėvynei!

kuopa. Tačiau niekas, nežiū
rint to dievotumo, nežinojo, 
kas yra jo nuodėmklausis

(Bus daugiau)
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Baltijos valstybių...
(atkelta iš 3 p si.)

tuva yra ir bus gyvai suintere
suota tos problemos teisingu iš
sprendimu, juoba, kad toji pro
blema liečia Mažosios ar Prū
sų Lietuvos likimą.

(2) Lietuvos suvereniu teisi y 
vykdymo Lietuvoje ir svetur at
statymas. Atstačiusi savo nepri- 
iklausomybę, Lietuva dalyvauja 
tarptautinėse organizacijose — 
pasaulinėse ir europinėse — 
kaip lygiateisis narys. Vidaus 
santvarkos klausimą laisvais 
rinkimais išspręs pati lietuvių 
tauta. Mes, laisvieji lietuviai, 
pasisakome už demokratinę 
Lietuvos vidaus santvarką. Esa
me tikri, kad taip pasisakys ir 
lietuviai Tėvynėje.

(3) Esamo tarptautinio Lie
tuvos statuso, atseit Lietuvos 
valstybingumo respektavimas. 
Lietuva tebėra suverene valsty
bė, tik, svetimai galiai ją ka
riškai okupavus, suverenių tei
sių vykdymas krašte yra pada
rytas negalimas. Svetur tos tei
sės iš dalies • tebėra vykdomos 
nepriklausomos Lietuvos diplo
matų ir konsulų. Todėl turi bū
ti tinkamai respektuojami ir 
vertinami ir to tarptautinio Lie
tuvos statuso simboliai —Lie
tuvos diplomatiniai ir konsula- 
riniai atstovai.

(4) Prievartinis Lietuvos Res
publikos įjungimas į Sovietu 
Sąjungą ir pastarosios jai už
kartas marijonetinis komunisti
nis režimas yra neteisėti. Lais
vųjų lietuvių pareiga yra veng
ti veiksmų, kurie galėtų būti 
aiškinami kaip okupacinio re
žimo pripažinimas ar bent ty
lus su juo apsipratimas. Be to, 
jie turi reikalauti, kad Sovie
tų Rusija ištrauktų iš Lietu
vos savo karines jėgas, admi
nistracijos ir komunistų parti
jos aparatus.

(5) Lietuviu tautos išlikimą 
ir jos tautinės kultūros kūrimą 
bei išsiplėtimą sąlygoja politinė 
Lietuvos laisvė. Todėl dabar
ties sąlygose, Lietuvai esant 
okupuotai, politiniam pradui

VINCĖ JONUšKAITĖ - LESKAITIENĖ sveikina Vilką š. m. lapkričio 27 
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Prof. Stukas naujo instituto direktorius

PRIEŠ 40 METŲ ATĖJO Į OPERĄ
Solistė Vincė Jonuškaitė, ku

rią visur matome judrią ir ener
gingą, i operos sceną įžengė 
prieš 40 metų. Tai buvo Kaune. 
1926 gruodžio 9 Valstybinėje 
operoje ji debiutavo “Pikų da
moje”, Polinos vaidmeniu.

Tą metą ji buvo grįžusi iš 
savo studijų Romoje, kur taip 
ipat koncertavo filharmonijos 
salėje. Tų pačių metų pavasarį 
ji viešai koncertavo Palangoje.

Nuo tų metų ji aktyviai reiš
kėsi valstybinėje operoje. Dai
navo iki 1944 metų, iki pasi
traukimo iš Lietuvos. Savo vai
dyba, išraiška ir dainavimu su
kūrė 47 operų vaidmenis. Jų 
žymiausi: Mignon, Carmen,

teikiamas pirmumas prieš kul
tūrinį pradą.

Laisvųjų lietuvių vienodai su
prasta Lietuvos laisvinimo sam
prata, tautinė drausmė, atsto
janti šiandien valdžios autori
tetą, ir organizacinis susiklausi- 
mas yra sąlyga ir laidas kovai 
dėl Lietuvos laisvės laimėti.

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS

Kaukių baliuje — Ulrika, Tru
badūre — Azucena, Aidoje — 
Amneris, Boris Gudenov —Ma
rina, Dailia, Pikų damoje —Po
lina ir Grovienė, Giocondoje— 
Laura, Pakalnėje — Ragana, 
Šaitane — Babarucha, Perikola 
ir ikt. Šiuos vaidmenis yra vai
dinusi ir užsienyje: Talino “Es
tijos” operoje. Rygos naciona
linėje operoje. Prahos Narodni 
Divadlo, Paryžiaus Grand Ope
ra ir Opera Comique. Buenos 
Aires — Colon teatre ir k.

Šalia operos ji mėgo rengti 
kamerinius rečitalius ir su jais 
važinėjo po Lietuvą. Į savo kon
certus Įvedė ir lietuvių liau
dies dainas, suteikdama joms 
gražia interpretaciją. Ji yra kon
certavusi ir užsienyje: Taline, 
Berlyne, Vienoje, Varšuvoje, 
Sao Paulo, Montevideo, Buenos 
Aires, Londone, Kopenhagoje. 
Stockholme, Oslo, Leningrade, 
Maskvoje, Romoje (bent kelis 
•kartus), Treviso, Palermo.

Atsidūrusi tremtyje ir atvy
kusi į Ameriką, taip pat su 
koncertais lankė 'lietuviškas ko- 
loniuas.

Solistė gimusi ir augusi Su
bačiuje, iš savo motinos daini
ninkės išmoko daug liaudies 
dainų, pamėgo dainą. Mokėsi 
Panevėžio gimnazijoje, su ku
ria karo metu pasitraukė į Vo- 
ronžą. Ten 1916 sausio 5 pir
mą kartą viešai pasirodė moks
leivių vakare su daina solo 
'Sunku gyventi’. Voroneže 1917- 
1918 muzikos mokykloje mokė
si dainavimo. 1918 grįžusi Lie
tuvon. baigė mokytojų kursus 
ir buvo paskirta į Sudergiu pra
džios mokyklą. Draugų ragina
ma, pradėjo dalyvauti koncer
tuose. Tų pačių metų rudenį 
dainavo M. Petrausko “Birutė
je” Vaidilutės vaidmenį. Po to 
muz. K.V. Banaitis spaudoje at
kreipė dėmesį į jos balsą. Tada 
buvo sudarytos sąlygos studijuo
ti. 1920 įstojo į Berlyno vals
tybinę muzikos aukštąją moky
klą. 1923 persikėlė į Romą. Dai
nuodama operoje, ji buvo išvy
kusi studijuoti į Milaną. (p)

South Orange, N.J. 8 Čia vei
kiančiame Seton Hall universi
tete įsteigtas tarptautinės pre
kybos institutas (Institute of 
International Business). Naujo 
instituto uždavinys yra ruošti 
magistrus prekybos administra
cijai. Pirmuoju to instituto di
rektorium paskirtas dr. Jokū
bas Stukas, kuris tame univer
sitete profesoriauja nuo 1963 
metų. Prieš kiek laiko jis New 
Yorko universitete apgynė di
sertaciją daktaro laipsniui gau
ti; disertacijos tema — “Lie
tuvių tautinis atgimimas” (The 
Rise of Modern Lithuanian Na
tionalism). Anksčiau jis studija
vo Anglijoje, Oxfordo universi
tete, ir Columbijos un-te New 
Yorke. Dirbo Amerikos Balso 
programų redakcijoje, New 
Jersey didžiulio banko rekla
mų skyriaus viršininku, ‘Mar
keting and Sales Executives’ 
New Yorke tarptautinės preky
bos skyriaus direktorium. Bū
damas šiose pareigose aplankė 
apie 40 kraštų. Šiuo metu, be 
paskaitų Seton Hall un-te, dar 
skaito paskaitas iš tarptautinės 
prekybos New Yonko miesto 
un-te (City University of New 

' York) ir Pace College. Be to.

Seton Hall un-te vadovauja uni
versiteto stoties lietuviškai kul
tūrinei programai anglų kalba; 
transliuojama pirmadieniais — 
8:5 v.v., 89.5 mg. Prof. dr. Jo
kūbas Stukas lietuvių visuo
menei ypač žinomas, kaip “Lie
tuvos Atsiminimų” lietuviškojo 
radijo direktorius, vadovaująs 
tai programai jau 25 metus. 
Pernai jis vadovavo ir Lietu
vių Dienai pasaulinėje parodo
je New Yorke. Linkime prof. 
J. Stekui ir toliau darbingos 
nuotaikos ir geros sėkmėsJA.K.

Afrikoje mirė dail. Pr. Domšaitis
— Dailininkas Pranas Dcm- 

šaitis, 85 metų, po sunkios li
gos mirė lapkričio 14 Johan- 
nesburge, Pietų Afrikoje. Gi
męs Krcpynų ;Vilukicmio) kai
me, Kuršių kopose, 1880 metų 
rugsėjo 15 dailės studijas pra
dėjo apie 1910 metus Karaliau
čiaus meno akademijoje, vė
liau studijavo Berlyne, Paryžiu
je ir Florencijoje. Po pirmojo 
pasaulinio karo buvo vienas iš 
žinomų dailininkų Vokietijoje 
ir kituose Europos kraštuose. 
Kelis kartus lankėsi Lietuvoje, 
ypač savo gimtinėje ir motinos 
gimtinėje Žemaitijoje. Yra su
kūręs tų kraštų vietovaizdžių pa

veikslų. Dalyvavo parodose Ber
lyne, Muenchene, Vienoje. Na
cių režimo laikais jo kūryba bu
vo uždrausta rodyti parodose. 
Tuo metu jis išvyko į Pietų Af
riką ir ten gyveno iki mirties. 
Dar ir šių metų pradžioje jo 
kūryba susilaukė aukšto įverti
nimo Pietų Afrikos valstybinio 
masto konkurse. Liko žmona 
Adelaida Domšaitienė, buvusi 
koncertinė dainininkė. (E)

— Pragyvenimo kainos spa
lio mėn. pakilo tiek, kad vy
riausybė susirūpino; jei toliau 
taip kils, tai grės infliacija.

PROF. J. PUZINAS dėkoja K. žoromskui už jo paskaitą apie Čiurlionį 
ir jo laikų tapybą. Paskaita buvo Philadelphijoje K. žoromskio parodą 
užbaigiant. Paruoda surengė vietos LB. Nuotr. J. Cikotaitės.

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 1-AbH

422 Monahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

LITAS Investing Co. Inc..
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5^%)
Skolintis automašinoms. namu remontui, akcijų pirkimui 

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS, 100-21 89th Ave.. Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799 
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

CHICAGO. ILL.: 6775 So. Western Ave., tel. GR 6-2242 
Darbo valandos — trečiadienį ir penktadienį vakarais, 
šeštadienį nuo 10 iki 3 vai. popiet.

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

—•—
Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgewood)
Tel. EVergreen 2-6440

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. Virginia 6-9519

SALS VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

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

Telefonas: Virginia 3-3544

REPUBLIC Liquor Store, Inc.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y. 

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtiniu, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS

• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

KĄ PASIRYŽO M E — ĮVYKDYSIME!

DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 
ŽEMĖS SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

Siunčiu auką ...........  statybų fondui ir prašau įrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius į:

□ Garbės fundatorius ($1000)
□ Amžinuosius narius ($500)
□..Fundatorius ($100)
□ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui................

ADRESAS ...............    „................

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

_____________MM—_

PUBLIKA klausosi dail. K. žoromskio paskaitos. Paskaita buvo lapkričio 
28 uždarant daik K. žuromskio paroda. Nuotr. J. Cikotaitės.

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N.Y................ Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y.................... Tel. STagg 2-4329
91-15 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 441-4554

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėja*

Papigintomis kainomis priimame užsakymus
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome į namus lietuvižkus skilandžius Ir sūrius
We take all orders special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna
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Niekam neatsako savo paslaugos
Kun. V. Dabušis pagerbiamas Patersone gruodžio 12

Aną lemtingą 1944 metų ru
denį, kai traukėme į Vakarus 
per Mažąją Lietuvą, kun. Vik
toras Dabušis prisimena, jog 
buvome susidūrę bėglių vilksti
nėje Marienburge, kur kitados 
buvo kryžiuočių būstinė ir kur 
kalėjo Trakų kunigaikštis Kęs
tutis, paimtas į nelaisvę. Kęs
tutis iš Marienburgo pilies pa
bėgo. Ir kun. V. Dabušis pa
spruko iš vilkstinės, kurią vo
kiečių 1 karinė policija sudarė 
Marienburge iš bėglių vežimų 
ir įsakė visiem vykti už Vys
los į Dirschau stovyklą. Pake
liui, nutykoję gerą progą, spru
ko į šalis irs kiti, nenorėdami 
skirtis su savo arkliais ir veži
mais. Mat, kol savo rankose tu
rėjai vadeles, galėjai kreipti 
arklį, kur nori, o ne ten, kur 
įsakyta. Bet tuo būdu skverb
tis į priekį per kliūtis nevisi 
ryžtasi ir nevisi geba. Kun. Vik
toras Dabušis turi tą gerą sa
vybę: jis turi ryžto ir judrumo.

TEN, KUR BAŽNYC.A, 
DANGAUS LIEPSNA DEGĖ 
Apie žemaičius sakoma, kad 

jie kantriai ištvermingi, gi 
aukštaičiai — srauniai judrūs. 
Kun. V. Dabušis jungia abu 
tuos bruožus, nes yra augęs 
ant Žemaičių ir Aukštaičių ri
bos. Tą žemės lopą teko arčiau 
pažinti — Raseinius, Milašai
čius, Girkalnį. Girkalnis yra 
kun. V. Dabušio parapijos mies
telis. Gerai menu bažnyčią, ku
rią praėjusio karo audrose bu
vo nušvietusi nuostabi dangiš
ka šviesa su Dievo Motinos pa
veikslu. Tas stebuklas buvo pa
liudytas daugelio jį mačiusių.

Grkalnis yra davęs katalikiš
kąjį lietuvių visuomenei, ypač 
ateitininkam, du žymius veikė
jus: kan. Povilą Dogelį iš Kne- 
bionių ir kun. Viktorą Dabušį 
iš Graužų. Tarp jų yra tam tik
ro panašumo, tartum gimtojo 
kampelio atspindžio. Girkalniš- 
kių tradicijos, matyti, ugdė žmo
nes darbščius ir veiklius, ryž
tingus ir ištvermingus, paslau
gius ir praktiškus. Velionis kan. 
P. Dogelis buvo vienas iš la
biausiai praktiškų ir labai 
judrių ateitininkų globėjų caro 
priespaudos laikais ir vėliau Lie 
tuvos nepriklausomybės metu. 
Niekada jo nemačiau be organi
zacinių reikalų; visada buvo ap
sikrovęs gausa darbų. Toks yra 
ir kun. Viktoras Dabušis. taip 
pat girkalniškis.

PASTORACIJA IR 
KATALIKIŠKOJI AKCIJA

Baigęs Raseinių gimnaziją ir 
išėjęs teologijos mokslus Kau
ne. 1935 birželio 15 įšventintas 
kunigu, metus laiko vikariavo 
Pagiriuose, Žeimės dekanate, ir 
pusantrų metų šv. Jurgio para
pijoje Šiauliuose. Tačiau jo or
ganizaciniai sugebėjimai para
pijos rėmuose netilpo. 1938 me
tų pradžioj atkviestas į Kauną. 
Katalikų Veikimo Centrą, ir pa
skirtas katalikiškos akcijos va
dovu visam Kauno rajonui. Čia 
jo darbas plėtėsi ir šakojosi, 
kaip ir visas nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimas, augęs di
deliu pakilimu, ir staiga apte
mo, lyg tamsia naktimi, užėjus 
karui ir bolševikų okupacijai. 
Katalikiškoji akcija, išvesta vie
šumon, turėjo vėl gūžtis po kle
bonijų stogu.

Kun. V. Dabušis 1940 vasarą 
buvo paskirtas klebonu į Pa
girius — pirmąją savo pastora
cijos vietą, čia išgyve-no sun
kųjį bolševikmetį ir vokiečių 
okupaciją.

Pastoracinio darbo buvo gau
su. nes parapija apėmė kone vi
są valsčių su 5000 gyventojų ir 
8 pradinėm mokyklom. Parapi
jas bažnyčia, Marijos Aplanky
mo. buvo medinė, bet puošni, 
it provincijos katedra, su 5 al
toriais ir stebuklingu Dievo Mo
tinos paverksiu. Bažnyčia sude
gė antrą kartą bolševikam besi
veržiant į Lietuvą (1944). Nuo 
karo verksmų vieni žmonės slė
pėsi Rudekšnos pelkėse, 'kiti pa
traukė į Vakarus.

KUN. VIKTORAS DABUŠIS 

v. ,
Bėglių kelias kuri. Viktorą 

Dabušį atvedė iki Schleswigo- 
Holsteino vakarų Vokietijoje. 
Čia jis buvo paskirtas tos sri
ties lietuvių tremtinių dekanu 
ir tautinio delegato (kan. F. Ka
počiaus) įgaliotiniu. Tose parei
gose išbuvo penkerius metus, 
dažnai važinėdamas po įvairias 
lietuvių stovyklas, aktyviai da
lyvaudamas lietuvių organizaci
nėje veikloje, kol pajudėjo emi
gracija į kitus kraštus. 1951 me
tais ir kun. V. Dabušis išvyko 
į JAV.

PAS DABUŠĮ UŽSIMUŠI 
LAIKO NERASI

New Yorke kun. V. Dabušis 
pragyveno apie 12 metų. Bu
vo Angelų Karalienės parapijos 
vikaru ir dvejais atvejais ilgai 
dirbo Darbininko redakcijoje. 
Čia man ir teko kun. Viktorą 
arčiau pažinti, nes ne tiktai 
drauge dirbome, bet kurį laiką 
ir gyvenome po vienu stogu. 
Tėvų pranciškonų didelis pa
lankumas ir parama sudarė są
lygas Darbininko patalpomis 
naudotis Ateitininkų Federaci
jai, kurios generaliniu sekre
torium kun. V. Dabušis išbuvo 
beveik dešimti metu, o reikalu 
vedėjo pareigas ir dabar tebe
eina. Joks darbas, atrodė, jam 
nėra neįmanomas, jokia tolu
ma netolima, joks susirinkimas 
ar posėdis nėra nereikšmingas. 
Skambindavo jis telefonu į vi
sas šalis, ir jam telefonas su
skambėdavo dažnai naktimis. 
Vis kam nors ir ko nors pri
reikia — net ir grynai asme
niškam reikalui. Niekam neat
sakydavo savo paslaugos: čia 
raštai, čia ekspedicija žurnalų 
ar knygų, čia tarpininkavimas, 
čia pavėžinimas. Automobilio 
skaitikliai rodė tūkstančius my
lių, nes kaupėsi šimtai darbų 
ir reikalų. Neveltui vieną kartą 
prie jo stalo buvo išrašytas įs-

Nauji mecenatai
“Jaunimo bibliotekos” trys 

nauji “Rytų Pakrantės” mece
natai. apmokėję knygų siuntas 
Australijos jaunimui:

Prel. M.G. Kemežis, Eliza
beth, N.J. 200 dol. siunta, šv. 
Petro parapijos 70 metų su
kakties ženkle. Adelaido, T T . 
Marijonų nuožiūra.

Prel. Pr. Virmauskis, So. Bos
ton, Mass.. 100 dol. siunta sa
vo 50 metų kunigystės proga. 
Perth apylinkės pirmininko Ja- 
so patvarkymu.

Kleb. kun. J. Starkus, J. C.D. 
Bayonne, N.J. 100 dol. siunta 
specialia votivine intencija Syd
ney jaunimui, kun. Petro But
kaus pasidarbavimu.

Nuoširdžią padėką reiškia

Kun. Petras M. Urbaitis

Instituto Salesiano Lituano 
Castelnuovo Don Bosco 

(Asti) Italia 

pėjimas: “Pas Dabušį užsimu- 
ši la?ko nerasi”.

Bet jis laiko ištikdavo visiem 
darbam: kunigiškiem ir visuo
meniškiem, redaikciniam ir or
ganizaciniam, posėdžiam ir su
sirinkimam, kongresam ir kon- 
ferencijom — ir ne tik ateiti
ninkų, bet visų lietuviškųjų or
ganizacijų. kur tiktai buvo kvie
čiamas, ar kur jautė reikalą pa
dėti.

Jei kam tektų perversti tik
tai Ateitininkų Federacijos by
las (krūvas raštų, aplinkraščių, 
sąrašų, sąskaitų, kortctekų), įsi
tikintų, koks tai atliktas milži
niškas darbas atspėjamu nuo 
kitų pareigų laiku, gana dažnai 
iki išnaktų. O savo ruožtu rei
kėjo atlikti ir tuos darbus, ku
rių reikalavo vikaro pareigos 
parapijoje ir redaktoriaus — 
Darbininko redakcijoje. ’

Nesumažino kun. V. Dabušis 
savo darbų gausos ir spartos, 
nusi kėlęs iš New Yorko į jo pa
šonę — Patersoną. Čia beeida
mas šv. Kazimiero parapijos vi
karo pareigas, jis per porą su 
viršum metų vėl stambių dar
bų yra atlikęs. Bet apie tai kiti 
geriau žino ir, reikia manyti, 
prašneks rengiamose pagerbtu- 
vėse Paters one gruodžio 12

S. Suž.

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA LAISVES ŽYGYJE
Visi šv. Antano gimnazijos 

mokiniai su mokytojais lapkri
čio 13 dalyvavo Laisvės žygyje 
New Yorke. Tai pirmas atvejis, 
kai visa mokykla išsiruošė Į to
kią ilgą kelionę ir tokiu kilniu 
patriotiniu tikslu.

Iš Kennebunkporto mokiniai 
ir mokytojai, iš viso 100 as
menų. dviem autobusais išvyko 
lapkričio 12 ryte. New Yorką 
pasiekė vakare. Čia gimnazijos 
bičiuliai pasiėmė mokinius nak
vynei. Kai kurios šeimos paruo
šė nakvynę bei vaišes net di
desniam būriui berniukų. Gim
nazijos geradarių globoje mo
kiniai jaukiai praleido laiką iki 
programos Madison Square Gar
den.

Madison Square Garden mo
kiniai buvo nuvežti autobusais. 
Išklausę programos, jie dalyva
vo eisenoje. Plakatus su šūkiais 
meniškai nupiešė Paulius Jur
kus. Plakatai buvo penki. Be 
to, dar šv. Antano gimnazija tu
rėjo atsivežusi Amerikos, Lietu

AUKOS L. I. TAUTOS FONDUI
Vliko vedamai Lietuvos iš

laisvinimo kovai paremti į Tau
tos Fondo prašymus jautriai 
atsiliepė lietuviškoji visuomenė 
ir organizacijos ir prisiuntė au
kų:

Po 100 dol.: Prel. P. M. Ju
ras, Dr. Leonas Kriaučeliūnas. 
Dr. Pranas Jaras. Regina ir 
Antanas Pumpučiai, kun. B. 
Gauronskas Ohio Liet Gydyto
jų Draugija. 70 dol.: Lituanis
tinės mokyklos mokiniai Chica- 
goje per Kan. V. Zakarauską.

64.40 dol.: Maironio Lituanis
tinės mokyklos mekiniai-rėmė- 
jai Brock’.yne per įgal. J. Ma
kausku

Po 50 dol.: Inž. J. Mikalaus
kas, A. Mileška ir K. Rudaity- 
tė. J. Lieponis. Kun. J. Danie
lius. Dr. J. P. Kazickas, 30 dol. 
A. Skučžs.

Po 25 dol.: Prel. M. Krupavi
čius, Dr. D. Jasaitis, Dr. C. Art- 
cibuševas, Dr. J.B. Dičpinigai- 
tis, Dr. J. Kuodis, Dr. C. K. Bo
belis. Prel. Ig. Valančiūnas, 
kun. S. Morkūnas. Inž. J. Stan
kus. M. ir J. Kuproniai, B. Ku
činskas, Pasaul. Katalikių Org. 
Sąjunga, Vyr. Giedrininkės, 20 
dol. — L. Surantienė, L. Dir- 
dienė. A. Vainius.

Po 15 — Gydytojai: J.G. By
la h* J.S. Kriaučiūnas.

Po 10 — Gydytojai: Anku- 
das. A. Gylys, J. Gedaugas. P. 
Gailiunas, V.V. Jay, P. Kisie

PATERSON, N. J., prie šv. Kazimiero lietuvių bažnyčios šiais metais kun. 
V. Dabušio rūpesčiu Įrengta graži aikštelė su lietuvišku kryžiumi ir Šilu
vos Marijos statula.

vos, skautų ir ateitininkų vėlia
vas, kurias taip pat nešė eise
noje. Mokiniai naujom unifor
mom bei tvarkinga rikiuote 
traukė žiūrovų žvilgsnį. Su mo
kinių būriu sykiu ėjo mokyto
jai ir pranciškonų provincijo
las T. Leonardas Andriekus.

Pasibaigus eisenai, tą patį va
karą po užkandžių New Yor
ke visi mokiniai grįžo Į Ken- 
nebunkportą.

Šv. Antano gimnazijos kelio
nė į NeW^Yorka yra reikšmin
ga. Mokiniai buvo aktyviai Į- 
jungti į didžiausią manifesta
ciją dėl Lietuvos laisvės. Mo
kiniai jautė patriotines nuotai
kas. girdėjo žymių asmenų 
kalbas. Šios kelionės Įspūdžiai 
liks ilgą laiką. Jie turės Įtakos 
mokinių lietuviškam bren
dimui.

Kelionės išlaidos buvo dide
lės. Jų pusę apmokėjo patys 
niekiniai, o kitą pusę gimnaz- 
ja. (k) 

lius, J. Trojanienė. Parokienė, 
D. Variakojūtė, kun. J.C. Jult. 
J.J. Patašius, A. Petraitis, M. 
Kirkilą. L. Klimas. A.J. Zana- 
vich. M. ir R. Jauniškiai, Ad. 
Darnusis, prof. Ig. Končius. A. 
Skudzinskas. O. čerskienė, P. 
Pupius, J. Stelmokas, A. Leo
nas, V. Milukas, dr. A. Flate
ris. F. Garmus, B. Brizgys. V. 
Marijošius, J. Kaunas, dr. V. 
Sruogienė, A. ir V. Kašubai. V. 
Cečetienė, D. Vaičius, B. Pak- 
tys ir E. Vaišnoraitė.

Po 5 dol. E. Barauskas. A.E. 
Kassel, DDS, B. Kolosovas. A. 
Lisauskas. V. Musicnis, A. Pau- 
tienis. M.D.

Per įgal. J. Audėną aukavo: 
po 10 dol. D. Audėnaitė, J. 
Stukas. V. Stepcnis. J. Valaitis, 
Irena Vakselienė ir B. Juškys 
— 5 dol.

Per įgal. J. Makauskį po 10 
dol. — gyd. B.Matulionis, V. 
Kanauka, V. Ingelevičius, J. 
Landsbergis, gyd. J. Urbanavi
čiūtė — 15 dol. ir M. Galdikie
nė — 5. Maironio lituanisti
nės mokyklos 64 mokiniai — 
64.40 del., įgal. J. Urbelį — 
Chicago — 47 del. ir įgal. J. 
Buikų — 30 dol. L.V.L.S.-gos 
N.Y. kuopa ir A.L.T. Sandaras 
pirmoji kp. — 20 dol. Iš Lie
tuvių bendruomenės New Ze- 
land gauta 69.23 dol.

Visiem nuoširdžiai dėkoja
Tautos Fondo valdyba

PARĖMĖ ŠV. ANTANO 
GIMNAZIJĄ

Vienintelis visame pasaulyje 
šv. Antano gimnazijos rėmėjų 
būrelis veikia Worcestery, 
Mass. Jis, ^įsteigtas prieš kele
tą metų, yra daug padėjęs šiai 
mokyklai. Pajamos sutelkiamos 
nario mokesčiu ir Įvairiais pa
rengimais. Būrelis turi per 100 
narių.

Ir ši rudenį jis surengė šv. 
Antano gimnazijos naudai vaka
rienę su 'programa, kurią išpil
dė patys gimnazijos mokiniai, 
atvykę čia su provincijolu li
kai kuriais mokytojais.- Paren
gimas buvo lapkričio 27 vaka
re. Atsilankė apie 200 svečių.

F. SKĖRYS su būreliu mokinių, kurie globoja lietuvių kapus Heuttenfei- 
de.

JUOZO BATAICIO kapas Huettenfelde.

Worcester, Mass.
Kun. Jono Jutkevičiaus šv. 

Kazimiero parapijos naujo kle
bono pagerbimą surengė lapkri
čio 21. Sion parapijon jis atkel
tas birželio 4 iš Athol, Mass. 
Maldą sukalbėjo jo brolis kun. 
Julius. Programai vadovavo R. 
Žemaitis. Pradžios mokyklos V 
ir VIII tkyrių mokiniai lietuviš
kai padainavo dvi dainas, pas
veikino žc zlžiu. Solo dainavo 
Akva.i.ia Burdulytė, besimokan
ti dainuoti.

Ka bas pasakė Pr. Stanelis 
— vietos LB pirmininkas, dr. 
P. Vileišis. Baigiamajame žody
je kun. J. Ju.kevičius papasa
kojo apie užsibrėžtus darbus, 
apie bažnyčios atnaujinimą, kle
bonijos ir vienuolyno pasta
tymą. Nusk'kundė. kad mokyk
loje mažėja mokiniai. Po kle
bono dar kalbėjo šeimininkių 
vardu Delionienė ir Steponas 
Valinskas.

Erdvi salė buvo pilnutėlė.
šeštadieninės mokyklos tėvų 

susirinkimas įvyko lapkričio 20 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Padaryti apyskaitiniai praneši
mai. Mokyklos vedėju yra J. 
Baškys. dirba penki mokytojai; 
be jo paties dar kun. J. Stepo
naitis, Br. Giodas, J. Dabrilie- 
nė ir muz. V. Burbulis.

Prašė tėvus, kad vaikam pa
dėtų geriau pamokas paruošti. 
Kalėdų eglutė bus gruodžio 
26.

Į naują tėvų komitetą iš
rinkta: P. Babickas, E. Go- 
rodeckienė (pirm.). K. Bazikas. 
Adomaitienė ir J. Palubeckas.

Pr.

Gimnazijos dramos būrelio va
dovė B. Kerbelienė paruošė vai
dybos ir muzikos programą. La
biausiai pasižymėjo mokiniai 
Vyt. Vasiliauskas iš Rocheste- 
rio ir Algis Dimskis bei Rimas 
Jacikas iš Toronto. Svečiams la
bai patiko muzika ir vaidyba.

Parengimo pelnas, 327 dol., 
atiduoti gimnazijos vadovybei. 
Po vakarienės buvo dar ir šo
kiai, kuriems grojo vietinis 
Šimkaus orkestras. Parengimas 
vyko Maironio parko salėje. 
Juo labiausiai rūpinosi rėmėjų 
būrelio pirmininkė I. Mancevi- 
čienė, J. Tamošauskas ir kiti.

Kcr.

— Ernestas Galvanauskas, 
buvęs nepriklausomos Lietu
vos ministeris pirmininkas, da
bar jau 83 metų, sunkiai ser
ga pas avo tolimas gimines 
pietų Prancūzijoje, kur yra at
sikėlę iš Madagaskaro. Kas no
rėtų jam padėti, ypač Kalėdų 
švenčių proga, tesikreipia adre
su: Ave de Marlioz, Aix Les Bai
nes, Savoie, France.

— Inž. Donatas Bielskis ir 
sūnus Mindaugas, važiuodami 
iš Chicagos i Kanadą, buvo sun
kiai sužeisti automobilio nelai
mėje Michigan o valstybėje; pa
guldyti Newberry ligoninėje.

— Vincas Jomantas, 42 me
tų, tarnavęs šoferiu transporto 
bendiovėje. užmuštas sunkve
žimio nelaimėje Detroite. Pa
liko žmoną, studentę dukterį ir 
jaunameti sūnų.

— Inž. Kazimieras Paukštys 
mirė Chicagoje lapkričio 30. 
Palaidotas gruodžiu 4 -šv. Kazi
miero kapinėse. Liko žmona 
Jadvyga, duktė Gražina su šei
ma. sūnūs Kęstutis ir Vytautas. 
Velionis Amerikoje išgyveno 16 
metų.

— Kun . Algimanto Kezio, 
S.J., foto nuotraukos bus išsta
tytos parodoje Jaunimo Centre, 
Chicagoje, gruodžio 11-18. Pa
roda atidaroma gruodžio 11 d. 
7 v.v. Bus išstatyta apie 70 
nuotraukų iš Įvairių Amerikos 
vietovių, ypač iš 'vakarinių vals
tybių. «/ *.
— Saleziečių centras Italijo

je paskyrė kun. Ant. Sabaliaus
ką Castelnuovo gimnazijos at
stovu JAV ir Kanadoje.

— Trys saleziečių klierikai, 
pasibaigus vasaros atostogom , 
iš Castelnuovo išvyko toliau 
studijuoti: Petras Rukšys Į Vo
kietiją, Hermanas Šulcas i 
Romą ir Algimantas Dugnas i 
Venezuela, kur gyvena ligšiol jo 
tėvai.

— Prancūzų kariuomenės 
žurnale “Le ruban rouge" (Rau
donas kaspinas), 1965 m. 25-27 
numeriuose spausdinamas pulk. 
Jean Chabanier straipsnis—Bal
tijos kraštų pažinimas, nuo kil
mės iki nepriklausomybės. 
Straipsnis iliustruotas ir gerai 
dokumentuotas.

LIETUVIAI HUETENFELDO 
KAPINĖSE

A.A. advokatas Juozas Batai- 
tis, miręs Vokietijoje 1961. bu
vo gimęs 1894 spalio 17 Rasei
niuose. Vasario 16 gimnazijos 
mokytojas Fr. Skėrys rūpinosi, 
•kad jis būtų šalia gimnazijos 
palaidotas, būtent. Huettenfel- 
do kapinėse. Pastatytas ir pa
minklas. Finansavo neolituanai 
ir velienies bičiuliai. Paminklą 
prižiūri ir gė’.es laisto gimnazis
tės su mokyt. Fr. Skėriu. Huet- 
tenfe’.do kapinėse ilsisi dar Sta
nislava Teišerskienė ir Birutė 
Kleinaitytė. Trys lietuviai čia 
rado savo paskutini poilsi. Fr.S.

DOVANA 
KALĖDOM

DARBININKĄ jau dabar ga
lima užsakyti kaip kalėdinę 
dovaną. Nuo užsakymo dienos 
laikraštis bus siunčiamas iki 
1966 metų gruodžio 31 tiktai 
už 5 dolerius.

Susipažinimui siunčiama 
nemokamai. Prašome prisiųsti 
savo adresą. Tuo dar neįsipa- 
reigojama laikraštį užsakyti.

Laikraščio leidėjai yra susi
rūpinę. kad atsirastų daugiau 
naujų skaitytojų vietoje iš
mirštančių senųjų skaitytojų 
ir rėmėjų. Naujieji skaitytojai 
pirmaisiais metais moka tik 
5 dolerius.

Dabartinė laikraščio prenu
merata --7 dol. metam to
li gražu nepadengia leidimo 
išlaidų. Tenka papildomų lėšų 
ieškoti. Tačiau laikraščio ne
norime branginti, kad daugiau 
kas galėtų jį užsisakyti.

Nepamirškime: Jau dabar 
Darbininką galima užsaky
ti kaip kalėdinę dovaną už 5 
dol. ligi 1967 sausio 1.

DARBININKO
Administracija
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ŽVAKĖ ANT PREL KAZIMIERO ŠAULIO KAPO
Castelnuovo, Italija. — Vel

nių diena trys saleziečių gim- 
nazi >3 niekiniai i Romas bei 
Pra įas Žaliukai ir Albertas Me
za is i su kun. A. Tranavičium 
bi vo nuvykę į Šveicariją, Lu
ganą. ir ten gimnazijos vardu 
uždegė -ike ant prel. Kazimie
ro šaulio. Vasario 16 signataro, 
kapo. Kapas nebuvo lengva ras
ti, nes jis be jokio užrašo: tik 
sena, nublukusi trispalvė Lietu
vos vėliavėlė padėjo atpažinti 
užmirštą garbingo Lietuvos vy- 
io kapą.

Man taip miela Lietuva
Lapkričio 5 Castelnuovo lie

tuvius aplankė Čilės kardino
las Ra -! Si’.va. Svečias prisimi
nė prieš trejus metus jam pa
darytą priėmimą ir sakė nuo ta
da lietuvių daugiau neužmirštas. 
Būdamas Romoje pažade:o pra- 
švti popiežių, kad jis laimintų 
lietuvius ir “man taip mielą 
Lietuvą”.
Deda aukas ant laisvės aukuro

Lapkričio 7 Castelnuovo iškil
mingai minėjo pergalės dieną. 
Valsčiaus valdyba šventėje da
lyvauti pakvietė ir lietuvius. 
Su m:k\k’.om ir įvairiom orga
nizacijom miestelio gatvėmis 
žygiavo ir Lietuvos jaunimas su 
savo trispalve. Prakaltose tiek 
klebonas, tiek apskrities virši
ninkas. pabrėžė, kad dar ne vi
sos tautos išsi'kovojo laisvę 
kad žiaurios vergijos prispaus
ta Lietuva dar deda savo au
kas ant laisvės aukuro.

Bandymo valanda praeis
Lapkričio 23 Castelnuove 

svečiavosi penktasis Don Bos
co Įpėdinis, kun. Renatas Ziggi- 
otti. buvęs vyriausiu saleziečių

kongregacijos rektorium. Jis 
data-, bū. 'amas ant Den Bos
co kalvos išaugusios naujos 
šventovės rektorium, sako, kas
dien prisimenąs persekiojamą 
Lietuva. Jis Įsit.x:nes, kad žiau
raus bandymo valanda praeis ir 
laisvei sugrįžus, dabar komu
nizmo pavergtuose kraštuose 
krikščionybė suklestės pilnu sa
vo grožiu.

Lietuvr.ka šeima auga
Nuo rugsėjo mėnesio salezie

čių bendrabuty Castelnuove dir
ba ir trys seselės salezietės, vi
sos trys lietuvaitės. Jos tvaiko 
bendrabučio virtuve, skalbyklą 
ir rūbine. Pirmos: os dvi sese
lės jau diibo ir vasaros stovyk
loj i pėse. Tekiu būdu lietu
vi 'kas “klimatas” Įstaigoje dar 
žymesnis. G P.

KARIUOMENES MINĖJIMAS

Minint Lietuvos kariuomenės at
kūrimo sukaktį Philadelphijoje. 
kalba pulk. Antanas Rėklaitis.

Nuctr. V. Ramūno

Philadelphia, Pa. — Laiky
damos mūsų buvusių valstybi
nių švenčių tradicijos. L.V.S- 
gos Ramovė lapkričio 27 grą
žai paminė o Lietuvos kariuo
menės atkūrimo sukakti. Buvo 
atlaikytos pamainos Šv. And
riejaus bažnyčioje ir prisiminta 
žuvusieji dėl Lietuvos laisvės 
knygnešiai, savanoriai, kariai, 
partizenai ir mirusieji L.V.S- 
gos nariai. Gedulingas mišias 
aukojo kun. E. Vasiliauskas. Jų 
metu giedojo buvusi Lietuvos 
operos solistė Juzė Augaitytė. 
Tos dienos vakare ta pačia in
tencija kun. A. Alauskas atlai
kė mišparus su Libera. Mišpa
rų maldų klausant gal ne vie
nas iš vyresniųjų dalyvių savo 
mintimis skrido i buvusios Ne
priklausomos Lietuvos bažnytė
lę ir savo jausmuose išgyveno 
anuomet ten praktikuojamas 
gražias, poetingas mišparų gies
mes bei pačias apeigas.

Ūksmingasis minėjimo ak
tas Įvyko tuoj po mišparų para
pijos salėje. Pagrindiniu kalbė
toju buvo svečias iš Chicagos 
— L.V.S.-gos Centro V-bos ats
tovas pulk. A. Rėklaitis. Savo 
kalbos pradžioje prisiminė svar
besnius Lietuvos istorijos ivv- 
kius. juos surišdamas su mū
sų laikų buvusia laisva Lietuva 
ir jos karo žygiais kovoje dėl 
nepriklausomybės. Mintim per
ėjęs Į šių dienų varganą Lietu
vos gyvenimą. ragino at.nau- 
jinti priesaiką pareigai ir savo 
dvasią palenkti aktingesniam 
veiksmui. “Gana pasyvios lai
kysenos. kalbėjo paskaitinin
kas, “atėjo metas stoti i žūtbū
tinę kovą tomis priemonėmis 
ir būdais, kurių laisvose šalyse 
gyvendami galime imtis bei 
leista jomis pasinaudoti"..

Dar kalbėjo PLB prezidiumo 
tarybos pirm. V. Volertas. Jis. 
minėjimo prasmę. priminė, 
trumpai apžvelgęs tos dienos 
kad anomis Lietuvos kovų die
ninis dėl nepriklausomybės ne 
visas mūsų jaunimas savanoria- 
vo. Šiandien dalies jo pasigen- 
deme Įvairioje mūsų veikloje.

Pasi. žiaugė tuo akt; ziuo’u įau- 
n;mu. kurs •~>,avedė žvgi i Wa- 
shingteną ir New Yoiką.

Šie Vos rūšies minėjimuose 
būna Įspūdingų ceremcnia’ų; 
buvo ir čia. tik koresponden
cijos ribos neleidžia smulkme
niškai apibūdinti.

Sugiedojus Lietuvos himną, 
eita prie lir.ksmesniosios prog
ramos — pasibičiuliavimo, pasi- 
vaišinimo ir pasišokimo.

Ta proga vsuomenė sumetė 
kiek pinigo Lietuvos laisvės ko
vų savanoriams invalidams su
šelpti.

Minėjimui vadovavo ir jį pra
vedė L.V.S.-gos Ramovės sky
riaus pirm. inž. A. Jurskis.

Dail. K. Žcromskio kūrinių 
paroda lapkr. 20-27 praėjo su 
geru pasiseksiu. Buvo išstaty
ta apie 40 darbų, parduota 13. 
Parodą uždarant, dail. K. Žo- 
romskis kalbėjo apie M.K. Čiur
lionį. Vaizdžiai ir suprantama 
kalba p’ačiai apibūdino M. K. 
Čiurlionio kūrybą ir tapybos 
kompozicija. J. B-is

Religines muzikosC
koncertas

Waterbury, Ccrtn. — Gruo
džio 12. sekmadieni. 5 vai. po
piet naujai dekoruotoje Šv. Juo
zapo parapijos bažnyčioje bus 
religinis koncertas. Programą 
išpildys astuonių tautybių ir 
aliuonių religijų grupių solis
tai. choristai ir instrumentalis
tai, vadovaujant komp. A. J. 
A’cksiui. Po koncerto bus pa
laiminimas Švenčiausiu Sakra
mentu.

Ma'c.iiai prašome vietos ir iš 
kitų miestų lietuvius gausiai 
atsilankyti ir Advento sekma
dienio popietę praleisti pakilio
je nuotaikoje.

Koncerte dalyvaus 105 daini
ninkai. solistai, instrumentalis
tai. Koncertą rengia Šv. Juoza
po parapijos choras ir Water
bury Chapter American Guild 
of Organists. M.A.

PH I LA DELPHI ECI AI Lietuvos ka> iuorr.enčs atkūri-no minėjime. Nuotr. V. Ramūno.

SALEZIEČIŲ gimnazijos mokiniai Italijos Alpėse prie lietuviško kryžiaus.

SENIAUSIAI IR VIENA Iš PIRMIAUSIAI ĮSTEIGTA
- SIUNTINIŲ SIUNTIMO FIRMA VISOSE 

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

GLOBE PARCEL SERVICE,
INC.

GARANTUOJAME siuntinių saugų ir greitą pristatymą 
Jūsų giminėms Į U.S.S.R. Siuntiniai garantuojami 
visais atžvilgiais.

JOKIŲ PAPILDOMŲ MOKESČIŲ siuntinio gavėjui ne
bereikia mokėti.

DIDELIS PASIRINKIMAS Įvairių prekių, medžiagų, Įvai
rių produktų mūsų pagrindinėj Įstaigoj ir sky
riuose.

KAINOS be jokios konkurencijos.

GLOBE PARCEL SERVICE,
INC.

CENTRAS:
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa.; Tel. WA 5-3455 

CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE:' 
220 Park Avenue, South; Tel. 982-8410

(kampas 18-tos gatvėsi

SKYRIAI VISUOSE SVARBESNIUOSE JUNGTINIŲ 
AMERIKOS VALSTYBIŲ MIESTUOSE.

MOTERŲ KUOPOS VEIKLA
Apreiškimo parapijos Brockly- 

ne Katalikių Moterų S-gos 
29-tcs Kucpos veikla

L.K. Moterų Sąjungos 29-tos 
kucpos paskutinis šių metų su
sirinkimas Įvyko lapkričio 14. 
Pagal tradiciją, gruodžio mėne
si narės truputį pasitraukia 
nuo veiklos ir. Kalėdoms artė- 
į’ant. daugiau užsiima namu 
ruoša. Organizacinis veikimas 
vėl atgyja po Naujų Metų.

Šiame susirinkime narių da
lyvavo daug. Buvo aptarti kai 
kurie kuopos reikalai. Dvasios 
vadas kunigas A. Račkauskas, 
trumpai paminėjo pasisekusi 
lapkričio 13 jaunimo žygi Į 
Jungtinių Tautų būstinę. Susi
rinkimas praėjo labai gyvai ir 
Įdomiai. Fo susirinkimo narės 
buvo pavaišintos kavute. Pirmi
ninkei O. Kubilienei, artinantis 
jos vedybų jubiliejui, buvo su
dainuota “Ilgiausių metų.”

Ši kucpa savo darbais ir šal
pa gali didžiuotis. Be eilinių 
susirž.'.kimų, kucpa šiais metais 
yra surengusi 3 didesnius vie
šus parengimus: vasario 21 Už

gavėnių vakarą, balandžio 25 
Velykų stalą ir spalio 31 Me
tinę vakarienę, tų parengimų 
dėka, stambia auka (700 dol.) 
buvo paremta N.Y. lietuvių kul
tūros namų statyrba. mažesne 
auka — Apreiškimo parapijos 
bažnyčia, smulkesnėmis auko
mis — Balfas. Lietuvių Fondas 
(tampa nariu). Putnamo senelių 
namų statyba, Lietuvių Fondas 
ir kt. Parapijos piknike paruo
šė laimėjimo 'krepšį, kuris at
nešė nemažai pelno rengėjoms. 
Kuopa remia lietuvišką spau
dą: didesne auką prisidėjo prie 
išleidimo knygos “Šventoji Au
ka". kurios išleidimu rūpinosi 
Tėvai Jėzuitai.

Kai kurios kucpos narės da
lyvavo komisijose: Tėvo Petro 
Baniu.io. OFM sidabrinio jubi
liejaus ruošimo komisijoje ; 
vyskupo Pr. Brazio išleistuvių 
komisijoje; devynių saleziečių 
komitete, pavergtos Bažnyčios 
minėjimo ir Kristaus Karaliaus 
šventės parengimuose.

Tur būt. 29 kuopa buvo vie-
(Nukelta i 8 p.)

BALTIMORES ŽINIOS
Rekolekcijų dieną, gruodžio 

5. sekmadienį, šv. Ąlfonso pa
rapijos sodalietės dalyvavo 
8:30 v.v. mišiose, paskui salėje 
•pusryčiavo. Toliau susikaupi
mo dienos programoj buvo pa
skaita. kurią skaitė jų dvasios 
vadas kun. A. Dranginis. Diena 
užbaigta Šv. Valanda, šios ener
gingos moterys prieš Kalėdas 
lar.kys su dovanomis senelius 
lietuvius Įvairiuose senelių prie
glaudose. Seneliai labai Įverti
na šį jų kilnų darbą.

šv. Alfonso mokyklos vakai 
daug dirba rucšdamiesi kalėdi
niam vaidinimui. Meko seserys 
kazimierietės. Kalėdinė progra
ma bus gruodžio 19 mokyklos 
sa'ė e. prasidės 3 vai. popiet. 
Va kilčiai visus kviečia Į savo 
va dinimą. Jie gražiomis gies
mėmis ir dainomis perteiks tik
ra kr’ėdine dvasia. * » •

Lietuvių Posto 154 legione- 
riai savo et! lę “Christmas 
Party” rengia sekmadienį, 
gruodžio 19, lietuvių svetainės 
Kovų kambaryje. Visi posto 
nariai raginami su savo vaikais 
gausiai dalyvauti tame parengi
me. kuris prasidės 2 vai. popiet.

Vaikučiam bus gražių dovanų, 
o suaugusiem įvairių s-kanumy- 
nų. Visi turės progos linksmai 
praleisti laiką su savo draugais 
bei pažįstamais.

Vajus palengvinti raupsuotų 
vargingą gyvenimą šiuo metu 
vyksta šv. Alfonso parapijoje. 
Klebonas laiškais ir iš sakyklos 
ragina visus savo aukomis pri
sidėti prie šio kilnaus daibo. 
Kiekvienais metais Advento lai
ku vyksta teks vajus šv. Alfon
so bažnyčioje. Pereitais metais 
šiam kilniam tikslui surinkta 
15.000 f Nerių. šio vajaus ini
ciatorius prelatas L. Mendelis 
tikisi ir šiais metais, tokią sumą 
surinkti.

Gražių kalėdinių sveikinimų 
anglų ir lietuvių kalba, galima 
gauti Iv. Alfonso 'klebonijoje. 
Ta p pat kas norėtų plot kelių 
Kūčioms, gali jas įsigyti klebe
ni oje.

Kalėdoms naujas mišias gie
dos didysis choras. Berniukai, 
kurie tarnaus mišioms Kūčių 
nakti. giedos prie šv. Juozapo 
a’toriaus, kur bus paruoštas 
Betliejaus vaizdas.

Jonas Obelinis

KALĖDŲ DOVANA
ALDONOS STEMPUŽIENĖS PLOKŠTELĖ 

22 dainos sn Stuttgarto Simfonijos orkestru 
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 

ITSsakvmus su pinigai? ar čekiais siųskite
FINE MUSIC RECORDS. 4249 Lambert Rd., Cleveland. Ohio 44121

Mono $6.00: Stereo $7.00 Gaunama ir pas platintojus
©@©®

SVARBU 
DOVANOS ŠVENTĖMS 

per

PODAROGIFTS, Ine.
220 PARK AVENUE SOUTH. NEW YORK. 10003 

(18-tos g-vės kampas i — PH 228-9547
ŠVENČIŲ SEZONUI, specialiu susitarimu su V/O Vneš- 
posyltorgu ir pagal tam tikrą patvarkymą, patikrinamas 
LAIKU pristatymas užsakytų dovanų Jūsų giminėms 
U.S.S.R. tiesiog į namus. Neatidėliokite rytojaus dienai. 
Aplankykite mūsų parodinę salę, kurioje rasite pavyz
džius dovanoms. Pareikalaukite mūsų iliustruotų katalogii 

PARINKITE DOVANĄ SAVO GIMINĖMS:
Automobiliai, motociklai, dviračiai, šaldytuvai, skalbia
mos mašinos, siuvamos mašinos, foto aparatai, radio pri
imtuvai. transistoriai, muzik-bajanai, akordijonai. laikro
džiai ir kitos pramonės prekės - išdirbiniai. Įvairiausios 
rūšies gražūs audiniai ir kitokie rusų dirbiniai nepalygi
namai žemomis, atpigintomis kainomis. Šalikai, orenbur- 
giškės pūkinės ir vilnonės skaros, spalvoti užtiesalai, lini
nės staltiesės, minko ir natūralios karakulinės kepurės. 
Kaproninės kojinės ir daug kitų prekių. Didelis pasirinki
mas maisto siuntinių, delikatesų ir kitų vyno - degtinės 
gaminių. Atsiminkite: Jūsų dovanos be jokių primokėji- 
mų. muito ir neribotame kiekyje pristatomos giminėms 
užsakius firmoje: PODAROGIFTS. INC. Vienintelė Vneš- 
posyltorgo atstovybė Amerikoj jūsų dovanų užsakymams.

LIUDOS MIKULSKYTĖS

Vyriškų ir moteriškų drabužių
krautuve

Krautuvėje yra didelis įvairiausių drabužių pasirinkimas. 
Taip pat gaunamos visokiausios medžiagos siuntiniams Į 
Lietuvą. Krautuvės adresas:
95-04 JAMAICA AVE., WOODHAVEN, N. Y.

Tel. 849-7240

•• RARE OPPORTUNITY
■ Hundreds of uses assure you unlimited prospects! PENGUIN Liquid
- Plastic Coatings are needed everywhere! There's a PENGUIN 
7 Liquid Plastic Coating for every job that used to be done with
- ordinary finishes. You step right into a brand new. wide-open, multi- 
2 million dollar virgin market. Profits PYRAMID Automatically!
- $7OO Minimum—$25.000 Maximum Investment • Investment se- 
2 cured by inventory • For complete information write or call:
2 Area Code 314 - AX 1-1500
: PENGUIN PLASTICS & PAINT CORP.
- 3411 North Lindbergh Blvd. St. Ann. Missouri 63074

Vienintelis Importuotojas Amerikai
šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR
ĮVAIRIOS RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDĖLYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

JAV-se
ADOLFSCHRAGERFURNITURE, Ine.

Yorkvilės Didžiausia, Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avenue) N.Y.C.

Tel. TR 9-0400
Adara kasdien iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad.

iki 6 v. vak

•|H
|
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ŽYGYJE Į JUNGTINES 
TAUTAS

Hartford, Conn. — Žygio į 
Jungtines Tautas 'komiteto na
riai ir aukų rinkėjai paskuti
niame savo posėdyje lapkričio 
19. padarė galutinę apyskaitą. 
Iždininkas inž. Just. Guntulis 
pranešė, kad žygiui į Jungtines 
Tautas surinkta 1,170.85 dol. Iš
laidų turėta tik 80.84 dol. Tuo 
būdu KLNA centrui pasiųsta 
1.090.01 dbl.

Kelionei iš Hartfordo Į New 
Yorką lapkričio 13 buvo nusam
dyti 3 autobusai, kuriais važia
vo 117 asmenų (Čia Įeina ir 
Manchesterio lietuviai). Suaugu
sieji už autobusą ten ir atgal 
mokėjo 4.50 dol., o jaunimas 

• tik pusę kainos. Iš New Bri- 
taino, New Haveno ir Waterbu- 
rio buvo dar 4 autobusai. Be 
to. daug kas 'važiavo savais au
tomobiliais ir net traukiniu.

Kelionei automobiliais daug 
pasidarbavo F. Bočiūnas, Br. 
Zdanienė, Gr. Aleksandravičie
nė. J. Benešiūnas ir A. Mockus. 
Bendrais žygio reikalais rūpino
si Alg. Dragūnevičius, kuris 
dar ir per "Tėvynės Garsų” 
radiją nuolat informavo ir ragi
no aukoti, registruotis važiuoti, 
pirkti bilietus bei ženkliukus.

Iš vietinės amerikiečių spau
dos apie žygi i Jungtines Tau
tas rašė Hartford Courant”, 
"Hartford Times” ir “Catholic 
Transcript”. J. Bernotas

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius. kailininius apsiaustus, šalikus 
(stols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio, Aliaskos ruonio, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės vak-ndos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI 
150 WEST 28th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
Room 402

at New Yorko sportininkų tradicinis 
.ii

I NAUJŲJŲ METŲ
I SUTIKIMAS
%

1965 gruodžio 31
|Į Saieva "RAINBOW" salėje

260 KNICKERBOCKER AVE.
įfa BROOKLYN, N.Y.

LAIKAS: 10 v. vak. - 4 v. ryto • KAINA 112.00 
fe

Lietuvių Atletų Klubas 
fe

Daug sutaupysi pirkdamas 
per “Spartą” radiją, radio-con
soles, color ir <kt. TV, Tape 
recorderiai, patefonai, fonogra
fai, iv. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gaminiai 
Telefunken, Grundig, Zenith, 
Burroughs, Olympia, Royal etc. 
Katalogus ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
J.L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Northport, N.Y., 11731.

Ieškoma moteris arba mer
gaitė, mokanti anglų kalbą, ku
ri galėtų vesti raštinės darbą 
ir kartų padėtų vyriškų-mote- 
riškų drabužių krautuvėje. Su
sitarimui skambinti tel 849- 
7240.

Long Island 
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei- 
advimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną

Tel. 516 AN 1-2864

REQUEST 
RECORD

Naujausios ir geriausios auten
tiškos ilgo grojimo lietuviškos 
plokštelės. Neimkite pakaitalų, 
žiūrėkite “REQUEST” ženklo. 
Galite gauti savo apylinkės 
krautuvėse arba užsakyti ad
resu :

REQUEST RECORDS, Inc. 
66 Mechanic St. 

New Rochelle, N. Y.

Prašykite nemokamų katalogų.

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

, Didmeistrių dvikova: Spasski-Tal 
pasibaigė pirmojo laimėjimu 7-4. 
Spasski, turėdamas 5-4, buvo ra
mus, nes lygiomis toliau sužaistos 
partijos užtikrino jam mačo laimė
jimą. Tai gi, turėjo ieškoti vien lai
mėjimo, nes lygiųjų jau buvo per- 
maža, kas tikrumoj, tik greitino 
taškų praradimą. Spasski kitais 
metais rungsis su pasaulio čempio
nu T. Petrosjan dėl karūnos.

Lygiom su M IT. Praeitą penkta
dienį. Bostono tarpklubinėse, Lietu
vių I rungėsi su Met lygos čempio
nais—MIT. Rungtynės užsibaigė ly
giom po 21/-į tš. Prieš tai MIT pra
laimėjo prieš Cambridge II ir Har
vardą. Su titulu teks jiems atsi
sveikinti. šiemet lygos favoritais 
yra Boylston ir Cambridge II.

Lietuvių B pralaimėjo prieš Har
vardo A gana smarkiai (4-1). Gar
bės tašką pelnijo Ramūnas Girnius.

Lietuvių I turi 21/2-& S’zš-S1/^;
Lietuvių B — 2-1 7-8.

šacha Pasaule 10/65, įdėjo Rom. 
Arlausko laimėtą partiją iš belgo 
Coolin, žaistą IV pasaulio koresp. 
p-bėse. Komentarai latvių meistro 
L. Dreibergo. Pabrėžta, kad Ar
lauskas per visą partiją žaidė labai 
energingai.

Povilas Vaitonis, kuris savo laiku 
buvo pačioj Kanados šachmatininkų 
viršūnėje, naujoje Kanados klasifi
kacijoje įvardintas antram dešim- 
tuky iš 700 sąrašo.

Vlado Mikėno, Lietuvos šachmatų 
veterano, partija iš Sovietų p-bių 
baigmės su didmeistriu E. Masiu- 
kovu (Maskva), pasibaigusi lygio
mis. Mikėnas žaidė juodais, Alio- 
chino gynybą.

1. e4 2f6 2. e5 Žd5 3. d4 d6 4. c4 
Žb6 5. e:d e:d 6. Re2 d5 7. c5 2d7 
8. žc3 c6 9. Žf3 Re7 10. 0-0 0-0 11. 
Vc2 Be8 12.Rd3 2f8 13. h3 2a6 14. 
R:a6 b:a 15. Rf4 2g6 16. Rh2 Re6 
17. Bfel Vd7 18. 2e5 2:e5 19. R:e5 
Rg5 20. Vd3 f6 21. Rd6 Vb7 22. Be2 
Rf7 23. Bael B:e2 24. B:e2 Rg6 25. 
Vf3 h5! 26. Rf4 R:f4 27. V:f4 Be8 
28. B:e84 R:e8 29. b3 Vb4! 30. Ve3 
Rf7 31. h4 Va3 32. Vd2 Rg6 33. f3 
a5 34.Kf2 Vb4 35. Kgl Vb8 36. 2e2 
Vb4! 37. 2c3 Vb8 38. 2e2 Vb4 39. 
Vc3 Rbl! 40. a3 V:a3 41. 2f4 Rf5. 
Lygios.

FILATELISTAI!

Siunčiame Lietuvos pašto 
ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P. O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

VAIŠĖS — tiekia Saieva Caterers, 
pritaikytos lietuviškam skoniui.

1 bonka degtinės ir 1 bonka šam
pano 10 asm. stalui. -

BARAS: LAK saikingomis kaino
mis

MUZIKA: Joe Thomas

BILIETAI: Bilietus įgyti ir stalus 
(10 asm.) užsakyti iki gruodžio 29 
dienos pas:

D. AVERKĄ (LAK patalpose) 
tel. 456-2687

J. ANDRUSĮ (Draudimo įst.). 
tel. VI 7-4477 >

S. REMftZĄ, 47 Vari Siclen 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11207; 
tel. MI 7-6189

SERVICE SERVICE

BUY NOW AND SAVE 
WIGS

Wholesale House — 100% human 
hair wigs. J. L. Colors, machine 
made and hand made. Wiglets all 
colors. 71-30 Austin St., Forest Hills 
(1 flight up). BO 3-8511.

Smithtown SPA Home for Adults 
Finest care in relaxed atmosphere. 
An approved Home catering to a- 
dult needs. Physio-Theraphy avail
able. Reasonable rates include per
sonal care, healthful meales, excel
lent accommodations. Write Box 177, 
Smithtown or phone AN 5-1245

HOTEL SCHUYLER ARMS
305 W 98 Street N. Y. C. 

Comfortably Furnished Singles 
Complete Service $13 Weekly 
Kith Kitchenettes $17 Weekly

We Cater to the Family 
Call UN 4-2400

PETS — GROOM & SHAMPOO 
DU-VOLS POODLE SALON 

Puppies For Sale 
Free Pick Up — Delivery 
Use our Lay Away Plan 

for Christmas — Call 259-1990 
1785 77th Street Brooklyn

CUSTOM MADE SHIRTS 
Individual Pattern made and re
tained Large selection of fine fab
rics E. PRONEVITZ — Custom 
Shirt Maker 103-25 Metropolitan 
Ave Forest Hills N.Y.

Gift Certificates
Call BO 8-2288 for information

UNION MOVING & STORAGE

Experienced Piano Movers 
Profit by my 30 years experience

Call MR. ED WENDELL JE 6-8000 
on any moving problem.

1328 Grant Avenue Bronx

Nana-Rent-A-TV new rental, pur
chase plan for new 1966 TV with 
free installation, service, delivery. 
We deduct 25% or more of paid 
rental money, if you wish to pur
chase set. Call us for details. Low 
rental rates for color, black & white 
Outside antenna specialists, free es
timates — 212 BO 8-9005

DOG TRAINING
Mr. CASSIDY Dog Training Service

Learn obedience and guard and 
house training Low rates

Call HY 7-9030 or HY 7-9639
213 Seigal St. Brooklyn

Shop now and save for Christmas 
BERNTS JEWELERS 

Watches - Jewelry - Charms 
and Watch Repairs 

Use our Lay Away Plan 
4919 5th Ave Bklyn

- Call GE 6-5849

INSURANCE

RAYMOND V. REILLY 
Insurance

80 Wall St., N.Y.C. BO 9-4672
•

Phone me now—not when the fire 
engines come racing down your 
street.

FUNERAL HOME

Many personal matters are entrust
ed to the funeral director. Choose it 
with discretion William A. Martin 
Funeral Home Inc Classon Ave, cor. 
Sterling Pl. Bklyn NY. A superior 
service for 12 years giving comfort 
to those in grief minimum cost Air 
conditioned chapels in all localities 
24 hour service NE 8-6821

APART. FOR RENT

FOR RENT
6 ROOM APARTMENT, 1st Floor

Large - Light Rooms 
w 1 block from Forest Park

Near shopping, schools, transporta
tion. 84-11 101 St, Richmond Hill 
L. I. Ask for Mrs. KRAUCIUNAS

I FOR SALE

Shop Now and Save 
DART MOTORCYCLES LTD 

BMW BULTACO 
SU ZUKI TRIUMPH 

152 West 56th Street — 757-9378 
Use our Lay Away Plan 
Full Financing Available

Mylimam vyrui

A j A

Jonui
Bielašauskui

mirus, jo žmonai BARBORAI 
BIELA8AUSKIENEI, Toronte, 
Kanadoje, nuoširdžią užuojau
tą sunkioje valandoje reiškia

Dominikas ir Emilija 
RAZULEVIČIAI

Norwood, Mass.

COLES GENERAL 
CONTRACTING

We do everything and anything in 
the Building Line we do roofs at
tics and finished basements. All 
work guaranteed — 356 Atlantic 
Avenue Brooklyn Call MA 5-0274 or 
MA 4-0280 ' . a

HORSEMAN MOTORS INC 
LIMOUSINES FOR HIRE 

24 Hour Service 
Weddings and Funerals 

All Emergency Calls. Good Rates 
Call 234-7100 

ask for Mr. Jim Williams

PANEL TRUCK 
Light Hauling and Moving 

Rates reasonable — Call AX 7-7283 
Mon to Fri 6 PM - to 10 PM 
Sat and Sun 10 AM to 2 PM. 

-ROBERT KILGO 
115-45 172 St St. Albans, N. Y.

ROOFING AND SIDING 
Flat and Shingle Roof our specialty 

Leader and Gutter work. 
All jobs guaranteed Immediate 
service No job to small

Williams Days IN 9-7753

Outstanding Buys LEVICK BROS.
1383 Bushwick Ave., Brooklyn 

GL 5-7174
Final clearance on ’65 Ply mouths & 
Barracudas — Sale priced to move 
quickly - All cars fully equipped - 
Large selection of colors.

FLUSHING Sanford Motor Hotel 
Rooms with private bath by day, 
week or month. T V, radio, free 
parking. Single or double occupan
cy. With or without meals. Low 
rates. Call FL 3-1400

FOREST HILL
Employment Agencies — ‘‘Our 42nd 
year in business.” For professional 
and executive employment — 744 
Broad St. Newark - 622-3700; In
dustrial - Hotel & Restaurant — 4 
Brandford Place, Newark, 622-8102 
Lenore Sheahan, Timothy Sheahan

Outstanding Business Services, Ex
ecutive Services Steno typing Tape 
transcription Educational Papers 
Manuscripts Editing Mrs Harmon 
24 Belair Drive Huntington Long 
Island Call 516 HA 1-4625

CALVIN FORD

Local Storage and Moving 
Licensed and Bonded

Also good used Furniture for sale 
Union movers — 645 Allerton Ave 
Bronx Phone OL 2-6795, OL 2-9033

CALL
TIP - TOP TRUCKING 

TOPS ’EM ALL
Van, station wagon & panels—any
where—anytime, 2 men on van $12 
hour; 3 men on large van $16 hour.

Phone: 929-9524
929-9717

PETERS JEWELERS
Buy now and save for Christmas 

Use our lay away plan. Diamonds 
specialists since 1900 Keepsake dia
monds watches silver fine jewelry 
specialists in clock watch & jewelry 
repairing — 195 N. Wellwood Ave 
Lindenhurst Call 516 TU 4-5570

S & S DEPENDABLE 
CONTRACTORS

82 Lexington Ave Bklyn 
Concrete work all types Painting & 
decorating plumbing & pipe fitting 
rubbish removal Lie and Bonded.

Call 622-2549

Shop now and save for Christmas 
AAA ACE REPAIRS - 912 Clark
son Ave Bklyn. We sell color T. V. 
Washing machines and Refrigera
tors Time payments arranged We 
also repair refrigerators washing 
machines and T. V. Service is our 
motto Call DI 2-2929

Dr. Helga Shirmer
. announces the opening of 
CHIROPRACTIC OFFICES 

at
52 East 86th St. 

bet. Madison & Park Aves. 
New York, N. Y.
Tel.: 249-9176

Hours: Mon., Tues., Wed. 9-12 & 1-7 
Thurs. and Fri. 6-9 p m. 
Saturday 9 a.m.-2 p.m.

GEM GUN SHOP
Used and Antique Fire Arms 

Bought - Sold - Traded 
Remington, Winchester. Mossberg 

Savage, Roger, Ithaca
Sales - Service - Parts Fajen stocks. 
Gunsmithing, Rebuilding, Military 
rifles Ammo muzzle loading and re
loading supplies

146 Main Street, Bayshore L.I. 
516 MO 5-9549

ROMAN CO.
VA 5-8790

275 W. Merrick Rd. 
Cor. Central Ave.

VALLEY STREAM, N. Y.

FURNITURE — Appliances
FLOOR COVERING 

COLOR TV
A wide group of Occasional Chairs 
A fine display of beautiful Tables 
specially priced for the Holidays 

The ultimate in luxury Sofas 
Open every nite till 9:30

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

REAL ESTATE

Outstanding Smithtown vicinity and 
East — Ideal Retirement Homes 
$6,990 to $12,990

STEPHANS REALTY
2582 Middle Country Rd. (Rte. 25) 

(Jericho Tpke.) Centereach
Open 7 days, 9-7 p.m. (516) 585-7878

HOUSES FOR SALE
Rooming Houses Apartment Houses 

3 & 2 Family Houses 
Manhattan Brooklyn Westchester 
and Bronx Low Down Payments 

Call AU 6-6880 Mr. Murray 
740 St. Nicholas Ave N.Y.C.

DISPLAY

THE HOUSE OF JADE LTD. 
Mrs. Lucille Nott, Pres.

Unique Chinese Temple Jades 
Original Jade Jewels 
Chinese Jade Books

By appointment only
1 Belview Rd., Highland, N. Y. 

914 - 656-8204

DUKE PHOTO STUDIO

WEDDINGS AND PARTIES 
CILDREN AND PORTRAITS 

Very Reasonable
Call LU 8-8729 studio or 866-0658 

930 West End Ave N.Y.C.

LAURA CASTELLANO

Boutique — 302 E 49 St of 2nd Ave 
N.Y.C. — Don’t be harassed look
ing for that special dress or acces
sory. Please let us help yrou.

Call 421-5644 *

Shop Now and Save A. AN TOR & 
SON JEWELERS Established since 
1914 Exclusive dealer Patek Phil- 
lippe and Audemars Piquet watches 
all name brand watches diamonds 
and jewelry — 72 Middle Neck Rd. 
Great Neck L. I. Call 516 HU 2 - 
0045

Shop Now and Save for Christmas 
Food Specialties Coffee and Tea 
bean or ground as you prefer All 
specialty teas. For catalogue write 
or call Empire Coffee Mills 323 W 
42 St. N.Y.C. Call Cl 6-0380 — We 
ship all over the world

Shop Now and Save for Christmas
MAURICE KLEIN 

Coats and Suits
Custom designed apparel, original' 
creations, exact alterations

208 W 79th East of Bway
Call TR 3-6350

MONTAUK
RUG & CARPET CORP, sinee 1918 
One of the largest and oldest Dis
count Houses for nationally adver
tised Broadloom Carpets and Rugs 
111 W 24 Street N.Y.C. Call WA 
9-4460 Ask for JACK FRUCHTER

Trial Perfume Offer 50< Send 50c in 
coin to get 5 different generous trial 
samples & complete list of Essences 
of Perfume Oils containing natural 
oils from exotic countries: Roses, 
Jasmine, Gardenia, etc. Offer ex
pires 12/31/65 Perfume Oils of the 
World TE 8-2674. Lenox Hill Sta. 
370-D. NYC 10021

NURS. HOME

A Home Away From Home 
DALEVIEW NURSING HOME 

Completely Equipped. TV. Lounge, 
Dining room. Special diets, Chapel, 
lovely grounds, 24 hour service by 
Nurses, Physicians and Dentist. — 
530 Fulton St. Farmingdale, L. I. 

516 - 694-6242

DANCE STUDIOS

GAIL DE SANTIS’ 
DANCE STUDIO

Ballet - Toe - Tap - Modem Jazz 
Twirling - Acrobatics - Slimnastics 

From 3 Years to 63 
418 Central Avenue. Orange 

677-0206 ; 677-2410

Arthur Murray’s School of Dancing 
Dance with your first lesson. Learn 
new steps quickly. Gain poise popu
larity and confidence. Relax at our 
Dance Parties, free practice after 
classes. Doris & John Smith, direc
tors and licensees. We have Christ
mas certificates for the entire fam
ily. 2 Shore Lane (at Main St.) 
Bay Shore Call 516 MO 5-1766

SCHOOLS

FRANK REILLY 
School of Art Studio H

You can be an artist—Reilly teaches 
Drawring Painting Picture making 
Send for free Art School ratings & 
Who’s Who in Art and compare 
11 W 57th Street Call PL 7-9374

BEAUTY SCHOOL
New York Beauty School
Brooklyn Oldest School

N.Y. State Lie. Grads in demand 
good salary and jobs

596 Atlantic Ave oprp. LJ.R.R.
Cali NE 8-6502

LIETUVIŲ ADVOKATAI

C. A. VOKET
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y. 
Tel. NEwton 9-6620

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME - 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy- ' 
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir į 
kitus miestus. — Tel. TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. B ALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N.Y. |

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 2BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalins- Jalinskas
*”LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVE.
(prie Forest P’way Station)

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Tel. Virginia 7-4499

Theodore Wolinnin,
Inc.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

Modemiška koplyčia su 
Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav. 

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas 

74 Providence St.
WORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
* laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573

“VENTA”
Home Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BANDŽIUKAS
84-12 102nd Street 

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772
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NAUJIENOS^ /pįF'infĮ
Svarbu mokytojam. Padėkos 

dienos savaitgalį Chicagoje įvy
ko lituanistinių mokyklų moky
tojų suvažiavimas. E New Yor- 
ko dalyvavo Maironio mokyklos 
vedėja Elena Ruzgienė ir Jad
vyga Kregždienė. Apie suvažia
vimą jos padarys pranešimą 
•gruodžio 11, šį šeštadienį, tuoj 
po pamokų, 1:15 v. .popiet. Ap 
reiškimo parapijos salėje. Visi 
apylinkės mokytojai ir lituanis
tinių mokyklų vedėjai kviečia
mi dalyvauti.

New Yorko lietuviu vyry 
koncertas gruodžio 5 Franklin 
K. Lane mokyklos salėje sutrau
kė nemaža publikos ir praėjo 
geroje nuotaikoje. Solo dainavo 
Jonas Varnelis, solo skambin 
Aldona Kepalaitė. Plačiau kita
me numeryje.

D. Čibo pasakas mažiesiem 
išleido Lietuvių Dienų leidykla 
Los Angeles. Tas pasakas, pa
vadintas “žaižaru”. galima gau
ti Darbininko administracijoje 
už 1.50 dol.

Dviejų Montrealio dailininkų paroda
Beveik nepastebėta praėjo 

dviejų Montrealio lietuvių dai
lininkų paroda lapkričio 19-20 
Lietuvių Atletų Klubo patalpo
se. Paroda atidaryta penktadie
nio vakare, lapkričio 19. Buvo 
numatyta dr. Henriko Nagio 
-paskaita, bet dėl susidėjusių Į- 
vairių aplinkybių jis negalėjo 
atvykti. Parodoje buvo išstaty
ti dailininkų Romualdo Bukaus
ko ir Vytauto Remeikos kūri
niai. Kuklios parodom nepritai
kytos klubo patalpos buvo ga
na skoningai aptvarkytos.

Pirmą vakarą parodą aplan
kė 15 žmonių, kitą dieną, šeš
tadienį, — apie 10 žmonių. Vi
so buvo parduota 3 paveikslai. 
Žinoma, tai labai maža. Dėl tiek 
neapsimokėjo net keliauti iš 
Montrealio. Paroda buvo visai 
neišgarsinta, neišreklamuota. 
Normaliai čia -parodas aplanko 
apie 300-400 žmonių. Daugiau
siai aplanko sekmadienį, čia gi 
sekmadienį buvo uždaryta.

Paroda rengė Alfredas B. 
Pusarauskas, taip pat iš Mont
realio, kuris, atrodo, planuoja 
sutelkti daugiau dailininkų ir 
surengti daugiau parodų. Meno 
parodų be vietinių pagalbos su
rengti beveik neįmanoma. Vie
tiniai geriau žino, kokiom die
nom žmonės daugiausiai lanko
si, kur geresnė salė. Tad ir re
zultatai kiti.

Abu dailininkai yra mokyk
las baigę Montrealyje, spėję te
nai užsirekomenduoti. Romual
das Bukauskas yra laimėjęs

Woodhavene. Issinuomojamas 
didelis gražus kambarys su at
skira virtuve. Kas neturi baldų, 
galima ir su baldais. Yra šal
dytuvas. Skambinkite vakarais 
nuo 5 vai., šeštadienį ir sek
madienį visą dieną VI 6-1119.

į DARBININKO 50 METŲ JUBILIEJINIS |

NAUJŲ METŲ j 
| sutikimas | 
j 1965 gruodžio 31 |
» (penktadienio vakare, nuo 9:30 v.v. iki 2:30 vaL ryto) »
S DEMOKRATŲ SALĖJE J
$ OZONE PARK, N.Y. į
y 101-49 Woodhaven Blvd, (tarp Jamaica ir Atlantic Avės.) x

į • Skani, lietuviška vakarienė »
J • Trumpa programa X
* • šokiai, grojant lietuviškam J. Kazio orkestrui $

Asmeniui įėjimas 8 dol. įskaitant vakarienę ir dovanas gėrimais *

į) Rezervacijas pavieniam ir 10 asmenų stalam užsakant skambinti: DARBI- 21 
NINKAS GL 2-2923 (vakarais GL 5-7068); M. ŠALINSKIEN® VI 7-4499; 
J. GERDVILIEN® AP 7-5132; L. GUDELIEN® SE 3-7639; P. MONTVILA V- 

$ VI 7-8936; K. VAINIUS TW 4-8787; PH. VIŠNIAUSKAS 516 - 485-9497. g

Vienuolyne^ .
Spaustuvė 
'edakdia

Administracija

GL 5-7068
GL 2-6916
GL 5-7281
GL 2-2923

Vysk. V. Brizgys, grįžęs iš 
Romos, gruodžio 13 6 v. v. Mas- 
•petho parapijos salėje darys 
pranešimą apylinkės kunigam, 
kurie jam ruošia priėmimą.

Juozas Audėnas, Vliko gene
ralinis sekretorius, buvo išvy
kęs į Detroitą, kur kalbėjo lie
tuviško radijo (J. Valatkos) pro
gramoje. Panasakojo apie susi 
vienijusio Vliko darbus ir Tau
tos Fondą, kuris surinktomis 
aukomis remia Vliką.

Kun. St. Raila gydosi Širdies 
liga St. Agnes -ligoninėje Phila- 
delphijoje, Pa.

Kipras Bielinis, miręs gruo
džio 7, pašarvotas Salinskienės 
laidojimo koplyčioje Woodhave- 
ne. Laidojamas gruodžio 11.

Darbininko administracijoje 
galima gauti naujausią sol. Al
donos Stempužienės įdainuotą 
plokštelę, taip pat kitų plokšte
lių knygų ir kalėdinių atvirukų. 
Atvirukų dėžutė, siunčiama paš
tu, kaina 1 dol.

įpremijų. Abu jau yra turėję sa
vo parodas. R. Bukauskas išsta
tė aliejinės abstrakčios tapybos 
kūrinių ir grafikos. Aliejinėje 
tapyboje labiau pasigendi savi
tumo nei grafikos darbuose. 
Remeikos tapyba apima dau
giausia laivelius, vandenis, pa
jūrio scenas. Tapo peiliu sulau
žydamas kvadratukais. Paveiks-
lai primena mozaikas. Spalvin
gi ir nuoširdūs, nors pačioje kū
ryboje ir pasigendama vienti
sumo. (j.)

ANTANAS SKIRIUS, Lietuvių dienų leidėjas, dalyvavęs 
Vliko seime, lankėsi Darbininko redakcijoje. Nuotr. P. Ą- 
žuolo.

KAI MANE KAS PRISIMENA, 
AS VERKIU SUJAUDINTA

Baltui taip rašo viena pagy
venusi lietuvė, netekėjusi, kuri 
išlaiko dar savo motiną — 78 
metų senutę. “Gražiąja savo 
jaunystę, ji pastebi, praleidau 
ištisai lovoje, sirgdama sunkia 
astmos forma; tai - buvo teks 
siaubas ir kančia, kad ir dabar 
dar prisiminus pastyru. Paskui 
atėjo baisus karas ir nusiaubė 
mūsų tėviškę. Mūsų šeimą iš
tiko tragiškas likimas. Kai kurie 
žuvo, o visi kiti buvo labai stip
riai suluošinti... Be astmos, 
esu dar invalidė, nes buvau du 
kartu sužeista ... Kai mane kas 
nors prisimena ir suteikia pa
ramą, aš veikiu sujaudinta to 
poelgio . Priimkite šiltą Jūsų 
gerų rankų paspaudimą ir gilų 
dėkingą žvilgsnį. Jūsų poelgis 
įpareigoja mane sekti Jūsų pa
vyzdžiu ...”

Lietuvių šalpai Balfas per 
paskutinius dešimtį mėnesių yra 
išleidęs 71,586 dol. Ar pavyks 
tuo pačiu dosnumu ir toliau tą 
darbą tęsti, priklauso nuo da
bar vykdomų Balfo vajų.

Didžiajame New Yorke va
jus pradėtas lapkričio 15. Sau
sio 15 bus koncertas ir vajaus 
apyskaita. Tuo tarpu laukiame 
visų geraširdžių aukos. Aukas 
siųsti adresu: Lithuanian Re
lief Fund, 105 Grand St., Broo
klyn, N.Y. Vajų praveda 100- 
sis Balfo skyrius New Yorke.

(BRV)
Operetės choras, ne New 

Yorko lietuvių vyrų choras svei
kino Čiurlionio ansamblį jo 
koncertu metu lapkričio 27 
Websterio salėje. Už klaidą at
siprašom.

Andriejus Karušaitis, 81 me
tų, gyv. Brooklyne, mirė gruo
džio 4. Palaidotas iš Apreiški
mo bažnyčios gruodžio 7 šv. 
Karolio kapinėse. Paliko liūdin
čią žmoną Sofiją, tris dukras 
su šeimom ir kitus gimines. Lai
dotuvėmis rūpinosi Šalinskai.

DAIL. 2IBUNTO MIKŠIO parodoje. Dail. Albinas Elskus (d.), organizavęs parodą svečius supažindina su
2. Mikšio kūryba. Nuotr. V. Maželio.

KARIUOMENES ŠVENTES MINĖJIMAS
Lietuvos kariuomenės šven

tės minėjimas rengtas L.V.S. 
Ramovės, įvyko lapkričio 20 Ap
reiškimo parapijos salėje. Minė
jimą pradėjo skyriaus pirmi
ninkas V. Alksninis, priminda
mas šventės reikšmę. Toliau va
dovauti pakvietė dr. E. Noaką, 
skyriaus kultūros reikalų vedė
ja.

Šiam minėjimui paieškota 
naujos programos, kuri labiau 
patrauktų žmones. Iš Kario žur
nalo archyvų adaryta vaizdų 
serija — “žvilgsnis į Lietuvos 
karį”, pradedant I amžium po 
Kr. ir baigiant partizanų lai 
•kais. Archyvinė medžiaga bu
vo specialiai nufotografuota.

MOTERĮJ kuopos veikla
(atkelta iš 6 p si.) 

nintelė organizacija New Yor
ke, surengusi viešą parengimą- 
vakarienę, kurios dalimi gauto 
pelno buvo paremtas jaunimo 
žygis — manifestacija 13 lap
kričio. Vakarienės metu kalbė
jo kun. N. Pakalnis, parapijos 
klebonas; Kat. Federacijos N. 
Y. ir N.J. apskrities valdybos 
pirm. P. Ąžuolas; žygio komi
teto pirm. A. Mažeika, Jr. ir na
rys R. Kezys. Jų kalbas papildė 
jaunimas: eilėraščius deklama
vo R. Navickaitė. P. Sandanavi- 
čius ir V. Navickas, kuris net 
atsisakė tą dieną savo 10 metų 
gimtadienio šventės, kad galė
tų bent tuo prisidėti prie žy
gio parėmimo. Už tai sąjun- 
gietės jam Įteikė scenoje gim
tadienio proga dovanėlę. New 
Yorko - kanklininkės “Vaidilu
tės” vadovaujamos T. Dzikie- 
nės, paskambino ir padainavo 
keletą tautiniu dainelių. Kank
lininkės dažnai pasirodo mūsų 
visuomenei, net ir svetimtaučių 
sueigose. Malonu ir džiugu ma
tyti mūsų jaunimą vyresniųjų 

DR. KAJETONĄ ČEGINSKĄ palydint j Švediją lapkričio 28 International aerodrome. Iš k. į d. P. Jur
kus, V. Vaitkus, prof. P. Padai is, dr. K. Čeginskas, V. Šimkus, V. Vaitiekūnas, dr. Br. Radzivanas.

Nuotr. V. Maželio

Nufotografavo Jurgis Zabiels- 
kis. Tekstus iš anksto parengė 
ir juos pakaitom skaitė Z. Rau- 
linaitis — Kario redaktorius, J. 
Rūtenis, St. Gudas.

Valandą užtrukęs vaizdų ro
dymas visai nenusibodo. Visi 
su dėmesiu sekė kario istoriją. 
Sumanytojus ir vykdytojus rei
kia pagirti už šią vaizdų seri
ją. kuria dabar galės pasinaudo
ti ir 'kiti.

N.Y. lietuvių vyrų choras, va
dovaujamas VI. Baltrušaičio, 
dainavo kariškas dainas, pro
tarpiais dvi mergaitės ir du 
berniukai padeklamavo įvairių 
eilėraščių.

Dar buvo įteikta premija už ras. Publikos buvo prisirinkę 
pilna salė. Vakaras praėjo tvar
kingai ir nuotaikingai. t-ka>

parengimų programas išpil- 
dant. ypač tokiu artimu lietu
viškai dvasiai repertuaru.

Nuosekliai ir gražiai visą va
karo programą pravedė inž. A. 
Mažeika, todėl ir svečiai prie 
stalų nenuobodžiavo.

Vakarienei baigiantis žygio 
komiteto pirm. A. Mažeikai. Jr. 
buvo Įteikta auka 150 dol., o 
lapkričio 13 labai daug kuopos 
narių dalyvavo Madison Square 
Garden manifestacijoje ir eise
noje į Jungtines Tautas.

Kuopa pasiryžusi ir kitais 
metais savo aukomis paremti 
lietuviškus tautinius bei kultū
rinius reikalus.

Dabartinei valdybai pirminin
kauja O. Kubilienė, su ja glau
džiai bendradarbiauja kitos val
dybos narės: Garliauskienė. Ka
tilienė, Kezienė ir Terebeizienė. 
Tenka pažymėti, kad E. Kezie
nė paskutiniame KMS New Yor
ko ir New Jersey apskrities su
važiavime yra vėl perrinkta ap
skrities valdybos pirmininke.

(A.R.) 

geriausią praeitų metų Kario 
straipsnį. Premija paskyrė L. 
V.S. Ramovės centro valdyba 
Chicagoje. Premija atiteko Z. 
Raulinaičiui už straipsnį “Vai
devutis”. Straipsnis buvo išleis
tas atskiru atspaudu.

Kario žurnalo naudai buvo 
leidžiami Įvairūs laimėjimai. 
Skulptorius Vytautas Raulinai- 
tis buvo dovanojęs metalinę 
skulptūrą — Lietuvos girių 
stumbrą. Laimingą bilietą iš
traukė O. Audronė Balčiūnienė, 
skulptūrą laimėjo Jurgis Mont
vila.

Toliau vyko šokiai ir vaišės.
Šokiam grojo A. Starolio orkest-

Dail. K. žibunto Mikšio paro
dą gruodžio 4-5 Apreiškimo pa- 
paraoijos salėje aplankė nema
ža žmonių. Parduota 22 grafi
kos darbai.

SPAUDA
(atkelta iš 2 psl.)

nėse Valstijose siaučia dar to
kios nuotaikos, kad atsišauki
mas į jas reikštų tik tiek, kiek 
bėrimas žirnių i siena". Bet po 
manifestacijos lapkričio 19 ra
šė: “Marširavimas prie Jungti
nių Tautų buveinės buvo Įspū
dingas”. O dėl “žirnių” — “tai 
nereiškia, kad privalome sėdė
ti sudėjus rankas ir laukti prie
lankesnių vėjų” ... Laisvinimo 
darbai turi būti tęsiami, bet ne 
išblaškytai, o subendrintomis ir 
gerai apgalvotom priemonėm".

Gal būt, ši spaudos apžvalga 
bus naudinga, kada New Yor
ko lietuviai susirinks gruodžio 
18 išklausyti žygio komiteto a- 
pyskaitos ir viso žygio bei jo 
padarinių Įvertinti.

Bažnytinis koncertas. Gruo
džio 12 d. 2:30 va-1. popiet šv. 
Petro parapijos bažnyčioje į- 
vjks kalėdinis koncertas, kurio 
programą išpildys komp, Je
ronimo Kačinsko vadovaujamas 
Polymnia choras. Chorui vargo
nais akomponuos muz. Vytenis 
Vasyliūnas. Po koncerto parapi
jos salėje po bažnyčia bus vai
šės svečiams ir parapijos cho
ro nariams.

Dr. K. Čeginskas, prieš iš
vykdamas atgal į Švedija, lan
kėsi pas Bostono Liet. Fronto 
bičiulius lapkričio 25. Bičiulių 
ir jų draugų pobūvyje pasako
jo savo įspūdžius, Amerikos lie
tuvių gyvenimą stebint, apie 
Vokietijos lietuvių gyvenimą ir 
santykius su kraštu. Diskusijo
se dalyvavo dr. J. Gimbutas, dr. 
J. Girnius, V. Kulbokas (vado
vavęs pobūviui), V. Kulbokienė 
ir Rastoms.

Dariaus Lapinsko 'kūrinių 
koncertas Bostone Įvyks Jorda
no salėje kovo 12. Programą 
atliks orkestras, solistė ir pia
nistė. Diriguos pats kompozito
rius D. Lapinskas. Koncertui 
rengti yra susidaręs specialus 
komitetas.

Antanas Andriulionis, sulau
kęs 60 metų, ilgametis Balfo 
skyriaus pirmininkas. Andriulio
nis yra matomas veik visuose 
Bostono lietuvių parengimuo
se. Linkime ilgiausių metų ir 
sveikatos.

Įves komitetus.
Bostono arkivyskupas kardi

nolas Richard Cushingas arki
vyskupijos laikraštyje The Pi
lot paskelbė, kad sausio mėne
si visose arkivyskupijos .parapi
jose bus sudaromi parapiečių 
komitetai. Kardinolas pareiškė, 
kad komitetų uždavinys nebus 
vien pritarti klebono mintims, 
bet jie turės duoti naujų idėjų 
parapijos administravimui ir 
pamaldų sutvarkymui. •

Brocktone lapkričio 28, daly
vaujant Bostono kardinolui Ri
chardui Cushingui, daug ku
nigų ir seselių rėmėjų, buvo 
pašventinti šv. Juozapo senelių 
namai. Šie 'moderniški namai 
atsiėjo apie milijoną. Pusę tos 
sumos gauta iš valdžios, kitą 
pusė surinkta iš geradarių au
kotojų. Kardinolas džiaugėsi se
selių triūsu, laimina jų darbus 
ir visus geradarius. Jis padėjo 
gauti ir valdžios pašalpą. Sese
rų rėmėjų draugijos pirm. kun. 
A. Kontautas dėkoja kardino
lui ir visiem aukotojam.

Rašomoji mašinėle yra ge
riausia dovana Kalėdoms. Vo
kiškos ir vietinės mašinėlės lie
tuvišku raidynu tik gautos ir 
siuntinėjamos tiesiai į pirkėjo 
namus. Klauskite informacijų: 
J.L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Northport, N.Y., 11731..

GERIAUSIA DOVANA

Mozerio šveicariškas laikrodis

Labai prieinamom kainom 
(kartais net puse kainos) Sta
sys Staras savo klientam parū
pina šveicarų Mozerio firmos 
moteriškų ir vyriškų laikrodu
kų, 18 karatų aukso, ar ne
rūdijančio metalo, žiūrovų 20x 
50 stiprumo, krokodilo odos 
išdirbinių, diržų, piniginių ir 
rankinukų) iš Argentinos, gerų 
virtuvinių peilių iš Vokietijos 
ir kvepalų iš Prancūzijos. Kreip
tis — Stanley Štaras, 23 Men- 
don Str., Worcester, M ass., 
01604, Telef. 757-2034.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave., Ridgewood, N.Y.
Kata atldara:-Penktadieniais 6 vai. p.p.

AeAtadieniais iki f ii mos pabaidos:
— 12 vai. dierms.

Gruodžio 10 iki gruodi. 15, 1965

Spalvinė linksmos nuotaikos filmą: 
“ALLOTRIA IN ZELL AM SEE"

Vaidina:
A. Hoven, H. Juhnke, H. Signer ir k. 

Priedinė filmą:
"Elne Frau fOra ganze Leben”

Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.




