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Tarp astronautų erdvėje ir kariautojų V ietname
Amerikiečių dėmesys sutelktas į astronautus Gemini kelionėse ir į karų Vietna
me, dėl kurio auga įtampa su Maskva ir anarchistiniai reiškiniai namie

GEMINI 7 IR 6. Sekama: ar 
Gemini 7 astronautai ištvers 
dvi savaites? Du trečdaliu lai- 
rko jau gerai ištvėrė. Ar pasi
seks Gemini 6 pakilti trečiadie
ni ar ketvirtadieni po nepasise
kimo sekmadieni? Ar pasiseks 
Gemini 7 ir Gemini 6 susitikti 
erdvėje? Tai artimiausias rū
pestis, o tolimiausias ir giliau
sias — Vietnamas.

Derybos ar karas?
KARAS VIETNAME ŽIAU

RĖJA. Amerikiečių pastangos 
įsiūlyti derybas atmetamos. S. 
Vietnamas vis dar tikisi laimė
siąs ir didina kariuomenės siun
timą į P. Vietnamą. Plečia siun
timo plotą — ir pro Laosą ir 
pro Cambbdiją. Esą oro atakos 
sumažino komunistų pristaty
mą tik 20 procentų.

Amerikos vyriausybė 
apsisprendimą tęsti
kurioje nebūtų nei laimėjimo 
nei pralaimėjimo, ar sustiprin
ti bombardavimą, blokuoti Hai- 
phongo uostą, pro kurį š. Viet
namas gauna 80 proc. para
mos? Kariuomenėje ir vyriau
sybėje persveria įsitikinimas, 
kad reiks 'kariuomenę sustip
rinti iki 400,000. Apsisprendi
mą sunkina santykiai dėl Viet
namo su Maskva ir santykiai 
viduje.

VIDUJE ĮTAMPA DĖL VIET
NAMO AUGA. Vis labiau aiš
kėja, kad visuomenėje persve
ria pritarimas vyriausybės po
litikai. Stiprėja reikalavimas 
pagreitinti karo eigą, nes poli
tika “be laimėjimo ir pralaimė
jimo” delsia laiką, žudo ameri
kiečius vyrus, — ir tai daro 
blogą įspūdi. Sustiprėjo opozici
ja vyriausybės politikai tarp ka
talikų: sustiprėjo vadinamų pa
cifistų triukšmas. Sustiprintas 
taip pat komunistų organizuo
jamas smegenų plovimas per 
vadinamus “kairiuosius univer
sitetus”, 'kurių tinklas Ameri
koje plečiamas ir rengiamas il
gos distancijos veiklai.

PAČIOJE VYRIAUSYBĖJE 
KINTA ĮTAKOS. Iš Baltųjų Rū
mų pasitraukia nuo vasario 29 
McGeorge Bundy, vienas iš pre
zidento patarėjų, į kuriuos jis

prieš 
padėti.

— George Meany gruodžio 
13 vieningai perrinktas AFL- 
CIO prezidentu. Jam 70 me
tai.

— Prancūzijoje sekmadienį 
bus prezidentas renkamas iš 
dviejų kandidatų: de Gaulle ir 
Mitterrand. Manoma, kad de 
Gaulle laimės nedidele persva
ra.

Propagandoje komunistų ir 
socialistų kandidatas Mitter
rand savo programai paremti 
šaukiasi popiežių Jono'ir Pau
liaus autoriteto. T^ori tokiu bū
du katalikų balsus laimėti.

Sovietuose permainos 
valdžioje
Sovietų Sąjungos aukščiausio 

prezidiumo pirmininkas Anas
tas Mikojanas pasitraukė. Jam 
jau 70 metų. Naujas Nikolai V. 
Podgorny. 62 metų. Aleksand
ras N. šelepinas atleistas iš mi- 
nist. pirm, pavaduotojų ir kon
trolės komisijos pirmininkų, 
paliktas tiktai partijos prezi
diume, kaip vienas iš 12. At
mainos nereiškia politikos pa
sikeitimo. Tik žmonių pasikeiti
mas. Neaišku, ar Selepinas. bu
vęs saugumo Šefas ir Stalino li
nijos šalininkas, yra pažemin
tas valdžioje. Artimai ateičiai 
jo valdžia susiaurinta, ypačiai 
atėmus labai įtakingą kontro
lės įstaigą. Bet ateityje ji gali 
padidėti, nes visas šelepino dė
mesys turės būti skirtas parti
jai stiprinti, o jei joje įsigalės, 
tai ateityje gali pakeisti Brež
nevą.^ Artimai ateičiai savo po
zicijas' yra ršųsTTp?fhę’ Kosygi
nas ir Brežnevą^.* \

buvo pakviestas prezidento J. 
Kennedy. Kennedy norėjo, kad 
apie Bundy susidarytų “maža
sis valstybės departamentas", 
kuris vadovautų užsienio poli
tikai, palikdamas šešėly valsty
bės departamentą ir valstybės 
sekretorių.

Prez. Kennedy laikais Bundy 
įtaka buvo labai didelė. Jo įta
kai priskiriamas kviečių parda
vimas Sovietam, atominių ban
dymų sustabdymas, netgi inva
zijos į Kubą nepasisekimas. L. 
Johnsono laikais Bundy įtaka

sumažėjo, padidėjo valstybės 
sekretoriaus Rusk ir apsaugos 
sekr. McNamaros. Bundy pasi
traukė ne tik dėl to. kad For
do fonde gaus metam 75,0 0 0 
dolerių (iš Baltųjų Rūmų 
gavo 28.500). bet ir dėl to, kad 
įtaka sumažėjo ir nustojo vil
ties tapti valstybės sekre
torium. Lieka atviras klausi
mas. ar jo vietoj bus kviečia
mas Rostowas. ar prezidentas 
tenkinsis tikruoju savo patarė
ju užsienių politikos reikalam 
— valstybės sekretorium Rusk, 
prieš kurį kairieji liberalai bu
vo pradėję varyti akciją ir ku
ris Vietnamo reikalu kaip tik 
pasirodė esąs kietesnės politi
kos net negu McNamara.

Lapkričio 13 dienos komi
teto delegacijos lankosi 
pas Jungtinių Tautų delegaci
jas. Kai kurios valstybės, ypač 
iš Afrikos, pasirodė labai reika
lingos informacijos apie Balti
jos valstybių padėtį. Kai kurie 
lotynų Amerikos valstybių at
stovai parodė ne tik didelio pa
lankumo. bet davė ir sugesti
jų. kaip reikia paveikt kitas de
legacijas. Pereitą savaitę komi
teto delegaciją, kurioje buvo 
prel. J. Balkūnas. dr. J. Kazic
kas ir J. Miklovas. priėmė A- 
merikos ambasadorius Arthur 
J. Goldbergas.

Lietuvių visuomenę apie ko
miteto veiklą painformuos apy- 
skaitiniame susirinkime gruo
džio 18 Apreiškimo salėje. Ta 
proga bus parodyta ir garsinė 
juosta. įrašyta Saugumo Tary
boje tuo 
“įnešė” 
klausimą.

mėnesio nuo 
(gruo- 

Angeles

Ar Maskva tolsta?
ĮTAMPA TARP MASKVOS 

IR WASHINGTONO AUGA. Į- 
tampą didina Vietnamo ka
ras ir politika dėl Vokietijos. 
Dėl Vietnamo Sovietai sustip
rino propaganda prieš Ameriką 
kaip šaltojo karo metu. Perei
tą savaitę organizavo min. pir- 
min. Kosygino, užsienių reikalų 
min. Gromyko aštrius pasisaky
mus prieš Ameriką, o eilėje 
miestų surengė demonstraci
jas prieš “agresorių” Ameriką.

Ši Maskvos rodoma įtampa 
turi dvejopus tikslus: šantažuo
ti Ameriką, kad neprileistų 
prie dalyvavimo atominiuose 
sprendimuose Vokietijos; kad 
viduje galėtų pateisinti savo 
didinamą karinį biudžetą. Padi
dino 5 proc., aiškindami, kad 
taikai gresia pavojus dėl Ame
rikos “agresijos”. Amerikoje 
tai smūgis tiem, kurie skelbė, 
kad ūkiniai tiltai ir kultūriniai 
mainai suartins Maskvą su Wa- 
shingtonu. Vyriausybės atsto
vai atsikerta pareiškimais dėl 
Sovietų moralės, bet politikos 
keisti nesirengia.

De GAULLE prieš Mitterrands. MITTERRAND prieš de Gaulle.

metu, kada 
Baltijos v a

—o—
rūšies veikla

NATO KONFERENCIJOJE 
NELAUKIA NIEKO NAUJO.

Valstybės sekr. Rusk ir apsau
gos sekr. McNamara išvyko į 
Paryžių, kur gruodžio 14 prasi
dėjo Nato ministerių konferen 
cija. Rusk tikisi palankesnės 
sąjungininkų opinijos Ameri
kos nusistatymui dėl Vietna
mo. Bet nelaukia nieko naujo 
dėl Nato atominės programos. 
Vengdami erzinti Maskvą, var
giai norės praplėsti Vokietijos 
teises atominėje apsaugoje. 
Ypačiai, 'kad ir pačioje Ame
rikoj yra įtakingų grupių prieš 
bet kokį Vokietijos įsigalėji
mą.

skautai
1 s tybių

reiškia-.Kitokios
si Chicaga. Kažkokia paslaptim 
apsigaubė Naujienų veikla ry
šium su New Yorko manifesta-

PRIES VIZITĄ pas ambasadorių A. Goldbergą: dr. J. Kazickas, prel. J. Balkūnas ir J. Miklovas.
Nuotrauka V. Maželio
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POPIEŽIAUS padėka lietin iu komitetui New Yorko parodoje
Popiežiaus Pauliaus New Yor

ke buvimo metu jo sekretorių 
Msgr. Marcinkų aplankė P. C. 
Wytenus ir prašė, ar popiežius 
negalėtų parodoje užsukti iki 
lietuviško kryžiaus ir jį palai-

minti. Msgr. Marcinkus paaiški
no. kad programos nebegali 
keisti, bet paėmė P. Wyteno. 
'kaip lietuvių komiteto parodos

ciįa. Naujienų neigiamu atsilie
pimu apie manifestaciją pasi
naudojo komunistiniai laikraš
čiai—Chicagos ‘Vilnis’ ir Vil
niaus ‘Tiesa’. To Naujienų Įver
tinimo autorium buvo paskelb
tas VI. Bakūnas. iš Los Ange
les. Beveik po
manifestacijos Dirvoje 
džio 8) pasirodė Los 
lietuviškosios radijo valandėlės 
vedėjo Br. Gedimino laiškas, 
kad VI. Bakūnas ten reiškėsi 
priešingai nei Naujienose: veik
liai buvo organizavęs parama 
manifestacijai, po manifestaci
jos lietuviškojoj valandėlėj įver
tinęs manifestaciją “kaip milži
nišką žingsnį pirmyn Lietuvos 
laisvės kovoje". Drauge gruo
džiu 9 prabilo pats VI. Bakū
nas: “Pareiškiu, kad tas "Nau
jienų” reportažas nėra mano .. 
Kadangi i tekio “Naujienų re
portažo antraštę mano pavar
dė pateko be mano žinios ir su
tikimo. maniau, kad “Naujie
nų" redakcija i pasirodžius puo
limams mano adresu) padarys 
tinkamų paaiškinimų. Iki iol 
to neteko pastebėti, todėl kol 
kas tepadarau tik šį trumpą pa
reiškimą .

—o—

anas 
gruo-

MES TURIME TEISĘ PAREIKŠTI SAVO NUOMONĘ
Washingtone buvo demons

tracija prieš vyriausybės politi
ką Vietname. Prieš pat de
monstraciją prezidentas ir vals
tybės sekretorius — abudu pa
brėžė asmens teisę nepritarti 
vyriausybės nusistatymui ir tą 
nepritarimą demonstruoti. Abu
du pabrėžė betgi, kad demon
struoti turėtų prieš Hanoi, ku
ris kaip tik atmeta derybas ir 
tuo pratęsia karą. Įspėjo, 'kad 
tie. kurie demonstruoja, pare
mia priešą, nes sudaro jam įs
pūdį, kad Amerikos visuomenė 
nevieninga; kad reikia tik ište
sėti kare, ir Amerika kapitu
liuos, komunistai Vietnamą lai
mės.

Vadinas, demonstracija buvo 
vertinama, kaip rėmimas prie
šo, kariaujančio prieš Ameriką, 
žudančio Amerikos vyrus, ko
vojančio ir prieš pačią laisvę 
demonstruoti.

Tai žino ir sako, kad tam jie 
turį teisę. Tai jau teisė tarnau
ti priešui ir kenkti savam 'kraš
tui. Praeityje lyg taip nebuvo 
galvojama ir daroma. Praeityje 
baudė šnipus, kurie teikė infor-

Teisė, kai ji nėra kontroliuoja
ma atsakingumo už jos vartoji
mą, atveda į absurdą

macijas ar kitaip padėjo net ne 
priešui, bet “sąjungininkui”.

—o—
Žino, kas paramą priešui or

ganizuoja. Tarp organizatorių 
svarbiausi ketvertas vienetų: 
Students for a Democratic So
ciety, W.Z.B. Du Bois Club, 
Progressive Labor Party ir May 
2d Movement — visos arba ko
munistų organizacijos arba ko
munistų infiltruojamos. Iš to
kių organizacijų ir tenka laukti, 
kad jos rūpintųsi pirmoje eilė
je komunizmo laimėjimu, ne 
Amerikos laimėjimu, komunis
tų diktatūros įsigalėjimu, ne 
laisvės įsigalėjimu. Jie ir pasi
rinko demonstracijai Vietnamo 
komunistų “Išlaisvinimo fron
to” vėliavas, ne Amerikos vė
liavas. Jie ragino siųsti paramą 
Vietkongui. ne Amerikos ka
riam. Iš to paties šaltinio turė
jo būti ir tie laiškai Amerikos 
kariam Vietname su raginimais 
boikotuoti karą.

Taip daryti tos organizacijos 
ir jų šalininkai jautėsi “turį 
teisę”. Teisę pareikšti, pade
monstruoti savo nusistatymą, 
skirtingą nuo Amerikos vyriau
sybės nusistatymo. Teisę pa
remti Amerikos priešą. Ir jo
kios pareigos tą teisę apriboti 
atsakom ybe gyvenamajam 
kraštui ir jo žmonėm.

—o—
Visi kalba tik apie teisę ir 

žodžio laisvę, konstitucijos ga
rantuojamą. Ir niekas nenori 
prisiminti, kad teisė turi eiti 
sykiu su pareiga, laisvė su at
sakomybe dėl tos laisvės var
tojimo padarinių. Kas nejaučia 
pareigos, tas nejaučia teisės tik
rosios prasmės. Kas neprisiima 
atsakomybės už savo laisvą žo
dį, tas nėra vertas laisvo žo
džio teisės.

Teisė pareikšti savo nuomo
nę be atsakomybės už savo pa
reiškimo padarinius atveda į 
absurdą. Akivaizdžiai tekį ab
surdą demonstravo šioje de
monstracijų atmosferoje išau
gęs vienas įvykis lapkričio 28. 
Prie Time žurnalo redakto-

MEANY VĖL PREZIDENTAS.

reikalam vicepirmininko, ras - 
tą. į kurį Apaštališkojo Sosto 
valstybės sekretoriaus pavaduo- 

> tojas dabar atsiuntė atsakymą.
“Maloningu Šventojo 

pavedimu turiu malonią 
gą pranešti apie gavimą 
naus kvietimo aplankyti 
viškąjį kryžių ir malonaus pra
nešimo apie gerus linkėjimus 
Lietuvių Komiteto Pasaulinės 
Parodos reikalam vardu ...

Šventasis Tėvas pavedė man 
pareikšti Jo nuoširdų dėkingu
mą ir branginimą tų sentimen
tų. kurie Įkvėpė aną pranešimą 
ir pakvietimą; melsdamas gau
sių Dangaus malonių. Jis su 
meile siunčia jums ir jūsų ko
legoms savo tėvišką apaštališ
kąjį palaiminimą."

riaus Henry Luce buveinės kaž- 
keno buvo pridėtas parašas su 
žodžiais: “Užmušti Luce! Mes 
jį sučiupsim. Su mūsų šalim 
blogai, blogai, blogai". Parašo 
mintis ta, kad su Amerika blo
gai, kad dėl tos blogybės kal
tas žurnalo redaktorius Henry 
Luce ir kad jis turįs būti ar 
būsiąs už tai užmuštas. Polici
ja greitai išaiškino, kad tai ne 
taip sau vaikigalių darbas; tai 
darbas Cornell universiteto stu
dento, 22 metų vaikino, ir jo 
dviejų draugų. Policijos tardo
mi dėl to grasinimo Luce, jie 
tuojau atsikirto: tai tokia jų 
nuomonė, ir savo nuomonę pa
reikšti jie turį pilną teisę ....

Tėvo 
parei- 
malo- 
Lietu-

Paslaptimi norėta apgaubti 
ir Chicagos kai kurių “veikė
ju“ susitikima su Vilniaus uni
versiteto rektorium prof. Kubi
lium. Kai “paslaptis” teišlaiky
ta vos kelias dienas, ir pasikal
bėjimas išėjo aikštėn. J. Krei
vėnas. kurio bute buvo 
susitikimas. Naujienose
džio 10 aiškino, kad tai “visuo
menėje sukėlė nepagrįstų įtari
nėjimų. kaltinimų ir nerimo 

- bangą, o man ir pas mane po
kalbyje dalyvavusiem sudarė 

„.nepe’lnytų nemalonumų i r 
skriaudos”.

Vyresniųjų veikėjų pavyz
džiu pasekė ir jaunesnieji vei
kėjai: jie susitiko su prof. Ku
bilium gruodžio 4 pas Genių 
Procutą. Susitikimą organizavo 
Sviesos-Santaros žmonės. Tarp 
12 pokalbyje dalyvavusių minė
ti pvz. šie: Mieželis. Rekašius, 
Remeikis. Šoliūnas. Zaparackas. 
turį atsakingas vadovaujančias 
pareigas savo organizacijose.

Apie šio susitikimo iniciato
rių Naujienos gruodžio 10 in
formavo: Genius Procuta esąs 
gavęs stipendiją doktoratui 
ruoštis Chicagos universitete. 
Jis “pereitais metais kartu su 
kitais bendradarbiais Studentų 
Sąjungos vardu norėjo prasi
laužti į Amerikos Lietuvių Ta
rybą. Savo vaidybą jis pakarto
jo ir šių metų Amerikos Lietu
vių Tarybos konferencijoje ... 
Kai Tarybos nariai tokiu verž
lumu suabejojo ir “studentų” 
neįleido į tarybą, tai Procuta 
pareiškė, kad "akademinis jau
nimas” (tarytum akademinis 
jaunimas Procutą būtų įgaliojęs 
juos atstovauti) “ieškos kitų ke
lių ’•

Darbininko bendradarbių 
papildomą informaciją duosime 

• vėliau.

— Pakistano prezidentas Ayub 
gruodžio 13 J. Tautose kalbėjo 
už taiką tarp Pakistano ir Indi
jos. jei Indija sutiks su Kašmi- 
ro apsisprendimu. Gruodžio 13 
buvo priimtas prez. Johnsono.

— Gemini 6 nepakilimo prie
žastis surasta — nebuvo tinka
mai išvalytas degalų siurblio 
vamzdis — rasta paliktas jame 
plastikinis dangtelis.

— Prieš ekstremistus pasisa
kė respublikonų vadai gruo
džio 13 konferencijoje ir ragi
no demokratus padaryti tą pat. 
Tačiau Birch Society vardas 
pasmerkime nebuvo suminė
tas.

O

Chicagoje Altas pasiskelbė į- 
teikes tam tikra rašta valsty
bės departamentui dėl prof. Ku
biliaus žygių Chicagoje. Patir
ta: dėl to rašto Altas nėra tarę
sis su kitais politiniais veiks
niais, kaip nesitarė nei tie vy
resnieji ir jaunesnieji veikėjai, 
kurie organizavo s usitikimus 
su prof. Kubilium. Reiškiasi 
kiekvienas partizanine veikla, o 
visos konferencijos vis kalba 
ir kalba apie veiklos “susideri
nimo" reikalą.

Chicagoje kalbama ir apie 
tai kokias išvadas pasidarys 
tie veikėjai, kurie dalyvavo pa
sikalbėjimuose ir kurie yra ar 
numatomi atsakingose pareigo
se rašytojų draugijoje ar jauni
mo kongreso rengime.
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Lietuvoje vejasi Ameriką...
Bet apsiaustas išėjo iš mados, o kelnių nėra

Lietuvode ūkinių rūpesčių 
galima suprasti iš Z. Ambrazai
čio korespondencijos apie gy
ventojų aprūpinimą drabu
žiais.

“Tiesoje” lapkričio 21 jis in
formuoja:

—o—
"Vilniuje, Gorkio gatvės pra

džioje, “Lelijos” siuvimo Įmo
nių susivienijimo firminėje par
duotuvėje, pirkėjų niekada 
netrūksta. Iš jų pašnekesių no
rėčiau pateikti išvadas, kurios 
lyg ir apibendrina tai, ką sakė 
daugelis.

— Prieš porą metų toki kos
tiumą mačiau parodoje. Puo
liau jo ieškoti Į parduotuves. 
Tada tikrai būčiau pirkęs. .. 
O dabar? Dabar mada jau pa
sikeitė'. ..

“Naujo drabužio kelias i par
duotuvę ilgas ir klaidus. Pase
kime, kaip parduotuvėje atsi
rado artikulo 0-1615 moteriš
kas žieminis paltas. 1963 metų 
rudenį jis gimė dailininko es
kizuose. Tai buvo geras, gražus 
paltas, atitinkantis laiko reika
lavimus. Po dailininko prie jo 
brėžinių ilgai triūsė konstruk
torius. Kai ji pagamino mode
lių namai, susirinko meno ta
ryba — dailininkai, konstrukto
riai, prekybos ir pramonės dar
buotojai. Naujas gražus mode
lis buvo ‘ ‘Įteisintas’ ’ šiame 
griežtame teisme — ji užsakė 
prekybininkai. 1964 metų pa
vasarį “Lelijos” siuvėjai išleido 
nedidelę šių paltų seriją, jos 
laukė antras ne mažiau griežtas 
išbandymas. Paltai buvo rodo
mi pavasarinėje mugėje. Ir čia 
drabužis patiko: jis buvo pasiū
tas dar tik pagal praėjusių me
tų madą. Tada prekybininkai 
pasakė: “Į gamybą!” “Lelijos” 
inžinieriai sėdo sudarinėti jo 
gamybos technologiją, • darbo 
procesą, tiekėjai išsiuntė užsa

kymus medžiagoms. Pagaliau 
technologija buvo paruošta, 
medžiagų fondai išskirti. Šių 
metų liepos mėnesį artikulo 0- 
1615 moteriškas žieminis pal
tas pasirodė parduotuvėse. Bet 
nuo mados, kuri, kaip žinoma, 
visiškai priklauso nuo laiko, jis 
jau buvo atsilikęs .. .lygiai dve
jais metais. Moterų, norinčių šį 
paltą Įsigyti, neatsirado.

“Pasenusi paltą reikėjo sku
biai keisti nauju gaminiu. Rei
kėjo vėl užsakyti medžiagas, pa
ruošti technologiją. Tai Įmonei 
davė tik nuostolius. Iš fabriko 
asortimento plano iškrito gami
nys ir, nors buvo išleistas nau
jas. geresnis, įmonė buvo kriti
kuojama, darbuotojai neteko 
premijų.

“Tai toli gražu ne vieninte
lis atvejis. “Lelija” vien per 
pastaruosius 'kelis mėnesius tu
rėjo nutraukti poros dešimčių 
pasenusių modelių gamybą. Ki
ti net neišvydo parduotuvės, 
nes buvo visiškai aišku, kad jų 
niekas nepirks. Treti — dar ir 
dabar dulka vitrinose. Si mė
nesį, kai gaminius reikėjo vežti 
į Maskvą, į rudens mugę, fab
riko vadovai ilgai suko galvas, 
ką ten pateiks. Visi gaminamų 
drabužių modeliai buvo gero
kai atsilikę nuo mados.”

—o—
"Vilkaviškio siuvimo fabrike 

prieš kurį laiką buvo pagamin
ta bandomoji kaubojiškų kel-

mų, vadinamųjų “džinsų” siun
ta, Latvijos ir Estijos prekybi
ninkai iš karto Įvertino “džin
sų” gerąsias savybes — patva
rumą, pigumą, gerą išvaizdą. 
Jie užsakė didelį jų kiekį. Gi 
bazės Kauno skyrius, pagal ku
rio užsakymus vilkaviškiečiai 
dirba, — visai nedaug. Jie nu
tarė paimti daugiau paprastų 
šešto fasono medvilnių kelnių, 
seniai fabrike gaminamų ir 
šiaip taip parduodamų: “Išban
dyta prekė — neapvils”. Suda
rė sutartis, kaip visada, ketvir
čiui. Ir ką gi? “Džinsai”, gali
ma sakyti, net nepasirodė par
duotuvėse. Juos išpirko tą pa
čią akimirką. O išbandyta pre
kė apvylė. Seno fasono medvil
ninėmis kelnėmis buvo už
versti sandėliai. Prekybininkai 
nežinojo, kur jas dėti, o iš Vil
kaviškio ateidavo vis naujos 
siuntos. Į siuvimo fabriką atva
žiavo drabužių prekybos bazės 
direktoriaus pavaduotojas L. 
Riauba. “Duokite daugiau ‘džin
sų’, — reikalavo jis. Įmonė ga
lėjo tuojau pat nutraukti med
vilnių gamybą ir išleisti dau
giau gerą paklausą turinčių 

kelnių. Tačiau sutartis buvo su
daryta visam ketvirčiui. Už 
jos nesilaikymą fabrikui grėsė 
stambi bauda. Pagaliau bazės 
atstovas rado “išeitį”: latviai ir 
estai negavo didelės dalies už
sakytų kelnių. O netesybas už 
tai sumokėjo Prekybos minis 
terija.”

KIPRAS BIELINIS šių metų Vliko posėdyje. Nuotr. P. Ąžuolo

KNYGNEŠIU KARALIAUS SŪNUS
A. a. Kipras Bielinis

Lietuvos kompozitorių suvažiavimas
mus” savo naujų kūrinių kon-Lietuvos kompozitorių suva

žiavimas spalio gale buvo suor
ganizuotas originaliai ir įdo
miai. Vieši suvažiavimo “posė
džiai” vyko trijuose miestuose 
į— Vilniuje. Kaune ir Panevė
žyje. Kompozitoriai ten nesakė 
prakalbų, o “padarė praneši

Kultūros židinio idėja 
(arch. A. Kulpavičius)

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS

• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS

• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K.į PAS1RYZOME — ĮVYKDYSIME!

DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 
ŽEMES 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)
Q. Fundatorius ($100)
(3 Rėmėjus (mažesnė auka)

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

ADRESAS.... .................................. ...............................................................

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

centais.
Nėra žinių, ar jie gaus iš 

Maskvos leidimą ir lėšų išleisti 
bent žymesniesiems kūriniams 
plokštelėse. Q tai; būtų Jyienin- 
telis būdas tuos' kūrinius pa
žinti negalėjusiems būti suva
žiavimo koncertuose ir neturė
siantiems progos girdėti juos 
kada nors atliekamus Vilniu
je ar Maskvoje.

Iš apžvalgos — A. Kalinaus
ko, Literatūros ir meno spalio 
30 laidoje — ypač įsidėmėtini 
šie pareiškimai:

“Jaunieji 'kompozitoriai nepa
siekė puikių rezultatų vien dėl 
to, kad ne visur sugebėjo prie
monių arsenale pasirinkti bū
tent sau tinkamą ginklą, ne vi
sada pajėgė išlaikyti tvirtą, sa
vita kūrvbini “aš”.”

“Daugelis kratosi naujesnės 
harmonijos ar ritmikos, kurios 
jiems nėra lengvai ikandomos. 
Dėl to nemaža dalimi kalta ir 
mokykla, kurioje, ruošiant jau
nus kadrus, perdaug laikomasi 
konservatyvizmo, nesupažindi
nama su naujais pasiekimais 
muzikinės išraiškos technikos 
srityje. Baigę mokslus, jauni 
specialistai neretai netenka me
ninės lygsvaros — vieni “pa
jutę laisvę”, metasi į kraštuti
numus, kiti — kratosi visko, 
kas netelpa į jų suformuotus 
etalonus”.

“Buvo pastebėta, kad tos dai
nos. kurios turi betarpišką ry
ši su liaudies muzikiniu folklo
ru, su senomis lietuviško cho
rinio dainavimo tradicijomis, 
vis dėlto skamba įtaigiau, orga- 
niškiau”.

Konstatuotas trūkumas muzi
kos vaikams, ypač tokios, kad 
vaikai “iš mažens įprastų ir 
prie nūdienės muzikos skam
besio, šalia klasikos”. Per ma
ža masinių dainų, šokių ansam
bliams. kompozicijų kaimų ka
peloms ir dūdų orkestrams. Pa
galiau — viena opera ir nė vie
no baleto per penkerius metus 
— tikrai permaža.”
— Juliau* Juzeliūno simfonija 

“Žmogaus lyra”, atlikta kompo
zitorių suvažiavimo koncertų rė
muose, atsiliepimuose vertina
ma kaip vienas iš Įdomiausių 
naujųjų Lietuvos kompozitorių 
kūrinių. Tai simfonija, kurioje

• ' New Yorke gruodžio 7 šir
dies smūgiu mirė Kipras Bie
linis, žymus_ lietuvių socialde
mokratų veikėjas. Jis buvo ki
lęs iš patriotinės lietuvių šei
mos, kurios kova už lietuvių 
tautos laisvę tenka žymėti išti
su šimtmečiu.

Prieš šimtą metų lietuviam 
buvo uždrausta spauda lotyniš
kom raidėm ir, apskritai, už
slėgtas bet koks kultūrinis, o 
ypač politinis veikimas. Prieš 
šią caro valdžios prievartą stojo 
kovon knygnešiai ir slaptų or
ganizacijų nariai. Vienas iš pa
čių žymiųjų' knygnešių buvo 

pramintas — 
... Jis bu-

vo šuorgažifcavęs uždraustųjų 
knygų .platihjmd platų tinklą su 
centru Garsiuose ir 40 metų 
be atvangos rungėsi su rusų ad- 
ministracijžž^£ovojo taip pat už 
teisingesnius: socialinius santy
kius ir Lietuyos nepriklausomy
bę. Jurgis Bielinis mirė 1918 ei
damas į Vilnių, kur po mėne
sio buvo paskelbta Lietuvos ne
priklausomybė. Tuo metu grįžo 
į Lietuvą ir jo sūnus Kipras.

Kipras Bielinis, kaip ir jo tė
vas. gimė Purviškių km., Pa
biržės vals.. 1883 lapkričio 26. 
Dar visai vaikas platino drau
džiamąsias lietuviškas knygas. 
Paskui mokėsi Mintaujoje ir 
Rygoje- bet iš gimnazijos turė
jo išstoti dėl slapto veikimo

— Amerikiečių teigimu, Viet
name nemažesni už komunistus 
jų priešai esą kobros, smaug
liai. karščiai, ligos.

vyrauja ne orkestras, o choras 
ir solistas. Tekstai yra paties 
kompozitoriaus pasirinktos išt
raukos iš E. Mieželaičio poe
mos “Žmogus”. (E)

jaunimo būreliuose. Įsijungęs į 
socialdemokratų partiją (1902), 
organizavo Rygoje lietuvius dar
bininkus. Aktyviai dalyvavo 
1905 metų sukilime, pravesda- 
mas viešus politinius mitingus. 
Rygoje už nelegalią politinę vei
klą buvo teistas ir 5 metus at
sėdėjo sunkiųjų darbų kalėji
me. Atlikus tą bausmę, 1912 
buvo ištremtas į Irkutską, Sibi
rą, bet po metų iš ten pabėgo 
ir ligi 1917. rusų revoliucijos, 
gyveno Chabarovske prie Amū
ro upės. Pro Maskvą grįžo į Lie
tuvą 1918, kovojo partizanu 
su bermontininkais, paskui ak
tyviai įsijungė į Lietuvos vals
tybės atstatymo darb^. _,

Kipras Bielinis socialdemok
ratų atstovu buvo Steigiamaja
me seime ir sekančiuose trijuo
se seimuose, kurie ligi 1926 bu
vo demokratiniu būdu renkami. 
Tautininkam seimą paleidus ir 
suspendavus visų kitų partijų 
veikimą, išskyrus savo. K. Bieli
nis dirbo savivaldybėse ir ko
operacijos bei apdraudos bend
rovėse.

Prasidėjus naujam karui ir 
Lietuvos okupacijom, velionis 
įsijungė į rezistencinį veikimą 
pirma prieš bolševikus, paskui 
ir prieš nacius. Dalyvavo Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto (Vliko) sudaryme ir 
jo darbuose Lietuvoje ir trem
tyje. Gyvendamas New Yorke 
taip pat buvo Lietuvos Laisvės 
Komiteto ir Pavergtųjų Tautų 
Seimo narys. Visą savo gyveni
mą daug rašė socialdemokratų 
laikraščiam. Yra išleidęs pla
čius savo atsiminimus.

Su Kipro Bielinio mirtimi lie
tuvių tauta neteko dar vieno 
savo kovotojo — veterano, ne
besulaukusio atilsio savoje že
mėje. dėl kurios laisvės kovojo 
•kone visą savo gyvenimą — 
tėvas ir sūnus. (S).

Iškiliajam lietuvių tautos sūnui, Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto kūrėjui ir valdybos nariui, Tautos 
Fondo pirmajam valdytojui

AtA
KIPRUI BIELINIUI

mirus, jo giminėms, vienminčiams ir bendražygiams nuo
širdžią užuojauta reiškia

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

Įžymiajam Lietuvos laisvės kovotojui, Lietuvos Laisvės 
Komiteto ir Lietuvos Delegacijos Pavergtųjų Europos 
Tautų Seime nariui

A v A
KIPRUI BIELINIUI

mirus, jo gimines, bendraminčius ir bendražygius nuo
širdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Lietuvos Laisvės Komitetas 
ir
Lietuvos Delegacija
Pavergtųjų Europos Tautų Seime

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, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Circle 5-7711

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.
• 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 i
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ..... T......... TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ............ BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 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
• YOUNGSTOWN 3, Ohio —21 Fifth Avenue .............. Rl 3-0440

I 1 " I —............. —" .

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 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

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, ukrainiškal
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SU

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 į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel AL 4-8319 • 200 Orchard St., New York, N.Y. 10002
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Vliko seimo nutarimai

Kodėl katalikai teologai tiktai stebėjo

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto seimas New Yor
ke 1965 metų lapkričio 27 ir 
28 dieną, apsvarstęs praneši
muose paliestus, su Lietuvos 
laisvės (kova susijusius reiški
nius ir klausimus, pareiškia:

1. Lietuvos laisvės kovos 
tikslas — visiškas Lietuvos val
stybės pelitinės nepriklausomy
bės atstatymas.

2. Visiška politinė Lietuvos 
•nepriklausomybė bus pasiekta, 
visoje Lietuvai priklausančioje 
teritorijoje atstačius Lietuvos 
respublikos suvereninių teisių 
vykdymą, sudarantį sąlygas lais
vai demokratiškai reikštis tau
tos valiai Lietuvos valstybėje, 
ir pagrindą Lietuvos valstybei 
lygiateisiškai santykiauti su vi
somis kitomis nepriklausomo
mis valstybėmis.

3. Lietuvos laisvės kovoje 
nėra vietos pripažinimui nei 
Lietuvai smurtu primesto sovie
tinės Rusijos suverenumo, nei 
prievarta įgyvendintos san
tvarkos bei administracijos tei
sėtumo. Todėl joks pasielgimas, 
reiškiąs svetimo suverenumo 
bei primestos santvarkos ir ad
ministracijos teisėtumo pripa
žinimą, nėra suderinamas su iš
tikimybe Lietuvos laisvės ko
vos tikslui.

4. Lietuvos inkorporacijos 
tarptautinis nepripažinimas yra 
svarbi Lietuvos laisvės kovos 
atrama.

5. Lietuvos laisvės kova yra 
visų pirma politinė kova, sie
kianti, kad tarptautinis Lietu
vos Respublikos statusas nebū
tų pažeistas, ir kad būtų suin
tensyvintas ir sustiprintas lais
vojo pasaulio valstybių spaudi
mas į Sovietų Sąjungą — tie
siogiai ir per tarptautines ins
titucijas, — verčiant ją vykdy
ti savo karo meto ir pokario 
politinius ir teisinius įsipareigo
jimus, taip pat ir tokius įsipa
reigojimus nepriklausomai Lie

LUIS COLOMA

TAI BUVO
ŠVENTAS
ŽMOGUS

(2)
DON BENITUI betrūko tiktai 

garbės juostos, kuri eitų per jo 
krūtinę, kai jis iškilmės rūbais, 
išsitiesęs ir lankstus, nors ir 
septyniasdešimties metų, eida
vo su žvake rankoje Kalėdų 
procesijoje arba vaikščiodaivo 
Kryžiaus kelius Didįjį Ketvirta
dienį.

Pajudinus įvairias spyruok
les ir pakrapščius piniginę, ka
rališkoji kilnybė pagaliau jį ap
dovanojo Izabelės kryžiumi. O 
laiminga diena! Nieko dabar 
jam nebeliko geisti, kaip tik 
pasitraukti į namų ramybę, mo
kyti savo vaikaičius ir ramiai 
žengti į grabą su tuo garbės 
žymeniu.

Be tuo tarpu, lyg kokia li
kimo ironija, tris dienas po ga
vimo tos karališkos dovanos, 
kuri don Benito įvedė į eksce- 
lencijų pačias viršūnes, tuo pa
čiu laiku, kada pirmą kartą tu
rėjo persijuosti trokštama bal
tai geltona juosta, dalyvauti po- 
kylyje, į kurį buvo pakvietęs gu
bernatorius, don Benito baisiai 

tuvos Respublikai, ir atitraukti 
iš Lietuvos žemių savo karines 
pajėgas, administracijos ir ko
munistų partijos aparatus.

Peržvelgęs iš Lietuvių vi
suomenės kilusius iniciatyvos 
pasireiškimus, seimas:

1. Džiaugiasi lietuvių jauni
mo įnašu Lietuvos laisvinimui 
ir jo atliktais žygiais.

2. Teigiamai vertina Kongre
sinės Akcijos Komiteto veiklą
J.A.V. Kongrese.

3. Sveikina Lietuvių Enciklo
pedijos leidyklos užsimojimą iš
leisti lituanistinę enciklopediją 
anglų kalba ir skatina lietuvių 
visuomenę jį remti.

4. Brangindamas kiekvieną 
Lietuvos laisvinimui talkinti 
skiriamą jėgą, mato gyvą rei
kalą, kad ir šalia Vliko kvlanti 
tokia iniciatyva būtų suderinta 
su bendrąja Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto politika.

Seimas skatina Vyriausią Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą su
darančių politinių grupių ir 
kovos organizacijų vadovybes 
ateiti į pagalbą Tautos Fondui, 
te’kiančiam lėšas Lietuvių lais
vinimui, ir, bendromis pastan
gomis su JAV Lietuvių Bend
ruomene bei jos padaliniais, 
kur yra lietuvių. ( organizuoti 
nuolatinių aukotojų Tautos 
Fondui būrelius.

Seimas reiškia nuoširdžią pa
dėką už glaudų bendradarbiavi
mą su Vliko vadovybe Lietu
vos Diplomatinei Tarnybai, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
ir jos kraštų valdyboms, o Ame
rikos Lietuvių Tarybai už bend
radarbiavimą ir lėšų telkimą.

Seimas, aukštai vertindamas 
atliktus darbus, reiškia padėką 
Vliko Tarybai, Vliko Valdybai 
bei jos bendradarbiams, Tautos 
Fondo Valdybai, jos talkinin
kams ir Tautos Fondo atstovy
bei Kanadoje.

Už visuomenės informavimą 
Seimas dėkoja visiems lietuvių 

riktelėjo ir susmuko į glėbį sa
vo žmonai, kuri jam rišo baltą 
kaklaraištį. Mirties piršto prisi
liestas, jis akimirksniu pavirto 
nepasivaldančiu, gailestį kelian
čiu grumstu.

Don Benito šeima, iš pradžių 
susijaudinusi, pamažu apsipra
to, kaip paprastai atsitinka 
tiem, kurie perdaug galvoja 
apie pavojaus neprileidimą ir 
pagaliau taip su juo susigyvena, 
jog jis jiem netenka savo reikš
mės. Ligoniui įkalbėta viltis; ir 
jie patys ėmė daryti planus atei
čiai, tarsi jokia nelaimė neeg
zistuotų arba būtų kur labai to
li. Kai tiktai truputį atšils, ke
tino ligonį vežti užmiestin į 
gražų dvarelį, vadinamą Roju
mi (El Paraiso), kuris jam pri
klausė. Sužinojęs apie tai, San- 
čo gūžtelėjo pečiais ir tarė:

— Į Rojų! Arčiau jam bus su
stoti Skaistykloje.

— Prašau tave, mesk tą ne
skanų sąmojų, — sušuko dona 
Tula. — Man primeni cirko 
juokdarį. Ak! Kadangi gydyto
jai nemoka jo išgydyti, gailės-

Dr. A. Maceina Aiduose ap
rašęs, kaip Vokietijoje katalikų 
teologų ir marksistų ideologų 
trijuose susitikimuose vyravo 
pastarieji, o katalikai tik stebė
josi ir taikstėsi prie marksistų, 
—toliau nagrinėja, kodėl tuose 

pasrkalbėjumuose katalikai ka
pituliuoja. Rašo:

“Kas išeina tokių pokalbių 
metu? Ko siekiama tekiais su
sitikimais bei pareiškimais iš 
abiejų pusių?

a. Pirmas dalykas, kuris vi
suose šiuose aprašytuose susi
tikimuose krinta į akį, yra aiš
ki marksizmo ideologu dvasinė 
persvara. Jie — ne katalikai— 
valdė kalbėtojų estradą . Ta
čiau šią marksistų pergalę rei
kia suprasti ne asmenine pras
me. Katalikų atstovai visuose 
šiuose suvažiavimuose buvo vi
siškai aukštumoj. Tai patys ge
riausi dabarties teologijos reiš
kėjai .. . Marksistų aiški perga
lė kilo iš pačios problematikos. 
Šiandien santykis tarp krikščio
nybės ir marksizmo yra taip 
statomas, kad krikščionių atsto
vai visados atsiduria arba klau
sėjų arba gynėjų rolėje. Jie 
arba maiksistus klausia, kaip 
Šie krikščionybę supranta ir su 
ja elgiasi, arba nuo marksistų 
ginasi, kai šie krikščionybę puo
la bei kritikuoja. Niekad tačiau 
krikščionių atstovai nepasirodo 
kaip kūrėjai bei pionieriai. Šis 
vaidmuo yra tekęs marksistam. 
Padėtis dabar yra tekia: mark
sizmas Šiandien yra toksai reiš- 
ikinys, kuris vis labiau plinta, 
kuria istoriją, skverbias į visas 
sritis, vis labiau stiprėja tiek 
idėjomis, tiek ginklais; šio tad 
reiškinio akivaizdoje ir kyla 
klausimas, ar krikščionybė dar 
turinti pagrindo būti, ar ji ga
linti dar ką nors pasauliui duo
ti. ar ji galinti įtikinamai pra
bilti į moderninį žmogų ir per
tvarkyti jo gyvenimą. Žinoma, 
katalikų teologai mėgina atsa
kyti į šiuos klausimus pozity
viai, tačiau jų padėtis pasidaro 
labai sur.ki. Juk marksistai sto
ja prieš , klausytojų akis kaip 
naujos tvar kos nešėjai. Jie skel
bia tai. ką krikščionybė skelbė 
prieš du tiksiančius metų, bū
tent, gerąją naujieną, kuri tu- 

laikraščių ir radijo programų 
bendradarbiams, o visai lietu
vių visuomenei — už dalyvavi
mą Lietuvos laisvės kovoje ir 
už jos rėmimą lėšomis. (E) 

tingas Dievas išklausys mūsų 
maldų ir padarys stebuklą.

— Taip, taip, laukite stebuk
lo ir miegokite ramiai.

— Mes nenustojame budėti. 
Saugojame kiekvieną jo kvėpte
lėjimą. o Dievas saugo mus vi
sus. Jis ir menkų paukščių ne
išleidžia iš savo globos.
—Taigi... Ir todėl jie yra to

kiomis riebiomis kulšimis!
— Esi bedievis. Sančo, — 

užriko dona Tula. — Nebijai nė 
Dievo. Pasaulis perdaug pasi
gestų Benito, jeigu jį Dievas iš 
mūsų paimtų, tokį reikalingą, 
tokį teisų, tokį šventą žmogų.

Dona Tula ėmė gokčioti, o 
Sančo, dar kartą gūžtelėjęs pe
čiais, išėjo iš ikambario.

Pagaliau buvo sumanyta pas 
don Benito atvesti du jo vaikai
čius, kad ir toliau galėtų moky
ti juos skaityti, kas buvo mie
liausia senio pramoga. Vaikai 
sutiko tą žinią su džiaugsmu, 
prisimindami cukruje keptus 
migdolus ir kitus skanumynus, 
kurie jiem tekdavo iš gausios 
senio rankos.

Vaikai įeidami išspruko iš 
juos vedančios motinos rankų 
ir puolėsi prie senelio, kurio 
nebuvo matę nuo anos nelai
mingos Visų šventų dienos. 
Bet jau kambario viduryje jie 
stabtelėjo, lyg jų smulkutės pė
dos staiga būtų įaugusios į 
grindis. Jų veideliuose pasiro
dė nuostaba ir išgąstis. Vietoje 
žvalaus senelio, kurį pažino, jų 
akim pasirodė krūva apklotų ir 

rinti pakeisti pasaulį bei žmogų. 
Užuot tačiau atskleidę šios 
marksistinės naujienos apgaulę, 
katalikų teologai stengiasi klau
sytojus įtikinti, esą ir krikščio
nybė turinti tai, ką ir marksiz
mas; esą krikščioniškąsias tie
sas galima išaiškinti ir taip, kad 
jos būtų priimtinos ir marksis
tams; esą marksistų skelbiami 
tikslai yra tie patys kaip ir 
krikščionybės siekiami.
.Tai didžiulė klaida! Pasirin
kę Šį metodą, katalikų teologai 
yra priversti nuolatos pabrėžti 
bendrą krikščionybės ir mark
sizmo plctmę, vadinasi, tokį da
lyką, kurio esmėje nėra ir ne
gali būti, kol marksizmas pasi
lieka marksizmas, o 'krikščiony
bė — 'krikščionybė. Todėl jie 
neįtikina nei blaiviai galvojan
čių katalikų, nei tuo labiau 
marksistų, kurie labai gerai ži
no, kad jų idėjos nėra bendros 
su krikščioniškomis idėjomis, 

a
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skarų, iš kurių lenkėsi lavono 
veidas, juoda .kepuraite ant pli
kos galvos, be dantų, išbluku
siais antakiais ir nedažyta barz
da, balta prie žandų, geltona vi
duryje. juosva pakraščiais.

Don Benito ištiesė į vaikus 
sulysusią, virpančią ranką ir 
pravėrė lūpas, norėdamas juos 
pašaukti, bet vaikai spurstelė
jo, kaip pabaidyti paukštukai, ir 
paslėpė veidelius motinos suk
nelės klostėse. Tada nelaimin
gas senis pajuto, kad jo sielos 
gilumoje dingsta kažkas mielo 
ir giedro, kažkas panašaus į gy
venimo viltį, o pasilieka kažkas 
šalta ir liūdna, kaip neseniai iš
kastas kapas. Staigus vaikų iš
gąstis jam ūmai atskleidė bai
sią permainą, kuri jame įvyko. 
Ir don Benito ėmė beviltiškai 
verkti.

Persigandusi dona Tula mė
gino taisyti, kas buvo padaryta 
pikto, reikalaudama iš vaikų, 
kad senelį pamyluotų. Vaikai 
apsikabino savo motinos kak
lą ir jokie kalbinimai nei paža
dai negalėjo jų palertkti. Paga
liau jaunesnis, dar nebaigęs še- 
šerių metų, vogčia metė žvilgs
nį į don Benito ir tuoj pasis
lėpė motinos skreite, tyliai suš
nabždėdamas:

— Koks jis biaurus! Bijau 
jo!...

Tas smūgis, suduotas nekaltų 
vaikų, baisiai prislėgė don Be
nito. Kitą rytmetį nenorėjo kel
tis iš lovos, o kada aplink jį su
sirinko išsigandusi šeima, jis

Pokalbis su komunistais Vokietijoje (2)

nors kartais iš viršaus taip ir 
atrodytų, čia prasideda savotiš
kas žaidimas, kas ką apgaus. 
Kadangi marksistai sąmoningai 
žaidžia, o katalikai nuoširdžiai 
tiki į savo žodžius, tai nenuos
tabu, kad marksistai šį žaidimą 
laimi. Juk schema visad lieka 
ta pati: visų pirma kalba mark
sistai ir pavaizduoja savo min
tis; paskui kalba katalikai ir 
stengiasi parodyti, esą tas pat 
galima rasti ir krikščionybėje; 
tada prasideda diskusijos —ta
čiau nę marksistų, o katalikų 
idėjų atžvilgiu, būtent: ar iš tik
ro krikščionybė turinti tai, ką 
skelbia marksizmas, ir ar mark
sizmas galįs įimti krikščionišką
sias idėjas į savo mokslą bei gy
venimą. Marksizmas kaip toks 
šių diskusijų metu esti retai ka
da liečiamas. Susidaro įspūdis, 
kad marksizmas yra teisėjas, 
sprendžiąs, ar krikščionybė dar 
turinti teisės pasaulyje būti, ar 

priėmė visus tylėdamas ir lieda
mas gausiai ašaras. Visą dieną 
išbuVo nugrimzdęs tarsi kokia
me neramiame letarge. Vakare 
miegamojo tyloje staiga pasigir
do dejuojąs ligonio balsas. Do
na Tula pašoko nuo kėdės.

— Kas tau yra, katinėli?— 
paklausė prisimeilindama.

— Blogai man, Tula! — verks
mingai atsakė ligonis.

— Ar tau blogai, mano gy
venime? Nori, kad pašaukčiau 
daktarą?...

— Ne. ne. Mane apgaudinė
ja, Tula! Man labai blogai, o 
tai nuo manęs slepia.

— Beni, mano gyvenime, ką 
tu šneki! Kas gi tave turėtų ap
gaudinėti. Ar aš, brangusis? 
Tavo vaikai? Kas per mintis? 
Ar nematai, kad visi esame ra
mūs? Kažką sau įsikalbi!

— Ne, mane apgaudinėja, — 
pakartojo don Benito. — Matei 
tuos vaikus..
— Kam čia kreipti dėmesį į 

tokius mažiukus! Dėl Dievo ma
lonės, būk gi protingas. Pama
tė tave be peruko, be dantų, 
ir išsigando vargšeliai. Supran
tamas dalykas.

Dona Tula nusilenkė ant vy
ro veido ir pamatė jo akis, pla
čiai išskėstas ir sustyrusias. Ji 
išgirdo virpantį pilną skausmo 
balsą:

— Tula, aš noriu prieiti iš
pažinties4

— Ką sakai? Ką tu sakai, ma
no gyvenime- Ar esi sveikame 
prote? Manai, kad jau miršti? 

jau atgyvenusi savo amžių. Ka
talikai teologai siūlosi į talką, 
peiša savo idėjas ir net prašo. 
Jie esą pasiruošę net ir komu
nistinėje santvarkoje vykdyti 
savo absoliutinę ateitį, jeigu tik 
komunistai jiems leistų prakti
kuoti savo viltis. Bet kad krikš
čionybė yra pasaulį keičianti 
religija, kad ji kuria visa nau
ja — “širdis, žodžius ir darbus’’ 
(corda, voces et opera, kaip sa
ko vienas senas Velykų him
nas); kad ji neša su savimi be
galinį susižavėjimą bei jėgą, 
apie kurią tarp nuostabiai ra
šo Apaštalų Darbų istorija, — 
viso to teologų paskaitose bei 
kalbose negirdėti. 'Pirmykš
tis krikščionybės pranašumas, ly

IŠ BENDRUOMENES VEIKLOS
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės Valdybos posėdis įvyko 
gruodžio 1 d. dr. Edmundo ir 
Mildos Lenkauskų namuose Cle- 
velande.

Pirm. J. Bachunas papasako
jo savo kelionės Europoje įspū
džius. Anglijos ir Vokietijos lie
tuvių tarpe yra didelis susido
mėjimas Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresu. Daug lietuvių 
žada į jį vykti.

Dr. J. Puzinas supažindino 
su Kultūros Tarybos veikla. KT 
prašo visą istorinę lietuvišką 
medžiagą siųsti Pasaulio Lietu
vių .Archyvui Susipažinta su dr.
K. Jurgėlos parašyta knyga 
apie 1963 metų sukilimą. KT 
mikrofilmuoja lietuvių pogrin
džio spaudą, vėliau mikrofil 
muos Nepriklausomos Lietuvos 
seimo dokumentus ir kt.
Yra sudarytas istorinių datų ka
lendorius. Tiriama Lietuvos val
stybės pradžios data. Lapkričio 
28-29 New Yorke vykusiame 
Vliko seime dr. J. Puzinas at
stovavo PLB Valdybai.

Vyt. Kamantas painfortnavo 
apie Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Metų ii* Jaunimo Kongreso dar
bus. Komitetas jau atliko daug 
paruošiamųjų darbų, sudarė į- 
vairias darbo komisijas, ruošia 
didelę jaunimo stovyklą prieš 
kongresą. Posėdyje patvirtinta 
Jaunimo Metų Talkos Komisi
ja, kurią sudaro Vytautas Ka - 
mantas — pirmininkas, Jūra 
Gailiušytė — sekretorė, Pranas 
Karalius, Vida Kasperavičiūtė,

Dieve, Dieve! Kas jam galvoje?
Ir vargšė ėmė juoktis pro aša

ras, o Benito, kaskart graudžiau 
veikdamas, kartojo:

— Noriu prieiti išpažinties!
— Bet, Benito, kas tau yra? 

Nebūk gi toks skrupulingas. 
Juk buvai prieš dvi savaites 
išpažinties.

— Kaip tik todėl!..
Tuo pačiu akimoju baisus 

nervų priepuolis sudrebino be
jėgi senio kūną. E po krūvos jį 
dengiančių apklotų veržėsi be
viltiškos aimanos. Susibėgo iš
sigandę vaikai. Buvo pasiųsta 
daktaro, kuris prirašė raminan
čių vaistų ir isalkė labiausiai 
saugoti ramybę ir tylą.

Dona Tula akių nesudėjo vi
są naktį, susimąsčiusi, daryda
ma kažkokius planus, kad iš
trauktų savo vyrą iš niaurių 
minčių. Buvo nutarta sukviesti 
naują konsiliumą ir surasti tarp 
daktarų tokį, kuris sutiktų ap
gauti ligonį, patikindamas, kad 
jo gyvybei negresia joks pavo
jus. Ir ta .komedija lengviau 
atsiėjo, nekaip buvo manyta. 
Ak, niekas taip greitai neapval- 
do žmogaus proto, kaip tai, ką 
patikėti trokšta.

— Matai, mano Beni. —pra- 
čiulbo dona Tula, kai daktarai 
išėjo, — matai, mano katinėli.

Don Benito kartu juokės ir 
verkė, kaip vaikas, kuris paga
liau davės įtikinamas. Tačiau 
-po valandėlės savo sveika ran
ka apėmė abidvi žmonos ran

dėjęs Kristaus skelbėjus šimtus 
metų, yra dingęs. Pavergęs pri
sitaikymo ir net nusileidimo 
jausmas lygi daibininnius teolo
gų žodžius bei žingsnius. Prisi
taikymas yra virtęs metodu. Ta
čiau niekas nepastebi, kad pri
sitaikymas yra Šlubčiojimas pas
kui kitą, kuris mus yra pralen
kęs ir palikęs užpakalyje. Šisai 
“■kitas“ anų susitikimų metu 
kaip tik ir yra marksizmas. Jis 
veda, o krikščionybė tiktai mė
gina jį pasivyti, prašydama jį 
teologų lūpomis teiktis atvyk
ti pokalbio; vadinasi. teiktis 
stabtelti ir leistis pasivejamam.

Ar tad nuostabu, kad tokioje 
nuotaikoje komunizmo ideolo
gai jaučiasi esą teisėjai bei ve
dėjai. o krikščionys — tik tei
siamieji ir vedamieji“

(Bus daugiau)

Aleksas Laikūnas, Stasys Laz- 
dinis, d r. Stepas Matas ir d r. 
Giedrė Matienė.

—o—
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Centro Valdybos posėdyje lap
kričio 28, Chicagoje nutarta at
skiriem uždaviniams vykdyti su
daryti daugiau komisijų, tuo bū
du įtraukiant daugiau asmenų į 
darbą. Pirmiausia nutarta suda
ryti komisija finansiniam reika
lam, kuri turėtų rūpintis finan
sinio vajo pravedimu bei rpa- 
ieškojimu kelių tauti lėšų at - 
skiriem uždaviniam vykdyti.

Anksčiau buvo aptarta, kad 
JAV ir Kanados lietuvių trety
sis kultūros kongresas būtų su
rengtas Kanadoje 1967. Kana
dos Krašto Valdybai paprašius, 
Centro Valdyba sutiko ir tretį 
kultūros kongresą rengti Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. 
Kongresui vieta bus nustatytą 
vėliau. Svarstyta mintis, kad 
kongresas būtų rengiamas ne 
Chicagoje, bet New Yorke, Phi- 
ladelphijoje ar Bostone.

Lituanistų mokytojų konfe
rencijos Chicagoje paruošimas 
ir pravedimas Centro Valdybai 
sudarė apie 500 dolerių išlaidų. 
Konferencijų nauda lituanisti
nio švietimo stiprinimui patei
sina padarytas išlaidas. (Inf.) 

kas ir, stipriai spausdamas, iš
kilmingai tarė:

— Bet prižadėk man vieną 
dalyką.

— Ko dar nori, brangiausias?
— Prižadėk: kada ateis pas

kutinė valanda, perspėsi ma
ne, neduosi man numirti, nesu
sitaikius su Dievu.

— Bet, mano gyvenime, vėl 
ta pati dainelė. Negalvok apie 
tai! Neturi tam jokio pagrindo.

— Taip, bet kada ateis lai
kas.

— Argi manai, kad duočiau 
tau numirti be religinės pagal
bos! Ką pasakytų visi, jei toks 
don Benito Morales duotų tokį 
blogą pavyzdį. ,

— Tula, pasikliauju tavimi. 
Atsimink, kad ne iš vieno daly
ko turiu duoti apyskaitą.

— Duoti apyskaitą! — pakar
tojo dona Tula juokaudama, 
kaip motina, kuri rengia sūnelį 
prie pirmos išpažinties. — Ak, 
kokios bus baisios tos -tavo apys
kaitos!

Don Benito užmerkė akis ir 
pakratė galvą, nieko neatsaky
damas, bet jo veidas įgavo nuos
tabią neraminančią išvaizdą. O 
dona Tula traukė toliau:

— Na, na. nesikvaršink, 
brangusis! Prižadu. Bet tu pri
žadėk nesikamuoti nereikalin
gais skrupulais. Jau aš rūpi
nuos tais dalykais. Vos tik su
sirgai tuo reumatizmu, kasdien 
aukojamos mišios prieš Paguo
dos Dievo Motinos atvaizdą, o 
pada pasveikai, bus atlaikyta 
padėkos novena ir iškilmingos 
pamaldos, kuriose dalyvausi. 
Atvažiuos garsus pamokslinin
kas, ir tą dieną pagaliau galėsi 
persijuosti savo didžiąja juosta!

(Bus daugiau)
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO reikalais tarėsi PLB valdybos, jaunimo kongreso komiteto 
bei finansų komiteto komisijos nariai ir jaunimo organizacijų pirmininkai. Nuotr. V. Pliodžinsko.

DAR DEL TO SNAUDULIO ...

PASITARIMAS JAUNIMO KONGRESO REIKALAIS
Jaunimo Metų ir Pasaulio 

Lietuvių Jaunimo Kongreso rei
kalam aptarti lapkričio 28 Cle- 
velande, Sheraton viešbutyje, 
įvyko ^posėdis. Dalyvavo PLB 
Valdybos, Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso Komiteto, PL 
JK Finansų Komisijos, PLB Jau
nimo Metų Talkos Komisijos 
nariai. JAV ir Kanados LB jau
nimo sekcijų vadovai, Lietuvių 
Studentų Sąjungos ir jaunimo 
Australijos lietuvių jaunimo at
stovas Viktoras Martišius. Posė
dį sušaukė ir pirmininkavo 
PLB Valdybos (vicepirmininkas 
jaunimui Vytautas Kamantas.

Posėdyje buvo aptarti Jauni
mo Metų ir Jaunimo Kongreso 
darbai. Penkiolika pasaulio 
kraštų pranešė, kad atsiųs savo 
atstovus. Tai Anglija, Argenti
na, Australija, Austrija, Belgi
ja, Brazilija, Italija, JV, Kana
da, Kolumbija, Naujoji Zelan
dija, Prancūzija, Šveicarija, Ve- 
necuela ir Vokietija. Atsakymų 
dar negauta iš Danijos, Olandi
jos, Švedijos, Urugvajaus ii- ki
tų kraštų.

JAV ir Kanados miestuose 
sudaromi Jaunimo Metų komi
tetai. LB apylinkės buvo prašy
tos tokius komitetu sudaryti

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

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

JAV-se
ADOLFSCHRAGERFURNITURE, Ine.

Yorkvilės Didžiausia, Gražiausia Baidų 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

RARE OPPORTUNITY

iš jaunimo bei 'kitų organizaci
jų atstovų. Šiuo reikalu JAV 
rūpinasi JAV LB VC narys jau
nimui ir PLJK komiteto I-sis 
vicepirmininkas Vaclovas Klei
za, o Kanadoje — LB Krašto 
Valdybos jaunimo sekcijos pir
mininkė ir PLJK komiteto na
rė Giedrė Rinkūnaitė. Kitų 
kraštų komitetais rūpinasi Vy
tautas Kamantas.

Jaunimo organizazijos suta
rė ruošti didelę bendrą stovyk
lą Michigano valstybėje. Stovyk
lą organizuoti ir vadovauti kvie
čiamas Antanas Saulaitis 
S.J. Kongresui paimtas Conrad 
Hilton viešbutis, parodom gau
ti Jaunimo Centro namai. Kon
greso komiteto būstinė yra tė
vų jėzuitų Jaunimo Centre. Va
sario 16 visame pasaulyje pra
dedamos rinkti masinės jauni
mo peticijos Jungtinėm Tau
tom. Peticija prašys Lietuvai ir 
Pabaltijo kraštam nepriklauso
mybės. Ji bus atvežta iš visų 
kraštu atvvkstančiu atstovu. Vi
so laisvojo pasaulio lietuviai 
yra prašomi pasirašyti į>eticiją. 
Šios peticijos reikalu tariamasi 
su Vliku.

Finansų komisijos pirminin
kas Pranas Razgaitis pranešė 
apie komisijos numatytą lėšų 
telkimo vajų, kuris vyks 1966 
kovo mėnesį. Kovo 6 — vajaus 
diena visuose miestuose. Yra 
išleistas Jaunimo Metų ženkliu
kas prie automobilių langų li
pinti (po 50 centų). Leidžiamas 
Jaunimo Metų kalendorius.

Jaunimo Kongreso darbai 
žengia sparčiai. Visuomenė kvie
čiama ir prašoma jaunimui pa
dėti. (PLB Inf.)

Norwood, Mass. — Vincas 
Kudirka, šiuo metu pirmininkas 
bendrosios mūsų komisijos lie
tuvių ir Lietuvos reikalam Nor- 
woode, lapkričio 3 atsiliepė 
Darbininke į mano priminimą 
nebesnausti dėl žygio į Jungti
nes Tautas. Atsiliepė, deja, ne 
visai teisingai. Dėl to čia ir no
riu patikslinti.

Jis sako, kad bendrosios ko
misijos tikslas, taigi ir jo kaip 
pirmininko pareiga tėra su
rengti Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimus. Tačiau yra ki
taip. Štai, pagal 1958 balandžio 
26 susitarimą, kuris tebegalio
ja ligi šiandien ir kurio nuora
šą, tikiuosi, V. Kudirka tebe
turi, pirmuoju punktu pasaky
ta: “Visus lietuvių tautinius mi
nėjimus ir bendrai aktualius lie
tuvių ir Lietuvos reikalus mi
nėti ir daryti ALTO ir ALRKF- 
jos skyrių vardu vieningai ir 
bendrai”. Iš čia aišku, kad ko
misijos veikla nesiriboja tiktai 
Vasario 16 minėjimais. Tai aiš
ku ir iš kelerių metų praktikos.

Antai, kada Chruščiovas 1959 
pirmą kartą darė žygių atvyk
ti į šį kraštą, tai minėta komi
sija rašė rezoliucijas, kad jisai 
kaip tautų žudikas nebūtų į JV 
kviečiamas; tų rezoliucijų teks
tai buvo išspausdinti vietinėje 
amerikiečių spaudoje. Arba vėl. 
pavyzdžiui, kai Lietuvos pa - 
siuntinybei Vatikane grėsė pa
vojus būti visai suspenduotai, 
komisija irgi tuo reikalu rašė 
rezoliucijas atlankam „ m įstai
gom bei asmenim. Taigi visai 
pagrįstai mano buvo nurodyta, 
kad ir pasiruošimas žygiui į 
Jungtines Tarnas priklausė nuo 
komisijos iniciatyvos. Juk tai 
buvo bendras ‘lietuvių ir Lietu

vos reikalas’, kaip susitarimo 
protokole pasakyta. V. Kudirka 
neteisingai to reikalo kratėsi, 
dengdamasis tiktai Vasario 16 
minėjimais.

Laiko tam žygiui pasiruošti 
taip pat pakako, nes jis buvo 
suplanuotas tuojau po žygio 
Washingtone gegužės 15 ir tu
rėjo įvykti bei sėkmingai įvyko 
■lapkričio 13; vadinasi, dar prieš 
gruodžio mėn., kai bendrosios 
komisijos sąstatas keičiamas. 
Norėdamas nuo savęs nuimti at
sakomybę, V. Ku rinka sako: 
“buvęs komisijos pirmininkas 
gruodžio mėnesį turi sušaukti 
Federacijos ir Alto skyrius ir 
sudaryti naują komisiją nau
jam minėjimui”. Neaišku, kur 
V. Kudirka tokią praktiką ra
do. Komisijos pirmininkas, pa
vyzdžiui, būdamas Alto narys, 
negali šaukti Federacijos sky
riaus, nei Federacijos narys — 
Alto skyriaus. Tai dvi skirtin
gos organizacijos, kurios tvar
kosi pagal savo statutą, o ne pa
gal susitarimą. Susitarimo pro
tokole tiek tepasakyta paskuti
niu punktu: “Komisija Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimams 
surengti turi būti paskirta kiek
vienais metais gruodžio mėn.”. 
Taigi, paskiriama, bet ne suda
roma bendrame Alto ir Fede
racijos skyrių susirinkime. Be 
to, kaip praktika parodo. Alto 
ir Federacijos skyrių paskirtus 
komisijon narius šaukdavo 
naujas komisijos pirmininkas 
— pamečiui tai Federacijos, tai 
Alto. V. Kudirka tai gerai žino, 
nes jis per 8 metus šioje ko
misijoje iš eilės buvo pirmi
ninkas arba vicepirmininkas.

V. Kudirka dar prikiša Alto 
(nukelta į 5 pel.)

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - SEIMOS - VAIKŲ

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

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 7-4677

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

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5l/2%)
Skolintis automašinoms, namų 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 BRUČAS, savininkas

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

SALE VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Hundreds of uses assure you unlimited prospects! PENGUIN Liquid 
Plastic Coatings are needed everywhere! There’s a PENGUIN 
Liquid Plastic Coating for every job that used to be done with 
ordinary finishes. You step right into a brand new. wide-open, multi
million dollar virgin market. Profits PYRAMID Automatically! 
§700 Minimum—§25,000 Maximum Investment • Investment se
cured by inventory • For complete information write or call: 

Area Code 3 14-AX 1-1500
PENGUIN PLASTICS & PAINT CORP.

3411 North Lindbergh Blvd. St. Ann. Missouri 63074

— Apie poetą Milašių litera
tūra gausėja. Andrė Silvaire lei
dyklos (Paryžiuje) serijoje, va
dinamoje “Oonnaisez vous?”— 
(Ar pažįstate?), pasirodė Jacq
ues Buge veikalas ‘ ‘Milosz’ ’. 
Knygos pradžioje įdėtas paties 
O.V.L Milašiaus autobiografi
nis pareiškimas — Lituania.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

TARP TĖVO IR PAMOTĖS
Nekilnojamojo turto doku

mentai buvo sudaryti tėvo ir 
pamotės vardu. Yra sudarytas 
testamentas, pagal kurį, vienam 
mirus, visas turtas 'lieka liku
siam. Po jų abiejų mirties tur
tas užrašytas mums, tėvo vai
kams.

Jei tėvas pirmas mirtų, ar 
mes, vaikai, galime iš pamotės 
reikalauti tėvo dalies ir ar ką 
nors gautume?

Ta pačia proga noriu paaiš
kinti, kad pamotė vieną iš mū
sų yra užauginusi. Ji dirba nuo 
pat vedybų pradžios ir iš savo 
uždarbio išlaikė ir išlaiko šei
mą, duodama galimybės tėvui 
jo uždarbį sunaudoti namų pa-

formacijos neužtenka, kad gali
ma būtų tiksliai atsakyti į Jū
sų klausimą.

Jei nuosavybės dokumentai 
taip surašyti, kad, vienam mi
rus. turtas automatiškai atitek
tų gyvajam, tada šis turtas, tė
vui pirmam mirus, priklausys 
pamotei ir tėvo sudarytas tes
tamentas Jums nepadės. Nega
lėsite pretenzijų reikšti savo 
pamotei; turtas bus josios. Pa
motei mirus šį turtą paveldėsi- 
te tik tuo atveju, jeigu pamotė 
nepakeis savo testamento.

Iš kitos pusės, jei nekilnoja
mojo turto nuosavybės doku
mentai sudaryti kitokiu būdu , 
tėvo sudarytasis testamentas ga
lėtų turėti reikšmės. Patarčiau

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

SVARBU 
DOVANOS ŠVENTĖMS 

per
PODAROGIFTS, Ine.

220 PARK AVENUE SOUTH, NEW YORK. 10003 
(18-tos g-vės kampas) — 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 katalogų 

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.

Knyga 126 psi. Joje minima, 
•kad Sorbonoj apginta dar vie
na tezė apie Milašių — ameri
kiečio Stanley M. Guise. Taip 
pat 1965 išleistas Anne Rich
ter veikalas “Miloss”. 1964 Ro
ger Brucher, Briuselyje, yra iš
leidęs žurnalo “Le Thyrse” (ko
vo-balandžio nr.) laidą pavadin
tą “Miloss et nous” (Milašius 
ir mes). (E)

gerinimui ir kitokiems investa
vimams. Tėvas maistui pinigų 
neduoda. D.M., New York

—o—
Atsakymas.

Yra keletas būdų, kuriais ne
kilnojamojo turto nuosavybės 
dokumentai gali būti sudaromi. 
Tamsta savo laiške nurodai,
kad nekilnojamasis turtas yra kyti, jokios teisiškos reikšmės 
tėvo ir pamotės vardu. Šios in- šiuo atveju neturi.

nueiti pas vietinį advokatą, ku
ris galės sužinoti, kaip nuosa
vybės dokumentai yra surašy
ti, ir tada jis galės tiksliai at
sakyti Jums rūpimą klausimą.

Kitokios aplinkybės, pavyz
džiui, kas dirba ir kas nedirba, 
arba kas savo pinigus taupo ar 
kas juos išleidžia šeimai išlai-

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER

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

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairiu vynų, degtinių, konjaku, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

AUGŠCIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausios dešros

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
New Yorke: 1654 2nd Avenue — TR 

(Tarp 85 - 86 gatvių)
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Ave. — VA
Astorijoje: 28-28 Steinway St. — AS

9-3047

1-7068
4-3210

Hempsteade: 310 Front Street — IV 3-5540 

Flushing*: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

Jackson Heights: 82-40 37th Ave. — DE 5-1154
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Aukso žąsį” pasitiko minios
Po Čiurlionio koncerto New 

Yorke lapkričio 27, tkitą dvasi
nė atgaiva jau buvo Chicagoje 
gruodžio 5 d. prabangioje Mc
Cormick rūmų Mažojojo teat
ro salėje stebint lietuvišką spal
votą filmą “Aukso žąsis”, pa
gal to paties vardo Birutės Pū- 
kelevičiūtės pasaką. Si pasaką 
prieš keletą metų laimėjo PLB 
jaunimo konkurso 1000 dol. 
premiją. Dabar, po ilgų pastan
gų, ačiū teksto autorei bei re- 
žisorei B. Pūkelevičiūtei ir vi
sam būreliui lietuvių aktorių ir 
technikinių talkininkų, “Aukso 
žąsis’ jau pervesta į filmą, kurį 
bus labai patogu pamatyti kiek
vienoje lietuvių kolonijoje.
“Aukso žazies” premjera Chi

cagoje įvyko gruodžio d., šešta
dienį, o rytojaus dieną dar se
kė 4 spektakliai. Nors salė tal
pina per 570 žmonių, bet vi
siems spektakliams bilietai bu
vo iš anksto išpirkti. Viso ‘Auk
so žąsį Chicagoje matė apie 
2,800 žmonių. Skaičiai akivaiz
džiai rodo, koks didelis susido
mėjimas buvo pirmuoju lietu - 
•viš'ku spalvotu filmu, į kurio ga
mybą režisorė ir aktoriai yra į- 
dėję apie 30,000 dol. savo as
meninių pinigų. Po pasisekimo 
Chicagoje tikimasi, kad ir kito
se lietuvių kolonijose susidomė
jimas filmu bus toks pats ryš
kus ir ilgainiui sugrįš į filmą 
investuoti pinigai, ir tai suda
rys dvasinį bei medžiaginį pa
grindą kitam lietuviškam fil
mui.

Pasaka “Aukso žąsis” yra tin
kama žiūrėti ir suaugusiems ir 
jaunimui bei vaikams. Tiesa, jo
je nėra nei lietuviško motyvo 
(ji parašyta pagal Brolių Gri
mų motyvą), nei ryškios Įvykių 
slinkties, bet lietuvį žiūrovą pa
traukia estetika, dailus lietuviš
kas žodis ir savieji lietuviai ak
toriai. St. Pilka, Dauguvietytė, 
Alg. Dikinis, K. Veselka ir dar 
vienas kitas, yra tie pasakos ak
toriai. kurie sublizga įspūdingo
mis akimirkomis. Lėšų sto
ka uždariusi filmo aplinką gan 
siaurame erdvės rately, ir kar-

SAS ŽIEMOS STOVYKLA 
KURSAI

Studentų Ateitininkų Sąjun
gos Valdyba energingai ruošia 
žiemos stovyklą — kursus gruo
džio 29 — sausio 1. Stovykla 
numatyta 'visiem SAS nariam ir 
jų svečiam. Vyresniem čia bus 
atsigaivinimas., jaunesniem — 
susipažinimas. Vietovė — pa
togi visiem: Round-Up Lake, 
netoli Clevelando. prie Turnpi
ke Exit 13. Bus Įvairi progra
ma, tarptautinis vakaras, Naujų 
Metų sutikimas. Kaina vienam 
asmeniui 20 dol., iš kurių 5 
dol. registracijos siųsti SAS 
Valdybos iždininkei, Danutei 
Polteraitytei, 1982 25th Str., 
Detroit 16. Michigan. Atsivež
kit savąją patalynę. Taip pat ne
užmirškit gero ūpo ir draugųl-

SAS Valdyba

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

(REPORTAŽAS 15 CHICAGOS)

tais žiūrovas (pvz. pokylyje ar 
kitose detalėse) norėtų vaizdų 
platumos. Bet ką padarysi, ne 
valstybės iždas ar H ollywood as 
šį filmą susuko, bet lietuviai ak
toriai savo užsispyrimu ir lėšo
mis. Todėl jie padarė didelį ir 
didžiai vertingą darbą —filmą, 
kurį mielai žiūri ir suaugęs, ir 
paauglys, ir darželinis vaikutis.
Filmo premjeros proga Lietu

viškos Knygos Klubas Chicago
je išleido ir “Aukso žąsies” pa
saką knygoje. Premjeros metu 
ir sekmadienį knygos buvo par
duota apie 260 egz. Tai žinia, 
kaip “Aukso žąsis” sau skinasi 
kelią į lietuvių visuomenę, kuri 
naujuosius kultūrinius eksperi
mentus pasitinka visuomet šil
tai ir entuziastingai.

Sekanti staigmena Chicagoje 
bus “Dainos” ansamblio stato
mas G. Veličkos muzikinis vei
kalas “Nemunas žydi”, palydint

Dviejy klubu 
skyriy jungtuvės
— Hartford, Conn. — Siame 

mieste su Amerikos lietuvių pi
liečių 'klubu (pašalpiniu) 25 me
tus drauge veikė ir nepašalpi- 
nis klubo skyrius įsteigtas Vla
do Čekanausko (Walter Cha
se) dėl to, kad į pašalpinį klubą 
galėjo ’ įstoti tik vyrai iki 45 
metų. Vyresnio amžiaus vyrai 
ir moterys buvo tuo nepaten
kinti. Tad ir buvo sukurtas ne- 
pašalp. klubo skyrius.

Dabar likerių komisionierius 
pareikalavo, kad šis nepašalp. 
klubo skyrius būtų sujungtas 
su pašalpiniu. Į metinį susirin
kimą gruodžio 1 buvo atvykę 
T.a.p. klubo pirmininkas j. 
Thomas ir sekretorius P. Sima- 
nauskas kurie dar žodžiu reika
lą nušvietė. Po ilgų diskusijų 
buvo prieita išvados, kad rei
kia susijungti, juo labiau, kad 
susijungę abu skyria pagyvins 
klubo veiklą.

Nepašalpinio skyriaus nariai, 
kad ir susijungę, mokės savo 
nusistatytą mokesti (po 1 dol. 
metams; anie moka 12 dol.), 
naudosis visomis klubo narių 
teisėmis, tik negalės pasinaudo
ti skiriama klubo pašalpa ligos 
ar mirties atveju.

Po šių jungtuvių buvusio 
skyriaus nariai su L.A.P. klu
bo pirmininku pasivaišino ska
nia kava ir pyragaičiais, ku
riuos parūpino darbščiosios šei
mininkės. J. Bernotas

DAIL. 2IBUNTO MIKŠIO parodoje Apreiikimo parapijos salėje Brook
lyn. Nuotr. R. Kisieliaus.

simfoniniam orkestrui. Šiuo di
džiuliu pastatymu, apie kurį 
plačiau užsiminsime kitą kartą, 
bus paminėta “Dainavos” an
samblio 20 metų veiklos sukak
tis. Ansamblis įsisteigė 1945 m. 
Vokietijoje, o nuo 1949 m. re
ziduoja Chicagoje, šiuo metu 
savo eilėse apjungęs net 10 0 
choristų. VI. Rmjs

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

Vasario 16 minėjimui organi
zuoti sudarytas komitetas gruo
džio 3. Susirinkimą sukvietė L. 
Bendruomenės Valdyba. Komi
tetui pirmininkaus Juozas Ar
dys, meninės dalies komisijai 
vadovaus Kęstutis Pliuškonis, fi
nansų komisijai — Gediminas 
Dragunevičius, komiteto ko
ordinatorium bus Vincentas 
Gruzdys. Minėjimas įvyks vasa
rio 20 L. Muzikinio Klubo salė
je. Meninei programai nutarta 
kviesti tautinį meno ansamblį 
ir Žilvino šokių grupę.

Žilvino šokėjai, gražiai pasi
rodę Madison Square Garden, 
žygio į Jungtines Tautas me
tu, uoliai dirbk toliau. Vyrai 
ruošiasi Naujųjų Metų didžia
jame paradui ‘Aqua String 
Band’ sudėtyje; dalyvauja ben
drose repeticijose kas sekma
dienį. šeštadieniais būna .bend
ros visų šokėjų repeticijos, be
siruošiant pasirodymui Conven
tion Hall vasario pradžioje. Žil
vino vadovybė patenkinta šokė
jais. bet nusiskundžia, kad dar
bas su grupe yra labai apsunki
namas stokas susikoncentravi
mo ir susiklausymo repeticijų 
metu New Yorke. Šokėjai turė
tu vertinti savo vadovu darba ir 
stengtis padaryti jį visiem ma
lonesniu. Gruodžio 6 kariuome
nėn išvyko trečias grupės šokė
jas — Algis 'Šiugžda. Anksčiau 
išvykęs Vitas Abraitis yra Hong 
Konge, o Jonas Karaška — Ko
rėjoje.

L. Bendruomenės Balso va
karas Įvyks vasario 6 L. Muziki
nio. Klubo. salėje. K.č.

NORWOOD, MASS.
(atkelta iš 4 psl.) 

skyriui, kad šiemet buvo pas
kirti tik du Alto nariai, o ne 
trys, kaip susitarta, ir dar pa
vėluotai. Netiesa: buvo ir yra 
paskirti trys, visi dar gyvi, veik
lūs pačiam Alto skyriuje ir ki
tose organizacijose. Tiesa, pa
skirti pavėlintai dėl kai kurių 
priežasčių, bet ne tiek, kad iš 
to kam būtu buvę nuostolio. Al-

AKTORIAI Z. KĖVALAITYTĖ IR K. VASILIAUSKAS apdovanoja “Aukso žąsies” filmo autorę ir 
režisorę B. Pūkelevičiūtę. įteikiama dail. V. Petravičiaus mozaika. Nuotr. V. Noreikos.

A. SMETONOS
Gruodžio 3 Jordano salėje, 

Antanas Smetona, jaunasis Cle
veland© pianistas, savo rečita
liu pradėjo dešimtąją Baltijos 
■koncertu seriją. Paklausyti su
sirinko daugiau negu įprastai— 
lietuvių, latvių, estų. Tarp gau
sios auditorijos maloniai dėmė
si traukė nemažas skaičius lie
tuviško jaunimo.

Pianisto pasirinktoji progra
ma imponavo savo rimtumu ir 
veikalų svoriu: Chopino sonata 
B moli op 35 su garsiuoju ge
dulingu maršu, Beethoveno At
sisveikinimo (Das Lebenwohl) 
sonata Es dur op. 81a, Schuber- 
to sonata C moli cp 958 (Posth. 
D). Tarp pirmų dviejų sonatų 
Įterptas Čiurlionio — “Tema ir 
šešios variacijos” op 15. (1904).

Nepapnistai įspūdinga buvo 
programos pradžia — pirmoji 
Chopino sonatos dalis, kur dra
matinis veikalo turinys, sujung
tas su temperamentinga pianis

„to teehgfca^sudarė_______pagaunan-

to skyriaus nariai dar ir po Va
sario 16**minėjimo rinko aukas 
ir surinko gerą ketvirtį visų au
kų. O juo labiau tas pavėlavi
mas nekliudė V. Kudirkai kaip 
pirmininkui imtis iniciatyvos ir 
ruoštis žygiui į New Yorką. Ma
no tai ir buvo pastebėta. Jei 
pirmininkas dėl 'kurių nors prie
žasčių negalėjo to darbo imtis, 
tai galėjo pavesti kitiem komi
sijos nariam; bet ir to nepada
rė. Pasitenkino pareikšdamas, 
kad ne visi žygyje gali dalyvau
ti. bet visi gali auka prisidėti. 
Tačiau nė aukom rinkti nebu
vo nurodyta nei asmens nei ad
reso. Jei kas ir būtų norėjęs au
koti vieną kitą dclerį. negi siųs 
paštu centro komitetui New 
Yorkan; galima buvo surinkti 
ir pasiųsti visas aukas iš karto. 
Deja....

Ir dabar, kai mūsų kaimynai 
—Brocktonas, Worcesteris. Bos
tonas —gausiai žygyje dalyva
vo, 'kai So. Bostono šv. Petro 
parapijos orkestras su savo va
dovu kun. J. Svirskio įspūdin
gai grojo ir New Yorko gatvė
mis žygiavo, o Onos Ivaškie- 
nės tautinių šokių grupė šoko, 
tai mums ir bado akis ir nera
mūs esame, kad mažai prisidė
jome ... dėl snaudulio. Dar 
buvo susigriebta už šiaudo: Al
to skyrius keletą savo narių į 
žygį išlydėjo ir kelias dešimtis 
dolerių nusiuntė centro komite
tui išlaidom padengti.

Apgailestauju, kad teks nevy
kęs V. Kudirkos pasiteisinimas 
tilpo Darbininko skiltyse, kur 
taip gražiai, tarp gausiai buvo 
remiamas visas žygis nuo pat 
pradžios iki galo. Dabar džiau
giamės maloniais žygio atgar
siais ir, tikiu, sukrusime judin
ti jaunąsias mūsų jėgas ateities 
'veiklai, nes tai geriausios gy- 
ducklės nuo snaudulio.

Jonas Pečiulis

REČITALIO BOSTONE ĮSPŪDŽIAI
Izidcrius Vasyliunas

čia įtampą. Nuotaikingai nu
skambėjo trečiosios dalies lai
dotuvinis maršas. Blankiau, 
kiek pasimetusiai, praėjo fina
linis presto. Įtikinamai skambė
jo Beethovenas, paryškintam 
jojo būdingom harmonijom, di
dingas, dramatinis, pilnas gyve- 
nimiškumo. Piano atžvilgiu 
ypatingai žavėjo finalas — vi- 
vacissimamente, “Das Wieder- 
sehen” — susitikimas. Lengva 
brilijantiška technika atspindė
jo tikro gilaus džiaugsmo nuo
taiką. Schubertas buvo kupi
nas lyriškumo, gražių techniš-

Lietuviai tarptautiniuose pasitarimuose
Lapkričio gale ir gruodžio 

pradžioje JAV prezidentas L.B. 
Johnson sukvietė per 1.500 de
legatų, dirbančių tarptautinėse 
organizacijose. Dr. Elena Ar- 
manienė, kaip pirmoji Balfo vi
cepirmininkė, suvažiavime ats
tovavo Balfui ir kalbėjo laisvų
jų lietuvių vardu.

Sveikinimo rašte prezidentas 
Johnson pažymėjo, kad tarptau
tinis bendradarbiavimas nebėra 
prabanga, o būtenybė. Mokslas, 

TĖV. KAZIMIERAS RAUDELIŪ- 
NAS, S. J. parengė spaudai pir
mąjį lietuvišką mišiolą, kuris pra
dedamas vartoti lietuvių parapi
jose. Mišiolą išleido tėvai jėzuitai.

5<^'S!Xs)®^SX8€X8/S)(SXs)®®®®'SXs)®(sXsXsXSX®<»X*)®(*X*!)®<8X*X^W,'>a*X» vX»X»\«X«>»x*>t>- •\»X»X«•

| KALĖDŲ DOVANA j

1
 ALDONOS STEMPUŽIENĖS PLOKŠTELĖ |

22 dainos su Stuttgarto Simfonijos orkestru
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS £

Užsakymus su pinigais ar čekiais siųskite •
FINE MUSIC RECORDS, 4249 Lambert Rd., Cleveland, Ohio 44121Mono $6.00: Stereo $7.00 — Gaunama ir pas platintojus <•>

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. 849-7249
............  ' " ''  — ■ .. 7

kų vietų su savotišku greitu me- 
nuetu.

Pianistas Antanas Smetona, 
girdėtas čia prieš keletą metų, 
jaučiamai padarė didelę pažan
gą. Jo technika sustiprėjo, su
vyriškėjo. įgavo milžiniškos jė
gos. Ši jo pirštų jėga darniai 
jungiasi su jo vidiniu tempera
mentu, kurio jis turi apsčiai. 
(Temperamentas reiškiasi net ir 
jo pedalizacijoje. Kadangi man 
teko tekia vieta, kur specialiai 
dėmėsi traukė jo pedalo darbas, 
tai mačiau, kaip jis tempera
mentingai numesdavo koją nuo 
pedalo.). Bet kartu jis daro pa- 

( nukelta į 8 psl.) 

technika, ypač pasaulio taikos 
išlaikymas verste verčia pa
saulio tautas bendradarbiauti.

Dr. Elena Armanienė išnau
dojo puikią progą nusiskųsti 
suvažiavimui dėl Lietuvos .oku
pacijos. Ckupantai neleidžia su
sisiekti su gimtuoju kraštu, o 
pavergto krašto tremtiniai nega
lį grįžti į tėvynę, reikalingi nuo
latinės Balfo paramos. Šie pa
reiškimai buvo šiltai priimti ir 
u’orotckclucti ‘Žmogaus te:sių' 
sekcijos posėdžiuose.

Suvažiavime dalyvavo ir kal
bėjo žymieji JAV vyriausybės 
nariai: viceprezidentas H. H. 
Humphrey, Valstybės sekreto
riaus pavaduotojas J. Sisco, pre
zidento asistentui D. C.Ccr. 
Bundy ir kiti.

AUKSINIS JUBILIEJUS

Sv. Kazimiero lietuvių para
pijos Sioux City, Iowa, auksi

nis jubiliejus Įvyks sekmadienį 
gruodžio 19 d. Vietos ordinaras 
vysk. J. M. Mueller, D.D. 10:30 
vai. aukos mišias. Pamokslus sa
kys lietuvi’.kai kun. Leonas Mus
teikis iš Omahos, angliškai — 
kun. dr. J.K. Lafferty, vyriau
sias Sioux City diecezijos mo
kyklų inspektorius. Banketas 
parapijos salėje I vai. popiet. 
Banketo vedėju bus prel. dr. L. 
Hoffman, diecezijos kancleris.

(KSM)

— Sv. Antano gimnazijoje 
šiemet Kalėdų atostogos bus 
nuo gruodžio 22 iki sausio 10 
Kalėdų eglutė su menine prog
rama ir vaišėm rengiama gruo
džio 21 vakare. Mckiniai ga
lės išvykti namo gruodžio 22 ry
tą. Grįžti į Kennebur.kporta jie 
turi sausio 9 vakarą. Paniekos 
prasidės sausio 10.

— Vliko seimo patvirtintoje 
1966 metų Vilko veikimo išlai
dų sąmatoje 62.2 proc. numa
tytų išlaidų skiriama inf .*rma- 
cinianis leidiniams — Eitos 
biuleteniams anglų, arabų, ita
lų. poitugalų, prancūzų, vokie
čių ir lietuvių kalbomis. 1 .5 
proc. — Romos ir Vatikano ra
dijo i Lietuvą perduodamoms 
programoms. 15 prcc. Vilko ir 
6.5 pioc. Tautos Fondo įstaigų 
administraciniam -technikiniam 
reikalam. (E)

— Lietuvių Fondo šeima ar
tėja prie 1000 narių skaičiaus. 
Kas neretų patekti į pirmojo 
tūkstančio narių • eiles, turėtų 
dar iki ateinančių N. Metų sa
vo Įnašą atsiųsti Lietuvių Fon
dui. Čekius adresuoti The Lith
uanian Foundation. Adresas:— 
LF. 6643 So. Maplewood Ave., 
Chicago, Ill. 60629.

— Kun. Algirdas Olšauskas, 
iki šiol buvęs St. Mark. Venice. 
Calif., vikaru, perkeltas tom pa
čiom pareigom į Los Angeles. į 
Sacred Heart, Los Angeles.

— Kalėdų eglutė Los Ange
les, Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklų mokiniam, bus gruo - 
džio 26 d. 12:30 vai. popiet pa
rapijos salėje. Programą išpil
dys lituanistinių mokyklų mo
kiniai vadovaujami mokytojos 
Onos Razutienės.

ANSONIA, CONN.
Valteris Valionis mirė staiga 

Griffi ligoninėje Derby. Buvo 
gimęs Lietuvoje. Ansonijoje iš
gyveno ilgus metus, priklausė 
lietuvių šv.. Antano parapijai, 
lietuvių politiniam klubui. Liet. 
.Susivienijimui, šv. Antano drau
gijai. Paliko žmoną Oną, sūnų, 
seserį.

St. J. L'Hes. gimęs Lietuvoje, 
mirė Griffin ligoninėje. Priklau
sė šv. Antano parapijai ir slo
vaku klubui. Paliko žmona Ma
riją ir kitas gimines. (c)

PADĖKA
Sv. Antano Gimnazijos rėmė

jam Worcester, Mass.
Šv. Antano gimnazijos va

dovybė nuolankiai dėkoja \Vor- 
cesterio. Mass, rėmėjų būreliui 
už lapkričio 27 suruošta vaka
rienę. Pajamų gauta 327 dol. ir 
jos atsiųstos gimnazijai parem
ti. Gili padėka rėmėjų būrelio 
pirm. I. Mancevičienei. jos tal
kini., kam ir visiem atsilankiu- 
sicm į parengimą.

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

Tol. 516 AN 1-2864

REQUEST
RECORD

Naujausios ir geriausio' ,mt<ii- 
tiškos ilgo grojimo liftui 
plokštelė'. 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.
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Wny Ginsimas
ANGERAME PETER R INC.

DIGNIFIED FUNERALS
Air Conditioned Funeral home
Chapels Available in All Boros

Dav or Night Service
-12 23 Av. LIC RA 1-9393

ARTHUR J. ADDEO
Funeral home

i 267 7 (Cor 4 Ave.i - SOuth 8-7268 § 
| . BROOKLYN, N.Y.

ft
S.ANTHONY J. ANACREONTEII s ft 
ft FI
I
4 Entrance
« and 80 St. —

691 — 5 Ave. 
BROOKLYN. N.Y.

SO 8-0625

Christmas Blessings!

CHARLIE’S 
NEW YORKER BARBER SHOP

99-08 63rd. Rd.
Rego Park. N.Y. 

IL 9-9804

>
I

^~^fl
I

INC. I

Christmas Greetings!

CRAFTSMAN COAT COMPANY

1012 Grand St.. 
HOBOKEN. N.J. 

Phone 201 79S-8909

AURICCHIO MONUMENTS fl
Authorized Rock of Ages Dealer

Opposite St. John’s Cemetery ;ft 
Cor. of Metropolitan Ave« 

Middle Village. ifl

Christmas Blessings

CATALINA DINER CORP.

443 Jericho Tpke

6-1192

516 FL 4-9797

’4i

ANTHONY HAIR FASHIONS 
Open Late Friday Nite

1G Maple Street 
Summit. N. J.

Call 201 277-6776

.ft 
4 
ft a
I 
I 
I

WM. G. BENSON 
FUNERAL DIRECTORS

254 Hoyt St. 
MA 4-6495

I
£
II
I
:ft
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BOYDEN FRIENDLY SERVICE 
a Week 

Prop.
Batteries

Open 7 days 
Al. Legros 

Brakes. Tune ups

Boyden Ave and Secoly st. 
Maplewood. N.J.
Calf 201 761-9822

ft

I ;ft fl 
f ft fl 
I 
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Happy Holidays 
DOMINICKS OYSTER AND 

CHOP HOUSE 
539 East 180th St. 
Bronx. New York 

in the Bronx.
Since 1918 

Eroiled Steaks
Cocktail Lounge ft

Phone 364 or LU 4-3723 «

Christmas Blessings

ED. DI BENEDETTO INC.

Buick — Sales and Service

Bayside 5-7700 
204-11 Northern Blvd.

Bayside 61. N.Y.

ft

The advertisers listed below send the following Christmas 
greeting to all of our readers. We recommend them to you for 
dependable service thru-out the year. Keep this page handy 
for future reference whenever you need any type of service and 
to remember the business men who remembered YOU.

A Happy Holy Season to All 
Our Friends and Patrons

CHRISTMAS GREETINGS

ALBANY CARTING

37 E. 28th Steet 
NEW YORK CITY 

Cat! 532-0610

Holiday Greetings

BRUNELL'S CROWN 
SERVICE STATION

Open 7 Dys a Week 
.Service is our Motto

AMERICAN INTERNATIONAL 
BOWLING CORPORATION 

PARKWAY LANES 
955 Bronx River Ave., 

Brcax, New York

BAYSIDE LANES 
213-15 26th. Ave., 
Bayside, L.l. N.Y.
YONKERS BOWL

1855 Central Park Ave., 
YONKERS, N.Y.

Holiday Greetings

Season’s Greetings 
to ali our 

Friends and Patrons

Rutherford N.J.
Call 201 939-9G63

For added ’ Joy”. Drive 
the one and onlv 

beautiful Chevrolet
Come in and let us proev to von 
how you too can own one for a 

nominal down nnvment 
We are an authorized 

Chevrolet Dealer, 
assuring you of dependability

BROKWOOD SWEET SHOP
Open 7 days a Week A Merrv Christmas

206 Highwav 18 
East Brunswick, N.J. 

Call 201-846-9700

CHERRY HILL REST HOME

For the Aged and Retired 
State Approved

3
i

JOYOUS HOLIDAY GREETINGS

BAY RIDGE LANES

500 Cherry St. 
Elizabeth, N.J. 

Call 201 EL 3-7657

ALPINE GEOPHYSICAL j ft
ASSOCIATES INC. | A.C. TRANSPORTATION INC. |

I65 OAK STREET 
NORWOOD, N. J.

201 PO 8-8000

Holiday Greetings

ATLAS AUTOMOTIVE

Transmission Repairs 
Open 5 days a Week

43 -05 Vernon Blvd. 
Leng Island City, N.Y.

EX 2-3633

Holidav

ACE VAN LINES
M.E. Jensen, prop.

Local and Long Distance 
Moving and Storage 

Low Rates — GE 9-6265

5614 7 Avenue 
BROOKLYN. N.Y.

Service is our Motto
Salem and Sunset Roads

30 A.M.F. Lanes 
Cocktail Lounge and 

Restaurant

Seasons Greetings

• DON AND STAM AMERLING

Burlington, N.J.
609-387 1470

6301 — 8th Ave., 
BROOKLYN, N.Y.

SH 8-0100
1 Just

Happy Holidays

BIRCH HILL T.V.

Open 6 days a Week

155 Birch Hill Rd. 
LOCUST VALLEY, N.Y.

Call 516 OR 6-3808

Holiday Greetings 
DI PAOLO BROTHERS 

BAKERY 
5 Sixth Ave. 
Newark, N.J.

HU 2-4142 
Italian Tasty Crust Bread 
Italian and French Bread 

Our Specialty 
Catering to Hotels, 

Restaurants and Schools

1 (Bet.

No Gimmicks — No Gifts * 
unconditional Guaranteed ii

Used Cars "
2180 Flatbush Ave. -J 
Quentin Road and Ave. R) f

Brooklyn, N.Y. $
Call CL 8-6690 į

MAJOR CHEVROLET 
34-14 Steinway Street 
Long Island City, N. Y. 

AS 4-0700 
uwe ana (FOwKfrwe

A Merry Christmas to all 
No finer gift can you give them 

then a beautiful Mustang.
Falcon. Fairlane. Galaxie and 
the impressive commanding 

Thunderbird 
Deal authorized at all times 

and protect vourself
CENTER FORD INC 
The new Ford Center of 

attraction in Hudson County 
Showroom: .

5410 Kennedy Blvd. 
West New York. N.J. 

UN 7-0044 
A-1 Used Cars 

6215 Kennedy Blvd.
North Bergen N.J. UN 7-3800

Merry’ Christmas F
and a Hapnv New Year E 

to all our friends and customers

Seasons

DELANOY KIPP INC. 
INSURANCE

Seasons

. DELLA MOVING and 
STORAGE COMPANY
Moving and Storage

USED FURNITURE CENTER
Bought and Sold 
Office 544-7200 

Whse AX 1-0909
117-13 Sutphin Blvd.

Jamaical N. Y.

EAST OF EDEN
1198 Third AVE., N.Y.

LE 5-4600
BEACON BEAUTY SALON

2128 Broadwav, N.Y.
E N2-2720

East or West Side 
Finest in Hi Fashion Styling 

Coloring Specialist and 
Permanent Wawing

50 Valley Road 
Montclair. N.J. 
201 PI 6-5500

HOUSE OF
. YU

Specializing in 
SHANGHAI & 

POLYNESIAN CUISINE 
Visit Our Cocktail Lounge 
Catering—Outgoing Orders 

for a Drink as you like it 
Free Parking

2090 LINDEN BLVD, 
cor. Vansiclen Ave.

Brooklyn, N. /. 
CL 7-3100

Holiday

tat a*

1
I
II
1
I
| .Wigs — Yes I Sales and Service |

Merry C h >• i s t m a s

CHAPEL SIDE MOTORS INC. |

Open 51z2 Days a Week

Chapel Ave and Main St. 
Cherry Hill, N.J. 
Call 609 665-5328

HUCF HARRIS INC 
FUNERAL HOME

ft a 
ft a 
J 

% 
I 

I 
ft 
4 
:ft fl 
ft a 
ft fl 
ft a

The Finest Food 
Open 7 Davs — 

Delicious Charcoal
.ft Fresh Fish Dailv 
ft
4

BOOTH MOVING AND STORAGE 1
s 
ft 
;ft fl 
ft

Complete Moving Service

7420 Broadway

Call 201 UN 9-4117

CHALET SUISSE

45 W. 52nd Street
NEW YORK CITY

Call Ci 5-9781

ft Happy Holidays
$ DE RISC FUNERAL HOME INC 
I 
ft 
4 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
*

I §

5012 - 4 Ave. GE 9-6169

Res. 192-9877

Hanpy and Jovous New Year 
to ail our friends and customers

BRUNO’S DELICATESSEN

Delicious Home Made Salads
Roasts All Home Cooking

Imported Items
;06 Grand Concourse Bronx. N.Y 

tncar 1S3 rd. St FO 7-0038

BOULEVARD BOUTIQUE

I«’or the Finest for the Bride

S31 Castleton Aye.

CALL 727-6362

BIG CHEVRON 
SERVICE STATION 
5Q2’ Oiirch Ave.. 
BROOKLYN. N.Y.

•.pec ia’ists in General Auto Repair? 
and Foreign Cars

Happy and Joyous New Year 
to aP our

Friends and Customers

ANTOLOTTIS RESTAURANT

a- 
ft fl 
ft

%
I
I

I
I
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Dealers in ii
Batteries Tires ’

Road Service Avai’able i
Open ~ Davs a Week

Expert Work All Work 1
Guaranteed J

Seasons Greetings
BILL’S DELICATESSEN

CATERING

Home Made Salads
Party Platters

Open Sundays?? Roosevelt Ave. 
v..i.e> ..tream, LI N.Y.

516 PY 1-5001

ALDEN MUSIC CENTER 
ELMONT

Dancing Instructions —Pre 
Schoelers — Pre Ballet.

Modern Dance and Creative
Children and Teenagers —

Ballet and Modern Jazz
Adulst — Slimnastics

Instructions in all instruments | 
instruments Rented and Sold a

RICHARD GAROFALO |
239-31 Liiden Blvd. j

Elmont, L.L N.Y. | 
(516) CU 5-7795 a

AMATO and MANNA 
BAKERY

Brkers of tastv Ita’ian Bread
Freselle Biscutti Cookies

Pizza Dough
Home made Ravioli —Macaroni 

Cavetelli, Gnocchi and 
Tortellini

4559 White Plains Ave.
Bet. 239th and 240th Sts.

Bronx, N. Y.
Free Pai king. Call FA 4-2370 į

A Most Holy and Blessed Christmas
To All

AMERICAN RESCUE 
WORKERS, INC.

77 N. Main Street 
Paterson, N.J. 
201-525-5453

JOYOUS HOLIDAY GREETINGS

TRADE FAIR SYOSSET 
Inc

Complete Fabric and Sewing 
Center

Residential and Commercial Work 
H^snitnls - Banks - Churches 

Schools - Yachts - Country Club 
Custom Upholstery 

Slipcovers - Draperies - Bedspreads 
Insurance Estimates 
Professional advice

Jericho Tpke 
Syosset L.l. N.Y. 
(516) WA 1-1100

Fcr the Finest of Italian Food 4

337 E. 49th Street 
NEW YORK CITY 

Call EL 5-9196

Happy and Joyous New Year 
to all our friends and customers

ANNE'S DELICATESSEN
For the Finest in Foods 

Openr 7 Days a Week

Palmer Avenue 
West Keansley, N.J. 

Call 201-787-9675

JOYOUS HOLIDAY GREETINGS j

LEONARD ABBEY 
LOCKSMITH

1617 Second Avenue 
NEW YORK CITY 

Call LE 5-2289

.A Hfipnv Holy Season 
to all our Friends and Patrons

ANNS RESTAURANT
Italian Cuisine 

Specializing in Home Cocking 
and Delicious Pizza 
2083 Nostrand Ave.

Brooklyn. N.Y.
Near Glenwood Road 

Cal GE 4-9824

A Merry Christmas

ATLAS BARBER AND

Beauty school

672 8th Ave.
Bet. 42nd and 43rd. Sts.

New York City
BR 9-7245

BROOKLYN MONUMENT 
INCORPORATED 

J.R. Pitbladdo inc; 
Affiliate 

MEMORIALS ERECTED 1 
ALL CEMETERIES 

Office and Display opp. 
Main Entrance of Greenwood

Cemetery
HYacinth 9-8500 

242 25th St. 
Brooklyn, N.Y.

Happy Holidays

BOB'S AUTO REPAIR

CO. £ Holiday

CENTER WINE AND 
LIQUOR LTD. ..

332 Broad Ave.
Leonia, N.J.

For the. Finest of Liquors

Call 201-944-1230

Happy Holidays

CHATEAU RICHLIEV

Complete Auto Repairs 
Automatic Transmissions 

Expert Foreign Car Repairs 
By Trained Mechanics 

103 Carey Ave., 
BUTLER, N.J. 

Phone 838-3030

I

Merry Christmas!

Peter J. Robotti owner •

48 East 52nd. Street 
New York City 
Call PL 1-6505

Christmas Blessings

CARMELITE SISTERS FOR 
THE AGED AND INFIRM 

N. A. BRUNO and CO. INC. | 

170 Waverly Place 1
New York City 1
Call WA 9-2748 1

Seasons Greetings!

Happy Holidays

BOGOTA SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

BERGEN POINT 
FABRICATORS INC.

Bayonne, N.J.
(at the Foot of 5th Str) 

Call 201 399-5770

St. Theresa’s Mother House

Germantown, N.Y.
518-537-6249

CHRISTMAS GREETINGS

CANCRO FUNERAL 
HOME INC.

Paying 4’4 INT. 
60 E. Main Street 

BOGOTA, N.J.
Accounts insured up 

to $10,000 By the Federal 
Savings and Loan Corp.

Call 201-489-3666

I

For integrity, Dependability i 
and Ethics ’

3710 White Plains Road 
Bronx. New York 

' RI 7-6464
toe »■» ee - a—

CAUGHEY' PINE ROOM
Open 11 A.M. to 2 P.M.

Lunch Dinner 
Specializing in Jumbo Stuff 

Shrimps $2.95 — Menu 
Childrens Menu — Come 

Bring the Fami’y For Sunday 
Dinner 

64 Hoboken Road
East Rutherford, N.J.

Closed Thanksgiving and 
Christmas Day

Call 201 WE 9-4448

Suffolk and Nassau 
Dignified - Simplicity 

Dependability
71 New Street 

HUNTINGTON N.Y.
Call 

516 HA 3-4500

Seasons Greetings
A.J. CHIARELLO OPTICIANS
Complete Opticianry Service 

Artificial Eyes Fitted 
Certified By American

Board of Opticianry
Days or Evenings 

Hours by Appointment 
188 Nassau St. 
Princeton, N.J.

Tele 201 924-3524 or 587-6015

Merry Christmas
and a Happy New Year 

to our Friends and Patrons

CENTRAL VALLEY INN

For the Finest in Food

Smith Clove Road 
Central Valley, N.Y. 
Call 914 WA 8-2061

Merry Christmas and Happy

to all our friends and customers

CASA TULLIO RESTAURANT
For the Finest of Italian

Cuisine
562 Summit Ave.
Jersey City, N.J.

Call 201 OL 3-9436

A Blessed and A Joyful 
Christmas Season

1
I ft

I

I
I

CAPRI ACADEMY OF HAIR ! 
DESIGN

Classes Started Every Monday .1 
of the Month 

801 Kearny Ave. 
KEARNY, N.J.

Call 201 997-1676

Happy Holidays

A Happy Holy Season

FRANK McVEY
REALTY CO

Complete Realty and 
Insurance

1051 Clinton Ave 
IRVINGTON N. J.

668 Clinton Ave.
NEWARK. N.J.

201 -371-4900’

Seasons Greetings

Custom Heating and

Authorized Dealer 
for Air Temp Division 

Chrysler Corp. 
Furnaces and Duct Work 

Box 297 
Jericho Tpke 

Ridge L.l. N.Y.
Call 516 YA 4-3330

Seasons Greetings

JALAP
PRINTING COMPANY

112 Cannonball Road 
POMPTON LAKES, 

New Jersey 
Call

201 - 839-2146

Warm and Sincere 
Holiday Greetings

i

CARLTON E. DRAKE 
CONSTRUCTION CORP.

Contractors — Scaffolding 
139 E. 47 St. 

NEW YORK CITY 
421-7636

LEVATO & 
GAUDIOMONTE 

OPTICIANS

381 Main Street 
HACKENSACK, N. J.

Call
201 - 487-9195
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Seasons Greetings

Brown-Balk Motor Corp.
AUTHORIZED VOLKSWAGEN DEALER 

1491 Jerome Avenue Bronx, N. Y.
C Y 3-5450

j® SPORTAS
DAR VIENA PERGALE

i Gruodžio 5, sekmadienį, LAK 
fūanoji futbolo vienuolikė,

< žaidusi pirmenybių rungtynes
a’*ae**,**’5t*l’t**r'e'‘1,BW,,we'i'*e^^ > su Sprmg Valley laimėjo dar

r r
i r

Wishing our Lithuanian Frinds and Patrons 
A Blessed Christmas 

and a Happy New Year

Chardas Hungarian Restaurant
309 East 79th Street, New York City 

Tel.: RH4-9382
:1

! SC nugalėtas 5:1 (3:0). Iš pas-
< kutinių 7 rungtynių mūsiškiai 
f surinko 13 taškų iš 14 galimų!

LAK žaidė tokios sudėties: 
Malinauškas; Vainius, Remėza; 
Bileris, Kulys, Česnauskas; Šu
kys, Šileikis, Budreckas, Kliveč-i

į|
| California Pie Baking Company Inc

Merry Christmas Peace on Earth Goodwill toward Men 2

TED TURNER Representative
339 Douglas St. Brooklyn 17, N. Y. 

Tele TR 5-2136

Merry Christmas to all our friends and customers

Lou Puro’s Chateau Renaissance

i

I
* 2600 Tonnelie Ave North Bergen N.J. — 866-0400
f and
f EL SAN JUAN HOTEL & EL CONQUISTADOR
f San Juan Puerto Rico 1

Best wishes for a merry Christmas and happy New Year

Cloverleaf Gardens
■ 1

272A Roanoke Street 
WOODBRIDGE N.J.

Call 201 - 636-2980

IJ1
I

Best wishes for a merry Christmas and happy New Year

John J. Moran Inc
GENERAL BUILDING and MAINTENANCE 

2360 Ellis Avenue Bronx, N. Y. 
Call 597 -1360 -1 - 2

I

Rungtynės pradžioje nieku 
nepasižymėjo. Teisėjas pasiro
dė geresnis kalbėtojas, negu 
mūsų Budreckas su Ktivečka. 
Pastariesiem baigus kalbas, mū
siškiai sukruto ir per 15 minu
čių sukirto trejetą įvarčių.

Pirmą įvartį pasiekė galvos 
smūgiu silpnokas Česnauskas, 
gerai Klivečkai užsukus kampi
nį. Antras įvartis buvo geriau
sias visose rungtynėse. Kliveč- 
kos tolima bomba, atsimušu
si į Skersinį, atsidūrė vartuo
se. Trečią Įvartį pridėjo Anina, 
'kartu su Česnausku pasiekda
mas savo pirmą įvartį pirmoje 
komandoje.

Antrame kėliny žaidimas pra
džioje buvo lygesnis. Malinaus
kas neapskaičiavo lengvo ka
muolio ir dėl to priešininkas 
kiek atsigavo (3:1). Nuostabu, 
kaip mūsų gynikai kartais pa
meta orientaciją. Po gero Kli- 
večkos padavimo Šukys pasie
kė 4:1. Rungtynių * pabaigoje 
Česnauskas įšoko į Klivečkos 
tolimą baudą ir pasekmė 5:1. 
Rezervinė priešžaismyje gavo 
1:4 (0:2).

Jauniai pralaimėjo Greek -

Greetings from
L. T. ROSELLE

Ashes - Garbage - Rubbish Removal
. No job too^ small no job too big
Distinctive removal with the.air of ellegance

; the Oranges - Newark and suburbs over 40 years of 
outstanding service Estimates given Factory waste removed

£ Cellars cleaned call 201 OR 5-1757
§ 1 Mount Pleasant Parkway Livingston, N. J.

£

■i'
g Americans 0:2, o jaunučiai — 
Ii bavaram 0:4.

: Pirmą pirmenybių pergalę 
aikštėje šį sezoną šventė mažu- 
čiai, supliekdami German-Hun- 
garians net 7:1. Mūsiškių viene- 

, r tą sudarė: Volskis, .Norvilą, Mi- 
1 * kalauskas, Labutis,! Vainius, Ke-

11
i 
t

y

Merry Christmas to all our friends and customers

I Mel’s Car Wash and Shirt Laundry
Free Pick - Up and Delivery
Night Deposit on Premises 

699 Somerset St. Somerset, N. J.
Call 201-545-0761

i
i

*

3

&I
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Merry Christmas and a Happy New Year

Noah Nursing Home

I i r
L 
r

rekes, Beleckas, Ivašauskas, 
Riauba, Birutis, Modzeliauskas, 
Kidolis, Česnauskas, Gribben, 
Powell. Kaip pastebėsite, dauge
lis pavardžių matyta ankstyves
niuose sporto reportažuose (10 
ar daugiau metų). Gerai, kad 
bus kam senių vietas užimti. 
Mūsų Įvarčius laimėjo: Riauba 
— 4; Mikalauskas — 2; Vai
nius — 1. Atletas

SERVICE

JEAN KAISER - Director 
Chronics - Invalids and Elderly People 

Home like surroundings — Registered Nursing Care 
620 West Merrick Road, Lindenhurst L.I. N.Y.

Call 516 TU 4-0840

| • Season’s Greetings
| Nino’s Foreign Car Repairs

Specialists on Fiat, Alfa Romeo, Lancia
s All Foreign Made Cars ;
| All Work Fully Guaranteed
I 20 Park Street, Orange, N. J.
I Phone: 201-674-6444 ’

•r

i

I

Merry Christmas to all our friends and customers
Oasis Restaurant

Outstanding Buys LEVICK BROS.
1385 Bushwick Ave., Brooklyn 

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

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

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

*
i
a1I
arJrr
.1

Luncheon - Dinner - Cocktails ,
Open 7 Days

Facilities for private parties up to 50 persons
Sylvan Ave. 9 W Englewood Cliffs, N.J.

Phone: 201-567-3845

Best Wishes for Merry Christmas and Happy New Year

The Nevins Company
800 St Highway No 3 

CLIFTON, N.J.
Can 201-779-1700

.1

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR

a

r

PACE FORD
2351 BEDFORD AVE BKLYN N. Y. 

4825 KINGS HIGHWAY BKLYN, N. Y.
Call CL 8-7200

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

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 SL 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

NURS. HOME TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

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. L 

516 - 694-6242 
į

REAL ESTATE

Outstanding Smithtown vicinity and 
E^ujt — Ideal Retirement Homes 
$6,990 to $12,990

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

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

DANCE STUDIOS

GAIL DE SANTIS* 
DANCE STUDIO 

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

From 3 Years to 63 
418 Central Avenue, Orange 

677-0206 ; 677-2410
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.

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

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

SCHOOLS

FRANK REILLY 
School of Art Studio H

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

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.BEAUTY SCHOOL

New York Beauty School
Brooklyn Oldest School

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

596 Atlantic Ave opp. L.I.R.R.
Call NE 8-6502

Shop Now and Save A. ANTOR & 
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 - 
0045FOR 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

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

FUNERAL HOME 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

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. SklxTi NY. A superior 
service for 1^ years giving comfort 
to those in grief minimum cost Air 
conditioned chapels in all localities 
24 hour service- NE 8-6821

SERVICE

MONTAUK
RUG & CARPET CORP, since 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

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.

Trial Perfume Offer 500 Send 50ę 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

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

COLES GENERAL 
CONTRACTING

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

PETS — GROOM & SHAMPOO 
DU-VALS POODLE SALON 

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

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

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
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

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.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

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

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 

- - -

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

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

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 
streeL
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Holiday Greetings

Kardon Chevrolet
Route 38 

Mount Holly, N.J.
Call 609 AM 7-7400 »i

“Always be conscious of your Fuel Supply”
Losquadro Coal Corp.

Quality inspected Coal for homes, business, industry 
Koppers coke, Fuel oil, Oil burners sales, service 
We feature delivery service — Ice and Ice cubes 

sold thru vending machines on premises — 24 hour service 
UNion 6-4848

Bet. - Dykes Lumber & Lincoln Tunnel 
Entrance: 1955 Park Av., Weehawken, N.J.

Merry Christmas 
to all our friends and members 
from the directors and staff

KEANSBURG - MIDDLETOWN 
NATIONAL BANK

KEANSBURG — MIDDLETOWN — LINCROFT, N. J.
(201) 787-0100
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Merry Christmas

La Caravelle Restaurant
A DELIGHTFUL PLACE 

TO DINE
33 West 55 Street New York City

JU 6-4252

Christmas Blessings

Gaylin Buick
One of America’s largest Buick Dealers 

2140 Morris Avenue
UNION, N.J.

Call 201 MU 8-9100
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Merry Christmas §
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Serving New Jersey’s Testing Needs since 1934
Main Office

154-156 Wright St. Newark, N.J. — Bigelow 8-6000 
Branch Offices

Rt. 30. Whitehorse Pike, Atco, N.J. — 767-1000
338 Rocus St., Springfield, Mass. — 732-3151
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MERRY CHRISTMAS 
to all our Friends and Depositors 37880

BELMAR WALL
NATIONAL BANK

900 F Street
Belmar, New Jersey

Merry Christmas to all our Friends and Depositors

BRIDGEHAMPTON
NATIONAL BANK

Paying 4% Interest 
MAIN ST. BRIDGEHAMPTON L. I.

516 - 537-1000

Merry Christmas to all our friends and customers

CHAR-BURGER
Open 24 Hours a Day 7 Days a Week 

% lb. Hamburgers and Steaks our specialty 
137 Albany St New Brunswick
Call 201-545-4920 or 545-6986

Merry Christmas to all our friends and customers

MENDHAM PHARMACY INC
CONVALESCENT AIDS 

24 Hour Emergency Service 
-Route 24 Mendham, N. J.

Call 201 LI 3-7168

Merry Christmas to all our friends and customers

SILVER STAR
RAVIOLI AND MACARONI COMPANY INC 

MANICOTTI CAVATELLI 
1083 McDonald Avenue Brooklyn, N. Y. 

Call CL 2-4474

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
for a joyous Holiday Season 

THE CARRIAGE CLUB
Always the ultimate in gracious dining 

Luncheon - Dinner - Cocktails
Facilities for private parties up to 75 persons 

Enjoy the singing of our Waiters, Waitresses, and Hostesses 
DICK and TERRI De SHANE, Your Hosts 

Teaneck Road and Route 4, Teaneck, N.J.
Phone: 833-2323
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DARBININKAS
mimiojįs
NAUJIENOS-

Lapkričio 13 d. manifestacija 
ir kas toliau

Tokia tema gruodžio 19, sek
madienį, 3:30 vai. popiet Car
negie Endowment patalpose — 
<345 E. 46 Street), New Yorke, 
įvyks diskusijos, kuriose daly
vaus prel. J. Balkūnas, A. Ma
žeika, A. Budreokis, A. Snieč
kus, R. Kezys, J. Miklovas ir vi
suomenės atstovai. Bus trum
pai nušviesta manifestacijos kil
mė, eiga, dabartinė veikla ir 
ateities planai. Visuomenės at
stovai turės progą kelti klausi
mus ir juos išsiaiškinti. Mode
ratorium bus N.Y. Lietuvių Pre
kybos Rūmų pirmininkas dr. K. 
J. Valiūnas. Po diskusijų bus 
bendras pobūvis su vaišėmis. 
Diskusijas ir pobūvį ruošia New 
Yorko Lietuvių Prekybos Rū
mai.

Saleziečių gimnazijai Italijo
je remti New Yonke veikia rė- 
mėję būrelis į kurį naujais na
riais įstojo J. ir Ant. Aidukai, 
D. Askin, VI. Kalytis, kun. dr. 
A.A. Norius, K. Norvilą, kun. S. 
Raila, P. Turulienė, Eug. Vai
nienė.

Alfonsas Milukas, šiemet at
vykęs iš Lietuvos, gyvenąs New 
Yorke, gruodžio 5, praėjusį 
sekmadienį, buvo nuvykęs į 
Montreal!, Kanadą, kur padarė 
pranešimą apie pavergtos Lietu
vos gyvenimą.

Prižiūrėtcjas ieškomas 44 bu
tų namui. Turėtų prižiūrėti alie
jaus pečių, kuris kūrenamas 
alyva (Nr. 6). Duodamas butas 
iš 3 kambarių ir kiti patogu
mai. Gali būti pensininkas. 
Kreiptis GL 1-2099.

Woodhavene. Išsinuomojamas 
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.

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 Bąrry Dr.. 
E. Northport. N.Y., 11731.

Visa 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 valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVRJAI 
150 WEST 28th STREET 

NEW YORK. N. Y. 
Room 402

New Yorko sportininku tradicinis

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

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

1965 gruodžio 31
BILIETAI: Bilietus įgyti ir stalus 
(10 asm.) užsakyti iki gruodžio 29 
dienos pas:

Saieva "RAINBOW” salėje 
260 KNICKERBOCKER AVE. 

BROOKLYN, N.Y.
LAIKAS: 10 v. vak. - 4 v. ryto • KAINA |12.00

AVERKĄ (LAK patalpose) 
456-2687

D. j 
tel. 456-2687

J. ANDRUS Į (Draudimo įst.), 
tel. VI 7-4477

Lietuvių Atletų Klubas teL MI 7-6189

Vienuolyną* .. . G L 5-7068
Spaustuvė GL 2-6916
Kedakciįe GL 5-7281
Administracija ...........GL 2-2923

Sol. Juodytės Matthews duk
ra Janina jau kelintą kartą yra 
kviečiama į Joe Franklin T.V. 
programą. Gruodžio 20 d. tarp 
12-1:30 mergaitę matysime TV
9 kanale, Joe Franklin progra
moje.

Maironio mokyklos eglutė 
bus sausio 16 Apreiškimo para
pijos salėje. Pradžia 4 v. popiet.

Lapkričio 13 manifestacijos 
iškilmės Madison Square Gar
den buvo pradėtos Amerikos ir 
Pabaltijo tautų himnais, ku
riuos išpildė lietuvių, latvių ir 
estų solistės, palydint Joe Tho
mas pučiamųjų instrumentų or
kestrui. Lietuvos himną giedo
jo solistė Irena Stankūnaitė iš 
New Jersey, latvių himną—so
listė Rita Dzilna-Zaprauska iš 
Philadephijos ir estų —solistė 
Ellen Parve — Waldsaar iš Wil
mington, Delaware. Amerikos 
himnas buvo išpildytas giedant 
visoms toms solistėms kartu.

Apreiškimo parapijos treti
ninkių metinis susirinkimas 
Įvyks gruodžio 26, sekmadie
nį, po 8 vai. mišių. Prašoma 
dalyvauti.

Monika Navickienė praneša, 
kad ji iš jaunučių ateitininkų 
vadovės pareigų yra pasitrau
kusi nuo š.m. rugpiūčio mėn.
10 dienos ir nuo to laiko nedir
ba su Marijos Pečkauskaitės 
moksleivių ateitininkų kuopa 
New Yorke.

Kun. Petras Patlaba, Daina
vos stovyklos administratorius, 
lankėsi rytiniame Amerikos pa
kraštyje įvairiais stovyklos rei
kalais. Praeita savaitę jis vėl iš
vyko į Dainavą ir į Chicagą.

Balfas žymiai praturtėt o
Balfo Centras jau gerai jau

čia rudens derlių. Paskelbus 
spaudoje rūbų rinkliavą, rėmė
jai pradėjo rūbus gabenti į Bal
fo Centrą ryšuliais, siuntiniais 
ir net sunkvežimiais. Kearny, 
N.J. liet, parapija atvežė per 
5.000 sv. gerų rūbų; Elizabeth, 
N.J. atgabeno 2,0 0 0. Aušros 
Vartų parapija ir kiti — po ma
žiau. Šiuo metu sandėlyje jau 
per 10,000 svarų, {sandėlyje 
gali tilpti 50,000 sv.).

Lapkričio mėn. į Centrą pri
siųsta bendrai šalpai stambes
nės pinigų sumos: Clevelandas 
— 1.20 0 dol., Worcesteris — 
550 dol. Grand Rapids —216, 
Stamfordas — 260, Detroitas 
114, Rockfordas — 300, Eliza- 
bethas — 292, Flintas 106, 
Hartfordas — 300. Lindenas— 
85 dol. Lapkričio mėn. Balfo 
Centras išleido 5.325 dolerius. 
Atrodo, kad pirmą kart po dau
gelio iš sausų mėnesių vienas 
bus su liekana. K. L J.

FILATELISTAI!

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

DARBININKAS

NEW YORKO lietuvių vyrų choras dainuoja savo koncerte gruodžio 5 Franklin K. Lane mokyklos salėje.
Nuotr. R. Kisieliaus.

NEW YORKO LIETUVIŲ VYRŲ CHORO KONCERTAS
Gruodžio 5, Franklin K. La

ne mokyklos salėje įvyko New 
Yorko lietuvių vyrų choro ant
ras koncertas, iš prisirinku
sių virš 500 klausytojų aiškiai 
matės, kad jie dar neužmiršo 
pernai didžiai pasisekusio pir
mojo koncerto. Lygiai šeštą va
landą nuaidėjo garsas ir 30 vy
rų įžygiavo į sceną. Publika su
tiko su gausiais plojimais.

Pirmoj daly choras padaina
vo: St. Šimkaus — Oi broli, 
broli; K.V. Banaičio — Aš pas 
tėvelį; J. Dambrausko — L’lio- 
ja bitelė ir Jau žirgelis pabal
notas: J. čižausko — Anoj pu
sėj Nemunėlio ir Br. Budriūno 
— Tėvynei.

Po to mūsų talentinga ir 
miela pianistė Aldona Kepalai- 
tė gražiai paskambino Čiurlio
nio du preliudus, Debusy — 
Auksinės žąselės ir ilgą bei 
sunkią Chopino ‘‘Fantaziją’'' F 
minor, op. 49.

Pirmą dalį užbaigė New Yor
ko publikos mylimas solistas 
Jonas Vaznelį. Jis savo sod
riu bosu labai ramiai ir gražiai 
padainavo J. Gruodžio — Vi
sur tyla, F.R. Schuberto — 
Klajūną ir Klovos Udrio ariją 
iš cp. “Pilėnai”. Antroj daly 
solistas Jonas Vaznelis labai 
romantiškai padainavo visiem 
žinomą ariją iš cp. “Eugenijus 
Oneginas” — P.I. Čaikovskio.o

Publikai bestojimo plojant ir 
prašant, dar padainavo bisui 
nuotaikingą Gasparo ariją iš 
op. Cornevilio Varpai — muz. 
Planquette.

Choras antroje dalyje padai
navo: H. Schraederio — Kelei
vio dainą ir St. Graužinio — 
Jau pravertos. . Koncertą už
baigė operų ištraukom: G. Ver
di — Rigoletto iš III veiksmo. 
G. Bizet — Perlų žvejai ir G. 
Verdi — iš Trubadūro ir La 
Forza del Destino. Pastaroji bu
vo atlikta su solistu J. Vazne- 
liu.

Kad abu solistai — A. Ke- 
palaitė ir J. Vaznelis — išpildė 
savo dalykus puikiai tai čia, ro
dos, ir natūralu, bet choras nu
stebino publiką. Dirg. V. Balt
rušaitis turi Dievo dovaną mu
zikos pajautime. Gali būti, die
važi. kiek nori choristų ir su 
gerais balsais, bet neskambės 

taip, kaip V. Baltrušaičio cho
ras. Nors ir labai geram cho
re. vis per visą koncertą išgirs
ti tai vieną tai kitą balsą vie
tomis išsiskiriant. Dirg. V. Bal
trušaičio chore to neišgirdome. 
Tai tobulas vienetas. Kaip Šim
kaus dainoje “Oi broli, broli” 
ir kituose, kur jau toks išgau
tas tylus piano, net ir ten ne
girdėsi atskirų balsų, bet dar
nų vienetą. Choristai žino 
kiekvienos frazės niuansus; 
■kaip vienas pradeda ir kaip už
baigia. Tai yra didelis darbas, 
kuris atsiekiamas tik žmogaus, 
kuris labai myli dainavimo to
bulumą.

Ne veltui VI. Baltrušaitis ne
nustojo vilties, organizuoda
mas šį chorą, kada į pirmus jo 
šaukimus beveik nieks neatsi
liepė. Tik su geležinia valia, 
disciplina ir rimtu darbu tokie 
rezultatai pasiekiami.

Teko kalbėtis su choristais. 
Jie patys savo ‘dirigentu suža
vėti: repeticijos prasideda taip, 
kaip ir koncertas — punktua
liai, pasiskirtą valandą, ir jo
kių kitokių kalbų, tik apie dai
navimą. Paklausus, kaip jie pa
siekė tekių rezultatų, atsakė, 
kad Baltrušaitis yra jų konser
vatorija. Kai dirba, tai dirba; 
bet moka ir pasilinksminti. Per
nai po pasisekusios premjeros 
už poros mėnesių pasidarė iš
kilmingus pietus, pasikviesda
mi savo vadovą VI. Baltrušaitį 
ir keletą mėgiamų svečių. Bu
vo šaunus pokylis.

Šio koncerto repertuaras bu
vo visiškai naujas ir turiniu ir 
spalva. Pernai, pavyzdžiui, ope
rų ištraukos buvo daugiau lyriš
kos, šiemet dramatinės. Lietu
viškos dainos buvo išpildytos 
tiksliai pagal kompozitorių rei
kalavimus. Išvistytas galingas 
forte su nuostabiais perėjimais 
į pianisimo. girdimais aiškiai 
net pačiam salės gale. Tai čia 
ir pasirodo Baltrušaičio konser
vatorija. Nepaprastai įspūdin
gai nuskambėjo “Tėvynei” B. 
Budriūno).

Kada priėjo prie operų iš
traukų, tada pasirodė, kiek V. 
Baltrušaitis mylėjo mūsų ope
rą ir kad iš ten jis išsinešė tą 
Dievo dovaną. Ir iki šiol tebe
turi savo širdyje ir su tikslu

mu perduoda per savo chorą. 
Kas lankydavo Lietuvos operą, 
tas galėjo, užsimerkęs klausy
damas choro pasijusti esąs Kau
no teatre. Tai buvo tas pats 
aukšto lygio iš-ildymas, tie pa
tys nuansai, ta pati spalva. Iš- 
pildant “La Forza del destino” 
(G. Verdi), jeigu būtų klausęs 
net pats Toscanini, manau, kad 
nebūtų turėjęs priekaištų. Kas- 
žin ar apsirinku sakydama, 
kad šiuo metu yra pats geriau
sias choras mūsų išeivijoj.

Gale buvo apdovanoti gėlėm 
ir sveikinimais.

Rožė Mainelytė

A. SMETONOS REČITALIS
(atkelta '.š 5 psl.)

žangą ir švelnios briliantinės 
technikos kelyje. Kai kurios 
Beethoveno bei Schuberto kū
rinių smulkvietos, greita tech
nika. davė pasigėrėtinų momen
tų. Manyčiau, kad šioje techni
koje jaunasis pianistas dar galė
tų pasiekti daugiau gilumo. Pa
našiai ir stambioje technikoje 
pageidautinas gilesnio tobulu - 
mo skambesys. Turiu galvoje 
čia vadinamą skambesio “qua
lity”, sunkiai išaiškinamą sąvo
ka, bet kiekvienam suprantamą, 
surištą su balansavimu užgavi- 
mo jėgos ir svorio. Lyrinės pia
nisto vietos gražiai dainuoja ir 
jei būtų galima ko pageidauti, 
tai nebent tampresnio vidinio 
ryšio su visu turiniu. Tai liečia 
specialiai antrąsias sonatų te
mas.

Specialų žodį noriu tarti dėl 
Čiurlionio. Pianistas paskambi
no jį korektiškai techniškąja 
prasme, bet be jokio polėkio 
bei įsigilinimo. Ir pačioje prog
ramoje tarp trijų milžininkų 
rinktinių sonatų Čiurlionio kuk
lus veikalėlis atrodė kaip pasi
metęs paukščiukas. Tą įspūdį 
sustiprino dar pats pianistas, 
skambinęs visą programą min
tinai, o tik vargšui Čiurlioniui 
prireikėjo gaidų. Po koncerto 
paklaustas, pianistas pasiskun - 
dė tik vieną kartą teturėjęs 
laiko jį pažiūrėti. Iš dalies tai 
didelis komplimentas — būti 
pajėgiam ‘listiškai’ skaityti gai
das iš lapo; vis dėlto reikėtų

Aukos Vasario 16 gimnazi
jai. Artėjant Kalėdų Šventėm, 
vietoje sveikinimo atviručių ir 
kitekių dovanėlių, kviečiame su
šelpti Vasario 16 gimnaziją. Au- 
kekim dolerį, kitą, penkinę, 
smulkiais, bet aukekim visi, 
nes tai mūsų gimnaziją. Au
kas galima įteikti ar prisiųsti ad
resais: St. Jurgelevičius, 636 E. 
Broadway, S. Boston arba V. 
Stelmckas, Real estate, w. 
Broadway, S. Boston. Mass.

Kalėdų šokius gruodžio 25 
rengia Bostono studentų ateiti
ninkų draugovė. Šokiai bus lie
tuvių Franklino klube Brock- 
tone (Montello). 96 Ames St.

Dr. Jurgis Gimbutas vietoje 
kalėdinių sveikinimų prisiuntė 
Balfo Centrui 20 dol. auką.

Skautu Kūčios Bostone bus 
gruodžio 19 d., sekmadienį, 
4:30 vai. p.p., Piliečių Klubo II- 
jo aukšto salėje. Ruošia Balti
jos ir Žalgirio tunto skautai. 
Kartu bus dr. Sherio, mūsų 
skautų geradario, išleistuvės į 
Vietnamą. Vienas iš skautavi- 
mo tikslų yra palaikyti ir puose
lėti lietuviškus papročius, kas ir 
bus parodoma šioje ypatingoje 
sueigoje. Kūčiauti yra kviečia
mi 'visi skautai ir skautės ir jų 
tėveliai. Meninę dalį praves ir 
atliks s. St. Subatienė su Bos
tono tunto skautėm. Kūčių pa
pročius praves skautės seselės 
•iš Putnamo, Conn.

skirti daugiau laiko nuodug
niam išstudijavimui.

Lietuviškoji instrumentalė 
muzika sudaro mūsuose ypatin
gą problemą. Literatūros turi
me pakankamai, ypač fortepijo
ninės. Tik ji interpretatorių ne
it kultyvuota. klausytojam nepa
teikiama, nepripratinama. To
dėl ypatingai jai reikia nuošir
daus. pasitikėjimo ir meilės pil
no priėjimo, o ne vien tik a U 
Rištinio, paviršutiniško pasi- 
skambinimo. Ypatingai Baltijos 
kc.icertuose. Bostone, kur Bal
tijos kraštų menininkai ir kom
pozitorių veikalai yra pristato
mi Amerikos viešajai nuomo
nei lietuviškoji kūryba turėtų 
būti rodoma aukščiausiu nuo
širdumu. Jaunajam pianistui 
Antanui Smetonai iš širdies lin
kime pakeisti savo santykį su 
lietuviškąja fortepijono literatū
ra.

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.

1965 m., gruodžio 14 d., no. 82.

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
demiška 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. BALTON-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-Salinskas
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 
Laidotuviii direktorius 

Moderniška 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.L Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis;

J. BANDŽIUKAS
84-12 102nd Street 

Richmond Hili, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772




