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Amerikos iniciatyva taikos reikalui Vietname
Goldbergo misija Vatikane, Harrimano Varšuvoje, Kohlerio Kremliuje — ieško 
tarpininkų. Oro atakos šiaurės Vietname tebera sustabdytos vardan derybų

Prezidentas Johnsonas ėmė
si diplomatinės ofenzyvos už 
taiką Vietname: sustabdė oro 
atakas š. Vietname, gruodžio 
29 pasiuntė ambasadorių A. 
Goldbergą pas popiežių Paulių, 
valstybės sekretoriaus pavaduo
toją A. Harrimaną pas Lenki
jos užsienių reikalų minister; 
A. Rapacki, ambasadorių Koh
ler; pas Podgorny Kremliuje.

A. Goldbergas padėkojo po
piežiui už iniciatyvą paliaubų 
reikalu ir prašė tos iniciatyvos

ir toliau taikai Vietname. Gruo
džio 30 Goldbergas aplankė 
prezidentą Saragatą ir’min. pir
min. Moro.

Harrimanas 'kreipėsi į Lenki
jos užsienių reikalų minister! 
Rapackį, nes Lenkija yra na
rys tarptautinės kontrolinės ko
misijos Laoso ir Vietnamo rei
kalam. Spėjama, kad jis iš ten 
galis vykti i Budapeštą ir Mask
vą.

Kohleris buvo pas Sovietų 
prezidentą tais pačiais Vietna
mo reikalais, ypačiai ryšium su

šelepino kelione į šiaurės Viet
namą.

Spėjama, kad prezidento ši 
diplomatinė iniciatyva buvo ne
tiesioginis atsiliepimas j šiau
rės Vietnamo atsakymą popie
žiui Pauliui. Gruodžio 28 š.
Vietnamas dėkojo popiežiui už kimus ir pastangas, 
paliaubų iniciatyvą, bet prane-

šė, kad Jungtinės Valstybės 
“nori ne taikos, bet karo“ ir kad 
taikos sąlygos galioja tos pa
čios — Amerikos kariuomenė 
turi pasitraukti iš Vietnamo. 
Amerikos diplomatų kelionės 
turėjo paaiškinti Amerikos sie-

HARRIMANAS — Varšuvoje

RUSAI TIRPSTA, VERGAI MAIŠTAUJA

Kas metų pradžioje buvo laikoma tiltais j bendradarbia
vimų, tas metų gale tik skiedalais smegenim plauti...

DEMONSTRUOJA — Amerika nuolai
das, komunistai užsispyrimą

Vietnamo kare buvo dvejo
pos paliaubos. Komunistai bu
vo paskelbę 12 valandų, ameri
kiečiai ir pietų Vietnamo vy
riausybė paskelbė 30 valandų. 
Komunistai po savo termino at
naujino puolimus. Amerikiečiai 
po savo 30 valandų atnaujino 
aviacijos veikimą P. Vietname, 
bet š. Vietname oro atakų ne
atnaujino.
AMERIKIEČIAI kalba ir laukia

Gruodžio 28 amerikiečiai pa
skelbė, kad susilaikymas nuo 
oro atakų siekia paskatinti ko
munistus derybom. Amerikie
čiai turi vilties, kad komunistai 
leisis į derybas pirmiausia jau 
dėl to. kad amerikiečiai paten
kina vieną jų reikalavimą —ne
bombarduoti š. Vietnamo (ant
ras reikalavimas: 
turi pasitraukti iš 
Amerikiečių viltis 
Jugoslavijos Tito
lūs pareiškimas, kad komunis
tai gali leistis į derybas, jei bus 
sustabdytos oro atakos. Trečia, 
į š. Vietnamą vyksta “tuojau” 
Sovietų delegacija, vadovauja
ma partijos sekretoriaus Šelepi- 
no. Tikima, kad Selepinas vyks
ta atremti vietoje kom. Kinijos 
kaltinimus Sovietam, jog jie 
duoda Vietnamui tik pasenusius 
ginklus. Bet tikima taip pat, 
kad Selepinas veiks š. Vietna
mą leistis 
gas viešai 
ji esanti 
susitarusi 
visų šių
kariuomenė gavo įsakymą lauk
ti dėl š. Vietnamo.

KOMUNISTAI tyli ir veikia

Š. Vietnamas nieko neatsakė 
dėl Amerikos nustojimo bom-. 
barduoti š. Vietnamą. Jie nie
ko nebuvo atsakę nė gegužės , 
mėn., kada Amerika oro atakas 
buvo sustabdžiusi visai savai
tei. Tačiau š. Vietnamas mėgi
na demonstruoti savo jėgą: puo
limus atnaujino daugel vietų; 
paskelbė, kad “šimtai tūkstan
čių kinų” įsirašę savanoriais 
vykti į Vietnamą. Jei savano
riai vyktų, neskelbtų, bet pa
skelbimu nori demonstruoti sa
vo jėgą ir daryli įspūdį prieši
ninkui. Vietkongas parodė ir 
vėl iniciatyvos naujom paliau
bom — sausio 22-23.

KremliujeKOHLERIS GOLDBERGAS — Vątjkane

Mirė kun. J. Skripkus
Gruodžio 25, Kalėdose, Pitts- 

burghe, mirė kun. Juozas V. 
Skripkus. Velionis buvo gimęs 
Daukšių km., Žagarės valse. 
1888 m. Amerikon atvyko 1907. 
čia mokėsi Valparaiso univer
sitete ir šv. Prokopijaus kunigų 
seminarijoje Lisle, Illinois. Ku
nigu buvo Įšventintas
Penkeris metus išbuvo šv. Jur
gio lietuvių parapijos 
Chicagoje. 1926-1963 buvo šv. 
Pranciškaus seserų vienuolyno 
Pittsburghe kapelionu. Palaido
tas gruodžio 29 šv. Kazimiero 
kapinėse prie vienuolyno.

1921.

■vikaru

TARP AMERIKIEČIŲ — neapsisprendimai .dėl Vietnamo

Amerikoje politikos “patarė
jai” narsiai vartojo du savo 
skiedalus amerikiečių smege
nim plauti.

Vienas — Sovietuose komu 
nizmas esąs jau pasikeitęs; švel- 
nėjąs ir tirpstąs. Su Brežnevu 
ir Kosyginu atėjęs jau galas 
šaltajam karui; sovietai virstą 
padoriu bendradarbiu tarptau
tinėje politikoje; jie net kalbą 
apie “moralės” laikymąsi poli
tikoj. tik daugiau reikią jais pa
sitikėti ...

Antras — pavergtosios tau
tos esą šiaušiasi ir skiriasi nuo 
Maskvos; jos turinčios jau drą
sos pasakyti Brežnevui ir Kosy
ginui, kad jie dangintųsi sau į 
Baikalo ežerą ... Jos esą daro
si vis labiau nepriklausomos 
nuo Maskvos ir priklausomos 
nuo Vakarų ...

Metų gale “Daily News” gruo
džio 27 vedajamame turėjo drą
sos ir atvirumo tas abi smege
nų plovimo “patentikas” dis - 
kvalifikuoti — abidvi kaip 
“made in Moscow”. Pirmąją 
atmetė, pasiremdamas naujais 
“Krasnaja Zvezda” pareiški
mais. Pagal tą sovietini apsau
gos ministerijos laikraštį. So
vietų taikingumas Vietname jr 'kitko, yra. kongresinio,, vidaus 

saugumo komisijos parūpinta ir 
išleista, kaip jos tyrinėjimų vai
sius.

kurie politikai ir biznieriai pa
kliūva ir ant šio masalo. Lai
kraštis "Daily News” jį sunie
kina, pasiremdamas Hal Lehr- 
man parašyta brošiūra ‘ Rebel
lion ir Russia’s Europe: Fact 
and Fiction”.

Laikraštis įspėja biznierius. 
kad investuodami savo pinigus 
į komunistų valdomos Europos 
kraštus, pirmiausia gerai pasi
skaitytų šią brošiūra.

Lehrman teigia, kad “per
versmai" Rumunijoje, Čekoslo
vakijoje, Lenkijoje ir kt. 99 
procentais prieš 1 yra sugalvoti 
Kremliuje. Jais siekia dviejų 
dalykų. Viena, užmigdyti laisvo
jo pasaulio biznierius, pramoni
ninkus dėl padėties pavergtuo
se kraštuose, kad jie nesibai
mintų duoti kreditus lengvom 
sąlygom. Antra, siekia, kad ko
munistų pavergtos tautos im
tų galvoti gaunančios kai kurių 
stambių laisvių ir kad dėl to ne
norėtų maištauti ir nusikratyti 
raudonuoju jungu.

Lehrmano knygele laikraštis 
pristato kaip “neįkainojamą va
dovą” po naujus komunizmo 
manevrus ir vaidmainiavimus.

Knygelė “Rebellion ..“, tarp

amerikiečiai • 
Vietnamo), 
gaivino ir 

konfidencia-

į derybas. O Pekin- 
kaltina Maskvą, kad 
slaptai su Amerika 
dėl Vietnamo. Dėl 
priežasčių Amerikos

HO CHI MINH — š. Vietna
mo prezidentas

Amintore Fanfani pasitraukė — kodėl?
Amintore Fanfani, Italijos už

sienių reikalų ministeris ir da
bar J. Tautų pirmininkas, gruo
džio 28 pasitrankė iš ministe- 
rio pareigų, kai jo draugas pro
fesorius La Pirą paskelbė spau
doje kritiką valstybės sekr. D. 
Rusk, atsiliepdamas: “Rusk ne-

daug ką žino, nedaug ką išma
no“. Tokis profesorius pastatė 
save į nerimtą padėti, visą sa
vo tarpininkavimą š. Vietna
me ir sukompromitavo Fanfani, 
kuris priėmė La Pirą tauškalus 
už gryną pinigą ir angažavo 
prezidentą Johnsoną.

— Vietname lankėsi apie 40 
Kongreso narių. Daugumas grį
žo su Įsitikinimu, kad karas tu
ri būti pagreitintas oro puoli
mais ir Haiphongo uosto bloka
vimu bei geležinkelio nukirti
mu tarp Vietnamo ir Kinijos.

— Vatikanas ryšius su Š. 
Vietnamu palaikąs per Vengri
jos diplomatus.

— P. Vietnamo miri. pirm. 
Nguyen Cao Ky pareiškė Ame
rikos atstovui Lodge, kad jis 
nedalyvaus jokiose derybose su 
Vietkongu.

— Š. Vietnamas pasikvietė 
amerikietį rašytoją komunistą 
Herbert Aptheker. Tas gruodžio 
19 išvyko su dviem savo paly
dovais — Yale universiteto 
dėstytoju Staughton Lynd, ku
ris save laiko marksistu ir pa
cifistu. ir su Thomas Hayden, 
kuris yra Students for Democ
ratic Society steigėjas. Jie išvy
ko prieš valstybės departamen
to įspėjimą, kad pasai nega
lioja kelionei į Kiniją ar šiau
rės Vietnamą.

— J. Tautose niekas netiki, 
kad kom. Kinija leistųsi į karą 
prieš Ameriką Viatname.

— Paliaubų savaitės metu 
Vietname žuvo 21 amerikietis, 
sužeistų 95.

— New Yorko traukinių 
streikas numatomas sausio 1 
nuo 5 vai. ryto. •

— Kom. Kinija 1966 numa
to sprogdinti vandenilinę’ bom
bą.

— Amerikiečių, treniruotų 
džiunglių kovom, gruodžio 29 
atsikėlė į Vietnamą prie Pleiku 
dar 4,000. Viso Vietname esą 
184,000.

— Valstybės departamentas 
gruodžio 19 atšaukė draudimą 
gydytojam vykti į kom. Kiniją, 
Kubą, šiaurės Korėją, 
Vietnamą ir Albaniją, 
mas veikė 13 metų.

— Prez. Johnsonas,
ma. pasakys per radiją kalbą 
į tautą ir paaiškins Amerikos 
nusistatymą Vietnamo reikalu.

— Viceprezidentas Humph
rey išvyko į Filipinų preziden
to Ferdinand E. Marcos inau
guraciją gruodžio 30.

šiaurės
Draudi-

laukia-

Sovietuose del paauglių ir meno
— Sovietų kom. jaunimo va- — Sovietuose Literaturnaja

dai ėmėsi propagandos prieš 
“užsienines” įtakas menui ir li
teratūrai, platinamas per žurna
lus “Novy mir” ir “Junost”.

— Maskvoje įvestos drau
džiamosios valandos nuo 9 vai. 
vakaro paaugliam iki 16 metų. 
Atostogų metu nuo 10 valan
dos.

gazeta atnaujino kritiką Ehren- 
burgui ir kitiem nukrypstan- 
tiem nuo “socialistinio realiz
mo”.

— Prahoje Kalėdų išvakarėse 
komjaunuolių gauja sprogdini
mais mėgino sutrukdyti bažny
čioje pamaldas.

— New Yurico valstybėje ke
liuose 1965 žuvo 2.300.

PARTIJOSE:
Gallupas tyrė, ar amerikie

čiai norėtų prezidentu turėti H.
Humphrey. Atsakė taip 23 proc. 
ne 58 proc. Po poros savaičių 
tyrė: ar norėtų turėti preziden
tu Robert Kennedy. Atsakė
taip 40 proc., ne 46 proc.

Johnsono politikai pritarė lap
kričio pradžioje 66 proc., lap
kričio gale 64, dabar 62 proc.

— Demokratų vadai įspėję 
prezidentą, kad pagal dabar
tinę opiniją rinkimuose demo
kratai netektų 30 vietų respub
likonų naudai.

— Prancūzijoje po preziden
to rinkimų buvę du kandidatai 
siekia perorganizuoti prancūzų 
politinį susigrupavimą. Mitter
rand. kurį rėmė socialistai ir ko
munistai. steigia ‘ ‘Federation 
Democrate et Socialiste“, nepri
ims komunistų. Jean Lecanuet 
steigia “Centre Democratic”. 
Nauji parlamento rinkimai bu
vo 1967 kovo mėn.

— Anglija ir Amerika sustab
dė gazolino pristatymą Rodezi- 
jai. Rodezijoje suvaržytas gazo
lino vartojimas. Min. pirmin. 
Smith paskelbė, kad atsargų 
užteks pusei metų, o naujus iš
teklius mėgins gauti iš kitur, 
nors ir iš komunistinių kraštų.

JAV IR LENKIJA, JAV IR ANGLIJA 
maži faktai su reikšniin«om išvadom
Reikalas mažas tarp Ameri

kos ir Lenkijos ... Lenkija iš
varė N.Y. Times koresponden
tą David Halberstam (nors jis 
Pulitzerio laureatas, bet mokė
jo iš Vietnamo informacijas 
duoti šališkas!) N.Y. Times ve
damajame padarė išvadą, kad 
korespondento išvarymas esąs 
tik vienas iš paskutinių repre
sinių veiksmų, kurie rodo, kad 
Lenkijos “komunistinis režimas 
traukiasi nuo dienų po 1956 
metų, kada Lenkija naudojosi 
didesne laisve nei kitas kuris 
sovietinio bloko kraštas“.

Tai jau antras toks įvykis su 
Times korespondentu. Prieš ke
letą metų buvo išvarytas A. M. 
Rosenthal, kam jis “kišosi per-

šuvos režimo pastangas sutruk
dyti dialogą tarp Lenkijos ir 
Vokietijos vyskupų. Lenkijos 
kardinolas Wyszynskis ir kiti 
36 vyskupai pakvietė Vokieti
jos vyskupus kitais metais j 
tūkstančio metų krikščionybės 
šventę. Laiškuose ir viena ir 
antra pusė apgailestavo anks
tesnius nesusipratimus, prisi
ėmė sau kalčių dalį, atsiprašė. 
Tačiau komunistų laikraščiai 
tuojau apkaltino Lenkijos vys
kupus, kad jie. “kišasi į užsie
nio politiką“. Times abejoja, ar 
vyskupų susitikimas galės įvyk
ti.

Iš tų nedidelių faktų pora žy 
mėtinų išvadų: 1. Daug buvo 
kalbama Vakaruose apie libera-

bendradarbiavimas su Ameri
ka taip atrodo: “Sovietų paga
mintos raketos ir kovos lėktu
vai saugoja demokratinės Viet
namo respublikos padangę .... 
Šiaurės Vietnamo kariuomenė 
(toliau skelbia Krasnaja Zvez
da) nušovė šimtus amerikinių 
Vanagų sovietų gamintais prieš
lėktuviniais ginklais”.

“Daily News”, populiarusis 
masėm skirtas ir didžiausią A- 
merikoje tiražą turįs laikraštis, 
skelbia, kad “atolydis, tirpimas 
tėra tik tokis noras, neparem
tas faktu. Kiekvienas, ypačiai 
bet kuris laisvojo pasaulio val
stybininkas ar biznierius —ku
ris pasiduoda atolydžio nesąmo
nei, prisišauks nelaimę".

—o
Antra skleidžiama legenda 

rašo toliau “Daily News” kita
me vedamajame — yra ta. kad 
Sovietų Rusijos pavergtos 
tautos (Bulgarija. Čekoslovaki
ja, Estija, rytų Vokietija, Ven
grija, Latvija, Lietuva, Lenki
ja. Rumunija) šiom dienom iš
drįstančios pasipriešinti... Kai

Prie šios informacijos tenka 
pridurti iš kitų šaltinių patiria
mus faktus, kad iš satelitų pa
skutiniais metais komunistiniai 
režimai išleidžia pavažinėti po 
Vakarus net tikruosius tų kraš
tų laisvės kovotojus, kurie tik 
neseniai sėdėjo kalėjimuose. 
Tikslas tas pats: parodyti. Va 
karuose, kad net tokie išleidžia
mi: taigi, jais pasitikėkite, ben
dradarbiaukite ir duokite ilga
laikius kreditus (nepasako tik: 
o priemonių, kad tie laisvės ko
votojai elgtųsi, kaip įsakyta, tu
rime pakankamai).

—o—

čiai, jei tik negins jūsų Mask
va.

Reikalas mažas ir tarp Ame
rikos bei Anglijos ... Herald 
Tribune atkreipė dėmesį, kad 
Anglijai paskelbus blokadą 
prieš Rodeziją, tuojau prisidėjo 
ir Amerika (nors tai ir Rodezi- 
jos vidaus reikalas). Kitaip at
rodo su Vietnamu. “Mūsų są
jungininkai nieku neparėmė 
mūsų -karinių pastangų ir nenu
traukė prekybos ryšių su šiau
rės Vietnamu ar su raudonąja

"Daily News" pasisakymas 
tai tik lašas opinijai sudaryti. 
Šis ir kiti to paties tipo laik
raščiai sudarinėja balsuojančios 
masės opiniją. Kitai visuome
nės daliai, vadinamiem intelek
tualam, opiniją sudarinėja “N. 
Y. Times” tipo laikraščiai. Juo
se šie “Daily News” atmesti 
prietarai tebegyvi labiau nei 
masėje. Jų galvose įkaltas pasi
tikėjimas takiais autoritetais, 
kuriuos istorija rodo jau susi- 
bankrutavus. Tokis prof. Latti
more. kuris padėjo atiduoti Ki
niją komunistam ir dabar pa
sirodo su savo nuomonėm N. 
Y. Times. Tokis laikraštininkas 
Matthews, kurio palankios in
formacijos dėka Castro gavo 
Kubą, ir dabar to laikraščio šta
bo narys. Tokis Roger Hilsman, 
kuris parengė Diem likvidavi
mą pasitraukęs iš valstybės de-

daug į vidaus reikalus”.
Varšuva su korespondentu 

padarė taip, kaip Maskva pada
rė su Washington Post korės-
pondentu Stephen Rosenfeld— 
išvarė, kada laikraštis atmetė 
Maskvos kišimąsi į laikraščio 
vidaus reikalus, ką jis turi 
spaudinti ir ko ne Maskva reika- 
lova. kad nutrauktų spausdinę 
Penkovskio laiškus.

Tai faktai su koresponden 
tais. N.Y. Times dabar dar la
biau pabrėžia kitą faktą —Var-

lizaciją komunistiniuose reži
muose. o dabar Times patvirti
no, kad procesas vyksta prie
šinga linkme — Lenkija trau-
kiasi nuo laisvių, kurios buvo 
1956. 2. Buvo skelbiama, kad 
sovietinis . režimas siekia “tai
kingo sugyvenimo”. O dabar 
aiškėja, kad Lenkijoje stengia
si palaikyti įtampą prieš vo
kiečius, įtampą tam. kad Mas
kvos agentai galėtų kalbėti apie 
vokiečių “revanšizmą” ir gąs
dinti lenkus: gresia jums vokie-

Kinija, kuri teikia karo me
džiagą ir padeda amerikiečius 
žudyti”.

Išvada išeitų tokia: Amerika
skuba įsiteikti sąjungininkui, 
kuristoli gražu tuo pačiu neat: 
simoka. Tačiau kaip biznio žmo
nės atsisakys nuo pelno, nepai
sydami žudomų amerikiečių, jei 
pati Amerika to nepaiso, nesi- 
imdama blokuoti Haiphongo 
uosto, pro kurį eina 80 proc. vi
sos paramos šiaurės Vietna- 
mui.

partamento, tebešviečia Colum- 
-bijos universitete ir tebekvie- 
čiarnas kongresiniuose apklausi
nėjimuose kaip “ekspertas“ Ri
nijos ir Vietnamo klausimais.

Jie visi tebeplauja smegenis, 
naudodamiesi pasitikėjimu. O 
tas pasitikėjimas yra padaras 
kito išplitusio prietaro: jie kly
do, bet klysti yra žmogiška, už 
klaidas atsakingi ne jie, bet ap
linkybės. Patogus tai prietaras, 
kuris rodo kaltę, bet uždengia 
kaltininkus.
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Rumunija parduos 70.000 žmonių už 210 H ii. dol
Rumunija artėjanti į Vaka

rus. Reikia su ja prekybą plės
ti... Tokiais sumetimais 1964 
birželio 1 valstybės pasekreto- 
ris Av. Harrimanas pasirašė su 
Rumunijos komunistiniu reži
mu prekybos sutartį. Sutartis 
teikia Rumunijai ilgalaikius kre
ditus prekybai su Vakarais.

Herald Tribune Magazine at
skleidė, kaip Rumunija vykdė 
prekybą su Vakarais ir anks
čiau. Pirko iš Vakarų mašinas, 
įrankius. Pardavė savo ruožtu 
Vakaram žmones. Už vieną gal
vą maždaug po 3000 del. Tos 
prekybos Liudininkai, kurie bu
bo iš Rumunijos nupirkti ir at
sidūrė Vakaruose, buvo apklau
sinėjami kongresinio komiteto, 
kuriam pirmininkauja Ohio de
mokratas Feighanas.

Jų visų likimą ir prekybos 
pobūdį gali iliustruoti istorija 
vienos šeimos, 'kuri tegul bus 
pavadinta Kari! vardu.

New Ycrke gyvena turtingas 
biznierius Robert Martinu, kilęs 
iš Rumunijos. Sykį jis nuvyko 
su reikalais į Paryžių. Viešbu
tyje jam paskambino kaž
kas, kas sakėsi atvykęs iš Ru
munijos visai neseniai ii' noris 
pasikalbėti dėl jų bendio pa
žįstamo Rumunijoje Karil. At
vyko į viešbutį. Papasakojo, 
kad Karil yra kalėjime, kad jo 
visas turtas konfiskuotas ir t.t. 
Teiravosi, ar Martinu noris jį 
išgelbėti ir išgabenti į užsie
nius. Bet kaip? .Ar Martinu tu
ri mokėti — kam ir kiek?
• Mario Karil. jo žmona ir du 
vaikai — už visus 10,000 dol. 
Pinigai turi būti įnešti į atvykė
lio sąskaitą Šveicarijoje ban
ke. Martinu buvo apdairus: ne. 
jis pinigus Įmokės Londone, ir 
jam. atvykėliui, pinigai bus per
duoti tada, kai Karil.'’praneš- 
esąs jau už Rumunijos ribų.

Nuo to pasikalbėjimo praėjo 
keli mėnesiai. Kita scena jau 
rodosi Rumunijos kalėjime. Pri

žiūrėtojas pranešė, kad Karil 
pasiimtų savo ryšulį ir eitų. 
Nuvedė pas kalėjimo komen
dantą.

“Ar ką nors ypatingo nesap
navai šią naktį?” komendantas 
teiraujas juokaudamas.

“Ne, nieko”.
“Kiek laiko buvai kalėjime?” 
“Dvejis metus”.
“O kiek iš viso turėjai bū

ti?”
“Penkiolika”.
Karil gerai atsimins tolimes

nį komendanto iškilmingą pa
aiškinimą. kad partija esanti 
kilniadvasė: kad jam suteikianti 
amnestiją; dabar jis galįs eiti.

Kalėjimas nupirko jam tre
čios klasės bilietą ir paleido 
namo — kelis šimtus mylių. 
Per dieną nieko negavęs valgy
ti. pasiekė šeimą. Nei žmona 
nei duktė nieko apie paleidimą 
nežinojo. “Ėjo toki kvapai, 
lyg jis būtų išimtas iš lavoni
nės”, liko toks dukters įspū
dis iš ano tėvo pasirodymo.

Karil dar nebuvo laisvas. 
Kasdien jis turėjo registruotis 
saugume. Tik po 67 dienų jam 
įteikė du lėktuvo bilietus. Tik 
du. Tik jam ir žmonai. Vaikai 
turi pasilikti. Tėvai apsispren
dė vykti. Gal būti už Rumuni
jos geriau galės kovoti dėl vai
kų išleidimo.

Penkios minutės prieš lėktu
vui išeinant, atvedė juodu į 
lėktuvą, Įdavė vizas — ir vis
kas. Jokių pinigų kelionei. Kai 
Paryžiuje nusileido Orly aero
drome, teko peštiem keliauti 
iki artimiausio pažįstamo. Pas 
jį sužinojo, kad juos išpirko 
Martinu, kurio jie nematė 25 
metus. . . Išpirko juos ir vai
kus.

Bet vaikų neišleido ir neišlei
do. Martinu tada liepė savo pa
tikėtiniui išrašyti du čekius po 
5.000. Vieną atidavė, o kitą su
laikė, kol vaikų nėra.

Karil išbuvo Paryžiuje pus
meti. Vis laukė. Pasiskolino dar

3,000 dol. ir juos pridėjo prie 
anų 5000 už vaikus. Pagaliau 
1962 rudenį visa Karil šeima 
galėjo pasiekti New Yorką. Už 
juos, keturis, buvo sumokėta 
13,000 dol.

—o—

Rumunija tokia žmonių pre

kyba, pastebėta, verčiasi nuo 
1961. Apie 5,000-10,0 00 žmo
nių pardavė. Pelnė bent 20 mil. 
Esą numatyta buvo parduoti 
apie 70.000 ir tokiu būdu pel
nyti 210,000,000 dol.

Feighano- komitete buvo ži
nomas ir tos prekybos agentas 
Vakaruose, vardu Jacober, Ru

munijos žydas, kurio biznio įs- 
tagia buvo Londone (dabar per
kelta jau į Maroką?). Jam mo
kėjo 10 proc., kitos pajamos 
ėjo į fondą Rumunijos preky
bai su užsieniu.

Apie 50 proc. Jacober klien
tų esą žydai. Rumunijoje nuo 
nacių persekiojimo liko gyvų 
350,000 žydų, kurie netinka ir

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

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

VISI BENDROM JĖGOM-STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS •

• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS

• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

KĄ PASIRYZOME — ĮVYKDYSIME!

DABAR YPAČ REIKALINGA JCSŲ ALKA 
ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

SiunCiu auką ......... statybų fondui ir prašau Įrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius j:

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

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

ADRESAS .................. -................................ ............. -.......................

i Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

LIETUVIŠKAIS ORNAMENTAIS papuošta skautų eglutė Brooklyne per 
jų Kūčias. Nuotr. R. Kisieliaus.

“socialistinei statybai”, nes ne
nori atsižadėti savo tikėjimo. 
Juos tad mielai ir “išparduo
da”.

Apie šią žmonių prekybą ži
no Amerikos ir kitos vyriausy
bės. Žiūri pro pirštus. Pasak 
vieno žydo, mes išgelbstime to
kiu būdu daugel žydų. Mes pa
darėm klaidą, kada nesutikom 
duoti naciam 10,000 sunkveži
mių už 250,000 žydų. Tos klai
dos netinka kartoti.

Čia minėta prekyba tik Ru
munijos. Bet Feighano komite
te esama žinių apie tokios pat 
rūšies prekybą Bulgarijoje, 
Lenkijoje.

AR ŽINAI,
kas jj paskatino žudyti?

•Los Angeles betardant Wy- 
ne Lee Welch, 18 metų filoso
fijos studentą, kuris rugpiūčio 
12 iš pasalų nušovė du sunkve
žimio tarnautojus. paaiškėjo 
žudymo priežastis. Studentas tų 
vyrų net nepažįstąs, su jais jo
kio reikalo neturėjęs. Bet jis 
mėgstąs literatūrą. Jis su užsi
degimu kalbėjo apie prancūzų 
poetus Baudelaire, Rimbaut, 
apie egzistencialistus. Minti iš- 
praktikuoti žudymo pergyveni
mą jam atėjo beskaitant pran
cūzų Albert Camus romaną — 
“The Stranger”, kurio scena su 
arabo nužudymu jam labiausiai 
įstrigusi atmintin.

VI. Bakūrio ir pono Mizerijos vaidmuo informacijoj
Naujienos gruodžio 15 pa

aiškino, kaip nutiko, kad nuo 
lapkričio 13 manifestacijos nei
giamo aprašymo atsiribojo VI. 
Bakūnas, kurio pavardė buvo 
suminėta kaip pranešėjo iš New 
Yorko. Pagal dabartinį Naujie
nų aiškinimą buvo du prane
šėjai. VI. Bakūnas parašė lai
kraščiui atviruką: kitas prane
šėjas perdavė informacijas te
lefonu. Tai buvęs “vienas žino
mas ir Įtakingas lietuvių veikė
jas”, kuris pasakęs, kad jo 
“pranešimas tikras”, bet “kon
fidencialus”.

Naujienų redakcija iš dviejų 
pranešimų padarė vieną. Iš Ba- 
kūno atviruko, paėmė manifes
tacijos dalyvių skaičių —7,500. 
nors antras pranešėjas sakė ki
tokį skaičių — 8.000. Anot re
dakcijos. “nebuvo pagrindo juo 
(Bakūnu) betikėti”.

SPAUDA

simą: kodėl? Ar tai iš tikro 
“•kažkas nauja”, kas kyla iš dog
mų, iš istorijos ar iš egzisten
cinių gyvenimo reikalų? Ar tai 
reiškia dingimą luominio skir
tumo, dėl kurio pasauliečiai 
apaštalavime tebuvo lig šiol 
dvasininkų įrankiai? Šitie klau
simai keliami dėl to, kad luo
minė riba tarp dvasininkų ir 
pasauliečių pastaruosius paliku
si nesidomėjime, tyliame nusi
sukime nuo apaštalavimo akci
jos.

Pirmasis i klausimus atsilie
pė kun. dr. Petras Celiešius 
Drauge gruodžio 18 ir 24. Jis 
aiškina, kad dėl to naujumo 
“■principiškai nieko nėra nau
ja. o metodiškai labai daug ...” 
Metodiškai duodama pasaulie

čiam iniciatyva vesti misijų 
darbą ne tik religiniu atžvilgiu, 
bet ypač visoj kultūrinėj plot
mėj; pakrikštytas žmogus savai
me turi apaštalavimo teisę bei 
pareigą; jurisdikciniu pęžiūriu 
reikia įgaliojimo.

Jurisdikcijos prasme apaštala
vimo darbe reikia įgaliojimų 
ne tik pasauliečiam, bet ir že- 
mesniesiem dvasininkam. Čia 
reiškiasi skirtingas rangas (au
torius nevadina luomas) pagal 
atliekamas funkcijas.

Pokalbis pradėtas labai teo
rinėje plotmėje. Gal pradžiai 
tai reikalinga. Bet siekiant iš 
pokalbio praktinės vertės, reik
tų kalbėti apie atskirų kraštų 
atskirus konkrečius klausimus, 
kurie liečia kunigų ir pasaulie
čių bendradarbiavimą apaštala
vimo darbe.

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
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ................  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, 246-02 15
• 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 3-8a69
• 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 Mam Street .........................  MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave........... PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ........ HU 1-2730
• 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

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 i 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

Bakuno vertinimą laikraštis 
praleido, o Bakūnas savo at
viruke buvo rašęs: “Salėje pro
grama praėjo labai sklandžiai 
ir sudarė gero įspūdžio. Pati ei
sena didesnio pašaliečių dėme
sio nesukėlė. Bendrai —mani
festacija reikia laikyti pavyku
sią”. Šio vertinimo vietoje įdė
jo kitą vertinimą — ano “žino
mo ir įtakingo veikėjo”, kuris 
buvo griežtai kritiškas. Patys 
aštriausi jo išsireiškimai <“mi
zerija” ir t.t.) nebuvo pacituo
ti”.

Redakcija apgailestavo, jei 
VI. Bakūnui susidarė dėl to 
nemalonumų, o aną “įtakingą 
ir žinomą veikėją” (tegul jis 
bus. sakysim, ponas Mizerija) 
paliko ir toliau nežinomą.

Pasauliečiai ir kunigai aiškina
si.

Aiduose Nr. 8 Antanas Ma
ceina pradėjo “dvasiškių ir pa
sauliečių pokalbį” ryšium su 
Vatikano kensilijos deklaracijo
je išryškinta pasauliečių role 
apaštalavime. Jei pasauliečių 
apaštalavimas skelbiamas kaip 
“naujiena”, kaip “kažkas nau
ja”; jei pasauliečių apaštalavi
mas labai teigiamai vertina
mas. tai autorius ir kelia klau-

ŽYDAI APIE SAVE: apie Izraelį ir vei
kėjus iš Lietuvos— Izraeliui paramos, pagal 

Jewish Press. Amerikos žydai 
1965 turėjo sudėti 39 mil., per
eitais metais jiem buvo skirta 
36 mil. Visų kitų kraštų žy
dam kvota skirta 16 mil., per
nai buvo 14 mil.

— Izraely gyventojų 1965 va
sarą buvo 2.5 mil. Tarp jų 300, 
000 arabų. Per artimiausius 
penkerius metus laukiama 250, 
000 naujų imigrantų. Tačiau du 
trečdaliai tų, kurie atvyko per 
paskutinius 'ketverius metus, 
nesą įjungti į vietos gy
venimą — darbo, buto, 
mokymo atžvilgiu. A pie 20 
proc. tų žydų, kurie atvyksta į 
Izraelį iš Vakarų, grįžta iš Iz
raelio atgal. Priežastis — juos 
nedraugiškai sutinka vietiniai 
gyventojai.

— Vedybų skaičius per me
tus nukrito iš 7.3 iki 6.9 vie
nam tūkstančiui gyventojų, di- 
vorsu skaičius pakilo iš 1.0 iki 
1.2. '

— Nobelio laureatų tarpe žy
dai sudaro 12 proc. o pasaulio 
gyventojų tarpe žydai sudaro 
pusę procento.

— Tarp žydų veikėjų, ku
riuos paskutiniuose numeriuo
se aprašinėja Jewish Press, 
Meyer Machtenberg, pagarsėjęs 
chorų organizatorius ir diri
gentas, kurio senelis kilęs iš 
Vilniaus. Pats Machtenbergas 
1922 Vilnių taip pat aplankęs.

Kitas minimas veikėjas — 
istorikas, žurnalistas, teisinin
kas Harry Simonhoff, kuris bu
vo gimęs Lietuvoje ir 3 metų 
su tėvais atvykęs į Ameriką. 
Tėvas — rabinas.

Pasikalbėjimas apie Goldber-

Kalifornijoje privačiame pri
ėmime kalba kilo apie naująjį 
ambasadorių Goldbergą. “San 
Francisco” magazino leidėjas 
prisipažino sykį padaręs ne
malonią klaidą: 'kreipęsis kaip 
į “ambasadorių Goldsteiną”. 
Tada vyr . teismo pirmininkas 
Warrenas prisipažino padaręs 
dar didesnę klaidą, kreipdama
sis į jį kaip į “teisėją Goldwa- 
terį”.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

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

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

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

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

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

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!
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Mintys 1965 metus palydint
Norėtųsi pasidžiaugti visu 

tuom, ką atskiras asmuo ir mū
sų bendruomenė šiais metais 
yra pasiekusi, pridėjus sunkaus 
darbo bei aukojimosi pastangų, 
kuriuos sumanymus pavyko Į- 
gyvendinti. Jei kiekvienas ran
kų darbas žmogų gerokai nu
vargina, tai kartais net dau
giau išvargina nugalėjimas Įvai
rių kliūčių, siekiant užsibrėžto 
tikslo. Tačiau po viso to, koks 
didelis būna džiaugsmas, gerą 
bei kilnų tikslą pasiekus! Tur 
būt, lyg ans jūreivis, okeane 
išgyvenęs audrų siaubą, džiau
giasi sveikas Į krantą, išlipęs, o 
tie visuomenininkai-veikėjai at
likę šventą pareigą tėvų žemei.

Kalendorine tvarka išvardint 
visus lietuviškos bendruome
nės pasiektų sumanymų taškus, 
reiktų daug laiko ir kruopštaus 
skaičiavimo. Todėl čia nesi- 
•kartosime, juoba, kad apie tai 
daug kartų skaitėme gražių pa
sisakymų spaudoje.

Užsiskleidžiančių metų užra
šuose buvo keli šviesesni taš
kai, kaip kokie astronautų žy
giai: po jaunimo kongreso To
ronte sekė jaunimo iniciatyva 
suorganizuotas lapkričio 13 žy
gis i Jungtines Tautas New 
Yorke. Aišku, tai patys šviesiau
si taškai. Tad ir už visas geras 
širdis žmonių, kurie tuos žy
gius visokeriopai parėmė, ma
no supratimu, dabai praverstų 
Naujuosius Metus sutinkant vi
sose lietuvių bažnyčiose sugie
doti: Te Deum Laudamus ...

★
Bet kaip visuomet ir visur 

pasitaiko didesnių ar mažesnių 
spragų-spragelių. todėl geras 
skaitytojas atleis man, jei aš 
priminsiu ir tai, kas mūsų šir
džių nesušildo didesne lietuvio 
meile.

Neseniai skaičiau mūsų spau
doje, rods, nežymią žinutę, kad 
toli Italijoje pora jaunuolių- 
mcksleivių iš saleziečių gimna
zijos lapkričio 2 nuvyko i Švei

LUIS COLOMA

TAI BUVO
ŠVENTAS
ŽMOGUS

(6)
Vargšas jaunikaitis jautė, 

kad ta kažkokia kankinama bai
mė ir netikrumas slopina jį 
taip, kaip kad ji slopino sunki 
saliono atmosfera. Jis staiga at
sitraukė nuo katafalko ir iki 
galo atidarė langą; nakties vė
jelis gaivia vilnimi siūbtelėjo i 
kambarį ir aiškiai pasigirdo bal
sas panaktinio šaukiančio ant
rą valandą, o jo šauksmą lydė
jo tas dievotas šūkis, Įėjęs Į pa
protį Andalusijoje.

— Būk sveika, Skaisčiausio
ji Mergele!

Tas šūkis priminė Lorenzui 
bundančios dienos iškilmę, jos 
vigilijos linksmumą, priminė 
jam tą nesuteptą mergelę, kuri 
paprastai žmogui apsireiškia 
aukščiausia viršūne saldaus, 
veiklaus, gilaus, neriboto gailes
tingumo, kuris savo motiniško
mis rankomis apima tiek dė
kinguosius, tiek nedėkinguo -
sius, kaip tas dangaus skliau- ną.
tas, kuris apjuosia visą pasaulį. Lorenzo susiūbavo, kaip stip- 

Lorenzo atrėmė kaktą į kata- raus smūgio ištiktas žmogus;
f alko kraštą ir sukalbėjo, vieną rankos ėmė jam virpėti, jis su- žemyn; bet jis tik ištiesė su
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carijos Lugano miesto kapines 
ir tenai, dideliu vargu vos be- 
suradę, uždegė žvakutę ant pre
lato K. šaulio kapo ...

Prel. Kazimieras Šaulys, Kau
no arkivyskupijos generalvika
ras, apaštališkas protonotaras, 
Kauno kunigų seminarijos ir 
Vytauto D. universiteto Kaune 
profesorius, tik ką prieš metus 
miręs, o jo kapas pamirštas, tik 
mažyte ištrukusia vėliavėle te- 
pažymėtas, laukų žole apaugęs.

Prel. K. Šaulys, kiek aš pri
simenu, draug su kitais lietu
viais profesoriais, kaip Januš
kevičium, Maironiu. Dambraus- 
ku-Jakštu, Skvirecku, Paltaro
ku, pirmieji išėjo Į atviras 
grumtynes už atlietuvinimą 
Kauno dvasinės seminarijos, 
kuri vysk. M. Valančiui ją at
kėlus iš Varnių, vadinosi “Že
maičių”, bet joje šio amžiaus 
pradžioje nei lietuviškos, nei 
“žemaitiškos” dvasios veik ne
bebuvo. Prel. K. Šaulys, kuris 
dirbo toje seminarijoje beveik 
40 metų, lygiai kaip Kauno ku
rijoje ir universitete, mirė, 
kaip daugelis tremtyje, varg
šu ir niekam iš jo buvusių mo
kinių neatėjo galvon bent jo 
kapą jo vardo Įrašu paženklin
ti! Kiekvienais metais tai vie
nas, tai kitas kunigas vasaros 
metu lankosi Europoje, vadi
nas, tą gali padaryti savęs ne- 
nuskriausdami. . .

Ta pačia proga gal vertėtų 
ir kitą dalyką prisiminti, bū
tent, vysk. Kazimiero Paltaro
ko monografiją, kurią prieš 
geroką dešimti metų buvo be- 
pasišaunąs redaguoti jo buvęs 
sekretorius kun. J. Gasiūnas, 
bet ir apie redaktorių (in spe) 
ir apie monografiją nieko ne
girdėt. Gaila. Gal ir čia esa
ma didelio apsileidimo, nes pa
jėgių žmonių-kunigų ir su dak
tarų titulais yra daug, ir su ga
bia plunksna, todėl negalima 
“žmonių stoka’’ teisintis. Kad 

(nukelta į 5 psl.) .

ir antrą kartą, maldas kurias 
mokėjo. Nuostabus dalykas! 
Tos pačios maldos, kurios se
niau jam atrodė tuščios, pap
rastas garsas, rutiniškas žodžių 
griozdinimas, dabar nelaimės 
nušviestos, Įgijo jam gilios, pa
kilios prasmės.

Jau švito, kada Lorenzo pa
kėlė galvą, senai Manuelai, pa
maniusiai kad jis užmigo, pa- 
kračius ji už rankos.

Veltui padori moteriškė pri
kalbinėjo jį, kad atsigultų ir 
truputį pasilsėtų. Lorenzo ne
sutiko, tik paprašė, kad jam 
atneštų puodeli sriubos. Kada 
apie ketvirtą valandą popiet 
pažįstami ir bičiuliai ėmė rink
tis laidotuvėms, Lorenzo dar 
vis sėdėjo nejudėdamas kata
falko papėdyje.

Po kurio laiko pasigirdo iš 
lėto prisiartinančių žingsnių 
garsas; tai buvo kunigai, kurie 
turėjo palydėti gedulingą eise-

Pabaltiečių laisvės delegaci
ja, susidedanti iŠ Ainso Heino 
(estų atstovo), Juozo Miklcvo 
ir ispaniškai kalbančių Vikto
ro Kondrcto (delegacijos vado
vo) ir Kazimiero Žoiomskio, 
gruodžio 20 lankėsi Peru res
publikos Nuolatinėje Misijoje 
prie Jungtinių Tautų. Po to, 
delegacija pačioje Jungtinių 
Tautų būstinėje buvo priimta 
Peru delegacijos Generalinės 
asamblėjos sesijoje ambasado
riaus Jose V. Larrabure. Pasi
matyti su pabaltiečių delega
cija ambasadorius atėjo iš Poli
tinio komiteto posėdžio, kur 
buvo svarstomi intervencijos 
klausimai. V. Kondrotui pri
stačius (ispanų kalboje) Pabal
tijo bylos reikalą ir prašymą Į 
vyriausybę iškelti Lietuvos, Lat
vijos. Estijos laisvės bylą Jung
tinėse Tautose, ambasadorius 
Jose V. Larrabure atsakydamas 
pareiškė: Visi Lotynų kraštai 
yra su jumis. Šioje Generalinės 
asamblėjos sesijoje daugelis 
valstybių jau kalbėjo apie Pa
baltijo kraštus, kaip apie sovie
tų intervencijos juodžiausią au
ką. Pažadėdamas perduoti savo 
vyriausybei dokumentus, priim
tus Madison Square Garden, 
ambasadorius užtikrino, kad Pe
ru delegacija Jungtinėse Tauto
se kaip ir jo vyriausybė padės 
Pabaltijo tautoms visomis ga
limomis priemonėmis.

LAPKRIČIO 13 manifestacijos apyskaitynieme susirinkime gruodžio 18 Apreiškimo parapijos salėje. Pir
moje eilėje eilėje iš k. j d. J. Šlepetys, V. Volertas, J. Jasaitis, dr. P. Vileišis. Nuotr. R. Kisieliaus.

sileido ant kelių, remdamas 
kaktą į artimo fotelio atkaltę, 
ir pasiliko taip nejudėdamas. 
Dvasininkai užtraukė De pro- 
fundis, gedulingą, savo mono
tonija iškilnų himną, žadinantį 
vaizduotėje mintį apie tą amži
nybę, tokią pat monotonišką, 
nes be pradžios, be pertraukos, 
be pabaigos ir be permainos. 
Lorenzo klausės, nepraleisda
mas nė vieno garso, paskui gir
dėjo lengvą šlamesį švęsto van
dens lašų, krintančių ant gra
bo, ir judančių sutonų šnabždė
jimą. Paskui jo ausis pasiekė 
kitas garsas, lyg kas nešė sun
kią naštą, ir kelių žmonių pūš- 
kavimą, išgirdo sunkius žings
nius, tarsi Įsikalančius į aslą, 
paskui viskas nutilo.

Lorenzo pakėlė galvą; kata
falkas buvo tuščias, salionas 
taip pat. Tada jis suprato, kad 
net ir tos saujos dulkių nepali
ko jau jo tėvo, ir didelis sun
kus sielvartas, kuris perima iki 
kaulų smegenų, ir, rodos, juos 
atplėšia nuo kūno, sukrėtė jį 
visą.

Jis išbėgo, kaip iš proto iš
ėjęs, iš saliono, pralėkė per ga
leriją ir Įsikabino į balkoną, iš 
kurio galėjo pamatyti savo tėvo 
grabą leidžiantis paskutinį kar
tą nuo laiptų ant keturių grab- 
nešių pečių.

Sančo, kuris jį matė išbė
gant, nusiskubino paskui jį ir 
pagriebė už rankos, bijoda
mas, kad Lorenzo nesimestų

Jau gruodžio 18, Komiteto 
Lietuvos Nepriklausomybei at
statyti užbaigiamajame ataskai
tiniame susirinkime buvo pra
nešta, kad Hondūro valstybės 
atstovas Jungtinėse Tautose, 
svarstant pačių sovietų Įneštą 
intervencijos klausimą (viena
pusišką dėl Vietnamo ir Domi
ninkonų respublikos), iškėlė so
vietinės intervencijos pasireiš
kimą Europoje ir kaip tokios 
pavyzdį nurodė sovietinę inter
venciją Pabalty. Tuo pačiu čia 
priminsime, kad pabaltiečių de
legacijai, vizitavusiai Hondūrą, 
vadovavo Elona Vaišnienė. Ya
le u-to doktorantė. Apie Hon
dūro pasisakymą sovietinės ag
resijos klausimu, mums tuoj tą 
pačią dieną pranešė kita vizituo
jama misija, išskirtinai mums 
draugiška. Konstatavo, kad šio
je Generalinės asamblėjos sesi
joje Lotynų kraštai sovietų in
tervenciją Baltijos valstybėse 
ims argumentu, siekdami at
mesti ar pakeisti sovietų pa
siūlyto intervencijos klausimo 
formulavimą. Ir gruodžio 20 
Politinio komiteto posėdyje so
vietai tapo atremti. Vienbalsiai 
buvo priimta rezoliucija, smer
kianti visas intervencijas viso
se šalyse, t.y. Įskaitant ir so
vietinę intervenciją, šioji re
zoliucija sekančių metų Gene
ralinėje asamblėjoje gali tapti 
viena iš parankiausių atramų 

gniaužtas kumsčias į grabą ir 
sušuko, grikšėdamas dantimis:

— Išneša ji! Ak .. .išneša!
Paskui jis paslėpė veidą 

ant svainio krūtinės ir jau ne
tarė nė žodžio. Priešingai jis 
nesipriešindamas davės nuve
damas i miegamąjį, kur jį nu
rengė ir pagulddė Į lovą, kaip 
serganti vaiką.

Sančo pasiliko prie jo iki va
karo, o kada pagaliau atsikėlė 
pasistiprinti, Lorenzo prilai
kė jį už rankos, labai tyliai 
tardamas:

— Sančo. ar turi rąžančių?
Sančo nubėgo Į tuščią Loli

tos kambarį, išvartė visas jos 
dėžutes ir stalčius, pagaliau, ra
dęs komodos kampe rąžančių iš 
perlinės masės, greitai sugrįžo 
i Lorenzo miegamąjį ir metė 
ji jam ant lovos tardamas:
' — Še!

Su kai kuriais įspūdžiais bū
na taip pat, kaip su kai kuriais 
paveikslais: reikia Į juos žiūrė
ti iš tam tikro atstumo, kad 
būtų galima Įkainoti visą jų 
vertę.

Trys dienos po don Benito 
laidotuvių, kada jau išsisklaidė 
debesis bičiulių, kuris papras
tai panašiomis aplinkybėmis 
apsupa šeimą jai guosti, išblaš
kyti ir dažnai jai įsipykti, do
na Tula ir jos vaikai grįžo į pa
prastas gyvenimo vėžes ir tada 
pajuto, visu platumu, neužpil
dytą tuštumą, kurią tas nuos
tolis paliko jų sielose. 

mums keliant Pabaltijo bylą 
Jungtinėse Tautose. Tas tikėti
na tuo labiau, kadangi visa eilė 
šalių jau sėkmingai naudojo Po
litiniame komitete sovietų in
tervencijos Pabalty pavyzdį. Šis 
atvejis džiugiai nuteikia Žygio 
į Jungt. Tautas tęsėjus. Kaip 
jau buvo pranešta anksčiau, už 
bekompr a mišinius visų tautų, 
jų tarpe ir Pabaltijo, laisvo ap
sisprendimo principus tvirtai 
stovi naujosios Afrikos valsty
bės. Lotynų Amerikos kraštai 
mums rodo daugiau negu pa - 
syvų prielankumą ... Misijų

J. Rajecko, Lietuvos atstovo, sveikinimas JAV lietuviams
Esame Šv. Kalėdų ir Naujų

jų 1966 metų išvakarėse.
Šiąja besibaigiančių metų 

proga su pasitenkinimu prisi
menu visų lietuvių veiksnių, or
ganizacijų, spaudos bei pavie
nių ‘lietuvių pasišventusią veik
lą JA Valstybėse I-ietuvos la
bui.

JAV lietuviai ypatingai šie
met pasižymėjo nepaprastu or
ganizuotumu ir veikla. Laisvai, 
nevaržomai ii- viešai, gausiom 
progom, pasisakyta prieš Lietu
vos okupaciją. Protestuota 
prieš ją, užsistota už užčiaup
tų lūpų pavergta tautą ir ieš
kota politinės paramos ginti

Pirmą sielvarto momentą ma
žai svarstoma, ir smarkus smū
gis paveikia sielą, kaip kūniš
kas smūgis, kuris pajaučiamas 
sukrėtimu, bet ne skausmu. 
Tik vėliau, kada žaizda tarsi 
atvėsta, žmogus patenka i blo
gesni, kaip pirma, stovį, kad ir 
ant pažiūros ramesni; jam i gal
vą grūdas liūdnos mintys, o pa
slėptas karštis, rodos, ji sude
gins lengva ugnimi.

Niekur negalima buvo suras
ti paskutinės don Benito valios, 
ir tas jo neapsižiūrėjimas išaiš
kino šeimai paskutinį pilną bai
mės vargšo senio šauksmą: Tes
tamentas! kuriam prieš tai nie
kad neskyrė jokios svarbos.

— Vargšelis! — mano bran
giausias — šaukė dona Tula, 
liedama sriautus ašarų. — Dar 
paskutinę valandą apie mus 
galvojo!.. Ak Dieve! Nebuvo 
pasaulyje tokio vyro ir tokio 
tėvo! Tai buvo šventas- Tai bu
vo šventas.......

Pagaliau buvo sutarta surašy
ti įvairių don Benito turtų in
ventorių ir perduoti reikalus 
namų advokatui. Vieną dieną, 
po pietų, Lorenzo užėjo į savo 
tėvo kabinetą, Į kurį nuo ano 
pirmo lemtingo priepuolio die
nos dar niekas nebuvo pa - 
žvelgęs. Viskas čia buvo, kaip 
savininkui gyvam esant, neju- 
doma tuo baisiu daiktų negy- 
vumu, kuris kažkuo savyje pa
nėši į suparaližuotą gyvenimą. 

lankymas tęsiamas.
Pabaltiečių laisvės vizitų da

lis įvyko pačiame Jungtinių 
Tautų pastate kas leido geriau 
pajusti šios Generalinės asamb
lėjos pulsą. Daugelis mus pri
ėmusių Misijų atstovų pasisakė 
patys stebėję Lapkričio 13-sios 
demonstraciją. Ir nenuostabu, 
nes daugelio kraštų Misijos Įsi
kūrusios rajone, per kurį pra
žygiavo lietuvių tūkstančiai. 
Pav.. Peru Misijos langai išei
na į aikštę, kur lapkričio 13 su
site kė demonstrantai. Žygis į 
Jungtines Tautas už Lietuvą yra

Lietuvos teisėms į nepriklauso
mybės atstatymą.

Tai ryškiai pasireiškė sąskry
džiais lietuvių studentų prie 
Baltųjų Rūmų, Bal.tiečių mani
festacijomis Washingtone, Chi- 
cagoje, Hartforde, pasaulinė
je parodoje ir kitur.

Jaunimo metų išvakarėse 
lietuvių jaunimas ypač didingai 
pasireiškė lapkričio 13 d. Ma
dison Square Garden New Yor
ke. Ten bei žygiu į Jungtines 
Tautas jaunatvišku ryžtu bei 
entuziazmu pasisakyta už Tėvų 
Žemės pavergtos tautos teisių 
atstatymą.

Kol esama taip ryžtingo ir 
pasišventusio jaunimo, senes
nioji karta gali būti rami dėl 
ateities pastangų Lietuvos Ne
priklausomybei atstatyti.

Tėvynės meilė šiemet vienin
gai suliepsnojo visų lietuvių 
širdyse. Tos eisenos nebuvo ver

Duoninius grudus uždrausta sėti
Darbininko 73 Nr. skaičiau 

straipsnį: “Ar galima Lietuvo
je namie kepti duoną”. Man te
ko Sovietijoje ir ckupotoje Lie- 
tuyoje išgyventi apie lo metų, _ia-ligonkis lankyti, kitame ląn-
ir gerai prisimenu, kodėl duo
na nekepama namie, bet kiek
vienas stengiasi nusipirkti. Ži
noma, visai tiksliai pasakyti, 
kaip yra viename ar kitame ra
jone. neįmanoma. Mat. kiekvie
name krašte ar rajone yra at
skiri režimai. Tai priklauso nuo 
komunistų partijos rajkomo se
kretoriaus ir rajono vykdomo
jo komiteto pirmininko. Dėl to 
viename rajone būna viena 
tvarka, kitame kita.. Pvz. viena
me rajone uždrausta bažnyčios

< 
Gilumoje stovėjo dvi didelės < 
raudonmedžio šėpos, kuriose < 
buvo laikomi šeimos popieriai; < 
kairėje — nedegama spinta < 
slaptu mechanizmu; viduryje— < 
didelis sunkus rašomas stalas < 
su daugybe stalčių ir aukšta < 
atkaltinė kėdė, iš kurios don < 
Benito buvo tiek kartų dogma- < 
tizaves. <

Ant rašomojo stalo gulėjo < 
mandagus gubernatoriaus laiš- < 
•kas su pakvietimu Į tą pokyli, < 
kurį kitas netikėtas pakvieti-į 
mas sukliudė, o byloje buvo pa- < 
ties don Benito nepabaigtas < 
laiškas, datuotas tą pačią lem- < 
tingą Visų Šventų dieną, ra- < 
šytas Madride gyvenančio don į 
Narcizo Perez reikalu. į

Lorenzui iš krūtinės išsiver-< 
žė atdūsis, panašus į goktelėji-į 
mą; visus tuos popierius jis nu- į 
stūmė Į stovintį šalia rašomojo į 
stalo gurbą ir ėmė peržiūrinėti į 
dokumentus, kurie buvo abie-< 
jose šėpose. Tai buvo daugiau- į 
šia hipotekiniai išrašai ir įvai- < 
rių turtų nuosavybės dokumen- < 
tai. Viename kampe Lorenzo < 
atrado aktus bylos, kurią iškė- < 
lė jo tėvui tiesioginiai Įpėdi- < 
niai to milijoninio dėdės, ku- < 
ris buvo jį padaręs savo visuoj 
tiniu Įpėdiniu. Lorenzo prisimi- < 
nė, kaip vaikystėje girdėjo apie < 
tą bylą ir apie skurdą, kuriame < 
pasiliko priešinga pusė, — naš-< 
lė su dviem vaikais. — kai bu- < 
vo padarytas don Benitui pa-< 
lankus sprendimas.

(Bus daugiau)

ir turi būti tęsiamas. Sumanaus 
akademinio jaunimo įsijungi
mas i Misijų lankymą priduo
da vizitams gražaus dinamizmo. 
Gražiu pavyzdžiu čia yra dvide
šimtmetis venecuelietis lietuvis 
studentas Viktoras Kondrotas, 
kuris iš dešimties jam pavestų 
kraštų jau sėkmingai aplankė 
devynias. Sekančiuose žings
niuose dėl Lietuvos reiks atski
rai veikti kraštų vyriausybes ir 
tai bus pasaulio lietuvio parei
ga.

Juozas Miklovas,
Žygio į JT koordinatorius

gų manifestacijos, kokias Lietu
vos pavergėjas praktikuoja. Dar
gi Lietuvos okupantas nega
lėjo nutylėti laisvų lietuvių at
kirčio į jo tariamo išlaisvinimo 
minėjimą.

Giliai nuoširdžiai visiems dė
koju už besibaigiančių metų 
veiklą dėl Lietuvos.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju 
už gausius sveikinimus bei lin
kėjimus švenčių proga.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1966 
Metų proga sveikinu visus ge
ros valios tautiečius.

Linkiu jiems, kad' Naujie
ji Metai, su lietuvių jaunimo 
talka, atneštų palaimos Lietu
vai. pavergtai lietuvių tautai ir 
visiems, kurie už jas. kovoja.

Tikėkime, anksčiau, ar vėliau 
— mūsų bus ateinanti metai!

J. Kajeckas, 
Lietuvos Atstovas.

Washingtonas. 1965.XII. 20 d.

varpais skambinti ir aplink baž
nyčia iš oro pusės eiti su pro
cesija, o kitame tai galima. Vie
name rajone kunigam uždraus 

ko sergančiuosius ligoninėse ir 
namuose. Tas pats ir su duonos 
kepimu.

Pirmiausia. Gerai duonai iš
kepti. reikia turėti švarių ir ge
rų duoninių grūdų, o iš kolcho
zų gaunami grūdai yra neišvaly
ti nuo piktžolių sėklų; visi ge
resnieji grūdai atiduodami val
stybei. Turimuose privačiuose 
sklypeliuose yra uždrausta sėti: 
rugius, kviečius, žirnius, lei
džiama tik miežius. Ne visuose 
kolchozuose darbininkai gauna 
partijos nustatytą normą (iš
skiriant pavyzdinius kolchozus, 
kurie rodomi užsieniečiams, ku
riuose darbininkas gauna i die
ną iki 15 kg. grūdų), bet vidu
tiniškai gauna už darbadienį 2- 
3 kg., nors ir geriausias der
lius būtų. Atsilikusiuose kolcho
zuose darbininkas tegauna į die- 
hą apie 80-100 gr. grūdų ir ta
da tikrai “nebereikia” ... na
muose kepti duoną.

Iš okupuotos Lietuvos Br. 
Gustas spaudoje pasigyrė, kad 
gerai gyvenąs savo sklypelyje, 
pasisėjęs net miežių... O ko
dėl nepasisėjo rugių ir kviečių, 
kurie daug brangesni negu mie
žiai? Kodėl sklypeliuose už
drausta sėti duoniniai grūdai?

Kartą važiavau per Kavarsko 
miestelį. Prie kapinių viename- 
privačiame sklypelyje pamačiau 
bręstančius rugius. Sutikęs vie
ną partijos pareigūną paklau
siau: kodėl privačiame sklypely
je rugiai pasėti? Man paaiški
no, kad tai vienos moters in
validės, kuri negali vaikščioti ir 
iš kolchozo nieko negali pavog
ti. Toks atsakymas mane nu
stebino. Prašiau toliau paaiškin
ti, kodėl draudžiama sėti duo
ninius grūdus. Jis man paaiški
no: jei mes visiems laisvai lei
sime sėti, tai prasidės didelės 
grūdų vagystės iš kolchozo ir 
bus sunku sukontroliuoti, iš kur 
tie grūdai: iš privačio sklypelio 
ar pavogti iš kolchozo. Todėl 
ir Br. Gustas Lietuvoje tegali sė
ti savo Sklypelyje tik miežius, o 
ne kitus duoninius grūdus.

(nukelta į 6 psl.)
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Prez. Lyndon B. Johnson, sausio 20 pradėjęs naują prezitentavimo termi
ną.

w

Winston Churchill, miręs sausio 
24.

Adlai Stevenson, miręs liepos 14.

-^•ž

Amerikos daliniai Domininkonuose.
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Gemini 7 susitinka su Gemini 6.

1965 metų apžvalga
Buvo dvi ašys, apie kurias 

sukosi metų/įvykiai ir pasaulio 
dėmesys — karas Vietname ir 
Vatikano U konsilija su popie
žiaus Pauliaus akcija už taiką.

Metų pradžioje LBJ siekėsi 
bendradarbiauti su Maskva, 
'kviestis jos vadus ir pats lau
kė jos kvietimo, bet Maskva 
atnaujino šaltąjį karą prieš 
.Ameriką kaip tik dėl Vietna
mo. Europiniai sąjungininkai 
tapo Amerikai abejingi, o loty
nų Amerikos valstybėse buvo 
pasėtas Įtarimas,, kai Amerika 
sukliudė komunistinio pervers
mo pasisekimą Santo Domingo. 
Viduje pilietinių teisių kovoto
jai pakreipė savo veiklą drau
gėn su komunistais ir pacifis
tais, reikalaujančiais baigti ka
rą Vietname. Prezidentas ir jo 
vyriausybė laikosi savo linijos, 
dėl to, kad jaučia stiprią at
ramą balsuojančioje masėje. 
Tačiau tos visos pastangos už
sienio politikoje sukliudo vyk
dyti visu spartumu “Didžiosios 
bendruomenės” kūrybą.

Tekiame politiniame fene 
vyko atskiri įvykiai mėnesių 
eigoje.
Sausis

4 Kongresas (89) pradėjo 
darbą. 4 mirė poetas Thomas 
Sterns Eliot. 7 Indonezija pa
sitraukė iš JT. 20 LBJ priesai
ka ir planas kurti “Didžiąją 
bendruomenę”. 24 mirė Wins
ton Leonard Spencer Chur
chill. 25 Paulius VI paskyrė 
27 kardinolus — iki 103 skai
čiaus.
Vasaris

6-15 Kosyginas lankėsi Viet
name ir pradėjo akciją prieš 
JV dėl Vietnamo. 7 Amerika 
pradėjo oro atakas š. Vietna
me. 14 konsekruotas vyskupas, 
Pranas Brazys. 18-20 pietų A- 
merikos lietuvių trečias kongre
sas Sao Paulo.
Kovas

3 Maskvoje komunistinių par
tijų konferencija prieš Ameri

ką dėl Vietnamo. 7-9 Šeimos 
žygis į Montgomery dėl “pilie
tinių teisių”. 12 Kipre atsinau
jino susirėmimai tarp graikų ir 
turkų. 19 Sovietų kosmonautų 
pasivaikščiojimas erdvėje. 23 
Amerikos astronautų (Grissom 
ir Young) 3 ratai apie žemę pa
čių astronautų valdoma raketa. 
23 Ranger pasiekė mėnuly tai
kini tik su 4 mylių paklaida. 
26 Čilėje žemės drebėjimas— 
žuvo 400.
Balandis

7 LBJ kalba Ballimorėje — 
“besąlyginių derybų” dėl Viet
namo siūlymas. 10 tornado vi
duriniuose vakaruose — žuvo 
235. 21 New . Yorke pradėta pa
rodos antri metai (pakelta ir 
lietuvių vėliava). 24 Domininko
nuose prokomunistinis pervers
mas, kuriam sukliudyti 28 iškel
ti Amerikos marinai ir parašiu
tininkai.
Gegužis

7 prel. J. Labukas išrinktas 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos administrato
rium vietoj kan. J. Stankevi
čiaus (gruodžio 5 prel. J. La
bukas įšventintas į vyskupus). 
15 lietuvių jaunimo žygis į 
Washingtona LBJ politikai 
Vietname paremti. 13-18 Viet
name sustabdytos oro atakos, 
bet be teigiamų vaisių. 17 kon
gresui. Kelly pakomisy apklau
sinėti liudinirkai (V. Sidzikaus
kas ir A. Milukas) apie padėtį 
Lietuvoje. 23 Santo Domingo 
paliaubos (riaušės atsinaujino 
gruodžio 19). 24 vyr. teismo 
sprendimas, kad paštas veikiąs 
prieš konstituciją, atslkląusda- 
mas, ar pilietis nori gauti ko
munistinė propagandą. 2 5 
Ivan Serovas išmestas iš par
tijos. 31 Madrido lietuviškos 
valandėlės nutildytos.
Birželis

1 New Yorke panaikinta mir
ties bausmė, pasirašyta sutar
tis su Sovietais dėl pasikeitimo 
konsulatais, bet tvirtinimas ati-

00"

Baltiečių jungtinis komitetas pas Valstybės sekretori ų Dean 
tis, dešinėje A. Rudys.

Pirmoji Marso nuotrauka, padaryta Mariner IV.

Popiežius Paulius VI New Yorke spalio 4.

dėtas kitiem metam; Konge ko
munistai 31 kunigą atidavė kro
kodilam. 3 Gemini 4 su A. Mc 
Divitt ir Edward H. White. 13 
Lietuvos pavergimo sukaktis 
Vatikano paviljone New Yorko 
parodoje. 14 Vietname genero
lai vėl perėmė valdžią. 14-15 
Baltijos okupacijos sukaktis mi
nėta Kongrese ir Amerikos 
spaudoje. 19 Alžire Ben Bella 
nuverstas ir jo vietoj Houari 
Boumedienne. 21 Atstovų Rū
mai priėmė rezoliuciją Baltijos 
valstybių reikalu. 23 Valst. se- 
kret. Rusk priėmė jungtinio bal
tiečių komiteto delegaciją.
Liepa

2 LBJ paskelbė Pavergtų Tau
tų Savaitę. 2-4 Ateitininkų kon
gresas Toronte. 5 de Gaulle at
šaukė atstovus iš kai kurių eu
ropinės bendruomenės komisi
jų. 14 mirė Adlai Stevensonas. 
17-18 Lietuvoje minėta 25 m. 
pavergimo sukaktis. 29 Mari
ner 4 atsiuntė vaizdus iš Mar
so. 30 paskelbtas medicininės 

/nukelta į, 5 pel.)

Rusk (antras iš kairės). Kairėje — L. Šimu-

:W
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Kongresm. Edna F. Kelly, tyrinė

jusi padėtį Baltijos kraštuose.

Kongresm. John S. Monagan, ku
rio rezoliuciją dėl Baltijos valsty
bių priėmė Atstovų Rūmai.

Studentai remia prez. Lyndon B. Johnson© politiką Vietname. Nuotr. V. Maželio
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Lapkričio 13 žygyje j Jungtines Tautas. Nuotr. P. Ąžuolo

1965 METŲ
(atkeltas iš 4 ps.)

globos vyr. amžiaus asmenim i- 
statymas.
Rugpjūtis

10-16 Los Angeles negrų 
riaušės — žuvo 36, sužeista 
895. 16 J. Tautose Goldbergas 
atsisakė nuo 19 straipsnio vyk
dymo mokesčių nemokantiem 
J. Tautų nariam. 21 Lietuvoje 
sušaudytas Anonsas Stonis.
Rugsėjis

1 Lietuvoje vidurinis moks
las iš 10 metų pakeltas iki 11 
metų. 5-23 karas tarp Indijos 
ir Pakistano dėl Kašmiro. 7 m- 
rė Albert Schweitzer. 14 Va
tikano konsilijos ketvirtos sesi
jos pradžia (baigėsi gruodžio 
8). 21 J. Tautų sesija prasi
dėjo (baigėsi gruodžio 23). 19 

z Vokietijoje rinkimai. Įtvirtinę 
Erhardą valdžioje.
Spalis

3 LBJ prie Laisvės Statulos 
New Yorke pasirašo naują 
imigracijos Įstatymą. 4 Popie-

APŽVALGA
žius Paulius New Yorke. 13 
Konge nušalintas Tshombe. 16 
Likvidavosi šv. Juozapo L.R.K. 
Darbininkų S-ga. 30 Latvijoje 
nuteisti mirti 5 latviai.
Lapkritis

2 New Ycrko majoru iš
rinktas J. Lindsay. 9 elektros 
dingimas rytinėse valstybėse. 
11 Rodezija pasiskelbė nepri
klausoma Smitho valdžioje. 13 
Baltiečių žygis Į Jungtines Tau
tas. 28 Konge nauja valdžia, 
prezidentaujant Mobutu.
Gruodis

4-8 Gemini 7-6 kelionė ir 
susitikimas erdvėje. 5 de Gaul
le išrinktas prezidentu. 19 Po
piežiaus Pauliaus atsišaukimas 
dėl kalėdinių palaiaubų Vietna
me ir paliaubos gruodžio 24-5, 
kurios buvo nutrauktos po 12 
valandų. 23 J. Tautos sulaužė 
savo chartą. nutardamos spręs
ti svarbiuosius klausimus ne 
dviem trečdaliais, bet papras
ta balsų dauguma.

Lietuvoje: Kompozitorius Z. 
Aleksandravičius — kovo 4, ra
šytojas Kazys Boruta — kovo 
9, rašytoja Liūne Janušytė — 
gegužes 6, teisininkas etno
grafas P. Bugailiškis —spalio 
27, .rašytojas Jonas Šimkus— 
spalio 28.

Washington© žygyje lietuviai prie Lincolno paminklo Nuotr. P. Ąžuolo

Urugvajuje Motevideo mieste birželio 13 minint Lietuvos okupacijos 25 
metus, eina prie Laisvės statulos.

Ateitininkų septintas kongresas Toronte.

1965 MIRĘ LIETUVIAI
Metuose buvo nepaprastai 

gausu pasitraukusių iš gyvųjų. 
Tarp daugelio buvo pastebėti:

Laisvajame pasauly: prof. Jo
nas Simc’.iūnas — sausio 11, 
kun. Antanas Račaitis — kovo 
29, žurnalistas Mečys Musteikis 
— balandžio 6. Vincas Sniegi
nis — balandžio 21, pu k. Ka
zys Grinius — gegužės 29, Ona 
Krikščiūnienė — birželio 20-21, 
A.J. Kaulėnas. “Laisv. Lietu
vos” redaktorius, — birželio 
22, pulk. Pranas Saladžius — 
liepos 12. teisininkas Juozas 
Draugelis — liepos 15. prof. Vi
tas Manelis — rugpjūčio 2, dip
lomatas Pranas Dailidė —rug
sėjo 1. Zigmas Domeika (Vene- 
cueloje nužudytas) — rugsėjo 
6. fotografas Vilas Valaitis žu
vo spalio 4, dr. Aleksandras 
Račkus — spalio 9, žurnalistas 
Henrikas Blazas — lapkričio 1, 
dail. Pr. Domšaitis (Afrikoje)— 
lapkričio 12, prel. Jurgis Paš- 
kus Paš'kauskas — gruodžio 4.

Mintys 1965 metus 
palydint

(atkelta iš 3 psl )
pirmasis Panevėžio vyskupas, 
Kauno kunigų seminarijos ilga
metis profesorius ir vėliau vys
kupas tokios monografijos yra 
pe’.nęsis, dviejų nuomonių ne
gali būti.

Kai soc. demokratai tomais 
išleidžia savo buvusių velkėdų 
monografijas, lietuviams-katali- 
■kams. manau, nelabai būtų 
“prie veido” savo didžiuosius 
žmones laiko žemėmis užuo- 
marštin užkasti.

Manding, labai būtų laikas 
susirūpinti deramom monogra
fijom, prisimenant arkivysk. P. 
Karevičių ir arkivysk. Juozapą 
Skvirecką, kuris beveik visa 
savo gyvenimą pašventė Šven
to Rašto sulietuvinimui...

Daugelis čia yra susargdinę 
save bendra apatijos liga, ta
čiau tai nėra joks pasiteisini
mas. Tai mūsų tautos garbės 
reikalas. Juk tuose kraštuose, 
kur palaidoti arkiv. J. Skvirec
kas ir prel. K. Šaulys, vietiniai 
žmonės gerai nusimano, kad 
jie nebuvo vieninteliai pabėgė
liai svetimame krašte ...

★
Kad neliktu kartelio N. Me

tus sutinkant, tikėkime, kad ki
tais melais bus atlikti ir tie kul
tūros darbai, kurių iki šiolei 
kažkap ‘nesuspėta’ Įveikti, nors 
laikas bėgo nelaukdamas, čia 
pasisakėme sine irra et studio, 
todėl tikėsimės būti teisingai 
suprasti. Dr. P. Mačiulis

Vysk. Juozas Labukas, konsekruotas gruodžio 5, ir vysk. Pranas Brazys, 
konsekruotas vasario 14.

Kipras Bielinis — gruodžio 7.

Pasaulinėje parodoje New Yorke pakeliama Lietuvos vėliava birželio 13, minint Lietuvos pavergimo 25 metų sukaktį. Kalba prel. J. Bal
kūnas. Nuotr. V. Maželio.
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IŠ VISUR
Čiurlionio galerijos direkto

riaus pranešimu. Čiurlionio ga
lerijoje Circuit Court of Cook 
Col. .;y tekino teisėjo D. E. 
Cc.c i potvarkiu gruodžio 14 
buvo pal.kri.. tas me ..o kūri
nių fondas, issndėlintas priva
tus tuitas ir Čiurlionio galerija. 
Tikrino C. galerijos direkcijos 
atstovas dail. Z. Kolba su pa
skirtu Lietuvos general, konsulo 
ir JAV. L.B nes C. V-bos 
vu inž. D. 
vaujant 
kotui.

1933 
teisino 
tas a it
men o turto, skirto Nepriklauso
mai Lietuvai ir dėl to nėra jo
kios baimės dėl jo ateities.

— Lietuviškos dainos ir poe
zijos vakarais paminėta Lie
tuvos kariuomenės sukaktis. 
Vokietijoje gyveną lietuviai to
kius minėjimus suruošė Ham
burge, Luebecke ir Lebensted- 
te. Visose trijose vietovėse pro
gramą išpildė solistė Jani
na Linsti'kaitė iŠ Toronto ir 
aktorius Albinas Gedvilą iš 
Hamburgo.

atsto-
Adomaičiu. daly-
direkcijos advo-

2 \ra to patiesliepos 
uždėtas apsaugos areš- 

visuonieaės suaukoto

HM

KUN. J. PAKALNIŠKIS kalba apie Kūčias Lietuvoje prie skautų Kūčių 
stalo Apreiškimo parapijos salėje Brooklyne. Nuotr. R. Kisieliaus.

$ SPORTAS
LAK:Bavarian SC 0:4 (0:1)

Nekaip pavyko Lietuvių At
letų Klubo pirmai futbolo ko
mandai pa:kutintosios pirme
nybių rungtynės 1965 metais. 
Gruodžio 18 sekmadienį žais
tose rungtynėse mūsiškiai nuo 
bavarų gavo fu.belo pamoką, 
kuii kj.uvo mums trečią vietą 
smunkant į 4. LAK žaidė sė

ja nkaus kas;
Ku-

Pasigesta Klivečkos. Jau 
prieš

CAMBRIDGE, MASS.
Rozalija Vitkauskienė namie 

skalbdama mašina, susižeidė 
ranką. Jau sveiksta.

NASHUA, N.H.

Gruodžio 11 d. mirė Ona 
Cesnolevičienė. ilgai sirgusi ir 
gyvenusi prieglaudos namuos.

Pa’aidota gruodžio 14 d. iš 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčios. Gedu’.o mišias auko
jo kleb. kun. Juozas Bucevi- 
čius.

Liūdesy ll'ko du sūnūs: Pet
ras. mokytojas ir Jckūbas, gy- 
ven. Laccnia. N.H., dvi dukte
rys, šeši anūkai, dešimts pro- 
a.iūkų. sesuo Miller, gyv. Lo
well, Mass. A.

BALT1MORES ŽINIOS
Kalėdų atostogos šv. Alfcn - 

so mokykloje baigiasi ir vai
kučiai sausio 3 grįžta prie kny
gų. Bus stropiai ruošiamasi vi- 
durmečio egzaminams, kurie į- 
vxks sausio pabaigoje.

Prel. L. Mendelis, šv. 
so parapijos klebenąs, 
pade ko o tiems geriems 
nėms 
jo lietuvi’'kus mišiolus. Kiekvie
ną sekmadieni 8 vai. 30 min. 
šv. Mišios atnašaujamos lietu
viu kalboje. Per Šias Mišias mo- 
kyk’os va'kučiai gieda lietuviš
kas giesmes.

Alfcn- 
viešai 

žmo- 
kurie bažnyčiai paauko-

ATTENTION
AVĖ MARIA TOURS

VISIT POLAND FOR THE MILLENIUM 
OUR LADY OF CZESTOCHOWA 

SAIL ON BA TORY (Polish Linet APRIL 2nd to 
DAYS, all inclusive: <£'7,10

OF

MAY 24th.

Nauįų Metu sutikimą ruošia 
Lietuvių Bendruomenė ir Lie
tuvių salės valdyba. Vakaras 
prasidės 9 vai. Rengėjai visus 

• lietuvius kviečia skaitlingai da
lyvauti ir naujus metus sutikti 

- tarp savųjų. Šokiams gros po
puliarus Jono Lekevičiaus or
kestras.

Lietuvių Valandėlės metinis 
parengimas įvyks sausio 15 Lie
tuvių Svetainės didžiojoj salėj. 
Valandėlės vedėjai A. Juškus 
ir K. Laikaus kas kviečia visus 
i ši lirksmavakarj. Programoje 
dalyvaus pasižymėjusi 
view Dancers” sekėjų 
Dalyvaudami ne tik 
progą praleisti malonų 
bet taip pat paremsite valandė
lės vedėjus, paskatindami juos 
ir toliau tęsti savo kilnų dar
bą. Jonas Obelinis.

kančios sudėties: 
Varnius, Rcmėza; Bileris, 
lys, M/inauskas; Anina, Šilei
kis. Bud rėčkas. Česnauskas, Šu
kys.
užpereitose rungtynėse 
Kolsmanną teko pastebėti mū
siškių treningo trūkumus. Šio
se rungtynėse tai dar aiškiau 
pasirodė. Ne vienas žaidikas 
nepelnė patenkinamo pažemio. 
Atvirai ka'bant. keletai iš jų 
pirmoje komandoje ne vieta. 
Pirmame kėlinyje bavarams ve
dant 1:0 Česnausko šūvis pa- 
ta?kė į virpstą. Tai ir viskas. To
liau priešininkas mūsiškius ve
džiojo už nosies kaip tinkamas.

Laimingu švenčiu
Ir šiais metais mūsiškiams 

švenčių metu rungtynių nepa
skirta. Visos penkios futbolo 
kemandos laisvos. Futbolas be
je NY lietuvių vienintelė spor
to šaka nuolatiniai kultivuoja
ma. Krepšinio komanda vos 
vienerioms apygardinėms žai
dynėms kartą Į metus susida
ro. Pirmoji futbolo komanda— 
vadovas Klivečka. gali pasigir
ti savo eiles sudaranti tik iš sa
vo prieauglio. Vienintelis žaidi
kas ne lietuvių kilmės, jau žai
džia eilę metų LAK eilėse ir 
pradėjęs nuo mažučių koman 
gos. Toliau tęsiasi rezervinės

— 1966 Naujų 
linkėtina pagaliau 
Jaunių komanda.

Jono Atkočiaus. 
Riaubos. Įdomiau-

nizavimas. Metinis sąjungos na
rių suvažiavimas numatytas 
sausio 22-23 Detroite.

Visiems skaitytojams, sporti
ni kams. rėmėjams, nariams, 
neskaitlingiems žiūrovams, jau
niems ir veteranams — sėkmin
gų 1966 metų sporto rėmuose.

Mirė St. Misiūnas
Prieš Kalėdų šventes po li

gos mirė Lietuvių Atletų Klubo 
narys Stasys Misiūnas jaunasis, 
sulaukės vos 45 metų. Velionis 
vienu metu buvo valdybos na
riu, eidamas ataskaitos vedėjo 
pareigas. Šeimyninių aplinky
bių spaudžiamas nuo tų parei
gų vė’iau turėjęs atsisakyti, kas 
klubo narių buvo apgailestau
ta. Stasys Misiūnas. Amerikoje 
gimęs ir savo tėvu krašto ne- 
matęs, pasižymėjo stebėtinu lie
tuvių kalbos vartojimu. Lietu
vių Atletų Klubas gedi savo na
rio. Atletas

i

Duoninius "rudus
(atkelta iš 3 psl

THIS IS YOUR SPECIAL TOUR 
Everything for seven (7> weeks and you have ten 
in Poland to visit vonr relative;

HOLY

< 10» fiee days 
or additional side trins.

WEEK SERVICE WILL BE HELD ABOARD SHIP.

THE HI-LITE . . . CZESTOCHOWA . . . MAY 3rd with 
POPE PAUL VI to celebrate this occas-on

OTHER PLACES OF INTEREST WILL BE INCLUDED, on 
dnv hv day itinerary, WARSAW. POZNAN. BERLIN. DRESDEN, 
VIENNA. GDYNIA and others. Write for Brochure:

AVE MARIA TOURS — Department M
FATIMA TRAVEL

WASHINGTON. NEW JERSEY, or call 2I2 - 765-4342 
(Other departures: You can fly April 25th at slightly higher cost >

krautuve
Krautuvėje.yra didelis įvairiausių drabužių pasirinkimas. 
Taip pat gaunamos visokiausios medžiagos siuntiniams į 
Lietuvą. Krautuvės adresas:
05-04 JAMAICA AVE., WOODHAVEN, N. Y.

Tel. 849-7240

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečiu gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

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

JAV-se
ADOLF S C H R A G E R FURNITURE, Inc.

Yo. kvilės Didžiausia. Gražiausia Baldų Krautuve
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avenue) N.Y.C.

Tel. TR 9-0400
Adara kasdien iki 9 va1, vakaro, antradieniais ir šeštad 

iki 6 v. vak

PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
•vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūviu ir kt. nuo
traukų: norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąiveomu 
nedarys -

TaI HYadnl 7.4677
47? Monahan Street. Ridgewood. B'OoUvn N Y

LITAS Investing Co. Inc.
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5'4%)
Skolintis automašinoms. namu remontui, akciją 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 6-2212 
Darbo valandos - - trečiadienį ir penktadienį vakarais, 
šeštadienį nuo 10 iki 3 vai. popiet.

WINTER GARDEN TAVERN

“West- 
grupė. 

turėsite 
vakarą.

FILATELISTAI!
Siunčiame Lietuvos pašto 

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

5

liūdni vargai 
Metų proga 
susitvarkyti, 
vadovaujama 
jaunučių —
šia ir mieliausia tai mažučių— 
žemiau 13 m. — kemanda. be
ne vienintelis teks lietuviškas 
vienetas visame pasaulyje — 
vadovas V. Steponis.

Taigi Lietuvių Atletų Klubo 
ateities 
rinti.

Darbininke rašoma, kad nau
jose gyvenvietėse duonai kepti 
nepritai'k nti pečiai. Daugelis 
norėtų gyventi savo senose so
dybose. bet komjaunuoliai 
išardė pečius ir sienas, ir žmo
nės turėjo išsikelti iš savo na
mų.

Sovietinė valdžia stengiasi 
kolchozininko gyvenimą ‘ ‘pa
lengvinti” — už darbo dieną 
mokėti pinigais, kad nereikėtų 
iš tų kelių gramų grūdų kepti 
duonos.

Buvo norima visas privačiai 
turimas karves paimti į kolcho
zą ir pieną duoti tiem šeiminin
kams. bet tas sumanymas li
ko atidėtas. Su pienu tas pats 
kaip ir su grūdais: pirmoje ei
lėje pienas atiduodamas valsty
bei. o kolchozininkui. kuris dar 
moka kombinuoti, belieka tik 
“Stalino karvė” (ožka). Br. Gus
tui Lietuvoje siūlau susipažinti 
su tais kolūkiais, 'kuriuose dar
bininkas už savo darbą gauna 
į dieną 80-100 gr., ir paklausti 
jų. ką jie sako apie komunisti-

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

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

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

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

SALfi VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyviu

futbolo žingsniai užtik- 
žinema. jei finansiniai 

sunkumai planų nesubraukys.
Mūsų Sporto Sąjungos vado

vybė, gyvenanti Toronte, pra
ėjusiais metais parodė kruopš
čią ir gyvesnę veiklą. Sporti
nių varžybų atlietuvinimas, la
bai sveikintinas žingsnis. Priar
tinas ir spaudos skyriaus orga

K. Audrietis
V. Vokietija

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

Linksmu Kalėdų ir laimės Naujuose Metuose

MERCURY GIFT SHOP, INC.
101 1st AVENUE, NEW YORK CITY • Tel. OR 4-3930 

reprezentuoja

Globe Parcel Service, Inc.
Siuntiniai į: Lietuva, Latviją, Estiją. Ukrainą ir kitus kraštus 

Siuntiniu pristatymas garantuojamas
Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom 
tėm. paltam; vilnonės skaros. kilimai, lovų užtiesalai ir kt. •
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas. 

! Atidarą nuo 8:30 ryto iki 8:00 vakaro; sekniad. nuo 8:30 iki 4 popiet. 
, A3 ūsu firmos geriausia rekomendacija—tūkstančiai klijentų visose JAV-se

S
eilu- 
Pri-

206 East 86th Street 
Harp 2 ir 3 Ave.• 
New York. N. Y.

Tel. RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. PP 

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarlenė

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

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

Tel. 516 AN 1-2864

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje. todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ka ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius. kai lininius apsiaustus šalikus 
tstols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio. Aliaskos ruonio 
••ninko ir kitu dirbiniu

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIM ANT 
FUR CO.

RYGOS RAIDINIŲ SIUVIMAI 
150 WEST 28th STREET 

NEW YORK. N. Y.
Room 40?

SCHALLER&WEBER
AUGŠČTAUSTOS KOKYBES 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 —

< Taip 85-86 gatvių» 
Ridge wood e: 56-54 Myrtle Ave. — 
Astor i joje: 28-28 Steinway St. — 
ir-a...-. -■»g. . ■ t-t ■ wni irrm ■

TR

VA
AS

9-3047

1-7068 
4-3210

--- - —

Hempsteade: 310 Front Street — IV 3*5540

Flush Inge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

Jackson Heights: 82-10 37th Ave. — DE 5-1154 
_ --- - - I -|--|—-ą-T-TĮ—;---------

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
I03-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.

Telefonas: Virginia 3-3544

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

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas 

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

B *; ”• **
m* mM '• ram***

»!•!«
MAISTO KRA4iT«¥i;; j

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

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristatome | namus lietuviikus skilandžius ir sūrius

We take all orders special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna
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SERVICE
CHRIS BUCCOLA’S AND SONS 

MEAT MARKET JOYOUS HOLIDAY -GREETINGS SEASON'S GREETINGS Happy Holidays

i 
i 
r
I i

BEE SEE BOOKSHOP INC.

For the Finest of Books 
117 W. 42nd St. N. Y.C.

Call BR 9-3886

747 Second Ave. N.Y.C. < 
For Quality and Service —MU 5-3356A

ROY AUTO BODY INC
All Work Done by Experts

f WILLIAM FUSS INC. .1

5
ii
t. Brooklyn Oldest Seafood Dealer c

19 Newkirk Pl. Brooklyn, N.Y. 5
Call GE 4-3445 a

GRILLO’S

6064 Courtlandt St. 
Tarrytown, N.Y.
914 ME 1-4360

I
A Prosperous New Year

I

FOREMOST WINDOW 
CLEANING

ALBERT MAIER PORK STORE

1927 Washington Ave.,

Office Service

103 Park Ave. 
New York City 
Call LE 2-0784

Bronx, N.Y.

Tel TR. 8-8193

Artificial Flowers — Plants and 
Trees for Lobbies, Terraces and 

Apartments
218 E. 53rd. St. N.Y.C.

Call MU 8-0350

WILLIAMS GARAGE INC.

Open 7 Days a Week 
123-125 89th St. N.Y.C.

Call EN 2-1970

PATRICK OF DUBLIN

We Specialize in Ladies Hair 
Cutting

1101 Lexington Ave. N.Y.C.
Call UN 1-4734

4 P AND C
įSpecializing

BARBER SHOP 
in Mens and Boys 

Hairstyles — 10 Barbers no Wait 
Manicuring and Borthbolds 

822 Flatbush Ave BU 4-9842 
ask for Mr. Sarbintino

DOLPHIN-MAGNA MOTORS INC.
iI

SERVICE

1

On Behalf Brooklyn. Queens 
Renault-Peugot Dealers 

41-39 38th St. Long Island City 
New York — E X2-9200

1 iI

Happy New Year!

KINGSWAY LIQUORS 
FOR THE FINEST

34 Specialists
j' Must b<

POMEROY CO. INC.

1

> in Any Appliance that 
be Fitted to the Body

16 East 42 St. — New York City 
MU 2-8446

į
A Prosperous New Year

J.J. BOLL INC.

SCARLATA AND STEVI

Foi- the Finest of Fruits

Custom House Brokers
Kennedy International Airport 

Air Freight Specialists
Jamaica, N.Y. 11430
Phone — 656-5810

HOUSES FOR SALE 
Rooming Houses Apartment Houses

3 & 2 Family Houses

.1

i
1624 Kings Hway 

Brooklyn, N.Y.
We also deliver. Call

ES 5-2085 or 3869
Gift Baskets Made to Order 
Make the Ideal Holiday Gift

* Manhattan Brooklyn Westchester 
4 and Bronx Low Down Payments 
| Call AU 6-6880 Mr. Murray 
r 

I i
740 St. Nicholas Ave N.Y.C.

- '4
S " " • $
ŽTRIANNI PRIME BEEF MARKET I

484 Ninth
New York
Call LA 4-4609

Ave.
City

1 =S

Quality Service—Free-Prompt Deliv 
574 Third Ave. N.Y.C. 

Call LE 2-0053 1

iiii ,

Holiday Greetings
I

I New Year Greetings to All I PASICHOW JEWELERS

I 
I 
I

MOORMENDS INC.
For the Finest in Name Brands 

Cameras and Luggage at a 
Discount—Prompt Luggage Repr.

1189 Madison Ave. N.Y.C.
Call AT 9-3978

SUN YAH RESTAURANT INC. « 
CANTONESE FOOD SPECIAL * 
Party Rooms — Member Diners

Club—American Express
Air Conditioned

1341 — 3rd. Ave. (at 77th St)
New York City — BU 8-2886

2

EL CORT1JO RESTAURANT

Special Spanish Cuisine 
Luncheon and Dinner 

Served Daily and Sunday 
128 W. Houston St. N.Y.C.

OR 4-4080

a:

i

2090 Rockaway parkway 
Brooklyn, N.Y.

Seaview Theatre Shopping 
Center

We cater to the Family
Call CH 1-5800

%

DOG TRAINING
Mr. CASSIDY Dog Training Service 

Learn obedience and guard and 
house training Low rates

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

A Home Away From Home 
DALEVIEW NURSING HOME 

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

516 - 694-6242

INTERNATIONAL
PRINTING CO.

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

ŠACHMATAI
Vada K. Merkis

TACIK TRAVEL AGENCY 
Travel Is Our Only Business 

297 Grove St. Jersey City 
New Jersey.

We Cater to the Family 
Call 201 - 332-2768

BOWLING BALLS
SPARE TIME SPORTS CO.

AMF Dealer — Drilling while you 
wait. Balls plugged. Trophies.
Cl 6-2889 - 242 W. 49 St., N. Y. 19,
N.Y. Hours: 10 AM-7 PM Mon.-Sat.

SILVER LAKE KENNELS

500 Lake Street, White Plains N.Y.
10-7 every day late nite Thurs & 
Fri 8 PM 7 days a week
AKC Beagles Bassets Mini Dachs
hunds Mini Schnauzers German 
Shepherds Poodles and mixed breed 
will hold till Christmas

CALL 914 WH 9-1467

I
.« 14
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SALAMANDAR SHOES

We cater to the 
335 E. 86th. St.

Call EN 9-3045

Family

PAUL SEIDEN JEWELER

We specialize in Antique and 
Modern Jewelry

26 W. 47th St. N.Y.C.
Call CI 7-4270

PETER GUSS BARBER SHOP

il
Specializing in European 

Hairstyling — 5 Barbers and 
Manicuring

85 John St. N.Y.C. 
BE 3-1830

Î
NEIGHBORHOOD SHOE REPAIR

I

fIi
Iiiriw
i

Open 6 Days a Week 
185 St. Nicholas Ave. N.Y.C.

Call UN 6-0950

DOUGLAS BARRETT

Your State Farm Family 
Insurance Man

1270 Ave, of the Americas. N.Y.C.
Telefone JU 6-3511

ANDY’S AUTO BODY SHOP

Expert Auto Painting 
384 No. Main St. 

Freeport. L.I. 516 FR. 9-3017

HAVE YOU MET 
MV MATWPP/Z ’Excellent Hairstylists in Hi Fashion * 7X11 1

Hair -Do’s Coloring. We specialize |A booklet which tells about be-’ 
a com-;

HELEN’S HOME OF BEAUTY

» 197 E 4th Street
Everything for the Printing Line

$ Call OR 3-1830

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

1 Seasons Greetings

S in Facials 1798 Third Ave. n.y.c. ^coming a Religious in
,g Call SA 2-3897 |munitv iof Franciscan Sisters,5; 

devįte tehmselves to the| 
„joe’s super service station |servjce the poor and the sick.a 

| Write to: Mother Provincial ~' 
4 Franciscan Sisters of the Poor 
| Mount Alverno Convent 
| Warwick, N.Y. 10990

%
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NICK LABA

COLES GENERAL 
CONTRACTING 

do everything 
Building Line 
and finished

35th Ave. and Levit St.
Flushing. N.Y. — RO 2-9614 

Complete Auto Repairs—Road 
Service — Brake Service. Motor

Tune Ups—Lubrication

168 Bedford Avenue 
Brooklyn, N.Y.

and anything in 
we do roofs at- 
basements. All

— 356 Atlantic
4

I For THE Finest Top | 
| Quality Meats and Home made |
I Bologna 

Call EV 8-2811
LAVERNE BEAUTY NOOK

Excellent Hi-Fashion Hair Do's 
and Coloring by Mr. Evans

2143 Seventh Ace. N.Y.C.
Call UN 4-9273

4

A Prosperous New Year

BEAU BIJOU LTD. Happy7 and Joyous New Year 
to all our friends and customers

We 
the 
tics 
work guaranteed
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

4 S į

I
RALPH’S SERVICE STATION 
40-08 30th Ave. Astoria. N.Y.

Complete Auto Repairs—Motor 
Tune Ups. Lubrication —Road
- Service Tires—Batteries 

Pick up and Delivery RA 8-9833

CLEARVIEW AUTO BODY 
Complete Collision Service 

24 Hour Towing—All Work 
Guaranteed 

112-12 Astoria Blvd. 
East Elmhurst. N.Y. 
DE 5-1462-DE 5-1506

MAJESTIC BARBER SHOP

2554 Broadway. N.Y.C.
No Waiting Six Barbers 

Manicurist and Boothblack 
Call RI 9-9215 ask Fr. Frank.

MISS MAY L. ETTS

li
SThe

I
I

i

I
I
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# Piano Instructions Child and Adult .S

4 88-15 144 St. Jamaica. N.Y.
4 OL 7-8920

2163 Broadway
ultimate in 14

Gold — We also carry High 
Fashion Costume Jewelry
- -Call TR 4-1222

and 18 ■kt.i

I

I
1

SHORE PRIDE MEAT INC.

4216 Ave D Brooklyn, N.Y.
We Also Do Catering 

Call NA 9-2085

I
1
1
1

1
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ASHLEY HOTEL

We cater to the Family
157 W. 47th St. N.Y.C.

Call CI 5-6096

* Ž ftg EMPRESS JOSEPHINE INC. § 
s t
* Hair Creations by Miss Josephine £ 
g We Specialize in Hair Straightening «

2037 8th Ave. N.Y.C.
« Call 666-3155 4

a

AUTOMATIC AUTO LAUNDRY
5 Minute Car Wash

Open 8:30 A.M. to 5 P.M. Mon-Fri 
Sat. S AM to 5 PM: Closed Sun.

YU 1-0290
317 Bay St. Stapleton. S.I.

I
TRACEY SCHERNIKOW

Hooked and Hand Made Rugs

242 E. 71 th St. N.Y.C.
Call UN 1-1190

$ er
FRANK CASSIDY SERVICE 

STATION

2420 Amsterdam Ave.
New York City — WA 8-8100

1 S 4 
I
I
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TRELAWNEY BAKERY
The Best Bread and Cake in 

Harlem— Specializing in Hot 
Patties—Spice Buns—Coconut 

Bread and Rock Candy 
Come in and try our famous hot 

Patties — Call WA 6-9781 
2735 8th Ave. N. Y.C.

i
i
I 
I

^MARBLE HILL LUNCHEON AND
5 ICE CREAM CORPORATION ROBERTS COIFFURES Ž

ii
5213 Broadway 
New York City 

LO 2-9896
i 
J 

~ J

4 SING LONG LOW RESTAURANT 

į Cantonese Food Finest Chinese 2 
o Cooking

203 E. 59th St. — N.Y.C.
EL 5-4622

EMIL’S RESTAURANT

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 3-63o0

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

BUY’

JOHN ROMANO
ELECTRIC APPLIANCES 

Use our Lay Away Plan 
for Christmas

Free Pick-up and Delivery
We also repair 987-7880 

91 Lincoln Ave S. I.

PLANNING A PARTY 
Let Mena Taylor do your Cooking 

Home Entertaining Club 
Get Toegther

For information call J A 9-0961 
141-12 - 123 St South Ozon Park 

Queens

SCHOOLS

Happy New Year

ELIZABETH SETON 
COLLEGE

of Westchester 
Junior College for Women 
Conducted by the Sisters 

of Charity
1061 North Broadway

Yonkers, N.Y.
914 YO 9-4000

£
I 
i

S

Holiday Greetings

TILDEN FUEL OIL

Prompt Metered Deliveries 
We Alo Install Burners

1015 Rogers Ave. 
Brooklyn, N.Y. 
Call IN 2-3216

Happy and Joyous New Year 
to all our 

Friends and Patrons

REST
American

5

NOW AND SAVE
WIGS

House — 100% human
J. L. Colors, machine 

hand made. Wiglets all

Wholesale 
hair wigs, 
made and 
colors. 71-30 Austin St., Forest Hills
(1 flight up). BO 3-8511.

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

FRANK REILLY' ’ ' ! • 
School of Art Studio H

Y’ou 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

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 N E 8-6502

Adelaidės Vytis iškovojo pirmą 
vietą Pietų Australijos komandinė
se žaibo pirmenybėse! Varžybos vy
ko gruodžio 1 Adelaidėje. Užbaigos 
stovis: 1. Vytis 53%, 2. Malisons 
48 (latviai), 3. Nonvood 38%, 4. 
Adelaide 36%, 5. Elizabeth 34, 6. 
W. E. A. 30%, 7. Vytis II 21%, 8. 
Philips 17%. Pirmoj lentoj žaidė 
Romanas Arlauskas. Itin pasižymė
jo, penktoj lentoj žaidęs P. Luko
šiūnas. Jis surinko 12 iš 14 galimų 
taškų! Lukošiūnas yra Vyties šach
matininkų vadovas, padaręs juos 
veixliausiu lietuvių šachmatų viene
tu išęivijoj. Vytis neseniai laoai 
sėkmingai dalyvavo su 5 komandom 
(!) tarpalubinėse Pietų Australijos 
p-bėse. Komandai talkininkauja du 
vengrai: J. Hortovanyj ir L. Horton.

Povilas Tautvaišas — antras II- 
lovva p-Dėse, Moline, 111. Dalyvių 
buvo 53. Laimėjo Proechel 5-0, 2. v. 
P. 'rautvaidas 4% tš. Labai gerai 
aar pasirodė P. salKausaas, surin
kęs 3% iš. (jo vienintelis pralaimė
jimas buvo P. Taut vaišiu). Kazys 
r*.amas 3 tš.

North Central p-bes. Milwaukee, 
Wise, laimėjo Wisconsin meistras 
William Martz su 6%-% tš. Jis šie
met Bostone laimėjo JAV jaunių 
p-bes ir pasisakė, jog jo seneliai ki
lę iš Lietuvos. Al Sandrin, Brascet, 
Weldon, Theodorowitch, Safer po 6 
tš. Musų Povilas Tautvaišas čia pa
sirodė silpniau — baigė su 5-2 tš. 
Kazys Karnas 3% tš.

Bostono tarpklubinėse, gruodžio 
10 d. Lietuvių B sausai pralaimėjo 
pirmaujančiai Boylstono A koman
dai, nors kova buvo gana kieta ir 
žadėjo mūsiškiams porą taškų (adv. 
P. Šimoniui ir S. Girniui).

Lietuvių I gruodžio 17 susitinka 
su • Cnampionsnip’ grupės pirmū
nais :— t>oylston I. soutn bostono 
L. P. D-jos namuose.

Lietuvos šacnmaui veteranas VI. 
Mikėnas (Vilnius), sovietų baigmi-- 
nėse p-bėse sužaidė lygiomis su gar
siuoju estu Paul Keres. Prieš tai 
Mikėnas baigė lygiomis su kitu did
meistriu — VasiuKovu, Maskva.

Bobby Fischer ir William Addison 
pirmauja JAV pirmenybėse, prieša- 
Ky ZucKermano, ±>eiiko, tsyrne, Ros
solimo ir kitų.

Bostono tarpklubinėse, vietos lie
tuviai gerai pasirodė praeito savait
galio rungtynėse. Lietuvių I su ly
gos pirmūnais — Boylston klubu — 
nutraukė . rungtynes, prie padėties 
2-2 su 1 nebaigta partija, kurioj Jo
nas Starinskas. greičiausia, pelnys 
pustaškį iš eksperto T. Barham. Lie- 

' tuvių B komandos penketukas su
dorojo Suffolk A komandą sausai 
5-0! Pergalę iškovojo: Algirdas Le
onavičius, adv. Petras Shimonis, 
Bronius Skrabulis, Kęstutis Makai- 
tis (16 m.) ir Saulius Girnius (15 
metų).

Sunday Globe, gruodžio 19 Įvardi
na lietuvius Metropolitan lygos pir
mūnų eilėse, abiejose grupėse.

IMIGRANTŲ ISTORINIS 
PALIKIMAS

SACHER
Famous For

Viennese Cuisine
Tom and Lucie Majim — 

Your Hosts
303 Madinos Ave. N.Y.C.

Call MU 7-3720

Happy and Joyous New Year 
to all our

Friends and Customers

MARTA RESTAURANT 
AND BAR

I

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

DENNELL FURNITURE-
432 E 10th Street N. Y. C. 

FINISHING STUDIO
Expert Wood Finishing at your 
Home or at our Studio We guar
antee all our work.

Call AL 4-4343

BUSS. OPORTUNITY

ALDEN MUSIC CENTER 
ELMONT

Dancing Instructions —Pre 
Schoolers — Pre Ballet. 

Modern Dance and Creative
Children and Teenagers —

Ballet and Modem Jazz 
Adulst — Slirrmastics 

Instructions in all instruments

75 Washington Place 
New York City 
Call GR 3-9077 
For Reervation

s
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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

Excellent Opportunity! Luncheonette 
and small Delikatess store, 5 rooms, 
bathroom. Convenient location at 
Rt. 515. Vernon. Stockholm Rd. at 
exit to Highland Lakes; near cath
olic church. Phone 764-4801 or write 
Vernon Valley Lake Office, Glen
wood. N.J.

Happy Holidays
Happy New Year

I r
CANCRO FUNERAL 

HOME INC.

Instruments Rented and Sold r
RICHARD GAROFALO 

239-31 Linden Blvd. 
Elmont, L.I. N.Y. 
(516) CU 5-7795

i;
.1

For Integrity Dependability 
and Ethics

3710 White Plains Road 
Bronx, N. Y.

KI 7-6464

i
I

St. Angela Hall
Conducted by SISTERS OF ST. JOSEPH 

High School Girls - Elementary - Boys and Girls - Academic

§ 4
4
i
i

1 Excellent Hairstylists in Hi- i
1 fashion Hairdos Specializing in j; w •■w ’
S «-------------- «---------------------------*- T — jColoring and Permanents at Low 

Rates for Office People 
817 Second Ave — N.Y.C. 

Call 867-1161
I

_

ELIAS ORTHOPEDIC 
SHOE SERVICE

Makers of the Famous Foot Aid J
* Good Looking Moulded and Custom 
ii Made Shoes- Let us make your feet .1 
.1 Vaa! ___VTT *

ELIAS ORTHOPEDIC 
SHOE SERVICE

Happy New Year!

I
I

į 23 Park Row. N.Y.C.. N.Y.
e American Express Cards Honored i 
^Member of Diners Club—WO 2-5866j 
4 Opposite Woolworth Bldg.

Feel happy — YU 8-7360
1184 Lexington Ave. — N.Y.C.

CHARLES AUTO SERVICE 
REPAIR CO. INC. 

Specialists on Desoto: Plymouth 
Valiant and Alpine Sunbeam and 
Hillman — Complete Overhaul 

144 East 25th St. N.Y.C.

1
i

n s^ijrs^ewj <wtk erases Jgįi 1

HOUSE OF HAIR FASHIONCARLOS BAKERY

O 4514 Ave D. Brooklyn. N.Y.
Wedding Cakes and Birthday Cakes 

< Our Specialty —Rolls. Pastry and
Italian Bread Call GL 1-9727

I

i

HOUSE OF HAIR FASHION 
Excellent Service and Fine Hair 

Styling 
105 W. 72 St. N.Y.C. 

Call SU 7-3543 for prompt 
appointments ask for Mrs. Sosa I

280-296 Washington Ave., Brooklyn. N. Y. £:
622-9200 £

ii r rA Mem- Chri»tinas to all from our Faculty and Student Body

DON AND STAN AME RLI NG 
No Gimmidks — No Gifts 

Just Unconditional Guaranteed 
Used Cars 

2180 Flatbush Ave.
(Bet. Quentin Road and Ave R) 

Brooklyn, N.Y.
Call CL 8-6690

r r I I i i

Happy and Joyous New Year 
to all our friends and customers

BROOKWOOD SWEET SHOP

Open 7 Days a Week

, 206 Highway 18
East Brunswick, N.J.

Call 201-846-9700

SEASON’S GREETINGS

JOSEPH’S
Beau tv Salon

32 MAIN ST. Mt. Kisco, New York
Call 914 MO 6-9724

St. Dominic’s Institute

i
200 Ivy Street Brookline, Mass.

617 BE 2-5100

Prie Minnesotos universite- . 
to veikiąs imigrantų archyvas 
paskutiniu laiku žymiai pratur
tėjo. Per antrąjį 1965 pusme
ti dovannmis užsakyti 53 lai
kraščiai ir žurnalai pakėlė ar
chyve gaunamų imigrantų lai
kraščių ir žurnalų skaičių iki 
101. Iš naujų laikraščių ir žur
nalų prisiųsta po 6 vengrų, len
kų ir rusų, po 5 — lietuvių ir 
ukrainiečių, po 4 — serbų ir 
italų, po 3 — armėnų ir slova
kų, po 2 — čekų, ikrotų ir 
graikų, po 1 — latvių, estų, 
suomių ir rumunų kalbomis.

Kroatai Įteikė platų kroatų 
imigrantų dramos kūrinių rin
kini, gi slovėnai — 25 žurnalų 
komplektus. Graikai Įteikė sa
vo žurnalo “The Ahepan” kom
plektus, pradedant 1929 m. 
Serbai ir ukrainiečiai prisiuntė 
eilę metraščių, knygų, dramų 
bei žurnalų komplektų.

Lietuvių įkalbos skyrius buvo 
praturtintas knygomis, metraš
čiais ir žurnalais, kuriuos pa
aukojo Tėvai Pranciškonai iš 
Kennebunkport, Maine ir Vita- 
•lis Žukauskas iš Brooklyno. (d)

Conducted by Roman Congregation of St. Dominic

l 
i

i 
i;

SEASON’S GREETINGS

ISLAND State Bank
(The Patchogue Bank)

Main Office: 47 Main St. Patchogue — GR 5-3020

Coram Office:
179 Middle Country Rd., Coram, N.Y. (500’ West of Robert Hall) 

SE 2-4004
Islip Terrace Office:

2915 Sunrise Highway — JU 2-6700 (East of Carlton Ave. Bridge)

East Patchogue Office:
468 E. Main St.. Patchogue, L.I. (opp. First N’nal Food), GR 5-3035

Member Federal Deposit Ins. Corp. - Member Federal Reserve System

i

i
i
i
ii

REQUEST 
RECORD

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

REQUEST RECORDS, Inc.
66 

New
Mechanic St.
Rochelle, N.Y.

Prašykite nemokamų katalogų.
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Lietuviškus sveikinimus šven
čių proga įdėjo Journal Ameri
can. Gruodžio 24 laidoje Abra
ham and Strauss sveikinime 
tarp daugelio kitų kalbų buvo 
įrašyta lietuviškai “ramybė*’. 
Kalėdų savaitės “Time” žurna
le viename daugelio kalbų svei
kinime yra ir lietuviškai—Links
mų Kalėdų.

Andriaus Kuprevičiaus forte
pijono rečitalis rengiamas ko
vo 26 Town Hali salėje New 
Yorke. Koncerto pradžia 5:15 
v. popiet. »

Kaziuko mugė, rengiama 
skautų, bus vasario 27 Apreiš
kimo prapijos salėje.

Darbininko redakcija ir ad
ministracija sausio 3 nedirbs.

Vienuolynai ................... GL 5-7068
Spaustuvė ..................... GL 2-6916
Redakcija GL 5-7281
Administracija GL 2-2923

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės iškilmingas minėjimas 
šiemet bus vasario 13 Webster 
salėje Manhattane. Rengia A.L. 
Taryba.

L.M.F. New Yorko Klubo pir
mutinis 1966 metų susirinki
mas įvyks sausio 5, trečiadienį 
K. Budraitienės namuose. 85- 
39 88th St. Woodhaven, N.Y. 
Susirinkimo metu dr. H. Luko
ševičius rodys savo susuktas fil
mas. Narės kviečiamos gausiai 
dalyvauti. Pradžia 7:30 v.v.

Daii. Dalia Ramanauskaitė da
lyvauja grupinėje parodoje 
Amel Gallery. 831 Madison 
Ave. Grupė vadinas New Work 
Gallery. Išstatyti jos piešiniai. 
Paroda tęsiasi nuo gruodžio 14 
iki sausio 8.

KUN. V. DABUšlO pagerbime gruodžio 12 Patersono šv. Kazimiero parapijos salėje kalba programos 
vedėjas A. Masionis, toliau i d. — kun. V. Dabušis, prel. J. Balkūnas, J. Brazaitis, Tėv. J. Liauba.

Vysk. V. Brizgys apie Šiluvos koplyčią Washingtone

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Laikraštis išeis tik vieną kartą 
savaitėje.

Anicetas Simutis paskirtas 
Lietuvos konsulu New Yorke 
nuo 1965 m. gruodžio 20 d. Lig- 
šiol A. Simutis dirbo kaip vice
konsulas Lietuvos generalinia
me konsulate New Yorke, kur 
ir toliau jis dirbs naujuoju ti
tulu.

Skautai — Neringos ir Tau
ro tuntai gruodžio 19 Apreiški
mo parapijos salėje surengė 
bendras skautiškas Kūčias. 
Skautės papuošė kalėdinę eglu
tę pačių padarytais šiaudinu
kais ir kitais lietuviško pobū
džio ornamentais. Stalai buvo 
apkrauti lietuviškais Kūčių val
giais. Dalyvavo abu tuntai su 
savo tėveliais. Tradicinę šeimos 
galvos -vietą užėmė kun. J. Pa
kalniškis, dvasios vadas. Jis su
kalbėjo maldą ir papasakojo 
apie Kūčių prasmę. Pagiedota 
kalėdinių giesmių. Aktorius Vi
talis Žukauskas papasakojo apie 
Kūčių ir Kalėdų papročius Lie
tuvoje. Už tai skautai jam įtei
kė dovanėlę — medžio drožinį.

Paukštytės ir vilkiukai, vado-

Dr. Juozas ir Aleksandra Ka
zickai švenčių proga išvyko į 
Afriką, i Kenijos valstybę, kur 
jų dukra Jūratė mokytojauja 
aukštesniojoje mokykloje.

Apreiškimo parapijos gyvojo 
rožančiaus metinis susirinki - 
mas Įvyksta sausio 2 sekmadie
nį, po 8 vai. Mišių. Kviečia
mos visos narės pasitarimui.

Vysk. V. Brizgys, grįždamas 
iš Romos, gruodžio 21 susto
jo So. Bostone ir susirinku
siem lietuviams kunigams pa
darė pranešimą apie Šiluvos 
koplyčią Washingtone.

Pradėjo nuo to, kad Bostone 
lankėsi prieš trejus metus, pra
šydamas aukų koplyčiai. Dabar 
atvykęs padėkoti už pritarimą

BALFO RĖMĖJAI iš k. i d. kun. J. Pakalniškis, prel. J. Tada- 
rauskas iš Hamiltono. Kanados ir kun. V. Dabušis Balto cen
tre.

ir aukas. Prisiminė, kad darbo 
pradžioje buvo daug abejojan
čių. Abejojo ir lietuviai ir ki
tataučiai.

Vyskupas pasiryžo ir surin
ko virš 300,000 dol. Iš jų 220, 
000 del. jau sumokėta. Chica- 
goje turima 80,000 dol., New 
Yorke 10,000. Dar reikia 15- 
20,000. Sausio 10 turi būti vi
sa sumokėta.

Iš surinktų aukų mažiausia 
buvo vieno senuko 75 centai, 
buvo ir 2.000 dol., a.a. dr. Rač- 
kaus, 1000 dol. kokios tai po
nios iš Floridos.' gana daug au-

Lietuvių kalbos gramatiką 
angliškai (Introduction to Mod
ern Lithuanian) Įpusėta rinkti 
pranciškonų spaustuvėje. Vei
kalas skiriamas lietuvių kalbai 
išmokti. Bus didelio formato, 
turės per 500 puslapių. Leidžia 
Darbininkas.

Kas turi gen. St. Raštikio 
parašytą knygą “Kovos dėl Lie
tuvos". abu tomus, prašomas už 
atlyginimą perleisti Darbininko 
administracijai.

kojo po du, tris šimtus. Gerai 
pasirodė Kanada, iš Hamiltono 
gauta 4.000 dol. iš Venecuelos 
— 100 dol.

Koplyčios vienoje sienoje
bus Kristus ir vaizdai iš kovų 
už tikėjimą, kitoje sienoje
žymiausios Lietuvos Marijos
šventovės: Aušros Vartai, Tra
kai, Žemaičių Kalvarija, Šilu
va. trečioje šv. Kazimieras ir 
vaizdai iŠ Lietuvos istorijos. Vi
si įrašai bus lietuviški. Tik vie
nas įrašas iš Sibiro maldakny
gės bus išverstas i anglu kalba.

Į atidarymo šventę numatyta 
kviesti visi kardinolai ir vysku
pai. kur tik yra lietuvių parapi
jos. iš Europos vysk. Pr. Bra
zys, prel. L. Tulaba. Bus kvie
čiami Lietuvos pasiuntiniai ir 
konsulai.

Koplyčios šventinimas ir re
liginis kongresas Washingtone 
bus rugsėjo 4. Jau užimtas 
Hiltono viešbutis, sudaryti Įvai
rūs komitetai.

Vyskupas prašė padėti su
rinkti sumos likutį ir prašė, 
kad kuo daugiau dalyvautų 
šventėje. M.V.

vaujami vyr. sk. D.. Kezytės, 
pašoko pora tautinių šokių, o 
Liet. Skaučių Seserijos vyriau
sios skautininkės Onos Zailskie- 
-nės sveikinimą perskaitė skau
tė Aldona Kidolytė. Dar kiek 
pažaidę ir padainavę, visi išsi
skirstė pakilia ir šventiška nuo
taika į namus, širdyse nešda- 
miesi mintį ir kitais metais su
sitikti dar iškilmingesnėse Kū- 
čiose.

Džiugu buvo matyti drauge 
dirbant ne tik vadovus, kaip vi
suomet, bet ir pačias jauniau
sias vyr. skautes šalia savo vy
resniųjų seserių bei visuomet pa
dėti pasiruošusių mamyčių, o 
Tauro tunto “Šarūno” ir “Gele
žinio Vilko” draugovių broliai 
pasirūpino, kad Apreiškimo sa
lė atrodytų taip, lyg kad nieko 
nebūtų ten buvę. (B.K.)

Lietuvos Atsiminimų radijo 
valandos 25 metų sidabrinio ju
biliejaus minėjimas Įvyks 1966 
balandžio 23-24. šeštadienio va 
karą Newarko liet, parapijos 
salėje bus iškilmingas banke
tas ir šekiai. Sekmadieni Webs- 
'erio salėje New Yorke įvyks 
didžiulis koncertas ir balius. Di
rektorius Jokūbas Stukas kvie
čia visus radijo bičiulius ir rė
mėjus rezervuoti tą savaitgali 
svarbios radijo gyvavimo su
kakties paminėjimui.

Paieškomas pirkimui nuo 25 
iki 50 butų apartamentas gero
je vietoje. Kas žinotų apie to
kį pastatą, prašom skambinti

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

SVEČIŲ dalis kun. V. Dabušio pagerbime gruodžio 12 Paterson šv. Kazimiero parapijos salėje.

Lietuvių Piliečių Dja So. 
Bostone yra pati didžiausia lie
tuvių organizacija ne tik Bosto
ne. Massachusetts, bet ii- Nau
joje Anglijoje. Draugija turi 
virš pusantro tūkstančio narių. 
Draugijos .turtas siekia keletą 
šimtų tūkstančių dolerių. Val
dybos rinkimai vyko gruodžio 
12. 1936 metam išrinkti: pirm. 
Stanley Drevinskas. sekr. Albi
nas Neviera, fin. sekr. Adomas 
Druzdis, ižd. Joseph Casper, vi- 
cepirm. Lionginas Švelnis. mar
šalka Juozas Markelionis: direk
toriai: Jonas J. Grigalus, Juo
zas Lubinas. Antanas Young, 
Antanas Matjoška, Joane Anta- 
nelytė, Edmundas Ketvirtis ir 
Antanas Andriulionis. Revizįjos 
komisija: Jadvyga Keslerienė, 
Alfonsas Baika ir Pranas Stan
kus.

Inž. ir architektų s-gos Bos
tono skyrius išsirinko 1966 m. 
valdybą: Romualdas Veitas, 
Konstantas Klabis ir Bronius 
Makaitis.

Inž. Jonas Mikalauskas vieto
je Kalėdų ir Naujų Metų sve- 
kinimų paskyrė 150 dol. sekan
čiai: Lietuvių profesorių šal
pos fondui 100 dol., Bostono li
tuanistikos mokyklai 20, Bosto
no skautams 15 ir Bostono jū
rų skautams 15.

Vaikų eglutė Bostono litua
nistinėje mokykloje bus sausio 
9. sekmadieni, Lietuvių Piliečių 
D-jos auditorijoj So. Bostone. 
Mokiniai smarkiai ruošiasi eg
lutės programos išpildymui.

Naujų Metų sutikimai ir šiais 
metais ruošiami eilėje vietų. 
Lietuvių Piliečių D-ja ruošia 
savo nariams ir svečiams savo 
patalpose. Tautinės s-gos sky
rius ar kultūrinių subatvakarių 
rengėjai Tautinės s-gos namuo
se. Lituanistinės mokyklos tė
vų komitetas South Shore Pla
za. o yra dar keletas ir priva
čiuose namuose.

Naujų Metų dieną šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje mišios bus 
sekmadienio tvarka: 7. 8. 9, 10 
ir 11:30 vai. ryto. Koplyčioje 
prie E 7 gatvės 8 ir 9:30 vai. 
Popiet nebus jokių pamaldų, 
bet bus klausoma išpažinčių 
3:30 vai. ir 7:30 vai. vak.

GERIAUSIA DOVANA

Mozerio šveicariškas laikrodis

Labai prieinamom kainom 
(kartais net puse kainos) Sta
sys Štaras 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.

VI 7-3563. E. Northport, N.Y , 11731.

Išnuomojamas mažas 4 kam
barių su balkonu butas. Infor
macijai kreiptis HI 1-2492.

New Yorko sportininku tradicinis

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

1965 gruodžio 31
Saieva "RAINBOW” salėje

260 KNICKERBOCKER AVE.
BROOKLYN, N.Y.

LAIKAS: 10 v. vak. - 4 v. ryto • KAINA $12.00

Lietuvių Atletu Klubas

VAIŠĖS — tiekia Saieva Caterers, 
pritaikytos lietuviškam skoniui.

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

BARAS: LAK saikingomis kaino
mis

MUZIKA: Joe Thomas

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

D. AVERKĄ (LAK patalpose) 
tel. 456-2687■
J. ANDRUŠĮ (Draudimo įst.), 
tel. VI 7-4477

S. REMftZĄ, 47 Van Siclen 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11207: 
tel. MT 7-6189

9
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DARBININKO 50 METŲ JUBILIEJINIS į

NAUJŲ METŲ |
[I

1965 gruodžio 31
(penktadienio vakare, nuo 9:80 v.v. iki 2:30 vai. ryto) 

DEMOKRATŲ SALĖJE 
OZONE PARK, N.Y.

101-49 Woodhaven Blvd, (prie Atlantic Ave.)

• Skani, lietuviška vakarienė
% • Trumpa programa

• Šokiai, grojant lietuviškam J. Kazio orkestrui 
Asmeniui įėjimas 8 dol. įskaitant vakarienę su gėrimais

•
Rezervacijas pavieniam ir 10 asmenų stalam užsakant skambinti: DARBI
NINKAS GL 2-2923 (vakarais GL 5-7068); M. ŠALINSKIEN® VI 7-4499; 
J. GERDVILIENfi AP 7-5132; L. GUDELIENfi SE 3-7639; P. MONTVILA 
VI 7-8936; K. VAINIUS TW 4-8787; PH. VISNIAUSKAS 516-485-9497.

J

I

C. A. VOKET
ADVOKATAS

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

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME / 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

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

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary’ Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALS AMUOTO J A S

231 2BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalins-Šalinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

Tel. Virginia 7-4499

Theodore Wolinnin,
Inc.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių 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

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

J. BANDŽIUKAS
84-12 102 nd Street 

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




