
jos sudarymas reikš, ar Vokietija laikosi su Amerika, ar suka į de

Vokietijos kancleris Erhar- 
ias lapkričio 8 sutiko pasitrauk
it Krikščionių demokratų uni
ja lapkričio 10 kandidatu į 
kanclerius po trijų balsavimų 
šrinko Kurt Georg Kiesinger, 
labar Baden-Wuerttembergo 
irovincijos prezidentą, anks
čiau parlamento partijos politi
kės komisijos pirmininką. Jam 
lavesta derėtis dėl būsimos vy- 
•iausybės.

ją: esą jei Brandtas organizuo
tų vyriausybę, rytų Europoje ir 
daug kur vakaruos* tai būtų 
priimta su palengvėjimu. Dabar 
esą rytų Europoje žiūrima į 
Vokietijos atgimstančios nacio
nalizmo ženklus su nepasitikė
jimu kaip į kliūtį Europai su
artėti Brandtas gal būt artes
nis ir Maskvai, nes su juo ke
turis kartus jau tarėsi Maskvos 
atstovas rytų Vokietijai. Spėja- 

COK| KELIĄ Kiesingeris nu- ma, galėtų būti labiau priimti
nas ir Amerikos tiem politi
kam, kurie siekia susitarti su 
Maškva.^O kancleris Erhardas, 
kaip aiškina U. S. News and

Worid Report lapkričio 21, jau
čiasi buvęs labiausiai pakirstas

iš Vietnamą, kuriame rašė, kad 
jiem trūksta karo medžiagų: 
kad moralė krinta, kai bombar
davimo taikintas riboja Wash- 
mgtonas. Apie tai buvo rašyta 
ILS. News and W. Report spa
lio 31 nr. Bri tai pe vieruntehs 
Šaltinis su panašia informacija 
Milijoninį tiražą turįs Reader’s 
Digest spalio nr. paskelbė H. 
W. Bakhvino raštą. Tas auto-

Vengimas pavartoti mūsų jė
gas sparčiau ir maksimom galį 
mums atsieiti karą’*.

“Nuo pat mūsų aktyvių ko
vų pradžios jungtinio štabo va
dai pakartotinai ir įsakmiai ra
gino efektyviau bombarduoti 
šiaurės Vietnamą .t.« Tiknuo

nato Vokietijai? ,
J klausimą jis atsakė lapkri

čio 13 viešoje kalboje. Jei tei- 
tingai spauda jo pareiškimą 
>erdavė, tai jis atmetė arba-ar- 
>a: Arba su Atlanto sąjunga, 
irba su de Gaulle. Jis pasisakė 
lesąs nei de gaullininkas nei 
ttlantininkas. Jis teigė, kad

kričio 7, kurioje jis skelbė, kad 
“atstatytoje Europoje Vokieti- 
ja galės ir bus sujungta”. Anks
tesniuose Amerikos pareiški
muose Vokietijos sujungimas 
buvo laikomas sąlyga Europai - 
atstatyti, o dabartiniame pa
reiškimo pirmoje eilėj ryškin
tas atstatymas, t.y. susitarimas 
su Sovietais, o jau tada sieki- ųj 
mas sujungti Vokietiją, šį skir- 
tumą Erhardas jautė ir jame jis 
pasijuto esąs Amerikos “išduo- <

tineknrtyra^tjlraaki* ne tnunms dennū? ar ai te p»«ia k taikomas kariniu reikalų 
asmens ar P“*** Vokietijų pastatė Atkreipiim dėmesį

į jo informacijas ir kai kuriuos 
samprotavimus.

• ■ . - Nors Š. Vietnamas daug nu- 
ė- ,kentėjo nuo Amerikos, bombar- 
jg davimų, bet jis kariauja kaip ir 
'C < anksčiau ir apie Amerikos siū- 
' lomas derybas nenori šnekėti. 
I Kodėl? — klausia minėtas auto- 
į nūs.
pi“

H'

" H vaMžiac Erhardas f vaMžiy: Kurt Gearg

urim surasti' kelią, kuris būtų 
•isangas abiem ^Vokietijos są-

Kai ką apie Kiesingerį pasa
lo faktas, kad jį remia ne tik

birželio 16, po eilės . mėnesių, 
mums buvo leista įskristi - į š. ' 
Vietnamą ir leista bombarduoti 
karinius taikinius — tankus šū ‘ 
gazolinu ir dirbtuves prie Ha- 
noi ir Haiphongo. Per visus 
tuos 16 mėnesių gazolinas ga
benamas į Haiphongo uosta 
Rusijos tanklaiviais, juo aprūpi
nami sunkvežimiai kurie gabę- 
na komunistų'kariuomenę, gink
lus ir reikmenis į Pietus. Tai 
leidžia priešui stiprinti jėgas 
Pietuose (jų infiltracija per J 
1966 pirmuosius penkis mėne-. ‘ 
sius padidėjo 100 procentų .... 
Nudelsitaas bombarduoti suma-, 
žino mūsų bombardavimo efek-

Ką mes darome nege- tyvumą ir prailgino karą”. __ 
rai? Ir jis ima apie tai kalbė- /Mes padidinome kariuomenę 
b- . -i- informuoja Baldwin nuo <
į Mes sakomės “laipsniškai di- 1965 pradžios iki .1966 vidų* •' 
diname spaudimą priešui”^ ne- „o iki 275,000. Bet tuo metu 
norėdami daryti įtampos pačio- didino savo kariuomenę ir Viet* • 
jė Amerikoje, nenorėdami ati- dongas, kuris dabar turi dauj t 
traukti dėmesio nuo “didžiosios giau kaip ketvirtį milijono ir * 
bendruomenės” kūrimo, nore- per mėnesį padidina po 5,000. 
darni suderinti abudu dalykus Palyginti su Amerikos ir P. 
^-“patrankos ir sviesto” poli- Vietnamo kariuomene, komu-, 
tiką. Tokia inūšų strategija pa- nistai 1965 biržeho mėn.*iur^’ ’ 
lieka “politinę ir strateginę ini- jo santykį 1:4. Partizaninėje 
ciatyya” pripšul Mes, sakome, kovoj, kaip rodė anglų l^ tabtiį 
nfc|jq|įĮffa&' P**8te- kova Malajuose, prieš partiza-
skelbiaine norį įtikinti ppešą, nūs reikia 12:1.
kad jis negali karo kurnėti i._ . .. ~įbs^ padi---------

Tokios strategijos rezultatai? dėjo, bet priešo priešlėktuvinė 
Ji neda^ mum paruošti mūsų - —. -

Gemini 12 kelionę pradėjo je buvo 2 astronautai Uždavi- 
lapkričio 11. Jai skirta nusileis- nius atliko sėkmingai: prisijun
ti buvo lapkričio 15. Kelionė gė prie antro skraiduolio Age- 

nos; ast Aldrin pasivaikščiojo 
erdvėje daugiau kaip dvi valan
das; pademonstravo, kad erd
vėje išlupęs galėjo savo skrai- 
duol‘ “ręmontiffiti”; nufptogra- 
favp saulės. ū&ėmtaMį; prancū
zų paleistas raketas. Išvengė 
ir to nuovargio, kuris kankino 
ankstesnius astronautus. Galė
jo savo laivo kelionę pagreitin
ti ar sulėtinti

AFLrCIO vykdomasis komi
tetas lapkričio 14 vieningai pa
rėmė savo presidento George 
Meany griežtą politiką prieš ko-

doje_v< 
tinfe }e

Urmininkas Fr. A Strausus. Opozicijos vadas Reuther

straussas Amerikos vyskupai posėdžiavo
>uvo Vokietijos apsaugos nu- J r r , ,■
ūsteris ir suorganizavo Vokie- Amerikos vyskupai Washing- riausybės taktikos gimimų kūn
ijos kariuomenę. Iš vyriausy- tone lapkričio 14 išsirinko savo 
ės jis buvo išstumtas 1962. pirmininku tręjiem metam De
gdamas šalia vyriausybės, jis troito arkivyskupą John F. 
ėmė Adenaueri, kuris siekė Dearden. Arkiv. Dearden yra 
Iraugiškumo tarp Vokietijos 59 metų ir arkivyskupijai va- 
r Prancūzijos. dovauja nuo 1958. Visi kardi-

nolai s3™ kandidatūras buvo 
[AIPr 2hyČS J. atsiėmę. Kokiu vardu dabar va-
oc^unokratai ir laisvieji de- dinsis organizacija,

dar nenustatyta, lig šiol ji va
dindavosi NCWC.

Vyskupų suvažiavimas pasisa
kė neigiamai dėl Jobnsono vy-

trolės reikalu: viena ranka da
lina paramą, kita’ gimimų ap

saugos priemones neturtingų 
šeimų augimui sumažinti :

ai, konservatoriai;

laimėję gubernatoriai kaip kan- remti ^senatorius laimėjo 4, 
didatai į prezidentus 1968: pralaimėjo & U. S. Nevirs.... 
Romney, Reaganas; Roekefelle- vertina, kad šen. R. Kennedy 
ris; minimi tarp tokių kandi- labiau pralaimėjo negu vieepre- 
datų taip pat šen. Perey ir ypa- ridentas Humphrey. Tik spau

da"stengiasi R. Kennedy jnra-čiai Nixonas, kuris prisidėjo 
prie daugelio lamaėjiinb ir ^ku- 
rio*p<4itinis svoris labai pabrė
žiamas.

Tarp, demokratų nuvertina- nes: laimėjo 29, pralaimėjo 25. 
ma rolė senatorių Kennedy:— Prezidentas pasisakė, kad prieš

narių naudai padarė 54 kelio-

apsauga taip pat padidėjo. Bu-

menų. “Nebeturime pakanka
mai net uniformų. Šiandien

lakūnus, sudaryti radaro siste
mą ir sutelkti 40,000 kinų ka
rių sunaikintiem keliam atsta-

giau, negu jų? pagaminame, tyti...
' Baldvvin sako, kad tokia po-

Žuvo pareigose

Kiesingeris savo partijoje te
ari 245 balsus — viena partija 
leturi daugumos. Soc. demok- 
etai turi 202 balsus. Laisvieji 
lemokratai teturi 49 balsus, 
’aigi ši mažuma yra svarbi koa- 
icijai sudaryti. Lig šiol ji dėjo- 
i su kr. dem. unija. Bet spa- 
io 27 iš koalicijos pasitraukė. 
Oc. demokratų pirmininkas 
Irandtas skelbiasi, kad jo. par
iją su laisvaisiais demokratais 
jalėtų. sudaryti tvirtą koalici

RUSK VĖL PRABILO

Valstybės sekr. Dean Rusk 
lapkričio 14 kalbėjo Denver

riai prieš appeasementininkus. 
Priminė, kad jie užmiršo isto
riją ar naiviai galvoja, 
darni, jog Hitleris bei jo sąjun
gininkai buvę vieninteliai toki 
istorijoje; dabar tokių nebesą.

krito į jūrą. Prigėrė visi 30.

susipratimo su Amerika, rašo

de Gaulle.

.- Turkijos sostinėje lapkri
čio 13 minia apmėtė akmenim 
Amerikos konsulatą it informa
cijos įstaigą. Įtūžimo priežastis 
— 8 amerikiečiai kinoteatre į- 
žeidę turkes moteris.

rinkimus savo patarėjų opini
jos skelbėjų nebuvo teisingai 
informuojamas. Opiniją nuspė
ti nevisai pavyko net ir tokiam

litika eiliniam piliečiui nepriim
tina. Amerikietis, kaip rodo 
Korėjos karas, nemėgsta “ne- 
laimėjimo“ politikos. Autorius 
pasisako už laimėjimo ir greito 
laimėjimo pasirinkimą, nes 
“delsimas didina mūsų moka
mą kainą už pergalę”.

Diplomatai galvoja kitaip:

nu Mende artesnis būtų Brand
ai

:aip žiuri į kiesingerį a-

Kiesingerio vardas Amerikos 
pandoje sukėlė triukšmą. W. 
. Tribūne per visą pirmą pus- 
»pį paskelbė antraštėje, kad 
tacis bus Vokietijos kancleris, 
kiesingeris 1933 buvo įstojęs 
partiją. Amerikos žydų kong-

Kas agresorius?—lik ne Jordanija
Jordanija apskundė lapkričio 

14 Izraelį Saugumo Tarybai dėl 
agresijos, Izraelio 20 tankų lap
kričio 13 įsiveržė-3 mylias į 

. Jordaniją, užėmė miestelį, su-

artamentą, kad to neprileistų. 
;ydų spaudoje tai antras tokis 
liarmas per savaitę laiko. Pir
mas buvo Hesseno provincijos 
inkimai, kuriuose gavo 8 atš
ovus “nacionalinė partija“ — 
ai priskiriama nacinė linija, 
’aigi aliarmuojama, kad atgy
ta nacionalizmas.
Ar departamentas į tai ret

uos, neaišku tuo tarpu. Bet

Liberalai—prieš, 
bet ne “liberalai**

Times apmokamame puslapy

ėmimą į Jungtines Tautas. Li
beralų iniciatoriais puirašė se
natorius . P. Douglas, AFL-CIO 
prezidentas Meany. Pasirašiu
sių yra 15 profesorių ir kitų in
telektualų. Tarp pasirašiusių 
yra ir dr. Julita Šmulkštys iš 
Indiana universiteto.

gaus. demokratai 52.5 proc. res- 
pubfįkonai 47.5. U. S. News da
bar skelbia, kad demokratai 

_____ _____________ gavo 24,257,200 balsų,, arba 
nį nuvyko 7 "opera* 2*^\^blikOTai 
.____________ • i 557,800, arba 54.1 proc.
jos, o pavasary žadėjo lankyti - i • - 
Europą ir pietų Ameriką. “Ub^alų“ kongrwmanų nau-

voja kariai ir kaip galvoja eili
nis pilietis. Ne taip galvoja po-

557,600, arba 54.1 proc.

31; "Kėmarvatorių" fcongras- 
manę;196; padidėjo 27.“Vidu- 
rio kriMf’ atstovų 59, -padidėjo 
4 TWjbdškintų:lt

vatorių” 16; sumažėjo 2. “Vi-

gai — ne generolai, bet politi
kai, diplomatai Pagal Chr. Sc. 
Monitor, vyriausybė vengia

Dėl to ir vengia žygių, kurie 
Sovietus Vietname provokuotų.

dinimu nori priversti Sovietus

naikino 40 namų. Užpuolime 
dalyvavo ir lėktuvai Jordanija 
skelbia, kad pasipriešinime du rican lėktuvų Unijai 
Izraelio lėktuvai buvo numušti, •* 
vienas Jordanijos lėktuvas žu
vo. Izraelis skelbia, kad. jo visi. 
lėktuvai grįžo Izraelis skelbia-

nautojam, o taip pat Pan Ame- ladelphijos Sv. Andriejaus para-
tą mirė.' Laidojamas trečiadie- nuotaika turinti padidėti; 

siunčia į Azh
M “balandiškai“ nusiteikusį A. prttlMgo Ui beta - Srfdbern, ta&u Mmimra

ravėsi baiui įmina __ _ ....

Teismas apie demonstracijas ir plaukus

riai ir 6 buvo sužeisti N. Y. Ti- neklauso, gali būti peticijos a-'
Vyr. Himnas lapkričio 14 y?***"*”10** M W; _An?rtĮ^? Suprantamaa tad ir balsuotojų

kovotojo dėl Izraelio pasisaky-

roristus, o smogiama Jordani
jai”.

VatNcMMs pritarė, kad 1



II. N. Y.

TARP SVETIMŲJŲ:

viz. rezoliucijos. lapkričio 13 d.

GOODSCOĘF

Savo ideologija ir forma Sa
kalas išliko ištikimas anai jau-

Direktorius ir jo straipsnio 
ri^ytojM nemiginčiįo iš Cz. 
Sattimdar natąikfai dimnumn aiš-

tai VI9-5077 
T«L STagg 24329

pjųdimn
mus';, <

30 metų (1914-1044) ar ne ir mąno i*Mnėnais, 9iek Quru- 
šeši valiutos pakeitimai. Tiek poj, M šiame kraite. Jiem 
studijose, tiek visoj kitoj in- siūlyti medžiagos iš tietinių gy- 
farmacinėje medžiagoje neto- venimo, istorijos, sudominti ir 
retų būti patoso, propagandos

',...... » v tik
turėtų būti totims parankus, gal palankius. Būtų įdomu pajudin
ti* nevisai HokA kekio norėtu- tt sąžines kad ir prancūzų ar 
aae. Bet tiMų p *j u Meta t reik*- katą kraštų katiagų rašytojų

jtdt'M gerų honorarą, arfiknatų, šumatistų ar ištart-

tiĮ iMprfldaraMOBiybte paąknlbi- 
mo. Amerikiečių paklaus
ti, nebpžinomejkąipa^sbnti: ar 
tik 50 metų gyvenam, ir dargi 
?5 metus jau okupuoti...

KOVOJE DGL LAISVES:

moralinės tiesos laimėjimą, 
reiškiamas kalnų, erelių, ąžuo
lų, valdovų, karalių ir kitokiais 
monumentaliais vaizdais. Gal

to kūrimus, j moralinę refleksi
ją, racionalizmą bei praktinio 
gyvenimo išmintį, reiškiamą 
sentencijom, netgi pasakėčiom. 
Jaunatviškas siekimų idealiz
mas “Erelio” istorijoje rado 
naujesnę ir konkretesnę gyve
nimo atramą. Daro įspūdį, kad 
jame sudėtas dabarties Lietu- 
vos pergyvepimas ir dabarties 
filosofijai: pąvergto žmogaus iš
naudotum kentėtojo kančia ir 
net mirtis Virsta pakopa teisy
bei ir šviesai laimėti.

Visuose epėraščracse auto
rius taikosi klasikinio eiliavimo 
irtvfrtai j|%Mo. Mažiau dė
mesio kreipia į vaizdinį origi- 

Tokiame ‘^Pranašui”, 
ilgesniam eiliavimui, trūksta fendien tebėgėti devyni kom- 
kon&hsuotumo fe ryškesnės 
vaizdų plastikos. Ūž tat asme
ninio pergyvenimo eilėraščių 
tarpessurtofefetoiąu prie “Ana-

J-,— -f — ITT- f’ VT1' . -u.jospratmos; b. prųNmnti, kad 
nepavyto) mūsų bylos laimėti; 
£ Mintyti jų nuomonės, ko-

(EHa)

KAto PADAROMI

Efla^Mtomo fįį? pasi-

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į -USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikštas pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos

l Brada: "Kol kom- 
loiba anie tilta auri-

“ -*wUB» o neįvyfr- 
bėifeiHrai akės-

jMtoimui. čtoja rankomis ir vėl kurta naų-

Siuskite į Lietuvą ir SSSR '
DOVANŲ SIUNTINIUS

- am atraižą rn^agos J^tai. kostiumui *r Bukneiet 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprągjbm žemom urmo komom atraižų vilnoi^te m^ 
džiagos importuotos ir vietinės r- trijose krautuvėse*

S. BELKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 

Cor. DELANCEY, N. Y. C. ‘
Krautuve* atviro* kasdien ir *ekm*dfeei*i*, = 
Mskyrus teitadienlu*, nuo 9 ryto IU 6:30 vak.

B. Beckes^tdnp krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai 
Važiuoti BMT išlipant TTiSiyr Street, keltis elevatorium Į 
virtų, artaIND traukiniu D-S Avenue iki Delaneey 8L '

AtsineSate ^skelbimą, kuris bus ypatingai juertintosf

Knyga vadinasi “Saulėtekio 
Skrydis”. Autorius — J. Saka
las. Knyga didelė — 166 pusi.

__ o____Ji rodo, kaip autorius sakos,
Trečia— “ben^až pelkių dešimčių metų , . _:T _____

kūrybes atranką”. Knygos pa- nystet* vertimasis į idealus, į 
grindinė nuotaika ir mintis — 
iš tamsės į šviesą, j, saulėtekį 
(Tur būt, ir sakalo prigimčiai 
priderintas knygos - vardas — 
“Saulėtekio skrydis”).

Prie tų “parnaso draugų”, ku-

DiKŪtorius didžiuojasi, kad 
jo meistrai net bulgarus išmo
kę skaįtĮkln? gaminti. Bęt Cz. 
Sztandąr tvirtino, kad tie moki- 

.. . PRį®?fcė mokytojus ir net
.Blaivų būtų iš priešų jjg gamina gerpgning skaįitik* 
BĮįm. IHhr .įRŪ,■ ■......... ""
svęaco proto žmonės,

• —-r -— u-vw - v - v ey—T- ~ — — ynmtmo MDetai, Brasyn. gegn- 
žto mėnesį. Kodėl jie liko stal
čiuj*? ... Atvažiavo į meetami- 
zatorių kursus devyni jąųnuo- 
iįaL Urbs juos priėmė į kom
jaunimo eiles... Ir štai pasek- 

y., ktirūio0e rriškiazns ne tik utis. Neaėkmaigai baigę torsus, 
tori totų ptrgyvemmaa, jie paraškė: ^NaMatirim egm- 

konkrečto^ pę^yšadmaa, neto- ataį nanariųi būti kamįaimua 
to»4ėvynėr ; * riipi jausiąs 
ynt “Gęri«ia«e kflgrkftse?.

ji ^ie “Drimbtio painokos” sų

gana didelis bet 40 meto laiškai sematortom, yra
Kadį** (ne tokias, kaip Amen- drausta apaudė Kuri va^ybė tikslingi to juos reiktų sumten- 
kos I&lsas), kuriomis būtų gali- draudė savo pfliečįam skaityti? syviati. W<snio
mas, kad ir Iriai atsargus, da- Nriurtingąs kraštas, bet per i------- fnntitTtii rr Tiririts
bartinip okupuotos Lietuvos gy- ------ — . - - —
venimo. vertinimas, lyginant o- 
kupuotos ir nepriklausomos 
Lietuvos ir viso laisvojo pasau
lio pasiekimus ekonominėj, 
švietimo, kultūros srityse.

būtų skiriama jaunai kartai, o iMPtolriFto R1 1(8 
šių dienų jaunimas nemegs- riūdau
ta lyrikos, labiau priima konk
rečius faktus.

“O būtų daug mieliau rašyti, 
Jei sektųsi prisiprašyti, 
Nejsipykus, kad nors kas, 
Paimtų raštą į rankas, 
Jei ne, bent leistų paskaityti” 

(Parnaso draugams).
Su ironiją autorius nubaigia 

eilėraštį paguodimu ar pasiguo- 
kfomi* temomB, • kaip mažę dimu, kad reikia raštus: 

“gražiai susiūti 
Į sąsiuvinį su storais 
Skoningo darbo apdarais”, 

tada paklius bent į muziejų...
Prieš ..dedant, anot autoriaus, 

į istorijos muziejų, tebus čia 
skaitytojas pairrformuotas apie 
pačią knygą...

tų?/ C • . - grife atsakymų, bet apie mus
K Pihindyti tą patį padary- tigrių UH žmonės « gal pa

ti Europoje; suėjus į kontak- vyktų mum prakalbėti (anketos 
to su teisės žinovais ar priiti- įsakymus paskelbus) n aujris 

Mad tai- toris,' fįnillhlin5“' fedtoafe .
gpkon- ' t 11 ...'.r ‘.".'A.11-.------ " i-ihi-i— ■■■ ■ ■■ ■■ ■

terigį gsĮnfein fųvįriįhijto. Jfe 
* Pfr net nai^dė tuos duommiis. dar 
“ ir iš kitos pusės nųšviesdami 

kaio JCarIcvor i-
monė naudinga. Sako, td^er- 
nai po* rieuenųs metus ši įmo
nė daivė produkcijos 5 rublius 
51 vieną kapeiką nuo kiekvie
no rublio pagrindinio kapitalo. 
0 šiemet jau kiekvienas įdėto 
kapitalo rublis davė 7 rublius 
vien pirmajam pusmety! Preki
nė {redukcija per tą laiką pa
didėjo 513 proc., o darbtam- 

per (atvarius
D r O C. 

Mariaos kaitriui ir jo advo- 
toįun tai atrodo bųttą, bet VU-

dar. Nes ne “priešai”, o kerno
ta kalba rašo naujo gyvenimo nrrfų partij<y įerioškas prga- 
proklamacijas, šios knygos au- - nag Tjtnįariwi /efeBrios skaitik- 
torius J. Sakalas į cfraugystę liūs pagadiną “juodais vetniu- 
netinka. Jis yrą tos kaitos, ku-. kais”, fe' W*laą^aštis patrikę 
ri davė jaunuosius Putiną, Kir- 
šą, Sruogą, Santvarą, Binkį, 
netgi Vaitkų. Tada jis pasirodė 
kaip vienas iš dviejų autorių 
Įrištos poezijos knygos Sakalo 
ir Dasaičio rinkinio “Padan
gėse” 1922. (Pirmasis buvo da
bartinis J. Sakalas, antrasis D. 
Jasaitis). Nuo tos knygos iki 
šios praėjo 44 metai! >--

rijų ir nemokamų kątalogų gausite iš visų mūsų skyrių.
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KNYGOS IR ŽM0W:
Nueito kelio surašyti pėdsake

Iš Vokietijos atėjo nauja poe- ■ HHH B 
Iš visų menų

valstybių padėtis pasauly, ma
žos tautos likimas savoj valsty
bėj ir sąjungoj su kitais, ir t.t. 
Trumpai tariant — mažų vals
tybių lyginamoji istorija, o tų 
valstybių yra nemaža: Lietuva, 
Norvegija, Izraelis, Balkanų 
valstybės. Įdomi paralelė būtų
— kiek gali Lietuva ir kiek sa
varankiškumo gali rodyti ame
rikinis “statė” ar “county”. To
kios lyginamosios studijos su
stiprintų tautinę savigarbą ir 
padėtų savo kraštą teisingai ir 
objektyviai vertinti.. ‘--------
būty rrikalinga kišeninė litua
nistinė oncflęlopecBja, arba in
formacinis žodynėlis, kuris bū
tų netik Lietuvos istorija, geo
grafija, literatūrinės žinios, 
bet jr faktai iš okupaciją laiky
— ^rištinės ir dabartinės — , ___
faktai, kurie stabdė mūsų pro- rie dabar eilėraščius rašo kelių rafeferio žymė, kad autorius lin- 
gresą: neraštingumas krašte eilučių ar kurie neocnainKituo- kęs į «^Mną, į 3gtoBito

l|7 ORCHARD ST, N-T. C. Tei.GR 7-1130
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA .

— EHDaiS4>ASfRINKIMAS AUDINIŲ —.
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, sukąriėm ir kt
• Audiniai imglįjfcnirir vietinės vilnos, šilko, medvilhės
• Specialiai žemo* komos riųričiąnt audiniu* į riMenį 
G Mes padidinome savo pafalpnįi, kad galėtume grieti

Dotaroauti Mižentams. Prafome užeiti ir nariHūrėti.

SAVAJAM JAUNIMUI:
2. Savojo krašto istorijos pa

žinimas mums, ypač jaunimui, 
baigiasi dažniausiai su Žalgirio 
kova. Vėlesnieji amžiai, kai ko
vota nė dėl teritorijos, o dėl 
idėjos -^ dinastinės, valstybi
nės, tautinės — visai nežino- 
mi. Jaunimui atrodo, kad Lie
tuva, tarsi kokia sala, buvo vi
są laiką izoliuota ir niekada ne
dalyvavo kultūriniame Europos 
gyvenime. Jaunimas visai nepa
žįsta nepriklausomos Lietuvos 
idėjinio pasaulio, o vyresnioji zijos knyga 
karta daug ką užmiršusi, arba poeziją šiuo metu, tur būt, ne
linkusi prisiminti asmeninio iš- populiariausia. Tai žinodamas, 
gyvenimo smulkmenas. Siūly- naujosios knygos autorius su 
čiau suorganizuoti kad ir nedi- kartumu atsiliepia apie šio me
deles stipandija* vyrasniem. to skaitytojo ir poeto santy- 
gkmM*i*tan* ar jouMMnisaą^stu-^ Įnirs • 
d*ntim už rašinius, kuriuose 
būto pvfotatytas laisvos Lietu
vos gyvenimas. lituanistinės 
medžiagos šiame krašte esama 
pakankamai. Antra sugestija- 
organizuoti seminarus vasaros 
metu (panašiai kaip Ueiuviy 
kabes kursai Fordhame) to-

I
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ku tautos sūnūs ir dukros su 
ypatinga tabte; būrais po savo 
tautine Raudonai-baitai raudo
na vėliava ik mels Visagalį lais
vėssavo gimtajam kraštai ir sa^ 
vo valstybei. Lapkričio 18 lat
viam yra tekia pta brangi die
na, kaip mums Vasario 16.

Ir šiemet latviam dar tenka 
šią šventę minėti svetur, nes

broliškos lat- žmonės išgjnęn j prievartos dar- 
ir dukros su bus, kalėjimus, badą ta mirtį, 

turis po savo Tuos pačius baisius jo darbus 
i-baltai raudo- tęsia jokie pat vylingi Josifo 
t Visagalį lais- Baisiojo įpėdiniai.
i kraštui ir sa- Latvių tremtinių šeima pla- 
kričio 18 lat- ftajame laisvame pasaulyje Ku
lt brangi die- dija, kokia yra padaryta latvių 
sarto 16. tautai neteisybė ir didelė skrtau- 
lm dar tenka da, o visa latvių tauta stipria 
i svetur, nes dvasia laikosi jai išplėštų tei- 
lar nesibaigė, siu ir jas gina. Iš tos latvių tau

pys. . .'t* '■'
Bažnyčia tiki, skelbia, liudi

ja ir ginavisą tikėjimą, kuris 
mums apaštalų tikėjimu išpu

simu ir nurodo, kaip jis turėtų SSiČį* labai rimto? pažinime yra perduotas ir ku-
būti sprendžiamas. Paduodu jį savo tarnybą ir pasipriešinti ris šventame Rašte dokumen- 
benūk ištisat * ‘

M ĮSO. buriuota.-rinite* ‘ SS ' 
—- -- *------ - Tniirmt jjg naujo pa-

rodfc kaip Ubai visos bažnyti
nės tarnybos viena kita remiasi 
ir bendrai Dievo tautai tarnau
ja, kaip vyskupai, kunigai, vie
nuoliai ir visame
savo - darbe Bažnyčiai labiau 
negu hėtkjsda ąnkbfiro priklau
so vieta nuo kitų. Mes priklau
some vienas* kitam ne valdan
čiųjų ir valdinių prasme, bet

Konribjos pandftimą mriačto-
Laiškas paskelbtas Freiburgo kinimui bei jšknipymui. Skau- 

aritivyskupijos organe “Amts- 
blatfe” spalio 10 d. 28 nr. Ja
me pirmiausia nurodoma, jog

Tarptautinė padėtis taip pat ne- tos tvirtos dvasios neatlaidžiai 
rodo, kad jų ir mūsų kenčiau- ginti savo teises atsispindi jos 
čiom tautom tuojau patekėtų gajumas ta pavyzdinga ištver- 
laisvės saulė.

Dar nė taip seniai lietuviam 
buvo džiugu, labiau negu ki
tiem, kai brdiška latvių tauta 
buvo laisva, šiandien mus api
ma liūdesys, skaudesnis negu 
kieno kito, kada tenka išgy
venti abiejų brtdiškų tautų šiur
pią tebesitęsiančią dramą.

mė. Ji remiasi pasitikėjimu Die
vu.

Atkūrus nepriklausomą vals
tybę, Latvija gražiai skleidėsi 
ir augo medžiagiškai ir kultū
riškai. Per šimtmečius latvių 
tauta buvo išsaugojusi tokią gy
vą sąmonę ir tokias tvirtas 
senolių tradicijas, kad nepri- 

Daug sunkių amžių latvių klausoma valstybė buvo kaip 
tauta yra išgyvenusi po vokie- : 
čių priespaudos ranka, kuri ga
na prisiplėšė svetimo vargo ir 
darbo vaisių. Daug latviai ken
tėjo ir nuo rusų caro, Jono 

mongoliškų ordų, 
pasaulyje žino, kaip 
Dauguvos šalyje ir 
caras žiaurus šian-

kijo, kad Koncilija nepasibaigė 
su iškilmingomis uždaromosio
ms pamaldomis šv. Petro baž
nyčioje”, bet buvo įvykis, vei
kiąs mūsų dabartinį ir veik
siąs ateities gyvenimą. Jo iš
kelti uždaviniai — kad naujas 
broliškumas mūsų pačių tarpe 
ir su visais žmonėmis būtų įsi
kūnijusios Dievo Sūnaus Jė
zaus Kristaus meilės išraiška ir 
išsiliejimas, kad būtų suprastas 
visų į Kristų tikinčiųjų naujos 
vienybės reikalas, kad visa Die
vo tauta rastų naują kelią gy-

džiai appffpflfMijimn, jog 
KoncSįja dažnM, ypač pubticis- 
tikos srityje, gyvena tik ma
dinguose posakiuose ir kad jos 
tikroji retigiteprasmė dar ma-

negirdomis, kuomet kai kurie 
balsai kreipia mūsų dtanesį į 
nerimo ženklus. Neabejotina, 
kad yra ir sveikas nerimas. Bet 
čia kalbamas nerimas ne gydo, 
o painioja ir klaidina. Tiek yra 
tikra: Koncilija troško ne pai
niavos ir irimo, bet pagyvinimo 
ir pagilinimo. Mes geraširdiš
kai, bet griežtai pasipriešinsim, 
visokios netvarkos brovimuisi ir 
reikiamu laiku imsimės atitinnusirpęs vaisius.

Broliškas ir. kaimyniškas tie- vai dalyvauti pamaldose — ne- karnų priemonių, 
tuvių ir latvių tautas jungė taip " .......................
pat ta bendros priespaudos, 
bendri Vasario 16 ir Lapkričio 
18 džiaugsmai. Istorijos vin
giuose bendras kelias vis labiau 
susiglaudžia.

Bendroj tremty bendru liki
mu besidalydami, latviai irgi 
prisideda prie bendros kovos 
bendro išsilaisvinimo siekiant. 
Solidariai rėmė jie daugumoje 
lietuvių organizuotą Lapkričio 
13 žygį, talkino rezoliucijų 
JAV Kongrese ir Senate prave
damo ireikale.

Šiuo sunkiu metu šaukiamės

Iš šitos konferencijos (Fuldo- 
iš- je) mes norime tarti keletą pa- 

spręsti kai kurių klausimų, o aiškinančių ir padedančių žo-

gali būti tuoj pat įgyvendinti. 
Todėl Koncilija negalėjo

Žiauriojo, 
Mažai kas 
jis siautė 
kodėl tas 
dien bolševikų laikomas didvy
riu?

O ką būtų galima pasakyti 
apie Petro Didžiojo, to riaučian- 
fio caro laikus aštuonioliktame 
amžiuje? Latvijos žemių gyven
tojai buvo irgi te'atodataos žu
domi, marinami badu, prievar
ta vežami į laukinę Rusiją.

Arba ką galėtume pasakyti į pasaulį dėl suniekinto žmo- 
pasauliui apie dvidešimto am- niškumo kartu su latviais, kaip 
žiaus Josifo Baisųjį, jo šiurpius vienos aisčių tautos ir vienos 
darbus? Jis buvo ir yra pagar- dalios broliais. Mūsų šauksmas 
sėjęs savo kietaširdiškumu, sa- teisybės ta laisvės, tiesa, nėra 
vo kankinimų kamerom, trėmi- dar toks pajėgus, kad tuoj su
mals bei visokeriopais išnaudo- traukytų raudoną voratinklį,
jtinais. Jis visus savo pirmta- ris laiko aprezgęs Baltijos šalis, 
kus yra pralenkęs nekaltų žmo- bet jis nėra ta toks jau bereikš- 
nių žudynėm. mis. Jis kaskart garsiau ir pla-

Jis savo melu ta vyliumi yra čiau nuaidi per pasaulį, kas- 
išplėšęs latvių tautai laisvę ta kart daugiau sukelia rūpesčio 
nepriklausomybę, o nekaltus ta Kremliaus valdovam.

į ristos aplinkybes- TąBro to-' 
Hame svarbiame darbe mus 
netari bauginti pereinamame 
laikotarpyje atsiradę sunku
mai ir žmoniad trūkumai. Ap
lamai, jau šiandien pertveria į- 
spūdis, jog liturgijos reforma taip, kaip Koncilija savo kons- 
priartina žmones prie altoriaus .titaeijoje apteBažnyfią sako: 
ir supažindina su Dievo Žodžiu. ‘Vyskupas, kaip ir apaštalas Po- 
Mes .žengiame pirmuosius žings- vilas, yra visų skolininkas. To-

- Bažnyčia yratikėjimobend- mus ir daug kas tėra vystymo*r *dėt:įs' yra pasirengęs visiem 
ruomenė kr gyvena iš tikėjimo, si tarpsnyje.” skelbti Evangeliją ir skatinti sa-
IfoksKnis tyrimas, — nurodo- Čia reiktų pastebėti, jog ke- vb tikintuosius į apaštališką ir 
ma Freiburgo arkidiecezijos liasdešimt vokiečių intelektus- misionierišką veiklą. Bet tikin- 
vyskupų žodyje, — tari taip pat tų katalikų raštu pasisakė už lo- tieji tari būti prie vyskupo pri
gavo vietą, kaip ir aiškinama- tynų kalbos palikimą mišiose. staišę kaip Bažnyčia prie Jėzaus
šta bet padedamasis pokalbis. . “Kiekviena reforma turi du 

priešus —- tęsia Freiburgo vys
kupai, —»kurie jai gati būti vie
nodai .pavojingi: nesusivokian
čius, kurie užsispyrusiai laikosi 
praeities, ir nekantriuosius, ku
rie nenori pripažinti, kad ant
ro žingsnio negalima žengti 
drauge su pirmuoju. Abieji pa
teikia vieni kitiem argumentus, 
grindžiančius jų klaidingą lai
kyseną, abieji yra vienodai nu
tolę nuo Koncitijos dvasios.

Reforma gati tik tada pasi-

ginčų (debatų).
Naivus tikėjimas į mokslą 

kai kuriuos skatina manyti, 
kad jame glūdi išganymas. Mū
sų broliai konfratrai, plušėję 
prie teologijos, mus supranta 
kai sakome, jog Bažnyčia buvo 
įsteigta ant apaštalų, bet ne 
ant mokslininkų. Mes žinome, 
kokie didėti kaip tik šiandien 
yra iškelti teologijos mokslui 
uždaviniai, kuriuos spręsti mes 
su pasitikėjimu skatiname mū- sekti; jei -ji vykdoma visos Baž- 
sų profesorius.

K visų Koncitijos vaisių li
turgijos atnaujinimas buvo pir

Ontario parlamento rūmų Kanadoje. Latviai lapkričio 18 mini savo nepriklauso-Latvių demonstracijos prie 
mybės šventę.

skelbti Evangeliją ir skatinti sa
vo tikinčiuosius į apaštališką ir 
misionierišką veiklą. Bet tikin
tieji tari būti prie vyskupo pri
sirišę kaip Bažnyčia prie Jėzaus 
Kristaus ta kaip Jėzus Kristus 
prie Tėvo, kad visa vienumo-

garirinimui.’(Nr. 27)
Kristus gyvena savo Bažny

čioje, Dievo Dvasia plazdena ir 
virš * neramių dabarties vande
nų. Mes norime ja pasitikėti. 
Tačiau mes prašome taip pat 
pasitikėti Bažnyčia ir jos gany
tojais. Ir kaip tik šiuo metu te
išlaiko Dievo tauta gyvą vieny
bę Kristuje jo Dvasios pagal
ba”. J. K. L.

nyčios. Todėl kviečiame visus 
— į priekį besiveržiančius ir 
delsiančius, kunigus, vienuo - 
liūs ir pasauliečius eiti su mu
mis bendru keliu, kurį mes pa
sirinkome po nuodugnaus svars
tymo ir atsižvelgdami į visumą. 
Koncitijos metu mes vėl ir vėl 
patyrėme, kaip nuoširdžiu po
kalbiu, supratingu savitarpiu į- 
sijautimu ir nužemintu atviru
mu prieš Dievo valią gali būti 
pasiektas nelauktas bendrumas, 
nenažistantis inkhi laimėtojų ir 
pralaimėjusių. Kodėl gi n^galė^, 
tų tai Įvykti ir mūsų krašte da
bar įgyvendinant Koncitijos nu
tarimus?

Ypač sunkus uždavinys ten
ka mūsų broliam, einantiem ku-. 
nigų tarnybą, sielų rūpintojam. 
Daugelis, nepaisydami pradžio
je iškilusių sunkumų, su ypa- nimo delegacija nusivežė ir pia- 

atsidėjimu griebėsi užda
vinių sprendimo ir per trumpą 
laiką laimėjo savo parapijas 
viso bažnytinio gyvenimo at
naujinimui. Už tai jie užsitar-

Kapočius į mokslus
Laurynas Kapočius, kurs, grį

žęs iš Washingtone eitų ypatin
gų pareigų, buvo parėmęs vy
riausio “Draugystės ir kultūri
nių ryšių su užsienio šalimis 
draugijos” pirmininko parei
gas, iš tų pareigų pasitraukė. 
Pereinąs į mokslinį darbą. Į jo 
vietą išrinktas R. Petrauskas, 
kurio pavaduotojai busA. Para- 
gys, J. Jurginis ir M. Požars- 
kas. Tas pasikeitimas neliečia 
draugijos padalinio santykiam 
su-užsienio lietuviais, kuriam 
vadovauti yra pastatytas buv.
generolas V. Karvelis.

(Elta)

Belgijos komunistų jaunimo 
suvažiavimą ’ išvykusi komjau-

nistą Gytį Trinkūną, akompa
niatorių ir solistą. Po pareigų 
pas belgų komjaunuolius, G. 
Trinkūnas koncertuosiąs Briu
sely, Antverpene ir Lježe. (E)

Pirmoji rokitų ligoninė, šv. 
Roko vardu, prie pilies vartų 
1748 m. sudegė. Kai kurie šal
tiniai sako, kad po gaisro že
mės sklypas su sodu buvo par
duoti, o fundacija atiduota šv. 
Jokūbo ligoninei prie dominta 
konų bažnyčios Lukiškėse. Ta
čiau kiti šaltiniai sako, kad ro 
kitų ligoninė po gaisro greitai 
buvo atstatyta ir net padidin
ta, nes viename 1790 m. prane 
Šime nurodoma, kad prie pilies 
vartų esančioje ligoninėje yra 
sergančių “priepuoliais” (nuo 
manta 26 ligoniai, kitomis K

čiau mirtys yra nesuskaitomos 
dėl negirdėto bado... Karei
viai iš kaimiečių viską išplėšė. 
Tūkstančiai vyrų išblyškę, įgąs
dinti, suvargę su žmonomis ir 
vaikais suplaukė į Vilnių elge
tauti, o jiem išmaitinti vargu 
užtektų visos provincijos. Tie 
žmonės užtvino kaip dideli van
denys, krinta kaip musės, kse- 
dien visose gatvėse pilnos mi
rusių lavonų”.

jas, buvo HgasT^akos .atiminė' pa^^ne^pra^p^aJteta___________________________
to^uantm^odM rot Caras"1?^, traukto^ ^rotavi&» mw (jis kartais laikomas pir-

vir&mJ trnnMMM an«iaiic. sis prieš užeinančius švedus, j- 1709 m J^P08 mėP*’ ^ež?amas muoju rokitų steigėju). Jis ma- g<Jmis _ 35 ligoniai ta dar
ro metu Dievui pamestinukai-Brolių rokitų

jei gyvas, stosiąs ?^Vfrodarija SteS,;
60-70 *1710 m- Verbų šešto- pas rokitus. Bvengęs mirties ta to. dar yra 1

didelis badas, nes Didžiojo Siau-

vos provincijoje išmirė 118. 
Ypač skaudžiai buvo patiesta 
Žemaitija, kur kai kuriose vie
tose žuvo daugiau kaip pusė gy
ventojų. žemaičiuose beliko vos 
17 kunigų, nes kiti mirė teteik
dami žmonėms patarnavimus.

4. ROKITAI PO 1710-11 m. 
MARO.

Mirus rokitų steigėjui ir vi
siems jo broliams kritus maro 
metu, pačią vienuoliją reikėjo 
atkurti iš naujo. Tai padarė 
1713 m- kun. Karolis Liutkevi-

tas su išsiūta rot kairinio ne- kariuomenei imti iš gy- ties kauMote, jrod» ke^ė, gyvulius, pažarą ir

jos spurtas oiiulalfaii, maistą, o ką negali paimti —
_ _ , , .. ... sudeginti. Tas caro 1708 m. į- 

sakymas apiplėšė Lietuvą tiek, 
didelis t’adas, ku- yičius, Juozas Fabrez, yė- jJUV0 tą Kitas žinomas roirtas StaL pažindamas X^^stepono

’ desnei rykštei — marut da, atrodo, nustojo gyva
(tanro lavonus, nupuolė su ve- plėsdamas roūtų veikla Vys- » o v « s—a 

Jau 1709 m. vasarą Vilnių žimu nuo Neries tilto drauge su kopas Brzortroskis 1713 m 11 R0*0 u«oniDė-
u^)lūdo alkanų žmonių būriai, lavonais ta taip uSnigė mvo g naujo atgimusią rokitų vie- daugiau)

Pagal steigėjo mintį, rokitai nekiltų maras iš lavonų, gyvenimą Panašiai darbavosi ta nuoliją aprobavo ta patvirtino.
negalėjo turėti jokios nuosavy- Vilniaus kapitula paskyrė 500 kiti rokitai. Jie visi, užėjus ma- Vilniaus kapitula 1717 m. — Augalų anatomijos ir t

ras Augustfaayičtas — “viri pa- 
maldūs žemaičiai”.

kurfoms rinkti buvo skiriami

X DfDYStS 1710-11 METŲ
MARAS

ir už . miesto organfczavo bad- 
miriaujročių maitinimą. Labai 
šalta 1709-10 metų žiema dar 
labiau paaštrino badą Lietuvo
je. Nuo šalčio krito paukščiai 
ore ir gyvuliai tvartuose.

Vienas ano meto liudininkas 
(Zaluskis) 1710 IV.24 laiške sa-

ii Prūsų (prasidėjo Dancige), juos saugoti nuo visokių peri- data nurodyta 1909JV.23). I

Vilniuje 1710 m. liepos gruo- V10 atidavė #em šv. Stepono 
dfo mėn. mirė apie 80,000 bažnyčią su Ugonine, įaakyda- 
krikščfonių ir 3800 žydų- Vi- mas, kad ateityje į tą donad-jo skaudus bandymas didy

sis 1710-11 maras, kurio meta vo šeimai rašo: “Oras pas mus soje Lietuvoje per tą marą iš- ją niekn nesikėsintų. Tą pri* 
Lietuva neteko trečdalio gy- yra ko sveikiausias, maro nėra mirė 200 vienuolių prandško- vilegiją dar kartą 1726 m. pa
vertąją. Jam sąlygas paruošė jokio, nei jokio užsikrėtimo, ta- nų-bernardinų. Jėzuitų Lietu- tvirtino vysk, Paaderzynskis.

1996-39 m. buvo vyr.

Vilniaus universitete. (Elta) Nootr. R. KtateUaua
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Prel. J. Končius savo darbo kambaryje

Dun Skoto gimimo 700 metų sukaktis
Neseniai visa krikščioniškoji

Dievo paukštelių lesintojas

spauda su didžia pagarba at
kreipė dėmesį į Škotiją, kur 
prieš 700 metų gimė garsus 
pranciškonų teologas Jonas 
Duns Skotas. Sukakties proga 
Oxfordo ir Edinburgho mies
tuose rugsėjo mėn. įvyko tarp
tautinis skotistų bei svečių su
važiavimas. Viso buvo 87 pa
skaitos. Lietuvius pranciško
nus atstovavo tėv. dr. Viktoras 
Gidžiūnas, O.F.M., savo prane
šime istoriškai apžvelgdamas 
skotizmą ir skotistus Lietuvo
je.

Kongreso proga popiežius 
Škotijos ir Anglijos vyskupam 
pasiuntė laišką, pagerbdamas 
šį iškilų pranciškoną. Paulius 
VI pastebi, kad Skoto doktrina 
gali patiekti atitinkamą pa
grindą dialogui tarp katalikų ir 
anglikonų. Popiežius iškėlė Sko
to raštus, kaip “šviesos gink
lus” kovoje prieš ateizmą ir 
kaip “auksinį siūlą”, tinkamą 
austi dialogui su anglikonais. 
“Mūsų giliu įsitikinimu, iš inte
lektualinio Skoto lobyno gali 
būti pagaminti šviesos ginklai 
kovai su ateizmu, išblaškant 
juodus bedievybės debesis, tem
dančius mūsų laikus. Dažnai 
tie, kurie teoretiškai ir praktiš
kai neigia Dievą, yra niekas ki
ta kaip garbintojai stabų ir iliu
zijų, susikurtų savo minčių klie
dėjime”.

Paulius VI taip pat pareiškė,Karai visais laikais palikdavo 
skaudžių naikinimo ir žmonių 
kančių pėdsakų, neskaitant jau 
prarastų pajėgiausių jaunų vy
rų gyvybių. Jie visada buvo 
žiaurūs. Ir liūdna pasakyti, kad 
žiaurumo ir naikinimo galia au
go su žmonijos civilizacijos pa
žanga. Tai ryškiausiai parodė 
n Pasaulinis karas, labiausiai 
nusiaubęs Europą vakarų civi
lizacijos žydėjimo gadynėje. Re
zultatai labai aiškūs: ^augelis 
tautų neteko laisvės, duonos., 
savo darbu pelnyto gerbūvio, o 
kiekvienas jų pavienis asmuo 
tapo nužmogintas ir paverstas 
vergu.

To siaubo sūkurin pateko ir 
Lietuva. Pačioje karo pradžioje 
ją užėmė rusai bolševikai. Jie 
atėmė visus žmonių turtus, lais
vę ir spėjo iš Lietuvos išvežti į 
Sibirą apie 50,000 niekam ne
nusikaltusių žmonių. Nereikia

Knygos ir žmones
(atkelta iš 2 psl.) 

čiau tektų patikėti, kad knyga 
pateks į rankas lietuvių poezi
jos istoriko, kuris ją skaitys ir 
iglaus tarp kitų poezijos kny
gų rodančių ankstyvosios nepri
klausomos Lietuvos kūrybos 
dvasią, nors ši knyga išleista ir 
po 26 metų' nepriklausomybės 
netekus. Gal istorikas skirts ją 
į tą grupę, kuri iliustruos, kaip 
Lietuvos diplomatai reiškėsi sa
vo netiesioginiu darbu — lite
ratūra: Milašius, Baltrušaitis, 
Savickis, Šeinius; plunksna dir
bo taip pat P. Mačiulis, P. Gau
dys. Ir J. Sakalas yra iš tos pa
čios “diplomatų šeimos”.

Tai dr. Juozas Sakalauskas— 
kilęs iš Sintautų, tų pačių kaip. 
Pranas Vaičaitis, gimnaziją bai
gęs Voroneže 1917, mokytoja
vęs nepriklausomos Lietuvos 
pradžioje Mariampolės gimnazi
joje, 1924 Berlyno universitete 
gavęs daktaro laipsnį, 1934-35 
buvęs seimo nariu, paskui per
ėjęs į užsienių reikalų ministe
riją — patarėjas Klaipėdos gu- 
bernatūroje, patarėjas ministe
rijoje, dalyvis daugely delegaci
jų, net ir lemtingoje delegaci
joje Maskvoje ... Dabar tebe
gyvena su šeima Miunchene ir 
gruodžio 14 susilauks 70 metų 
amžiaus! Taip, ir vėl 70 metų 
sukaktis!

Poezijos rinkinys yra ir tos 
sukakties priminimas ir sykiu 
nukreipimas dėmesio nuo pa
ties asmens j jo minčių ir per
gyvenimų “testamentinį” pali
kimą “Saulėtekio skrydį”, po 
kurio eis antras tomas — jau 
labiau epinio pobūdžio.

stebėtis, kad po tokios operaci
jos dauguma lietuvių atžygiuo
jančius vokiečius pasitiko kaip 
išlaisvintojus. Nelengva buvo 
nė vokiečių okupacija. Tačiau, 
kai karo eigoje rusai ėmė 
skverbtis atgal į Lietuvą, daug 
lietuvių pasiryžo trauktis į Vo
kietiją, nepaisydami, kad ten 
jų laukė badas ir alijantų bom
bos. Taip vakaruose atsidūrė 
apie 70,000-80,000 lietuvių.

Lietuvos ir lietuvių tautos ne
laimė sujaudino Amerikos lie
tuvius. Čia tuojau atsirado or
ganizuotas sąjūdis kovoti dėl 
Lietuvos laisvės ir šelpti Sibire 
kankinamus lietuvius. Steigėsi 
įvairūs šelpimo fondai, kurie 
1944 kovo 24-25 konferencijo
je Chicagoje nutarė steigti 
bendrą Amerikos lietuvių šel
pimo fondą, kuris sutrumpin
tai buvo pavadintas Balfu. Jo 
vadovybę sudarė visų lietuvių 
srovių atstovai, išskyrus lietu
vius komunistus, kurie šlovino 
rusų bolševizmą. Balfo pirmi
ninku buvo išrinktas kun. Juo
zas Končius.

Kun. Končiaus parinkimas 
tom pareigom nebuvo joks at
sitiktinis dalykas. Jis jau turė
jo patyrimo šalpos ir karo be
laisvių reikaluose. 1919 Lietu
vos vyriausybė buvo jį pasky
rusi globoti lietuvius belaisvius 
Vokietijoje ir juos grąžinti Lie
tuvon. Panašiai misijai Lietu
vos vyriausybė jį buvo išsiun
tusi 1921 į Sovietų Rusiją. At
sisakęs iš Mt. Carmel, Pa., lie
tuvių parapijos klebono parei
gų, ir vėliau net iš profesorys- 
tės Katalikų universitete Wash- 
ingtone bei Fordhame, N. Y., 
jis atsidėjo grynai Balfo veik
lai, kurios dvidešimties metę 
laikotarpį jis pats nupasakojo 

, savo atsiminimuose.
Tai labai margi atsiminimai, 

pilni dramatiškų momentų, di
delio įtempimo, atkaklios ko
vos, nepaliaujamos energijos ir 
ištvermės, ir neriboto pasiauko
jimo gelbėti svetimuose kraš
tuose atsiradusiem lietuviam, 
prievarta išvežtiem iš tėvynės 
bei pabėgusiem nuo bošlševikų 
grėsmės. Tai buvo benamio lie
tuvio gelbėjimas. Tuos bena
mius žmones karui pasibaigus 
amerikiečiai ėmė vadinti DP 
(Displaced Persons), kas reiškia 
išvietintus asmenis. Iš to ir at
sirado dypukų arba Dievo 
paukštelių vardas ...

Jų gelbėjimo bei šelpimo 
darbas nebuvo rožėmis išklo
tas. Pirmiausia reikėjo išgauti 
Amerikos valdžios pripažinimą, 
o paskui iš Tautinio Karo Fon
do paramą

visomis išgalėmis priešinosi lie

tuviai komunistai, pabėgėlius 
skųsdami valdžiai kaip prasi
kaltėlius, ir jų informacijos bu
vo mielai išklausomos komunis
tuojančių valdininkų. Karo Fon
do komiteto narių tarpe buvo 
tokių, kurie lietuvių atžvilgiu 
lankėsi ne tik priešiškai, bet ir 
įžūliai. Tad vieno apklausinėji
mo metu kun. Končius pareiš
kė, kad teikti lietuviam pagal
bą nėra malonė, bet Karo Ko
miteto pareiga, nes lietuviai 
yra ištikimi Amerikos pilie
čiai. Kai komiteto nariai ėmė 
reikalą švelninti, sakydami, jog 
jie lietuviam buvę ir esą visuo
met “sympathetic”, tai nesusi
valdydamas kun. Končius tren
kė kumščia į stalą ir pasakė: 
“Mes neieškome jūsų užuojau
tos, ir jos mums nereikia! Lie
tuvių tauta, kuri dar prieš A- 
merikos atradimą ištisais šimt
mečiais kovojo su vokiečiais, 
rusais ir kitais priešais, nežu
vo, tad ir ‘šiandien nežus. Mes 
ir be jūsų pagalbos rasime bū
dus padėti mūsų broliam lietu
viam” (25 pusi.). Po poros die
nų fondas atsiuntė raštą, ku
riuo pirmiesiem mėnesiam ski
riama 306,500 dol.

Panašiai teko kovoti dėl 
pripažinimo ir didelėse šelpimo 
organizacijose, kaip UNRRA ir 
IRO, kurių fondai buvo iš Ame
rikos valdžios lėšų. Kitas rū
pestis — lietuvių gelbėjimas 
nuo prievartinio grąžinimo iš 
Amerikos zonos. Paskui dėl 
imigracijos įstatymo pravedimo 
ir jo vykdymo, dėl imigrantų 
apgyvendinimo, ir visokių kliū
čių emigracijos dokumentus su
darant.Dar vėliau teko daug 
rūpintis dėl pagalbos tokiem, 
kurie dėl ligos ar kitų priežas
čių negalėjo emigruoti. Ir iki 
šių dienų jie yra šelpiami, ir 
dosni Balfo ranka tebesiekia už 
geležinės uždangos, ir šaltose 
Sibiro taigose.

Visiem tiem reikalam tvarky
ti kun. Končiui teko varstyti 
šimtus visokių įstaigų durų, va
žinėti ilgose kelionėse Ameriko
je ir Europoje, Egipte ir net ry
tinėje Azijoje. Ir niekad jis ne
sėdėjo vienoje vietoje. Skubėjo 
nuo ainošiaus pas kaipošių 
vargstančiam broliui lietuviui 
pagelbėti. Kartais išprašytas 
per vienas duris, jis įsiveržda
vo pro kitas. Kai peržvelgi jo 
suminėtas keliones ir aplanky
tas vietas, gauni įspūdžio, kur 
kun. Končius buvo labiausiai ii-

džiai įsijungę į tą milžinišką šal
pos ir labdaros darbą. Jų daug. 
Ir tai rodo, kad lietuviška šir
dis yra jautri savo vargstan
čiam broliuk

Dėl daugybės suminėtų dar
bų, pastangų, rūpesčių ir lai
mėjimų, stengiantis viską su
žymėti trumpai, šie atsimini
mai pavirsta kai kur beveik a- 
pyskaita. Tačiau tai nemažina 
jų vertės ir reikšmės lietuvių 
tautos istorijai, kurioje Ameri
kos lietuviai įsirašė garbingais 
ir didžiais darbais. Pagrindinis 
tų darbų rikiuotojas ir vykdyto
jas, kunigas, dabar prelatas, 
Juozas Končius tikrai nusipelno 
visų lietuvių pagarbos ir gi
laus dėkingumo.

Atsiminimuose galima kai 
kur pasigesti pavardžių po fo- 
tografijimis, kur ryškesni žmo
nių veidai. Ne visi juos dabar 
atpažįsta, o ateity bus dar sun
kiau. O vis tik malonu būtų pa
žinti tuos veikėjus, kurie pasi
šventė labai kilniam darbui.

Knyga verta paskaityti kiek
vienam lietuviui, o ypač poka
rinei ateivijai.

PREL. J.B. KONČIUS, Atsi
minimai iš Balfo veiklos 1944- 
1964. Spausdino Draugo spaus
tuvė 1966 m. Chicago, Illi
nois. 404 puslapiai. Kaina — 
$5.00.

Antanas Kučas

kad Skotas gali tapti dialogo su
tarimo pagrindu, nes jo raštuo
se ypatingai atsispindi meilė 
artimui ir pagarba Bažnyčios 
mokančiam autoritetui.

šv. Tėvas pagyrė Anglijoj ir 
Škotijoj Skoto garbei suruoštą 
kongresą, tuo “giliau apibūdi
nant jį kaip asmenybę, teolo
gą, filosofą ir moralistą. Tai bri
tam būdingas bruožas — prisi
minti savo skolą praėjusių 
šimtmečių didiesiem vyram.” 
Popiežius pasidžiaugė kongre
su, kad, atmetant praeities nei
giamus nusistatymus, galėjo ob
jektyviai ir ramiai išstudijuoti 
šį mokslo vyrą ir jo užimamą 
vietą viduramžių mąstytojų mo
kykloje. Sv. Tėvas pastebėjo, 
kad nors ir nelenktyniaujama 
dėl šv. Tomo Akviniečio uži
mamos vietos, “bet kiti kalnai 
tam pačiam krašte ar kitos 
žvaigždės toj pačio padangėj 
taip pat nusipelno teisingo įver
tinimo. Tarp jų ypač iškilęs Jo
nas Duns Skotas, pasirodęs il
gos puikių pranciškonų moksli
ninkų eilės pabaigoje, visus pra
lenkęs ir tapęs pagrindiniu 
pranciškonų mokyklos reiškė
ju.”

Jonas Duns Skotas yra vie
nas iš įtakingiausių pranciško
nų mokslininkų. Gimė jis 
1266 Škotijoje. 13 m. amžiaus 
apsisprendė ir įstojo į pranciš
konų ordiną. Kunigu Įšventin
tas 1291. Vėliau vienuolyno va
dovybė pasiuntė jį studijuoti į 
Oxfordo universitetą. Mokslo 
srityje jo vardas greit pagarsė
jo. Jam buvo pavesta ‘ dėstyti 
teologiją. Jo paskaitos turėjo 
būti įdomios ir gilios, jei stu
dentų skaičius nuo 3,000 paki
lo iki 30,000.

1305 Skotas profesoriauja 
jau Paryžiuje, o 1307 paskiria
mas vadovauti pranciškonų ge
neralinėm studijon£ Koelne. 
Tas pareigaS’-iėjo^ilR pat mir
ties — 1308 lapkričio 8. Baž
nyčios teologai jį vadina “Doc- 
tor subtilis” — “Gilusis dakta
ras”.

1619 dailininkas Hoch Skotą 
meniškai pavaizdavo kaip Mari
jos privilegijų gynėją bei Ma
rijos daktarą. 1870 Skoto ant
kapis konventualų-pranciškonų 
bažnyčioje meniškai papuoštas 
įrašu: “Scotia me genuit. Ang
lis me suscepit. Galia me do- 
cuit. Colonia me tenuit.” — 
“Škotija mane pagimdė. Angli
ja mane priėmė. Prancūzija ma
ne išmokslino. Koelnas mane 
priglaudė.” Skoto beatifikacijos 
byla buvo užvesta 1710, o 1904 
ir vėl atnaujinta, bet iki šiol 
oficialiai Bažnyčios palaimin - 
tuoju jis dar nėra paskelbtas.

1950 pradėta leisti Skoto 
raštų kritiška ir pilna laida. Jau 
yra išleisti 8 tomai.

B. Ramanauskas, O.F.M.
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LAISVES ŽIBURYS
Radio programa lietuvių ir anglų kalbomis 

sekmadieniais, 9-10 vai. ryto
WHBI 105.9 FM banga

Išlaikoma lietuvių radio klubo narių mokesčiais, 
aukomis Ir skelbimais.

62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379
Vedėjai:

ROMAS KEZYS — TW 4-1288
ANTANAS MAŽEIKA — VI 5-6332

JUOZO MISIŪNO

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

Telefonas: Vlrginia 3-3544

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

JOHN 0RMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

110-04 Jamaica Avenue Richznond Hill 18, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-1800

Mes esame maži, tad ir erdvės plėstis yra daug! Galimybių taip pat 
netrūksta. Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnio kapitalo.

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 89th Avė., Richmond Hill, N.Y.; Hl 1-6799 
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolas lengvomis išSimokėjlmo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukštus procentus. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, ypač jau
niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja šiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai informaci
jos reikalais prašom kreiptis j New Yorko arba Chičagos įstaigas.

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairių moteriškų drabužių krautuvė
Krautuvėje yra. didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas : išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės, kojinės, čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. V/oodhaven, N.Y. 11421

— Tel. 849-7240 —

- HAVEN REALTY —
Real Estate • JOSEPH ANDRU5IS • Insurance 
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, IncomeTax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai. popiet
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI 7-4477

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421
Tel. Vlrginia 6-9519

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

Balfo pastangom

vietiniai žmogus.

Savo atsiminimuose jis nie
kur nesigiria, kad viską atlikęs 
pats vienas. Jis šiltais Žodžiais 
sumini visus bendradarbius, or
ganizacijas, kurie buvo nuošir- Duns Skotas

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

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

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 7-4477

422 Menehen Street, RidgewOod, Brooldyn, N. Y.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapletiŠka duona Ir pyragai 
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

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

Telefonas STagg 2-5938

WINTER GARDEN TAVERN
Ine

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

Salė vestuvėm* Ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuvlnlal pietūs. Pirmos rdtlea Be- 
fuvtfka* maištas prieinama kata*.

18fc MADI8ON 8TREET
•ROOKLYN 97, N.Y.

(Ridgevood)
Tel. EVargraen 2-6440
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Lietuviv diena 
pasaul. parodoje 
Montrealyje
1967 balandžio 28 Montrea- 

lio mieste, Kanadoje, atidaro
ma pasaulinė paroda, kurioje 
dalyvauja per 80 valstybių. Lie
tuva joje negali dalyvauti, nes 
ji okupuota Sovietų Rusijos. 
Tačiau lietuviai parodoje daly
vauja ir parodoje turės savo 
dieną — rugsėjo 3. Dienos pro
grama bus pasaulinės parodos 
teatre, kuriame telpa 7000 žmo
nių.

Tuo pačiu metu vyks ir tra
dicinė Kanados lietuvių diena, 
kuri rengiama kiekvienais me
tais.

Sudarytas specialus komite - 
tas Montrealyje. Komitetas rū
pinasi ir lietuvių diena pasau
linėje parodoje ir Kanados lie
tuvių diena.

Komitetą sudaro: pirm. Ro
mas Verbyla (4930 Melrose 
Avė., Montreal 28, Canada, tel. 
482-0865), I vicepirm. Albertas 
Norkeliūnas, II vicepirm. Stepo
nas Kęsgailą, finansų komisi - 
jos pirm. Juozas šiaučiulis, nak
vynių komisijos pirm. Jonas 
Adomaitis, pasaulinės parodos 
lietuvių dienos koncerto komi
sijos pirm. dr. Petras Lukoševi
čius, baliaus komisijos pirm. Jo
nas Ladyga, informacijos ir lei
dinio komisijos pirm. Jonas 
Kardelis.

Lietuvių dienos išvakarėse, 
rugsėjo 2, bus balius ir iškilio
sios lietuvaitės rinkimai.

Lietuvių dienos programą at
likti yra kviečiami visi Kana
dos lietuvių kolonijų chorai ir 
tautinių šokių grupės. Chorų 
vadovu kviečiamas muzikas Sta- 
vaitė Dumčiutė-Brechmanienė.

Numatytas išleisti parodos 
ženklelis, du leidiniai (anglų ir 
lietuvių kalba), atspausdinti pa
rodos vokus- Visiem parengi
mam numatoma apytikriai 20, 
000 dol. išlaidų.

Informacijos Komisija

Kearny, N. J.
Retas, bet laukiamas svečias
Mykolas Stanis (Stonis), daug 

metų išgyvenęs Kearny ir jos 
apylinkėse, Į senatvę, gavęs 
pensiją, persikėlė į Floridą ir 
ten įsikūrė.

Neseniai buvo sustojęs 
Kearny ir, aplankęs Lietuvių 
Katalikų Bendruomenės centrą, 
pasidalino įspūdžiais, prisimin
damas praeitį ir dabartį jau 
svetur, Floridoje.

Čia gyvendamas uoliai daly
vavo visuomeninėje veikloje: 
giedojo Sopulingosios D i e vo 
Motinos bažnytiniame chore, 
kurį laiką sekretoriavo šv. Var
do draugijoje, savo paslauga 
prisidėdavo visada prie parapi
nių ir visuomeninių reikalų. 
Ypač yra didelis dainos mėgė
jas. Turi gerą balsą ir sugeba 
vadovauti chorui. Jei tik kurio 
nors parengimo metu susibur
davo didesnis būrys žmonių, 
žiūrėk, M. Stonis ir traukdavo 
dainą. Daug metų jį girdėjome 
bažnytiniame chore ir kituose 
čia anksčiau veikusiuose cho
ruose — “Baltoje lelijoje”, vy
rų chore ir t.t.

Tikrai malonu prisiminti pra
eitį, anuos labiau lietuviškus 
laikus ir įspūdžius pasidalinti 
su Mykolu, kuris čia beveik vi
są amželį praleido, sielojosi dėl 
lietuvybės ir paliko Kearny lie
tuviam gražių ir prasmingų pri
siminimų.

Išsikėlęs į Floridą, nors ir 
senyvo amžiaus, bet dar gyvas 
judrus. Ir ten turi suorganiza
vęs “Dailės” mišrų chorą iš 30 
asmenų ir jam vadovauja.

Mėgsta lietuvišką spaudą, o 
ypač “Darbininką”. Jam parem
ti, atsilankymo į Kearny pro
ga, paliko 5 dol.

Visiem Kearny ir apylinkės 
lietuviam su kuriais dabar ne
galėjo susitikti, Mykolas Stanis 
linki geriausios sėkmės!

J. Mėl.

DARBININKAS

Kennebunkporte, Maine, prie pranciškonų vienuolyno baigiama statyti koplyčia, kuri sujungta su vienuolynu

KUN. F. NORBUTAS PALIEKA 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJĄ 

BROCKTON, MASS.

Kun. F. E. Norbutas, myli
mas ir gerbiamas klebonas, dėl 
nusilpusios sveikatos atsisakė 
iš Šv. Kazimiero par. klebono 
pareigų ir lapkričio 15 išvyko 
į Jėzaus Nukryžiuotojo seserų 
globojamus šv. Juozapo namus, 
Tacher St?, Brocktone.

Kun. Feliksas E. Norbutas gi
mė Lietuvoje, 1900 spalio mė
nesyje ir su savo tėveliais dar 
kūdikis būdamas 1905 atvyko į 
Ameriką.

Pradžios mokslus išėjo So. 
Bostono mokyklose. Aukštesnį 
mokslą su pagyrimu baigė Bos
ton Latin High School. Kadan
gi moksle pasižymėjo gabu-

Kun. F. E. Norbutas

mais, gavo 4 m. Boston College 
stipendiją, bet po dviejų metų 
įstojo į šv. Jono kunigų semi
nariją ir 1928 gegužės 25 įšven
tintas kunigu. Pirmas šv. mi
šias atlaikė So. Bostono liet, 
bažnyčioje. Vikaravo Brockto
ne Šv. Kazimiero par. 1928-29 
ir 1938-47. Taipgi vikaravo So. 
Bostone, Nonvoode, Cambrid- 
ge ir airių parapijose Lynn, 
Haverhill, Hingham ir nuo 
1947 iki 1962 spalio 1 klebo
navo Šv. Jurgio par. Norwood, 
Mass. 1962 spalio 1 - 1966 
lapkričio 15 Šv. Kazimiero pa
rapijai sėkmingai ir nuosekliai 
vadovavo kaip klebonas, pade
damas kun. Jono Paulausko ir 
kun. Mykolo Vembrės.

Nors kun. F. Norbutas trum
pai klebonavo šioje parapijoje, 
bet jo vadovybėje buvo išdažy
ta Šv. Kazimiero par. bažnyčia 
iš lauko ir vidaus. Nupirkti 
vargonai, kurie buvo įkainuoti 
apie 75,000 dol., bet jam pavy
ko su jų instaliacija nupirkti už 
15,000 dol. Šie vargonai yra di
džiausi visoje Naujoje Anglijo
je. Tokių brangių ir didelių 
vargonų neturi jokia bažnyčia. 
Tai mūsų klebono dideli nuo
pelnai juos nupirkti už mažą 
sumą.

Kun. Norbutas nors kūdikiu 
būdamas atvyko i Ameriką, bet 
gražiai kalba lietuviškai ir pui
kiai sugyveno nevien su anks-

Čia matome baigiamoj įreng
ti pranciškonę vienuolyno kop
lyčios vaizdus Kennebunkporte, 
Me. Koplyčia seniai buvo reika
linga, nes čia pamaldom susi
renka gana daug žmonių. Tėv. 
J. Gailiušiui, O.F.M., vadovau
jant, koplyčia pastatyta į jūros 
pusę nuo vienuolyno, su vie
nuolynu sujungta koridoriumi. 
Koplyčios architektas A. Kulpa- 
vičius, vidaus įrengimai, alto
riai, dekoaravimas, vitražai — 
dail. V. K. Jonyno.

LITERATŪROS
Literatūros vakaras, kurį or

ganizuoja L.A. Lietuvių Fronto 
bičiulių skyrius, galutinai sufor
muotas.

Šiomis dienomis gavęs Gie
dros korporacijos 1000 dol. pre
miją už savo naujausią roma
ną, rašytojas Aloyzas Baronas 
atskrenda į šį nepaprastą vaka
rą iš Chicagos. Kartu su rašy
toju atkeliauja ir garsusis hu
moristas Dyglių-Spyglių redak
torius dr. S. Aliūnas. Jie “abu” 
bus pagrindinė ruošiamojo lite
ratūros vakaro dalis. A. Baro
nas skaitys savo naujausią no
velę Autostradą ir eilių, o 
dr. S. Aliūnas savo humoristi- 
kos, kurioje bus atiduota duok
lė ir Los Angeles aktualijom. 
(Reta losangeliečiam proga su
sipažinti su šiais garsiais mūsų 
literatūros ir satyros pasaulyje 
kūrėjais).

Tame pat vakare dalyvauja: 
poetas Bernardas Brazdžionis, 
rašytojas Jurgis Gliaudą poetė 
Elena Tumienė, rašytoja Alė 
Rūta ir poetas Pranas Visvydas. 
Visi jie pasirodys su naujausia 
savo kūryba, niekur dar ne - 
spausdinta ir niekur dar ne
skaityta.

Solistė Stasė Klimaitė-Pautie- 
nienė padainuos kompozitorės 

tesnės kartos lietuviais, bet ir 
neseniai atvykusiais. Savo lai
ku nemažai rašinėdavo į “Dar
bininką” ir “Ameriką”. Yra 
parašęs du liet, dramos veika
lėliu, kurie buvo suvaidinti 
Brocktone ir kitose liet, koloni
jose.

Atsisveikinimo vakaras. Sek
madienį, lapkr. 20 d. 6 vai. vak. 
parapijos salėje Įvyks atsi
sveikinimo vakaras, kuriam va
dovauja vikarai: kun. Jonas 
Paulauskas ir kun. Mykolas 
Vembrė. Jiems padeda Robert 
Dilis, Mrs. John Švagždys, Mrs. 
Elzbieta Druzinskas ir Mrs. 
Roland Pigeon.

Tikimasi, kad visi parapie- 
čiai gausiai dalyvaus ir pareikš 
jam dėkingumą už gražų para
pijos tvarkymą ir švelnų su pa
upiečiais sugyvenimą. Visi pa- 
rapiečiai labai apgailestauja, 
kad jis atsisakė nuo klebono 
pareigų. Rap.

Koplyčios varpinė Nuotr. K. Cikoto

VAKARAS LOS ANGELES, CALIF.
Giedrės Gudauskienės du nau
jus kūrinius, akomponuojant 
autorei.

Veiks bufetas. Parengimas į- 
vyks gruodžio 10 d. 7:30 vai. 
vak. šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos salėje. Pradžia labai 
punktuali. Pabaiga 9:20 vai. v.

NESENSTANTI KALĖDŲ DOVANA
Kalėdos kartojasi kasmet, o 

dovanos vis tos pačios. Nevie
nas suka galvą, ką čia naujo 
išrasti ir dovanoti tėvam, bro
liam ar seserim, sūnui ar duk
rai, draugui ar pažįstamam? 
Nedaug kam ateina į galvą, kad 
yra viena dovana, kuri nieka
dos nesensta. Kas ji tokia? Tai 
niekada nesenstančios, kaskart 
vis naujos mūsų lietuviško gy
venimo žinios. Suabejosite, ar 
jos tinka dovanai? Geriausiai! 
Štai, paimi į rankas lietuvišką 
laikraštį ir turi tikrą dovaną.

Visi žinom, kad Tėvai Pran
ciškonai leidžia puikų Darbi
ninko laikraštį. Su naujom ži
niom jis lanko savo skaitytojus 
du kartus savaitėje ir daug kas 
juo labai džiaugiasi. Kam to

BALTIMORĖS ŽINIOS
Išvyko Bogutai'

Nuo atvykimo į Ameriką Bal- 
timorėje gyvenę Motiejus ir 
Eugenija Bogutai spalio 12 iš 
Baltimorės išvyko į Detroit, 
Mich., norėdami apsigyventi ar
čiau savo dukters Vitalijos Keb- 
lienės ir jos šeimos. Parlydėti 
į naują gyvenimo vietą buvo at
vykęs žentas dr. K. Keblys.

Atsisveikinti su išsikelian- 
čiais aktyviais Baltimorės kolo
nijos nariais būrys artimųjų 
spalio 5 susirinko pp. Radžiu 
namuose privačiom išleistu
vėm. Prie skanių vaišių stalo 
eilė kalbėtojų linkėjo Bogu- 
tam sėkmės naujoje vietoje, 
prisiminė įvairius bendrus išgy
venimus ir svarstė lietuviško
jo gyvenimo problemas. Ypač 
įspūdingai pakalbėjo dr. Matu
lionis, kurio sūnus yra vedęs 
Birutę Bogutaitę. Jaunieji Ma- 
tulioniai dabar gyvena Cleve- 
lande ir šių išleistuvių metu tu-'

Aloyzo Barono, dvigubo roma
no laureato ir novelės laureato 
vizitas Los Angeleso lietuvių 
kultūrininkų kolonijoje yra pir
mas toks įvykis. Be abe
jo, mūsų literatūros mylėtojai 
varžysis tą vakarą dėl vietos 
salėje. ....Bio, 

džiaugsmo atsisakyti ir kitiems, 
kai Kalėdų proga daroma dide
lė nuolaida: už 13 mėnesių te
reikia mokėti 5 dol. Tai geriau
sia kalėdinė dovana.

Tai doVaha, kuri stiprina mū
sų lietuviškumą ir skatina iš - 
tverti kovoje už savo tautos 
laisvę. Tai dovana, kurios ne
turėtų pamiršti tėvai, pasiųs
dami savo sūnum, išėjusiam į 
kariuomenę, naujavėdžiam ar 
iš namų išvykusiem mokytis, 
kad jie neatitrūktų nuo lietu
vių visuomenės ir savo tautos. 
Taigi, nereikia ilgai galvoti, ką 
dovanoti Kalėdom. Tereikia pa
siųsti 5 dol. adresu: Darbinin
kas, 910 Willoughby Avė., Bfoo- 
klyn, New York, 11221 ir do
vana ateis pati į namus!

rėjo vienos dienos dukterį. Dr. 
Matulionis iškėlė Bogutų bend
ruomeninį susipratimą. Kiti 
kalbėtojai buvo: Medelienė, Me
delis, Petruševičius, Radžius, 
Surdokas, Šilgalienė ir šilgalis. 
Atsakydami į kalbėjusiųjų pa
reiškimus jautriai atsiliepė su 
atsisveikinimo žodžiais abu Bo
gutai. Pobūvį pravedė J. Šilga
lis.

Pažymėtina, kad netikėtai 
gražias išleistuves Bogutienei 
suruošė centrinės viešosios 
Pratt bibliotekos tarnautojai. 
Išleistuvėse dalyvavo apie 60 
tarnautojų, kurie atsisveikinda
mi su buvusia savo bendradar
be prisiminimui padovanojo 
gražių dovanų. J.S.

— Petro Klimo, Lietuvos ne
priklausomybės akto signataro, 
ir ministerio, dukters vyras Re
ne Fourier Ruelle paskirtas 
Prancūzijos ambasadorium į 
Dominikos respubliką.

5

IŠ VISUR
— Ekskursija į Pietų Ameri

kos lietuvių kongresą organi
zuojama Los Angeles, Calif. 
Kongresas įvyksta Argentinoje, 
Buenos Aires mieste 1967 va
sario pradžioje. Vykstant eks
kursijos būdu iš Los Angeles, 
kelionė lėktuvu į abi puses kai
nuotų 550 dol. Registruotis pas 
L. Končauską: 1227 No. June 
St., Los Angeles, Calif. Telef. 
HO 9-8079 arba HO 6-6084.

....— Prof. A. Darnusis gruo
džio 4 pasakys pagrindinę kal
bą Toronte, sukilimo 25 m. su
kakties minėjime.

....— Adelė Abromaitienė iš 
Toronto, Ont., dalyvaus moky
tojų konferencijoje Chicagoje 
ir atsiveš jos pačios pagamintų 
vaizdinių priemonių pavyzdžių. 
Abromaitienės vaizdinėmis mo
kymo priemonėmis yra susido
mėjusi ir amerikiečių pedagogi
nė spauda. Pedagoginis žurna
las Insructor rugpiūčio-rugsėjo 
numery šių priemonių iliust
racijai skyrė net du puslapius. 
Mokytojų konferencija įvyksta 
lapkričio 26-27 Chicagoje, Jau
nimo centre.

....— Šv. Antano gimnazijoje, 
Kennebunkporte, Maine, šiais 
mokslo metais chorui vadovau
ja komp. Julius Gaidelis iš Bos
tono. Dainavimo bei giedojimo 
pamokom skiriami savaitgaliai.

— Sukaktuvinė dailin. A. 
Rukšlelės paroda Los Angeles 
mieste vyks Tautinių namų sa
lėje, 3356 Glendale Blvd., Los 
Angeles, Calif. Paroda atidaro
ma lapkričio 26 7 vai. vak. ir 
tęsis iki gruodžio 4.

....— Irena Tamošaitienė, prieš 
kelis metus kartu su vyru inž. 
V. Tamošaičiu atvykusi iš Aus
tralijos į Los Angeles, Calif., 
nuo šio rudens pradėjo dėsty
ti vokiečių kalbą Kalifornijos 
universitete, Los Angeles, Ca
lif. Naujoji profesorė mokslus 
ėjo Vokietijoje, Australijoje ir 
Amerikoje. Abu Tamošaičiai 
veikliai reiškiasi šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos ir visos lie- 

. tuvių kolonijos gyvenime.

— "Draugo" romano kon
kurso komisiją šiemet sudaro 
rašytojai: Benys Babrauskas, 
Danutė Brazytė — Bindokienė, 
Česlovas Grincevičius, Birutė 
Pūkelevičiūtė ir Vincas Ramo
nas. Premijos įteikimas bus 
1967 vasario 26 Jaunimo cent
re.

— Balfo XII! seimas Chica
goje baigiamas specialiom pa
maldom lapkričio 27 d. 11 vai. 
ryto tėvų jėzuitų koplyčioje. Pa
mokslą sakys daugeliui pažįsta
mas rašytojas ir pamokslinin
kas kun. Alfonsas Grauslys. Ma
noma, kad šv. mišias laikys pre
latas J. Končius.

— Lč* Angeles šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos istoriją pa
rašė Jurgis Gliaudą. Knyga iš
leista gerame popieriuje, su 
90 iliustracijų, kietais viršeliais 
ir aplanku. Su taip sparčiai pir
myn žengiančios parapijos isto
rija įdomu susipažinti ir kitose 
vietovėse gyvenantiem lietu
viam. Knygos kaina 5 dol. Pla
tintojam duodama nuolaida. 
Užsisakyti galima adresu: Rt. 
Rev. Msgr. J.A. Kučingis, 2718 
St. George St., Los Angeles, 
Calif. 90027.

— Lietuvių grafikų reproduk
cijas sveikinimo atvirukų for
ma išleido Gabija. Tinka šven
tiniam ir sukaktuviniam sveiki
nimam bei kasdieniniam susira
šinėjimui. 12 skirtingų atviru
kų komplektas su vokais — 
1.10 dol. Gabija. 87-85. 95 St., 
Woodhaven, N.Y. 11421.

— Knygų išpardavimai — 
nuolaida iki 90 proc. Sąrašai 
išsiunčiami parašius šiuo adre
su: Gabija. 87-85. 95 St., Wood- 
haven, N.Y. 11421.
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Pas Vokietijos lietuvius
Kristaus Karaliaus šventė 

Miunchene
Miuncheno lietuvių katalikų 

bendruomenės komitetas su
rengė Kristaus Karaliaus šven
tės minėjimą. Buvo mišios Lud- 
vvigsfeldo bažnytėlėje. Mišias

Rita Pauliukevičiūtė įteikia gėlių 
Laimutei Stepaitienei.

V. Banaitis baigė akomonuoti

aukojo Vasario 16 gimnazijos 
mokytojas kun. J. Dėdinas.

Caritas jaunimo namuose bu
vo akademija. Sugiedota “O, 
Kristau, pasaulio valdove”. 
Sveikinimo žodį tarė kun. dr. 
J. Aviža, sielovados direktorius. 
Paskaitą skaitė kun. A. Rubi- 
kas.

Meninę dalį išpildė Laimutė 
Stepaitienė-Smalenskaitė, ilga
metė Dainavos ansamblio dai
nininkė Chicagoje, pradėjusi 
dainavimo mokytis pas Joną 
Butėną, dabar tęsianti studijas 
Frankfurte. Ji dainavo keletą 
dainų. Eilėraščių deklamavo J. 
Vyšniauskaitė bei K. ir R. Pau- 
liukevičiūtės.

Vėliau buvo vaišės. Kun. J. 
Dėdinas parodė filmą apie Va
sario 16 gimnazijos ir Vokie
tijos lietuvių religinę bei kul
tūrinę veiklą, (j.m.eli)

Gšlės prie lietuvių kapu
Stuttgarco apylinkės lietu

viai lapkričio 1, kaip ir kiek
vienais metais, prisiminė savo 
apylinkės mirusius lietuvius. 
Pirma buvo mišios, o paskui 
buvo lankomi Steinhaldenfel- 
do kapinės. Šiose kapinėse yra 
palaidota 14 lietuvių. Ant kiek
vieno kapo buvo padėta gėlių 
puokštė su tautine vėliavėle, už
degtos žvakutės. Prie kiekvie
no kapo susirinkę tylos minute 
pagerbė mirusius.

Rudens nuotaika su prikritu

Government does not pay for this advertisement. It is prerented a3 a putdfe 
cvuperaUuii unih ibe ireaturp Deparlumnt uoui Ihs Aiiverlisum Gemai.

Sielovados direktorius kun. dr. J. Aviža kaibina svečius

“The Sauings Bonds program is 'both] 
prudent and patriotic, It is patriotie | 

because it strengthens the economy of ' 
our country; it supports onr fightžng

men in Vietnam, and the cause of 1 
freedom everywhere; it helps to preserve

thebuying power of oųr dolĮctrs.’’

zzFor all of these 
reasons, I believe

U. S. Savings Bonds are the 
most important investment 
any American can make."

siais lapais, vaško kvapas pri
mine neišdylanti Lietuvos Vėli
nių vaizdą.

Apiankę kapines, visi susi
rinko yetainėje, kur pavaišino 
moterų klubas. Ten V. Bra
zaitis papasakojo apie Įvykusias 
Vėlinių demonstracijas Kaune. 
Tos demonstracijos buvo maž
daug prieš dešimtį metų. De
monstracijos buvo dėl laisvės, 
duonos, nepriklausomybės.

Apylinkės pirmininkas K. Ši- 
manskas nušvietė apie dabarti
nę Lietuvos padėtį. Pabaigoje 
buvo pasiūlyta pastatyti bend
rą paminklą Stuttgarto apylin
kėje mirusiem lietuviam. Tai 
būtų simbolinis “laisvės Lietu
vai troškusių ir tremtyje miru
sių lietuvių” paminklas.

Prisimintas Jaunimo 
kongresas

Jaunimo kongreso delegaci
jos dalyviai lapkričio 19 Heidel
berge rengia Amerikos prisimi
nimų vakarą. Bus papasakoti įs
pūdžiai tiem, kurie nedalyvavo 
kongrese, ir parodytas filmas, 
kurį Amerikoje susuko Vy - 
tautas Brazaitis. Filme daug į- 
domių vaizdų iš Dainavos sto
vyklos. kongreso, dainų šven - 
tės, didžiųjų Amerikos miestų. 
Vakaras vyks Heidelbergo uni
versiteto tarptautiniame klube.

Studentė iš Amerikos
Ramunė Jurkūnaitė, iš Chi - 

eages, baigiantis vasarai atvy

ko į Vokietiją studijuoti. Ji 
sėkmingai baigė vokiečių kai - 
bos paruošiamuosius kursus Pa
šau mieste ir įstojo į Vienos 
universitetą, kur tęs Ameriko
je pradėtas studijas.

Atvykusi Vokietijon, akty
viai dalyvavo 13-toje studijų sa
vaitėje, susipažino su Vasario 
16 gimnazija, užmezgė ryšius 
su Vokietijoje studijuojančiu 
lietuvišku jaunimu, aplankė ke
letą lietuviškų šeimų Vokietijo
je ir Šveicarijoje.

V. Vingis

Kun. B. Sugintas

IŠEIVIJOS DUOKLE TĖVYNEI
LF _ vajui vykdant

Kiekvieno patriotiškai nenu- 
vėsusio lietuvio širdžiai darosi 
džiugu, kai išgirstama, kad tam 
tikrų sąjūdžių dedamos pastan
gos Lietuvai .laisvinti duoda 
gražių vaisių. Štai šiomis die
nomis išgirdome, kad Rezoliu
cijų komiteto intensyvus kele- 
rių metų darbas, kai kam at
rodęs . partizaniškas, apvaini
kuotas milžiniškos reikšmės lai
mėjimu — JAV Senate, kaip 
anksčiau Kongrese, priimta re
zoliucija, reikalaujanti iškelti 
Pabaltijo valstybių klausimą J. 
Tautose. Pripažintini nuopelnai 
ir pagarba tiem, kurie neatlai- 
džiai to siekė. Dar uoliau ir 
nuoširdžiau remtinas jų dar
bas ir pastangos ta pačia kryp
timi ateityje.

Įsivaizduokime, nors dėl esa
mų nepalankių aplinkybių ir 
negalime būti optimistais, kad 
po kelerių metų Lietuva tampa 
laisva ir nepriklausoma. Ką 
mes, išeiviai, kurie dar nese
niai garsinomės esą Lietuvos 
ambasadoriais, duosime tiek 
daug iškentėjusiai tėvynei? O 
duoti reikės. Ir tam atvejui tu
rime organizaciją, kuri ruošia 
bendrą išeivijos duoklę tėvy
nei, — tai Lietuvių Fondas, pa
siryžęs sukelti vieno milijono 
doleriu sumą. Ši dovana tėvy
nei užplanuota sutelkti ligi 50 
metų nepriklausomybės atgavi
mo sukakties — 1968 metų.

LF nuostatai numato, kad su
telktas mūsų įnašais milijonas 
lauks nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo, o iš jo gautos kas
metinės palūkanos eis išeivijo
je lietuvybės gaivinimui, kultū
rinių pasireiškimų ugdymui,

Italijos teisingumo ministras 
paragino teisėjus paskubinti už
sigulėjusias bylas. Paklusęs pa
raginimo, Milano teisėjas Salva- 
tore Cappadona per vieną die
ną išsprendė 208 bylas ir pa
skelbė sprendimus. Tuo būdu 
pastatė naują rekordą, iki šiol 
turėtą vieno Romos teisėjo, ku
ris per dieną pajėgė išspręsti 
tik 165 bylas

Albertos provincijoje, Kana
doje, atrasti nauji alyvos šalti
niai ir kai kas mano, kad Al
berta gali tapti antrąja Texas- 
Amerikiečių, prancūzu anglų 
ir olandų bendrovės varžosi dėl 
tu šaltinių ir stengiasi supirkti 
kiek galint daugiau žemės. Kai 
Vilnie ūkininkai gauna virš 
6000 dol. už akrą, kad leistų da
ryti gręžimus.

PRANEŠIMAS
Dėl PLB revizijos komisijos 

pirm. Valdo Adomkavičiaus nei
giamo atsiliepimo (sausio 7 Lie
tuvių kultūrininkų susirinkime 
Jaunimo centre, Chicagoje) apie 
Vasario 16 gimnaziją, nebega
lėjau surinkti užsienio gimnazi
jom 1,180 dol. Daugeliui narių 
atsisakius, išėjus į pensiją ar 
mirus, už spalio mėn. besurin
kau tik 440 dol.

Pranešu lietuvių visuomenei 
kad nuo pat mano atvykimo į 
Chicagą 1949 birželio 25 visą 
laiką gyvenu privačiai, pasi
šventęs vien tik šalpos darbui. 
Nuo 1952 rugsėjo 1 iki 1966 
lapkričio 1 šalpai surinkta 154, 
413 dol. Pridedant dar prel. V. 
Mincevičiaus būrelio 997 dol., 
viso susidaro 155,410 dol.. Per 
Balfą Vasario 16 gimnazijai iš 
45 būrelių esu pasiuntęs 118, 
200 dol., saleziečių gimnazijai 
iš 13 būrelių — 33,693 dol., 
Punsko gimnazijai iš 1 būrelio 
— 1,980 dol. ir vargo mokyk
lom 1,560 dol. Aukas rinkda
vau atsilankydamas asmeniškai 
ir vaikščiodamas pėsčias, nes 
neturiu automobilio. Už išlai- 
laidas neatsiskaičiau jokio nuo
šimčio, pats dar mokėdamas 
po 5 dol. į mėnesį — penkiem 
būreliam po 1 dol.

Kun. B. Sugintas

priaugančios kartos apsaugai 
nuo ištautėjimo ir tautinių tra
dicijų bei kultūrinių vertybių 
perdavimui mūsų jaunimui. Čia 
suminėtiems reikalam LF jau 
ligi šiol yra davęs per 20,000 
dol. Sutelkus į Fondą visą mi
lijoną, mūsų gyvybiniai tauti
niai reikalai gaus ligi 70,0 0 0 
dol. kasmet, nemažinant tos su
telktos bendros dovanos, kuri 
numatyta Įteikti laisvę atgavu
siai tėvynei.

Šio rašinio tikslas atkreipti 
New Yorko ir apylinkės lietu
vių dėmesį, kad labiau susido
mėtų Lietuvių Fondo vajaus 
reikalais. Ligi šiol New Yorko 
lietuviai didelio susidomėjimo 
LF dar neparodė, nors iš trum
pų žinučių spaudoje privalėjo 
žinoti, jog mūsų kvota yra 
100,000 dol., kurią suaktyvėjus 
nebūtų sunku įvykdyti iki 1968 
vasario 16. Maždaug trečdalis 
numatytos kvotos, t.y. per 30, 
000 dol. (tai sutelkta tik pavie
nių asmenų iniciatyva), iš Nevv 
Yorko lietuvių į LF jau yra į- 
plaukę. Likusiem dviem trečda
liam sutelkti Nevv Yorke vei
kiąs LF vajaus komitetas pra
šo tinkamo dėmesio visų lietu
vių, kurie dar nėra įstoję į LF 
nariais. Nario įnašas su balso 
teise yra 100 dol. Kiekvienas 
narys gauna tiek balsų, kiek 
šimtu įneša į LF. Jei kas iš kar
to pilno numatvto savo inašo ir 
negalėtų įmokėti, prašomas 
siusti galimą dali su pasižadė
jimu pilną suma įmokėti vė
liau. Pasižadėjimus ar pinigus 
prašomi siųsti vajaus komiteto 
iždininkui adresu: A. Reventas, 
87-66 95th St., Woodhaven. N. 
Y., 11421

Vajaus komitetas nori suda
ryti visų Nevv Yorke ir jo apy
linkėse gyvenančių LF narių 
kartoteką. Būkite malonūs vi
si. jau esą LF nariais, pranešti 
vaiaus komiteto pirmininkui 
adresu: Henrikas Miklas, 10 
Church St., Great Neck, N.Y.

Pranešama visuomenės ži
niai, kad LF Nevv Yorko vajaus 
komitetą sudaro: H. Miklas — 
pirmininkas, D. Penikas —vi- 
cepirm. informacijos bei spau
dos reikalam, V. Alksninis — 
vicepinn. bei vajaus koordina
torius, A. Reventas — iždinin
kas ir A. Sandanavičiūtė —se
kretorius. Gi šio vajaus globos 
komitetą sudaro: prel. J. Bal • 
kūnas, dr. J. Kazickas, dr. J. 
Slavinskas, min. V. Sidzikaus
kas ir adv. J. Šlepetys. Liepos 
mėn. Darbininke buvo šio glo-

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

PASKOLA GIMINĖMS 
Klausimas

Mes esame čia gimę, antros 
kartos lietuviai. Skaitome “Dar
bininką”, kurį mūsų tėvai per 
ilgus metus skaitė, kai jie bu
vo gyvi. Mums labai patinka 
Tamstos klausimai ir atsaky
mai, nors mes dažnai ne viską 
suprantame, nes mūsų nuomo
ne jie yra rašomi perdaug nau
joviška kalba. Norime Tamstos 
paklausti vieną klausimą ir ti
kimės, kad Tamstta neįsižeisi, 
jei mes paprašysime atsakyti 
paprasta, mums suprantama lie
tuvių kalba. Reikalas toks: mes 
čia turime vieną giminaitį. Jis 
buvo vienturtis sūnus mūsų 
pusseserės, kuri buvo labai tur
tinga moteris. Turėjo ar aštuo
nis namus ir daug pinigų ban
kuose. Ji tačiau labai šykšti ir, 
mirus jos vyrui labai dabojo 
kiekvieną centą. Tas jos vaikas 
buvo pramuštgalvis, bet neblo
gas berniukas, nors mokytis ir 
nenorėjo. Dirbo salesmanu (par
davėju). Vėliau jis apsivedė to
kia mergaitę, kuri jo motinai 
nepatiko. Mergaitė buvo visai 
neprasta, irgi lietuvių kilmės, 
bet jo motinai atrodė, kad jis 
gali daug geresnę gauti. Apsi
vedė, gimė du vaikai. Motina

bos komiteto atsišaukimas i 
Nevv Yorko lietuviu visuome
ne. kuri buvo kviečiama stoti į 
Lietuviu Fondą nariais.

Tautiečiai, nedelsdami sto
kime i neabejotinai kilnų tiks
lą turinti Lietuviu Fondą. Sto
kime sava iniciatvva. nelau
kiant, kol vaiaus vvkdvtoiai ap
lankys namuose. Kai lėšas tel
kiamos gvvvbiniam tautiniam 
reikalam, susilaikymas nuo įsto
jimo į L F. pasiturintiesiem 
negalima laikyti teigiamu reiš
kiniu. Neieškokime argumentų, 
kodėl iki šiol dar neistojome i 
LF, nes ju nėra. Nevv Yorko 
lietuviai, turime nepaneigti ir 
ambicijos, kad vietovės ma
žiau eaucjos lietuviais, mūsų 
nepralenktų. Sukluskime!

Domas Penikas 

Nemunas žydi spektaklis Nevv Yorko scenoje lapkričio i>.
Nuotr. P. Bivnlnlo

kiek atsileido ir su jais pradė
jo bendrauti. Mūsų giminaičiui 
dabar jau apsivedusiam, daž
nai trūkdavo pinigų. Kiek už
dirbdavo, tiek jo žmona išleis
davo. Jo motina jiems dažnai 
pirko visokių daiktų, bet pini
gų nedavė. Jis vis iš mūsų pa
siskolindavo, kai jam prireikda
vo. Pasiskolinęs, atiduodavo. 
Prieš metus, jie užsimanė pirk
ti naujus namus. Jiems buvo 
reikalingi 2000 dol. rankpini
giam, nes savų sutaupų nedaug 
teturėjo. Išėmėme iš banko su
taupąs ir paskolinome jam 
3,000 dol., o vėliau dar 700 dol. 
Jis mums davė vekselį, kuri jis 
ir žmona pasirašė. Nusipirko 
namus ir vėliau pasirodė, kad 
už juos gerokai permokėjo ir, 
be to, buvo užsitraukęs gerą 
paskolą tiems namams iš ban
ko (mortgage). Vis prašė pa- 

(nukelta į 7 psl.)

"NEMUNAS ŽYDI" 
CLEVELANDE

LB CIevelando Los apylinkės 
vald. pirm. F. Eidimtas sukvie
tė spaudos atstovus pas vice- 
pirm. J. Mikonį ir painforma- 
vo^ kad lapkričio 19, šeštadie
nį, 7 v.v. slovėnų salėje ren
giama kultūrinė šventė Cleve- 
lande — Chicagos Dainavos an
samblis stato 2-jų veiksmų mu
zikini vaidinimą — “Nemunas 
žvdi”. Pastatyme dalyvaus so
listai, tautiniu, šokių šokėjai, 
simfoninis orkestras, mišrus, 
vyru ir moterų chorai.

Chorui diriguos Petras Armo- 
nas. solistai — Nerija Linkevi
čiūtė ir I eonas Barauskas. Tau- 
t'nių šokių grupei vadovauja 
Punienė.

Bilietu kainos nuo 3 iki 5 
dol. Susidomėjimas koncertu - 
vaidinimu vra didelis. Valdyba 
pataria bilietais apsirūpinti iš 
anksto. Kreiptis į valdybos na
rius: J. Mikonis — tel. 531- 
2190. A. Neimanienė — telef. 
.391-7588. G. Sničkus — telef. 
8,01-140?. f Eidimtas —tel. 
881-1921.

L. Žvirkalnis



RAYBERN BUS SERVICE Ine.

(atkelta iš 6 psl.)

EXP MAINTENANCE

MECHANICS

BUBT ASSISTANT

CANADIAN WorW’s Fai

mums

RIDGJĘWOQD OUEEN4

Užsisakykite
žurnalą UNFURNI6HED

LIETUVIŲ DIENOS

Arely

♦364 Sunset Beulevaro 
Hollyvrood, Calif. 90029 

Telefonas: 694-2910 _

Matomai Tamstų giminaitis 
sudarė taip vadinamą “spend- 
thrift trust”. Tokiu atveju,tur-

11 Kli- 
Aldonos 

t> kfimė.

PRENUMERATOS 
KAINA:

Ebcperienced on double needie, 
overedge and zig-zag. 

Apply

program. JCAH approved 250-bed 
general hospltal wffh anrpimakm or- 
ganizaiion and gnmtag pmgical 
Service. Nursing school affiliatton 
with NLN accredited BSN program. 
ExceUent personnel poiieies. Apply

Clema novr focnliy testaring Me
le besoty culture malė and tonrie 
IndMAiaMaed iMtructton easypšy- 
ment plane day and evening clasųp 
ftree placement servfce — mn* fcr 
trMbprp or ©ome for personai vteR.

J. P. ROTELLA CO. 
to MaaĮ SMdtemr 8L

& NJ.; - Csą ąoi-271-9889

Sewing Machine Opera+ors 
Wan+ed

metama — $6.00

BOSTON. MASS 
Vedfejas 

STEBI 1HNKUS 
. WL¥N -^1369 kitoeyctes

..... ir FN101.7 banga
Sekmadieniais nuo 1 -1:30 vai. pp.

PRINCESS PAT 
226 Cherry St. 

Bridgeport, Conn.

* M* y ĮĮA®Į cųterrrt at 1915 <$th Street, 
Breoklyn. Wben yo« obU juk for Mr. Prenfc Pfmice, 
former penatai cBrector of Dcmteilte eteri «*d este** 

OrgawUyf1ows Boto: oųr /adite frp W(W« for 
N«w Y«or*B jfog.
M.V>. HMM*

PHILADELPHIA, PA. 
WT£U 860 kilecydes 

bendbuomenbs balsas 
1203 Green St, Phila, Pa. 19123 

' PO 54)932 ' 
tettadientaie noo 1:30 iki 2:30 pp

DIRECTOR OF NURSING 
PHYSICIANS HOSPITAL

OPERATOR
Vfoįę cooditiDns unk® stop
plūs overtime Grand Central virinity

STERLING GRAPHIC ART
304 E. 45 Street, N. t'. C.

Mr. Rameay MU 4-0715

WANTED EXP. OPERATORS 
ON DRESSEŠ * BtOUSES . 

Also Man to do altazound work 
DUPONT SPQRTSWEAR 

2121 Broadvay 
Room302 SrdFtoorkurios žmogaus akiai atrodė 

kaip Šviežią kamuoliai. Vėjas 
tai išblaškė po visą žemės rutu-

CAL1FORNIA—$99.00 
MIAMI FLA. — $60.60

Maintenance and Repair of Equip- 
men* largo Ttrhnlir iralr bakery - in 
Brookyn. Steady work nice woridng 
čonBHons and many fringe bęoe- 
flta — aak forMpr, Cooper —■ call

Dana totaionMj ■ išriedamas 
per “Spartą^: radiją, radio-con- 
sotes, cotoTįJk kt; TV, Tapė 
recorderi^į^ftefona^ fonogra
fai, įy. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai, rašomos maš. 
visomis kabomis. Visi gaminiai 
TdefunkeĄ t Gyundig, Zenith, 
Burroughs, Otjmpša, fioyai ėtė. 
Kartaiogns ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą: 
Ji. Giedrais, lO Barry Dr., 
Ę Northport,^.Y^ 11731.

FACTORT HELP — miscellaneous 
all union benefits inclucBng paid 
vacatūns Btae Croes, penefam, vac- 
ation siek leave, steady empk^rment 
plūs overtime. Company located in 
Linden, NJ. CaH for appointment 

(201) 925-2200

VVATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietnaas prisboinimai 

Kultūrinė - konesrcinė programa 
Sekinad.945 ik« 1&30 ryto

OETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJtB, 1400 banga 
15756 Lesure, Detroit 27, IfidL 

BR<?adway 3-2224 
Settadienfais 8*A5 iki 9:45 v.v

CsrvtdioF—Stowsrf ' 
MA90NIC T&MPLB 

2826 Kast Tremont Avė, Brome 
Saiary — 4 room BĮurtmit 
Tel^lkMe, Gaa, Bectridty 

Sole ktUMn n$anagKnpnt ppd tat

ta, kad jis negali uždėti areš
to ant skolininko turto. Ta
čiau, iš kitos pusės yra supran
tama, kad testatorius gali palik
ti savo turtą kam nori ir nu
statyti tokias taisykles, kurios 
jam atrodo reikalingos. Kai 
kuriose valstijose tai nėra pri
pažįstama “trust” rūšis, tačiau 
pas mus tai nėra retas daly
kas ir aukščiausias teismas pri
pažino, kad tokia “trust” rūšis 
pas mus galioja.

Man atrodo, kad advokatas 
teisingai painformavo. Kadangi

tnnamMons dealed, taįjtoted; re- 
2 dar nerjlpp. Htay pnyments 

Brauki prpp towiM. Cęnte®pach, 
2575 Mįįldle Couniry Rd. (RL 25) 
JU 8-3030 '

BOYS BOYS
_ . SIJŲ PE,NTS f ,
Lnrge firm has Severai positions a- 
vaUatde for studento to work 3 or 4 
hpurs ppr ^ąąr, įMer scbool A SaL 
$L5O-5įl ppr bour. Call Misa Schayės 
at 875-2628 betireen 2:30-9 PM only

VVANTED EXP 
CtPERATORą QN ą^RTBWEAą 

Bteady work 
Nice wpning cdnditiops 

CHSl.Y'SPORTSTOEAR 
151 £. 128 Street, NY C 

Call 348-8189

Experienced chUdren’s coats - com- 
plete gannept — PATTERSON 
OUTERWEAR APPABEL CO. 50 
Hamilton St. Patterson NJ.

201 - 278-7713

- HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. tElAGŪNAVUIUS

WBMI-FM 95.7
273 VictpriąRd" Hartford 14, Conn.

Td.: 249-4502
Sekmadieni — noo 12 iki 1 p^.

Wood frame home on banke of Hud- 
son River 2 ■». W. of Red Hook, NY 
8 bedrms, 2 ttving rms, ąpadous din. 
rm 4 kiteben, bot water heat, new 
shingle roef. Stittabie as čonvales- 
cent or minfag bome. Low 5 figurea. 
Mušt be seėn to appredate — 914 - 
PL 8-8004.

ĮĮt A JM T E D 
COUNTĘBGŪtL 

; VVATTRESS 
W«MMtadp Arėa — SUaįįr Work 
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for inf<w-me*įnn and eaay Anections 
to ENČTCLOPŠMA EkCHĄNGlį 

272 Central Avė. 
OraRgPė,NJ.

TeL CA 6-0434 '
-rp.- *y..

FACTPRY WOR|C 
*28. J. area taettoy

menesiams, jis užėjo pas mus 
ir mums papasakojo tokia isto
riją: jo mama buvo sudariusi 
testamentą. Visą savo turtą ji 
paliko “trustees’tams”. Nors vi
sas turtas užrašytas jam, sūnus 
gauti to turto negalės, kol jam 
sukaks 35 metai. Rodos, jis 
gaus procentus, bet šiaip turto 
negales paliesti dar kokius 7 m. 
Mes vis prašome grąžinti sko
lą ir ps vis prašo palaukti. Su- 
sipjkome ir nuėjome pas advo
katą. Sakome jam “uždėk areš
tą attf palikimo’

Kai mokslininkai tęsia save 
tyrimus kaip nustatyti kitus 
faktus apie “skraidančias lėkš
tes”, žemės gyventojai naudo
ja neskrajojanfias lėkštes, pa
dėklus ir kt padėti maistui ži
novam patraukliausias didelis 
padėklas su importuotu lenkiš
ku kumpiu, kuris paruoštas val
gymui šiltas ar šėttas. Tikri 
smaguriautojai greitai “skren
da” prie tokių padėklų. Jie fi
no, kad šis tradicinis lenkiškas 
gardumynas jau buvo garsus 
“senajam krašte” per daug 
šimtmečių. Tas pasiekta page
rinant kiaulių veislę ir lenkiš
ką kulinarinį meną. Jūs galite 
gauti šį gardų produktą žymes
nėse maisto krautuvėse, bet ne
pamirškit prašyti tikro, impor
tuoto lenkiško kumpio, supa
kuoto pagal šias pasaulyje gar- 
stai rūšis: Kraki* Atalaiita 
TMa. (Skalh.)

.BOSTON, WORCESTER 
BROČKTON, •" 
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Artini? SL, Brockton 18, M&ss. 
Tel. JU 6-7209 

FM bangomis 105,7 MC
meg. iš WKdX, Framinghaiii, Maaa. 

Sekmadieniai* 8 - 9 vaL ryte

pjtTsburgh, PA. 
WZUlS, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
52 Sbady St W. P^l, Penna. 15228 

TeL 563-2754
Sekmadieniais’12^)0 Rd 12:30 v. pų>.

w .ii ■ b..... a r n. * mt,.! ■■tePiH.toa »' '—'B

LA PERVILLE, catariRf witk < 
rcw BMiCTpr šb sl^Mttis, rnrdtalty taute gOB Cs uistt 
ow n«w kome. CMtf ftee Ate eveUaMf
for 1M to 700 pute

MUŠTRUOTAS LETUTIŲ KULTŪROS IR
VISUOMENES GYVENIMO ŽURNALAS

•upatIMina skaitytoja ra visų lietuvių orra- Atskiro nr. kaina 65f 
nincljų veilcla, vteų Lietuvos latoviaimo veiks
nių dartala Ir žygiais, lietuvių kultūrininkais, 
vattate. aanertos ir naujokos iaifncjos iy-

HANDICAPFED PCB8OH8
Inleiligsrt ato 

ląsn ąnd ^vtosn
For positions w^|r an eacęllent fu- 
ture, fuB and part ttm* Šerne opsn- 
ings for handlcappsd petaona >j»* 
strieted to their bomes in VVeta*

i...................."ar

'Teisiniai patarimai laiko patikėtiniai (trustees) procentų, nes kaip tik tie pro- 
* tokiomis sąlygomis, kaip testą- centai jam “priklausys” (due),

mente numatyta. Tas asmuo, jie gali būti “areštuojami (at
kuriam turtas faktiškai priklau- tached). E viso patarčiau nuo
šė (beneficiary), negali to tur- dugniai pasikalbėti su giminai-

ment steady worit nice wįw 
condittons resohite dress 581 
Avė N.YC. (bet 394 39 
LO 3-1550 — ask for Mtay oi

• PUNCH PRESS 
OPE8ĄTORS

< W^UPER8

No ezperience necessary
Also

Good Trjjck privers 
Apply Todayf

laukti, o mes vis sutikome pa
laukti. Po pusmečio- staigiai su- . . _
sirgusi mirė jo motina. Po šer- to užstatyti, perleisti ar kam čiu. Juk jam labai gražiai pasi- 
menų ir laidotuvių, tas mūsų atiduoti. Taip pat jo kreditoriai tarnavote. Už septynių metų jis 
giminaitis priėjo prie mūsų ir negali turtui uždėti areštą. Tei- bus turtingas žmogus ir jam 
mums visai neprašant pasakė, siniai tai vadinasi “inalienable neapsimoka susigadinti savo 
kad dabar jis mums atiduosiąs 311(1 unattachable”. Suprantu, kreditingumo (credit rating) ir 
iki cento. Praėjus keliems kad kreditoriui yra labai pik- gero vardo.

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MAŠS. 

Vedėjas ' 
tOiVthS, L ROMANAS, Sr. 

WHIL - 143Q kiL JMedford, Man. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 viA

■į,, e—įjk. M

SKRAIDANČIOS LĖKŠTES IR 
NEJUDĄ PADĖKLAI

. Paskutiniu laiku buvo daug 
rašyta ir kalbėta apie “skrai
dančių lėkščių” kilmės ir su
dėties suradimą. Kai kurie 
pranešimai tvirtina, kad Ame- 
rikos mokslininkai pastebėję, 
jog tie skraidą objektai mato
mi daugiausia pajūriuose ir 
virš aukšto voltažo elektras vie
lų. Išvada — tos vadinamos 
“lėkštės” yra “plasmos kamuo- 

_ _ liai”, kitaip sakant, tonizuotų
tooj bus sumokėta skola. Ad- turite vekselį, kurį pasirašė gi- dujų kamuoliai 
▼okatas mums aiškina, kad jo- minaitė ir. jo žmona, Tamsta 500,000 voltų linijoj įtampa 
km arešto ant palikimo negali- žinoma gali uždėti areštą ant buvo padidinta 20 nuošimčių 
nią uždėti. Mums atrodo, kad jų namų. Dažnai tai bent paska- Tai sukėlė apvalias žiežirbas, 
>8 kalba niekus ir mes nesu
prantame kodėl taip yra. Mums 
daug kartų teko biznyje uždė- 
ti anštą ant skolininko turto, 
tai kodėl čia negalima?

KrecKtoriai, MaMachusetts

or handy man 8260 montbly taus 
fote and ntllttfoiĮi*

BO 8-2647 or l_l 4-5151 
also eventngs

NURSES - RN
PrevaiUng Saiary Bates 

SMALįL HOSPITAL PLŪS 
VACATION and EKTRAS

BAYRIOGE HOSPITAL 
437 pvĖBgtou Avė, Bklyn

CaU TE 9-1313

rieties, čaurebės and aceut graups. 
W Bte^šote'te* j^Mntang- 
d»ie LL ;5gĮ:«D4-ęsp *&&&

HANO-VOieE 
by

MARTHA REYNOLDS

tina skolininką dėti pastangas 
skolai apmokėti. Jei skola ban
kui (pirmas mortgage) yra aukš
ta, o namų vertė nedaug dides
nė, negu ta skola bankui, gimi
naičių dalis tuose namuose 
(eųuity) nėra didelė ir neapsi
mokėtų dėti pastangų tiems na
mams parduoti. Esu tikra, kad 
advokatas uždės areštą ant gi
minaičio gaunamų iš palikimo
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DAGININKAS
NAurrENas,

Liet. Kat. Religiniam Kongre
sui rengti komiteto baigiama
sis posėdis įvyks lapkričio 17, 
ketvirtadienį, 8 vai. vak. V. J. 
Atsimainymo lietuvių parapijos 
klebonijoje, 64-14 56 Rd. Mas- 
peth, N.Y. Dienotvarkėje pra- 
matoma valdybos narių prane
šimai, galutinė finansinė apy
skaita ir kiti užbaigiamieji rei
kalai.

New Yorko Lietuvių vyrų 
choro dainos ir muzikos vaka
re išgirsime eilę naujų dainų. 
Tarp jų išgirsime tik neseniai 
Lietuvoje mirusio muz. A. Bu
drumo harmonizuotą dainą 
“Tu sakalėli”. Vakaras įvyksta 
gruodžio 11 Franklin K. Lane 
mokyklos salėje, Woodhavene.

L.K. Moterų s-gos 29 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 20, sekmadienį, 1 vai. 
Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklvne. Valdyba kviečia su
sirinkime dalyvauti narės ir pri
jaučiančias.

Dail. V. K. Jonyno š.m. kalė
dinį atviruką, kaip ir kiekvie
nais metais, išleido Book of the 
Month New Yorke. šis atviru
kas yra pakartojimas prieš ei
lę metų išleisto atviruko, kurs 
buvo “Best seller”. Tam klubui 
dail. V.K. Jonynas yra sukū
ręs 14 atvirukų. Jei kas norėtų 
nusipirkti, iki lapkričio 14 gaus 
20 nuošimčių nuolaidos. Book 
of the Month, 345 Hudson St., 
New York, N.Y. 10014.

Vienuolynas ....... GL 5-7068
Spaustuvė ............... GL 2-6916
Redakcija ............... GL 5-7281
Administracija ............ GL 22923

Apreiškimo parapijos Amži
nojo rožančiaus draugija ren
gia laimėjimų vakarą lap
kričio 19 d., 4 vai. pp. Apreiš
kimo parapijos salėj. Pelnas 
skiriamas Seselių Matulaičio na
mų statybai Putname.

New Yorko moterų dailinin
kių darbų paroda ruošiama ko
vo 5 Carnegie International En- 
dowment Center patalpose 345 
East 46th. St., Manhattan. Pa
rodą globoja D.K. Birutės Ka
rių šeimų dr-jos New Yorko 
skyrius. Kviečiamos dalyvauti 
New Yorko dailininkės. Apie 
dalyvavimą prašoma pranešti 
iki gruodžio 15 telefonu CH 4- 
2642.

Šv. Jurgio Draugijai, New- 
ark, New Jersėy, reikalingas 
prityręs bartenderis- manager. 
Pirmenybė lietuviam, gali būti 
ir kitatautis. Dėl sąlygų kreip
tis raštu: V. Lengvenis, 196 Fer- 
ry St., Newark, N.J. 07105.

Priešadventinis blynų balius 
ir šokiai švč. Trejybės parapi
joje įvyks lapkričio 20, sekma
dienį, 4 vai. popiet naujoje pa
rapijos salėje, 207 Adams St. 
šokiai nuo 6 vai. vak., grojant 
gerai muzikai. Parapiečius, kai
mynus ir draugus maloniai 
kviečiame pasilinksminime da
lyvauti, pasivaišinti bulviniais 
blynais ir kitais skanumynais. 
Bus gera proga ir pasišokti 
prieš Advento rimtį.—K.P.T.

Dail. V. K. Jonynas daro žvakides pranciškonų vienuolyno koplyčiai Ken- 
nebunkporte, Maine (plačiau žiūr. 5 psl.) Nuotr. V. Maželio

Dailės darbų laimėjimo va
karas įvyksta lapkričio 26 Lie
tuvių Atletų Klubo salėje. Pra
džia 8 v.v. Programoje dailinin
kų C. Janušo, Vyt. K. Jony
no, Vyt. Igno, Vyt Kasiulio ir 
J. Rūtenio dailės darbų laimė
jimai ir šokiai su modernia mu
zika.

Studentų Ateitininkų Sąjun
gos New Yorko draugovė pe
reitam susirinkime,’ kuris įvy
ko Vainių namuose Woodhave- 
ne, N.Y. išrinko naują valdybą 
1966-67 mokslo metams. Val
dybą sudaro: pirm. Gediminas 
Naujokaitis, v-pirm. Vytautas 
Radzivanas, sekr. Salvinija Ged
vilaitė, reikalų vedėjas Petras 
Vainius. Revizijos komisiją 
sudaro: Marytė Ąžuolaitė, Anta
nas Vasiliauskas ir Algimantas 
Strazdas. Susirašinėjimas su 
SAS NY valdybą vyksta sekre
torės adresu: 225 E. 76 St. Apt. 
5 C, New York, N. Y. 10021.

Ateitininkų sendraugių vie
šas susirinkimas šaukiamas lap
kričio 18, penktadienį, 8 vai. 
vak. punktualiai Apreiškimo pa
rapijos salėje, 259 N. 5th. St., 
Brooklyn, N.Y. Programoje A. 
Masionio paskaita “Vaikų auk
lėjimo sunkumai ir pasiseki
mas” ir A. Vainiaus paskaita 
“Tėvų atsakingumas vaikų auk
lėjime”. Po paskaitų diskusijos 
ir pasitarimai organizaciniais 
skyriaus reikalais.

Rūtos ansamblio 25 m. jubi
liejinė sukaktis minima lapkri
čio 19, šeštadienį, 7 vai. vak. 
Švč. Trejybės parapijos salėje: 
Adams St. ir New York Avė. 
kampas, Newark, N.J. Progra
moje — paroda, akademija ir 
banketas. Šokiams gros Gene 
Mitchko orkestras.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ NEW YORKE

Pagal tradiciją Kristaus Ka
raliaus šventės minėjimą ren
gia New Yorko ir New Jersey 
Kat. Federacijos apskrities val
dyba. Minėjimas rengiamas 
Apreiškimo parapijos salėje.

Šiemet mišiose dalyvavo stu
dentų ateitininkų kat. moterų 
29 kuopos ir Pasaulio Liet. Ka
talikių Organizacijų sąjungos 
vėliavos. Mišias aukojo parapi
jos klebonas kun. N. Pakalnis.

Po mišių salėje minėjimą 
pradėjo valdybos pirm. P. 
Ąžuolas, trumpai apibūdinda - 
mas Kristaus Karaliaus šven
tės reikšmę. Kun. A. Račkaus
kas paskaitė “Tėve Mūsų” mal
dą. Programos pradžioje M. 
Sandanavičiūtė ir P. Sandanavi- 
čius padeklamavo eilėraštį 
“Quo Vadis, Domine?” (J. Mikš- 
to). Svarbiausioji programos da
lis buvo kun. St. Ylos paskaita.

Kun. St. Yla prisiminė, kaip 
buvo įvesta šventė, išryškino 
jos prasmę ir pasauliečių apaš
talavimą.

Po paskaitos visi sugiedojo 
“O Kristau, pasaulio valdove”, 
šventės pabaigai seselė Jurgi
ta (iš Putnam) paskaitė kelius 
eilėraščius iš savo kūrybos.

Paskutinis kalbėjo kun. A. 
Račkauskas, vadybos dvasios 
vadas. Padėkojo visiem susirin
kusiem, programos dalyviam, 
ypač svečiam iš Putnamo: kun. 
St. Ylai ir seselei Jurgitai.

Pasaulinės parodos komitetas perdavė lietuvišką kryžių globoti Lietuvių 
Bendruomenės N. Y. apygardai. Kartu perdavė ir visas bylas. Nuotraukoje 
iš k. į d. Jonas Šlepetys, Aleksandras Vakselis, Vincas Padvarietis, Ignas 
Gasiliūnas, Kęstutis Miklas. Nuotr. R. Kisieliaus

mm
ZIAIOS—

LIETUVIŲ ADVOKATAI

MIELI NEW YORKO LIETUVIAI
Jau 26 metai prabėgo, kai 

Lietuva neteko laisvės. Daug 
jos vaikų buvo ištremta į Sibi
rą, kiti išblaškyti į nesvetingus 
pasaulio kraštus. JAV lietuviai 
buvo ir tebėra vargan pateku
sių ir persekiojamų tautiečių 
vienintelė viltis. Jų šauksmai 
ateina į Balfą iš mirtį nešan
čio Sibiro, iš pavergtos Lietu
vos, Lenkijos, V. Vokietijos, P. 
Amerikos ir kitų kraštų. Balfas 
visomis pajėgomis stengia
si tą kenčiančių tautiečių šauks
mą išgirsti ir jiem padėti. Bal
fas gali tai padaryti tik Jūsų 
aukotais pinigais. Aukų rinki
mo vajus New "Yorke ir apylin-

kėse šiemet pradedamas lapkri
čio 10 ir baigiamas gruodžio 
10. Tenelieka Didžiajame New 
Yorke nė vieno lietuvio, kuris 
neatsiųstų savo aukos Balfui. 
Didelės ar mažos aukos vistiek 
padeda mūsų tautiečiam kovo
ti su vargo slibinu. Aukas siųs
kite 105 Grand Str., Brooklyn, 
N.Y. 11211. Jas galite nusira
šyti nuo mokesčių. Už visas 
aukas iš anksto nuoširdžiai dė
kojame.

Balfo šimtojo 
Skyriaus Valdyba

Iškilmingas

Lietuvos kariuomenės atkūrimo
MINĖJIMAS

rengiamas NEW YORKO RAMOVENŲ, įvyks 
šeštadienį, lapkričio 19 d., 7 vai. v.

Viešpaties Atsimainymo parapijos salėje
MASPETHE

Žodį tars Dr. Tėvas Viktoras Gidžiūnas, OFM
Meninėje minėjimo dalyje dalyvauja:
pianistė Aldona Kepalaitė ir solistė Aušra Vedeckaitė
Programą praves Bronius Balčiūnas

Po programos vyks Šokini, veiks bufetas Ir užkandinė. įeinant au- | 
kofama $2.50. Pelnas skiriamas Lietuvos Nepriklausomybės kovų ■ 
invalidams šelpti, labdaros ir kultūros reikalams.

Išnuomojamas 5-6 kambarių 
butas dviejų šeimų namo antra
me aukšte. Netoli Highland pk., 
geras susisiekimas, arti mokyk
lų ir krautuvių. 114 Ridgewood 
Avė., Brooklyn, N.Y. Tel. 647- 
3303.

KUR EISIME PENKTADIENIO 
VAKARAIS?

New Yorko lietuviškas jau
nimas iki šiol vis klausė, kodėl 
visose didesnėse lietuviškose 
kolonijose jaunimas turi mažes
nę ar didesnę susibūrimo vietą, 
kodėl “Didysis New Yorkas” 
toks “neturtingas”? Po visos 
savaitės Įtempto darbo mokyk
lose, kolegijose ir darbovietėse 
norima nors penktadienio va - 
karais pabendrauti vien tik lie
tuvių jaunimo tarpe.

New Yorko Liet, vyčių 41 
kuopa išsprendė šį klausimą to
kiu būdu: kiekvieną penktadie
nį, pradedant lapkričio 18 d., 
8 vai. vak., Apreiškimo parapi
jos apatinėje salėje, N. 5th St. 
ir Havemeyer Avė. kampas, 
rengiami pasišokimai. Į tuos 
parengimus kviečiamas visas 
New Yorko ir New Jersey jau
nimas. Nei atskirų kvietimų, 
nei skelbimų tūo reikalu nebus. 
Kiekvieną penktadieni visi ren
kamės į Apreiškimo salę, kur 
draugiškai praleisime vakarą. 
Šiam penktadieniui pasikvies- 
kime kiekvienas savo draugus 
ir drauges.

Apreiškimo parapijos klebo
nas kun. N. Pakalnis mielai lei
do naudotis sale. Už tai vyčių 
41 kuopa nuoširdžiai dėkoja.

Leidinėliai vaikam: Meškiu
kas Rudnosiukas, nauja laida, 
3 dol. Senolės pasakos, 3.50 
dol. Kregždutė I dalis, 2.50 dol., 
II dalis 3 dol., III dalis 3.25 dol. 
2aižaras, 1.50 dol. Gulbė 1.25 
dol. Snaigių karalaitė, 1 dol. 
Lietuvos laukai, 3 dol. Jaunie
ji daigeliai, 1.30 dol. Gintaro 
takais, 1.50 dol. Su trispalve 
0.75 dol. Algis ir Alytė, 0.50 
dol. Su lietuviškais viršeliais 
sąsiuviniai po 25 c. Visi šie 
leidinėliai gaunami Darbininko 
administracijoje, 910 Willough- 
BY Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

Moteris ieško dviejų ir pu
sės kambarių buto. Skambinti 
647-5016 kasdien nuo 4 iki 6 
vai. popiet.

Parengimai New Yorke
Lapkričio 19 — Karnjomenės 

šventės minėjimas Maspetho para- 
piios salėje. Rengia Lietuvių Vete
ranų S-gos Ramovės New Yorko 
skyrius. Pradžia 7 vai. vak.

Lapkričio 19 — “Rūtos” Ansamb
lio 25 metų jubiliejinis koncertas, 
akademija ir banketas švč. Trejy
bės parapijos salėje, Adams St., 
Newark, N.J. Pradžia 7 vai. vak.

Lapkričio 26 — Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos New Yorko klu
bas rengia pianistės I. Rajauskaitės 
-Sušienės rečitalį Carnegie Recital 
Hali, 157 W. 57th Street, Manhattan. 
Programoje dalyvauja ir solistas B. 
Povilavičius. Pradžia 8 v.v.
Gruodžio 3-4 — Elenos Kepalaitės 
meno paroda Maspetho parapijos 
salėje. Globoja Liet. Katalikių Mo
terų Kultūros Draugija.

Gruodžio 3 — Bu v. Lietuvos pre
zidento dr. Kazio Griniaus 100 me
tų gimimo minėjimas Franklin K. 
Lane mokyklos salėje Woodhavene. 
Pradžia 7 vai. vak. Rengia varpi
ninkų, liaudininkų ir kitų sudarytas 
komitetas.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
ir Kultūros vadovui Kęstučiui Mik
lu!, 71 Farmers Avė., Plainvlew, 
N.Y. 11803; tel. 516 WE 5-0896.

Mass. Gubernatorius John 
A. Volpa perrinktas vėl nau
jam terminui, kuris bus ne 2, 
bet 4 metai. Jis padėkojo vi
siem bendradarbiam, kurie pri
sidėjo prie jo išrinkimo..

Massachusetts vykdomoji val
džia: gubernatorius John A. 
Volpe, vicegubernatorius. Sar- 
gent, prokuroras Richardson ir 
senatorius Brooke yra respubli
konai, seimelio daugumą suda
ro demokratai.

Balty draugijos banketas bu
vo lapkričio 5. Meninę progra
mą atliko visos trys tautos, iš 
lietuvių dainavo Daiva Mongir- 
daitė, akomponavo Darius La
pinskas. Publikos galėjo būti ir 
daugiau.

Baltijos ir Žalgirio tuntų 
skautų tėvų susirinkimas įvyks 
lapkričio 17 d. 7:30 v.v. skau
tų būkle, liet, piliečių draugi
jos 4-tame aukšte.

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimas bus lapkričio 20. 
Pamaldos bažnyčioje bus 10 v., 
minėjimas bus 3 v. popiet liet, 
piliečių d-jos salėje. Kalbės 
konsulas A. Simutis. Meninę 
programą išpildys Vilius Bražė
nas iš Watertown, Conn. ir Ju
liaus Gaidelio vedamas vyrų 
sekstetas. Po programos šokiai.

Stud. neolituany naują val
dybą sudaro pirm. Algis Mar
tišauskas, vicepirm. Algis An
tanavičius, sekr. Birutė Rente- 
lytė, ižd. Vida Tylaitė, arbiter 
eleg. Paulius Martinkus ir tėvū
nas Algis Svilas.

Kalėdy diena, gruodžio 25, 
7 v.v. liet, piliečių klube So. 
Bostone jaunimo metų komite
tas rengia kalėdinius šokius ir 
meno vakarą. Programoje sol. 
D. Mongirdaitė, sol. B. Povila
vičius, Bostono vyrų sekstetas.

Kalėdini koncertą šv. Petro 
parapijos bažnyčioje numatoma 
surengti sausio 8. Programą at
liks Polymnia choras, kuriam 
vadovauja komp. Jeronimas Ka
činskas.
.. .Moterystės sakramentą spa
lio 29 priėmė inž. Algirdas Zi- 
kas iš So. Bostono ir Dalia Pa- 
lubeckaitė iš Worcesterio.
Mirusieji

Bronius Kontrim (spalio 11), 
77 m. amžiaus, gyvenęs 120 
Marine Rd., So. Boston. Nuliū
dime paliko žmoną, dvi dukte
ris ir sūnų. Palaidotas lietuvių 
kapinėse, Haverhill, Mass.

Andrius Zarkauskas (spalio 
13) 88 m. amžiaus, . gyvenęs 
524 E. 6 St., So. Boston. Nu
liūdime paliko sūnų. Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Darbininko spaudos kioske 
galima įsigyti ne tik naujų kny
gų ir lietuviškos muzikos plokš
telių, bet taip pat ir kalėdinių 
atvirukų. Paštu siunčiant vieną 
dėžutę, kainuoja 1 dol. Darbi
ninko administracija, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

Bostono lietuviu dėmesiui

J & s
Construction Co.

100 Boylston Street 
Boston, Mass. 02116

Statybose atliekami įvairūs 
vidiniai ir išoriniai darbai. 
Mūsų kainos negali būti nu
konkuruotos. Dėl veltui atlie
kamo apskaičiavimo skambin
ti telef.: 338-7700.

: METMENŲ LITERATŪROS VAKARAS
; Baltijos tautų vienybei ugdyti bei jų veiklai plėsti

Dalyvauja:
MARIUS KATILIŠKIS. GUNARS SALINS ir LIŪNE SUTEMA

• Vertimus į lietuvių kalbą skaito Dalia Juknevičiūtė
• Dr. Vytauto Kavolio pratarmė
• Dail. Vidos Krištolaitytės darbų paroda

sekmadienį, lapkričio 20 dienę
Pradžia 4:30 vai. p. p.

ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALĖJE
64-14 56th ROAD, M ASP ETH - QU E E N 3

; Auka 3 dol.. studentams 1.50 dol.

DISKUSIJŲ RATELIO POPIETE :
Pirmoji dalis: Dr. V. Kavolio paskaita — Abejingas 

žmogus, jo kūryba ir pasaulėžiūra.
Antroji dalis: Jaunimo simpoziumas apie žodžius į 

tautą. ;
Dalyvauja: RAMONAS GIRNIUS <

SKIRMANTE MA KAITYTE 
ROMAS J. MISIŪNAS 
ANTANAS SAULAITES. S.J.

šeštadienį, lapkr. 19 dieni)
CARNEGIE ENDOWMENT SALĖJE 
345 EAST 46th STREET, MANHATTANE 

Pradžia 3 vai. p. p.
Santaros-Šviesos Federacija New Yorko Skyrius J

C. A. VOKET
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Telef. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
Ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY .PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
demiška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir J 
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. Railas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager 
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS ' 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalins-Salinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

Tel. Vlrginia 7-4499

Theodore Wolinnin,
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Modemiška koplyčia su

Air Condition
123 E. 7th St., New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME

280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav. 

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas 

74 Providence SU 
VVORCESTER, MASS.

PL 4-6757 P> 4-1165

Long Island
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigytu Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus 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

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

AuMmj - sidabras - deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamalca Ava. 
Woodhav«n 21, N. Y.

VI 7-2573


