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Johnson į kairę nuo Eisenhower, į dešinę nuo Kennedy
nuosaikesniais kompromisais ūkine*Prezidento Johnsono. veikla 

labiausiai dėmesio centre. Ste
bi, kaip jis dirba daugiausia te
lefonu ar net telefonais, įtaisy
tais jo automobily; kaip jis 
skiria pasikalbėjimus sveti
miem valstybių atstovam ir vi
daus veikėjam. Dar labiau ste
bi — ar jis tęs prezidento 
Kennedy politiką?

Tuo susirūpinusius Johnso- ralu, bet minėti autoriai jį įski- 
ria į “dešiniuosius liberalus" 
arba “New Frontier konserva
tizmą".

R. Drummond (NYKT) pre
zidento Johnsono linkmę pažy
mėjo šiais žodžiais: "Savo ins
tinktu, ryšiais ir praeitim Lyn- 
don B. Johnson yra ryškiai vi
durio žmogus — į nuosaikią 
kairę nuo prezidento Eisenho- 
werio ir nuosaikiai į dešinę 
nuo prezidento Kennedy- Jo 
veikla per pirmas 10 dienų Bal
tuosiuose Rūmuose šį spren
dimą patvirtina”.

Dėl užsienio politikos dar jo-

nas nuramino aiškiais ir griež
tais pareiškimais, kad jis tęs 
prezidento Kennedy politiką— 
vidaus ir užsienio. > Susirūpinu
sius, ar nebus paleistas Kenne
dy suorganizuotas, prie Baltųjų 
Rūmų patarėjų štabas, nurami
no taip pat pakvietimu, kad vi
si jie pasiliktų toliau dirbti. 
Tik jų skaičių dar papildė ke
liais savo bendradarbiais. Tarp 
jų bene artimiausias Johnsonui 
yra Walter Jenkins, taip pat iš 
Texas, 15 metų dirbąs su John- 
sonu.

Tačiau Rowland Evans ir Ro- 
bert Novak (NYKT) pranešimu 
pereitą savaitę “liberalam perė
jo per nugarą šiurpas”, kai 
Johnsonas du kartu susitiko su 
Robertu Andersonu, taip pat iš 
Texas, buvusiu iždo sekreto
rium Eisenhovverio vyriausybė
je. Jis esąs, anot laikraščio, su
balansuoto biudžeto apaštalas. 
Už subalansuotą biudžetą jis 
pasisakęs ir susitikime su John- 
šonu. Tai priešinga tam, ką 
prezidentui Kennedy patarinė
jo jo patarėjas ūkinės tarybos 
pirmininkas Walter Heller, ku
ris paliktas dirbti ir prie John- 
sono.

Seks Kennedy keliu, bet savais žingsniais
je srity, o užsienių politikoje leisdamas daugiau Rusk iniciatyvai reikštis

W CENTŲ

ŽUDIKŲ KLAUSIMAI NEATSAKYTI - 
Bet nežinia, ar jie bus atsakyti ar nutylėti, kada at
sakymus labai veikia ideologinės kovos motyvai

Toki pirmieji nuogąstavimai kio iškrypimo nepastebima. Te- 
reiškiami dėl prezidento John- 
sono galimo nukrypimo nuo 
Kennedy ūkinėje politikoje.
Nors Johnsonas laiko save libe-

pabrėžiama betgi, kad daugiau jįįįfe. j ■■ I
iniciatyvos reikšti galės v aisty- ■ %
bės sekretorius Rusk. Kennedy 9 N , 1J »
vyriausybėje jis buvo dažniau ■ »
Baltųjų Rūmų patarėjų šešėly- ■ / Tta
je. U.S News.. . pastebi, kad ■ A
Johnsonas nori remtis labiau- ■ į B ’ X
šiai Amerikos bendradarbiavi- ■ į g \ ,į;\
mu su Vokietija. Jis taip pat I į g \ /A\
labai gerbiąs de Gaulle ir no- B
ris su juo ryšių. Bet jo ausis ■ I i S '
taip pat pasiekęs aiškinimas, ■ g i 1 jį i 
kad Anglija suinteresuota lai- I I g ■

nuo de i
Gaulle. PREZ. JOHNSONAS siuečia ap*. sekr. McNamarą vėt, j Vietnamą,

I jos brolis 
‘ ‘mylėjo visus prezidentus’ 
Tardymas betgi rodo, kad Ru
by nėjo su kitais į gatvę pasitik
ti atvykusio prezidento Kenne- 
dy. Jis pasiliko savo ofise.

Ruby advokatas stengsis į- 
rodyti, kad jis psichiškai buvo 
nesveikas, kada nušovė Oswal- 
dą.

— Ar Dalias policija įvelta į 
aferą?

Taip skelbė užsienio spauda. 
Viduje tebuvo paskelbtas fak
tas, kad sekmadienio rytą kaž
kas skambinęs FBI ir pranešęs, 
jog tą dieną Oswaldas bus nu
žudytas, kai jį mėgins pervežti

MINISTERIAI KELIONĖSE: kokiais kompromisais ras V o 
kieti jos pritarimą naujai sutarčiai su Maskva

būtų Vokietijai priimtinas. Pir
muoju klausimu — stebėtojus 
įvesti ne tik rytų bei vakarų 
Vokietijoje, bet visu plotu, kur 
susiduria Rytai ir Vakarai. Ant
ruoju klausimu ieškoma spren
dimo, kuris rytų Vokietijos pa
dėtį paliktų nekeitą, nereikš
tų jos pripažinimo;

-i u: - — Anglijos reikalu mi-$*ulo stebėtojus abiejo- ... „ . ... n .mstens Butlens gruodžio 9 ką.

Valstybės sekretorius Dean 
lusk gruodžio 18 Londone tar
sis dėl naujo žingsnio link su- 
apratimo su Sovietais dėl -Eu
ropos. Pasitarime Prancūzijos 
ninisteris nedalyvaus. Pagrin- 
liniai klausimai tie, kuriuos 
anksčiau Sovietai yra pasiūlę:

— Apsisaugojimas nuo neti
kėto tjžpuolimo. Sovietai tam 
'eikai ui r"1*
te pusėse. — Nepuolimo pak
tas tarp Mato ir Varšuvos ko
munistinio bloko.

Bonnoje užtikrino Vokietijos 
vyriausybę, kad per jos galvą 
nebus jokio susitarimo su So
vietais.

Dėl Prancūzijos — buvęs A- 
merikos įgaliotinis Vokietijoje 
John McCloy gruodžio 9 at
naujino kalbas apie nacionaliz
mo pavojų Europai; nors vardo 
neminėjo, bet kalba buvo nu-

ROBERT B. ANDERSONAS, ku
rio reikšmė stiprėsianti

Vokietija neigiamai yra 
sakiusi abiem klausimais, 

j Angliją hja ieško kompromiso,

PRIEŠ RINKIMUS: Lodge respublikoi 
kandidatas į prezidenti

Buv. prez. Eiseirhoweris gruo
džio 7 pasiūlė respublikonų 
kandidatu į prezidentus Henry 
Cabot Lodge, buvusį kandida
tą į viceprezidentus ir dabar at
stovą Vietname. Eisenhowerio 
pasisakymas už Lodge vertina
mas kaip smūgis Rockefelleriui 
ir Nixonui. Tačiau, antra ver
tus. Lodge populiarumą dabar
slegia dalinė atsakomybė už 
Vientamo perversmą ir prezi
dento Diem nužudymą.

— Johnsonas laikomas ne
abejotinu demokratų kandida
tu 1964 rinkimuose. Jam į vi-

ceprezidentus minimas Ec 
Brovvn, Kalifornijos gub< 
natorius. Jis katalikas ir priii 
tinas liberalam dėl jo rody 
palankumo Chruščiovui. Mii 
mas taip pat majoras Wagner 
taip pat katalikas; minim 
šen. Ribicoff, rytų valstybių, 
ypačiai žydų balsam laimėti. ANGLIJOS MIN. BUTLERIS pas Vokietijos min. Schroederj

CASTRO EKSPORTAS: Agen
tai, kurie naikintų Amerikos į- 
taką lotynų Amerikoje

—Venezuelos teroristai gruo
džio 5 paleido Amerikos misi
jos šefo pavaduotoją pulk. Ja
mes K. Chenault, kurį buvo iš
laikę 8 dienas pagrobę. —Bo
livijoje gruodžio 7 komunistai 
angliakasiai pagrobė 4 Ameri
kos atstovybės ar Peace Corps 
narius kaip įkaitus už policijos 
suimtus 3 darbininkų vadus.

— Bolivijos kasyklų unija, 
komunistų vadovaujama, gruo
džio 9 paskelbė vyriausybei 24 
valandų ultimatumą, kad pa
leistų suimtus jų vadus. Kitaip 
neatsako, už saugumą pagrobtų 
įkaitų, 4 amerikiečių, 3 kana
diečių, vokiečio ir kitų apie 
<17 asmenų. Vienas kanadie
tis esąs paleistas..

Amerikos pareigūnų grobi
mas yra naujas Castro ekspor
tuotų agentų būdas kovoti su 
Amerikos įtaka lotynų Ameri
kos valstybėse. Prieš tai buvo 
vartoję sabotažą — sprogdino

— Popiež. Paulius VI i Pales- 
kinimą reiškė Jordanas ir Iz- 
tina skris sausio 4-6. Pasiten- 
raelis, nepatenkinta 
spauda. Oss. Romano paaiški
no, kad tai ne politinė, bet re
liginė kelionė.

— J. Tautos gruodžio 9 mi
nėjo 15 sukaktį “Žmogaus tei
sių dekliaracijos”, kuri buvo 
pasirašyta Paryžiuje 1948 gruo
džio 10. Buvo pažaista gražiom 
kalbom apie dekliaracijos 
reikšmę.

— New Yorke suimtas Omar 
Frank Padilla, 19 metų Kubos 
pilietis, kuris nusipirkęs šautu
vą ir garsinos! nušausiąs pre
zidentą Johnsoną Aiškinasi tik 
juokavęs.

— Lėktuvas Boeing 707 gruo
džio 8 audros metu iš San Ju- 
an į Philadelphia sprogo, ir vi
si 82 keleiviai žuvo.

Egipto

PAS PAULIŲ VI: Lietuvos ir Latvijos Bažnyčios atstovai
Popiežius Paulius VI lapkri- buvo priimtas kan. J. Stankevi- 

čio 26 vakarą suteikė privačią čius.
audienciją Lietuvos ir Latvi- E popiežiaus žodžių aiškėjo, 
jos Bažnyčios atstovam. Pirma 
buvo priimti vyskupas V. Briz
gus ir Latvijos vyskupai V.
Sloskans (gyvena Belgijoje) bei 
vysk. A. Urbšs (gyvena Ispani
joje). Paskiau vyskupas Brizgys 
pristatė vyskupijų valdytojus 
kanauninką P. Bakšį ir C. Kri
vaitį. Lapkričio 30 kartu su vi
sais dalyvaujančiais ekspertais

.kad Vatikanas kreipia ypatin
go dėmesio i mūsų kraštus ir 
padėčiai juose stebėti sudary
ta speciali sekcija- Reikšdamas

pasitenkinimą Balfo, religinės 
šalpos komiteto veikla laisva
jame pasauly, Sv. Tėvas pave
dė jo vardu sveikinti visus Lie
tuvos kunigus ir visus tikinčiuo
sius, linkėdamas jiem tvirtybės 
ir vilties.

Trys savaitės nuo preziden- tvirtindama, kad 
to Kennedy nužudymo. Visuo
menė tebegaudo atsakyčius į 
klausimus, kurie tebėra šio nur 
žudymo paslaptis ir kuriuos, 
tik iš dalies tepavyko atsakyti.

— Ar Oswaldas veikė vienas 
ar už jd buvo ir kiti?

FBI paruošė savo praneši
mą ir gruodžio 9 įteikė prezi
dento įkurtai komisijai Nera
do įrodymų, kad būtų kas Os- 
vvaldui talkinęs, kad jis būtų

* kokios grupės pasiųstas. Tačiau 
FBI rado Osvaldo susirašinėji
mą su Vincent Theodore Lee, 
36 metų New Yorko gyventojų.

Į kuris yra Fair Play for Cuba 
š Committee pirmininkas. Tuo vieno kalėjimo į kitą. FBI 
I susirašinėjimu Lee patarė Os- 
L waldui imtis ypatingo atsargu- 
t mo nuo “įkyrių kaimynų”. Jour- 
Į nal American paskelbė, kad 
E Fair Play komitetas linksta į 

kinų komunizmą, priešingą ko
egzistencijai. Tos pačios kryp
ties yra ir “Pažangusis darbo

Į sąjūdis”, Amerikos komparti
jos atšaka, kuri organizavo stu
dentų ekskursiją į Kubą. Tardy
tojas tiria, ar ne Lee padėjo 
Oswaldui keliauti į Meksiką.

— Ar Oswaldas psichinis 
krikėlis?

N Y. Times pirmiausia į 
atkreipė dėmesį, paskelbda
mas, kad prieš 10 metų, kada 
Osvvaldas dar buvo tik 13 me
tų, teismas buvo pripažinęs jį 
šizofreniku, reikalingu gydymo. 
Bet marinų karininkas, kurio ži 
nioje buvo Oswaldas, liudijo, 
kad jis buvo didelių gabumų, 
turėjo gerą atmintį kodam, at* 
mintinai žinojo geografinį rada
rų išdėstymą, ir dėl to, kai Os
valdas išvyko į Sovietus, reikė
jo radarų kodus keisti.

— Ar Oswaldas "dešinysis" 
ar "kairysis"?

Tokio klausimo nebuvo pra
džioje, kada Oswaldas buvo pa
sisakęs esąs “marksistas”. Bet 
komunistai tuojau ėmė aiškin
ti, kad dėl prezidento nužu
dymo esą kalti “dešinieji ekstre
mistai”; kad Osvvaldas buvęs 
“daugiau dešinysis nei kairy
sis” Komunistų aiškinimui tuo
jau pritarė ir liberačlų ekstre
mistai, kaltindami “dešiniuo
sius”. Amerikos komunistų par
tija. o taip pat Fair Play for 
Cuba komitetas paskelbė, kad 
su Oswaldu neturi nieko bend- sų didžiųjų mėnesinių magazi- 
ro. Bet FBI surasta Oswaldo 
korespondencija ir su kompar 
tijos centru ir su Fair Play ko
mitetu rodo aiškų Osvvaldo ry- 

. šį ne su “dešiniaisiais”, bet su 
komunistais, su Maskvai ar Ki
nijos komunizmui ištikimom 
komunistų organizacijom.

— Ar O$walda$ ir Ruby bu
vo pažįstami?

FBI įrodymų nerado. Liudi
ninkai betgi tikino matę Os- 
waldą Ruby naktiniam bare.

—' Ar Ruby 
niais motyvais, 
waldą? ,

Taip aiškino

pa

tai

veikė patrioti- 
žudydamas O$-

įspėjimą perdavė policijai Po
licija pareiškė tokio įspėjimo 
negavusi. Kitas policijos parei
gūnas paaiškino, kad dėl to jie 
atvykę Oswaldo pervežti z su 
šarvuota mašina. Taigi pareiš
kimai painiojasi.

— Ar klausimai bus kada at
sakyti?

Tam prezidentas yra pasky
ręs autoritetingą komisiją, pir- ' 
mininkaujamą vyr. teismo pir
mininko Warren. Tačiau yra 
spėliojančių, kad bus daroma 
pastangų bylos reikalus pamirš
ti. Prieš tokią galimybę reaguo
damas, Daily News vedamaja
me atkreipė Warreno dėmesį į 
romanistės Taylor Caldvvell 
laišką, paskelbtą* katalikų sa
vaitiniame laikraštyje The Wan- 
derer (St. Paul, Minn.). Laiš
kas rašytas 1963 spalio 31, tai
gi trejetą savaičių prieš nu
žudymą.

Autorė rašo gaunanti pasku
tiniais metais daug laiškų, net 
ir iš anapus uždangos. Laiškai 
esą neramūs, lyg prieš kokią 
nelaimę, lyg žmogaus instink
tas būtų sunerimęs visur. Lais
vės ir Dievo priešų yra visur, 
kiekvienam Vakarų krašte. Ga
limas daiktas, kad prezidentui 
asmeniškai yra grėsmė ..
rai, tai galima. Prezidentai bu
vo žudomi mūsų istorijoje ir 
net nė taip sudrumstuose lai
kuose. Tarp mūsų priešų yra 
daugel pakvaišėlių.

Aš gaunu nemažai prokomu
nistinės ir “liberalinės” perio
dikos, ir kai kurie leidiniai tie
siog kursto .. Kai kurie iš mū-

Tik-

nų, pavyzdžiui, yra piktai nu
sistatę prieš prezidentą. Atro
do, kad jie tikėjosi, jog jis at
mes konstituciją ir įves savo- • 
tiška kripto-komunistinę dikta
tūrą (Jie tai vadina ‘progre-. 
su’). Jis yra juos nuvylęs.... 
Kad ta mūsų spaudos dalis yra 
Maskvos įtakoje, nesunku įžiū 
rėti iš daugelio jos nuotaikų. 
Ir tokios nuotaikos lengvai ga
li sukurstyti pakvaišėlius.... 
Viena mintis, kad Kennedy ga
li būti užmuštas, šiurpu mus 
perima ... Yra vadinamų ‘agen
tų provokatorių’, kuriem patin
ka toki ‘incidentai’. 4š tai ži
nau- Aš tos literatūros kiek pa
skaičiau. Jiem tai būtų malonu
mo — ir tai būtų jų naudai—. 
jei Mr. Kennedy ištiktų negan
das. Aš jau pasiunčiau tos spau
dos pavyzdžius teisingumo de
partamentui; jie aktualiai kiša 
mintį, kad mūsų prezidentas 
būtų nulinčiuotas!

Taip rašė ana romaniste 3 
savaites prieš nužudymą. Dai
ly News prideda pastabą pir
mininko Warren adresu: esą 
laiškas gal paskatins komisiją 
giliai įsižiūrėti Į komunistinius 
siekimus iš nužudymo ir gal pa
skatins pasipriešinti tokiom pa
stangom. kaip šen. J.W. Ful- 
brighto nusukti kaltinimus j va
dinamas dešiniąsias radikalias

Ruby sesuo,
PAGROBTAS SINATROS 
SŪNUS

Grobimų epidemija iš Vene
zuelos ir Bolivijos persimetė į 
J- Valstybes. Stateline, Nevario
je, gruodžio 8 iš motelio buvo 
pagrobtas filmų . aktoriaus 
Frank Sinatros sūnus, 19 me
tų, taip pat scenos dainininkas.

NAUJA DELEGACIJA 1$ 
LIETUVOS

Romą pasiekė lapkričio 20 
iš Lietuvos 10 turistų, vadovau
jamų. Maskvos ruso. Tarp turis
tų yra 7 kunigai: prel. J. La
bukas, Telšių kurijos kancleris 
kun. Barauskas, Vilniaus Auš- 
ros vartųį klebonas K Gajaus- N^“į1Sį'iįnl*'jta^;"gro: 
kas, Raudondvario klebonas J. * 
Kuzmickas, iš Vilniaus dar 
kun. Ig. Paberžis, .ir kun. P. 
Kučinskas, iš Kaišiadorių kun. 
Novelskis. Visi turistai. apgy
vendinti Inturisto veišbutyje. 
Kitą dieną kunigai padarė vizi
tus vyskupijų valdytojam, bet 
nė į šv. Kazimiero kolegiją nei 
pas kitus lietuvius nesirodė- IŠ 
Romos jie išvyko kitų miestų 

tų rabinas, Amerikos sionistų lankyti. Buvo gandų, kad jie

Herbvrt H. Lehman, buvęs
10 metų New Yorko guberna- 

‘ torius, senatorius, mirė gruo
džio 5, sulaukęs 85 metų. Jis 
buvo prezidento Roosevelto ir 
jo žmonos artimas draugas, di- 

1 džiausią figūra “liberalų politi
niame sąjūdyje” (Times). Jo į- 
takai priskiriamas ir VVagnerio 

: iškėlimas į New Yorko majo
rus. Altas turėjo su juo daug 

- reikalų, kai jis iškėlė genocido 
• konvencijos projektą.

— Abba HtlM Si I bar, 70 me-

bikus, bet apie pagrobtąjį per 
porą dienų jokios žinios. -
MIRTIES BAUSMES 
LATVIJOJE

Sovutikaja Latvia paskelbė, 
kad Rygoje nuteisti mirti už ky
šius R.V. Ruz ir A- M. Rozen- 
blum. Jų turtas konfiskuotas. 
Sprendimas be apeliacijos. Ki
ti 4 asmens nubausti kalėjimu 
10-15 metų.

Angoloj ir Mo- 
pakviestas Hen- 
Portugalija pa- 
Amerika jį- iš- 
1961, pagrobda-

AMERIKA, PORTUGALIJA 
IR ŽMOGŽUDYS

J. Tautose liudyti dėl Portu
galijos režimo 
zambike buvo 
riųue Galvao. 
reikalavo, kad 
duotų, nes jis
mas Portugalijos laivą Santa 
Maria, nužudė žmogų. Amerika 
sutiko, kad sutartis dėl krimi
nalinio nusikaltėlio išdavimo 
veikia, bet nusprendė imtis iš
davimo akcijos taip lėtai, kad 
Galvao suspėtų išvažiuoti.

Galvao liudijimais gruodžio 
9 J. Tautose afrikiečiai nebu
vo patenkinti. Jis pasisakė, 
kad Angola ir Mozambikas nė
ra paruošti nepriklausomybei, grupes. Kas jau kas. bet Os-

— 100 restoranų Manhatta- vadas. Clevelande mirė lapkri- norėję audiencijos pas popie- — Užsienio pagalbos suma Nepriklausomybės * gavimas waldas tikrai nepriklausė John
amerikiečių firmų naftos vamz- ne nuo gruodžio 9 neveikia dėl čio 28. Jis buvo kilęs iš Lietu- žiu, kad galėtų jam dovaną į- Kongrese gruodžio 5 sutarta jiems reikštų blogiau kaip Kon- Birch Society. baigia Daily
džius ir sandėlius. padavėjų streiko. vos, atvyko 9 metų. teikti. 3.599 050.000 doleriu cnii
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Dienos herojei aukštose

MANHATTAN COLLEGE

A CATHOLIC COLLEGE EOR MEN

-
Piuos Disciples of the Divine Master

H

Best juishes for a. happy Holiday to One and Ali

ST. FRANCIS COLLEGE

Maryknoll Seminary, Maryknoll. Ncu York

Maryknoll Junior Seminary. Mountain Vicw, Calif.

Maryknoll Novitiatc, Bedford. Mass.

Maryknoll Junior Seminary. Chcsterficld. Mo.

Maryknoll Junior Seminary, Clarks Sunimit. Pennsylvania

U.S. Headųuartcrs -— 42 Sunset Avenue 

PORT RIGHMOND, S. L, 14, N. Y.

Mother M. Trinky—Sperior

Conductcd hy.the Brothers of the Christian Schools 

cxtend wanp vyishes for a pleasant holiday season.

For coinpletc Information writc 

•Director of Adinissions

Manhattan College, Riverdalę,'New York 71, N. Y.

, Dienos herojai auga sovieti
niame režime. Režimo sąlygo
se išaugusį vieną tokių herojų 
tipą aprašė G. Astrauskas Sov. 
Litva Nr. 253. Nors feljetono 
forma, bet autorius dėsto to 
herojaus konkrečius žygius

Algirdas čekanavičius buvo 
Priekulės rajono komjaunimo 
komiteto sekretorius. 1957 ko- ' 
vo 27 rajono komiteto popie
riuose sakoma, kad komiteto i 
bendradarbė M. dėl “amora
laus elgesio” atleista. O tikra
sis jos “amoralaus elgesio” kal
tininkas sekretorius Čekanavi- 
čius iš Priekulės perkeltas į 
Vilnių — į remontuojamų “Kul
tūros namų” darbo rezervų di
rektoriaus kėdę. Naujasis direk
torius namų remontuoti nebai
gė ir buvo iškeltas. Pagal dar
bo rezervų dokumentus trūko 
11,000 rublių, kurių betgi užte
ko čekanavičiaus butui įsireng
ti.

čekanavičius iš direktoriaus 
kėdės buvo perkeltas į parti
jos “spalio rajono” komiteto 
kabinetą instruktoriaus parei
gom. Būtų viskas gerai, jei ne
būtų reikėję iškeliauti į kitą vie
tą. O iškeliauti reikėjo, nes pa
sikartojo panašus skandalas 
kaip Priekulėje.

čekanavičius pradėjo naują 
karjerą— kaip teatro bendruo
menės prezidiumo pirminin
kas. Nors apie tas pareigas ne
daug nusimanė, 1 
pažadėjo padėti. Ir padėjo — 
bendruomenės reikmenys, seg
tukai, lūpų tepalai ir kitkas 
ėjo pro šalį, o pinigai — į če
kanavičiaus ir draugų kišenes.

(Holy Name Provmce)

135 W, 31st STREET, NEVY YORK. 1

Minister Prov:

Very Rcv. DONALD HOAG, O.F.M.

BEST UTSHES

AND A HAPPY NEW YEAR

MARYKNOLL FATHERS
Celholic Foreign Missian Sodely of America. Inv.

‘ PURPOSE: Maryknoll was established iri 1911 by the American 
Hiefatchy for the purposc of training young Aincricans for the 
Missions.

MISSIONS: Today Maryknollers, Priests and Brothers, are laboring į 
for souls in Africa. Korca, Japan. Tauran, Hong Kong, Philip- , 

pines, Central and South America. ,

rSEMINARIES IN THE UNITED STATES:

H'< Send Best U'ishes to One and Ali 
for a Happy Holiday Season!
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(Ėst. 1847)

LORETTO. PENNSYLVANIA
FRANCIŠCAN FATHERS OF THE THIRI) ORDER

■■ Regular — Co-Educational

bet draiugai ‘ į

u
-

COLLEGE MISERICORDIA

Merry Christmas and Pleasant Holiday Season 
to One and Ali

f;, , from our Faculty and Student Body

Dalias, Pennsylvania
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Bendruomenei pritrūko 65,000 į 
rublių-

Korespondentas nieko nepa
sakoja apie čekanavičiaus natr- 
jas pareigas. Jis tik sako, kad 
čekanavičius ir dabar esąs 
aukštose pareigose. Lyg esąs 
gimęs po laiminga “mergelės” 
žvaigžde.

Sovietinio režimo išaugintas 
herojus, kokį aprašė Sov. Lit
va. nėra naujas. Dar V. Kudir
ka Lietuvoje rado tarp rusų ca
ro valdininkų, kurie “už viešo 
pinigo eikvojimą” buvo iškelti 
į naujas vietas^ kur “pinigai 
dar nebuvo išeikvoti”.

A RESIDENTIAL AND DAY COLLEGE

■I

f
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— Kaune prie cheminės tech
nologijos fakulteto politinio in
stituto rūmų spalio 30 atidary
tas paminklas komjaunuoliam, 
žuvusiem už sovietini komuniz
mą Lietuvoje — granitinė ply
ta su merginos ir vyro barel
jefais.

— Medicinos fakultetui Kau
ne buvo pavesta ištirti katedro
je ir kitose bažnyčiose vartoja
mą švęstą vandenį, kad būtų 
galima skelbti, jog tas vanduo 
neleistinas higienos sumeti
mais.

FOR THE

HIGHER EDUCATION OF WOMEN

Conducted by
......

THE SISTERS OF MERCY OF THE UNION

Fully Accredited

Extend Best Wishcs from our Faculty and Student Body 

to One and Ali for a Happy Holiday Season
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vusius sovietinius koliaboran- 
tus. Sov. Litva aprašė, kad Mo- ‘ į 
lėtų rajone buvo paminėti to- į 
kiu būdu 1946 žuvę Bijutiškiu 
apylinkės mokytojas F. Vetren- į 
ko. Didžiokų kaimo Vladas j, 
Vyšniauskas. Vanda Mėžienytė, ■ 
jos brolis Feliksas iš Kliukų 
kaimo . ir komunistas Vladas 
Rutonis.

COLLEGE OF OCR LADY
OF THE ELMS

CHICOPEE. MASSACHUSETTS

Best U’isheš for a Happy Holiday 

From the Faculty and Studcnt Body

— Kas tie "sovietiniai pat
riotai"? “Spalio” šventės pro
ga pakišta mintis .daryti “sovie
tinių patriotų” kultą, t. y. mi
nėti nuo partizanų rankos žu-

A fully-accreditcd libcral arts college for women. 

conductcd by the Sfetcrs of St. Joscph 

Courscs leading to B.A. and B.S. Degrccs 

Rcsidcnt and Day Students.

Libcral Arts, Tcaęhcr Education. Prc-Mcdical.

Mcdical Technology. Sccrctarial Science.

Evcning Session—Coeducational— 

Graduate and Undergraduate Courses.

■ ' f
VAKARŲ PENNSYLVANIJOS * 

vadovaujama lietuvių katalikų pa- f DON BOSCO
rapijų Pittsburghe ir. apylinkėje, 
transliuojama iž galingos stoties,

LIETUVIŲ KATALIKŲ
RADIJO VALANDA

WEDO
Mckeesport, Pennsylvania

kas sekmadienj 
nuo 1 ;35 iki 2:00 vai. |*opiet.

BANGA 810
Visais reikalais kreipkite* adresu:
LITHUANIAN CATHOLIC HOIIR
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ACADEMY
Of the Sacred Heart of Mary
Conductcd by Religious of the Sacred Heart of Mary

SAG HARBOR. LONG ISLAND

MAJOR COL'RSES:

Libcral Arts and Sciences

Room and Board — $1.797 peryęąr .

Prcsidcnt REV. GABRIEL LONCOSKY, T. O. R.

t

VILIĄ VICTORIA ACADEMY

■s

Residencc and Day Studcnfc

t

F

Best U'ishes to You and Yovrs 
from our Faculty and Studcnt Body

TRENTON, NEW JERSF.Y 

Religious Tcachers Filippini

Phone 516 - SA 5-0087

Extends from the Faculty and Studcnt Body warm VVishes 
for a pleasant Holiday Season 

Elementary and High School for Girls 
Boarding and Day Studcnts

t-
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HELEN FULD NURSING PREP SGHOOI
(Seniors only)
I'uition Frec.

Marywood College
(Est. 1915)

SCRANTON. PENNA.

Servante of the Imrnacnlate Heart of Maiv
Prcsidcnt—Sister M. St. Mary 

Best wishes for a happy Holiday Season 
from our Faculty and Student Bodv’ 

Dcgrces: B.A.. B.S., B.M., and M.S.

Prcparatory School for Boys

Conductcd bySalcsians of St. John Bom o 

Director—Vcry Rcv. Joscph Tyminski. S.D.B.

Extcnd Bot Wt4ics from our Faculty and Studcnt Body 

. for a merry Christmas and a happy N« w Year.

Franklin Turnpikc - Rain*cy - Nrw Jrtscy - DAvis 7-0066

ACADEMY MOUNT ST. VINCENT

Of TVNEDO PAR K. NFAV YORK

Sistrrs of Gharilv

cxtrnd wann whhcs 

for a Happy Holiday Scwn! 

From Faculty and Studcnt Body.
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F MERCY SISTERS (R.S.M.)

; Religious Si>ter> of Mercy of the Union in the U.SlA.

i Si>ters ot Mercy Provincialatc Mt. Mercy-on-Hudon. I)ebn< Ferrv. 
i N. Y. —- OVVens 3-3441 or 3400. Mother Mary Regina. R S.M.. 
! Mother .Provinciai. New York Archdiocese. Parish Schools——Manhat- 
i tan: St. Catherine oi Genoa. St. Cecilia. Cornniander Shea. Good 
! Shephcrd. Our Lady of the Scapular: Bronx: St. Francis Navier. St. 
! Margarct Marv. Sacred Heart. St. Simon,Stock: Mt. Vernon: Sacred 
> Heart: Spring Vaiiev: St. J<»eph: Dobbs Ferrx : Sacred Heart; Tar- 
! rytovvn: Trahsfiguration. St. Michael’s Home for Childreri. S. I.: 
< St. Vincent Nursing Home. Spring Valley; Devin Clare Residence: 
! N.Y.: St. Catharine Academv. Bronx: Su*an Devin Residence. Bronx:
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į Our Lady of Victory Acadcmy, Dobbs Ferry. N. Y.; St. Simon Stock į 
Į H. S.. Bronx: Mother of Mercy Novitiatc. Dobbs Ferry. N. Y.: Mercy £ 
f College. Dobbs Ferry. N. Y.; St. Francis Hosp.. Port Jervis. N. Y. g

T f

į Sacred Heart Junior College | 
f BELMONT. N. Č. t
F i; i Conducted by The Sistcrs of Mercy £

i ' Offers two years College work leading to Associate in Art. Associate fe 
i in Science, or Associate in Applied Science Degree in Nursing. Terminai B 
: preparstion for Secjretarial. Medical Secretanai. ete; or further work *

i f may be taken leading to Nursing. Laboratory Techniųue, Business Ad- fe 
r ministraifon. Home Economics, Writer in Communication Arts. Trans- 2 

iator and Interpreter. I-a borą tory Technologist. Research Analyst. Wife *
1 A Mother. Civic Eeader. Teacher. Musician. Commercial or Fine Artist. fe 
i Accredited by the Southern Association of Colleges and Secondary 2 

Schools; The North Carolina State Board of Education; Boarders from w 
i : the Eastcm Seabord. and fourteen foreign countries. Member of the fe 

; North Carolina College. Conference; affiliated with The Catholic L’ni- p 
i versity of America. Sacred Heart Academy. Beimont. N.C. Standard » 
; 4 vear High School.
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H. S.. Bronx: Mother of Mercy Novitiatc. Dobbs Ferry. N. Y.: Mercy 
St. Franc is Hosp.. Port Jervis. N. Y.

Sacred Heart Junior College

b
ASSCMPT1ON ACADEMY

OAKLAND STREEI'

VVELLESLY HILUS BL MASS.

Si*tcr< nt .Ch.inix oi St. Vimcnt IX* Paul

\V< v\t< ik! Bot IVi>h«' tora Happy Holulav Sc.iM'n

irom our F.u ullv .md Student Rotis
C r
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THE ALLEGANY FRANOSCANS

ALLEGANY, NEW YORK

GYVENIMAS — tikras

— Nereikalingas aš, nekišk 
ir rankos mano kišenėn!

(atkelta iš 3psL)
Išėjęs po posėdžio, išsiima iš 

piniginės kvituką, nervingai
• suplėšo ir, paleidęs pavėjui, 

sausai, bet aštriai nusispio-

iš
daigininkas. štai LB JAV CV 
šaukia rajoninius suvažiavi
mus Chicagoje, Los Angeles ir 
New Yorke lietuvybės ir ki
tiems svarbiems klausimams iš
nagrinėti. čia jau ir apylinkių 
atstovai “susivigadija”, nes, 

* anot juokdarių: prie galvos 
reikia ir pinigų. Skambiais žo
džiais čia jau neatsipirksi.

Bet ir vėl nuvažiuoja atbu
lu bėgiu. Juk būtų buvę daug 
išmintingiau: pirmiau rajoni
nius suvažiavimus sušaukti, pa
tikrinti jėgas, išnagrinėti vi
sus galimumus, išjudinti visą 
visuomenę, o tada jau šaukti 
seimą. Taigi, mesta kaltė ki
tiem, grįžta patiem.

Išvados:
1. Lietuviškos išeivijos di

džiausias svoris, kol kas yra 
JAV;

2. Pagal, lietuviškų organiza
cijų tradiciją, seimuose prakti
kuojamas tiesioginis padalinių 
atstovavimas per tam reikalui 
rinktus atstovus.

3. PLB n seimo rengėjai šią 
tradiciją sulaužė ir dėl to JAV 
lietuviškos išeivijos nesudomi
no, jos gelmių nepasiekė ir 
naujiems žygiams neuždegė.

4- PLB II seimas, JAV lie
tuviškos išeivijos atžvilgiu, lai
kytinas nepavykusiu.

5. PLB ir JAV LB CV reikės 
didelių pastangų, kad atgautų 
LB pasitikėjimą visuomenėje.

Atsiminkime, kad profesinė
se, ideologinėse, srovinėse ar 
apibrėžtos paskirties organiza
cijos yra daug lengvesnis ir pa
trauklesnis darbas, tad LB va
dovybė savo narių ir padalinių 
atžvilgiu turi būti labai apdairi. 

Naujai PLB CV linkėtina ne 
tik žodžiais, bet ir darbais su- 

v demokratėti ir paraginti LB ta
rybos prezidiumą aną pareiški
mą atšaukti ir ateityje jo 
pakartoti.

An American Conununity for the modem giri 

Extends warm wishes for a pleasant Holiday Season 

Serving Schools, Hospitals. homcs for the aged—at honie and abroad

Franciscan Fathers Third Order
Rcgular of St. Francis, T.O.R.

707 South Sixth Street, Temple, Texas

Prov. Commissary—Very Rev. RAFAEL NADAL. T.O.R. S.T.L.

Newark — St. Joseph’s Parish — MArket 3-2749

Elizabeth — Imrnaculate Heart of Mary’ — EL 5-0807

ne-

1963 i», 10 4, nr. IX

THE FRANCISCANS
of ST. JOSEPH’S SEMINARY

Callicoon, New York

scnd best wishes for a merry Cliristmas and a happy New Year
The Franciscans are an Order of religious priests and Brothers con- 
secrated to God’s service by the vows of poverty, chastity and obedi- 
ence. They wear the brovvn habit, vvhite cord and sandais of Saint 

' Francis of Assisi. The Franciscans engage in every type of aposto- 
' late. They are missionaries in Brazil, Bolivia, Puerto Rico and Japan. 
i. They are teachers, retreat masters, chaplains and pastors.

For Information write Director of Vocations

ST. JOHN’S VILLA ACADEMY
Cleveland Plaee, Arrochar, Statėn Island 

Sisters of St. John The Baptist 

Principal — Mother Salvatorc, C.S.J.B.

Best zcishes for a happy Holiday Season 

from ihe faculty and student body
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St. Griežė-Jurgelevičius
30 Pleasant Street

LIETUVIŲ TAUTINIAI 
ŠOKIAI •*-

Naujai išėjusi HI-FI plokšte 
lė, kurią turėtų įsigyti ypač no- 
Tintieji susipažinti su lietuviš
kų šokių muzika, nes joje yra 
17 liet, šikių — dainų: Aštuo- 
nytis, Landutė. Lenciūgėlis, 
Sukčius. Linelis, Jievaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, 
žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis.

Išleido J. Stukas, vadovau
jant J. Matulaitienei, liet šo
kių vadovei New Yorke, su J. 
Švedo tautiniu ansambliu ir Ai
tvarų kvartetu, vad. Alg. Kača- 
nauskui. Kaina $4 00 (persiunti
mui 50 c).

ši ir kitos lietuviškos muzi
kos plokštelės gaunamos: Dar- ; 
bininkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y., 11221, Tel. ■ 
GL. ‘ 2-2923 arba Mr. J. Stu
kas, 1264 White St., Hillside, 
N. J.

. MALDAKNYGB

DIDYSIS
RAMYBES
ŠALTINIS

PREL PR. JURO
Pataisyta* III leidimą* 

lileido Tėvai Prancftkonal 

640 pu’l. Kaina 4 doL Labai 
patranKli. tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintoju* ar 
leidėjus adresu: — ,

FRANCISCAN FATHERS

910 WiU*w#hby Avcnu* 
Brooklyn 21, N. Y.



OMAHOS lietuviško jaunimo orkestras. Iš k. į d. 1-jeeiKje: Rimas Kavaliauskas, AMutt Agurkyti, Vida Mi
siūnaitė, orkestro vadovas Domas Jonušas, Algis Mackevičius, Dobilė Mackevičiūtė; ll-je eilėje — Juozas 
Kavaliauskas, Birutė Mackevičiūtė, Petras Jonyka, Jurgis Sederavičius. Nuotr. Al. Praičio.

AUGA JAUNIEJI MUZIKOS DAIGAI

MIRĖ KUN. KAZBHERAS RAKAUSKAS

Mūsų lietuviškoje kolonijoje 
yra daug įvairiais talentais ap
dovanotų asmenų, bet šį kartą 
norėčiau sustoti prie pačių jau
niausiųjų. Nemažas jų skaičius 
m°kosi muzikos: skambinti pia
ninu, groti akordeonu ar ko- 
kiuo kitu muzikos instrumentu. 
Kai kurie iš jų yra dalyvavę 
amerikinėse muzikos varžybose 
ir net nunešę pirmąsias premi
jas.

Bet vaikai nebūtų vaikai. Mo
notoniškas mokymasis ir jiem 
įkyri, nusibosta, čia laimingu 
sutapimu beveik prieš metus 
laiko iš Lenkijos į Omahą atvy
ko ir apsigyveno Domas Jonu
šas, muz. Broniaus Jonušo bro
lis- Išsikalbėjus, gimė idėja iš 
jaunučių talentų sudaryti or
kestrėlį. Tą mintį iškėlė Vy
tautas Mackevičius ir sugundė 
Domą Jonušą pabandyti, nors 
kiekviena tokia pradžia yra 
sunki, ypač su jaunais žmonė
mis. Reikia daug kantrybės ir 
pasišventimo.

Bet reikalas, kaip sakoma, 
pajudėjo. Orkestrėlį sudaro: Al
dona Agurkytė (12 metų). Vida 
Misiūnaitė (12). Birutė Macke
vičiūtė (12), Dobilė Mackevičiū
tė (15Y. Algirdas Mackevičius 
(17). Jurgis Sederavičius (16), 
Petras Jony kas (14). Jurgis Ka
valiauskas (17) ir Rimas Kava
liauskas 16-

Visi jaunuoliai turi gerą mu- 

New Britam, Conn.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

vietos skyrius jau buvo susirin
kęs pasitarti, kaip minės Vasa
rio 16. Visi draugijų atstovai 
ir visi lietuviai prašomi daly-
vauti artimiausiame pasitarime, 
kad drauge galėtume kuo ge
riau pasirengti nepriklausomy
bės šventės minėjimui.

Naujų Mėty sutikimą rengia 
Varpo dramos įdubas. Kas no
ri dalyvauti, prašomas iš anks
to užsisakyti bilietų, kurio 
kaina vienam asmeniui 7 dol. 
Vietų skaičius ribotas- Tik apie 
200 svečių bus galima sutal
pinti. Bilietų galima gauti Var
po klubo bare arba pas valdy
bos narius.

Kalėdinį vakarą vaikams kas
met rengia Varpo, dramos klu
bas savo nariam. Šiemet toks 
vakaras įvyks gruodžio 15 po
piet. Įėjimo kortelės reikia į- 
sigyti iš anksto klubo bare. Kor
telės dalinamos nemokamai. 
Be kortelių vaikai nebus įlei
džiami.

New Britaino vyresnio am
žiaus vyrų ir moterų klubo mė
nesinis ir metinis susirinkimas 
bus gruodžio 27. Prašomi at
silankyti visi nariai. Bus ren
kama valdyba ateinantiems me
tams.

Šv. Andriejaus parapijos ba- 
zaras. rengtas lapkričio 21-23. 
praėjo sėkmingai. Bazaro ren
gėjai dėkoja visiem, kurie pri
sidėjo darbu ir kurie atsilankė-

Pranas Naučikas

OMAHA, NEBRASKA

zikinį paruošimą, nes beveik 
visi nuo pat mažens mokosi 
muzik°s. žodžiu, Domas Jonu
šas turi ne visai žalią medžia
gą-

Daugumas ir jų tą jaunųjų 
muzikų savo išsilavinimą gavo 
iš labai mylimos ir populiarios 
mūsų kolonijos muzikos moky
tojos Teofilės Kenselienės. Ki
ti lavinosi pas muz. Br. Jonu
šą. Dar kiti — pas amerikietį 
Svobodą.

Turėjau laimės girdėti šį or
kestrėlį Ir žinot ką? Groja pui
kiai. Patylomis galiu pašnibždė
ti, kad šis jaunuolių orkestrėlis

Religines muzikos 
koncertas

VVATERBURY, CONN.

Gruodžio 1 šv. Juozapo lie
tuvių bažnyčioje įvyko religi
nės muzikos koncertas, kurį 
rengė šv. Juozapo parapijos 
choras ir American Guild of Or- 
ganists Waterburio skyrius.
Vadovavo muzikas Aleksandras
Aleksis-

Programą išpildė bent keli 
įvairių religijų chorai: katalikų, 
First Congregational Church, 
episkopalų. graikų ortodoksų, 
rusų ortodoksų katalikų, tų cho
rų instrumentalistai, solistai. 
Kiekvienas choras išpildė savo 
būdingas giesmes.

Koncertas pradėtas kleb. ku
nigo A. Gradecko sveikinimo 
žodžiu, Amerikos ir Lietuvos 
himnais, baigtas palaiminimu.

— Kun. kleb- J. Jutkeviaus, 
Athol, Mass., Lietuvos Vyčių or
ganizacijos Lietuvos reikalų ko
misijos pirmininkas ir specia
laus biuletenio redaktorius, to 
biuletenio paskutiniame nume
ryje (XVm-3) skiria daug dėme
sio rezoliucijų reikalui, raginda
mas organizacijos narius nuo
lat spausti savo senatorius ir 
kongresmanus tuo klausimu 
Kun. kleb. Jutkevičius rašo: 
“.. .Mes privalome visad ir vi
są laiką visomis išgalėmis rem
ti Rezoliucijoms Remti Komite
to visas pastangas ir darbus.”

— Balty Draugija Vokietijo
je išleido propagandinius ženk
lelius, pritaikintus prie šių me
tų Europos pašto ženklelių, ku
riuos išleido Europos Paverg
tųjų Tautų eimas. ženkleliai 
vaizduoja Lietuvą, Latviją ir Es
tiją, atitvertas spygliuota viela 
nuo Laisvosios Europos. Vieno 
ženkliuko kaina DM 0.25. Užsi
sakyti galima per platintoją mo
kyt. Fr. Skėrį, 684 Lampert- 
hcim-Heut tenfeld, Litauisches 
Gymnasium, Schloss Rennhof.

— Alfia Brazis, buvęs Met
ropolitan Operos solistas, pa
kviestas dainuoti šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos dienoje Los 
Angeles, 1964 birželio 21.

(dar “nepakrikštytas”, tad ne
žinau, kaip čia jį pavadinti) ža
da pasirodyti Naujųjų Metų 
sutikime, palinksmindamas mū
sų visuomenę savo menu. Man 
norisi tikėti, kad jis “nuneš” vi 
sas amerikoniškas “kapelas”. 
Tereikia, kad visuomenė savo 
atsilankymu juos padrąsintų.

Puikūs daigeliai išdygę —tik 
reikia mūsų šilumos ir para
mos, kad jie augtų. Tada ne 
vien jie džiaugsis, bet ir mes 
kartu su jais. E. Petrikonienė

į .
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WATERBURY, CONN. religinio koncerto rengimo komisijos nariai. Ii k. į d. — Ellsworth Hinze, Mrs. 
E mest Carosella — vargontnkų lygos valdybos nariai, iv. Juozapo parapijos klebonas kun. Edvardas Grade
ckas, koncerto vadovas komp. A. J. Aleksis, Marcelė Andrikytė — iv. Juozapo parapijos choro pirmininke, 
Juozas Samoūka.

“TĖVYNĖS GARSŲ” RADIJO KONCERTAS RELIGINIO TURINIO kny-
*• gos, kurios galima skirti dova-

Hartfordo Lietuvių “Tėvy
nės Garsų” radijo valandos val
dyba gruodžio 1 d. Lietuvių A- 
merikos piliečių klubo salėje 
surengė koncertą,, kuris praėjo 
gana sėkmingai-

Dainavo Irena Stankūnaitė ir 
Liudas Stekas. Padainavo 18 
dalykų, daugiausia lietuvių 
kompozitorių, bet buvo ir sve
timųjų, kaip Verdi, Puccini, Mo- 
zarto ir kitų kompozitorių ope
rų arijų ir dainų. Dainavo juo
du solo ir duetų.

Reikia pažymėti, kad padai
navo labai gražiai, ir abiejų so
listų tarsena buvo tokia ryški, 
švelni — tiesiog žavėtina. Na, 
žinoma, į kai kurias arijas juo
du ir vaidybos įpynė. Akom- 
ponavo muz. Algirdas Kača- 
nauskas.

Pabaigoje svečiams, taip gra
žiai išpildžiusiems programą, 
padėkojo lietuvių radijo valan
dos “Tėvynės Garsų” vedėjas 
Algimantas Dragunevičius, o 
pranešėja Nijolė Rūkaitė solis
tei Irenai Stankūnaitei įteikė ro 
žiu puokštę, o solistui Liudui 
Stukui ir akomponijatoriui Al-
girdui Kačanauskui — po rožę, rinkimą parapijos mokyklos sa- kioske-

Lapkričio 28 po ilgos figos mokslą, lietuviškai ir aagfiškai Po mišių kūnas išlydėtas į 
mirė tam. Karimam Ratam- sakė tam. Kazimieras Kleivas- Du Beis, Pa., kur velionis bu
kas, šv. Jėzaus Širdies beturiu kas, šv. Pranciškaus parapijos vo palaidotas savo tėvų kapuo- 
parapijos ądministratnrins, N. klebonas. Mišiose dalyvavo Al- se. Lydėjo tam. J~A- Karalius, 
Ptatadelphia, Pa., sulaukęs 57 lentowno dioeeziįjos generafis vi kun. Juozas A. Neverauskas, 
metų. Toje parapijoje išbuvo karas prel. Leo Fink, kartele- tam. Andrius Degutis ir kun. 
viemofika metų. Pirmas gedu- ris prel. Darid B. Thompson, Jonas Lukšys.
fingas. mišias gruodžio 8 auto- 12 prelatų ir 110 kunigų. Ku- Gruodžk> 4 ^trasias gedulin
io SctaiyitaU apskričio dėka- nigų ekoras, vadovaujamas ku- Juozapo Uetuvių
nas prel. John E. Boyle, asis- nigo Angelo A. delta Picca, gie- Du Bois Pa auko-
tavo tam. Juozas Gaudmskas ir. dojo mišias. Žmonių buvo pil- . Mykolas Urbonas, šv 
kun. Antanas VaaBamtas. Pa- nutėlė totnyta. Juozapo pirapųos klebeni. As-

istavo tam. Juozas A. Neve-

KARALIAUS MINDAUGO! MINĖJIMAS
— Rrihrielpliijnš LB apylin

kė rengia Lietuvos karaliaus 
Mindaugo minėjimą, gruodžio 
K sekmadieni, 3:30 vai. po
piety. Lietuvių Banko patalpo
se (262 N. Broad Str.) Paskaitą 
skaitys Scrantono universiteto 
profesorius dr. Antanas Kučas-

— Vliko dvidešimties metų 
sukakties minėjimas buvo su
rengtas gruodžio 1, sekmadie
nį, Lietuvių Banko patalpose. 
Minėjimą rengė Lietuvių Bend- 
ruomenės apylinkės valdyba- 
Paskaitą apie Vliko įsisteigimą
ir jo 20 metų veiklą skaitė 
Juozas Audėnas, Vliko iždinin
kas iš New Yorko.

— Dr. Jonas Purinas, Lie
tuvių Enciklopedijos redakto
rius, baigia spaudai paruošti 
30-jį tomą, kuris apima 
pabaigą raidės Š ir pradžią T.
— lnž. A. Juozapavičius gruo

džio 8 lankėsi New Yorke, kur 
ateitininkų susirinkime (po pa
maldų Maspetho lietuvių baž
nyčioje) rodė spalvotus filmus 
iš praėjusios vasaros jaunučių 
ateitininkų stovyklos, laikraš-

HARTFORD, CONN.

Bus rodomas filmas 
iš Lietuvos

Gruodžio 15 d., 5 vai. vakare, 
Lietuvių Amerikos Piliečių klu
bo salėje, 227 Lawrence str., 
Dan Kuraitis rodys naują fil
mą iš Lietuvos- Dan Kuraitis 
neseniai yra lankęsis Lietuvo
je, tad jis teiks ir paaiškinimų 
ne tik apie filmos vaizdus, bet 
ir apie savo kelionę.

Sudėtinis Naujų Metų 
sutikimas

šiais metais Hartforde Nau
jųjų Metų sutikimą rengia 
drauge lituanistinė mokykla, 
skautai, LjB. apylinkė. Lituanis
tinės mokyklos tėvų komitetas 
rūpinasi valgiais, skautų tėvų 
komitetas —salės puošimu, o 
apylinkės valdyba — informa
cija ir bilietais.

Rengėjai kviečia- visus atvyk
ti į lietuvių mokyklos salę Nau
jųjų Metų sutikti ir pasivaišin
ti. J. Bernote* *

——
- LDS 6 kuopa gruodžio 15 d.
1 v. popiet šaukia narių susi- 

tėfio Eghatės šventės Putname 
ir moksleivių vasaros stovyk
los Kennebunkporte.

— DaiL č. Januta paveiks
lų paroda Philadelphijoje (Li
berty Federal Savings and 
Loan Banko patalpose) atida
roma gruodžio 14, šeštadienį, 5 
vai. popiet. Paroda užtruks 
visą savaitę. Parodą globoja 
Tautinės Sąjungos skyrius.

A. A. IEVA TVASKIENĖ
NORWOOD, MASS.

Po ilgos ligos, sulaukusi 69 
metų, gruodžio 3 mirė Ieva 
Tvaskienė. Iškilmingai palaido
ta iš šv. Jurgio bažnyčios gruo
džio 5. Trys kunigai aukojo mi
šias už jos vėlę; kleb. kūn. A. 
Abračinskas prie didžiojo alto
riaus, du kitataučiai kunigai— 
prie šoninių altorių. Vargonais 
grojo ir giedojo V. Kamantaus
kas.

Bažnyčioje dalyvavo parapi

lėje. Prašomi visi dalyvauti 
Bus valdybos rinkimai. Taip 
pat galėsite atnaujinti Darbi
ninko prenumeratą ir užmokė
ti už kalendorių.

šv. Jono Evangelisto d-ja. 
gruodžio 1 turėjo savo susirin
kimą. Valdyba perrinkta: M. 
Sabeskis — pirm., J. Patrik— 
vicepirm., F. Grigaitis -— fin. 
rast, (jis buvo susirgęs, ir su
sirinkime jo darbą atliko Al. 
Petraitis), A. Našlėnas — nu
tarimų rast., P. Elijošius — ižd. 
J. Matekaitis ir L. Buikos — 
iždo globėjai- Išrinktas naujas 
ligonių lankytojas Jonas Kuk- 
tis.

Perskaitytos vietos skyriaus 
Balfo laiškas ir tam reikalui pa
daryta rinkliava, surinkta 19 
dol. Rop.

— Dabartinė* lietuvių kalbos 
žodynas. Apie 45,000 žodžių, re
daguotas prof. J. Balčikonio re
dakcinės komisijos. Kietais vir
šeliais, gražiai įrišta, 990 pusi., 
kaina $12.00. Kas nori gražiai 
lietuviškai kalbėti, labai Įsigyti
nas leidinys, gaunamas Darbi
ninko administracijos spaudos 

kė prel. Mykolas Urbonas. Mi
šiose dalyvavo 10 kunigų ir 
pilna bažnyčia žmonių.

A.A tam. Kazimieras Ra
kauskas buvo gimęs Du Bois, 
Pa., mokėsi šv. Bonaventūro 
kolegijoje ir šv. Karolio semi
narijoje, Overbrook, Pa. Kuni
gu buvo įšventintas kardinolo 
Dennis Dougherty 1937 gegu
žės 27. J.A.K.

jos vienuolės seselės ir daug 
žmonių, kurie palydėjo į Nor- 
woodo Highland kapines. Pas
kutines apeigas prie kapo atli
ko kun- A. Klimas. Velionė pa
laidota šalia savo vyro Gasparo 
Tvaskos, kuris mirė 1939 m.

Velionė nuliūdime paliko: 
dukterį Joaną, slaugę, dirban
čia šv. Elžbietos ligoninėje 
Brighton, Mass., ir sūnų Juozą, 
gyv. Framingham, Mass., sese
rį L. Patickienę, brolį J. Sin- 

■ kevičių ir kitas gimines Ame
rikoje ir Lietuvoje.

Ieva Tvaskienė priklausė šv. 
Jurgio parapijai ir įvairiom lie
tuviškom katalikiškom draugi
jom. Keletą metų pirminin - 
kavo Moterų S-gos 27 kuopai, 
buvo LRK Susivienijimo 81 kp. 
vicepirmininkė, ALRK Federa
cijos 10 skyriaus vicepirminin
kė. Veikė ir buvo valdybose: 
LDS 3 kuopoje, Balfo 22 sky
riuje ir k. Tos draugijos užpra
šė mišias už jos vėlę, lankėsi 
šermenyse. Velionės šeima jos 
prisiminimui paaukojo bažny
čiai gražų arnotą, kuris šerme
nų metu buvo uždėtas ant jes 
karsto.

Velionė visada prisidėdavo 
savo auka bažnyčios ir tėvynės 
reikalams. Buvo kilusi iš Vil
niaus krašto, iš Dusmenų mies
telio. Į Ameriką atvyko 1912 
metais, 1914 ištekėjo už Gaspa
ro Tvaskos ir visą laiką gyveno 
Norwoode.

Reiškiu užuojautą jos dukrai 
ir sūnui ir kitoms giminėms. 
Velionės vėlei gerasis Dievulis 
tesuteikia amžiną ramybę.

Žvalgas

nai: šventasis Raštas Senojo 
Testamento pirmoji ir antroji 
dalis-, gražiai įrištos, virš 2000 
puslapių. Kaina abiejų dalių 
$22.00; Dievas ir Žmogus, ka
talikų tikėjimo tiesos, kaina 
$3.00; Didelis platus katalikų 
Katekizmas, kaina -3.00; Tiky
bos vadovėlis jaunimui, kaina 
1.00; Meno katekizmas, mažy
čiams gražiai iliustruotas, kai
na 50 centų.

Visos šios ir kitos knygutės 
gaunamos: Darbininko Admi
nistracijoj, 910 Wiltoughby 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11221

-^-Marija gelbėk mus. Mary 
Save Us. Sibiro tremtinių ran
ka rašyta maldų knygelę. Gra
ži ir vertinga dovana visiems. 
Iš Sibiro į laisvąjį pasaulį pa
tekusi lietuvių maldų knygelė. 
Ji mažytė, ranka rašyta, kuklių 
piešinėlių papuošta, tačiau at
skleidžia mums didžias dvasios 
gelmes ir meilės kančios pas
laptį. Kaina $1-25. Galima gau
ti lietuvių ir anglų kalba: Im- 
maculata, R-F.D. 2, Putnam. 
Conn., 06260 arba Darbininkas. 
910 Willoughby Avė., Brook-
h-n, N Y., 11221.

Į IŠ VISUR I

KAN. A. STEPONAITIS

— Kan- Antanas Steponaitis, 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos Los Angeles rezidentas, šie
met yra sulaukęs 80 metų. Gi
męs 1883 birželio 15 Triobiš- 
kiuose, Marijampolės vals., mo
kėsi Seinų seminarijoje. Kuni
gu įšventintas 1908 kovo 22. 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
mokėsi Šveicarijoje ir rūpinosi 
bėglių bei karo belaisvių šal
pa. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais dirbo Vilkaviškio kuri
joje katalikiškos akcijos direk
torium; vėliau buvo sunkiųjų 
darbų kalėjimo kapelionu Kau
ne. Antrojo pasaulinio karo 
metu išblokštas iš Lietuvos, gy
veno Vokietijoje ir nuo 1950 
atsikėlė į JAV. Savo išgyveni
mus ir prisiminimus yra apra
šęs knygoje “Tėvynėje ir Pa
saulyje”, išleistoje 1962. Šią į- 
domią knygą galima užsisakyti 
Darbininko administracijoje.

— Eglutė 1964 metams. Vie
nintelis lietuvių vaikams žur
nalas, kuri tvarko ir leidžia Ne
kalto. Pr. M. seserys, Putnam, 
Conn- Sąmoningi tėvai būtinai 
užsako “Eglutę” savo vaikams 
kad jie vieni ar vyresniųjų pa
dedami skaitytų ir įaugtų į lie
tuvių dvasios gyvenimą.

— Lietuvių jaunimo pasau
linis kongresas numatomas su
šaukti 1966 arba 1967 metais 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. Tuo reikalu rūpinasi Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės-Val
dyba. Kongreso metu būtų pa
rodos, sporto varžybos, koncer
tai, paskaitos ir k; Kongreso 
mintis bus pateikta pasvarstyti 
visom lietuvių jaunimo organi
zacijom pasaulyje.

— Moksleivių ateitininkų 
kuopos Vasario 16 gimnazijoje 
valdybą sudaro pirm. Algis Vit
kus, sekr. Birutė Girdvainytė, 
ižd. Evaldas Maščinskas. Kuo
pos įžodžio šventė bus gruo
džio 8. Dalyvaus ir studentai 
ateitininkai, kuriem vadovauja 
stud. Vincas Bartusevičius.

— PLB Valdyba gruodžio 1 
savo posėdyje Clevelande nuta
rė 1964 metus skelbti Donelai
čio Metais, prisimenant to Ma
žosios Lietuvos rašytojo gimi
mo sukaktį (1714 sausio 1).

— Lietuvių Fondo Tarybos 
pranešimas LF pagrindinio ka
pitalo pajamos šiais metais sie
kia arti $3,000. šių pinigų pa
tai numatyta LF įst. 1 str.. bus 
padarytas ateinančių metų pra
džioje. Paskirstymą padarys 
komisija iš trijų LF narių ir 
trijų narių, pakviestų komisi- 
jon LB. Siūlymus ir prašymus 
pinigų skirstymo reikalu (LF 
įst- 30 str.) siųsti* LF Valdybai 
adresu: 7243 So. Albany Avė., 
Chicago. III. 60629

— Rašomos ir skaičiavime 
mašinėlė*, labai atpiginta kai
na. gaunamos iš: J.L Giedrai
tis. 10 Barry Dr., E. North- 
port. N.Y.. 11731.
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ADELAIDĖJE muz. V. Šimkus publikai pristato savo busimu pavaduotoją Vytautą Strauką. Nuotr. A. Bu
drio. ,
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Papao LAIKAS SIUSTI S'UNTIN'US ŠVENTĖMS

Cosmos Parcel* Express Corporation

DARBININKAS

O KO KO?
Vienintelk Amerikoj*

Gera jaustis, kad esi vienin
telis toks tarp brolių. Dar ge
riau. iei ir broliai tave tokiu 
vieninteliu pripažįsta. “Vieny
bė” jaučiasi, kad vra “šiuo me
tu vienintelis leidinys Ameriko
je. pirmoj eilėj žiūrėdamas lie
tuvybės reikalų ir tam tikslui 
apjungdamas visų pažiūru ir vi 
so pasaulio lietuvius” (Vienybė 
lapkričio 8). Taigi vienintelis, 
kuris pirmiausia žiūri lietuvy- 

’ bės. Kiti tai ne toki. Jie pir
miausia žiūri biznio, savo as
menybės kulto.
Vienintelis, kuris apjungia vi

sų pažiūrų ir viso pasaulio lie
tuvius. Kiti tai nevisapasauli- 
niai. Kiti nenori apjungti ne 
tik komunistų, koliaborantų, 
bet nė ryšininkų su jais. Vie
nybė vienintelis.

jis

Buvo pasaulio lietuvių bend
ruomenės seimas Toronte. Jo 
iškilmių programoje buvo ir S. 
Sužiedėlio žodis- Vieniam
patiko, ir tai jie pasakė žo
džiu ar spaudoje. Kitiem 
patiko. Ir Vienybė buvo 
nintelis leidinys, kuriam prane
šimas nepatiko.

Seime pranešėjo žodis, ku
ris paskelbtas ir Aidų Nr. 8, 
baigiamas sakiniais: “Lietuvių 
tautą šiandien regime kaip M. 
K. Čiurlionio laivelį, apgaubtą 
gedulo ir grimstantį jūros dug
nan. 0 vis dėlto dviejų saulių 
spinduliai skverbiasi į marias 
ir siekia ta laivą. Kažkieno pa
slaugi ir tvirta ranka kelia į pa
viršiu. Norėtume manyti, jog 
tai Dievo Apvaizda, kuri apra
mina audras ir saugo kiekvie
ną tautą, kad jos vaikai po kan
čių rastų atilsi savo žemės pa
stogėje”.

Vienvbė buvo vienintelis lei
dinys. kuri tuose žodžiuose Die
vo Apvaizdą sumaišė su Ame
rika ir ėmė polemizuoti: “Ne
jaugi Dievo Apvaizda yra. ap- 

; sisprendusi (su Sužiedėliu), kad 
tai Amerikos prievolė karu at
gauti iš Sovietuos Lietuvai ne
priklausomybę?”

Vienybė buvo vienintelis lei
dinys. kuris implikavo prane
šimui miintis. jame nebuvusias, 
apie Amerikos role, šalto karo 
priemones ir ėmė tada jas kri
tikuoti.

Taigi vienintelis. Tik ne vie
nintelis kartas tain Vienybei 
svetimas mintis iškreipti 
skaitytojus klaidinti.

ne- 
vie-

ir

Vienybė vienintelis leidinys, 
kuris prašneko anie tuos, ku
rie daro jai “žala" ir pažadėjo: 
“Kita proga Vienybėje paskelb
sime tų žmonių vardus ir jų 
veiksmus, kad patys skaityto
jai iš lietuviškojo visuomeni
nio gyvenimo juos išrautų ne
lyginant piktžoles".

Gal būt. tam tu. kurie Vieny
bei daro žalą, bus oavardė “Vy
tautas Sirvydas”, kuris svetimų 
nuomonių iškreipimu klaidina 
skaitytojus ir žemina Vienybės 
vardą tarp skaitytoju. Ar Vie
nybėje tą žalą darančių jis bus 
vienintelis?

Nevienintelis.
Žv. BePastogis

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DAINOS IR PARODOS
Adelaidėje gražiai veikia Li

tuanios choras, vadovaujamas 
muz. Vaclovo Šimkaus. Choras 
kasmet rengia du koncertus— 
vieną religinį, kitą dainų.

Religinės muzikos koncertą 
šiemet surengė spalio 27 šv. Ka
zimiero koplyčioje, Kristaus 
Karaliaus šventės metu. Per 
mišias giedojo V. Šimkaus su
darytas specialus bažnytinis 
choras. Koncerte dalyvavo 
smuikininkas Pr. Matiukas ir 
šv. Pranciškaus Ksavero kated
ros vargonininkas J. Gaven- 
lock. Programoje išpildė: Tė
ve mūsų — S. Sodeikos (vyrų 
choras), Londonerry (vargonai) 
Introitus iš Reąuiem — C- Sas
nausko (choras). Adagio religio- 
so — B. Dessau (smuikas). Lar
go — G.F. Handel (vargonai), 
Avė verum — W.A. Mozart 
(choras). Preliudas — M. K. 
Čiurlionio (smuikas). Aria — 
J.S. Bach (smuikas). Skausmo 
kryžkelėje — J. Siniaus (cho
ras). Avė Maria — F. Schu- 
bert (vargonai), Ecce ųucmodo 
— Ji H- Gailus (choras). Medi
tacija — G. Goūnod (smuikas), 
Hornpipe from the water mu- 
sic — G. F. Handel (vargonai) 
ir Malda už tėvynę — J. Dam
brausko (choras).

Paprastai religinės muzikos 
koncertus choras rengdavo šv. 
Pranciškaus Ksavero katedroje, 
kur atsilankydavo ir nemaža 
australų, šiemet, nors ir buvo 
skelbta australų spaudoje, jų 
atsilankė labai mažai. Koplyčią 
pripildė vien tik lietuviai.

Metinis dainų koncertas įvy
ko lapkričio 9 lietuvių namuo
se. Programoje dar dalyvavo 
tautinių šokių grupė, vadovau-

LAIŠKAS IŠ AUSTRALIJOS

jama B. LapŠienės, šokiams 
akordeonais grojo R- ir J. 
Germantaitės, pianistė N. Ma
siulytė akomponavo St. Šim
kaus “Atsisveikinimui su gi- 
ria .

Pačioje koncerto pradžioje 
dirigentas V. Šimkus pristatė 
jaunuoli Vytautą Strauką ir pa
vedė jam diriguoti pirmąsias 
dvi dainas. V. Strauka ruo
šiasi vadovauti chorui, dabar 
yra studentas, studijuoja mu
ziką, nori būti mokytoju. Yra 
aktyvus skautas, choristas ir 
tautinių šokių šokėjas.

Abu koncertai praėjo paki
liai ir sutraukė daug publikos. 
Lituanios choras yra' įsikūręs 
prieš 14 metu, kai čia suvažia- 

tremtiniai iš Vokietijos.

DARBININKUI 
paremti aukojo

A. Patamsis, Dear Park. N- 
Y. — 8 dol. Po 6 dol.: Ch. J. 
Airošius, Roslindale, Mass. B. 
Kartūnas, Terryville, Conn.

Po 5 dol.: M. Kemzūra, Broo- 
klyn. N-Y. 1. Okunis. Flushing, 
N.Y. Kun. M.F. Daumantas,z 
Dearborn, Mich., J. Šimaitis— 
4 dol.

Po 3 dol. Dr. H. Montvila, 
A- Laucius, L Rimkus. Broo
klyn, N. Y., 0. Stagniūnas, A. 
Šimukonis, Richmond Hill, N. 
Y. E. Sakas, Buffalo, N.Y. M. 
Rusienė, Port Washington, N. 
Y-, 'Dr. A. GoeĮdneris, Flush
ing. N.Y. Dr. E. Noakas, Ozo
ne Park, N.Y. G. Leiga, Wood- 
haven, N.Y. M. Ashman, P. Pet- 
kelis, Brockton, Mass-, M. Pa
lionis, Dorchester, Mass., J. 
Drigotas, Chelsea, Mass., K. Ma
siulis, So. Boston. Mass.. kun. 
V. Karalevičius. W. Paulikonis, 
Elizabeth. N.J. A Dargis, J. Ba- 
čėnas, Keamv. N.J. M. Sla- 
bok, Union. N.J., A.J. Aleksis, 
J. Kazakauskas, Waterbury, 
Conn., V- Kronkaitis, New Ha- 
ven, Coiin., A. Stanwyck, Hart
ford. Conn., M. Špokienė, Phi-

vo

Dailės paroda
Lituanijos choro koncerto 

proga, kada į lietuvių namus 
susirenka labai daug žmonių, 
dailininkė skulptorė Ieva Pocie
nė buvo surengusi savo kūri
nių parodą. Tai buvo pirmoji la Pa Kun> V.A. šimkonis, Lu- 
jos didesnio masto parodą, zerne, Pa. B- Giovannoni, Chi- 
Meno studijas pradėjusi Lietu- cago, III., L. Rumšas, East Chi- 
voje, jas tęsė Vokietijoje ir bai
gė Australijoje. Studijavo gra
fiką, tapyba, daugiausia dirba 
skulptūros srityje. Parodoje bu
vo išstačiusi grafikos ir skulp
tūros kūrinių.

Tos pačios skulptūrės yra pa
darytas Rūpintojėlis, kuris pa
statytas šv. Kazimiero koply
čios šventoriuje viršum pamink
lo, skirto pagerbti Lietuvos že
mei. Hectorville priemiestyje 
vienai bažnyčiai yra sukūrusi 
stacijas. V. Jankauskas

St.

TĖVU DĖMESiUI!

Lietuvių kalbos pramok- 
patartina jaunikiui įsigy

siąs knygas: Ig. Malėno

— Amerika pakėlė muitus 
Europos ūkinės bendruomenės 
kraštų degtinei, sunkvežimiam, 
bulviu krakmolui ir kt. Tai 
atsiteisinimas už viščiukus, ku
riem Europa pakėlė muitus ir 
padarė Amerikai 26 mil. nuo
stolio.

ti 
ti 
“E” elementorių, kaina $2.50; 
A. Rimkūno Kregždutę, pirmoji 
dalis $2.25; Kregždutė antroji 
dalis $3.00; Kregždutė trečioji 
dalis -3.25; S. Jonynienės, Lie
tuvos laukai, penktajam sky
riui skaitymėliai, kaina -3.00; 
A. Tyruolio, Ten kur Nemunas 
banguoja, šeštam skyriui, gra- 
matika-skaitymai. kaina $3.50; 
J. Plačo. Gintaras, aštuntam 
skyriui skaitymai- Vyt. Nemu
nėlio, Meškiukas Rudnosiukas. 
kaina -2.00; Gulbė karaliaus

72*4 HW/7F ST. HIILSIK. N.J.

IRENA STANKŪNAITE su laimėjimo dovana.

B.

Vainaus- 
Petrutis.

Bačevi-
V. Ber-

W. Ad- 
P- Juškevi- 
K. Kulys, 
Staugaitis, 
Staugaitis,

IRENA STANKŪNAITE - LAIMĖTOJA
Irena Stankūnaitė, jauna so- Irena Stankūnaitė pati moko 

Estė, muz. Juozo Stankūuo dūk- savo tėvelio muzikos studijoje, 
tė, gyvenanti Linden, NJ., lap- kur mokinių padidėjo dvigubai, 
kričio 16 laimėjo talentingų kai ji baigė Julliardo muzikos 
mergaičių varžybas, kurias su
rengė New Jersey statybinin
kų organizacija savo meninia
me vakare Somerville, N.J. To
ji organizacija tokias varžybas 
surengia kasmet, bet pirmą 
kartą jas laimėjo lietuvaitė. 
Laimėjimas surištas su medžia
gine paramą tęsti dainavimo 
studijas toliau. Irena Stankū- 

pati -1.25, Kas gražu vaiku- naitė savo dainavimu amerikie
čiams, piešinėliai, 50 et. ir kt. visuomenėje New Jersey 
Rašyti: Darbininko 910 VVillou- 
11221.

cago, Ind., P. Karaliūnas, 
Petersburg, Fla. E. Geiba, New 
Orleans, La. K. Aukštakalnis, 
Canoga Park, Calif., dr- I. Ja- 
sys, Columbus, Ohio.

Po 2 dol.: P. Kerdokas, E. Lit- 
vaitis, T. Jakelaitis. A. Jurkšai- 
tis, J. Juodis. P. Mikalauskas, O. 
Milašauskas. Brooklyn, N. Y 
S. Kligvs, A.F. Peters, Ozone 

‘Park. N. Y. M. Butrimas, Rich
mond Hill, N.Y. M. Petraitie- 
nė, Port Chester, N.Y- V. Žu
kas, Maspeth, N.Y. P. Pupius, 
B Gurėnas. A. Panuškis. Chica- 

go, III., S. Sirtautas. Thompson- 
ville, J. Kuliešius, Waterbury, 
Conn. kun. Z A. Smilga, Middle 
town, Conn. J. Butkus, Bridge- 
port. Conn. kun. A. 
kas. Nashua, N.H. A. 
Washinbton D.C-
ce, Cleveland, Ohio. 
žinskas, J. Yasukevich, Brock
ton, Mass., K. Barūnas, A. Jakš- 
tis, Dorchester, Mass. 
ams, Paterson, N.J. 
čius, Kearny, N.J. 
Englewood. N.J. T. 
Plainfield, N.J. T. 
Newark, N J.

1.50 dol. S. Levickienė, Rich
mond Hill, N.Y. Po 1 dol.: 
K. Butkys, G. Juškaitis, M. Kli
mas, A. Ryliškis, A. Stero, M 
Stučienė, M. White, Brooklyn,
N. Y. A. Augustus, B. Bobelis,
O. Bručas, R. Benkauskas, A. 
Cirkelis, D. Jonaitis, E Gagas, 
Woodhaven, N.Y. P. Želvys, K. 
Žudžius. Richmond Hill, N.Y. 
R. Masiulionis, Buffalo. N. Y- 
M. Karaktynas, Elmond, NY.
K. Balsys, Astoria, N.Y. V. Ra
dzevičius, Binghamton. N. Y.
L. Gudelis, Bronx. N.Y. K. Ku- 
baitis, Rahway, NJ. B. Budris, 
Freehold. N.J. F. Vaškas. Ne-

; wark. N.J. F. Žilinskas, Kear- 
’ ny, N.J. V. Kovell. CoTonia. N. 
’ J. S- Strazdas, Linden, N. J. K.

Bakšienė, Ridgefield. N.J. F.
1 Saranko, Paterson, N.J. N. Da-

jau yra gerai žinoma.

OI

RR

GR

GRANE SAVINGS& Loan Association

I Į

vietinė?

S. BECKHNSTEIN, Ine

SUPERIOR PIECĘ GOODS CORP.

4.406? 
s.ssm

6-2681 
1.0004

SSSR dnlj..........................
SIUNTINI*! *pnR4ll«T<

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje

Mūsų iKtsiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vivas 
sutvarkome rezerva<'iias ir kt. Smulkesnioms infomu»ciir>»n« mšv 
kite/skambinkite dausriausia patvrnsiam kelionių biurui j R. Europa

COSMOS TRAVEL RURF.AU. Ine.
45 W. 45 Street. New York 36. N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

Ll 2-1763 
Te* 268-0068 

6-2674 
8-6466 
6-2737 
1-1A60 
1.6366 
R-2266

II8-I25J30 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor DBLANCY NYC

KRAUTUVAS ATVIROS KASDTtJN IR SFKMADIEN"AlS 
TA5SKVRTTS SESTADTHNTT’S NITO a RVTO TKT 6:30 -'AK

8 Reckenteino krautuvėse kalbama rusiškai lenkiškai UK»-atniSka’
^•♦įtinti BMT išlipant Fsor Street keltis elevatorium j

I.icensod bv V/O Vneshposiltorff

1X7 ORCHARD ST„ N. V C TH <JR 7 ll*»

1111 >. imnii immnmiif ■■

Vl<nwi«e mūsti .skveU»oce racite dM^lj naMrinkima 
-notenOViomc *- vv»-»iWriAW»c drsb’i+io’nc Ir tuo <n»ta»mv«rfte ’ nei 

’ kant kitur. .Tii« pelite pairti ir kitokiu reikmenų tinkamu «riurrti- 
niama nioiaji *>e« he» kur kitur FkAl rwr>iWnwi| informacini ir nemo
kami, VainnraSMn reSvkite nr nnlnnkvlHte inma artimiauaii ckvrl.»-

jo NFW VORK, 3. N V — 30 - ?nd Avemie —„
NFW VORK 11. M v.   taa W 14th Street  

• RROOKI. VN 11. N V. — V7tl Union Avenue  
• BROOKLYN 7. N. V. — 600 Sutter Avenue _—
• ATHOL. M«« — 61 Mt PUasant Atremt --------
• BOSTON 18. Mass. — 271 Shawmni Avenue ...
• SOUTH BOSTON. Mass — 3S8 West Broadvzay
• RIJFALLO 8. N Y. — 332 Fillmore Avenu* .....
• C.HICAGO 22. III. — 2222 W. Ch'caoo Avenue ..
• CHICAGO 8. III. — 3212 Sn. Mahrfearf Street _
• CLFVFLAND 13. Ohio —; 004 Literary Road ...
• OETROIT. Mich----- 7300 Miehiaan Avenue
• GRANO RARIOS. Mich. — «06 Bridoe St.. N.W........
• MAMTAANCK. Mich. — 11333 Jo« Camnau
• HARTFORD 14. Conn. — 200 Franklin Av„ Tel. 2338030. 2460215
• IRVIVe.TAN 11. N..I ---- 76? Anrina«e|rt Avė. ....
• VOIJNGSTOWN 3. Ohio — 21 Fifth Avenue .........
• YONKtaS. N.Y. — 555 Nepnerhan - Avė ................
• LOS ANRFI.ES 22. Calif. — ORO So Atlantic Blvd
• I *KFWOOO. N J. — 1?s - 4th Street
• NFWARK 3 N I

WGRf,FRTrR M QW Q

'IIIHIIIIiib

B. B. PIETKIEVVICZ, Pres.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 2-1083 

Nemokamai vieta autoinobilian.s

4, ON
! / Z % INVESTMENT

ACCOUNTS
•Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos 

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. 
Prašome aplankyV naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirnid ir ketvirt. 9:00 ryto — 3:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto -- 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12 00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

SIŲSKITE j LIETUVĄ IR SSSR

DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui kostiumui sukneleif Pa 
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TVOJAU*

Išpardavimas nepaprastai žemom CRMO KAINOM

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos
3 - jose krautuvėse

mokyklą. Be to, Irena moko 
šeštadie n i nėję lituanistinėje 
mokykloje Lindene, dalyvauja 
New Jersey lietuvių koncertuo- petronis
se tr kituose parengtuose. ’Pa j Pitts.

Teliaka palinkėti jaunai ga- burgh, Pa-, W. Butch, Home- 
biai solistei sėkmingai žengti į' stead. Pa., G. Mikalonis, M. 
dainos meno viršūnes. Žilinskienė, So. Boston. Mass.

Lin.D*ni*Hs 0. Grigienė, LoweII, Mass. V.
Menkeliūnas, Worcester, Mass. .
K. Paliulis. Athol, Mass. Z. Pet- į 
rauskas, Dorchester, Mass, J. ? 
Avižinis, Norwood, Mass.. E. I 

L Andriekaus, Naktigonė, Kelly. Brockton, Mass. J. Uždą- - 
trečioji poezijos knyga. Kaina vinis, Boston, Mass. L. Svenčio- 
2 dol. nis, Lavvre.nce, Mass. M. Beker.

„ . . . . . ... E. Selėns, A. šmotas. J. šiupie-
Matrann, rtratpenip nnkinyi, . r„nn A

išleistas Aidų žurnalo, virš 200 Waterl,'lr>'- c<mn- A MOC 
pusi. Kaina 2 dol.

A. žemaičio, Ltotvvos vaizd*- 
liai/prisiminimai. Kain 1 dol.

šios ir kitos lietuvių ir ang
lų kalba knygos gaunamos

ą*win«avtt» <1 «ir*ihirr»a kurio bur vcatinaal įvertinta*

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

TRYS NAUJOS KNYGOS 
UŽ 5 DOL.

Mūsų jaunajai solistei pra
džioje daugiausia medžiagiškai 
padėjo šv. Patriko parapijos

’ klebonas kun. Ed. Stanley, gi 
jos gabumus pastebėjo ir ska
tino juos vystyti Mrs. Molly 
Mappen. Lindeno aukštesnėje 
mokyklo;e Irena buvo kviečia
ma dalyvauti muzikos ir vaidy
bas vakaruose. Paskui ji labai 
sėkmingai baigė Julliardo mu
zikos ir dainavimo studijas New 
Yorke. Dabar tris kartus savai Darbininko administracijoje. 
tė;e praktikuoiasi pas dainavi- Rašyti adresu: Darbininkas, 
mo mokytoja Miss Claire Gel- 910 Willoughby Avė. Brook- mą spaudai.

lyn, N.Y., 11221

200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 Ncw York 2, N. Y.

WAVERLY 91321AMA CODS 201

ŠEŠĮADĮENIA1S~5~6.

JAU 22 METAI!

Licruvos Atsukimu

Radk> Valanda

STUK

kus, J. Valiūnas, Hartford. 
Conn., A. Kašėta, J. Rulis. New 
Britain. Conn. A. Ivaška. Strab 
ford, Conn., S. Breiwa, Bridge- 
port, Conn. D. Urbanavičius. 
Fairfield, Conn., W Skelte. 
Bethlehem. Conn.

Dėkojame už nuoširdžią para-

da Darbininko Administracija

DTDMENU IR MA2MEN'! PK».’KYHA
DIDELIS PASIRINK'MAS AUDINIŲ

■ wru ir moterų eilutėm, apsiaubtum emkneleu. ir kt
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos šilko medvilnė*
• Spocmliai žemos kainos siunčiant sn«tmin« i ošsirnj
• Mes padidinome savo paišinas kad galėtume geria® ♦

patarnauti klijentain Prašome užeiti u pasiSūrėtP

RURF.AU
ANRFI.ES
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DARBININKAS
NAUJIENOS, AiOį

Vysk. V. Brizgys. gruodžio 
6 grįždamas iš Vatikano susi
rinkimo, buvo sustojęs New 
Yorke, kur posėdžiavo Šiluvos 
koplyčios reikalais. Taip pat da
lyvavo Religinės Šalpos posėdy
je. Gruodžio 7 išvyko i Chica- 
gą. Drauge išvyko ir prel. J. 
Balkonas.

Tėv, Placidas Barius, Toron
to pranciškonų vienuolyno vir
šininkas ir Prisikėlimo parapi
jos klebonas, lankėsi Brookly- 
ne ir perėmė atspausdintą dr. 
Adolfo Šapokos veikalą ‘"Sena
sis Vilnius". Šią knygą išleido 
tėvai pranciškonai Prisikėlimo 
parapijos Toronte dešimtmečiui 
paminėti. Leidinys gaunamas 
Darbininko administracijoje.

Balfo centro valdybos posė
dis bus gruodžio 12 Balfo cent
ro patalpose. Bus svarstomi 
šalpos prašymai, kurių prieš 
šventes gauta labai daug.

Kunigų Vienybės New Yor- 
ko-New Jersey provincijos val
dybos posėdis įvyko gruodžio 
3 pas prel. J. Balkūną.' Nutar
ta provincijos susirinkimus 
šaukti kas antrą mėnesį-

Antanas Niūniava, gruodžio 
11 iš Prancūzijos atplaukia pa
stoviai apsigyventi Amerikoje. 
Jis turi brolį Los Angeles ir 
pas jį tuoj išvyksta. Imigraci
jos reikalus tvarkė Balfas.

Moterų Vienybės socialinis 
susirinkimas įvyks 8 vai. vaka
ro gruodžio 17 Arūnų namuo
se.

Prel. J- Tadarauskas, Hamil
tono lietuvių parapijos klebo
nas. gruodžio 6 drauge su vysk. 
V. Brizgiu grįžo iš Romos pro 
Nevv Yorką.

Ateitininkų sendraugių ben
dri pusryčiai ir susirinkimas į- 
vyko gruodžio 8 Maspetho lie
tuvių parapijos salėje. Išrinkta 
nauja valdyba: E. Baltrušai
tienė. A. Povilaitis. A. Vainius.

Išnuomuojamas baldais ap
statytas kambarys Brooklyne- 
Skambinti EV 7-3830.

SCENA iš Noros vaidinimo: Iš k. i d. R. Liškauskaitė, V. žebertavičius, I. 
Laurinavičienė.

Išnuomojamas gražus, bal
dais apstatytas kambarys Rich- 
mond Hill, arti parko, prie ge
ro susisiekimo. Kreiptis HI 1- 
1780.

Ridgewoodo sekcijoj prie pat 
Parko išnomuojamas 5 kamba
rių su vonia apartamentas, ap
šildomas. Mėnesiui nuoma tik 
50 dol. Kreiptis: VI 3-6545.

Gruodžio 1 L šeštadienį
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

Detroito dramos mėgėjų sambūris 

vaidins H. Ibseno 3 veiksmų dramą

i NORA
Režisuoja — Z. Arlauskaitė-Mikšienė

Pelnas skiriamas Vasario 16 gimnazijos Kalėdų eglutei 
paremti----------- Auka 3 dol. asmeniui: studentams 2 dol.

• Pradžia 7 v. v. •

Maloniai kviečiama New Yorko visuomenė atsilankyti ir 
savo parama suteikti kalėdinio džiaugsmo mūsų jaunimui.

Vasario 16 gimnazijos 
kalėdinei eglutei 
paremti komitetas

tšnuomuojamas butas iš 3 
kambarių ir vonios su apšildi- 
mu, prie gero susisiekimo. Taip 
pat ieškomas vyras, kuris norė
tų su kitu vyru gyventi bu
te iš 4 kambarių. Skambinti va
karais AX 7-4413.

Nuotr. G. PenikoKONCERTO metu studentų suvažiavime Nevv Yorke Statler vieibutyje.

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

Rezoliucijoms Remti Komite
to Nevv Yorko skyriaus nariai 
gruodžio 15. sekmadienį, 12 
vai. dienos renkasi į Apreiški
mo parapijos salę pasitarti. 
Bus Viliaus Bražėno iš Stam- 
ford, Conn., specialus praneši
mas.

Rožė Mainelytė gruodžio 6 
išvyko visam mėnesiui atosto
gų į Tolimuosius Rytus. Pake- 
liuje buvo sustojus Los Ange
les-, Havajuose. Iš ten keliauja 
Japonijon, Hong Kongan. Il
giau sustos Bangkoke pas savo 
gimines.

Studentų ateitininkų susirin
kimas bus penktadienį .gruo
džio 13 Tallat-Kelpšų namuose 
(609 llth Avenue, Paterson, 
N. J.) Iš Washingtono atvy
kęs .Arvydas Barzdukas skaitys 
paskaitą: “Kodėl aš laimingas, 
kad esu lietuvis". Susirinkimas 
prasidės 8:30 vai. vakare.

Darbininke tūpusioje padė
koje buvo klaida pavardėje: 
turėjo būti Pijus Zeikus iš 
Queens Village, o ne Zekus. Už 
klaidą atsiprašome.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Nevv Yorko skyriaus išrinkta 
nauja valdyba, kurią sudaro pir
mininkas — Evaldas Remeza, 
vicepirmininkė Vida Lušytė, iž
dininkas — Vidas Kleiza, sek
retorė — Audronė Senkutė.

Vytautas Vebeliūnas atosto
gų išvyko į Braziliją. Apie sa
vaitę laiko praleido Rio de Ja- 
neiro mieste, iš kur Darbinin
kui atsiuntė sveikinimus. Kitą 
savaitę atostogauja Sao Paulo. 
Į Nevv Yorką grįžta gruodžio 
15.

K. Grigaitytei-Graudienei 
pagerbti Nevvarko LB apylin
kės valdyba rengia pobūvį gruo
džio 15 d. 4:30 v. vak. Robert 
Treat viešbutyje (50 Park PI-.). 
Meninėje programoje dalyvaus 
pati poetė laureatė, pianistė Ju
lija Rajauskaitė ir rašytojas 
Pranas Naujotaitis. Kvietimus 
iki gruodžio 11 d. galima gau
ti pas V.J. Dilį. 543 So. Clin- 
ton Str., East Orange, N. J. 
Telef. OR 2-1107.

Šį šeštadienį, gruodžio 14. iš 
Detroito lankosi dramos mėgė- 
gėjų sambūris iš Apreiškimo 
parapijos salėje suvaidins Hen
riko Ibseno 3 v. drama No
rą". Režisuoja Z. Arlauskaitė- 
Mikšienė. Vaidinimą rengia Va
sario 16 gimnazijos kalėdinei 
eglutei paremti komitetas.

Veikalo autorius— Henrikas 
Ibsenas — norvegų didžiau
sias dramaturgas. gyvenęs 
1828-1906. savo laiku buvo už
valdęs Europos teatrus, išju
dinęs visuomenę, kėlės to me
to degamus visuomeninius 
klausimus-

1879 parašė dramą “Lėlių 
namai", kuri A. Janulaičio 
1923 išversta į lietuvių kalba 
ir pavadinta “Nora", svarbiau
sios veikalo moters vardu. Ši 
drama labiausiai išgarsino Ibse
no vardą pasaulyje.

Dramoje autorius puola to 
meto moters nelygybę ir skel
bia moters teisę būti laisvu in
dividu, o ne vien tik vyro še
šėliu. Didžiausią audrą visuo-

ALGIS ZAPARACKAS, L.S.S. pirmininkas, studentų suvažiavimo metu

Vaclovo Sidzikausko, Balfo vajaus New Yorke pirmininh, 
atsišaukimas

Mieli Lietuviai,
Didžiojo Nevv Y’orko 1963 

metų BALFo Vajaus Komite
tas suteikė man didelę garbę, 
išrinkdamas mane savo pirmi
ninku. Tačiau staiga mane už
klupusios kitos svarbios parei
gos nedavė man galimybės pa
švęsti Balfo Vajaus reikalui 
tiek laiko, -kiek aš buvau norė
jęs. Spalio 18 turėjau skubiai 
išskristi į Tolimuosius Rytus. 
Spalio 23 Vietnamo sostinėje 
Saigone prasidėjo Azijos Tau
tų Antikomunistinės Sąjungos 
konferencija. Aš j°je atstova
vau Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimui- Reikalas buvo svarbus 
visoms Europos pavergtosioms 
valstybėms, svarbus ir Lietu
vai bei jos bylai. Saigono kon
ferencija pasisakė už Azijos tau
tų solidarumą su Vidurio ir 
Rytų Europos tautomis, klo
jančiomis dėl laisvės. Po Saigo
no konferencijos. Kinų Respub
likos vyriausybės pakviestas, 
lankiausi Formozoje arba Tai- 
vvano saloje. Tik kelios dienos, 
kaip sugrįžau iš Tolimųjų Rytų.

Mano lankymasis Azijoje bu
vo man svarbus ir kitu požiū
riu. Ten ne tik svarstėme šal
tojo karo apraiškas, bet savo 
akimis ten stebėjau ir karštą 
karą su komunistiniu priešu. 
Ten žmonės savo noru labiau 
veržia diržus, vengia linksmy
bių ir prabangos, viską aukoja 
kovai dėl laisvės. Kokia pamo
ka. koks pavyzdys mums, lietu
viams! — galvojau. Juk ir mū
sų kovos dėl laisvės dar toli 
gražu nėra baigtos. Karo, depor 
tacijų ir tremties žaizdos dar 
toli gražu nėra užgydytos. Di
dysis “Lietuvos vargas", tariant 
poeto žodžiais, dar toli gražu 
nėra “sukapotas".

žvelkit į Sibirą, į Vokietijos 
stovyklų likučius ir džiovinin
kų sanatorijas; žvelkit į Suval
kų trikampį ir, nepaskutinėj 
vietoj, — Į skurstantį, vargs
tantį ir tikrai badaujantį ir nu
driskusį lietuvį prieš0 okupuo- 
toj Tėvynėj. Prisiminkite mū
sų kultūros židinį Europoje — 
Vasario 16 gimnaziją. Kokia ge
ra proga mums, laisvėje gyve- 

NORA ATVYKSTA IŠ DETROITO
menėje sukėlė, kad norą ko
vodama už savo teises, paliko 
vyrą ir tris vaikus. Įsiaudrinu
si visuomenė ir spauda puolė 
autorių ir jį pasmerkė. Kur tik 
susirinkdavo žmonių būrelis, 
tuoj kalbėdavo apie Norą, ar 
ji sugrįš į savo namus. Vokie
čių teatras net ketvirtąjį veiks
mą pridėjo, kad tik veikalas ki
taip pasibaigtų. Net pats auto
rius buvo priverstas veikalo pa
baigą pakeisti.

Nora, kaip ir kitos Ibseno 
dramos, pasižymi aiškia konst
rukcija, planingu intrygos vys
tymu ir savo įdomiais charak
teriais. Su veikalo idėjomis ir 
pačiu turiniu arčiau susipa
žinsime. atsilankę į vaidinimą.

nantiems ir viso ko perteku
siems, pademonstruoti mūsų 
tautinį solidarumą ir padėti 
vargo kamuojamai savo sesei ir 
broliui lietuviui-

Mūsų vajus eina į pabaigą. 
Vajaus komiteto vardu nuošir
džiai dėk°ju tiems, kurie savo 
tautinę artimo meilės pareigą 
jau atliko. Raginu ją atlikti 
tuos, kurie dar nesate tai pa
darę. Giliau pasirauskite savo 
kišenėse. Tegu nesidžiaugia mū
sų priešas. Mūsų vajaus gra
žus pasisekimas bus smūgis 
jam, įspūdingas atsakymas Į o- 
kupanto užmačias.

Duoti laiko atsiliepti į mūsų 
prašymą ir tiems, kurie dėl 
vienos ar kitos priežasties ne
spėjo to padaryti, Vajaus Ko
mitetas savo paskutiniame po
sėdyje nutarė vajų pratęsti iki 
Kalėdų. Tame pačiame posėdy
je komitetas nutarė duoti me
niškai pagamintus atžymius 
tiems, kurie bus paskyrę Bal
tui nemažiau kaip 25 dolerius. 
Tie Balfo atžymiai bylos ir sa
viems ir svetimiems apie auko
tojo jautrumą ir gražų dosnu
mą vargan patekusiam lietu
viui ar lietuvei.

Primenu taip pat, kad Baltui 
duotas aukas galite nurašyti 
nuo savo pajamų mokesčių.

Laiko paliko nedaug, vos ke
liolika dienų. Tad nedelskite! 
Išsilaisvinusi Lietuva jums šim
teriopai atsilygins.

Adolfo Meko filmas “Aleliu
ja kalnai" (Hallelujah the 
Hills). pradedamas rodyti “5 
Avė Cinema" kinoteatre Nevv 
Yorke nuo gruodžio 16.

Gabijos leidykla Nevv Yorke 
ileido Telesforo Valiaus. S- 
Krasausko. V. Klemkos. A. Ta- 
rabildos. V. Igno ir A. Makū
naitės modernaus meno atvi
rukus, siūlomus Kalėdų sveiki
nimams.
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Dr. A. Trimakas, Vliko pir
mininkas, gruodžio 15, sekma
dienį, 3 vi- popiet Lietuvių Pi
liečių Draugijos II aukšto salė
je skaitys paskaitą — Komunis
tų nesutarimai bei Lietuvos 
laisvinimo byla. Bus atsakoma 
į klausimus. Visi lietuviai kvie
čiami atsilankyti.

Lituanistinės mokyklos Ka
lėdinė eglutė bus gruodžio 22 
sekmadienį, 4 v. popiet Lietu
vių Piliečių Draugijos salėje. 
MeAinę programą atliks patys 
mokiniai. Bus kalėdinės gies
mės ir vaidinimas “Karalaitė 
Teisutė’’, 4 veiksmų scenos 
vaizdelis- Vaidinimą režisuoja 
mokytoja Jasinskienė. Atvyks 
ir Kalėdų senelis. Bus taip pat 

New Yorke. Nuotr. g. Peniko. lietuviški vaikų žaidimai, pasi- 
-------------------------------------- - linksminimas,' užkandžiai. Ma-

loniai prašoma visus tėvus at
vesti savo vaikus, ne tik tuos, 
kurie lanko lituanistinę Mo
kyklą, bet ir tuos, kurie šios 
mokyklos nelanko. Taip pat 
kviečiami visi, kas įvertina šios 
mokyklos darbą.

Šiluvos koplyčiai Washingto- 
ne aukų surinkta 2141 dol. Au
kų Tinkimo komitetui pirmi
ninkauja kun. J. Klimas. Jis 
prašo visus lietuvius prisidėti 
prie šios koplyčios įrengimo.

LSS SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Skautų Sąjungos 

korespondencinis suvažiavimas 
apimąs Brolijos, Seserijos ir 
Akademinio Sąjūdžio sueigas, 
prasidėjęs rugpiūčio 1 d. artė
ja prie pabaigos. Suvažiavime 
dalyvauja 309 vadovai iš Ang
lijos, JAV, Australijos, Kana
dos ir Vokietijos. Be kitų svars
tomų reikalų, jau išrinko va
dovybės organus trijų metų ka
dencijai. Į Tarybą išrinkta: J- 
Bobinienė, K. Cijūnėlis, A. 
Dundzila, S. Gudauskienė, B. 
Gurėnas, A. Keželis, F. Korgo- 
nienė, E. Korzonas, V. Mikū- 
nas, K. Palčiauskas, L. Petraus
kaitė, T. Remeikis ir I- Vilkie
nė (visi iš Chicagos), A. Avižie
nis (Los Angeles), J. Gimbutas 
(Roxbury), A. Matonis (Water- 
bury), J. Raškys (Nevv Britain),
A. Saulaitis (Oakville). Į Gar
bės teismą: V. Barmienė (Los 
Angeles), V. Kamantas (Willovv- 
ick), M. Naujokaitis (Pamona, 
Calif.). Kontrolės komisijom či- 
kagiečiai — R. Povilaitis, J. 
Toliušis, ir N. Užubalienė.
B. Juodelis (Chicago) išrinktas
Brolijos vyriausiu skautininku, 
J. Bružinskas (Nevv York) — 
pavaduotoju, ir P. Karalius (Cle- 
veland) garbės gynėju. Seseri
jos vyriausia skautininke per
rinkta O. Zailskienė, pavaduoto
ja — M. Jonikienė (Chicago) ir 
garbės gynėja — K. Kodatie- 
nė (Linden, N. J.). Akademi
nio Sąjūdžio pirmininkas A- 
Treinys (Roxbury), pavaduoto
ja D. Bulgarauskaitė, (Bronx) 
ir garbės gynėjas — V. Pilei- 
ka (Hartford). SKS

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas
registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais —

109 VVarvvick St.
Brooklyn 7, N. Y.

Tel.:
TA 7-9518 • PL 3-6628

WILLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue 
Woodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEH 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 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station) 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE VOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
VVorcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridgc. Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway 

So. Boston. Mass.
Priešais miesto teismo rūmus

•
Rūpestingai patarnaujamo vi
suose reikaluose, atydžiai iš
pildomo kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funeral l'treetor

Telefonas: 268-5185


