
■Edmund

skelbia

savo

studen-

rugsėjo 8 dieną 
Marijos gūnihio 

nrįžo iŠ mokyklos. 
Ostinės pamokos.

karą Bet niio 1964 
dienos Velykių - ap 
lackyti žmonės ir 
Sekmadieniais žmon

nuo chaoso

KONKURENTAI ( GUBERNATORIUS Ronald 
G. Brown, d.

.Rogers (J- 
na, kad pre 
todą vartoja 
kai metodas' 
imasi kūo.*'

tai, tarp jų dvi s 
nuteisti mio 2 iki 
taįkadiąido slapi

Vokiečiai ■ nustatanti šie- 
'i^et, I3ftl naujasis parlamentas 
se^odėdžiaus; Berlyne. AiŠkina- 
mą,,<kad Amerika tebevengia į- 
tampos taį Maskva ir nesutin
ka. kad pariacnento buvimas

medžio šakelių 
buvimo kenkiąs 
kus, kryželius, n

. buvęs US1A 
ta,kad preri- 
ėmėsi taikos 

tadė oro ata- 
solcmtoriaM*-;

rugsėjo 8 
&kę ėmė 
> toliau. 
»ten gau- 
■rk Kloja

Atseit, kas neturį išankstinio 
npro pasakoti tik apie jam pa- 
rodytus puiidckriMi, tas .peteb- 
rijr gerų norų, iricfcioapri- 
lankymas^ ta su tofipu sritaĮ**-

ir papasakoti, to nQrai če*&tų 
virškrinko akyse blogi ir tam 
“kelias. į tėvų žemę” neatdaras.

'^TS-

(k’tovo jam į- 
|fefcr. U Thant, 
rijos,-Sovietų, 
£-.xb taip pat ir 
uties patarėjai 
ftesrt. kad oro 
itasesąs esmi- 
kurisun taikiu- aiškia, kad LBJ atsidūręs

Kas Lietuvoje pagefdaujami fr kas ne

N«w Yorice*_pratinamas prie TrffiUrau&Hūais ųr l.Š uuį. auto- 
didėjančių katastrofų. .Pernai busais). ; 
lapkričio '9laikė be elektros. 
Šiemet metus pradėjo bfe trau
kinių ir autobusų. Dėl elektros 
ilgai kaltininko nesurado, o kai 
surado. Con Edisono nepakan
kami rūpestingumą ar aplei
dimą, tai rūstybė jau buvo pra
ėjus. Šiemet sausio 1' nuo 5* va< šęs 30 proc., QuiH paskui nusi- 
iandos ryto pradėto traukinių leido nuo 4 dienų reikalavimp, 
ir autobusų streiko kaltininkas nusileido algų pakėlimo 10 

unijos; preriden- proc., o tau sudarytų miestui 
J - kuris W papildomų išlaidų 216 miL Ifies-
Įįįg unijos nariam tas^pasiūiė-55. mil., p sausio 4

32 valandų^vieatakų nota
nis. dalykas 
gam Vietas
mui. Jųpaš
vis dar laukj^komunistų apsi- Rusfcir. apsaųgtasekr. McNa-
CTolvrVianf , i£- "

83jnėtūs. Palaidotas 
j sėtarų koplyčios,, vie- 
klųtaėse Brocktone. 
Mgrotogas bus sekan- 
pBtaū numeryje.

Afrikoje su naujų valstybių Dahomoy 
teigimu atėjo ir chaosas, kū

rėme ir kuriuo norėjo pasi- 
audoti komunistai. Per pasta
bias dvi savaites trijose vals- 
?bėse Įvyko .perversmai, gi- 
antis nuo to chaoso. Uppe* 
•ha sausio 3 riaušes baigė ką- 
uomenė, paimdama valdžią.

W^kus nesmagumą pa- ktatalk 
’. arė ~ MtaMų' Akademijos. sėsi-, rR 
^■Įgrudfito 16. Girdamas aka- judėjimo 
hp^|p6 25metų nuopelnus, sųprpletari^ judėjimu”. 
!pžtai .“humanitarHuų makšty 'Hd'žodiiai reiškia: tie 

liudijo, rię tautinės fcuttūroo s 
btej annfrfl^ tięiriprfjsta komu- institotri 25 motus dĮrimC 
M ir HsmdionjAnot Soieč- įrodyti, kta/vta
tais, ' “BeM^amgą darbą atii- liotovivtautasnieįętati 
b Istorijos, lietuvių kalbos ir lud .Uėtyyo^0^llk<1 
jaratūros institutąi,

1 tast~ spręsdami ir mišviesda-
i lietuvių tautos, kultūras pai- Jniy interesų, takriMnimta 
fao klausimus”' (Tiesą ’ 1965- voliucininity gėdomis, }>,

vyriausios 
streiko ne] 
da f unijų _
rehce (H. Tribūne) pareiškė nu
stebimą, .kad prezidentas -John- 
sonas apema -t^Ja^rėikąT ne
vengdamas kamėtiApie’"plieno 
kainų kėlimą. ' -?v’ \ ?s.

Miesto chaoso virišūnės* atsi- su nuo ryto iki va 
tikrinai sutapo^sa nąu|o? miesto ? gėles, dėga žvakes, 
šeimininko atėjkiHV’kąi £k bu
vo išrinktas J. i^Žadsay, po sa
vaitės dingą dėk$a;*kai tik da
vė priesaiką it bfidaliai per
ėmė mies^^;5.vMandų din- SOVIf TUOSE 
gd šU$riekžn«r> WdėT. "

•mo valdymą, paskelbtos H. 
bune, atitiesė JT. Y. Times 
reiptas padėties vaizdus. JI 
nai lankėsi Vfetnfane, Indi-

vam.
1 tai]

per eUę s 
kalbinėjęs 
Lenkijofs, , 
Anglijoša 

QUiil redmĄo atlyginimą' pa- - <k^i kurie 
keiti 30 proi 
darbo savaitę 
Įtof dabartinių 40 valandų. (Mo-J 
"toris^as dabar valandai gauna. 
3,46 doi., konduktorius 2.82, 
autobuso šoferis 3 Ž2) Užsipra-

Gruodžta&l'Brocktan, Mass., mf 
^kryžiuotojo., .'Jėzaus -, seserų^ 
emtoiyne mirė'to vienuolyno nu 
ipeliooas tam/ -Jonas

Margueriter Higgigs,. suiattfciK 
45 metų, sauab 3 mirė - Tai 

<na iš eneign^tusių, talen- 
ygiausių, ir rim&ausų pobti- 
l Jaikraštininlaų, dalyvavusį 

. ip korespondentė Europoje 
trame pas. kare, Korėjos ta- 
| Vietname. Už Korėjos karo 
rašymus laimėjo " Pulitzerio 
Mniją. Bųrp ĮL Tribūne aftsto- 
Berlyne; Maskvpje, vfervo-

Kaišiadorių komsorgas — kom
jaunuolių organizatorius) .dabar 
Lietuvoje yra Valstybės Saugu
mo Komiteto pirmininkas. Ru
siškai sutrumpintai jo Įstaiga 
vadinama KGB. Anksaau ji ’bu-d 
vo MGB, MVD, NKVD, NKGB/ 
GPU, o pačioj pradSoj ~ Ne
lemtai visam pasauly pagarsė
jusi' CEKA (“ypatingoji komisi
ja”). Nepaisyt tos žigos įvairių 
iškabų eilės, 9aod^xmSns ir 
visi “saugotojai” vėl atvirai <R- 
džiuojasi čakisty varilu Ir, kvies
dami “gerų norų” lietuvius pas 
juos pasisvečiuoti, pasipašėko- 
ja, koki tebėra Lietuvoj vieš
pataujančių č^istų uždaviniai. 
Sako:

“Čekisto pareiga ne tik de
maskuoti nusSoMtėti. Šiandien

iKinijos atsto-
SAfrikoj sausio 
tbmenė paėmė

Streikas teismo pripažintas 
nelegalus. Už geismo spreddimo 
nevykdymą QuiM ir' dar 8 jo ” 
padėjėjai sausio 4 paimtįą ka- . 
įėjimą Bęt po poros vadandų 
kaflepme Quill buvo-ištiktas3. Šir^ 
diės smūgio. - -

Streiko diena patiem darbi
ninkam atsieina. 800,000 dol. ; 
(kiekvienam po 20-25 dol.). 
Miesto .prekybai ir pramonei 

kom. Kinijos vienos dienos nuostolis 100 mil. , 
Miestas grasina reikalausiąs' at- 
ly^itaK) iš unijos po’ 1.5 nafl. , 
už kiekvieną streiko di£ną. ;J. 
American siūlo ųnijų fon-dą€ 
konfiskuoti streiko išlaidom 
padengti. Viša ąjk 
mai vertina ,Qufll 
.{lik vienas televizijvo e _ e ■ _ -
tas prijražino jam-šios dienos kllFiy SOV. Spauda E
nuopelną: jo dėkajikviduoti dA=ČL^ > ; ‘ . i ’ \
bar traukiniuose; aižpųldinėji- Velykiai yra bažnytkaimis O tokios/š 
mai). ’ - , prie.. Alantos upeUo^ 13-15 ki-j tis tokia:A

Times kaltinu' unijų lometrų nuo Panevėžio į Ragu-
tylą" vos. pusę. Nieku Velykiai an^<į2-bavo Šv 

ią?- Tai; ve- čiau nebuvo garsūs. Q ir para- <}ie.
ą. D- Lįw- pija tebuvo nedidelė — vos po- po' a

pi—< dvijmergytės'fr -vie- 
4beraiukas, apie 11-12 me- 
— im^rdo riyg griaustinį 
griaučius. Apsidairė ir pa- 
ž ašūMh moters pavidalą. 
Hžiai'Na žemės, ant galvos 
ikas./ Pavidalas artėjo h'vai-
Jie išsigando ir leidosi bėg- vieta. Tačiau sovietinė spauda 

jėtųž ndškęlio kampo prieš ir valdžia ėmėsi kitos_taktikos 
£įŠU iš miško tankmės vėl nei -po41962 metų SkiemonŠĮ 
tef-pavidalas moteųs, kuri panašių įvykių. Tada ‘Viešo 

ranką, lyg laimindama^ je” icorespondentas V. Maūotas 
tiri pavžBhas ėmė ktiti^įr plačiai apsakė Marijos pasirody
mo vįį rūke. Rytojaus dieną sakydamas, kad tai Mėto
tą vietą mei^aites palydėjo to prasūnanynuė, išbarė pajo

ta iš motinų, Mergytės >ėl jos narius, kad jie su visatš ki- 
ttė apsireSkiaučią ir laimi- Ids ėjo wetą ke-
5ą rai*ą. Motina nieko ne^ teh- Greitai suprasta, kad

MrMŠdkMėOB* Jdiūof*a* ėmėsi Popiežius 'Munus^ energijai domi timdku, fcurio^'tikras .pa-:'kad jis* pd|l 
dĮiiouBafipėB akcijos dėl Viet- rodė inktajy^ ~deryb*w*- kSmi- 'teMoti^inujaš ^te keistis '.j deri
namo Idesrbų. Pasiuntė savo šio1 kreipę speriiĮi& j Sptrie? nes.’ Komunistai .laktoje savo utaifa 

digtaeMtas Har- -tų ir kom.' Ktoijde vyriausybes, re&alavimą, kad Ameržką pasi- V*«taamo Įd| 
‘Goldjtargą, McGeorge o taip pat Į 'šiaurės Vietnamo , trauktų iš Vietnamo. į 1^. .

Bitata* WiBi^ į Širap^ Ari- ir pietų Vietnamo. Bent penkis Prezidentas <iar tebe^ųrioa KODĖL LBJvi 
ją; AiAą, Amęrik4- ‘®e aBki’ kartus kreipėsi į prezidentą Stepute kelionės | š.' Vjetna-^ TAUPOS OF| 
no .Amerikos besąlygines dery- Johnsoną. mą vaisių Jiš. vyteta ten; sau- f. ;
bas ir. ieškojo paramos dery- Sausio 3 ir 4 prezfdbntas su- šioji. Nors oficialiai paskelbta, dir<>k.tAritĮ ;
tom dėl Yietaamo. į sMauki komunistę žmigiamo a*- kari“Selepinas taksis dėl para-

' “‘y* siūlymą i fret wa-;. į.
' vadriM) nenuoširdžiu propagan- \šhmgtone vis dar turima vilčių, - , , _-'jį

tik siaurar^ta buržuazijoc pra
simanymas.

Tuo Sniečkūs dri- kartą pa
liudijo, jog lietuvių tautinės kul
tūros dalykai, kuriais gadėfų bū- 
ti keičiamasi su Svetar gytač 
nan&taj betariate, yra pertai
syti, perdažą ir prikibti ra
sų komunistų skomui ir ittere- 
sam, ir kad tik p .r^iBti kul
tūros dalykai r- ten t^afi'bėš 
“mainuose” siūlomi, o neper- 
virškinti neturi būti primom: 
“mamų” šalys turi tik vienų ki
tiems nereikalingų “dovanų”. , .

mones kovoti
plieno, korporočfjes nutarfaną — kaHfomiioįa televizijos 
paketu plieno' kainas, kurios ir filmų atitartas Rooald Rea- 
gresia inftiadja. gan tas rtafatUBtonų kandida

tas Į gubernatorius. 4

čekistas siekia h- užširsti kelią 
nusikaitimams, laiku atškfeisti 
priešiškų elementų sumany
mus ir neduoti galimybės juos 
įgyvendinti. Tuo tarpu čekis
tams svetimas perdėtas jtario- 
gumas. Nekalto žmogaus ne tik 
negalima bausti — negalima if. 
nepagrįstai jo įtarinėti. Smom, 
tai anaiptol nereiškia, kad gįto** 
ma daryti tokias nors JkkM- 

namoL O pdtiku- pasirodymą refloa laB^ti (yto- das tikriems priešams”.
pataitė mtško e. &oe lyto® iaJfcomasi ir da- 0 tų žftrų pri^ų čekfetli ina- 

prestai baltas gė- bar <iėi įvykhuV^ykiuoee. Ne- to daug:, visi, kta drįsta riešai

, : , H■’ Sių. jv Žiugždos -ir K. Korsa-
, ,' B b vadovaujamų institutų vy-

. ' , ,‘ B rausias nuopelnas esąs “vienin-
srovės” koncepcijos taria-

r Vienin gos srovės” koocep- 
. I -P komunistai vadina įsitikini- 

na. tkad lietuviu tauta, nepai- 
B ėdamas sociątinių. skirtumų, vi- 

il^BBHHBBHBHHHHv :^a vieningai spyrėsi rusų ar
ĮMSatiečių ' viešpatavimui 

.dSl Vitatano taryto. lietlėvoj!).
- / - - o Sniečkus gyrė Žiugždos - Kor-

Jotas metodai — karo verks- nes jų p^.
5^ W. Lippmann (H. Tribu- esą. “Marksistinės - le-

“Kelias į levų &mę atdaras 
tekvienam”, — sako Randake- 
vičius,- “fcuris atvažiuoja su 
įtvira Širdim k* gerais norais”.

- ’’ Randate". KūTIUOŠ fetUViUS W
mis- šakyse-yra tų, kūne- ap- - v
šilanka šiandieninėje Lietuvo- $3¥Q DFICSdiS' 4
je, pamato mūsų gyvenimo tik- - ■ • 
rovę" Tai reiškia Sūri ir žavisi Randakevičiaus * pare&m 
yisktac, ką įo pareigūnai pri- pa^eHrti metinBų^Ė 
lygtinai rodo. - \ ' A
“Geri norai” jam yra tik tų, kevičius (prieš 25 metus buvęs 

per kuriuos “daugiau emigran-
4 iš gyvų liudininkų lūpų Iš
girsta apie mūsų krašto pasisė
tomis”.

r--



AVEN. RE ALT Y
JOSEPH ANDRUSISReal Estete

TeL VI 7-447

Avenue 
Street.

painius uždavinius. Ateinantieji 
metai gali būti atidžiai Svarbių 
sprendimų metai daugelyje pa
saulio sričių. Šimtas milijonų 
centro ir rytų Europos žmonių, 
kerbiančių sovietinę tironiją, 
lauka laisvojo pasaulio morali
nės ir politinės parąmos savo 
kovai dėl prigimtųjų temų bei 
laisvių atstatymo. Pone Prezi
dente, mes tikime, tad Jūsų-va-

nanariės yjįramog, Atsiliepkite, 
prašydami siuntinėti, btatetenį; 
paremkite šį darbą anka. Visais 
reikalais rašyti: Rezotiuojoms 
lieinti Komitetas, Post Office

Kaina 12 dol.. iškaitant 1 bonką degtinė* 10 as
menų stalui. Bilietus reikia įsigyti iki sausio 17 
pas B. Kidolienę (tel. HL1-3804) ir P. Ivaškienę 
(tel. yi 6-8320).

>je, turinti
* at ;

187 ORCHARD ST., N. Y; C. - ; 1&GR 7-I J3C
. .. DIDMENŲ IR MAŽMENŲPRĖKYBA ; V H 
‘. -^-DIDELIS MSlRINpMAS^AUDINIŲ -<,\

• V.yrų ir nKiterų eilutėm j aų^U*tąm, riikEtaėm ir kt'
• Audiniai angliškos ir viriioėąA^rios, šilko, medvilnė 
•' Specialiai žeinos Jcmnos rijmčįąnt audinius į ęįšen
• Mes padidinome savo patalpa*, kad galėtume geriat

patarnauti klijentams. ,i< pasižiūrėti

Kalėdų Šventės praėjo, bet 
jų dvasia Vakarų pasaulis tebe- 
gyveoa. Tad, žodeįapie ją. <

Kai žydų tauta merdėjo sve- 
timęj* okupacijoj, tamsią irty- 
iiąją naktį virš Betliejaus pasi
rodė žvaigždė. Ji nušvietė, kelią 
išminčiams ir piemenėliams į 
Kristaus prakartėlę. Naujagi
mis kilme, amatu ir turtu, ’ko- 
munistų žodynu tariant, buvo 
pmlptaTŠkesnis už skurdžiausią 
jų dabartinio “rojaus” proleta
rą. Vėliau vienintėlė nuosavy
bė buvo Jo kūną^pridengiąs rū
bas, bet'ir jį vienas Jo kryžiuo- 
tojų pasisavino. Kristus gimė ir/ 
mirė beturčiu.

To nežiūrint, 
okupanto gujamas iš Lietuvos. 
Kalėdos 'priverstina darbo die- 
na Lietuvoje. Kristus okupanto 
nepakenčiamas dėl to, kad pa< 
skelbė pasauliui, teisingumu pa
grįstą taftą. Tokios taftos Lie
tuva, Vietnamas .. ir eilė kitų

Tolstojaus rašti 
gerąjį Martyną,’ 
davė pavargėtia

Prezidentui v Johnsonui Pa - 
vergtųjų Seimo Naujųjų Metų 
telegrama rašė: • '

mūsų prašymą istejsvniti 
Lietuvą — aftreipsite tinkamą 
dėmesį. i. . • ••

Visųmokinių parašai,... '
Įšio turinio laiškus iš Jung

tinių Tautų greit buvo gauti at- 
sakymai, kuriuose pažymėta 
laiškų gavimo faktai ir primin-

G avėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijenų pamokinti. 
cfeiihiK ir tilraJiiė priytatymny Vaši aųn^niai. 

apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštas 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamam kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų musų skyrių.

Visas rezcdŪK^g pravedimo 
žygis yra nepaprastai didelės 
apjm*ū»*ų jr ėją. reikia dąiig dar- 

As youprobabiy knowA Se- bd rankų ir visos galimos fi- 
nator ThoBMjfea.: Dodd nrtro- 
ddcedtoAW8t a Se
nate Concarrect Resolution (S. 
Con. Res. ^l't ’tiiat calls for 

freedųpi ter iJtinftnia, Latvia, , ..... ___
and Estimku Ti^ežv^otber U..S. Box 7^048, Loė Angeles, Cali- 
Senators joiųėį Šen. Dodd as co forma, 90007. ;■ IT.

Amerikos oęganfaadjų, kūkraš- 
tinmkų ir Amerikos lietuvių. "•ii. jų įįįįM 

Siemettas p&tBtaiinas ypač di-, .,
dingai , praskambėjo - įvairiose vo •eniioiftaą v šteuire&iduL 
vietovėse. Tomis progomis pri-į. taĮĮktfai lai
minta lietuvių tautos ‘ilgų me- rbr vabtybėse yrą d*ug pabal
tų kryžiaus kelias ir jos tebesi-.'f? „
tęsianti skriauda. Dargi jauni- ”/ -'ląąiriiiią*6*p 
mas į tas veiklos gretas didin- . - ,-^>7 'reBibd'-*’-••
gai įsijungė. Tad ateities veL L«ddinį^i0teflB»tijųL reikalui 
kla dėl žmogaus ir valstybės teį- šteMųteteri 
šių atstatymo Nemuno -krašte .ptįdOdMlJ 
užtikrinta. *■ ' ‘‘

Vakarų vokiečiai atlygina na- 
cių nuskriaustiesiems. Jie dargi. 
ryžtasi -sukelti fondą atlyginti r B ’ 
už nacių karo metu iš Cęnstąr' .Wr 
kavos šventovės pagrobtus dej- fl 
mantus. Kada, o - kada; bds W 

Jo atminimas okupanto gražinta .pagrobtas ■ 
Lietuvos brangiausias- deknan- 
tas — jos laisvė ir <neprifclau- !' W. 
smnybė? ;>v <

Lai^p^sg Tdėtuvos pareigū- ą|
* Įerftos jįetuviai tęs pa- 

stangas betūvių, tautos ssiilg- 
tai dienbi, priartinti. , 

• TAčkime būsimu Lietuvos S ,
Esame N. Metų? pradžioje. Ar prisikėlimu. Pasišvęsfcime jį į- ■ 

tuonū džiaugtis ar liūdėti? Tu- gyvendinti? Nauji Alėtai ”tebū- 
rime’kuo džiaugtis. Praėjusių niė lietuviams Tėvynėje irtrem-— 
metų bėgyje patirta daug ir. pa- tyje lengvesni. Te jie priartina 
kaitetino pgTankMfiriaL “lietuvių jiems tikrosios laisvės"rytą. : -Q

LECOROONBim 
naujose patalpose, Burgundy salėje 

, ~ Jarrartca Avė. ir W0> ttrvct kampas 
WOODHAV£N, N. Y. ./

H *-6245

N.seo68

ir pats tuo- 
išvydo Kristų, 

scenkr pritaikė ir 
J. Kerbeftenė. Po 

vaidinimo vaišių meta prie ęg- 
Svenčiy atačšbgo* šv. Anta- lutės taip pat buvo programa 

iš kalėdinės muzikos, damų,

VHMONSS MEDŽIAGOS JO ŠŲ ARUMSSKMS 
' aaoumcnros« vjetįhS * '

■.i Pavergtųjų Tautų Sėtino pir- lyje išnyks "tamsybės ir prie- 
minhkss V. Sidzikauskas Siau- spaudos jėgos.
jųjų Metų . telegramoje Popie-
-žkti Paųfiui VI rašė:
/-r'jūsų. Šventenybės jaudi

nantis b* 'daug pasakantis lai
kos šauksmas ryškiai pabrėžia

cfiio' Ž^ Evakm'ėse mokiniams 
buvo suruošta išleistuvės su 
kalėdine programa ir važėmis. 
'Tą progą mokiniai nevaidino 

apie

Lietuviu Motery Klubų Federacųc 
New Yorko Klubas '

Apdraudimas gyvybės, nam^ automobDių, baldų ir k. Namų pat 
davinys, apdraudoe, Ix»cmaeTax užpildymas. Mutual Punds —~P! 
pigų investacijos. .X. ■' * •“

jr»«<tun nuo frIktiTval.; *«ttadieuials iki 6 vai poĮnet.

Šv. Antano pranciškonų gim
nazijos mokiniai, pastebėję 
spaudoje Laisvės Žygio Komite
to paraginimą, parašė laiškus 
Jmįtaaų Tautų generaliniam 

sekretoriui U Tautui, generali
nės asamblėjos pirmuiiftui A 
Fanfaniui k 24rių specialaus 
komiteto pirmininkui S. Couli- 
bafiui Laiškai, kuriuos pasirašė 
visi mokiniai, pasiųsti gruodžio 
pradžioje, gimnazijai minint 
Lietuvos kariuomenės šventę. no gimnazijoje ■ baigiasi sausio

turinys yra ♦«*$• * 9. Pamokos prasideda sausio ^deklasnari^, sveikinimų. Pabai-
' 10 d. Kadėdn atostogos šv. An- goj visi mokiniai buvo apdova-Jūsų Ekscetenaja, tano gtamaajoj^Sjo^uo- Mi. <kn->.

• Mes, šv. Aa^aoo gimnazijos >"* ■' ■? ■
moksliai, nutarėme rašyti jums »v i- ’ » ’
šį laišką ir prašyti užtarimo Lietavoic Nykštuko kavine vwkam 
Lietuvai, jau 25 metai paverg- ' * J
tai komunizmo. -Vflmuje įtarta priešmokykli- doitate b^įi^pBas, gMįs būti rei-

Šv. Antano gimnazija Ken- nk>' ir mokyktinio amžiaus iaį ka&nrgas; ypač ten, kur^sitt^ą 
nebųokporte, Maine, yra įsteig- lom kavinė,,pavadtirta- NyjcŠtu- 'normalių šeimos gyvenimo są- 
ta užgydi lietimų kultūrai tarp ku. Kavinę reorganizavo gabios lygų. Jei tokia karinė sunarna 
hetuvių kBmės £j 
guma mūsų tėvų buvo privers
ti palikti mylimą ląetavą ir 
bėgti nuo*Virinus komunistų 
vergijos. Po H pašaulinio karo 
jie buvo priimti į Jungtines 
Amerikos Valstybes. .

Mek augdami laisvėje, labai 
skatMhai išgyvenome savo .tau- 

įjjgm broiiams Lietuvoje, ir 

mes visuomet atei * 
ti, kąd jiems būtų

^Naujųjų Mėtų proga leis- 
-kąnį' ir kivirčių alinamo ir poli- kitę pareikšti Jums savo geriau- 
tinių> ūkinių bei ^ooMhhu ne- sius linkėjimus sėkmingai 
tei^bių slegiamo Šių dienų ^a- spręsti mūsų laikų diktuojamus 
šaulio tragišką " padėti. Paverg
tųjų Seimas linki, kad ateinan
tieji metai iš tikrųjų prsriėtų 
naują tarpsnį žmonijos taftos 
ir teisingumo (lūkesčiams. Pa
vergtųjų Seimas linki, kad jo 
negęstanti viltis — išsilaisvini
mas centro ir rytų Ėdrios 
šimto milijonų žmonių, atimtų 
visas pagrindmes teises ir lais
ves, taį> pat laisvę garbinti Die
vą ir nndties bei žodžio laisvę, dorinijama didžiosios Amerikos 
— ateinėnčiafe metais taptų tauta pastoriai rems laisvės jė- 
reriybe, nes teisingos ir pai- gas ir padės mūsų netirimingie| 
varios taftd^ žmonija gali tikę- siems^ broliams laisvę ir laisvą 
tis sulaukti tik tada, kai pašau- apųisprecriimą laimėti. .

ttetuvės, darban- ne puriau Jtenamiams vaftsns, 
riešojo mąjįimmo tai ji, būdama tik viena tokia, 

tinką kaip pramogos Wrt* 
Karinėje tiekiami pagal spe- '‘naujosios klasės” šeiipų 
£u*<Tteeptiis- praminti vai- toms. Bet k šiuo atveju ji tikT 

kam patiekalai- javinės bridai, nekritimam turistui sužavėti. 
SŽL" " - Prie* metus sn virtum V*'

Siųskite į Lietuvę ir SSSR .
>VAN^ SIUNTINIU 
» paltui, kostiumui ar suknel 
‘išsiuntimu tuojau* Išpardaviin

COSMO5 J?ARCELS EXPRESS COI
ATHOL, MaM. — ŠI Mt. PŪMiinf Street 
BMtoa 18, Matek, — 2T1 Shawmut Avemie ---------
SO. BOSTON 27, Mas&,327 Wett UnMN»way-------
BffeOdKLYN 11, M.Y. — S70 Union Avehue ... .. .. 
8BOOKLYN 7, N.Y. — 600 SMtter Avenue-------
BUFFA1.O S, N.Y/^- 332 FHImore Avenve .......... 
ėftOCAGO 22, 1IL 
OHICAGO 8, ilL - ......
G1.EVELAND 13, OH&-ėOVLttefary Rond----- ....
PETRO1T, Mfeb. — 73^maMsan 
GBANP RAPtDS, Mteh. Brida«TBkN.W. GL 3-3256
HARTFORD te, Conn. — 200 F^ankUn Atel. 233-3030,2464)215 
HAMTRANCflČ' Midi. — 11333 Jo«." Campau „..—TO 7-1Ž75 
IRVINGTON 11, N.J. — 762 SpringfieM Avė.ES 2-4685 
^AMEWOOti, NJ. — 126 - 4th Street------------------ - FO 3-8569
iegų ANGEt-tS 22, Calif. — 960 Se. Atlantic BlveL .1 AN 1-2994 
IteVVARK 3, N-I. — 428 Springfieicl Avenue----------  Bl 3-1797
NEW HAVEN, Conn. — 509 Conąrete Avė. LO 2-1446
NEMT YORK, N.Y. 10011 -- 108 Sft* 14Ūt StrnB*fc:CH 3toB 
NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avemte —^...Lx-. AL 4-6456 
PASSAIC, N-L— 176 Market 6t»eNf.. 
bATERSON 1, N-I. — 99 Main Strėet 
PH11AOELPHIA 23. Pa. — 525 W-e* 
P1TT8&URGH 3, Pa. — 1307 £. Cari» Street HU 1-066 
SAN FRANC1SCO, Calif..— 2076 Sotter Street----- - Ff 6-1571
WATERBURY, Cpnq. — 6 John Street____ ________ PL 6-67*6
VVORCESTER. Mase. — 174 Miltbury Street--------- SW *28B
YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenuk---------- Rl 30440

veBk* mo 
tlato demdustr 

__ _ • '■ fiimo jm«
Šiuo laišku auoširdžiai pra- je, 4r B 

tomeJtręridi į Jungtinių Tau- medalį s 
tų diųbo^R^ Ueteras, L«V lomu. M 
rijos ir Estijos nMa$a,
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I Džiunglėse dar viešpatauja laukiniai įstatymai
Kai mes girdime antropolo

gus ir šiaip pažįstančius Nau
jąją Gvinėją tvirtinant, kad ši 
sala dar tebėra akmens am
žiais kultūroje, turime -prisi
minti, kad tai nė kiek neperdė
ta. Tikra akmens amžiaus dva
sia viešpatauja visose vietinių 
srityse. Net pati gamta dar nė- 

' ra visiškai žmogaus užvaldyta. 
Srauniausios upės neturi til
tų (išskyrus kai kurias pakraš
čiais arčiau Pacifiko). Džiung
lėse nėra visiškai jokių kelių. 
Didžiausi žemės pilotai stovi ne
išnaudoti. Niekas nekontroliuo
ja malariją sukeliančių uodų. 
Giliai džiunglėse dar viešpataų-, 
ja laukinių įstatymai: ritualinis 
žudymas, kanibalizmas, juodoji 
magija ir k.

Tačiau vietiniai žmonės turi 
šiek tiek savigarbos, nes vie
nas man pastebėjo, kad jie nė
ra grubios akmens kultūros: 
‘-‘Mes esame tašyto akmens kul
tūros” — pasigyrė. Ir tai tiesa. 
Pernai, kai aš keliavau giliai 
džiunglėse, mačiau daug kirvu
kų, durklų ir statulėlių iš gerai 
šlifūoto akmens. Bet laikai kei
čiasi -labai greitai. Kiekvienas 
vietinis rūpinasi iš australų val
džios įsigyti geležinių įrankių. 
Jau užtiksi giliai džiunglėse- kir- 
<vių, peilių, puodų, vinių ir 
durklų su užrašais: .“Made in 
England’*. '

Kaukolės vietoje kibiru
Naujosios Gvinėjos žmogus, 

kuris priklauso melanėzų ra
sei (visos kitos pietų Pacifiko 
salos į rytus yra apgyventos po- 
linezų rasės žmonių) nesukūrė 
visiškai nieko. Moliniai puodai 
yra naujųjų laikų išradimas. 
Prieš penkiasdešimt metų vie
tiniai naudojo žmonių, savo gi
minaičių kaukoles nešti vande
niui, įpilti skystam valgiui. Dar 

-■ šiandien matosi kaukolių džiun
glėse. '. L '

Iki pirmojo karo čiabuviai ne- 
iaidodavo savo mirusių. Kada 
vokiečiai užvaldė salą, paskui 
australai, tai jie privertė u®-’ 
kasti negyvėlius į žemę. Pir
miau jie padėdavo mirusį ant 
aukšto stalo lauke ir palikdavo, 
jei buvo kaimelyje kaukolių sto
ka. Ekvatoriaus saulėje ir sut
roje lavonas supūdavo labai 
greitai. Tada moterys pasiimda
vo kaukoles vandeniui nešti, o 
vyrai blauzdikaulius naudodavo 
ietims. Jei negyvėlis priklausė 
priešingai tautelei (čia yra apie 
750 tautelių), tai kaimelio bur
tininkas išgerdavo jo smege
nis, o kiti lavoną suvalgydavo. 
Bet paprastai, jei kaimely bu
vo kaulų ir kaukolių perteklius, 
■tai mirusį išnešdavo giliau Į 
džiungles ir numesdavo.

Daugumas tautelių turi pap-
- rotį žmonių galvas rinkti, prie

šų ar draugų, ir laikyti paka
binus namuose. Kai jaunas ber
niukas pereidavo iš vaiko į vy-

ro amžių, jis turėdavo parnešti 
ir pristatyti burtininkui nors 
vieną gaivą. Tik tuomet jis-gau- 
davo vyro titulą. Šiandien val
džia smarkiai baudžia tokius žy- 
gius. Dabar užtenka, jei jaunas 
vyras parneša namo riebią lau
kinę kiaulę.

Keliaujant po įvairias .pietų

Misijos tarp velnio garbintojų 
T. Pius Sarpnickas, O.F.M. 
Laiškas Iš Naujos Gvinėjos

Visą pasaulį valdo velnias
Kitos mažaikultūrių tautelės, 

kaip antai, eskimai Aliaskoje, 
samojėdai Sibire ir net Ugnies 
žemės žmonės turi susidarę į- 
vadrių, teorijų apie įvairias gam- 

__ ___ tos jėgas. Jie bando išaiškinti 
net piešinių. Naujojoje Gvinė- Uogaus kiknę, žemės drebėji- 
joje randi Hk daugybę kanko-^ Perkūną, saulės ir mėnu
lių, kaulų (ap^aužtų?) ir labai ' ™ XT

ma paprasčiausiais įrankiais iš- primityviškų lūšnelių. Jokių ki- 
kalti iš akmens ir nastatvti to- tu kultūros paminklu.

bė kultūros paminklų. Velykų 
saloje stovi keli šimtai labai 
aukštų stabų, pastatytų maž
daug prieš 500 metų. Archeolo
gai nesupranta, kaip buvo gali-

kius milžinus stabus, apie 80 pė
dų aukštumo. Tahiti, Samoa, 
Tonga, Hebridų ir Havajų sak
iose randama sugriuvusių seno
vės šventyklų, ^ažių puodų,

T£V. PIJUS SARPNICKAS, O. F. M., su pranciškonų misijos vaikais Naujoje Gvinėjoje.

NAUJOSIOS GVINĖJOS džiunglėse, tSv. Pijus Sarpnickas, O. F. M., dešinėje.

SIBIRO
Maldaknygę išvertė žymi len

kų poetė Zofja Bohdanowiczo- 
wa, gimusi Varšuvoje (1898) 
■bet jaunystę praleidusi ir moks
lus .išėjusi Vilniuje. Pamėgo ji 
Vilnių ir savo poezijoj dažnai 
Vilniaus kraštą vadina “Meilės 
'kraštu’ (Ziemia milosci). Jospoe- 
tinė siela stengėsi apglėbti vi
są žemę ir į ją išlieti savo mei
lę. Buvo praktikuojanti katali
kė ir gyvąjį tikėjimą pynė į 
poeziją. Savo darbus spausdino 
periodinėje lenkų spaudoje, yra 
išleidusi ir atskiromis knygo
mis. Daug dalykėlių sukūrė 
tremtyje, pradžioje gyvendama 
Anglijoj, vėliau persikėlusi Į 
Kanadą, kur palaidojo savo vy-

MALDAKNYGĖ LENKIŠKAI
f - .

rą: Grįžusi Anglijon, sunkiai 
susirgo ir buvo operuota. Po 
operacijos, sveikatą betaisyda- 
da, giliu įsijautimu 1965 metais 
išvertė i lenkų kalbą Sibiro lie
tuvaičių maldaknygę.

Londone veikia lenkų-lietu
vių A. Mickevičiaus draugija, 
kuri šiomis dienomis išleidžia 
Sibiro lietuvaičių maldaknygę 
lenkų kalba. Lietuviai tą len
kišką vertimą laiko tobulu, o 
lenkų laikraštis “Dziennik Pols- 
ki” jį vadina meistrišku, meile 
persunktu darbu, nes poetė ver
tėja tą knygą ne tik vertė bet 
paskutiniomis savo gyvenimo 
dienomis iš jos ir meldėsi.

Naujasis vertimas papuoštas

VAIKŲ GRUPĖ po įtvirtinimo parapijo* jnblll«jau» proga. Paskutinėjo oiiėje kancleris prel. L. Hoffman, 
vyskupai F. H. Greteman, J. M. Mueller, klebonas S. Morkūnas.

Aušros Vartų Marijos pa
veikslu, leidžiamas lenkų spau
dos draugijos “Veritas”. Jai gra
žų Įžanginį žodį parašė vysk. 
W .Rubin.

Lenkiškojo vertimo pasirody
mu rūpinosi Londono lietuviai, 
ypač R. Baublys,. Jie jau išpla- , 
tino visą britiškąją Sibiro mal
daknygės laidą ir 1966 metų 
pradžioje planuoja išleisti H lai
dą.

Kun. J. Petrošius iš Pary
žiaus taip pat praneša, kad 
1966 metų pradžioje išleidžia
ma Sibiro maldaknygė prancū
zų kalba. Šia laidą prancūzų 
jaunimui gražiu Įvado žodžiu 
pristato Paryžiaus kardinolas 
Maurice Feltin. Į prancūzų kal
bą išvertė prel. A. Bačkis, ver
timą patikslino “Etitudes” žur
nalo redaktorius.

New Yorke knygų leidykla 
“Romuva” sausio mėn. išleidžia

lio užtemimą ir tt Naujosios 
Gvinėjos žmogus apie tai nie
ko nežmo,nieko negalvoja ir 
jokių teorijų nesudarinėja. Ka
da aš klausinėjau vieną patiki
mą čiabuvį, seną katalikų, kas 
sukelia žemės drebėjimą (čiar 
žemė dreba labai dažnai), jis 
atsakė: “Mi no save. Guria - i- 
kam mi hait”. (Aš nežinau. Kai 
žemė dreba, aš slepiuosi).

Sunku yra išaiškinti tiem 
žmonėm Dievo sąvoką. Jie jo
kios dievybės nepažįsta. Jų gal
vojimu visą pasaulį valdo vel
nias (Tambaran). Jis yra bloga 
dvasia, galinga ir labai kenkia 
žmogui, jei jo negarbina. Gar
binimą sudaro įvairūs papuoši
mai- Tambarano statulos ir vi
sokie dainavimai ^ vaikščiojant 
ratu, visaip kraipantis ir plo
jant rankom. Jie neigia pasako
jimus, kad kadaise gyvi žmo
nės buvo aukojami Tambaran- 
Velnio garbei.

Dievo, kaip gero Tėvo, my
linčio savo kūrinius, jie nepa
žįsta. Kraipo galvas, kai aš jiem 
per katekizmo -pSmbkas pasa
koju, jog yra dvasia, vadinama 
Dievu,» kuris labai myli visus, 
nori jiems gero ir' po mirties 
nori visus pasiimti pas save, 
kur gyvenimas yra amžinas ir 
be kentėjimų.

Jų pomirtinio gyvenimo są
voka yra labai miglota?-,Ę?ai ku-' 
rie man sako, jog miręs žmo
gus tampa pikta dvasia ir ken
kia gyviems. Kiti teigia, jog mi
ręs žmogus yra miręs žmogus, 
t.y. pranyksta kaip rūkas.

Sielos sąvoka labai neaiški. 
Apie gerų' darbų reikalingumą 
man nepavyko nieko sužinoti, 
nes jie lo~nesuprant£ Jie pa
žįsta kai kurias taisykles, ku
rios reguliuoja moralinį gyyęni- 
mą. Tačiau čiabuviui laikoma 
negarbė turėti tik vieną žmoną. 
Jauni berniukai ir mergaitės 
gyvena labai laisvą gyvenimu. 
Taip yra beveik visose pietų 
Pacifiko salose.

(Bus daugiau) ’

I966 m., sausio 5 d., rtr. 1.

Kultūros židinio idėja 
(arch. A. Kulpavičius) ’

.VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME
KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• . PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS

• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

KĄ PASIRYŽO M E - Į VYKDYSIME!

DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA X
ŽEMES-SKLYPUI PIRKTI'

-------------------- - — _
TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BR00KLYNE (BUILDING FUND)

Siunčiu atiką: ..........  statybų fondui ir prašau įrašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius j:

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

’' - Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui............. i.

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

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deduetible)

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Kambario Spintos

antrąją laidą “The Living Tes- 
tačient of Faith and Courage”. 
Pirmoji laida, 2,000 egz.,‘ buvo 
išleista dr. K. Valiūno ir kun. 
L. Jankaus lėšomis ir išdalinta 
1965 metais Bahfo rėmėjams; 
antroji laida bus pardavinėja
ma. Šiame leidinyje atspausta 
Sibiro lietuvaičių maldaknygės 
padidintas originalas (fotosta- 
tas) ir pridėtas stambiu šriftu 
angliškasis vertimas. Knyga yra 
albumo formato ir išvaizdos, iš
puošta originaliomis daiL 
Osmolskio užsklandomis, 
teksto, dar turi šv. Tėvo ir 
tuonių kardinolų įvado 
džius originalia kalba.

Kun. L. Jankus

P. 
be 
aš- 
ŽOt

Parapijos auksinio jubiliejaus minėjimas
Sioux City, |owa. — Gruodžio 

19 šv. Kazimiero lietuvių para
pija minėjo savo auksini jubi
liejų. Vyskupas J.M. Mueller au
kojo padėkos mišias, ir suteikė 
Sutvirtinimo sakramentą 60 vai
kų, 6 suaugusiem ir 7 konver
titam — didziausei grupei pa
rapijos istorijoje. Mišiose daly
vavo ir augziliaras vysk. F.H. 
Gretęman, visa kurija, keletas 
pkČlanj ir daug 'kunigų. Pa
mokslus sakė kun. L. Mustei
kis (iš Omahos) lietuviškai ir 
kun. dr. J.K. Lafferty, diecezi
jos katalikiškų mokyklų vy
riausias inspektorius angliškai, 
švč. Trejybės kunigų seminari
jos choras gražiai giedojo. Oras 
buvo gražus, tartum prieš Ve
lykas. Bažnyčia buvo pilna žmo
nių'

Popiet parapijos salėje įvyko

banketas, kuriame dalyvavo 
abu vyskupai, prelatai, kunigai, 
parapiečiaS^r svečiai. Banketo 
vedėju buvo kun. dr. L. Hoff
man, diecezijos 'kancleris.

Gautas šv. Tėvo Paulius VI 
Apaštališkas palaiminim a s . 
Sveikino vysk. V. Brizgys, kan. 
F. Kapočius, šv. Kazimiero se
serų vyresnioji M. Adorata, Nu
kryžiuotojo Jėzaus Seserų —M. 
Elžbieta, benediktinių — M. Ra- 
phaela, Lietuvos atstovas p. J. 
Kajeckas, Leonardas Valiukas, 
dailininkai: A Valeška ir An
tanas Rūkštelė, inž. A. Didžiu
lis. Be to, sveikino Iowos guber
natorius H.E. Hughes, senato
riai Jack Milter, B.B. Hickenloo- 
per, kongr. 3.L. Greigg, buvęs 
kongr. C.B. Hoeven ir daug 
kitų. . (K.)

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

' JAV-se
A D O L F S C H R A G E R F U R N IT U R E, Igc. 

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

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

iki 6 v. vak

s.
Svarbus leidinys jūsų sveikatos apsaugai ...

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI
Tu gali pramatyti savo širdies priepuolį ir jo išvengti. 
Tokio vardo knyga jau atspausta. Joje sudėtos naujausios 
mokslo žinios apie širdies priepuolių išsivystymą ir apsi
saugojimą nuo jų. * . .

—— Knygos kaina $3.75 —
Užsakymus siųskite leidėjo vardu: Mr. B. GRAŽULIS, 
2546 Lorain Avė., CIeveland, Ohio 44113
Platintojams nuolaidos. New Yorke šią knygą jau dabar 
galite gauti: AIDF&ROMUVOJ ir DARBININKO admi-‘ 
iristracijoj, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221.

sesmDieninis

2 s ns |O!6 SCHLEIFER ROAD-
L ~HILLSIDE . N-J-07205 -
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20 metų prie “Žydinčio Nemuno”
1945 metų vasarą, vos karui 

- pasibaigus, Hanau lietuvių sto
vykloje įsikūrė “Dainai ' 
samblis. 1946 ten pat į 
kilmingos (ansamblio 'krikšty
tos. Jaunas “Dainavos” an- 

^samblis sau motto pririnko — 
“Su daina į laisvę”.
'Anais pokario 

kiekvienoje. Ji^ti 
" stovykloje kūrėsi čhorai ir an

sambliai, ir tada, tikriausiai, gal 
niekas nepagalvojo, kad “Dai
nava” liks pačiu brandžiausiu 
meno vienetu, kuriam bus lem
ta suvaidinti neeilinį vaidmenį 
tremties ir išeivijos ‘lietuvių 
'kultūros istorijoje. .

Šiandien ansamblio dvide
šimties mepą kelias jau nuei
tas, ir tos Sukakties minėti mes, 
Chicagos ir apylinkių lietuviai, 
sausio 15 ir 16 rinksimės į Ma
rijos aukšt. mokyklos salę, kur 
“Daįnąva” savo dvidešimtme

ti čio sukakties iškilmėms stato 
* ^atnaujintą G.- Veličkos muzikinį samblio talkininkas rež. Gaspa- 

veikalą “Nemunas žydi”, su 
■? naujomis dainomis, tautiniais } 

■ šokiais, Motinos vizijos baletu. ? 
Šį kartą veikalą palydės nebe 
pianinas, bet 29 žmonių simfo- 
ninis orkestras. "

Dvidešimtmečio sukakties di
dinga muzikinė šventė įvyks be < 
jekių kalbų ir pompos (atskira 
akademija rengiama dviem sa
vaitėm vėliau šv. Kryžiaus pa- ’ 
lapijos salėje). Juk “Dainava”,, 
nors ir didžiulius darbus atliku- i 
si dvidešimties metų kelyje, 
šiandien savo narių sąstatu ir 
kūrybiniu pajė^ūmu yra 'dar 
stipresnė, kaip kad buvo anaas 
stovyklų metais, kai ansambliui 
su “Kryžkele” ir kitais <auuziki- 
niais veikalais .ar koncertais te
ko aplankyti beveik visas lie- .1 
tuvių tremtinių stovyklas. Tad 
jos laimėjimus, jos kūrybinį 
potencialą daug iškilmingiau ir I 
■nuoširdžiau bylos jų darb& vai- i 
šiai — tos dainos, kurios skleiŠ- 
sis nuo scenos, tie “Žydinčiojo' 
iNemųno” vaizdai, vienas po ki
to plaukdami pro žiūrovų akis.

Reportažas iŠ Chicagos

an- 
iš-

‘tais -beveik 
^tremtinių

Dvidešįmtmečio kelyje, kurio 
sausos statistikos čia neminė
siu, būta ir" smagių ir liūdnų 
akimirkų'.' Vieną iš smagiausių 

■"'žinių/kad trys dainaviškiai^ — 
Elena Krasauskienė, Aleksas 
Smilga ir Albertas Stočkus — 
1945 m. įstoję į ansamblį, iki 
šios dienos be pertraukos ja
me tebedainuoja. O šalia jų ir 
kitų pirmūnų jau šiandien sto
vi tankios eilės to atžalyno, ku
ris 1945 dar nebuvo gimęs.

Skaudus ansambliui 
1964 kovo mėnuo, kada 
nybėn iškeliavo ilgametis 
navos” meno vadovas

buvo 
amži- 
“Dai- 
muz.

Stepas Sodeika, iš anksto pra- 
matęs “Nemunas žydi” spektak
lius dvidešimtmečio koncertui. 
Prieš tai ątsiskyrė su šiuo pa
sauliu ir “Nemunas žydi” auto
rius, anksčiau buvęs didelis au

ALEKSAS SMILGA, Dainavos an
samblio dabartinis pirmininkas, be 
pertraukos dainuojąs nuo jo įsikū
rimo dienos.

Bet Stepo Sodeikos užsiau
gintoji nauja jėga — muz. Al
gis Šimkus, o kiek vėliau iš Ka
lifornijos atvykęs muz. pedago
gas Petras Armonas stojosi, lyg 
tie didieji stulpai, nuo kurių 
ansambliečiai ne tik ikad nebė
go, bet dar labiau spietėsi ir 
gretos ėmė didėti. Šiandien an
samblyje jau yra arti šimto bal
sų. Jam, vadovauja^- “Dainavos” 
meno '•Vadovas muz. P. Armo
nas, a. a. Stepo Sodeikos ben
draamžis ir muzikos studijų 
draugas. Tad P. Armonui ir 
tenka įvykdyti Sodeikos testa
mentą — dvidešimtmečio su
kakčiai pastatyti ?‘Nemunas žy
di”. Tarp artimųjų P. Armono 
talkininkų šiame dideliame dar
be minėtini veikalo muzikinis 
atnaujintojas J. Zdanius, chor
meisteris P. Vacbergas, rež. K. 
Veselka, dail. J. Daugvila, taut. 
šokių mokyt. N. Pupienė, balet
meisteriai J. Puodžiūnas ir G. 
Giedraitienė, akt. L. Barauskas, 
sol. N. Linkevičiūtė, “Daina
vos” valdyba ir visas didysis an
samblis.

“Dainavos” ansamblis Chica- 
goje reziduoja nuo 1951. Be 
dešimčių pasirodymų mūsų 
miestelis yra aplankęs beveik 
visas didesnes lietuvių koloni
jas JAV ir Kanadoje. Visur be
galės draugų ir gerbėjų. Bet jų 
didžiausia minia yra Chicagoje. 
Vos atspausdinus “Jtfėmunas žy
di” spektakliams^ bilietus, jų 
pareikalavimas pasidarė • tdks 
didelis, jog šiandien jau aiškų, 
kad į du spektaklius (salėje yra 
l,360__vietų) visi žmonės tikrai 

z nepateks. Tai akivaizdi žinia, . 
koks galingas ir stebuklingas 
yra menas. Ir smagu, kad ttf 
meno puoselėjime jau 20 metų 
be perstogės stovi ir mūsų su
kaktuvininkas “Dainavos” an
samblis. ., ■ ’ •

Ilgiausių metų “Dainavai”!
' . • , -VL Ramojus

ras Velička. Oi buvo tada pa-

KAS

DAINAVOS ansamblio valdyba. 4š k. į d. sėdi S. Paulauskaitė, D. Viržin- 
iaitė ir A. Gudaitytė, stovi JįLK.avaJiauską|l L. Urbanavičius, pirm. Alek
sas Smilga, J. Paštukas ir E. Slavinskas. rJuofr. V. Noreikos.

SUKAKTUVINIS MINĖJIMAS
Miami Fla. — Koks būtų našlė ir duktė .Anita drauge su 

gražus paprotys mūsuose, jeigu savo draugais ir pažįstamais, 
jis prigytų ir užsiliktų, kaipo Po pamaldų viši važiavo į 
iškilminga -maldos diena, kaip 
prisiminimas brangiųjų arti
mųjų, išėjusių į Anapus! Miru
siųjų minėjimai, buvo ir mūsų 
senovės lietuyių pagarbiai šven
čiami. Orr-dabar katalikų Baž
nyčia . V^iųįų. dieną ^mirusius 
pririi^gpa kadldose ir švenčia tą

ga sukaktuvininkų pagerbimais:

Hartford. Conn.
Gruodžio 29 L B. Hartfor

do apylinkės' iniciatyva buvo 
sušauktas visų organizacijų at
stovų susirinkimas. Apylinkės 
pirmininkas Algimantas Dragu- 
nevičius pranešė, kad vasario 
16 minėjimas bus vasario 13. 
Prelegentu pakviestas dr. Algir
das Budrec’kis. Minėjimą pra
vesti pakviesta studentė Onutė 
Krikščiųkaitytė.

Minėjimas nutarta pradėti 10 
vai. pamaldomis šv. Trejybės 
■lietuvių parapijos bažnyčioje. 

-Su klebonu k&p. J. Matučiu su
sitarti pavestą Vaclovui Nenor-

' tui ir Antanui Mockui. Altorių 
papuošti gėlėmis ir sceną, kaip 
kas metai, paprašyta frena Ru- 
seckienė. I pamaldas nutarta 
kviesti <dnnecticuto guberna
torių John Dempsey. >

Pcpiet 3 vai. lietuviųyKlubo 
salėj bus dr. Alg. Budreckio 
•paskaita, lituanistinės mokyk
los mokinių eilėraščiai, tautiniai 
šakiai, kukiuos praves Birutė 
Šimanskienė ’ir svečių kalbos 
— estų, latvių ir ukrainiečių. 
Minėtų tautų atstovus pavesta 
pskviesti Zigmui Strazdui.

Bus sudaryta delegacija pas 
Connecticuto gubernatorių. Tas 
reikalas palaktas sutvarkyti L. 
B. Hartfordo apygardos pirmi
ninkui dr. Petrui Vileišiui.

J. Bernotas

liet, piliečių klubą, , kur buvo 
rūpestingomis ir dosniomis šei
mininkės O. Navickienės ran
komis paruošti puikūs lietuviš
ki pietūs.

Garbės svečias kun. dr. Jur
gis Razutis jautriu žodžiu at
skleidė nuopelnus šio minėji
mo organizatorių, išsamiai nu
pasakodamas didelį pasiaukoji; 
mą ir atliktą didelį dar 
lės ir dukters'savo vyri 
vo pagerbimui. Padėki

ir tė- 
žodį

IS VISUR

Lietuvių Jaunimo Metai Vokietijoje
Visame laisvajame pasaulyje 

•lietuviai, išgirdę kvietimą, ruo- 
.šiasi Jaunimo metus atitinka-

* mai pravesti. z
Vokietijoje sudarytas Jauni

mo metų komitetas, Į kurį jei- ’ mo suvažiavmą Vasario 16 gim- 
na: krašto valdybos atstovas — 
J. Barasas, Vasario 16 gimnazi
joj— kun. B. Liubinas, kata
likų sielovados — kun. V. Da
mijonaitis,. evangelikų ’liutero 
nų — E. Simonaitis, studentų 
ateitininkų -— V. Bartusevičius, 
moksleivių ateitininkų — kun.
J. Riaubūnas, evangelikų jau
nimo — F. Skėrys, skaučių — 
H. Motgabienė, skautų — A. 
Veršelis.'’Komiteto prezidiumą

sudaro: pirm. kun. V. Damijo
naitis, vicepirm. ir ižd. F. Skė
rys ir sekr. V. Bartusevičius.

Jaunimo metais numatoma 
suruošti visos \fckietijos jauni-

LIETUVA
/ - [(atkelta is3 psl.) 

^/■kačapais, burliokais, azijatais, 
'barbarais koliojančius, keikian

čius rytų Europos žmones.
“Pilietiniuose karuosė -hero

izmą lydi niekšybė, kraujo- 
troška; - dorybė eina greta su 
niekšybe”.

(Vienybė” Nr. 27 ir 28).
“Lietuvių Dienų” leidykla. 

Los Angeles mieste, 1953 m. 
išleido “Amerikos Lietuvių var
dyną”, JAV žinomesnių lietu
vių biografinės žinios, I knyga, 
kuriai- į anketą patys asmenys 
davė gyvenimo duomenis.

J. Gobis, davęs gimimo ir 
mckslo duomenis, toliau pasisa
ko, kad “Vadovavo Lietuvos 
partizanams kovoje prieš bolše
vikus 1919” (81 psl.).

Neaišku, kas J. Gobį pastūmė 
vadovauti partizanėm, prieš bol
ševikus 19196Snetais: patriotiz
mas. niekšybė ar kraujotroška0 
Patriotizmas: meilė Lietuvai ir 
neapykanta svetimam atėjūnui 
rusui9 Kraujotroška: nužudyti 
ko daugiausių atėjūnų rusų, ku- 

$ riems lietuvių tauta vergavo per

nazijoje. . Vieną savaitę lietu
viškas jaunimas galėtų paben
drauti. Savaitgalyje pramatoma 
iškili programa, kuri turėtų ‘su
traukti kuo didesnį skaičių ir 
stovykloje nedalyvaujančio jau
nimo. '>

Bus dedamos pastangos -su
rinkti kuo platesnes žinias 
apie Vckietijos lietuviško jau
nimo padėtį. Gilesniam jauni- 

į mo padėties ir jo nusistatymo 
- ypatingai lietuviškais klausi

mais pažinimui bus pravesta 
anketa. Surinkti daviniai suda
rys pagriiįdą metų ^ale leidžia- 

’ marti specialiam leidiniui.
Komitetas rūpinsis, kad Vo

kietijos jaunimas būtų atsto
vaujamas Chicagoje ruošiama
me pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese.

IŠRINKTA VOKIETIJOS 
L.B. KRAŠTO TARYBA'

Vokietijos L.B. Krašto Tary
bos rinkimai’ įvyko 1965 gruo
džio 12. Rinkimuose dalyva- 

~V0~ 27 apylinkės su 1071 pilna
teisiu nariu. Rinkėjo teise pa
sinaudojo 865 asmenys. Pagal 
balsų daugumą i Tarybą išrink
ta: kun. Vaclovas Šarka —479 
balsai, kum dr. Jonas Aviža— 
426, kun. Alfonsas Bernatonis
— 424, Jonas Valiūnas — 390, 
kun. Adolfas Keleris — 373, dr. 
Jonas Grinius — 366, kun. An
tanas Bunga — 358, Erdmon- 
aš Simonaitis — 332, Jurgis 
Barasas — 311, Arvydas Lingė
— 309. Fricas Skėrys — 305, 
Vykintas Povilavičius — ęą—, 
dr. Liucija Pašaitienė — 29^. 
dr. Petras Karvelis — 283, Jo
nas Stankaitis — 283. •

HOMESTEAD, PA,
Stella Radišauskienė mirė 

sulaukusi ilgo amžiaus. Palaido
ta iš šv. Petro ir šv. Povilo 
bažnyčios šv. Marijos kapinėse 
gruodžio 30. Veliortė užaugino 
5 sūnus ir 3 dukteris. Buvo ki-

vergti Lietuvą? J. Smilga

75,'80 ir t.tf Bet retai retai pa- x o______ ______ __ t
sitaiko, kadį jie būtų minimi,. kun. J. Razučiui ir visiems da- 
jau išėję iš ’&vųjų tarpo. Numi-. gyvaujantiems pasakė Anita 

l- jęaVicfcdtė'"Kariis. •
J. Narūne

re, ir tartum viekas užsibaigė...
Šiuo atveju labai gražų pa

vyzdį davė Ona Navickienė su 
dukra, žinoma dainininke Ani- 
ta, suruošdamos iškilmingą mi
nėjimą a. a. vyro ir tėvo Vik
toro Naviekio, prieš 25 metus 
mirusio ChYčagoje ir. iškilmin
gai palaidoto'šv. Kazimiero ka
pinėse.

Gruodžio 21 gražioje nauju
tėlėje šv. Jokūbo bažnyčioje 
kun. dr. Jurgis Razutis aukojo 
sukaktuvines šv. Mišias už a. 
a. Viktoro Naviekio sielą. Gau
sus lietuvių būrelis, grožėdama
sis dailiais natūralaus medžio 
.papuošimais, pamaldžioje nuo
taikoje klausėsi jaunos vargo
nininkės angeliškai švelnaus 

• balso, rūpestingai atbaigtomis 
muzikalinėmis frazėmis, puikia 
lotynų kalbos tarsena, preciziš
kai išsakytomis galūnėmis. To
kioje šventiškoje nuotaikoje 
ėjo prie komunijos velionies

BRIDGEPORT, CONN.
Praėjusį penktadienį, gruo

džio 31, palaidota kun. J. Juš
kevičiaus motina Marija iš šv. 
Jurgio' bažnyčios. Pamaldose 
dalyvavo vysk. Walter W. Cur- 
tis ir daug kunigų, seserų vie
nuolių ir parapiečių. Šv? Jurgio 
parapijai velionė priklausė 58 
metus. Buvo gera katalikė, lie
tuvė, rėmėja lietuviškos spau
das, ilgametė Darbininko skai
tytoja. Šv. Mišias aukojo sūnus 
kun. J. Juškevičius. Grabą pa
šventino vyskupas. Kitas-7 gedu
lingas pamaldas atliko kleb. 
kun. P. Pranokus.

Sausio 3 palaidota Ona Ra- 
muiienė iš šv. Jurgio bažnyčios. 
Tellsisi ramybėje. (O,)

SNIEČKUS IR
(atkelta iš 1 psl.) ■ 

žingsnyje “užsienio žvalgy-

ČEKISTAS

lusi iš gražiosios Dzūkijos, Gu
donių km., Seirijų parapijos. 
St. Radišauskienė buvo viena 
seniausia šv. Petro ir šv. Povi
lo lietuvių bažnyčios parapijie
tė. Al.

me 
bų agentai”.

Pakartojęs ankstesnius če
kistų gąsdinimus, kad hitlerinei 
žvalgybai talkininkavę “buržua
ziniai nacionalistai, kaip arfjbra- 
zevičiai. Škirpos ir į juos ■pana
šūs”, priminęs savo anksčiau 
ne kartą skelbtus pareiškimus 
“apie Sidzikausko, Trimako, 
‘Prapulionio’, Neveravičiaus, 
Žymanto - Žakevičiaus, Raste- 
nio ir kitų reakcinių emigrantų 
vadeivų ryšius su užsienio žval
gybomis (ką tie, esą, dabar ir 

‘patys pripažįsta)”, Rendakevi- 
čius atskleidžia ir naujus sayo 
Įtarimų objektus. Pirmoj eilėj 
čia atsiduria lapkričio manifes
tacijos vadovai —-'Romas Ke- 

, zys ir Juozas Miklovas (kity, 
Amerikoj gimusiu, nemini).

Romas Kezys čekistams nusi
kaltęs jau 1962, nes buvo Hel
sinky, čekistinlnkų surengtam 
festivalyje. Randakevičius

ria R. Kezį jau tada, buvus žval
gybos agentu, kadangi, anot-jo, 
Kezys ten nuvykęs “aiškiai ‘fe' 
savo lėšomis”. Be to, sako, “Vi
sai neseniai Kezys padovanojo 
2,000 dolerių antitarybinei de
monstracijai paremti. Gana 
keista”, — vėl taria Randake
vičius, —- “kad šis žmogus stai
ga tapo turčiumi, plačiu mostą 
švaistančiu tūkstantines”. (Lan
kas, kurs paskolina privačiam 
asmeniui pinigų, čekistų akyse 
irgi “žvalgyba”!).

Apie Juozą Mik lovą čekistų 
viršininkas pirmą kartą Lietu
voj viešai paskelbė, kad tas 
1961 metų kovo mėnesį “išvy
kęs iš Lietuvos ... greitai prita
po prie pačių juodašimtiškiau- 
sių Amerikos jėgų” ...

Tc’.iau Randakevičius paskel
bė žvalgybos agentais visą lie
tuvių delegaciją Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seime. Ir iš viso

— Amerikos Lietuvių Tary
bos (Alto) Centro Valdyba gruo
džio 30 posėdyje Chicagoje pa
siskirstė pareigomis. Naujuoju 
pirmininku išrinktas Antanas 
Rudis, vicepirmininkais — dr. 
Pijus Grigaitis, Teodoras Blin- 
strubas, Paulius Dargis^ dr. VIa- , 
das Simaitis, dr. Jonas1 Valaitis 
ir Jonas Žiuris, 
genijus Bartkus, sekr. dr. Ka
zys Šidlauskas, 
Vaidyla, fins. sekr. Jonas Tala- 
las.

— Liet. Kat. Maksio Akade
mijos naujo jivaldyba pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: pir
mininkas — kun. dr. prof. A. .’ 
Liuima, S.J., I vicem dr. prof. 
Z. Ivinskis, II vicepim. — prel 
dr. L. Tulaba, sekretorius —• 
kun. R. Krasauskas, iždininkas. 
— mons. dr. P. Jatulis, archy
varas — kun. dr. J. Vaišnorą, 
M.I.C. Istorijos Mokslo sekcija’ 
savo atstovu Ą Centro Valdyba 
paskyrė kunTiprof. S. Ylą.

— Monografija apie kun. An
taną Staniukyną neseniai iš
ėjo iš spaudos. Parašė prof. dr.' • 
A. Kučas, išleido L. Kat. Moks-' 
lo Akademija. Ši knyga-viena-. .' 
iš serijos, pavaidintos “Negęą-į^ 
tantieji Žiburiai”. Akademija;; ’ 
taip pat neseniai išleido ir sa- ‘ y 
vo metraščip>pirmąjį tomą. ‘ ' •

— Vokietijos lietuvių jauni
mo metų komitetas sudarytas , 
Huettenfelde 1965 lapkričio 15', ’ 
dalyvaujant 9 organizacijų ar 
institucijų atstovams. Lankstės?5^ 
nei veiklai išvystyti, išrinkta? 
trijų asmenų vykdomasis orga
nas: pirmininkas — kun. V. 
Damijonaitis, vicepirm. - irx įždi- ■ 
įlinkas — mok. Fr. Skėrys, se
kretorius — stud. V. Bartuse
vičius.

— Kompoz. Bronius Bud- 
riūnas pabadė rašyti muziką 
savo naujam kūriniui “Tėviškės 
namai”’ Šiai didingai kantatai 
žodžius sukūrė poetas Bernar
das Brazdžionis, Kantata suside
da iš keturių dalių ir tūri 50 
psl. Mišraus choro ir solo dai
noms paruoštas puikus palydė
jimas. Visoje pilnumoje ši kan
tata pirmu kartu bus išpildyta 
1966 Chicagoje dainų^ šventės 

_ metu.
r— New Haveno Lietuvių 

Moterų Klubas ruošia rašyto- 
jos-aktorės Birutės,Pūkelevičiū- 
tės spalvoto filmo “Aukso žą
sis” seansus. Fil^o rodymai. į- 
vyksta šv. Kazimiero parapijos 
salėje, 339 Greene St., New Ha- 
ven, Conn., sausio 15, šeštadie
nį. vai. vakare ir sausio 16, 
sekmadienį, 5 v. popiet. Apylin
kės lietuviai prašomi apsilanky
ti.

I sekr. Eu-

iž± Mykolas

įta-

DAINAVOS ANSAMBLIS d videiimtmečio sukaktie* Hvakartee. Viduryje meno vadovas muz. P. Armona* ir chormeisteri* muz. P. 
Vacbergas. Nuotr. V. Noreikos.

“Dauguma reakcinių lietuvių 
emigrantų organizacijų Ameri
koje glaudžiai susijusios su 
žvalgybos ir kontržvalgybos or
ganais ir dirba jų naudai”, o 
“kai kurie reakcinių organizaci
jų nariai bando šantažuoti į 
JAV iš Tarybų Lietuvos at
vykstančius piliečius. Tokių tar
pe yra Vincas Rastenis ir Al
girdas Landsbergis. Pastarasis 
Amerikos lietuvių tarpe sten
giasi vaidinti literatūros kriti
ko, lietuvių kultūros puoselėto
jo ir netgi ‘objektyvaus’ tarybi
nės kultūros vertintojo, vaidme
nį” ...

Taip, 1965 metams baigian
tis. partijos ir čekistų vyriausi 
vadai Lietuvoj, nustelbė keletą 
viešumon prasiskverbusių bal
sų apie “naujus laikus" ir iš
sklaidė iliuzijas apie neva nau
jas idiliškas užsieniškių ir na
miškių lietuvių santykiavimo 
sąlygas. (ELTA)

PRAŠAU ATSILIEPTI
Miela mamyte, prašau atsi

šaukti. Aš. tavo dukra Rūta, ta
vęs ieškau. 1939 metais mane 
3 savaičių amžiaus palikai pas 
Mykolo Kybe’rkščio šeimą, Ta- 
kamorių km., Plikių valšč. Klai
pėdos apskr. Praėjo daug me
tų. bet tu nesugrįžau mama. 
Užaugau, bet širdis trokšta ta
ve pasiekti nors per laiškutį. 
Man sakė, kad tavo vardas Sta
nislava Lėlifinaitė (ar Al'eliūnai- 

* tė). maža sirgusi raupais, žymės 
veide. Kas ką nors žinotų, pra
šau rašyti adresu: Erika Seger, 
7713 Hufingen, Sennhof Str. 2. 
W. Germany.

REQUEST 
RECORD

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

REQUEST RECORDS, Ine. 
66 

New
Mechanic St. 
Rochelle, N.Y.

Praiykitc nemokamų katalogų.
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i Asmenys, vyresni negu 65 
m. amžiaus ir jau besinaudoją 
socialinio draudimo pašalpa, į 
ligoninių apdraudos planą bus 
įjungiamiautomatiškai Tačiau 
asmenys, kurie iki šiol neturėjo 
nieko bendro ai socialiniu drau
dimu, gali ligoninių apdraudos 
reika’u užsiregistruoti: iki 1966

BALE VESTUVĖM, SUS 
Salėje

Oįfe I

*^kys, trumpu žodeliu pasveikino per “Darbininką” mums atsaky- 
prel. K. Vasys, kun. J. Stepo-, 
naitis, Pr. Staselis ir tėvų ko
miteto vardu J. Patabeckas. Mo-

Be to,' statybininkas, kuris 
gaus* iš Tamstų “easement” , 
matomai, negali gautiiš'mies? ' 
to kanalizacijos be to ^ėsise- 
ment”. Todėl, gavęs iš Tamstų 
tą prašomą “leidimą”, jis 
savo namus^parduoti žymiai 'ge
resne kaina. Jis greičiausiai už- 
dirbs tūkstančius, o Tamstai 
rialo keletą šūhtų. Nežinant vi-

kad ateity TaBastoms gali tek
ti mckėtiūž t%ewer” pataisy
mus. Kai kurie miestai pas 
muš, Massachusetts, rėikalaująr 
iš žemės, savininko pataisytu 
“sewer” savo lėšomis. Kai ku-

103-55 LEFFERTS BLVD.
Telefonas: VlrgTmį 3-3544

ttBstojimo atveju, jeiguvė- 
kau ir vėl norima pasonaudoti 
ŠŽar apdraųda, bus galima grįžti 
nustatytais įsiregistravimo pe
riodais. bet ne vėliau kaip tri
jų metų laikotarpyje.

Kaip matoma, ši apdraųda 
užmokėsdidesnę ligoainės ir 
gydytojų išlaidų dalį, bef šiek 
tiek teks užsimokėti ir pačiam 
ligoniui. Daugelyje valstijų pra
matytos iriedicšniikos pagalbos 
programos, pagal kurias bus 
padengiamos iš valdžios iždo 
tos Klaidos, kurias pagal ap-

• Minėtais Stoninių patarnavi
mais Imis galima pasinaudoti 
nuo 1966 liepos 1, gi patarna
vimais. tekirmais pacientui iš
ėjus iš ligoninės Ą nuo 1967 
sausio 1. *-

Ligoninės apdraudos planas

SPECIALYBĘ

CH ALLER& W EBER
JIS * . V S

Mgs&k

A .?Rėgistruolas asmuo ligos at- 
vejuuž ligoninės patarnavimus, 
kambarį ir priežiūrą užsimoka 
painūs'40 dol., o draudimas 
padengia kitas ligoninės išlai
das iki 60 dienų. Jei ligoninėje 
tektų užtrukti ilgiau, per 30 se
kančių dienų ligoniui reikėtų 
primokėti po 10 doh dienai.
,-Asmuo.reikalingas tolimes
nės priežiūros, jei bus išbuvęs 
ligoninėje bent 3 dienas, galės 
pasinaudoti per 20 dienų nemo
kama priežiūra sanatorijose ar 
prieglaudose. Už sekančias 80 
dienų ligcnhiui tektų primokėti 
po 5 dol..dienai. .

Iš ligoninės grįžęs namo, vie
nų metų dajkotarpyje ligonis ga
li pasinaudoti tolimesne, veltui 
teškiama priežiūra, kurion įskai
toma. baugiu, terapistų visitai 
ramuofe, bet ne daugiau kaip 

vizitų vienos ligos atveju.
Asmuo, besilankąs į ligoninę 

kaip dieninis pacientas, gali pa
sinaudoti diagnostiniais patar
navimais, užsimokėjęs pirmus 
20 doL Po to, 30 dienu laiko-

kiniai atliko Įvairią programą. 
Buvo ir Kalėdų nuotaikai pri
taikytų giesmių bei eilėraščių, 

šiaip buvo daugiau pasirody
mas, ką mokiniai išmoko mo
kykloje;
Atkila-kęs Kalėdų senelis (Pr. 
Račiukaitis) apdovanojo Vaikus, 
mokytojus. Po programos buvo 
vaišės.

322 Union Avenuė, BrooHyn II, N. Y* 
Telefonas EV 7-2089

<4 JUOZAS BRUŽINSKAS. vedėjas 
Didelis pasirinkimai įvairių vynų, degtinių, konjakų, tnidy 

šventėms bei kitokioms progoj

New.Terke: 1854 2M Avene^ — TR 0-3047 
? (Taip 88 - 84 fatėfų >

RWeweedę: 50-54 MyrUe Ava. — VA 1-7008
AateriMe: .28-28 Stetanrąy 5L -t A8 4-2210

KATALIKIŠKI ŠVIETIMO 
>VAS

nustoti
Bė to, rei- 

(kaufcacįjąlrper mūsų ; žemę, kįį- &&&$& tokias situacijos^ 
Sako, kaip baigsime sudėti tuos -
vamzdžius, ' mes sutvarkysime 
jums žolyną ir medelius ir pa
liksime tekioje tvarkoje, kaip 
dabar viskas yra. Sako,.. juk 
vamzdžių iš lauko nesimato, 
taigi jums ir jūsų namams j(F riuose miestuose,.š miestas .turi 
ikios reikšmės tai neturės. * Jis pareigą kanalizacijos vamzdžius, 
pasakė, kad duosiąs mums 500 taisyti sava sąskaatotv Tačiau 
dolerių už “mūsų gerą širdį”, ir tekiais atvejais, kas Tams- 
nes girdi jis nenorįs “nieko' toms gali garantuoti, kad snies- 
veltui gauti.” Mano vyras klau- tas, taisydamas savo vamzdžius, 
šia: “O kas visus popierius su- atsižvelgs į Tamstos interesus 
tvarkys, ar man reikia ką pa- ir paliks viską geriausioj tvar- 
sirašyti, ar man. reikės advoka
tą pasiimti ir pinigų dar iš
leisti?” šis mūsų kaimynas ža- 
da*mOms visiką sutvarkyti kuo 
geriausiai ir kad-mums tas rei
kalas nė vieno cento nekainuos. 
Mudu su vyru iŠ principo suti
kome jam . leisti tai padaryti, 
bet dabar man kažkaip nera
mu. Kas gi- duoda penkių šim-

Parapijos statybos fondas 
pamažu ^diejėja. Iš kortąvimo 
vakaro tapričio 13 gauta gry
no pelno. 4,750 dol. Bus athau- 
jintas bažnyčios vidus, pastaty
ta klebonija ir vienuolynas. Sta- 
^ba rūpinasi klebonas kun. 
:J-. Jurkevičius. Lapkričio H su
rengtas jam pagerbimas, iš ku
rio sta'.ybos fondui liko 659 
dol. Guiodfio 5 Labdaringa 

j parke suren- 
naudai. Meni-

4. vienas sta- nieko “yeM” ijesKftfc Jis
\ stMo šo teisišku vadinamo “ease- 

mfčus. Se nė- inent ąad rigjht ef way”- Tokios 
aašsų, bet ‘^teisės** yrą ? ^aęsankimmas” 

^ddąągpriešfecMnmibramcė^Tamstos «a- 
?aąustassta- jo&ns- Teks J “a^eną^Burąaš”'

mas” žodžiu, kurį Tamstos da- 
vėtė kaimynui, nieko nereiškia 
dėl vadinamo ‘‘Statute of 

Frauds”. Kartoju, nieko nesira- 
šykite be. advokato, .jei nenoriu 
te turėti bėdos ir piniginių 
nuostolių ateity. Reikia saugo
tis visokių “dovanų”. Tokios 
“dovanos” paprastai brsmgiai 
apsieina juos gaunančiam as
meniui. ...

Stambioje knygoje suteikia
mos informacijos .apie kiekvie
ną širmė krašte veikiantį ka- 
ta!5kivka universitetą, kolegiją, 
gimnazijų bendrabučius, slau
gių m Was, pasauliečių ir 
vienuolių kunigų seminarijas.

I įforuacijos apie kolegijas 
šute kuunos, Kalkinant 'įvai - 
na« deives. Valp, pu-\, dėsto
muosius dah'lsus, teikiamus 
laipsnius, s'.udeitų įkaičių, bi
bliotekos apimtį mokestį ap- 
a^vvenimo apliukvbes ir p. -

Knygos , kaina 3.95 dot Ga- parinkirstė į du būrelius —jau- 
fima ga’iti ra^it: NCWC Offi- nesniuių k vyresniųjų. Gruo- 
cial Gvide, 100 North Village džio 18 abu būreliai Aušros Var- 
Ave., Rc kvEIe Centre, Long tu parapijos pata’pose surengė 

, Isla.td, N.Y. ' bcndias Kūčias į kurias atsilan-

TelVhMOT 
M0 Sbwt, frocHyn 11, N. Y. T«L STąę 2-4328 
01-15 AąNfcB Woodh»»w>, N.Jf. ~ W 441-4554

PapHfi<BWilaJi»liinwila pMMurm utMkyMv
> , 4 ~ TBSTtnhnu tr pobūviams

SaM veatnvėm* ir lctUAiafm pra- 
mocoms. Be te, duodami polaido- 
tuvtntai ptette Pirmai tOBee Bo> 
tuvttkas maKaa prieinama kaina.

1883 MAOI8ON 8TREEV B
. -ąitooKUYM y. .h. v.

tų lįgonio namttflse ir eilė 
smu^esn^ patarnavimų. -

šis pagalbinis planas prade- 
da ve^kii nuo 1966 Šėpos L 
Juo gadės pasinaudoti asmenys, - 
užsiregistravę iki 1966 kovo 
31. Jei asraiof sdaižks; ‘ 65 m. 
amžiaus po 1966 sausia i, tai 
jis turi galimybę įsiregistruoti į 

pagalbinį phną septynių 
mėnesių laikotarpyje, <Ly., tris 
mėnesius prieš gimtadienio mė
nesį gimtadienio mėnesyje ir 
tris mėnesius po to. Nepasinau
dojus šiuo * septynių mėnesių 
laikotarpiu, velkiu dar bus pro
ga įsiregistruoti 1967 tarp spa
lio 1 ir gruodžio 31. Nudelsus 
įsiregistravimą, gali tekti mo
kėti didesnį mėnesinį' mokestį 
ir apdraųda bus galima pasinau-

Moti tik praslinkus 6 mėnesiais 
m|o įsiregistravkno datos.

Ligoninės apdraudos planas, 
apmoka už tuos vaistus, kurie 
sunaudojami ligoninėje, gi pa
galbinis planas apmoka už tuos draudos planą, turėtų sumekė- 
Taistus, kurie įleidžiami, paties ti pats pacientas. K. Bč.

Lt^FVVAI LAlivrarh CENTRAS Argentinoje veHda Z5 metus. I* fc. f d. muz. y. Rymavietu*. 
*v. CocNijo* choro eėdtja*, K. Runimas — vai notojų būrelio vadovas, K. MieMMas —' chore 
Ir radijo vatandSB* adnrinistratorius, Z. Juknev'ius — centro pirininkas, J. Gilvydip — cen
tro sekretorius, tnž. S. Babroni* — Laiko redaktorių*.

kė keletas kunigų ir šiaip sve
čių. Kūčios praėjo jaukioje ir 
geroje nųctstikojė.

Kalėdę eglutė buvo gruodžio
26 Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Rengė, šeštadieninė meky-; tus (talerių už “genį šflįjj^Mes 
kLa.' Pp paanąldų .Įlj^ai. visi sii; nenorime bertn^M^Kaidų 
sirir.iko į salę. Programa vadŽf daryti ir tartis šiuo reikalu su kas ir kaip gafi atsitikti Tams- 
vavo mokyklos vedėjas J. Baš- ^advokatu., Ar Tamsta sutiksi tos atveju. Tačiau Tamstoms 

...... . - r griežtai patariu nieko nesirašy-
ti, ar mūsų sutikimas leisti kai- ti, nepasitarus su acnnokatu. 
mynui “sewer” sudėti kartais Tamstų laimei, toks ų‘sutiki- 
neivels mūsų į bėdą.

Kun. Julkevičius, kuris su sa
vo dviem broliais kunigais lan
kėsi Šv. Žemėje, Kalėdų proga 
parapiedus apdovanojo atsivež
tais medalikėliais.*

Šeštadieninei mokyklai LB 
valdyba paskyrė 50 dolerių. Pr.

WHITE HORSE TAVERN . 
. baras-restoranas

PRANAS BRUCAS, mvtalnkaa ' .

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y 11421
■ Virgin!* 0-8M0 • _

M BEI KITIEM FCOėVIAaf 
100 dalyvių —-

< - y r-- -■ . \

Pirkti eketjas su 
«tkfor«nt 

ptrkmpš 
kttaiftirikalai*: ' ' "r

1 VL A '-r- ------

Darbo

ATTENTJON
AV^'MARIA TOURS 

VISIT POLANO FOR THE MILLENIUM OF 
OUR LAPY OF CZęSTOCHOWA

SAU, 0N BATORY (P0IM1 W»» APRIL 2nd to MAY 24th. 52 
DATS. all inchtrtv*: . $742

TH<3 14 VODR 8PECIAL TOUfc
EvenlM— for rftven <7» vmeks i»nd vq,» b*ve t«*n '10» free ’days 
in Pr'pM tn ”!rit vir-r mMHfo’’** ride trin-*

KOLV WEBK SERVICE WU L RE HELD ABOARD SHIP. 
wttli Ė»STTK SVNDAY IN ENOtAND.

THE Hl-MTfc . . . CZ<8TOCHOWA . /. MAY 3rd wtth 
POPE PAUL VI f« refebrate tM* •re** *n

0THER PLACE8 OF INTEREST WILL HE TNCT.TTDED. dn 
dnv In- <Jay Hln-miy.^iVARSARr. POZNAN. BERUN. DRESDEN. 
VIENNA, GDYNJA and cfh»r*. Write for Bwhm*:

AVĖ MArflA TOURS — Onartment M 
■f ATIMA TRAVtL

WASHINGTON. NEW JERSEY. or caH 212 -765-4342 
(OUer departure*-. You caa Oy April 2Stb at rifghtly Mgber eoMI

Neseniai spaudoje pasirodė 
NCWC’ auklė jimo departamen
to Elekla visų Amerikos kata
likiškų švietimo įstaigų vado
vo 6 laida: “Ofličiai Guide to 
Catholic Educaticnal Institu - 
tioa and ReLgious Ccmmuni- 
ties”.

JUOZO ir IZABELĖS MISIOhąir :

RAY^i IJQUOR STORE

DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav. -. ■ -- •
STAGG/STfeEET . BROOKLYN. N. Y. 11208

L-^ciTelefona* ST«g0 2-5S38

nė "progtanią 4»tEko Meno Mė
gėjų Ratelio -moterų choras, 
vadovaujamas muz. ■ Z. Snars- 
kio. Gauta pelno 300 dol.

Kun. Patras Patfaba, Daina
vos stovyklos administratorius 
lankėsi Worcestery pas klebo
nus, dr. V. Vaitkų ir M. V. Do
bilus. Jis čia nori įsteigti sto
vyklos rėmėjų židinį.

Kultūros Klubo susirinkime 
gruodžio 12 Maironio parke pa
skaitą skaitė rašytojas Antanas 
Giedrius-Gįedraitis — Lietuviš
ki nesuprrlimai ir nesusiprati
mai Po paskaitos kilo gyvos 
diskusijos, kuriose dalyvavę V. 
židžiūnas, J. Pipiras. V- Dab- 
rila, P. Šienelis, Pr. Patriicko- 
nis. Dari. A. Rūkšte'.ė griežtai 
pasmerkė tuos, kiirie bėgo kal
bėtis su Vi’siaus universiteto' 

.rsuctorium Kubiliumi. Tokie a^- 
rtenys turėtų būi pš^ųiįf iš 
visųomc rinių pareigų.

Atoitinirkę jaunučiu būre
li®, sucr’aūzuotas praeitais me
tais, sėkmingai veikia, šiemet



!■į J .'Į1

AM

ANTANUI VAINIUI

A f A

N UI

X ARROL 

FUNERALHOMC

International 
printing co.
1ŠT E -tth Street 

Nevspapėr Printers 
Call OR 3-1830

13-31 Saddle River Rd. 
F Al R LAWN, Nę X 

Pitone: 201 - 797-3500

PEŠT CONTROL SERVICE 

(809) 3M - 8244 - ’ 
428 CtfhOtfn 8L

BALSAMUOTOJAS <
231 2BEDFORDAVE. 

T'" BTooklyn, N. Y.

EVorflreen 8-9770 ?

josepKGąrszva

lA Home Away Frotn Home 
DALEVIEW NURSING HOME

Soraptet^y Rąutpped. TV, Lounge, 
HĮįĮT<ArįiĮi Sįpeciai diets, Chapel, 
rrriy įpotaa^’žt'hour seryice by

(ARMAKAU8KAS) 
Oratorius - Balsamuotojas 
IfODBRNI KOPLYČIA 

423 METŠBOPOLiTAN-AVE. 
Brooklyn, N. Y.

FUNERAL HOME .J 
Moderni koplyčia - Air condftioned 

A. J. BALTON-BALTRŪNA8
- LAcenaed Manager

& Uottunr PubMe v 
, eCO Grand St, Brookiyn 11, *LY.

’*i ‘.' V - 
v.--.

; Cambridge, Mas. ;
NOTARY PUBLIC 

Patanavimas šieną ir naktį Ifo-- 
dernttka koplyčia Sermecima <Įįr- 
kst ■ ilMrįhHdĮįb ir
Bostono kolonijas šemiaėstoinis 
fr.hinmk JMrinit foe pačfoatr■•'į' 
kitųsniiastas.— TaLTRS-8434

Ateitininkų Sendraugių New Ivrko skyriaus 
Sąjvngof^Vdldybū , , ,

ATTosperoug ĮNevr Year 

rB. HAMHJpN 
MOVJNG A StORAGE CORP.

■' » Local—■-Matkiinride '

COLON1AL
- FUNERAL HOME

Servtng As We Would Be Served

518-HA 7-4500 '

WMW*S4W»

ANTANUI VAINIUI
Vi. *. ■■ ’ ■ ' *

tragiškai žuvus, prislėgtą skausmo išimą —• tėvus ir 
broliu* — kartu liūdedami užjaučiame

.. CmthgaądB^cĮdąg ’’ 
Dotrystžc - Export 

Agentą fcrCfatted Van Lines 
' 518->MA M860-- ,

18RaUroad.Aėe4 Btofyn

draugui - e.?;į

■ : '.A’A ..
ANTANUI VAINIUI

JaimėJe L MKb oo 14 U. (i* 18 ga-1 
Itaę), FgisgĮMky ,1354, M- Tai-! 
juanov 131*. jYarito tošto čempio-. 
nas Korra^->ni&Ad^o*'Settas pax*l 
t^asĖMė^^^

- JUVEAYRAŠ
Auksas - sldabncsMmosMI 

“ ialkrodttal • • - ~ 
•408 Jamatea Ava. 

Woodbavsn 21, M. Y.
, VI 7-2573 1

. MAŠJO'S .
AUTO nČSPECTlON 8RRVICE

Oooieia, PovSas ir Doūeiie-
nė, Paulmį kflę iš Phingte. “ mėtau M- sertm ESera.

Geceračius, Juozas,. gnnęs • Ratoenė ^i)tais>Kflayte, 
Laumių km , Sedos vL, Mažei- Aadr&us duktė, ir jos sūrus 
kiųaįk Rarikus, Edward, įgyveno

Jafeedaitis, Vincas ir žmona s*01®-
Marija Rumbutis, Aunas, fi^įkęą B

Jakunskas, Jumas, gyvenęs Lietuvos baigiantis II Pįd- 
DetrOiį-Jfietegan. ' . -----

Januševifius, Petras, šovė- Saukaitė, Vanda Ofelija. / 
jas, gyvenęs Greiz, Vokietijo- Savickas, Antanas, 1937 me- 
je. . ■ tais .gyvenęs Great Jfeck, N.Yį:

Jasiūnas, Vytautas, Antano 23 Norta Itoad.
sūnus, gimęs 1024 m^Jš Lietu- Stangas, Jurgis, ž§ Nendrami

statome įvairaus dydžio 
nauju* namus, knttoos 
galima tuoj įsigyti Pri
enam užsakymas pasta
tyti pagal pirkėjo pa^ei- 
advimus aat^m&są arba

. Capk^štoDakevifius^ Y«ę-. ,S T Fr
hervas, šeitl&rafcvykęš Amedfeon 880 RroniiBjg^fTanafcaB^ir 
iš TauraS“ Turėjo ^M^TO»WFir.-
sūnus Edmundą ir ^rvftią: <■ Taškai. - ■■ - . ■. j

r»m*qėlytė. Genovaitė, Jono ...Btrut^, Kikėiie--

vos išliko praėjusio U PasauL km,-Sasnavos vi, Marijampo-,
Karo uietu. y r --■ z iėsap. 7, - '

Kazlauskas, Petras, Kazio sū- Stuiginsikas, Alfonsas, Vado- 57o«nA
nūs, gimęs 1918 m. Kmmtų^as, Vytautas, šr Vanda, Augus-
taftų; AptMMpteS Zarasų ap. vaikai. J esdt to Bigtamd Lakęs; Bear -cattn

ette ctarch, HEmb 784-48Š1 <w snite 
Vėrneu Vaa»~lAkė ISffice, GJen- 
wo64’NJ.

" "tH&.r..';1. ’1 .A-' '"

‘/|^:.yŠ^^AfiENCY 
taml ErOurCrty Bubtaess 
2ĮR (Rieve 8L3eneiy City 

Jeėsšy/ .■ 
We Ceter to the Family

C4B281-3824tt88

BaiSbnis, Vincas ir ž Banio- 
nytė-Svečiuilienė, Magdalena iš 
Tursučių ikm^ Sunskų par., Ma- 
rijan^olės aą>. --- 

?ĮBatĮmis,^rApoianjus, Įgna 
sūnus.- - ' -

Rrakert^jės, 'finma, Šerta, 
L&ija(KnKienė) ir Nafatajet

Capkauskaite^ Janina, gyve- 
ąnš Kame ie Vikinge, (iirbu-

rimtas, škrajojantis jaunosios 
visuomenės veikėjas tieka ne- 
paaUStmas ir neužmirštamas. ■\ 

,?7 V^AttŠhMS
■ ;. ■ ~ J " '' ' oii^Ahtaš;'

su smmmi ir Autose Ulevičienė su šeima Lietuvoje. Ame» 
riboje duktė Dr. Dominika Savickienė su šeima ir 
sūnus Juozas su šeima.

Praneša sūnus 1 f
.-.a JYozas Striiiiaiti\
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Iš ’Kennebunkpcrto, Maine, 
švenčių metu Brocklyrfo vie
nuolyne lankėsi Tėv. Jonas Dy- 
burys, Tėv. Eugenijus Jurgutis.

Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M., 
Kenneburkp.orto vienuolyno 
viršininkas, buvo atvykęs į dail. 
V. K Jonyno bažnytinio meno 
studiją statomos koplyčios rei
kalais. Keimebunkporto vienuo- 

- lyno ‘koplyčia bus baigta šią va
sarą. Dažl. V. K. Jonynas daro 
vitražus ir kitus papuošimus.

New Yorko Filatelistu Drau
gija išleido naują savo biulete
nio numerį. Kaip ir visada, pla
čiai aprašomi Lietuvos pašto 
ženklai, skelbiamos įvairios fi
latelistų naujienos. Biuletenis 
leidžiamas rotatoriumi anglų 
kalba, išeina penkis kartus per 
metus. Redaguoja Walter E. 
'Norton, 2647 Eddington 
•Philadelphia, Pa.

Kas turi gen. St. Raštikio
rašytą knygą “Kovose dėl Lie
tuvos”, abu tomus, prašomas 
už atlyginimą perleisti Darbi
ninko administracijai.

Kas galėtu adoptuoti kūdikį? 
Dėl įvairių susidėjusių sąlygų 

■motina negali auginti kūdikio, 
•gimusio 1965 lapkričio 12. Yra 
berniukas, šviesiaplaukis. Nori 
atiduoti lietuviškai šeimai lega
liu būdu. Informacijai skambin-- 
ti HI 1-4051.

st.,

Darbininko N. Mėty sutikime 
prieš vakarienę maldą sukalbėjc 
T. Juvenalis Liauba, O .F.M., jij 
taip pat pasveikino visus pran 
ciškonų ir Kultūros Židinio var 
du. žmonių dalyvavo apie 200

New Yorko Lietuviu vyr^ 
choras savo repeticijas po Ka 
ledų atostogų pradėjo sausio 5 
trečiadienį. Naujai į choro eHe< 
įstojo P. Baltrulionis, J. Galini 
nas ir J. Šileikis. Muz. VI. Balt 
rusai tis, choro valdyba ir vis 
choristai nuoširdžią^ sveikina 
naujuosius narius ir džiaugias 
didėjančiomis choro gretomis. 
Nauji choristai mielai laukiami. 
Repeticijos būna trečiadieniais 
7:30 yal. v. ir sekmadieniais 7 
v. y. Atletų klubo patalpose.

Motery Sąjungos 29 kuopos 
metinis susirinkimas bus sau
sio 9, 12 vai. Apreiškio par. 
salėje. - - -

STUD. ANTANO VAINIAUS šermenys Salinskienčs laidojimo koplyčioje. Nuotr. V. Maželio.

ŽINIOS___
šga 
įsa

Jėzaus Nukryžiuotojo seselių 
•leidžiamas biuletenis išdalintas 
-sausio 1 šv. Petro bažnyčioje. 
Biuletenyje pranešama, kad ko
vo 20 seselių vienuolyne ren
giami bičiulių pietūs. Vadovau
ja Julija Jakavcnytė iš Brcck- 
tono ir dr. .Antanas Kapočius 
iš So. Bostono.

Lietuvos vyčių Bostono kuo
pos sus ir ūkimas bus sausio 9 
d., 3 vai. popiet, šv. Petro pa
rapijos salėje prie E. 7-tos gat
vės.

Bostone gruodžio 18 d. 'buvo 
iškilmingai palaidota Anelė Sde- 
žaitė * Zaleckienė, senosios kar
tos plačiai žinomo lietuvių vei
kėjo Felikso Zaleskio žmona. 
So, Bostono šv. Petro lietuvių 

'parapijos bažnyčioj' buvo atlai
kytos laidojimo pamaldot, ku
riose dalyvavo apie r10 suvažia
vusių kunigų, dvigubai daugiau 
seserų vienuolių ir pilnutėlė 
bažnyčia' atvykusių atiduoti 
paskutinę pagarbą mirusiai. Ve
lionė paliko liūdinčius vyrą Fe
liksą, sūnų Edvardą, dukteris: 
Eleonorą Fisherienę, Mariją Rū- 
kienę, Florenciją ir Prancišką, 
brolį Romualdą Šležą ir dvi 
seseris Mariją O’Brien ir Ele
ną Šležaitę.

pa-

Išnuomojami 2 kambariai su 
baldais East New York sekcijo
je Brooklyne. Teirautis telef. 
AP 7-6127. A. A. STUD. ANTANAS VAINIUS

Iš lietuvių studentų New Yor
ke Antanas Vainius buvo la
biausiai suartėjęs su Darbinin- 

Jis dažnai pasirodydavo 
redakcijoje,- admi- 
spaustuvėję; malo- 
visus sveikindavo, 
ir teikdavo žinių,

ku.
Darbininko 
nistracijoje, 
nia šypsena 
teiraudavosi
taikindavo reikalui esant. Mie
lai čia draugavo su broliukais 
pranciškonais. Užeidavo į spaus
tuves ir pats ne kartą prisės
davo prie linotipų. Buvo tiek 
pramokęs valdyti automatini li- 
notipą, kad, broliui Jurgiui iš
ėjus rekolekcijų, jis visą savai
tę rinko Darbininką. Vėliau dir
bo prie kitos mašinos, spausdi
nimo preso.

Į Darbininką atskubėdavo ir

organizaciniais reikalais, kurie 
jam niekada nebuvo svetimi. 
Visą laiką aktyviai veikė ateiti
ninkuose, buvo,vietinės ateiti
ninkų draugovės valdybos na
rys, praeitais metais buvo Stu
dentų Ateitininkų Sąjungos 
pirmininkas, paskutinę Padėkos 
dieną buvo išrinktas į Mokslei
vių Ateitininkų Centro valdybą. 
Visuomeniniai reikalai ji iškėlė 
iš namų per šventes —.vyko i 
ateitininkų studentų žiemos kur
sus, kurie gruodžio gale buvo 
Round Lake, Ohio.

Naktį iš 30 į 31 gruodžio 
prie Wooster, Ohio, sugedo jo 
mašina. -Ją pastatęs šalikelėje, 
pats išėjo keliu ieškoti pagal
bos. Čia jį mirtinai užkliudė' di-

delis pravažiuojantis sunkveži
mis.

Antanas Vainius buvo 24 me
tų, studijavo biochemiją. Di
džiam liūdesy paliko brolius 
Petrą ir Joną, tėvus, lietuviš
ką jaunimą ir visuomenę.

Pašarvotas buvo Šalinskų lai
dojimo koplyčioje. Į laidotuves 
buvo suvažiavę daug jaunimo 
iš Chicagos, Detroito, Clevelan- 
do. Bostono ir kitų vietų. Pa
laidotas sausio 3 iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios šv. Karolio

' kapinėse, (d.)

Šv. Vardo draugijos susirin
kimas bus sausio 9 po 8 vai. 
mišių parapijos salėje. Kartu 

. bus ir pusryčiai.
Bažnyčios vienybės cktavos 

pamaldos bus sausio 18-25. Kar
dinolas Richard Cushing išsiun
tinėjo laiškus, kad tą dieną vi
sose bažnyčiose būtų specialios 
pamaldos.' Šv. Petro bažnyčioje 
oktavos dienomis vakarais 7:30 
vai. bus mišios ir specialios ok
tavos maldos.

Lietuvis gydytojas iš New 
Hampshire, dr. Sherio,- kuris 
Bostono skaptams ^padovanojo 
virš 300 akerių žemės plotą, 
sausio 2 lankėsi Bostone pas 
Tamošaičius. Jis buvo atvykęs 
atsisveikinti, nes sausio 10 iŠr 
vyksta Į Vietnamą, kur bus1 
amerfrtNių Įsteigtų ligoninių. 
pagelbininku.

LAIDOJIMO dieną sausio 3 Apreiškimo parapijos bažnyčioje. Nuotr. V. 
Maželio.

lU

Svarstyta religinio kongreso programa
Lietuvių religinis kongresas 

rengiamas rugsėjo 3-5 Wash- 
ingtcnė~’drauge su Šiluvos Ma
rijos koplyčios šventinimu. N. 
Y. veikianti kongreso komite
to valdyba gruodžio 21 Šv. Ka
zimiero klebonijoje Patersone 
apsvarstė kongreso programą. 
Numatyta surengti religinės

Parengimai New Yorke

$
Maironio šeštadienines mokyklos

tradicinė

KALĖDŲ EGLUTĖ 

, sekmadienį, sausio 16 
4 v. v,

Sausio 16 — Maironio šeštadieni
nės mokyklos Kalėdų Eglutė Apreiš
kimo parapijos salėje Brooklyne. 
Pradžia 4 vai. po pietų.

Sausio 22 — Lietuvių Moterų Fe
deracijos New Yorko klubo balius 
Le Cordon Bleu salėje, 96-01 Jamai- 
ca Avė., Woodhaven. N.Y.

Sausio 29 — Balfo vajaus užbai
gimo koncertas Franklin K. Lane 
mokyklos salėje, Woodhaven, N. Y. 
Programoje: solistė P. Bičkienė. ra
šytojas A. Gustaitis ir kt. Pradžia 
7 vai. vak.

Sausio 29 Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų S-gos tra
dicinis balius Summit of New York 
Hotel salėje, kampas East 51 Street 
ir Lexington Avenue, New Yorke. 
Pradžia 9 vai. vak.

Vasario 13 — Vasario 16 iškilmin
gas minėjimas Webster Hali salėje, 
119 E. llth Street. New York. Ren
gia New Yorko A. L. Taryba.

Vasario 20 -— Lietuviškos Užgavė
nės Apreiškimo parapijos salėje. 
Rengia Amerikos Lietuvių Katali
kių Moterų S-gos 29ta kuopa.

Vasario 27 — Kaziuko Mugė Ap
reiškimo parapijos salėje. Rengia 
Ne\v Yorko liet, skautai ir skautės.

Kovo 24 - 27 d.d. — New Yorko 
Skautams remti komitetas ruošia 
dail. Vytauto Igno parodų Maspetho 
parapijos salėje.

Kovo 26 — Andriaus Kuprevi
čiaus fortepijono rečitalis Town Hąll 
salėje. 43 Street (tarp 6 ir 7 Avė.), 
New Yorke. Pradžia 5:15 vai. p.p.

Kovo 26 — Adv. M. L. švelTcaus- 
kienės paskaita Carnegie Endow- 
ment patalpose, 345 E. 46 St., New 
Yorke. Rengia D. L. K. Birutės New 
Yorko skyrius. Pradžia 5 vai. p.p.

Balandžio 17 — Liett^ių Moterų 
Federacijos New Yorko klubo tradi
cinis Velykų stalas ir paskaita Ma
sonų salėje, 8605 96th Street, Wood- 
haven, N.Y. /

Balandžio 23 — Lietuvos Atsimi
nimų radijo 25 metų''jubiliejinis ban- 
kietas Lietuvių parapijos salėje, 
Newark, N.J. %

Balandžio 24 — Lietuvos Atsimi
nimų radijo 25 metų jubiliejinis 
koncertas ir balius Webster Hali 
salėje, New Yorke.

Gegužė* 7 — Skautams remti^tė-. 
vų komiteto balius Maspetho para
pijos salėje.

spaudos, persekiojamos Bažny
čios ir religinio meno parodos 
bei religinės lifefatūros ir mu
zikos valandėlė. Sekmadienį, 
rugsėjo 4, bus Šiluvos Marijos 
koplyčios šventinimo iškilmės. 
Jomis rūpinasi koplyčios staty
mo komitetas Chicagoje. Be to, 
bus Katalikų Federacijos suva
žiavimas, manifestacija Katali
kų universiteto sporto salėje su 
plačia programa, iškilminga ei
sena Į šventovę ir didžiulis 
banketas.

' šiuo metu atskiros komisi
jos baigia ruošti savo darbų 
programas, kurios sausio pabai
goje bus priimtos Kongresui 
Rengti Komiteto.

Sausio 10 į Washingtoną 
vyksta vysk. V. Brizgys ir Re
liginiam Kongresui Rengti pir
mininkas prel. Jonas Balkūnas. 
Jiedu tarsis su Washingtono 
lietuviais Šiluvos Marijos kop
lyčios šventinimo iškilmių ir re
liginio kongreso klausimais,

(R. K. R. K.)

Laimėjo pirmąją 
r vi et ą

Gruodžio:3; d; Nerijus Jar- 
mas laimėjo I vietą Newarko 
arkivyskupijos - CYO senijorų 
klasės talentų konkurse, skam
bindamas -pianinu Schuberto-— 
Impromptu. Prieš ’ taiy jis lai
mėjo I vietą Union County var
žybose. Jis yra pijanistės Ra- 
jauskaitės-Sušienės mokinys. 
Piano pamokas pradėjo prieš 5 
metus ir pasižymėjo savo gabu
mais ir kitomis progomis.

Nerijus Jąrmas gimė 1948 
' metais liepos mėn. 2 d. Greve- 

ne, Vokietijoje. Jo tėveliai — 
Alfonsas ir Vanda Jarmai —'ki
lę iš Aukštaitijos. Atvykę iš 

■Vokietijos į Ameriką, apsigy
veno Elizabethe ir priklauso 

. šv. Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijai. Nerijus turi už save vy
resnę seserį jaunesnius
brolius. Jis baigė parapijos pra
džios mokyklą 1962 metais ir 
įstojo į Seton Hali Prep.\mo
kyklą So. Orange, N.J.,‘ kurią 
baigs 1966 metų pavasarį. 1960 
metais jis įstojo į Lietuvos vy
čių jaunųjų kuopelę ir yra šiuo 
metu jos nariu. Kaip jos narys 
jis galėjo dalyvauti CYO kon
kurse.

NERIJUS JARMAS

eglutė bus sekmadienį, sausio 
9, Lietuvių Piliečių D-jos'*salė
je. Pradžia-3 vai. popiet.

Dramos sambūris, vadovau
jamas Aleksandros Gustaitienės, 
sausio 23 vaidins^ “Brandos 
atestatą” Wore estery

Balfo skyriaus pirm. Antanui 
Andriulioniu!, kuriam suėjo 60 
metų amžiaus, už didelį lietu
vybės darbą, sausio 23 d., 3 
vai. popiet Sandara rengia pa
gerbimą savo patalpose, 124 F 
St. *

L. R. katalikę Susivienijimo 
94 kuopos susirinkimas įvyks 
po 10 vai. mišių šv. Petro pa
rapijos salėje sausio 9 d.

Bostono kolegijos aukštesnio
sios' mokyklos vadovybė prane
ša, kad 1966 mokslo metam į- 
stfojamiejį egzaminai bus vasa
rio 5 d. 8:45 vai. ryto. Regist
ruotis mokykloje sausio 8, 15 
ir 22 d. tarp 9 ir 12 vai. ryto.

Mirusieji: Po gedulingų šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų pa
laidoti: ’

Anelė Zaleckienė (gruodžio 
1 18) 62 m. Velionė gyveno 264 

1 Bowen St. Nuliūdime paliko vy
rą. sūnų, keturias dukteris, dvi 
seseris ir brolį. Palaidota Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Romualdas Milėnas (gruodžio 
22) 79 m. Velionis gyveno 68 
Marine Rd. Nubudime paliko 
sūnų ir dvi dukteris. Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse.
Skolastika šmigelskienė (gruė 

džio 24) 86 m. Velionė gyverib 
546 E. 6th St. Nuliūdime pali- 
•ko dvi dukteris. Palaidota Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Marija Kleinotienė (sausio 5), 
81 m. Velionė gyveno 237 D 
St. Nuliūdime paliko dukterį ir 
tris sūnus. Palaidota Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

ELIZABETH, N. J.
Vaikų eglutė Elizabetho li

tuanistinės mokyklos moki
niams bus sausio 9. sekmadie
ni. parapijos salėje. Atvyks Ka
lėdų senelis. Tėveliai su vaiku
čiai kviečiami atvykti. (P).

Kas norėty skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

Numatomus parengimus pranešti 
KĘSTUČIUI MIKLUI, 71 Farmera 
Avė., Plainview, N. Y. 11803; telef. 
(618) WK 5-0896. JANINA ALEKSANDRA METHEWS gruodžio 20 da inuoja televizijos 9 kanale. Nuotr. V. Maželio,

Paieškomas pirkimui nuo 25 
iki 50 birtų apartamentas gero
je vietoje. Kas žinotų apie to
ki pastatą, prašom skambinti 
VI 7-3563. 4

GERIAUSIA DOVA?
Mozerio šveicariškas laii

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

WAGHER THEATIR
110 Wyckoff Ave„ Ridgewood, N.Y.
K««* atldara: Penktadieniai* 8 ral. p.p. 

teAtadienlala iki filmo* pa beiro*: 
Trečiadieniai* — 12 vai. dieno*.

Sausio 7 iki sausio 12, 1966 
"ZWEI VVHISKY und eln Sofa"

Maria Schell, Kari Michael Vogler 
Briedinė filmą: 

"Dle Fledermaus”
Ir vėliausia vok. Įvykių apžvalga.


