
limo

keliauk

usio 11 pri- 
Tai daugiau- 
įdėjimas bu-

uoti kaip ir 
rašytojas ju- 
g akademiko

>tyvu — jie 
rybos kvoru-

H. H. HUMPHREY/ vicepreziden
tas, drauge su vatstyMs sekreto
rium Dean Rusk atstovavo Ameri
kai Shastri laidotuvėse.

iajamos per 
is pakilo 33 
;utinius me-

trįįi ekumeniikai. Katalikų, 
protestantų ir žydų, dvasininkai 
Sžusio 12, pasiuntė bendrą te
legramą susisiekimo valdybai

metam pa-;■
HbiL, išW^|

1.8 i»Lį|

i GauHe sau
simą atvyk- 
ma, kad tai 
Hile Maskvo- 
sudarė drau- 
bet Sovietai

a bei skati- 
izmą su šių

—• Amerikiečių Vietname 
jau yra 190,000. Bei sausio 12 
žuvo 1,706._
, — Vokieti ja skyrė Vietnamui 
nekarinės pagalbos už 11 mtt.

VOKIETIJA. IR IZRAELIS: neatsakingi

tų tikslas yra asimiliuoti Rusi
jos- žydus;; to siekiama drau
džiant .kuttūribąs, religines? 
švietĖno ir spaudos institucijas

tento opti - 
fventmo pa*

iusuno: ilF 
kad tA- 
i turėti tai- 
urėti abiejų 
pietų Viet-

New York e žydų studento or- 
ganizocijos gruodžio 24 suren
gė diskusijas dėPžydų Sovie
tuose. Diskusijos pripažino rei
kalą mobilizuoti opinij"ą trim 
kryptim: rodyti,- kad sovietai 
opinijai yra labai jautrūs; rody
ti, kad Amerikos vyriausybė ir 
ypačiai Amerikos žydai yra gi
liai susirūpinę bet kuria galima 
intervencija žydų reikalui So
vietuose; rodyti Sovietų žydam, 
kad jie nėra užmiršti. Kalbėto
jai citavo daugel dokumentų 
kad Rusijos žydai prašo Vyta

me žurnalas 
>askelb£ gen. 
noreland, 51 
ja amerikie- 
int P.. Viet- 
ų agresijos.

i įrodė, kad 
įsidūrė, kita 
dama, 
Marinti ture- mene ir iu uudl vilos rolės sti-

aw žy^? ■ gyysiiimo fMgsribjimu 20 mokinių mokytis rabinų mo- 
Ksą gilesnė tų visų pa- kykloję, kuri nuo 1962 visai 

žadij- an^zė /‘rodo, kad. Šorio- uždaryta. 3. Pažadėjo įrašyti žy- 
dų vardą tuose paminkluose, 
kurie yra pastatyti kaip hitleri
nėm aukom. 4. Kosyginas suti
ko paskelbti viešai kad “antise- 
nrizmas neturi -būti remamas”. 
mas”.

Konferencija savo parėji
mą baigė išvada ir įsipareigoji
mu. Išvada: "Sovietų vadai yra 
jautrūs pasaulio opinijos spau- 

Įsipareigojimas:' Orga- 
- nizacijos, kurlcž sudaro minėtą 

konferenciją, įsipareigoja ne
atleisti savo pastangų, kad pa- 
saulioopisjjja būtų atkreipta i 
Sovietų žydus.

riuos ir vakaruose supras — 
apie padėties pagerinimą apie 
satelitinę padėti, bet tik jau ne
šaukti apie nepriklausomybės 
atstatymą.

Męa- V Nuosėdos, -Įtariąs ' minėjo 
konferencijos pranešimas,yra 

tai'Sovtetai ^ėfnė- tokįos: 1. Vieninteliame mėne- 
padarių ir- ĮaarJ^ąi-: ,ąiniame žydų laikraštyje;. buŠT 

-.^*2 ; skelbti žinias iš žydųis-
torijos fr literatūros. 2. Mask
vos rabinui pažadėjo leisti 

kad konferencija estri. spausdinti 10,000 egz. maldos

Vokietija sumokėjo Izraeliui mą labiausiai diktuoja nuotai- 
kompensacijos už žydų nuosto- kos pačioje Vokietijoje. Auga 
liuš 850 mil. dol. šiemet pąsku- balsai, kad dabartinė Vokietija 
tinis mokėjimas^ Dabar eina de- nesanti Hitlerio Vokietija ir ne
rytos dėl Vokietijos paskolos ^atsakinga už Hitlerio . laikų 
Izraeliui palankesnėm sąlygom' veiksmus. Su ironija palygiha- 
nei kitom valstybėm. Derybos ma: taip, kaip dabam^aL-zydai 
jau 3 mėnesiai eina kietai. Vo- neatsakingi už Krjsfau^žudy- 
kiečiai aiškinasi, kad padėtis mą. Tokios nuotaikos tempia 
jau. pasikeitusi ir Vokietija tir padėti tarp Vokietijos ir Ame- 
ri lygiai elgtis tiek jg Izraeliu, 
tiek su arabų valstfwft.

Tokį vyriausybes nusistaty-

Rusijos žydų baisas “šaukti 
garsiai ir ilgai” ypačiai dėmesio 
vertas, nes buvo ir tarp Ame
rikos žydų vadų, kurie reikšda
vo tylėti; esą šauksmais tik “er- 
žmsi sovietus ir pabloginsi žy
dų padėtį”.

sako, šie patys argumentai tarp

je 800 merginų, kurių amžiaus 
vidurkis 19. Dėl streiko dauge
lis senelių narnų staugiu negalė
jo - atvykti. Slaugių vadovė pa
skambino kolegijos dekanui Se
seriai Marijai, ar tarp studen
čių neatsirastų savanorių, -ku
rios padėtų aptarnauti seneles. 
Tuojau susirado pora dešimčių 
studenčių. Netrukus apie jų 
darbą slaugių vade ififorma- 
vo: “Jos daro laba, geros įta
kos pacientėm. Jos atneša su 
savim senelėm kažką jauno, 
kažką naujo iš pasaulio. Ligo
nės priima jas kaip savo duk
terėčias ir iš jų rankų maistą 
priima, kaip tuo tarpu atsisa
ko, jei jį paduoda nuolatinės 
tarnautojos”. Mergaičių vadovė 
pasisakė, kad jos patenkintos: 
“Tai duoda joms progąjąūstis, 
kad jos daro kažįcą svarbaus’?.

KwparadjųĮ 
tusp*3k>«5 
kutinus metus 20 proe;

. - Valsty^^feticitis iš. £8 
bil. jįtetiyĮp-. sumažintas
iki 1.3 ati

Biudžete 
jamiį nunu 
dų 112 8b 
nepaisant,

tas numato 58.3-biL arba 5.8 B, \ ' V --..S
bil daigas J'nąt-
džete. įl ■ ■ /■'v'’;’ ’

Optimtttiifcai Itafcėjo ir dėi
•icoi pasautio įtetitikoje. Nora | ' '
Afrikoje. Azijoj^' lotynų Ame į ’ * ;* \ y ?
rikoje reiAkiaės įedklai tų, kin. \ ’V?
rie nori primesti savo idėjas ir:
savo valią ktaem, . bet istorija - - L., - B.f' johmbohnA^:
■kalba 'laisvės _naudai * —£ įsiga- vertimasis i tautinę nepriklMMO-
•li bendruomemų augimas pagal stipriausia jSga tiy die-

• nų pasauly, kuriame mes gyvena-
kiekviemos tautos savą genijų, me” — sausio 12 kalboje. -

liovė, gruo- 
to vadovybė 
9įui, kad įp. 
bus atnaujin- 
mrymM 
anešimas ir 
ri turėjo bū- 
rsiteto vado- 
» -arba iki 
mo. Tam ir; 
as dėstytojų 
s pereitą sa-

tarptautinė padėtis palankesnė; 
nes jeigu kalbam, reikia kalbė
ti apie realesnius norus ku-

la • ii - •*' 
riam stipriai ? J -*.
(radimas vie- 
tada streiko ■ 
as O’ReiSy į 
ybės atstovo ūtL STREIKO nwtM*..ąėlielnfn-
ą, kad orga- »«>■>-. 
s universite-• r-
įjai atkirto: Daug triukšąno sūkėtasi isto

rija, atrodo, Ims baigta tuo, 
kad padabotiem nebus grąžinti; 
kad eilė ir 9«ty» pasišalins, o 
univėrsiteto vadovybė Ims la--—. . . 7 —"Rle de Janoiro sausio 11
biro atsižvelgti į dėstytojus, jų amiut tw skiHM two Nmv«rfc« , nuo gausių ir staigių lytų (10 

jog įjungimą į akademinę betninio- majvve tn*ay,. fcad p^arosb" l colių fėr 18 valandų) atkrančių 
criūtvs fe DOtvvntei* mdaidoio ' ši«s>

;oje o 
iex koaliciją sii 
įmeny jtakog

— AH»re yra Vietnaflto “iš
laisvinimo fronto“ atstcvyoe.’ Ji. 
pareiškusi, kad bebus reikalau
jama iš Amerikos prieš derypas 
pasitraukti Š Vietnamo, - jei ji 
tarsis tiesog sų “išlaisvinimo 
frontu”. tai-' reikštų, kad A- 
merika ]&gį|į$ta. teką frontą 
galint kalbėti Vietnamo vardu.

— Vakaru Berlyno suimti du .' M ■■ .. .'.
amerikiečiai kariai, kurie parū-
pino amerikiečių karių apsiaus- J, - - TL porai iš lytų Beriy^ Tie antiralanddž>ai nuėstai atstejo 2 

kariniu automobiftu gruodžio 
19 pervažiavo į vakarus ir per- 
sfvefer'automobilio užpakaly

— Tofmesaoa ieaeralmtsneis- 
mas išaiškino, kad valstybės į- 
statymas, kuriuo 1965 buvo už- 

ĮggP draustos nudistų stovyklos, esąs 
neteisėtas < “priešinasi” 

|^B konstitucijos 14priedui.

DIDŽIO d^REIKO, mažos, bet daug sakančios istorijos
New Yorke susisiekimo strei- “Ėas negaliu, mano skruos- ir unijai, kad kuo greičiau at

kas baigtas sausio 13. Sutartas tai sustingę”. . j.; = ’ ^tatyty judėjiiffą.
algų pakėlime-atsieis miestui 
ape52.tmLyg-. ■ ,-M^ Riveedate "

7,222.. New Yorteo pramonėje 
dirba 800,000 darbininkų, ir jų 
atlyginimo vidurkis 2.63 dol. 
valandai, arba 60 ca. mažiau 
nei susisiekimo tarnautojo.

Kodėl federalinė valdžia ne-
įsikišo? Žurnalas “Time:
kad unijos prezidentas Q u i 11 kai kuriy beltįpčięu ypačiai mū- 
buvo “ištikimas komunistų ša- sy kaimynų, buvo su užsispyri- 
lininkas” kai 1934 organizavo mu kartojami prieš lapkričio 13 
uniją. manifestaciją: girdi, laikai ne-

t Stebėtojas teiraujas: kodėl palankūs, reikia išlaukti, iki bus 
‘federalinė vyriausybė savo pi
liečių ginti nepasiuntė kariuo
menės ir nesiėmė ištirti proto 
žmogaus, kuris neteisėtai ken
kė 8 milijonam žmonių, jei ta 
pati vyriausybė galėjo pasiųsti 
■kariuomenę irųjen. Walkerį nu
gabenti į bepročių namus.

Policija siisfcfekiiTmi tvarkyti helių, kurių amžiaus vidurkis jamos su' antvdfefri^ais 
nuo sausio 11 pasikvietė ir 20 per 80 metų. Kaimynystėje yra 
-policininkių moterų (jų viso katalikių mergaičių kolegija; jo- 
yra 300)." Atlikusi kelias valan
das neįprastos tarnybos, viena 
policininkę užuovėjoje trina 
rankas ir trepsi sušalusias ko
jas. “Tai blogiausia padėtis, ko
kioje kada nors- esu-buvusi. Dėl 
ko labiausiai norėčiau išsirėkti, 
tai kad mano vyras yra^Tienas 
iš streikuojančių — jis yra au
tobuso šoferis — ir visą dieną 
dabar sėdihėja sau, dėliodamas 
kortas”^-. -

“Šypsokis”, pataria jai leite
nantas.

z<;

W'"



SUtftČBU galvojo ji. Atsiminimai parašyti labai įdomiai. Prašome juos sekti,
pinigų

butais? Tartum elgeta "arba ko
kia nors nriesčionkėlė...”

vi-enmgos nuomones [r 
vės kovoje per 25 m< 
■kada per šiuos metus taip ne
buvo išjudinta .mūsų jaunoji 
karta drauge su mūsų senąja 
išeivija Lietuvos laisvės reika
lui vieningai pasidarbuoti. Klys
ta tie, kurie bando manifeste-* 
cijos naudą matuoti išleistų pi
nigų sumomis. Kam teko stebė
ti džiaugsmu ė* pasididžiavimu 
spindinčius jaunuolių veidus 
lapkričio 13, tam aiškinti nerei
kia, ar manifestacija ėpsžmokė-

bet ž-visos prabangos jai pir- *nt galvos alų, tai jis tik nusi-
nūaum krito į akis didelis vei- šypsojo ir pagrasė piritu); da- Pakrapštęs dar. truputį dm- 
drodis, kuriame ji pamatė nu- bar gi jis -buvo paniuręs, mie- tį ir sutepęs Vandos lūpas ir

Kitame Darbininko numeryje Šioje vietoje pradedame 
spausdinti Lietuvos gen. konsulo

JONO BUDRIO ATSIMINIMUS

i neprasminga, 
storiai padarys 
reikalui.

Su vėseXtV\ta»uadoje. Pažyraė- 
tina, kadikigraodžtol5<L 14 
pbrttotojų dar nėra atsiskaitę 

tatauą. ’Nęskaitaot jų, »«>

^kurėlę be aukštos skrybėlės, be 
madingo padaidmuko ir be 
bronzos spalvos kurpelių. Ir 
Vandai keista atrodė, kad da
bar, kai ji buvo neturtingai ap
sirėdžiusi ir panešėjo į siuvėją 
ar skalbėją, joje atsirado gėda 
ir jau nebebuvo nei įžūlumo, 
nei drąsos, ir mintyse ji jau sa
ve vadino ne Vanda, o kaip 
anksčiau, Naste Kanavkina..

gai. Manifestacija patvirtino 
mūsų tautinio sąmoningumo 
aukštą lygį, sustiprino pasitikė
jimą mūsų pačių jėgom-ir su
teikė stiprybės ateityje dirbti 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymui su didesne viltimi ir 
entuziazmu.

Niekada dar nebuvo pareikš
ta tokios masinės ir organiškai 

;ų lais- 
š. Nie-‘

Finkėlis susiraukė, sulaikė 
kvėpavimą ir pradėjo žiūrėti 
nesveiką danų.

“Jis tikrai duos, kad Nik aš 
jį namie rasčiau... — gkteo- 
jo ji, eidama pas Finkelį. 
neduos, tai aš jam ten visas 
lempas sudaužysiu."

e$asm? gavę Įvairių prierašų. 
Kai kurie iš jų tiesiog ašarą iš
spaudžia. Pa v., viena senutė 
"Esu 91 meto amžiaus. Atleis
kite, kad galiu tik 1 *dol. paau
koti ii savo mažos pensijos jū
sų kilniam darbui. Tegul Die-

— Prašau- — pasakė kam
barinė, lydėdama ją į kabine
tą. — Gydytojas tuojau. .Sėski-

dėkoja, kad to nebuvo padary
ta. Dėkoja atsakydamas į dr. P. 
Mačiulio du naujus straipsnius 
aktualiu lietuvių-lenkų santy
kių klausimu (Tėv. žib. X1.25, 
,XH 2). Mums atrodo, kad ir 
tas atsakymas ir ta. padėka' yra 
dar vienas akmenėta į. langą 
kaimyno, su kuriuo blaivus gal
vojimas verčia*'ieškoti glaudes
nių ryšių ir didesnio susiprati
mo.

' * — Skauda? — paklausė jis, 
rakinėdamas dantį su kažkokia 
geležėle.

— Skauda,

— Lietuvių Fondo valdyba 
prašo visus LF narius, kurie 
dar nėra atsiuntę savo biogra- 
fijų su nedidelėmis nuotrauko
mis LF-vardynui, tai paskubin
ti. Nuotraukų antroje pusėje 
turi būti išskaitomas savininko

Lenkę ir lietuvių ’ santykiai 
per ilgus amžius prisisunkė to
kios aitros, ‘kad abiem kaimy
nam nėra lengva santūriai juos 
svarstyti. Nė dabartinė padėtis 
tos įtampos neatleidžia, nes ry- 

dojebuvo* raginęs pakviesti tų-vidttrio"Europoje yfaf'fvesta 
svečiais ir lenkus. K. Baronas prievartinė tvarka, kurios nė 

lenkai, daug laisvesni už lietu
vius, nelaiko galutine. Naujai 
tvarkai ateis laikas, bet tam 
privalu ruoštis jau dabar' Tuo 
atžvilgiu dr. P. Mačiulo straips
nis gerai pagrįstas ir vertas 
ypatingo dėmesio, jis teisingai 
pastebi, -kad Lietuva, jei rei
kės, ‘ateityje tarsis w.. su tais 
lenkais, kurie pasiliko- savo 
gimtajame krašte bolševikinio 
jungo vilkti. Kadangi tokjose 
derybose (dr. P. Mačiulis tai 
gerai žino) daug reiškia visuo- 

.Dr. P. Mačiulis, mūsų vete- menės geros ar blogos nuotai- 
ranas diplomates, visą savo gy- kos, reikia iš anksto stengtis

-y -Kai ji artėjo prie dan|^w- 
dytęjo durų, tai jau turej^Bį- 
ruošusi gaivoje planą: ji šok
damos užlėks laiptais, įpuls į 
gydytojo kabinetą ir par^fca-

- lauš 25 rublių... Bet kai ji 
palietė skambutį, šitas planas 
'kažkaip pats savaime- iš galvos 
išrūko. Vanda staiga pradėjo 
bijoti ir nerimauti, — tai su ja 
anksčiau niekados neatsitikda
vo. Ji buvo drąsi ir akiplėšiška 
tik girtoje draugėje. Dabar gi, 
apsiyijkusi paprastais drabu - 
žiais, atsidūrusi paprastos pra
šytojos rolėje, kurią gali nepri- 

’ imti, ji pasijuto baikšti ir pa-' 
žeminta. Ji susigėdo ir pasibai- 
sėjo

tiuną ir nepasitikėjimą kaimy- 
nu <įėi patirtų skriaudų, negu 
ieškoti kelio į kokį nors susi
pratimą ir opaus klausimo 
sprendimą. Tokiam dialogui 
reikia'nebe aklos sienos ir ‘ne- 
’kvietimo’, bet priešingai —nuo
širdesnio suartėjimo.

ųž koką''nors gerą darbą arba ne tiktai ‘ gerai kiHnyttąpabn- 
paslaugą. Tokiu geru darbu K. ti, bet ir patį save. Mat, daug 
Baronas, vrtntečių sąjungos Ka- lengviau pataikytiširdyje fcar- 
nadoje pinmninkas, laiko -len- ' = - • <
kų nefcvfętimą į didesnes lietu
vių išlkymes. Tėviškės Žibu
riuose (gruodžio 30) jis rašo: 
'Nuašžpdtaį dėkoju rengėjam 
ChieagoJe už nepakvietimą len- 
kų į Mac Conmek salę, statant 
Reguiem ir Vtiniaus varpus! Ta
sai didelės meninės jėgos kon
certas buvo skirtas prisiminti 
Lietuvos didvyriam-partizanam 
ir Sibiro kankiniam, kurie per 
25 metus padėjo galvas už lais
vę (ž. Daib. birželio 25).

Dar prieš tą koncertą, bir
želio 13, dr. P. Mačiulis spau-

— Nieko, nieko.,. —su
murmėjo jis. — Jūs nebijoki
te... Iš to danties jums vis 
tiek maža naudos. Reikia būti 
drąsiai.

Ir tabcdonuoti, kruvini pirš-

Esą tą -pažintį įgiję tiktai 20 savo iškilmes ir eidami pas atsakymais laikome tuos, kurie
metų kentę lenkų priespaudą juos megzdami draugiškus po- su atsakymu prisiuntė nema-
Vrtniaus kraštę^enkiame gal- kalbius, rūpindamiesi dabar žiau kaip 1 dd. Su atkarpėlėmis
va prieš tuos mūsų kovotojus bendra abiejų tautų nedalia,
už lietuvybę ir Liefftvos sosti- kaip Pavergtųjų Tautų Seime
nę, nemažiname ir jų patirtų New Yorke, ir bandydami aiš-
skriaudų, bet manome, kad kintis, kaip ateityje galėtume
lenkus nemažiau pažįsta ir se- sutvarkyti .kaimyninius santy-
nieji mūsų veikėjai, ypač tvar- kius, kad iš jų pradingtų pra-
kę Lietuvos reikalus su užsie- eities paliktas aitrumas.

ŽAVTNGIAUŠTOJI Vanda ar- Man nė vienas neatsisakys 
ba, kaip ji buvo vadinama pa- duoti, nes..
se, garbinga pilietė Nastasja 
Kanavkina, išsirašiusi iš . ligoni
nės, atsidūrė tokioje padėtyje, 
kokioje ji anksčiau niekados 
nebuvo: be pastogės iri be ka- 
peficos kišenėje. Kaip vesątis?

. — Ką paliepsite? — paklau
sė jis, nežiūrėdamas į Vandą.

Vanda pažiūrėjo į rimtą kam
barinės veidą, į sotų Finkelį, ir 
'kuris, matyt, nebepažino jos, ir 
nuraudo... . —

vairiuose kraštuose ir dirbęs kaimynuose, šiuo atveju ten- 
Lietuvos Užaemg~Įfinisiei>jo-. kuose, įsigyti!
je, neužsitarnavo tokio ‘dįalo- Lengviau galėsime tą uždą- 
.go’, kuriame prdašama, kad jis vinį atlikti ir savo tautai pa-

. dąĮraiėjome pb 15' :i 
' '' davėme ~Šiadfa- mai, kurie to p^daro^DS « ***** «

Rma . pafcŽary- Sos priežasties tikslios apyskai- &aus yra pardavę 1,108
tos už žesddę&is Įtttiėiit tiega- \lMdietMS,/estti — 57. J*rie įėji- Manifestacijos -pasisekimas 

padarm Fa^- įaiaeL Srao metu turime apie torvo parduota 7Ū8 tatietai. atgaivino lietuvišką vidfcmenę, 
’ v „ iki gruodKio 15 KLNA aukom tarsi ūžtelėjus šviežiu oro ban-

ir paskolom turėjo 64,652.37 
doL pajam?. Išlakto ~ 50,162.
15 doi. šiuo motu k moja yra 
14,490.22 dof. Pagrindines pa-i 
jateas sudarė aukos, parduoti 
bitiętai ir paskolos. Pagrindinės 
ištakios (apskritais skaičiais):— 
salė 14,200 dol., New York Ti
mes puslapis — JAV ir Euro
pos laidos 7,500 dol., propagan
da n* leidimai 9,300 dol., atly- 
ginimai ųž darbus 2,50 0 dol.

< 'fKLNĄ viena metu turėjo 4 ap- 
mokamus tarnautojus), kelionės 

•940 dęl., išmokėtos paskdos*^ 
j7^JM)0 doL • .į'-.

iš kur daugiausia:
-Valstybėm didžiausias paja- 

? mas esame gavę iš *šių (ne
skaitant paskolų): New York 

‘ 12,400 dol., Elinois 8,600 doL, 
Massachussetts 6,000 dol., Con- 
necticut 4,500 dol.,. Ohio 3,700 
dol., New Jersey 3,600 doL,

■ Kanada 3,500 dol., Michigan—

Ji dabar turėjo dadeftę raudo- 
pttiicė^tfau- ną skrybėlę, naują madingą pa

sisukdama į duris. laidinuką ir bronrinėe spalvos
— M!... O tas gf mąn už- kurpeles. Ir va&no ją vikarie- 

mokės už daribą? —prausė ne jaunąs pfatiys, atvažiavęs 
juoMamasis iš Kazanė*.'

Bet pažįstamų vyriškių nete
ko sutikti. Juos buvo lengva va
kare Renesanse rasti. Bet f Re
nesansą neįleis # si^v-šitokiais 
prastais drabužiais ir be skry
bėlės. Kaip verstis? Po ilgo ka- 
mavimosi, kai jau įkyrėjo ir 
vaikščioti, ir sėdėti, ir galvoti, 
Vanda nutarė išbandyti pasku
tinę priemonę: nueiti pas kokį -ma tnktelėti skambučio. —Ir 
pažįstamą vyriškį,- tiesiai į bu- kaip aš eisiu pas jį tokiais dra- 
tą ir paprašyti pinigų.

“Pas ką nueiti — mąstė ji. 
— Pas Mišą negalima —vedęs. 
Rudasis senis dabar įstaigoje..”

Vanda atsiminė dantų gydy
toją Finkelį, perkrikštytą, ku
ris prieš tris mėnesius padova
nojo jai apyrankę ir kuriam ji 
vigpą^kartą pėr vakarienę Vo- 

4uečių klube i^lė amt galvos 
O klausimas — ką vataar^u- stiklinę ataus. Atsmųnusi apie 
kur nakvos, jai vis^kąi^nerū- Šitą Finkelį, ji labai nudžiugo.

Pradžioje darbas buvo sun- ti įdeašą- 
tais. £ai kurie asmenys, žade- Viedą iš jų 
ję finansinę paramą, vėitau a£- fas vienoj 
ssakė paremti,' kas gerokai tas tietuviš 
pakenkė organizatorių moralei kai Buvo-į 
ar-trukdė darbą. Viena iš pir-^ šmnmų ag 
mųjų ir didžiausia piniginė ai- pusę, idek lį pardavinėjome Mądison
ka — 1,000 doL, —. atėjo iš kėjo, kad 25 ęroc. naudojo an- Šųuare Gardėsi po 25 centas. 
Amerikos Lietuvių Tarybos. Li- gŲčkąją pusę, 75 —- lietuvišką- Buvo parduota 3,820 kopijų. Jų 
kusią stambią sumą teko su- ją. Iš ’to ga^ūna daryti išvadą, dar yra likę. Kas norėtų* nemo- 
rinkti paskolomis. Didžiausias ėdri sąmoningą ir. tarnai įšgyti Su ^šia programa
paskolas davė dr. Juozas Kazio- imhMškam jauMp Ito datinomie ir idį teidinėų, kurį 
kas 3,000 dol.; ALB centro vai- ■
dyba, Antanas Mažeika ir Ro-

Fondas

New York Times puslapy- 
je . mes-turėjome atkarpėlę su- 
prašymu at-
siliepė 89 asmenys, prisiųsda- 

Iš atsakiusių 
vilkų pavardžių yra tik kele-. 

Daugiausia atsiliepė kita- 
taučiai. Bet tai ir suprantama, 
nes? au-
leojo per kitus kanalus. ■ . * •' •

Aukos laiškas ir prierašai:
Labai svarbus mūsų pajamų ■ r

šaltinis buvo - išsiuntinėti laiš- 
'kai (“Ar girdėjai...”) su prašy- 
mu dalyvauti

va- ' 
Klivecka su 

ta lkininkų. Buvo 
18,500 laiškų.B 

venimą atstovavęs Lietuvai į- tekias palankias sau nuotaikas jų yra gauta 1,489 teigiami 
šakymuų airba 8.^oc. Tai yra 
gana aikštas procentas; ką ga- 

kurie renka 
aukas laiškais. Su atsakymais- 

nepažįsta lenkų tautos.- sitamauti, kviesdami lenkus Į gavome 9,151 dol. Taigiamais

— melavo Van- 
jam, — pųgal-

3000^ Pėuųq^rama — 2,600, 
Kalifornija: 1,400 dpi.^Ę kitų:

V kontinentų esaaote fįwęt 25 doL 
iš Afritae. 10 doi. iš Venerai 

' los ir 5 ddL įš Vokietijos. ?
KINĄ yra nutaręs tikusius 

pinigus taikyti 
jų nedatinti, ^ sustoti tuos 
pinigus tokio pobifedtio 
taisvinimo akcijai, tari, K-to 
nuomonė, yra prasminga. 

. Sprendimą, tari afceija yra ęra- 
> sminga ir 
, KLNA ko

* >r- Aha... Kokie dantys? — . tai parodė jai W?irtrtą danty o 
Kur? V kambarinė priėjo ir pakišo jai

Vanmi atsiminė, kad jos vie- po mtakru indą. "

‘Taip ir pasakysiu: paskolin
kite! — galvojo jt — Tai roan-

galvojo ji, nesiryžda- da^u’ ««s M jis man pažįsta
mas/ TUr šit kambarinė tad iš
eitų iš čia. Kambarinei esant, 
nepatogu... Ir tadėl ji čia 
stovi?” . • .-

Po penkių minučių atsidarė 
• durys, ir įėjo Finketis, aukštas,

Už dtųrų pasigirdo - žingsniai; tansaua gymio pRfci'Batas, 
tai buvo švveicorius. riebiais skruostais ir pupsančio-

Ar gydytojas namie: — pa- mis Skruostai, akys,
jdausėji. pilvas, stora štaunys — visa

šita jame atrodė • taip sočiai,
Dabar jai butų malctaiau bu- šykščiai, atstumiančiai. Rene- Ftakebs staiga sušniokš- 

vę, jeigu ėveieonus būtų pasą- satfte ir vokiečių klube jis pa- tė kaip garvežys tiesiai jai f 
kęs nėra . Bet šis, statymo- prastai būdavo įsigėręs, aesigai- burną ir pasakė':

Ji pirmiausia nuvyko į pas
kolų kasią ir užstatė" ten Sedą 
su turkizu — vienintelę savo 
brangenybę. Už žiedą jai* davė 
rublį. Bet... ką pirksi ųž rub- 
>y? Nenupirksi už tuos pinigus 
nei madingo trumpo į>alaidinu- 
ta,. nei aukštos skrybetes, nei 
kurpelių bronzos spalvos. O be 
tių daiktų jos buvo tokia savi
jauta, tartum $ nuoga būtų. Jai 
rodėsi, kad ne tik žmonės, bet 
arkliai h* Šunės žiūri į ją ir 
juotam iš jos prastų drabužių. 
Ir galvojo ji tik afneadrabužius^

Kristaus Karaliaus švente Lietuvoje
Paskutinį spalio sekmadienį, varoma per mokyklas ir orga- 

kaip žm&na, švenčiama Kris- nizaęįįgs. Tajp pat reiškiama 
taus VaSdovo šventė. Nors Lie-' nepasitenkinimas, kad^ysk. Ju- 
tavoje daug bažnyčių uždaryta tijonas Steponavičiuj P a - 
ir varoma stipri ateistinė pro- nevėžio ir Vifanąus diecerijų a- 
pagaaųia, bet žmonės į yedoan-. pa^ališfaasis administratorius, 

zČhb dar taksėtas gausta 4en? z jau 3 pentaT metai - 9uįp Paakio- 
kasim skiria daug reikšmės ypa-"' šitas mamų arešte Žagario, 
tingom šventėn. Antai, šie- (D),
męt Panevėžyje spalio 31, Kris- .... . -
taus Karaliaus Šventėje, kated
ra buvo pilna žmonių, žmoiės 
su ašaromis meldėsi prie išsta
tyto Bvenč. Sakramento h* ėjo 
procesijoje bažnyčios viduje. 
Laike procesijos draudžiamos. 
Kas 15 minučių buvo dalijama 
komunija. Beveik visi pamaldų parašas, 'kad per klaidą nesusi- 
dalyviai priėmė Švenčiausiąjį. _ maišytų. Siųsti adresu: L. Fon- 

KEŽYS daro finansinę apyskaitą KLNA susirinkime gruodžio 19 Žmonės SUSHŪpmę antiteligir -4as 6643 So. MapileW00d Chi-‘ 
\ Nuotr. r. Kisieliaus ne propaganda tarp jaunimo; ji cago, M., 60629.

sniegenas e tabokinuotais pirš- — Ak, taip 
tais, jis vėl sulaikė kvėpavimą Vanda, paraudo ir padavė per- 
ir įkišo jai į bumą kažką šaltą, krikštui rublį, gautą už žiedą su 
Vanta staiga pajuto didelį turkizu.
Gausmą, suriko ir .pačiupo Fin-' Bėjusi į gatvę ji dar labtau 
keliui už rankos. ... susigėdo, negu pirmą, bet 'jai

ttabar jau nebebuvo gėda saro 
neturto. Ji jau nebejautė,, kad 
ji neturi ai&štos Arybtiės''š> 
madingo palaidinuko. Ėjo ji 
gatve, spiaudė kraujais ir driek- 
vienas raudonas spiūvis kalbė
jo jai apie jos gyvenimą, nege
rą, sunkų gyvenimą, apie tuos 
paniakminnis, kokius ji patyrė 
ir dar teks patirti rytoj, po sa- 

— Namie jūs šaltu vandenili vartės, po vne£ų — visą gyve
namą skadaūkrte... — pasakė nimą, tig pat mirties.
SFmketis: — ir tada nustos 
kraujas bėgęs...

■

■
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Kovos dėl Baltijos pamario
Ryšium su Klaipėdos išvadavimo sukaktim

Kovos dėl Klaipėdos ir kitę lie
tuvišku sričių (1923 m. sausio 

m. 15 d. paminėti).
Nors Klaipėda, senovėje ir 

naujausiais laikais buvo nežymi 
vietovė šiaurės rytų Europoje, 
ji daug šimtmečių turėjo žymią 
rolę Lietuvos istorijoje ir jos 
santykiuose su vokiečių tauta. 
Dėl Klaipėdos buvo daug kovo
ta, kraujo pralieta, kaip vietinio

A DR. M. ANYSAS

taip ir svetimo. Naujausiais lai- 
’ kais prirašyta daug raštų buvu
sioje Tautų Sąjungoje ir dabar 
daug knygų bei veikalų išlei
džiama vakarų Vokietijoje, no
rint įrodyti, kad Klaipėda pri-

pilį Klawpėdą, kaip ji senuose 
užrašuose minima. 1252 Livoni
jos Ordinas čia pastatė savo pi
lį, pavadinęs ją Muemmelburgu.

KLAIPĖDOS PILIES 
PASKIRTIS

Moemmelburgo pilis buvo 
pastatyta strateginiams ir eko
nominiams reikalams. Ji turėjo 
kartu su Žemaitija sujungti
abiejų ordinų žemes, kad būtų

klauso Vokietijai.
IŠ ŽILOS PRAEITIES

Kai Vokiečių riterių ordi
nas 1230 pradėjo pulti iš Vys
los pusės prūsus, tai i šiaurę

galima susisiekti sausumos ke
liu, bet ne jūra laivais, kaip 
iki tol buvo daroma. Tuo būtų 
susidarytas vienas didelis vokiš
kas žemių ruožas, siekęs nuo 
Vyslos iki Suomių įlankos. Kar
tu Muemmelburgo tvirtovė tu
rėjo paimti Žemaitiją į abiejų 
ordinų reples ir palengvinti ją

paskyrė būsimam to krašto 
vyskupui.

Bet kietsprandžiai žemaičiai 
suardė abiejų ordinų planus ir 
daugmetinėje ' kovoje užkirto 
kelią užkariauti visą Žemaitiją 
ir ją visą arba bent jos dalį 
prijungti prie’ užkariaujamo 
Kuiso.

KOVOS DĖL Pl^ltŠ
Muemmelburgo pįnes staty

mo laikais buvo ‘glaudus bend
radarbiavimas tarp žemaičių ir 
sambių, kovojant su ordinais, 
Muemmelburgą 1252 pastačius, 
žemaičiai, susijungę su sambiais 
dar tais pačiais metais pilį su
naikino. Už tai Livonijos ordi
nas puolė Žemaitiją iš šiaurės 
pusės ir kraštą labai naikino. 
Atgavęs prarastą padėtį, ordi
nas pastatė naują, stipresnią

KLAIPĖDA prieš antrą pasaulinį karą. Kairėje aukštai matosi Kuršių marios ir Baltijos jūra. Senoji Klai
pėdos pilis buvo pastatyta prie Kuršių marių.

Pradedamas žygis 
senate

“Pravėdėm rezoliuciją 1965 
metų birželio mėnesį Atstovų 
rūmuose, esu tikras, kad pana
šią rezoliuciją Lietuvos laisvi
nimo reikalu pravesime 1966 
metais ir JAV Senate”, —pa
reiškė Leonardas Valiukas, ne
seniai perrinktas Rezoliucijom 
Remti Komiteto pirmininkas.

Rezoliucijoms Remti Komi
teto direktorių taryba gruodžio 
10 buvo susirinkusi metiniam 
posėdžiui. Be kitų reikalų, bu
vo perrinkta komiteto ^vadovy- 
bė 1966 m. Pirmininku per
rinktas Leonardas Valiukas, vi-, 
cepirmininkai — Antanas Ski- 
rius, estas Arne Kalm ir latvis 
Alfons Reins, ižd. Jurgis A. 
Petrauskas, sėkret. Edmundas 
Arbas.

Posėdžio metu buvo nustaty
tos gairės ateities ^veiklai. Kon
gresas susirinko naujai sesijai

nugalėti. Be to, šios pilies pa
skirtis buvo užkirsti žemaičių 
susisiekimą Nemunu su Balti
jos jūra. Apie tai 'liudija ir vie
na popiežiaus Innocėnto IV bu
lė, kurioje buvo ’ iškeliamas 
Muemmelburgo pilies statymo 
svarbumas: pagonys negalėsią 
atsivežti druskos, drabužių ir 
ginklų. Nėra abejonės, kad šis 
popiežiaus argumentas buvo pa
imtas iš Livonijos ordino raštų, 
kuriais ordino vadovybė popie
žių informavo apie savo užsi
mojimus.

Muemmelburgo pilį statyda
mas, Livonijos ordinas turėjo 
dar vieną tikslą: naujoje vieto
vėje Įkurti kuršių vyskupiją, ne

su priklausomą nuo Rygos arkivys
kupo, su kuriuo ordinas turėjo 
nuolatinių ginčų. Steigdamas 
miestą, jis vieną trečdalį ploto

pilį, kuri vėliau žinoma Memel- 
burg ir pagaliau Memel. var
du. ’ ■ /

1257 žemaičiai, susijungę su 
sambiais, vėl puolė pilį, bet ne
pajėgė paimti. Karaliaučiaus pi
lies komtūras von Hornhusenas 
paskirtas Livonijos ordino ma
gistru, gynėsi su 40 riterių ir 
500 kuršių. Pilį puolė žemaičiai 
ir jų sąjungininkai, padarę or
dinui žymių nuostolių. Iš šalti
nių matyti, kad toje kovoje žu- 
Vę 12 riterių, o magistras bei 
komtūras von Harenas buvo 
sunkiai sužeisti. Ši 'kova minima 
ir vienoje popiežiaus Aleksan
dro IV bulėje (1257 liepos 22).

Nekartą buvo pridaryta daug 
nuostolių, apsiautas arba su
naikintas prie pilies esąs mies
tas. Kai Prūsijos ordinas jau 
seniai buvo užkariavęs prūsus 
ir apie 40 metų kovojo su Lie
tuva, jis gavo susitarimo keliu 
Livonijos ordino dalį (1326), 
o po dviejų metų ir visą mies
tą su pilimi.

VYTAUTO DIDŽIOJO 
LAIKAIS

Kai Vytauto laikais kilo ne- 
susitarimų dėl 1411 sudalytas

prasti kaip Ostsee, Baltijos jū-
rą, kurią Žemaitijos vakarinė 
dalis siekė prieš ordino įsibro
vimą. Kadangi Prūsijos ordinas 
tuo metu reiškė savo pretenzi
jų net į Veliuoną prie Nemu
no) Vytautas iš savo pusės rei
kalavo jam grąžinti visą vaka
rinę Žemaitiją ligi Baltijos jū
ros, į kurią tuomet įėjo visas 
ordino užkariautas Skalvos plo
tas (dabartinis Klaipėdos kraš
tas) su Nemuno įtaka, gal ir vi-

sa Nadruva, kuri minima vie
name karaliaus Mindaugo dd^ 
kumente. Reikia manyti, kad 
Vytautas tikrai žinojo savo pro
tėvių valdytų žemių plotą ir jo 
sienas. Vėliau buvo taikingai 
susitarta, ir Klaipėda su visu 
jos kraštu liko Prūsijos ordinui 
ir jo palikuoniam, kurių "ran
kose kraštas išbuvo iki pirmojo 
pasaulinio karo galo. Lietuvai 
liko tik mažas pajūrio kraštas 
apie Palangą. . (B.d.)

sausio 10. Tuoj bus išvystytas 
visas galimas spaudimas į se
natorius, kad jie pravestų Bal
tijos kraštų laisvinimo reikalu 
rezoliuciją ir Senate.

Rezoliucijoms Remti Komi- • 
tetas dėkingas visiem parėmu- 
siem.jo žygius ir už finansinę 
talką iki šiol. Prieš akis-dar di
delis žygis. Visi lietuviai kvie- + 
čiami ir toliau paremti šį žygį 
savo darbu ir pinigais.

Visais reikalais rašyti: Rezo
liucijom Remti Komitetas, 
Post Office Box 77048, Los- An
geles, California, 90007 (LAV)

pirmosios Torūnės taikos, nes •
Sambiai už talkinimą žemai- Prūsijos ordinas norėjo užimti 

čiam buvo nubausti. Livonijos^ daugiau žemių ir Įrodinėjo, kad 
ordino magistras su kariu ome- kai kurios pilys jau nebe že- 
ne Sambiją smarkiai apnaikino.

Balfas aprengė tūkstantį šeimų
siuntiniai vartotų, gerai atrink-

nuo žemaičių'gyvenusieji lybiai, 
kuršiai ir latviai jau nuo 1202 
buvo puolami Dauguvos žiočių 
apylinkėje vysk. Alberto pa
stangomis įsteigto kalavininkų 
arba Livonijos ordino. Šio or
dino nariai būvo įpareigoti plės- 

■ ti krikščionybę, kardu kovojant 
su pagonimis. Ordine ypatingai 
gausiai dalyvavo kunigaikščių 
ir aristokratų sūnūs iš šiaurės., 
vakarų Vokietijos, Luebecko ir 
kaimyninių miestų. Jų tikslas 
buvo krikščionybės įvedimo 
priedanga sukurti svetimuose 
kraštuose savo viešpatavimą pa
vergiant tų šalių autochtonus. 
Tam tikslui Livonijoj ordinas 
pradėjo ilgą 'kovą su pajūryje 
gyvenančiais lybiais, toliau
latviais, estais, žemgaliais, kur
šiais, 'žemaičiais, visur statyda
mi šutvįrtintas pilis (feste hu- 
sep ir kurdamas miestelius su

. vokiečiais kolonistais.
Iki vyskupo Alberto mirties 

<1229) Livonijos ordino buvo vi- 
jsai nugalėti Baltijos pajūryje/ 
/ gyveną lybiai. Su kuršiais
N žemgaliais dar vyko sunkios 

kovos, nes jie protarpiais gau
davo stiprios paramos iš ginrr- 
ningų žemaičių bei aukštaičių, 
kurie tapo didžiausiu stabdžiu 
vyskupo Alberto planams ir Li- 

* vonijos ordino veržimuisi į ry
tus bei pietus.

Besistumdamas pirmyn, Livo
nijos ordinas pradėjo nuolati
nius Žemaitijos puolimus, siek
damas ją užkariauti ir per ją su
jungti Livonijos ir Prūsijos or
dinų žemes. Po Livonijos ordi
no pralaimėjimo o prie Saulės 
(1236), abu ordinai susijungė 
ir toliau bendrai vedė kovas.

Užkariaujant Prūsiją. Sam- 
bijos užpuolimas 1253 Prūsijos 
ordinui nepavyko. Christbur- 
go komtūro vedamoji kariuo
menė sambių buvo sumušta, 
pats komtūras su didesne ka
riuomenės dalimi žuvo. Laimin
gesnis buvo Livonijos ordinas. 
Jis 1250 Įsiveržė į vakarinę Že
maitiją ir sunaikino žemaičių

APYGRIUVUS koplytčlč prie Da
riaus Girėno paminklo Soldine.

Bet grįždamas ir jis turėjęs di
delių nuostolių, nes reikėjo pra
silaužti pro Kuršių Nerijos pie
tiniame gale sambių pastatytas 
užtvaras. Turėjęs sambiams pa
likti savo grobį ir -su nuosto
liais pasitraukti. Žemaičiai tuo 
pačiu metu puolė ordino ranko
se esantį Kuršą, ir iš ten, ne
radę didesnio ' pasipifeŠinimo, 
grįžę namon su dideliu grobiu 
ir žymiu skaičium belaisvių.

Ir vėlesniais laikais žemaičiai 
pakartotinai puolė Memelburgą.

maitijoje stovi (Žemaitija bu
vo priskirta Vytautui), tai vo
kiečių imperatoriaus Sigismun
do atsiųsta delegacija su Makru 
priekyje po ilgų tyrinėjimų sa
vo sprendime pasakė, kad Ve
liuona ir Klaipėda yra Žemai
čių krašte.

Ta proga pažymėtinas iki šiol 
užsilikęs Vytauto Didžiojo pasi
reiškimas oTtfino maršalui: 
“Prūsija irgi yra mano paveldė
jimas ir aš jos reikalauju ligi 
Ossės”. - Tą vietovardi tuometi
ne vokiečių kalba reikia šu

Pereitų metų bėgyje vienas 
iš sunkiausių bet ir praktiš
kiausių šalpos darbų buvo ap
rangos siuntinių siuntimas už
jūrio vargstantiem tautiečiam. 
Per metus buvo parengta ir 
išsiųsta 1039 rūbų ar medžiagų 
siuntiniai, 5,1,371 dolerio ver
tės. Beveik pusė tos sumos išė
jo sušelpti Sibiro kankiniam. 
Lenkijos lietuviam nusiųsta 649

KAIP ATRODO DARIAUS - GIRĖNO 
PAMINKLAS SOLDINO MIŠKE

Dariaus Girėno žuvimo vieta 
— Soldino miškelis — dabar 
yra valdoma lenkų. Buvo pa
statyta cemėhtinis paminklas 
su atitinkamais įrašais lietuvių, 
vokiečių ir anglų kalbomis ir 
medinis, lietuviškais ornamen
tais papuoštas kryžius. Aikštelė 
■buvo apvesta tvora su geleži
niais vartais.

Praėję karai ir neramumai 
palietė ir šią ramią vietelę. Už
augo kadaise lakūnų išlaužyti 
medžiai, gi paminklas sunyko. 
Iš cementinio paminklo kažkas

tų tinkamai pagerbta toji vieta, 
kurioje žuvo drąsieji lietuviai 
lakūnai.

Norima atremontuoti kryžių, 
į cementinę sieną įmūryti ne- 
rūdyjančia'lentą su atitinkamais 
įrašais, visa apšvarinti, kad bū
tų miela vietą lankyti.

Vietos lenkų laikraštis praei
tą vasarą įsidėjo Dariaus Girė
no pašto ženklą, išleistą nepri
klausomos Lietuvos,' ir gražiai 
aprašė lakūnus ir didvyrišką jų 
žygį- (d.)

LIETUVIŠKA iškaba Breslau 
(Vroclavo) mieste. Iškaboje įra
šyta — Lietuvių Visuotines Kul
tūros Draugijos Vroclavo ratelis, 

f

tų rūbų, už kuriuos vien paš
tui sumokėta arti 5,0 0 0 dol. 
Dar buvo išsiųsta 49 rūbų siun
tos į Vokietiją, 3 į Argentiną, 
2-į Italiją ir 15 į kitus kraš
tus. Balfui vis dar nesiseka už
baigti vargšų lietuvių aprengi
mą.

1965 metais buvo pasiųsta 
67 vaistų siuntos į Lenkiją.

Nors Lenkijoj medicina pu
siau valdiška, bet ten labai 
trūksta naujausių vaistų, ypač 
antibiotikų.

Pereitais metais Balfas pra
vedė gana sėkmingą knygų va
jų. Buvo gauta arti 5000 kny
gų, kurios taip pat 93 siunti
niais buvo išsiųstos į Pietų A- 
meriką, Angliją, Australiją, Vo
kietiją, Italiją ir į kitus kraš-

tus. Be knygų, Balfo centras 
dar apmokėjo arti šimto prenu
meratų lietuviškos spaudos, ku
ri daugumoje buvo siunčiama į 
Vokietiją, Pietų Ameriką.

Per 1965 metus Balfo cent
ras sudarė ir išsiuntė 1199 in
dividualias siuntas, kurių vertė 
buvo per 55,000 dolerių. Tai 
buvo galima padaryti tik todėl, 
kad JAV lietuviai buvo dos
nūs ir pinigais ir gėrybėmis. 
Dar daugiau, net keturi New 
Yorfko lietuviai praleido daug 
darbo valandų Balfo centre 
siuntinius pakuojant ir hz ta di
delį darbą neėmė jokio atlygi
nimo.

Apie piniginę Balfo šalpą dos
nieji lietuviai bus painformuo
ti atskiru įrašiniu. Čia tik nori
si perduoti nuoširdžią padėką 
visiems 1965 metų Balfo rėrfiė- 
jams. L. Jankus

Balfo reikalų vedėjas

Dėl pamaldų religiniam kongrese 
būna tuščia. Mari rodos, kad 
koplyčios šventinimo komitetas 
turėtų pasirūpinti, kad šventi-

Darbininko lapkričio 3 nume
ry radau parašyta, kad religinio 
kongreso metu Washingtone, 
šventinant Šiluvos koplyčią, iš
kilmės ir mišios numatytos sek
madienį, rugsėjo 4, apie 4 vai. 
popiet. Man rodos, kad čia blo
gai. Washingtonas savaitgalyje 
ir dar vakare bus beveik tuš
čias. Aš Washingtoną pažįstu. 
Esu buvęs apie 10 kartų. Taip

nimo iškilmės ir mišios būtų iš 
ryto arba apie vidurdienį, ne vė-, 
liau 12 vai. Tada daug žmonių 
turėtų progos pamatyti lietuyius 
ir kartu pasimelsti. ^Tūkstan
čiai amerikiečių būtų kartu su 
■lietuviais. Iškėlęs tą mintį, 
lauksiu Darbininke atsakymo

IŠVIRTĘ tvorele?* vartai nrte oaminklo.

iškapojo raides. Lankytojas da
bar nieko nežino, kodėl čia pa
statyta koplytėlė ii' paminklas.

Medinis kryžius per ilgą -lai
ką sunyko, pradėjo birti jo 
ornamentai. Lietus ir vėjai nu
graužė stogelį, supūdė medį. 
Surūdijo ir geležiniai vartai, nu
virto ant tako.

1964 metais paminklo vietą 
aplankė Vroclavo (Breslau) lie
tuviai. Norėjo pataisyt, bet tai 
nelengva. Lankėsi ir praeitų 
metų vasarą (19^5). Rado kai 
kurių patvarkymų ir papuoši
mų. Šalia stovyklavo lenkų jau
nimas. Jis appvdrkė aikštelę, pa
statė ketųrjš vėliavų stiebus ir 
prie tako miške pakabino iška
bą, rodžiusią kelią į lietuvių la
kūnų paminklą. Nors aikštelė 
ir aplvarinta. bet paminklas la
bai sunyko, ypač medinis kry
žius.

Paminklo remontu susirūpi
no Lietuvių Kultūros Draugi
jos Vroclavo ratelis. Remonto 
darbam lenkų Valdžia davė lei
dimą. Ratelis iš savo pusės su
sisiekė su Dariaus Girėno pa
minklo komitetu Brooklyne ir 
iš io tikisi gauti lėšų; kad bū- IS PAMINKLO Įskaitos raidts.

pat Marijos šventovėje esu bu
vęs 3 kartus. Tą šventovę labai 
daug žmonių lanko, bet dau
giausia iš ryto — iki kokios 
pirmos popiet. Po to bažnyčia

iš tų, kas tą reikalą tvarko.
Juozas Siminkas

2 Asper Avė. 
Greenlawn, LI, N.Y.

TĖVAM PRANCIŠKONAM
LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIUI NEW YORKE STATYTI 

AUKOJO:

500 dol. N.N. Brocklyn. N.Y.
200 dol. Dimas Kostas įrašo a.a. Oną Dimienę. Brooklyn, N.Y.
Po 100 dol. Dr. V. Paprockas. Richmond Hill. N.Y.

N.N. Brocklyn, N.Y.
Barauskas, K, Woodhaven, N.Y.
Mr. R. Franco. Rego Park, N.Y.
Laugalis. J.V., Tovaco, N.J.

20 dol. N.N. Thompson, Conn.
Po 10 dol. Arlauskai. New Britain, Conų., Ausmanas Regina, 

Richmond Hill. N.Y.,
Po 2 dol. Kazėnas. L., Cleveland, Ohio.. Bražintis. VI., Cleveland. 

Ohio. Butkus Simas. Chicago. IH„ Satinskas Henry, 
Drexel Hill. Pa.,.Matukas A., Chicago, 111., Johnson, A. 
Mr. Mrs. Pitbrourgh, Pa., Bileskis, M., Chicago, III., Pet
rauskas. Ignas, Chicago. III.

Po 1 dol. Zdanovič, Mrs. E., Phila, Pa.. Ankudavič, J. Mrs., West 
Islip. N.Y., Stankovič M., New York, N.Y., Kybartas, J 
Brocklyn, New York.

Mūsų padėka ir maldos. Malonėkite prisidėti, kad ir nedide
le auka Dievo garbei. Tėvynės labui Aukas siųsti: Building 
Fund. Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avė.. Brocklyn, N.Y., 
11221.
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LIETUVOS VYTIS NAUJŲJŲ METŲ PARADE
Philadelphia, Pa. — Kiekvie

nais metais, Naujų Metų die
ną, Philadelphijoje vyksta mil
žiniškas, plačiai išgarsėjęs — 
Mummers paradas. Tai klaidų, 
pašaipos, satyros, juokų jungi
nys, vėliau virtęs puošnių rū
bų ir muzikinių orkestrų varžy
bomis. Paradas tęsiasi apie 10 
žygiavimo, šokimo, grojimo bei 
šposų 'krėtimo valandų.' Daly
vauja per 16,000 vyrų, susibūrę 
į specialius 'klubus, kurie metų 
bėgyje ruošiasi šiai pirmai Nau
jų Metų dienai pasirodyti kuo 
puošnau, originaliau savo rū
bais, styginių instrumentų mu
zika, juoakais. Vieno tokio klu
bo “Aqua String Band” vado
vas — kapitonas yra lietuvis 
Edvardas Venckus. Sumanus 
-lietuvis verslininkas ^Robertas 
Bačkauskąs, Venckaus vado - 
vau j amam klubui pasiūlė šių 
metų paradui pasirinkti lietu
viškos muzikos, rūbų bei šokių 
fantaziją. Kapitonui sutikus, 
prasidėjo didelė darbymetė, ku
rios vaisius Naujų Metų dieną 
stebėjo virš milijono žiūrovų 
gatvėje, o kiti per televizidą ne
tik JAV-bėse, bet ir Europoje. 
“Aqua” klubo muzikantai (viso- 
56 vyrai) buvo pasipuošę spe

cialiai pasiūtais lietuviškais tau
tiniais rūbais, o ant pečių, ge
rokai virš galvos, plunksnų ap
suptas švytėjo skydas su Vy
čiu. Eisenos dominuojančios 
spalvos buvo geltona, žalia ir 
raudona. Pats kapitonas Venc
kus pasirodė riterio rūbe-šar- 
vuose ir virš pečių turėjo net 
tris skydus su Vyčiais. Pasipuo
šę vyčiai atrodė, kaip iš užbur
to milžinkapio atgyjęs Lietuvos 
vyčių eskadronas, žygiuojąs pir
myn .. .į laisvę ... Muzikan
tam 'grojant lietuviškas melodi
jas, ketufids šokėjų poros pa
šoko lietuviškų tautinių šokių 
pynę. < šokėjai sulaukė gausių 
ovacijų,, o ypač geltonkasės šo
kėjos, kurios iš tikrųjų buvo 
vyrai. Mat parade pagal tradi
ciją bei taisykles dalyvauja tik 
vyrai. Bendras vaizdas labai 
spalvingas bei Įspūdingas ir 
“Aqua” klubas 'laimėjo trečią 
vietą, tjk vienu tašku mažiau už 
antrą. Kapitonų asmeninėse 
varžybose Edvardas Venckus 
laimėjo antrą vietą. Lietuvos 
vardas nuskambėjo per radiją, 
televiziją ir per laikraščius, o 
'pirmadienį po Naujų Metų dar
bovietėse amerikiečiai draugai 
bei kolegos daug teiravosi ir 
__ —L________ 2________________

sužinojo apie Lietuvą. Šiam pa
sisekusiam pasirodymui įgyven
dinti daug pinigo, pasišventimo, 
darbo ir kantrybės įdėjo inicia
torius Robertas Bačkauskas, 
“Aqua String Band” kapitonas 
Edvardas Venckus ir visa eilė 
■talkininkų tiek idėją įgyvendi
nant, tiek finansiniai paremiant. 
Iš jų tenka suminėti Charles 
Cheleden, Jos Kavalauskas, 
Charles Roman, Adolph Bach, 
George Reins, Joną Skladaitį, 
tautinių šokių grupės “'Žilvi
nas” mokytoją Viltę Puzinienę 
ir šokėjus Tomą Gasparėną, 
Leonardą Jakaitį, Alfredą Knis- 
tautą, Aleksą Lemtovą, Henri
ką Mingailą,’ Norman Olevnik , 
Romą Pavielką ir Edvardą 
Skladaitį.

Tenka paminėti, kad parade 
dalyvavę 'klubai turės savo pa
sirodymą Convention Hali Phi
ladelphijoje vasario 6 -13 . 
“Aqua String Band” vėl gros 
lietuviškas melodijas, o tauti
nių šokių grupė “Žilvinas” pil
name savo sąstate šoks “Malū
ną” ir “Subatėlę”.

Vytautas Matulaitis po ilgos 
ir sunkios ligos mirė Kalėdų 
antrą dieną. Nepriklausomybės 
metais tarnavęs Lietuvos ka-

ŽILVINO šokėjai talkino Aqua String Band pasirodyme Naujųjų Metų parade Philadelphijoje, žygiuodami 
priekyje ir šokdami tautinius šokius. Pasirodymas buvo pavadintas Lithuanian Fantasy ir laimėjo trečią 
vietą iš 22 dalyvavusių vienetų. Nuotr. A. Cepulio.

IŠ VISUR
— K. Čibiras, laikraštinin

kas ir Lietuvos pasiuntinybės 
Urugvajuje spaudos . attachė, 
rengia Eltos informacijų bi«Če- 
tenį ispanų kalba, kuris bus iš
leistas Buenos Aires, Argenti
noje, vasario mėnesį. Dėl tokio 
biuletenio išleidimo portugalų 
kalba Vlikas tariasi su J. Vala
vičium, Vliko atstovybės Brazi
lijoje pirmininku. Vliko šių me
tų sąmatoje yra numatyta lėšų ‘ 
Eltos biuleteniam ispanų ir por
tugalų kalbomis vasario ir bir
želio mėn. Informacijai apie 
Lietuvą ir jos bylą Pietų Ame
rikoje plėsti yra gyvas reikalas 
leisti biuletenius tomis kalbo
mis bent kas mėnuo, tačiau tai 
tegalės būti padaryta jeigu’ vi
suomenė dar šių metų pradžio
je atitinkamai padidins savo 
'•telkiamą finansinę paramą 
tam tikslui.

— Visu lietuviu turi būti 
vienas noras išlaikyti lietuvybę

Palaidotas kun. JONAS ŠVAGŽDYS riuomenėje ir priklausęs Lietu
vių Šaulių Sąjungai. V. Myko-

Brockton, Mass. — Kun. Jo
nas Švagždys, miręs paskutinę 
praėjusių metų dieną, gruodžio 
31, penktadieni, buvo pašar
votas seserų namuose, kur jis 
išgyveno 17 su viršum metų. 
Naujuose Metuose lankė gimi
nės ir artimi pažįstami. Sekma- ' 

“'dieni, sausio 2. labai gausiai 
lankė Brocktono ir apylinkių 
lietuviai, atsisveikindami savo 
buvusį ilgametį kleboną. Pirma
dienio rytą, sausio 3, seserų 
koplyčioje gedulingas * mišias 
aukojo kun. L. Jankus, Balio 
reikalų vedėjas. Velionis buvo 
Balfo skyriaus steigėjas Brock- 
tone, rūpinosi afidavitais at- 
vykstantiem tremtiniam. Po 
mišių velionies kūnas iš sese
rų namų buvo perkeltas į kop
lyčią. Perkėlimo eisenai vado
vavo vienuolyno kapelionas ku
nigas Aloyzas Klimas, dalyvavo 
Brocktono lietuvių klebonas ku
nigas F.E. Norbutas, vikaras 
kun. M. Vembrė, seserys ir jų 
aukštesniosios mokyklos (Mater 
Dei) auklėtinės, velionės gimi
nės.

Gedulingos laidojimo pamal
dos Įvyko sausio 4, antradienį. 
Mišias aukojo kleb. kun. Felik
sas E. Norbutas:jis buvo net 
du kartus a.a. kun. J. Švagždžio 
vikaru. Mišiom asistavo kapelio
nas kun. Alovzas Klimas ir 
Camloridge lietuvių klebonas 
•kun. A. Baltrašiūnas. Mišiose 
ir laidojimo apeigose dalyva
vo Bostono vysk, pagelbininkas 
J. Minihan, šeši prelatai (Balko
nas. Juras, Virmauskis. Balčiū- 

. nas, Fin, McQuire) ir apie 30

to Prasidėjimo seserys. Pa
mokslą lietuviškai ir angliškai 
sakė prel. Pr. Juras, kuris ve
lionį pažino nuo 1922 metų ir 
buvo artimas jo bičiulis. Mišių 
metų giedojo šv. Jono kunigų 
seminarijos klierikai iš Bosto
no. ■/.

Iš koplyčios karstas nulydė
tas į seserų kapines. Visi ėjo 
pėsčiom. Karstą sekė giminės, 
artimi pažįstami, draugai, sese
rys. jų auklėtinės, gausus bū
rys Brocktono lietuvių. Pasku
tines maldas atkalbėjo vysk. J. 
Minihan ir kleb. kun. F. Nor- 
butas. Visi sugiedojo Amžiną 
atilsį.

Buvusiam ilgamečįuU vienuo
lyno kapelionui 'kapinėse pa
rinkta graži ir simbolinė vieta 
— prie Nukryžiuotojo Jėzaus. 
Čia jau ilsisi kelios seserys ir 
prieglaudos senukai, kuriuos ve
lionis laidojo ir tas kapines 
šventino.

Brocktone prie 24 kelio pra
dedama statyti didžiulė ligoni
nė už 10 milijonų dolerių. Sta
tyba rūpinasi Bostono kardino
las Richardas J. Cushingas. Vi
soje diecezijoje šv. Vardo drau
gijos vyrai rinko aukas, talkin
dami uždėti naujas automobi
liam plokšteles. Tuo būdu šv. 
Kazimiero parapijos šv. Vardo 
dr-jos vyrai surinko 70 dol.

B. Dilis, šv. Vardo dr-jos pir
mininkas. susilaukė septinto 
kūdikio — dukrelės; dabar tu- 
ru 4 ^lukreles ir 3 sūnus. Yra 
inžinierius, dirba Dadham.

laitis 1930 baigė Vytauto Di
džiojo Universitetą Kaune, dir- 
bd teisme ir bendradarbiavo

AQUA STRING BAND kapitonas
Edvardas Venckus Naujųjų Metų 
parade žygiuoja jo vadovaujamo 
orkestro priekyje. Nuotr. A. Ce- 
pulio.

spaudoje rašydamas Įvairiais 
teisės 'klausimais. Atgavus Vil
nių, V. Mykolaitis buvo paskir
tas Vilniaus apylinkės Rišėju, 
o vėliau teisėju - tvarkytoju. 
Okupacijos laikais įsijungė į 
Lietuvių pogrindinę veiklą. So
vietams antrą kartą okupavus 
Lietuvą, V. Mykolaitis su šeima 
pasitraukė į vakarus. Dirbo 
UNRRA įstaigose. 1949 persikė
lė į JAV ir apsigyveno Phila
delphijoje. Tarnavo vienoje 
draudimo įstaigoje, dalyvavo 
lietuvių veikloje, buvo L. _B. 
valdyboje, įvairiuose komitetuo
se, bendradarbiavo spaudoje .

Su Vytauto Mykolaičio mirti
mi Philadelphijos lietuviai ne
teko gero patrioto, veikėjo, bi
čiulio ir draugo. Giliame liūde
syje velionis'paliko žmoną .Ane
lę Biskytę -Mykolaitienę ir duk
terį Živilę Reikenienę su šeima, 
gyvenančia Baltimorėje.

Lietuvių Motery Kluby Fede
racijos Philadelphijos Klubo su
ruoštas tradicinis Naujų Metų 
sutikimo balius praėjo su dide
liu pasisekimu. Dvyliktai valan
dai išmušus buvo sugiedotas 
Lietuvos Himnas, sveikinmo 
žodi tarė Philadelphijos Klubo 
pirmininkė Juzė Augaitytė ir 
Philade’.phijos Bendruomenės 
pirminimkas Juozas Ardyš. Ypa
tingai buvo malonu,, kad šį kar
tą Į balių atsilankė didesnis 
skaičius ir vietinių lietuvių. Iš 
baliaus gautas pelnas bus pa
skirtas šalpai ir aukoms. S,J.

KUN. JUOZĄ ŽIDANAVIČIŲ 
PRISIMENANT

JONAS MIŠKINIS

1965 gruodžio 26 sukako 20 
metų, kai Amsterdame mirė lie
tuvių parapijos įkūrėjas ir uo
lus veikėjas kun. Juozas Židana- 
vičius. Jis buvo plačios erudici
jos, stiprios valios, didelės ener
gijos ir tvirtų katalikiškų prin
cipų!

Lietuvybės ugdytojas
Kun. J. židanavičius sakyda

vo, kad lietuvybė Amerikoje 
gali išsilaikyti tik gerai organi
zuota parapija ir lietuviška mo
kykla. Tad visą savo klebonavi
mo laiką, 38 metus, steigė ir uo
liai rėmė įvairias lietuviškas ir

kunigų. Buvo atstovaujami lie
tuviai vienuoliai — jėzuitai, ma
rijonai. pranciškonai ir Nekal-

Mass. Jo žmona ligi rudens 
buvo sodaliečių pirmininkė.

M. Kas.

PHILADELPHI JOS L. Bendruomenės pirmininkas Juozas Ardys sveikina Žilvino tautiniu tokių grupės glo- 
'—*-------- M naradę Nuotr. J. Cikotaitės.

Vakaras ir minėjimas

Cleveland, Ohio — Ateinantį 
šeštadienį, sausio 15, Alto sky
rius rengia metinį vakarą. Pro
gramoje bus suvaidinta Vytau
to Alanto naujausias veikalas 
— “Žmonos portretas”. Šis vei
kalas iki šiol buvo tik vieną 
kartą vaidintas Detroite, sukė
lė labai daug įvairių nuomonių 
ir skirtingo Įvertinimo. Cleve- 
lando lietuviai turės progos pa
tys įsitikinti kekiais dažais 
yra nupložtas tas “Žmonos por
tretas”. Veikalą stato Arlauk- 
skaitės-Mikšienės vadovaujamas 
Detroito lietuvių dramos sam
būris, kuris jau daug kartų sa
vo pastatymais yra džiuginęs 
Clevelando lietuvius. Tikimasi, 
kad į vaidinimą atvyks ir pats 
autorius Vytautas Alantas. ' '

Prus 43 metus sausio 15 
Klaipėdos ^kr artas buvo pri
jungtas prie Lietuvos. Prieš vai
dinimą trumpai bu*" paminėta, 
ši reikšminga istorinė sukaktis. 
Minėjimą organizuoja Clevelan
do Ramovė, kurios narys Felik
sas Eidimtas pasakys momen
tui pritaikintą žodį.

Po vaidinimo bus šokiai. Ren
gėjai tikisi, kad į šį vakarą- 
minėjimą atvyks gausus būrys 
Cleve’ando lietuvių. Programos 
pradžia 7 vai. vakaro, (šm.)

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

, GLenmore 2 2923

gyvą ir matyti Lietuvą laisvą. 
Tiem tikslam siekti įsirašykite 
į Lietuvių Fondo narių eiles. 
Kas lietuviškai galvojamas Lie
tuvių Fondan stoja!

— Kanados Lietuvių Fonde 
yra jau 20,000 dol. Fondo rei
kalų vedėjas yra P. Lelis.

— Waterbury, Conn. Vasario 
12 Užgavėnių baliuje meno pro
gramą išpildys išraiškos šokio 
sekėją skulptorė Elena Kepalai- 
tė ir aktorius Vitalis Žukaus
kas, abudu ir New Yonko.

Gimė 1866 rugpiūčio 21 Lie
tuvoje, Dzūkijos 'krašte, Seirijų 
miestelyje. Aukštesnį mokslą 
ėjo Marijampolės gimnazijoje, 
'kur tuo metu daug mokėsi Su
valkijos jaunimo, ši gimnazija 
anuomet buvo lietuvybės ug
dymo centras. Čia aktyviai vei
kė slaptos moksleivių kuopelės; 
jos žadino tautinio atgimimo 
ilgesį, čia pasireiškė nepalau
žiamo 'pasipriešinimo jėga rusų 
pastangom lietuvius mokslei
vius, prayosiavihti. J. Židanavi--' 
čius tekiom aplinkybėm brendo 
sąmoningu lietuviu patriotu ir 
nusprendė būti kunigu.

.^lęįų’-'^kunigų seminarijoje 
stokos negalėjo pa- 

tektež tai įstojo Mozūrijoje į 
Fi'ocko seminariją, kurią 1892 
sėkmingai baigė. Įšventintas ku
nigu. Mozūrijoje ir paliko. Bet 
čia. be savo tautiečių, pasrjuto 
vienišas, prislėgtas, pasiilgęs 
gimtojo krašto ir tėvynės. Ta
čiau pesimizmui nepasidavė ir 
nepalūžo, ryžosi dargi visuo-

religines draugijas, savo lėšo
mis šelpė mokslus einančius 
neturtingus studentus. Laisvu 
laiku rašė eilėraščius ir patrio
tinius vaidinimus. Tekių vaiz - 
dėlių yra sukūręs per 40. Po sa
vo kūriniais pasirašydavo Seiri
jų Juozu.

KUN. J. ŽIDANAVIČIUS

menėje veikti. Suorganizavo

Nepriklausomybės laikais 
lankėsi Lietuvoje. Lietuvos pa
žanga. spaudos ir knygų gausu
mą padarė jam labai didelį įspū-

— Lietuvių Fonde sausio 10 
pagrindinio kapitalo buvo jau 
230,638.63, narių — 948. Nuo 
praeitų metų birželio 12 kapi
talas padidėjo 47,312.57 dol. , 
narių — 233.

— Skulptorius Antanas Alek
sandravičius gruodžio 3 susilau
kė 80 metų amžiaus. Dailinin
kų Sąjungos Kauno skyrius su-z 
rengė pagerbtuves. A. Aleksan
dravičius per 65 metus skulpto
riaus kūrybinio darbo esąs su- 
kūręs jau daugiau kaip 800 ba
reljefų, reljefų ir biustų. Anks
čiau buvo plačiai žinomi jo su
kurti Lietuvos kunigaikščių ir 
mūsų laikų įžymiųjų = Lietuvos 
asmenų biustai. Tarp vėlesnių
jų A. Aleksandravičiaus darbų 
dabar minimi K. Markso ir ketu
rių lietuvių komunistų portre
tai, Kapsuko ir Angariečio por
tretai, J. Janonio skulptūra, bet 

■^įr A. Strazdelio paminklas Ka-

minklas Varniuose. (E)‘

vargšų šelpimo draugiją ir jai 
vadovavo. Vyskupui jauno ku
nigo veikla ir gabumai labai pa
tiko* Todėl kun. J. Židanavi- 
čių paskyrė Stemplės mokytojų 
seminarijos kapelionu. Čia jam 
susidarė dar platesnė dirva 
veikti. Pavyko moksleivius suį
dominti religiniais klausimais. 
Be to, bekapelionaudamas pa
rašė appologetinį veikalą.

Ilgesys savųjų
Įkvėptas Marijampolės gim

nazijoje tautinis sąmoningumas 
nedavė kun. J. Židanavičiui ra- 
muno. Lietuvos ilgesys traukė 
jį į gimtąjį kraštą. Tada jis grie
bėsi pluksnos ir ėmė reikštis 
kaip rašytojas-poetas. Ilgainiui 
plunksną pavertė svarbiu tau
tinės kultūros ir lietuviško pa
triotizmo įrankiu. Pagaliau 1904 
parašė vyskupui atsistatydini
mą ir išvažiavo Amerikon, kur 
tucunet buvo didelis trūkumas 
lietuvių kunigų.

Parapijos kūrėjas
New Yorko valstybėje di

džiausia lietuvių kolonija buvo 
Amsterdame, bet lietuviai savo 
bažnyčios neturėjo, glaudėsi jie 
prie lenkų parapijos. Albany 
vyskupas kun. J. Židanavičių 
paskyrė į Amsterdamą naujai 
organizuojamos parapijos kle
bonu. Pradžiaryjam buvo labai 
sunki — nebuvo nei parapijos

dį. Grįžęs į Amsterdamą, savo
parapiečiam sakydavo; “Euro
poje ir Amerikoje yra gražių 
miestų ir vietovių, bet niekur 
nėra tokio gražaus krašto, kaip 
Lietuva.”

Pramintu keliu
Per 50 metų savo kunigystės 

dirbo labai uoliai, ryžtingai, ne
sigailėdamas nei sveikatos nei 
jėgų. 1945 gruodžio 26 jis su
kniubo po savo sunkaus ir gar
bingo darbo našta. Turtu nepa
liko, bet •lietuviškos idėjos ir 
šiandien gyvos. Jo įpėdinis ku
nigas Juozas Raštutis tebeina 
kun. J. Židanavičiaus pramintu 
lietuvišku keliu. Jis šiais 1966 
metais švęs jau 60 metų savo 
garbingo apaštalavimo sukaktį.

Klebonas kun. J. Raštutis 
turi rūpestingą, energinga padė
jėją. kun. Kęstutį Balčį. Jo rū
pesčiu prieš keletą metų bažny
čia gražiai atremontuota, mo
kyklos patalpos pagrirPdinai 
pertvarkytos, vargonai sutaisy
ti, projektuojama dar mokyto
joms seselėms namą pastatyti. 
Malcnu sutikti tekį kunigą, ku
ris visa kuo rūpinasi, kad lietu
vybės ugnis negestų.

Prisimintinas ir parapijos 
vargoninkas Juozas Olšauskas , 
kurį senesnieji Amerikos lietu
viai pažįsta.iš tų laikų, kada jis 
su Vanagaičiu koncertuodavo 
lietuviškose kolonijose. Tai žy-

NAUJOS PLOKŠTELĖS

Lietuvišku šokių muzika. Or
kestrui palydint įgrotos 6 pol
kos. 4 valsai. Lietuviškas pūpu- 
ri ir paskutinis kaukių balius. 
Kaina 4 dol.

Lietuvių dainos ir šokiai Nr.
2. Okupuotos Lietuvos ansamb
lio bei orkestro įgrotos 5 pol
kos. 4 valsai ir 5 lietuviškos 

/liaudies dainos. Kaina 4.50 dol.
Stereo 5.50 dol.

Dainos. Sol. A. Stemp*užie- 
nės 25 liet, liaudies ir lietuvių 
kompozitorių muzikos kūriniai, 
palydimi simfonijos orkestro, 
diriguojant* D. Lapinskui. Kai
na 6 dol? Stereo 7 doį.

Persiuntimui paštu JAV* pri
dedama 50 centų. Kanadon 1 
dol. Kreiptis: Darbininkas Adm. 
910 VVilloughby Avė., Brook- 
lyn, N.Y. 11221.

nei bažnyčios, bet per metus 
bažnyčią pastatydino ir meniš
kai Įrengė su daugybe šventų
jų statulų, po kuriomis buvo 
padėti tik lietuviški užrašai.

mus lietuviškos dainos ugdyto
jas ir didelių nuopelnų kultūri
ninkas. Ji vargoninkauti pasi
kvietė dar a.a. kun, J. Židanavi-. 
čius.

REQUEST
RECriRI)

Naujausio^ ir geriausios auten
tiškos ilgo grojimo lirtuvitkos 
ftlokšlrlėt. Neimkite pakaitalų, 
žiūrėkite “REQUEST" ženklo. 
Galite gauti savo apylinkės 
krautuvėse arba užsakyti ad- 
re'u:

REQUEST RECORDS, Ine. 
66 Mechantc St.

Ncw Rochclle, N. Y.

Prarykite nemokamų katalogų.
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ctbų^i’^irinkimas. 
goe sidptiBiama į

žmonių atsiradimą iš bezdžkn ! 
nės. Tėraš Jonui aiškino iš sa- | 
vopusėsr *

Matai, yra dvi teorijos. į 
. Žydas yra linkęs galvoti apie 1 
savo tėvą, kad jis buvo geres^ i 

A nis* apie savo senelį, kad jis 
buvo ma’dingesnis, apie savb J 
senelio senelį, kad jis buvo tiė- 1 
siog šventasis. Juo giliau žydas | 
eina Į savo protėvių istoriją, 

7 juo labiau jis artėja prie Su- 
< tvėrėjo, kuriam savo tobulumu 

negaM prilygti netgi Adomas, 
pradėjęs žmonių giminę. Tuo 
tarpu, bedieyis savo tėvą, laiko 
nemokša, senelį primityviu, se
nelio senelį urviniu, k* pats pir
masis jo protėvis turįs būti 
bezdžkkiė. ?. Katrą teoriją tu 
norėtum pasirinkti?,

M<L. V. iMUiįa^f^ tbiUąoianz įft: 
Kr Kalvaitis. Oflėė  ̂Pk, V- 
Stankausluus.:■ Cleveland. Otelo. 
Jurgutaitiooė. Ksnees Cttv. Kans^- 
M. JEeriįoNha, Wi«c., Ę.
Aemaitte.HcitbnroodL Fla..1X "Ro-? 
da*. DetrortJikK. K. Karntaskiū-/ 
nu BbtertMty. Cotm., P. Muleckie- 
Oi, Ibdon- City. Conn.. A. Ivaška.. . 
Stratford. Conn . S. Butauskas. Tar-

Paleckis. Hartford. Conn., J. Vėb
ra. New Haven. Cesuu P. Karosas. ■ 
B. Vilčinskas, Neer Britata, Conn. 
A. Puzinanskas, Melroee, Mass.. L. 
Cherais. Everett, Mass^J. Šauki
mas. Lawrence, Mass.. F. Saplins
kas. Worceq£er. Mass.. M. Pago
nis. A. Pakštienė. Dorchester. Mass.

i Co. Ine:
Pū-kri oicciju sm garantuotu ditndendu ir augančia verte
Taujtyti — atidarant s<pJcaitą/'ligi 5^ %) . ..
Slęo&Rtia aatomoftncnns. namų remontui, akcijų pirkimui

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIOFfAS. 100-21 89th Avė., Richmond Hill N.Y.: HI 1-6799
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

CHICAGO, nj>: 6775 SČ^SVestern Ąve^ teL GR 6-2242 
Darbo valandos ■— trečiadieni ir penktadienį vakarais, 
teiudieni nujrdtmu 3 vaL-popiet

WM1B

ORO UŽTERŠIMAS
AR ŽINAI, 
kur Europoje nėra sąžinės lais-

Buvo sudaryta speciali komi
sija ištirti New Yorko oro už
teršimą. Ši komisija 1965 pa-

DR. A. GRIGAITIS

" Kai.kurie tuojau atsakys, kad 
tai Ispanija. Tie meilesne akim 
žiūrės į Jugoslavijos. režimą ne- 

I guiTspainjos.
Mažiau kas kreips dėmesį, 

kad tokioje Švedijoje katalikai 
neturi sąžinės 'laisvės — savo 
gimusius vaikus turi metrikuoti 
pas protestantų dvasininką; mo
kesčius turi mokėti protestantų 
bažnyčiai išlaikyti.

Sunkiausiai patikėsi, kad są
žinės laisvės nėra didžiausios 
laisvės krašte Šveicarijoje.

Bet apie tai prašneko Šveica
rijos užsienių reikalų minist-3- 
ris Wahlen. Jis kėlė reikalą par
lamente. kad turi būti pakeista 
Šveicarijos, konstitucija, kuri 
draudižia veikti ... jėzuitam. 
Ministeris priminė, kad Norve
gija jau pralenkė tuo atžvilgiu 
$veican& atšaukė įstatymą, 

' kūriuo birvo varžoina^reiigijos 
. laisvės.

Priminė ir dar vieną tebevei- 
. kianėia diskriminaciją —mote

rų: Šveicarija negalėjo pasira- 
•- šyti Europos Tarybos paskelb

tas "pagrindinių (žmogaus tąsių 
dek’aracijoš trel Šveicarijos 
konstitucijos antireliginių nuo
statų ir moterų balsavimo tei
sių nepripažinimo.

Dauq sutaupysi pirkdamas 
-per “Spartą” radiją, radio-con- 

. spies,- color ir ktą^TV, Tapė 
recorderiai. patefonai, fonogra
fai, iv. skaičiavimo mašinos, 
cash registeriai. rašomos maš. 
visomis kalbomis. Visi gaminiai 
Telefunken. Grundig. Zenith, 
Burroughs. Olympia, Roy^l ėtc.

— KafŠTosus ir informacijas gau
site tik’ pranešę savo adresą: 
-T.L. Giedraitis. 10. Barry Dr., 
E. Northport, N.Y, 11731.

Virmauskia, J. Uždą vinis. K. Ma
siulis, So. Boston. Mass.. E. Paliu
lis. A.' Krauchunas, Cambridge, 
Mass.. A. Barulis, Brockton. Mass., 
G, Drigotas, Chelsea. Mass.. B^fe-- 
slnskas. J. Peledžius, Phila, Pa./A.'** 
Slepetis, Easton, Pa^ J. Bernitsky. 
Port Carbon. Pa.. W. Shimkus, 

- Scranton, Pa.. J,. Globas. Pittsburgh 
Pa.. P. Kundrot, So. Euclid, Ohio. 
E. Vilimaitis, Dayton, Ohio, O. Mau
tus. G. Juškinas. V. Bražlulis, P. 
Pauli,. Cleveland, Ohio, G. Rokas. V.

' Yomant. St. Petersbdfk, Fla., . Prel. - 
m. apiė 4,5 proc., O 1950 m. J- ' Mendelis, Dr. S. Apkudas, Bal- 

- timore. Md., R.- Grigelis, Cooksvil-
le, Ont., Tėvai Jėzuitai. Mont- 
real. Que., K. Vildžius, Wash/D.C„ 
A. Gylys, Olympia, Wash-< P. Kiš- 

kūnas, Lewiston, Me.. M. Kvekskaš.
Būras. Oreg:., -A. Jaras. Kenosha, 
Wisc.. ' e ; Po 2 dol. — P. 
Ličkus. Chicago. 111.. J. Walentuke- 
wicz. So. Bortam,- Mass.. K. Sanga- 
vičius. Brighton, Mass., B. Burba, 
Brockton. Mass., K Balaišis. Cleve
land. Ohio. G. Rajackas. Maspeth. 
.N.Y., K. Pupelis, V. Dubauskas, 
Woodhaven, .NY. S. Gribulis, Plain-

vėžys dažniau pasitaiko ten, 
•kur oras yra užterštas. Prof. 
Bauer’is sako, jog susirgimai 

šimtmečio
Konstancoje, Šveicarijos'"- . . _

skelbė, kad užteršimas sukelia Vokietijos pasienio mieste, kur plaučių vėžiu šip 
vėžį ir kitas plaučių ligas. New kasdien pravažiuoja daug maši- pradžioje žymiai pakilo. 19 a. 
Yonko oras turi žymiai dau- .nų, ntmįtįaės valdininkai ir po- gale buvo 0,7 procentų, 1909 
^au sieros nė oras kitųdeguonies j^ū 0,9, procentų, #'1925 

įkėm. Ore esančios nuodin- 1 _ . " " .
medžiagos pakyla nuo že- pakilo iki 25 proc. Plečiasi pra- 
iki žmogaus galvos ankštu- menė, plečiasi ir vėžys.

rikos didmiesčių — Chicago^ 
Philade’phijos. Kvėpuojarfcu 
oru per dieną žmogus taip 
teršia plaučius, lyg būtų surū
kęs du cigarečių pokelius.

žmogus be vandens gali išbū
ti keletą dienų, o be oro-— nei 
kelių minučių. Oras yra svar
biausias gyvybės šaltinis. Orą Į- 
kvėpiame burna į‘plaučius. Šių 
oru Įkvėpiam deguonį, iš
kvepiame angliarūkštį, kimui 
nereikalingąs - jr kenksmingas 
dujas. Kiekvienu Įkvėpimu į 
plaučius Įtraukiame apie 50 0 
kubinių centimetrų oro, x>* per 
minutę — apie 8000 kubinių

I ~ Londone 1952 nuo didžiojo 
“smogo” šimtai tūkstančių pri
truko, apie 4000 jų mirė.

šios visos nuodingos* oro 
priemaišos neigiamai veikia 
žmogaus plaučius, ypač blogi-

monė, plečiasi ir vėžys.
Baigdamas dar priminsiu pa

vojingas dujas, šalčio metu už
darame garaže mašiną šildantį, 

. garažas, prisipildo nuodingų 
dujų. Jos žmogui sukelia snau
duli. Dažnai pasitaiko, kad ran
da žmogų mirusi. Dideliame

na plaučių sveikatą, kas turi kiekyje gazoliną dūmai yra mir
si1 pnus plaučius, bronchitą, em- tinai nuodingi. Taip pat sveika- fieid, Conn., j. Butkus. Bridgeport. 
fizemą. actma, mažaikraujyste ir tai kenksmingi yra ir ore nedi- "
t.t. Svarbiausia, šie oro chemi- deliais kiekiais esančos gazedi- 
kalai gali sukelti vėžį. Plaučių no dujos.

VYTAUTAS BELECKAS

8aM vestuvėms Ir . kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Firmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kalas.

1883 MADISON STREET
BROOKLVN 27, N.Y -

TM. EVerureen 2-6440

WTE HORSE TAVF.RN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

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

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

13,W0 litai (kvortųl >
' ■ Oras kvėpavimo takais paten

ka į p’aučių pūsleles o į>er jas 
į kraują. Raudonieji kraujo kū- 

“neUai sugelia deguonį. Kraujas 
širdies*pagaHįa išnešiojamas po 

' visą kūną 
nių ląstelė 
karna, ang
puojant širdžiai, patenka į^ftau- 
čius. Ten kraujas nusivalo, gau
na deguonies. Todėl kvėpuoja
mas eras turi būti švarus, nes 
užterštas neigiamai veikia žmo
gaus kūno audinius. Ore yra 21 
procentas deguonies. 78 pro
centai azoto ir 0,03 procentai 
angliarūkšties.

Kaimo oras yra švarus, o 
miesto nešvarus. Kodėl? .

‘D. Cibo pasakas mažiesiem 
išleido Lietuvių Dienų leidykla 
tas Ansre’esį. Tas pasakas, pa
vadintas “ža:žąru’~ galima gau
ti Darbininko administracijoje 
Ūž 1.50 dol _

Conn., J. Shatas,'Waterburv. Conn., 
B. Bart, New Britam. Conn., P. 

Plaktoms. J. Bot yrius. Brooklfn, N.
Y.. A. Diskėnas. Maywood. NJ. J.
Gaila. Cherry Hill. NJ.. T. Ale- 
liūnas. Pittsburgh, Pa.. A. Sarr, 

Langhom. Pa. Kun. J. Bakšys, Lake
Worth. Fla.. V. Kiaune. Easton. Pa..

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Aukos už DARBININKO kalėndoriv
Po 10 Whfte."Rr~M<hm. “

NVV_^— M. Kamziira. Woodhnven_ 
N Y., A. .Tam»lėvW‘i’"’. Earr*> Plains. 

Prc’ J Bant-rms*. M»«neth. 
NY-. K. šipaila. PHlside. N.J., J. 

Keamv. N.J.„ «
Po 8 dol. J StaSkus. B'kb-n. N. 

Y.. M Kurtinaitis C1 Eb’rn Wash , 
E Grigonis. St. Charles. Mich.

Po 6 dol. . S. Stanaitis. Chfcago. 
kUH, pom* ui.. .M. Chess. Flagtown. N. J.

Po 5 dol. A. Trečiokas. Oan^e. ’ 
N.J.. P. Ivaška. Elizabeth, N. J.. 
B. Sabechv. Lrnden. N.J., Dr. A, 
D’i”s»'ic'w=ki. Ozone Park. N Y.. I. 
Dkūnia Fh’sh’ną. N.Y.. A. Davno- 
row. WooJ«ide N:Y.. M Petrila. 
Chica<ro. UI.. E. Geibavičins. New 
Orleans. La.. Vvsk. J. Rancsms. 
Grand Ranids. Mich.. A. Anužis. 
Worcester. Mass.. P. Adomaitis. As- 
toria. N.Y. M. Bicknevičius. Dor- 
chčster. Mass.. A. Patamsis. Deer 
Pa’-k. L L. M. Shalms. Woorthavėn. 
N.Y. V. Mordes Richmond Hill. N. 
Y.. O. Mockevičienė. E. Sprindis, 
J. Aučins. A. Kamavičius. Brook
lvn. N.Y.. B. Jonušas. So. Omaha.

Cicero. Dl.. 
A. Washner.
P. Sabulis.

l-«»s TU ReP—v . j 
G. ’ A’ksni"i«. Y.

s audi-

- Dideliam mieste orą Įvairiais 
Chemikalais užteršia pramonės 
.rajonai, automobiliai. Iš kenks
mingų priemaišų galime piffhi- 
nėti benzipireną. Jis yra labai 
kenksmingas. Anglijoje didelių 
miestų ore jo yra 100 kubinių 
centimetrų ore iki 32.8t mgr. 
Toliau — suodžiai, dujų deri
vatai. du’jkės, gazolino naftos 
liekanos, mineraliniu aliejų dul
kės, švino, asfalte dulkės. ~

Vienintelis Importuotojas Amerikai

Šios vokiečiu eamvbos Gyvenamojo — Kambario Spintos

DYDŽIO IR 
MŪSŲ SANDELYJE VISADA 

Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur 
- ’ JAV-se
A DOL F SCHRAGEB F U UNITU RE, Ine.

Yorkvilės Didžiausia. Gražiausia Baldų Krautuvė
DABAR: 336 EmI 86th St. (tarp 1 ir 2 Aranua) N.Y.G 

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

iki 6 v. vak

A. Jurkšaitis. M. Klimas. B. Ltt- 
vaitis. J. Juodis. Brooklvn. N. Y.,

Sil ver Bell

sav.

Nebr.. J MasiTi/’p^s.
A. Jakaitė. L.I. Citv. 

Cleveland. Ohio. Kun.
Waterbury. Conn.

Po 4 dol. — V. Rutkauskienė. 
Smithtovvn. N.Y.. M. Karpienė. Wa- 
terbury, Conn., T. Gaigalas. Tim- 
mins. Ont.. V. Vasikauskas. Rich
mond Hill. N.Y.

Po 3.50 dol. — A. Landsbergis. 
Richmond Hill. N.Y.

Po 3 dok — S. - Kligvs. Ozone 
Park. jI.Y'-.Va. MaŽęTRJT: M- TTr»r»n 
So. Ozone Pk.. N Y.. E. Mickeliū- 
nas. I Razmpnta<? A _ Sta<»niūnie- 
nė. Richmond JHiir. NY.. J. Tomas,
B. Jalinskie-'ė. \V»rx’b<ven. • N. Y„ 

’^E. Galčhis. LI;_Citv. N.Y;. J. Gnio- 
*.‘dis. Monticello. .N Y.. ~~

vich. Middletovvn. N.Y.
’ No. - Massapeųua. N.Y.,

likon’S. Kirn. V. Ksrale^nčius. Flį. 
N.J.. K. N’y’-aris, F. Zv- 

linskas. Kcornv, 
Metuchcn. NJ..

-den. N J.. Ą Dūda. Milford. N. J.. 
V. KoveU. Cotcnia. *N. J.„ K „n W.

Masipi’s. T. Liveikis. F. Wn*’hrns- 
kas. V. Vilimavičius. I. Dudėnas. 
E. Gerulski. A. Laukaeralis. A. Cer- 
geles. A. Šlikas. J. Liaukus. Brook- 
l^n, N.Y.. J. Kanapka. K. Šėliotas. 
Waterburv. Conn.. J. Simaitis. 
Kun. J. Jankus. J. Uzbaiis. O.
Aoalis. J. Snitis. A; Rinkewk>h, P. 
Seibienė.. GT Koshys. Brooklvn. N. 
Y.. M. Milukas. J. Sirsredas. J. Ga
linis. K. Motuzas. A. Trainis. Rich- 
mond Hill. N.Y., A. Sheputis. U. 
Stankus, K. Krusinskas. J. Mali
nauskas. H. Gasras. J. Laucevičius, 
J. Navickas. Woodhaven. N Y„ Dr. - 
E. Noakas. Ozone Park. NY... A. 
Steponis. Great Neck. N. Y.. F. 
Stumbris. Woodside. N.Y.. S. Ka
činskas. Glendale. .N.Y.. J.. Micke- - 
vičius. P. Petraitis. G. Matusevi
čius. Maspeth. N.Y.. Dr. S. Kerpe. 
Jamaica. N.Y.. J. Juška, A. Gry
bauskas. Rochester. N.Y., J. Zulpa. 
Homes. N.Y.. J. Legis, N.Y.. B.

N.J* .A ček«s.

Mieželis. New Hyde Park. 
B. Venckus. Newark. NJ,; J. Ta-

Stankus. Kankakoe. UI.. F. Manelis. 
Locknort. m.. S. Levickienė. Rich- 
mond Hill, N.Y., V. Budininkas, A. 
Kadzis. A Žukas.' D. Jonaitis. J. 
Baedonas. A. Chirba, Woodhaven, 
N.Y.. V. Urbonas.-Arminas. J.

Monchun. Windsor. Conn.. Immac.

liušaitis. Stanford. Conn,, J. Kisie
lius. New Haven, Conn., Kun. Z. 

Smilga. Middletovvn. Conn.. S. Jasu- 
tis. Worcester. Mass.. J. Gudelis, 
Roslindale, Mass.. B. Burba. Brock- 
ton. Mass.. V. Steponaitis, JB. Gali
nis. Dorchester. Mass., J. Watentu- 
keviecz, E. Valhikonis. J. Kačins
kas, So. Boston, Mass.. I. Vasyliū- 
nas. Someryille, Mass.. E. Dietrich, 
Elizabetfr, NJ., Dr. A. Revukas. 
Cranford. NJ., V. I 
NJ, K. Jankūnas.

. Karasa. Berkeley Hgts. NJ.. J. Vi-

Plainfield
NJ.. N.

bar. Union. N J.. T. Staugaitis.
Newark, NJ., V. Sidzikauskas. Flu-

DALIA ir ALBERTAS 
36-3*40 STAG6 STREET • BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938

JUOZO ir IZABELĖS MISIONŲ

RAYS UęUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų.. . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

dvs, Chėrry Hill. NJ, P.
Bayonner NJ., J. Budres.Linden. 
NJė^J. Melynis. Kearny. N.J.. A. 
Znotas. Kearny. N J.. S. Mikaitis.

Barkis.

lauskienė, Hazardville. Conn., S.
Satkūnas. Watertown, Conn.. J.

Zdane- Skruzdis. Oakville. „Conn.. A. Sim-

M. Rusas. 
Port Washington, 2N.Y, M. Jauniš
kis. E. Northport. N.Y.. M. Karak- 
tynaš. - Elmont. N.Y., K. M&las. 

; Great Neck;- N. Y.. P, Rimkūnas.

M.
. G. Sližys, mons. Windsor. Conn., P. Kubilius.

Nevv Britain. . Conn.. E. Labutis.- 
Waterbury. Conn., V. Wonęiuskie- 
nė. Dorchester. “Mass.. B. Kovas. 
W. Brazauskas. Norwood, Mass. M. 
Ashman. A. Hinterdorf, Brockton.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

City. A Simutis. Laurelton, N. Y., 
J. Pliauskas, Bayside, .N.Y.. L. No- 
vick, Bronx. New York, J. Gurk
lys, Kew Gardens. N.Y., C. Sabte, 
A. Matulėmis. S. Cierebiejuš.
Msspeth, N.Y.. J. Montville, V. Jį^- 
gelis. A. Gilvydis. B.*Bacevica. J. 
Ambrose. Cleveland. Ohio. J. Mikai
la, B. Walls, Detroit. Mich.. Dr. P. 
Žemaitis. Plymouth. Mich.. S. Jan
kauskas. Toronto, Canada. P. Kara
liūnas, St. Petersburg. Fla., Prel. J. 
Končius. Ft. Laudeidale, Fla., 
J. BucevKius, Nashūa. 
čas. Charieston, S.C..

iidenlale, Fla„ Kun. 
ashūa. NJffrG.Sku-

S.C.. v. Prižgin-
Los Angeles, *CaHf.

Visiems,

dėkojisne. Laukiame spaudai pi 
mos .ir tt neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

SCH A.LLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

_Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir luti produktai 

Užeikite — įaitikmrite?

6 DIDŽIULES
New Terke: 1654 2nd Avenae — TR 9-3847

(Tarp 85 - M gatvių) ,-
RHgewoode: 58-M Myrtte Are. — VA 1-7KI
Astorijaje: 28-» Stetanvay St. — AS 4-3S1S

KRAUTUVES 6
■fpateafc: JIS Frmt Street ,U IV 3-ŠM6 

nėshtage: Nata Bttot — n MR*,
JaekM^rbta: 82-19 STtk Arte. — DK

REPUBLIC LicĮuor Store, Inę. '
322 Union Ay^nue, BrooHyn U. N.Y. 

y Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas

Didelis pasirinkimas įvairių .vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

& G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vertėj*
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KALĖDŲ EGLUTĖ

"The Play of/Herod/ vaidinta 
gruodžio gale. New Yorke pir-

Kristam; pagarbinimas Vįca bai* 
ciama i4WhiUntfa procesija ir 
TV TlfĮnmlatwtaahiiig

' Draano* fsoodĖ vra A6o*i> 
|f*sta& f-ahei garas: lxynw^Fi|'

remti.
Balfo centro valdybos • posė

dis bus sausio 11, antradieni, 
6 v .v. Balfo būstinėje.

buvo vos p 
fcėjo laimės 
stebėti. Qk 
tai tikrai p

giasi važiuoti būrelis žmonių. 
Gaila, kad niekas nesiima inicia
tyvos fihną atsigabenti į New 
Y orką. O čia jis pagal tradici
ją turėtų būti rodomas su 
premjera, artistų pristatymu, 
jų pagerbimu. Patogiausia bū
tų, kad Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Taryba pasiimtų ir 
kuo greičiau surengtų filmo pri
statymą.

Madų paroda bus kovo 13 
Le Cordon. Bleu salėje Woodha- 
vene. Rengia specialus komite
tai, kuriam vadovauja A Ką- 
zickien^ Visas pelnas skiria-

Woodhavene išnuomojamas 
naujai dekoruotas kambarys su 
baldais. Graži aplinka, arti par
ko ir susisiekimo stočių. Kaina 
prieinama. Pageidaujamas vy
ras. Skambinti VI 9-5524.

šies; specialistų, iš 'Metropolitan mą kartą buvo suvaidinta Męt- 
miiziejaiis pyAnftmti autentiški ropolitan muziejuje 1963. E 
viduramžių drabužiai, muzikos ten perkelta į bažnyčią, nes 
instrumentai Pagal viduramžių bažnyčioje geriau skamba. Šio- 
stilių pasirinkta bažnyčia (šv. je dramoje vaizduojama: Bet-

Antanas ir Bronės Monkevi
čiai, E Dorshester, Mass., per 
Bronių Utenį įmokėjo L. Fon- 

zdiri 100 dOL ir tapo LF nariu.

JAV kaulams, kovojantiems 
Vietname prieš ' komunistus, 
Vasario 16 gimnazijos mėti
nėms ir Gautingeno sanatorijo
je esantiems lietuviams^ligo- 
niams Vokietijoje. Skautės* se
sės E vis®* gavo malonius at
sakymus. Ypač jaudinantį, šir
dingą padėkos laiškelį parašė 
Gautingenoligoniai seneliai su 
džiaugsmo ašaromis dėkodami, 
kad jų jaunimas nepamiršo.

i BJC.

sekmadienį, sausio 16
4 v. v.

rar Teatruose būna speciaae^, 
programos. . f

Daug šventiškos nuotaikos į- 
nešė “Pro Musica” draugijos 
rengiami viduramžių religiniai 
vaidinimai. Visur jie užmiršti, 
bet New Yorko muzikds-^entu- 
ziastai juos iškasė E archyvų ir 
parodė švenčiu metu.
. šiemet buvo-pastatyti du -vei
kalai — “The Play of Herod” 
ir “The Play of Daniel”. Abu 
veikalai E 12 amžiaus, abu skir
ti Kalėdų šventėm, vaidinami 
tarp Kalėdų ir Trijų Karalių.

Tiem, pastatymam įdėta daug 
triūso, ^pasitelkta visokios, rū-

spaudoje l&bai 
LOjami. šiemet 
skelbimų. Rei- 

> skelbimus pa- 
p&nką_ir matė^ 
FTmostabiąvi- 

Karaliai, Erodas, nekaltų bar- duramžio meno jėgą, kuris žmo
nelių išžudymas, jų prikėlimas, gų kelte kelia aukštyn. (p.)

Ridgewoodo gražiam rajone 
prie gero susisiekimo Enuomo- 
jamas kambarys su baldais ir 
televizija, gadi naudotis virtu
ve. Pageidaujama viena ar dvi 
mergaitės Nuomos reikalu 
skambinti EV 6-0814.

Liet, Motery Klubų Fede
racijos hiew Yorko klubas ren
gia balių sausio 22, šeštadienį, 
8 v.v. Le Cordon Bleu naujose 
patalpose. Burgundy salėje, Ja- 
maica Avė ir 96 St kampas. Bi
lietus reikia įsigyti iki sausio 
17 pas B. Kidolienę (Tel. HI 1 
3894) ir P. IvaŠaūskienę (ielef. 
VI 6-8320). Vieno 'bilieto kaina 
12 dol. (žiūr.skeH)imą 7 psL).

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 t- Balfo vajaus užbai
gimo koncernu Frauklin K. Lane 
mokyklos salėje, Woodhaven, N. Y. 
Programoje: .solistė P. Bičkienė. ra
šytojas A. Gustaitis ir kt. Pradžia 
7 vaL vak.

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

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

Vasario 20 — Lietuviškos užgavė-

“.C>anieil*ė* * dramoje-'įyesėko- 
jama apie žydų nelaisvę Babi
lone ir pranašą DameOįų, liū
tų duobę, pranašo Ege&ėjimą, 
kardžius nuvertimą ir tt Vi
sa baigiasi gimusio Kristaus pa-

■ garbintini ir procesija su Te 
Deum. ; . "

Antrasis veikalas nėra toks 
vientisas kaip pirmasis. Čia pa- 
tnokstininkas angliškai aiškina 
Danieliaus misiją, gi pats vai
dinimas, kaip ir pirmasis, at
sekamas lotynų kalba. ., .

Danieliaus drama pirmą kar
tą New Yorke suvaidinta 1918. 
Nuo to laiko kartojama kasmet 
švenčių metu. Su šip^ vaidini-, 
mu/artistų grupė lankė Europą 
ir ten vaidino senuoju papročiu 
bažnyčiose ir prie ‘katedrų. y

Abu vi 
kniHiai i

nės Apreiškimo parapijos salėje. 
Rengia Amerikos Lietuvių Katali
kių Moterų S-gos 29ta kuopa.

Vasario 27 — Kaziuko Mugė Ap
reiškimo parapijos salėje. Rengia 
Nev Yorko Bet Skautai ir skautės- 
. Kovo 24-27 A — New Yorko 
Skautams' remti ^komitetas ruošia

Mairoitio šeštadienines mokyklos 
tradicinė

Operetės choras po Kalėdų 
pradėjo repeticijas. Jos būna 
kiekvieną penktadienį Bručo 
svetainėje Woodhavėne; 7:30 v. 
v. — moterims, 9 v.v. — vy
rams. Į chorą įstojo dvi naujos 
choristės: Laima Žarskutė ir 
Zita Kundrotaitė.

Kalėdų šventėm New Yofkas 
pasipuošia ir pasidaro, lyg koks 
pasakų miestas. Gatvės" vaini
kuotos, apšviestos, Idn^iioše 
išstatyti nuostabiausi vaizdai, 
judančiųT&ių scenos. Groja Jurgio ėp&kopaių) ir joje artvai- tie jus?angelai, i^ienyCTfys 
muzika. Gieda solistai ir Qh<^ ' .dinta taip, kaip buvo sieniau— 

?su procesijom,' žvakėm, iškil- 
' minga Te Deum Raudamus.

- /Nenuostabu, kad atii vaidini
mai susilaukė žabai palankaus 
kritikų įvertinimo. Geras daina
vimas, tikra viduramžių muzi
ka žavėjo kdausytojus. Spauda 
ją pavadino amžinybės balsu.

VERTINGA DOVANA
Vyriški ir moteriški šveica

riški Henry Moser 18 fau*atų 
aukso ar nerūdijančio metalo 
17 ir 21 akmenų laikrodžiai. 
Naujausios gamybos parduoda
mi urmo (wholesale) katiomE. 
Del katalogų ir kitų informaci
jų kreipkitės

S. V. STARAS

Ploty Amerikos aktualiais 
klausimais dvi paskaitas skai
tys Santiago vysk. Malk G. Me 
Grath. Paskaitos bus # Frank- 
iti St Smukesnių informacijų 
galima gauti telefonu — U 2- 
28769.

THE SUMMIT OF NEW YORK t 
Ėmbassy ‘A* salėje .

East 51 Street at Lezington Are.. New York, N.Y.

Šokiams groja Joe Thomas 5 žmonių orkestras

BOSTONO Nemuno tento stovykloje Kennebunkporte praėjusių metų -ruų- 
piūčio 8 Tėv. Jurgis Gailiušis riša j. sk. Kristinai Kriauėiūnartei tėvynės 
mazgelį, šalia stovi j. sk. Danutė Jackūnaitė. Nuotr. B. Kerbeįienėg.

daiL Vytauto Igno parodų itaspetho 
pampi jos salėje.

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

Kovo 28 — Adv. M. Lū ŠveZoois- 
kienės paskaita Carnegie Endosv- 
merit patalpose, 345 E. 48 St., New 
Yorke. Rengia D. L K. Birutės New 
Yorko skyrius. Pradžia 5 vaL pų>.

Balandžio 17 — Lietuvių Moterų 
Federacijos Nevr Yorko klubo-tpaiB- 
cinU Velykų stalas ir paskaltą^Ma- 
sonų salėje, 8605 98th Street, _Wodd- 
haven, N.T. . į

:imo perapijos mokyHoš salite, BrooMyne
Pauliaus Jurkaus “žiemos pasaka” 
e Loterija

e Bufetas 
e Šokiai

Dail. Marija Žukauskienė pa
aukojo paveiksią Waterburio li- 
tuanistikos mokyklai. Vasario 
12 dieną jis bus leidžiamas lai
mėjimui tradicinio Užgavėnių 
baliaus metu Waterburyje.

Įėjimas $12.50 asmeniui 
(iškaitant valgius ir 10-člal asmenų bonkų)

Pinigus siųsti iki sausio 22 d.: A. Mačionis, 84-25 90th 
Street, Woodhaven, N. Y. 11421 o Baliaus reikalais kreip
tis: A. Jasaitis, 212 AP 7-6132, S. Remėza 212 MI 7-6189 
ir T. Jasaitis 516 HU 2-1399.

Skyriaus Valdyba

ritėta* praneša, tad tradicinė 
B&fcėdų e£utė jvyfcs sausio 16

i -^v. popiet Apreiškimo pa- 
lapijos salėje. Programoje: Paū 
šaus Jurkaus “Žiemos pasa
ka”, re^tiuoja Taitis Alinsiąs, 
tydtiinnii šokius pritaikė ir pa- 
raoSė mokytoja Jadvyga Matu- 
titienė Religinę {Hogramos 
da^ — gyvąjį pave&sią parfen- 
fė mokyt. Jane Gedvflienė. Vi- 

^-1.- titafečiami atsilankyti.
Izidoriaus Vasyltyno smu&o 

1 iečitadis, akosopėniojant forte-
: ptonu Vyteniui Vasytiūnui, bus

toro -*<t 'Town' Hali Pra- 
džia 5:15 popiet.
Gedulingos pamaldos už tra- 

. gįSEcai žuvusio studento Anta- 
t no Vainiaus sielą bus sausio 30 
< d. 9 vaL ryto Maspetho lietu

vių Viešpaties Atsimainymo pa
rapijos bažnyčioje. Organizuoja 
Nęw Yorko studentai ateitinin- 
kai ir kviečia visuomenę, o 

f . ypač jaunimą pamaldose gau- 
dalyvauti. V£

e. New Yorko studenty ateiti- 
nireky susirinkimas |vyks sau- 

> šio 21 čL 7:30 vai. vak. Paskai- 
- tą skaitys, Dr. Ibsenas • Skei- 

<; • vys. Dėl informacijų skambaiti 
Laimai Žarskutei — 847-1130.

Parapijos metinė vakarienė 
ir prel. Pr. Virmauskio pager
iamas jo 50 m. kunigystės su
kakties proga bus birželio 12 
'Kinstrubs ViHage svetainėje. 
Rengėjų komiteto posėdis įvyks 
sausio 17 d. 7:30 vak vak. šv. 
Petro parapijos klebonijoje. 
Kviečiama ko daugiau parapie- 
čių įsijungti į šį komitetą.

Marija Domisevič&nė E Lie? 
pajos, Latvijos sausio 11 atvy
ko pas savo seserį Uršulę Ger- 
viniehę, kuri gyvena pas savo 

■ dukterį V. Pimonovięnę. Abi se
serys susitiko po 25 inetų.“,

šv. Vardo Draugija sausio 22 
parapijos salėje ruošia ‘Whist 
Party’. Pradžia 7 vai. vak.
..Moterų merginę klubas para
pijai paaukojo 100 dol. Klebo
nas prel. Pr. Virmauskis reiš
kia nuoširdžią padėką.

Spaudos vajui yra skiriamas 
sausio mėnuo, šv. Petro para
pijoje lietuvEkus katalikiškus 
laikraščius galima užsisakyti ar
ba pratęsti prenumeratas pas 
kun. X Klimą. Diecezijos laik
raščio ‘Pflot’ prenumeratos 
tvarkymu rūpinasi kun. J. Svirs- 
kas.

madteiri, 3 <. popiet P. firačo 
sretitiifc B6-16 Jamaica Av,- 
Woodhavene. Visuomenė krifc-; 
^aiml etsilanfcyfi Įėjima* U®“’ 
mokamas: SusnAimą kririSai^ 
Dariaus Girėno pamtikfo ko- 

jmitetas Brocfcžyu£- 
' Hill*dbl|diiįcs styginis iovar-. 
tetas sausio 16 Carnegie Red- 
tat* salėje groja lenkų 20 
liaus muzftą. Parinkti keturių*; 
kompozitorių kūriniai, šalia 
maus Karo! Szym^ooarski imnF 
ana Gražina .Bacevičiūtė ;— 
smuikininkė ir kompozitorė, 
pianisto ir kompozitoriaus Vy
tauto Bacevičiaus sesuo.

Bronius Nemidces, dr. Bro
niaus Nemkko sūnus, geologas, 
paskirtas geologmių tyrinėjimų 
vadovu Pietų Floridoje. Tyrinė
jimus atlieka New Jersey Zinc 
bendrovė. Baigęs aukštesniąją 
mokyklą, 1959 įstojo į New 
Yor^univėrsitetąVir studijavo 
civilinę inžineriją ir geologiją. 
Geologijos magistro laipsnį ga
vo West Vtiginijos valstybinia
me universitete. Praeitą vasarą 
jis tiaVo .priimtas į New Jer- 
seyJZinc bendrovę, kurios būs
tinė yra New Yorke, ir jam pa
vedė geologinių tyrinėjimų pa
reigas.

: Arch. Sigitas Novickis su 
žmona Kristina (Paprockaite) ir 
dukrele Liuda E San Francis- 
co, Calif., dvi savaites atostogų 
praleido New Yorke pas tėvus 
ir uošvius.

Monika ir Kazys Strazdai Kū
čių dieną atvyko E Lietuvos E 
Ukmergės, pas savo sūnų Albi- 
ųą'Jk dukrą Adelę Skobeikienę. 
Antečūui jie gyveno Amerikoje 

sausio 29, šeštadisnį, Franfclin į Lietuvą grįžo 1933 metais. 
K. Lane mokyklos sadeje Wood- Buvo gerai įsikūrę Ukmergės 
>vene. Programoje dalyvauja apskrityje..^ 
sofiste Prudencija Binkienė, a- Auksin* Žąsis, B. Pūkelevi- 
žordeonistas X Daubaras ir čiūtės pagamintas spalvotas fH- 
poetas Antanas Gustaitis, ku- mas, šį savaitgalį rodomas New 
ris paskaitys humoristinių eilė-.^ Havene. Iš New Yorko ren- 
raščių. Pradžia 7 v.v. Koncertą 
rengia 100-jo Balfo skyriaus 
valdyba, kuriai pirmininkauja 
aktųipis Vitatis Žukauskas.

Stos&i Luitui, Vliko vicepa*- 
mininkui, praeitą savaitę pada
ryta operacija. Jis guli Far 
itockaway šv. Juozapo ligoninė
je <žr. R>. Skeivio priežiūroje.

Monika Urbonaitė iš Gdy
nės, Lenkijos, imigravo į Ame
riką ir laikinai sustojo pas V. 
A^naų Maspethe. _ .

iAUUCF N«w Yorico-N«w Jor* 
say ąpskr. valdyba sausio 23 
d.' 12 «vaL Apreiškimo parapi
jos patalpose šaukia susirinki- mas Vasario 16 gimnazijai pa- 
mą. Be kitų svariau klausimų 
maznatocna paskaita. Visos kat> 
orgamzącįįos bei draugijos pra- 
foaonos atsiųsti savo atstovus. -

nimų 25 metų jubdiejbriz b«n- 
kleta* Lietuvių porajrijoe Mriėje, 
Nebark, NJ.

Batonėli* 24 — Lietuvos Atetarf- 
ntmų radijo 25 metų JuMMcjiaia 
koncertu ir balius Websfier HaU 
aaMJe, New Yorke..

CiguM* 7 — Skautams remti tė
vų komiteto baHua Maspetho para-* 
pŲoa salėja. ,-

Minės Vasario 16
Linden N J. Amerikos Lietu

vių Tarybos .Skyrius, vietinių 
organizaciją remiapias, iškil - 
mždgar Uate 16 Lm-
dene vasario 27zd- 340 Mitchefl 
Avenue, Lietuvių Laisvės Par
ko salęje.

Minėjime sutiko dalyvauti ir 
pagrindinę kalbą pasakyti Ge
neralinis Konsulas ' Vytautas 
Stašinskas.

Meninėje programoje pasiro
dys vietinės jėgos: solistė Ona 
Zubavičienė, % Cerienės-Muks 
vadovaujamas moterų sekste
tas ir fct.

Lmdeniečius ir apylinkės gy
ventojus prašome tą dieną re
zervuoti Lindenui, o kitas ko
lonijas — prisiderinti, kad’ne- 
skaldytūme publikos ir meni
nių jėgų. Vaidyba

Bažnyčio* vteMimo oktavų* 
* dienomE, sausio 18-25, šv. Pet
ro bažnyčioje kasdien vskm-ais 
7:30 vai. bus mišios ir specia
lios maldos.

> Tėvai Paulistai turi- katali
kų tikėjimo informacijos cent
rą 5 Park Street. Jie prane
ša, kad sausio 10 pradėjo pa
skaitas tikėjimo klausimais. Pa
skaitos būna pirmadieniais ir 
trečiadieniaE nuo 5:30 iki 6:30 
vai. popiet, ketvirtadieniais nuo 
6:00 iki 9:00 vad. vak. šeštadie
niais nuo 11 vai. iki 12:30 vai. 
ryte. Numatoma 18 paskaitų. 
Paskaitų lankymas nemokamas.

Jėzaus Nukryžiuotofo seserų 
vienuolyno Brocktone rėmėjų 
valdyba statybos skolom suma
žinti rengia 100 dol. {rietus 
kovo 20. Pietums vadovaus Ju
lija Jakavonytė E Brocktimo ir 
dr. A Kapočius E So. Bostono. 

-rPraeitais metais tokie {rietus 
davė vi/š 30,000 doL
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