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Metai baigiami be džiaugsmo, einama į naujus be vilčių
Vatikane, Amerikoje, kitame pasauly mažiau džiaugsmo, dau
giau susirūpinimo augančia ardančių jėgų-anarchijos agresija

Popiežius Paulius VI kalėdi
nėje kalboje gruodžio 22 kėlė 
reikalingiausią šiuo metu žmo
nijai idealą — broliškumą. Pa-
jaustu kad "visi žmonės yra 
broliai; kad ' kiekvienas žmo
gus yra mūsų kaimynas" —to 
labiausiai reikia.

šiandien, kalbėjo popiežius 
— taip iškalbingai ryškėja žmo
nių aprūpinimo reikalas, iš ki
tos pusės ryškėja didėjančios 
galimybės juos aprūpinti. Tad 
šios dienos civilizacijos pažan
ga vardan žmonijos solidarumo 
turėtų sumobilizuoti visas jė
gas, kad nebūtų nė vieno, ku
riam stokoja duonos ir vertin
gumo; kad visi žmonės bendrą
jį gėrį paverstų didžiuoju savo 
rūpesčiu.

Žmonijos broliškumui — aiš
kino popiežius — kelią pastoja 
eilė kliūčių. Pati pirmoji nacio
nalizmas, kuris žmones išskiria; 
sukuria tarp jų priešingas ideo
logijas, savinaudiškas ambici
jas, jei ne tam tikros formos 
imperializmą. “Šis žmonijos bro
liškumo priešas dabar stiprėja. 
Mes kreipiamės į vyriausybes ir 
tautas, kad saugotųsi ir švel
nintų šį prestižo ir rungtyniavi
mo instinktą, nes jis gali būti 
ir vėl lemtingas . . . Kantrios 
derybos ir atitinkami susitari
mai reikalingi norint išvengti 
karo ir susidūrimų .. .”

“Kita kliūtis,'kuri vėl kelia

AMERIKOS PADĖTIS: draugai virsta priešais . . .
Amerikos šiaurinei -vakari

nei daliai Kalėdų džiaugsmą 
aptemdė potvyniai, gruodžio 
23-26 ištikę labiausiai Kalifor
niją ir Oregoną, mažiau Wa- 
shingtono, Idaho. Nevados val
stybes: žuvo 48. be pastogės pa
liko 17.000, turto sunaikinta 
už 1 bil.

Amerikos vyriausybė Kalė
dom susilaukė piktų dovanų iš 
tų, kuriem jie tiek gero darė. 
Lyg pagal lietuvišką patarlę: aš 
jiem kalnus pyliau, jie man 
duobę kasa. Būtent:

— Vietname Kūčių dieną 
nuo komunistų bombos kari
ninkų gyvenamose patalpose 
žuvo 2 amerikiečiai, sužeisti 62 
amerikiečiai ir 34 vietnamie
čiai.

Smūgis atėjo ir iš karinių 
gų vado gen. Khanho, kurį ame
rikiečiai iki tol buvo rėnrfe ir

AMERIKA IR EGIPTAS
Egipto spauda sutartinai va

ro propagandą prieš Ameriką, 
kam ji vartoja ūkines priemo
nes spausti Egipto vyriausybei, 
kad susilaikytų nuo Kongo su
kilėlių rėmimo.

AMERIKA IR KONGAS
Amerika ir Belgija paspaudė 

Kongo min. pirm. Tshombę. 
kad darytų paliaubas ir įtrauk
tų į vyriausybę daugiau nuosai
kių ir sukilėliam artimesnių as
menų. Tshombe ir preziden
tas Kasavubu priešinasi paliau
bom. kurios duotų priešininkui 
laiko persigrupuoti, o vyriausy
bės praplėtimą atideda paskes- 
niam laikui.

Spausdama Tshombe paliau
bom. Amerika nori sumažinti 
spaudimą prieš Tshombę ir
prieš Ameriką Saugumo Tary
boje ir Jungt. Tautose.

— Danija išprašė tris Lenki
jos diplomatus dėl šnipinėjimo.

galvą, yra rasizmas... iš ku- mas, eksliuzivizmas ir kartais 
rio kyla puikybė, nepasitikėji- net priespauda, griaujanti abi-

POP1E2IUS PAULIUS VI, oficialaus fotografo nuotrau
ka šiom kalėdom — —

kuris gruodžio 22 apkaltino 
Ameriką kišimusi į vidaus rei
kalus ir neokolonializmu Viet
name, reikalavo atšaukti gen. 
Taylor.

— Saugumo Taryboje Čeko
slovakija ir Sovietų Sąjunga 
reikalavo pasmerkti Ameriką 
ir Belgiją už įkaitų gelbėjimo 
akciją Konge. Čia Amerika tu
rėjo gintis ne tik nuo Sovietų, 
bet ir afrikiečių valstybių, ku
rias Amerika rėmė ir tebere
mia; ypačiai brutalus buvo Ke- 
nya atstovas, skelbęs afrikinį 
rasizmą.

— Egipto Nasseris gruodžio 
23-4 šaukė Amerikos adresu: 
tegul ji eina su savo parama 

SUSITIKO PO 23 METŲ. Gruodžio 25 atvyko i* Lietuvos Stefanija Ro
kienė. buv. mokytoja. 1940 birželio mėn. išvežta iš Kauno j Sibirą, Tik 1956 
jai leido grįžti į Kauną. Jos vyras Konstantinas Rūkas ir duktė Nijolė pa
siekė Vakarus 1947, o Ameriką 1950. Dabar K. Rūkas gyvena Hartforde, 
Nijolė Arizonos universitete dėsto ir rengiasi doktoratui. Atvykimas buvo 
rodomas televizijoje ir plačiai aprašytas New York Times su šia nuotrauka.

po velnių. . Cambodia Sihanouk 
gruodžio 27 paskelbė savo di
džiausiu draugu ir ginklo są
jungininku kom. Kinija, atme
tęs derybas su Amerika. Fili
pinai, geriausi Amerikos sąjun
gininkai Azijoje, gruodžio 27 
surengė demonstraciją prieš 
Ameriką.

W. Lippmann (H. Tribūne) 
dėl padėties: “Kai kurios ribo
tos pažangos padarėme Euro
poje ir lotynų Amerikoje, o pa
dėtis daros vis blogesnė Afri
koje ir Azijoje, kurios yra ga
limoj ar tikroj kom. Kinijos į- 
takoj”. “Jungtiniu Tautų pilna
tyje dauguma yra antiameriki- 
nė”.

pusę pagarbą ,.
“Mes negalime nealiarmuoti 

militarizmo, kuris nesitenkina 
teisėta apsauga kraštų susirūpi
nusių pasaulio taiką išlaikyti, 
bet siekia krauti atsargas gink
lų. galingesnių ir baisesnių nei 
bet kada; tai procesas, kuris pa
ima dideles daugybes pinigo ir 
jėgų ... Mes norėtume matyti 
taurų išmėginimą, kaip karines 
išlaidas — bent jų dalį ir pa
laipsniui — panaudoti žmo
niškumo tikslam ..., nes badas

MINISTER1S BRONIUS K. BALUTIS gruodžio 29 susilaukė 85 metų 
amžiaus. Linkim jam ištvermės ir sveikatos dar daugeliui naujų metų!

VIETNAME: įtampa, kokios nebuvo
Vietname santykiai tarp ge

nerolo Taylor ir Vietnamo ge
nerolų staigiai pablogėjo nuo 
gruodžio 20. kada jaunieji ge
nerolai nušalino vyriausią val
stybės tarybą ir opozicijos va
dus suėmė. Amerikos atstovas 
gen. Taylor tą- pat dieną mė
gino paveikti generolus nesikiš
ti į civilinę vyriausybę. Išaiškė
jo. kad generolus remia kari
nių jėgų viršininkas generolas 
Khanh, neprotestuoja nė pats 
min. pirm. Huong. Į gen. Tay
lor spaudimą, kad Amerika ga
li susilaikyti nuo paramos gen. 
Khanh gruodžio 22 atsakė kal
ba per radiją prieš gen. Taylor 
ir prieš Amerikos kišimąsi į vi
daus reikalus. Khanh paragino 
karininkus reikalauti, kad Tay
lor būtų pašalintas. Amerika 
atsakė pažadėtos papildomos 
paramos civiliniam reikalam 
60-70 mil. sulaikymu. Nuolaidų 
nerodo nė viena pusė. O tuo 
metu komunistai garsinasi nau-

Pirmi pasikalbėjimu vaisiai

Vietnamo min. pirmininkas 
Huong gruodžio 28. spaudžia
mas gen. Taylor, pasisakė prieš 
generolų perversmą, stumiantį 
valstybę iš konstitucinės tvar
kos, ir apeliavo į juos grąžinti 
nušalintąją “vyriausia valsty
bės tarybą”.

ir skurdas, ligos ir tamsumas 
šaukiasi gydomi”.

Pasisakęs dar prieš ‘klasių 
barjerą", popiežius kalbėjo, kad
žmonės nesijaučia laimingi, nes 
“jie negyvena kaip broliai”.

Ir Kalėdų naktį, atlaikęs mi
šias diplomatam, popiežius reiš
kė susirūpinimą: “kaip gali bū
ti Kalėdos tikrai geros, jei su 
jom neateina naujos paguodos, 
geresnės vilties, geresnio nuo
širdaus džiaugsmo?” Kreipė dė
mesį į “dvasines vertybes”: su 
Kūdikio gimimo švente turi at
eiti “grįžimas prie paprastumo 
ir kūdikiško nekaltumo". Ir 
pats popiežius Kalėdų dieną 
ėjo lankyti ligonių, darbo 
žmonių.

jom bombom prieš amerikie
čius. Saigone gruodžio 27 res
torane bomba sužeidė 8 ameri
kiečius. Kiti 4 tą dieną buvo 
sužeisti helikoptery.

H. Tribūne kelintu kartu rei
kalauja, kad vyriausybė duotų 
daugiau informacijos apie tik
rą padėtį Vietname. J. Alsop 
padėtį lygina su Dien bien phu.

Mariner į Marsą keliauja
Mariner 4. lapkričio 28 pa

leistas į Marsą, gruodžio 27 bu
vo nukeliavęs 50.676.901 mylią, 
tačiau nuo žemės tiesia linija 
nutolęs tik 5.011.636. Marsą tu
ri pasiekti liepos 14 per kelis 
tūkstančius mylių nuotolio. Ži
nios iš Mariner 4 gaunamos re
guliariai.

ITALIJA PRANCŪZIJOS 
KELIU

Italijos prezidentu gruodžio 
28 teišrinktas tik 21 balsavime 
soc Saragatas. Kr. demokratų 
atstovas Leone savo kandidatū
rą buvo atsiėmęs. Nors kr. de- 
mok. partija įsakė nariam bal
suoti už Saragatą, bet ne visi 
partijos nariai paklausė; už tat 
Saragatą parėmė komunistai.

— Prez. Johnsones prašys 
Kongresą ateinantiem metam 
sumažinti mokesčius 4 bilijo
nais.

Naujas lietinis 
vyskupas

Gruodžio 28 telegrama iš Ro
mos pranešė: BRAZYS NOMI
NUOTAS VYSKUPU. SMULK
MENOS PASKIAU.

Esminis dalykas iš telegra
mos aiškus: neminuotas vysku
pu kun. dr. Pranas Brazys, da
bar gyvenąs Rcmcje kaip Ma
rijonu vicegenerolas, žinomas 
savo mokslingumu, sugebėji - 
mais pozityviai organizuoti re
ligini bei kultūrini gyvenimą, 
dideliu taktu santykiuose su 
kitais žmonėm.

Pr. Brazys gimė 1915.11.18 
Balsupių k. Mariampolės ap. 
Nuo 1932 yra Marijonų kong
regacijos narys. 1935 baigė gim
naziją; 1937 Romoje Angelicu- 
me filosofiją. 1942 įšventintas 
kunigu Prahoje. 1944 Prahoje 
gavo teologijos daktaro, ten 
pat 1948 filosofijos daktaro 
laipsnį. Nuo 1948 Argentinoje 
įsteigė ir redagavo “Laiką” va
dovavo marijonam ir kitiem lie
tuvių kunigam, dirbantiem Ar-

Žuvo Mackus ir
Vanasaitiene

Iš Chicagos pranešė, kad 
gruodžio 28 automobilio katas
trofoje žuvo poetas Algimantas 
Mackus, Margučio žurnalo re
daktorius, ir Vanagaitienė, Mar
gučio leidėja.

PROF. PREL. P. KURAITIS

Metus pradedant spaudoje 
buvo paskelbtos Kalifornijos 
astrologės W. Smith “pranašys
tės”; esą Nixonas nebus nei 
prezidentas nei vicepreziden
tas; nebus ir Goldwateris; Lod- 
ge bus siūlomas, bet rinkimus 
jis jau yra pralaimėjęs 1960 
galutinai. Būsią nužudyti du 
pasaulinio masto asmens. Pir-

— Time žurnalas mėtų žmo
gum skelbia Johnsoną. Pernai 
buvo paskelbęs Martin Luther 
King.

— Kalėdų metu keliuose žu
vo 555 Daugiausia Kalifornijo
je ir New Yorke.
— Malaysia nuo gruodžio 23 

iki 27 suėmė 24 Indonezijos pa
siųstus partizanus.

KUN. DR. P. BRAZYS

gentinoje. Įvairiais laikais ren
gė kandidatus vienuolynui, da
lyvavo pranešimais Katalikų 
mokslo Akademijos suvažiavi
muose.

Lietuvoje mirė 
prof. P. Kuraitis
Kaune gruodžio 18 mirė pro

fesorius prel. Pranas Kuraitis, 
sulaukęs 81 metų amžiaus.

Prof. P. Kuraitis buvo vie
nas iš įžymiausių lietuvių filo
sofų. ateitininkų federacijos 
dvasios vadas, jaunosios katali
kų akademikų kartos ugdytojas, 
ilgametis teologijos-filosofijos 
fakulteto dekanas. Bolševikam 
antru kartu atėjus, likosi Lie
tuvoje ir profesoriavo kunigų « 
seminarijoje, iki buvo depor
tuotas į Sibirą.

muose puslapiuose bus gausiai 
linksniuojama Clare Boothe 
Luce.

Metų pradžioje spėliojo ir 
laikraštininkas Bob Considine: 
Johnsonas varžovų neturės; 
kandidatas į viceprezidentus 
bus šen McCarthy; respubliko
nų konvencijoje Rockefelleris. 
Goldvvateris. Scrantonas. Lod- 
ge negaus reikiamos daugumos 
nominacijai; padėtis bus gelbs
tint Nixono kandidatūra Jack 
Ruby gaus 20 metų kalėjimo; 
popiežius Paulius vyks į Indija; 
kom Kinija susprogdins atomi
ne bombą

Belieka palyginti su jau įvy
kusiais faktais ir pasidaryti iš
vada. kas geriau spėjo ateitį— 
laikraštininkas ar astrologė.



Happy Holidays

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas
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LITAS Investing Co. Ine.
kviečiu

FtHcti afcctjtis su garantuotu dividendu ir Augančia verte
Taupyti —- atid&VMt sąskaitą f Ilgi 5'4%)
Skolintis BHttMnttjinoms, hatnų remontui, akcijų pirkimui 

D& bbospekto iė kitais Veikėkle:
Vi VEbELIūNAS, 1O0-Ž1 89th A Ve., RIrhmond ttlll N. Y.; HI1-6799
A. VfcDEtKAfe, 83 Morgan 6t., Stamfoiė, Cohft. — Tel. 325-0997

•
Darbo valandos: Šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai.

PHILADELPHIJ A, PA., {steigtas informacijos klubas gruodžio 4. Iš k. į d. P. Mitalas, A. Gruzdienė, K. Ci- 
kotas (pirm.) antroje eilėje H. Savickas, prof. J. Puzinas, G. Dragunevičius, A. Vakselis, J. Bubelts. Nuotr. 
A. Gruzdienės.

KOVOSIM UŽ REZOLIUCIJAS, KOL LAIMĖSIM

A Prosperous New Year

GRANE SAVINOS &LoanAssociation

B. B. PIETKIEWICZ, Pro*.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

41/2% INVESTMENT7 ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

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

VALANDOS: Pirtnd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. Ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienaia 
9:00 ryto — 12.00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

■ z------------------------------------- --------------- ------------------------  - -■ ~~

A Prosperous Ne\v Year

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

S. BECKENSTEIN, Ine.
i

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCEY, N. Y. C.

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintrs!

Rezoliucijoms Remti Komi
tetas kviečia visus lietuvius pri
sidėti prie šio taip svarbaus 
darbo visomis išgalėmis: darbu 
ir pinigine auka. Viasis reika
lais rašyti: Rezoliucijoms Rem
ti Komitetas, Post Office Box 
77048, Los Angeles, California, 
90007. (4t.-)

MIRĖ KUN. J. ANDRIUŠKA
rijoje Baltimorėje. Kunigo pa
reigas ėjo daugelyje Pennsylva- 
nijos parapijų: šv. Kazimiero—

rr- .........■- ........
Season’s Greetings Irom

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tel. GR 7-i 130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos k'dinos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

A Happv New Year
VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 

IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
j šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 

šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

. ------------------ - - ---------- --------------------- - ------------------------------------ ;----------Į

A. A. KUN. J. ANDRIUŠKA

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 

Į sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy
kite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į R. Europą

! COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
Į 45 W. 45 Street, New York 36. N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

Cosmos Parcels Express Corp.
Paskubina siuntinį draugams ir giminėms į bet kurią SSSR dalį 

Licenscd by V/O Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs gralite gauti ir kitokiu reikmenų tinkamu siunti
niams pigiau nei bet kur kitur Dėl oanildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skynų:

Plymouthe, šv. Kazimiero — 
Pittstone, šv. Juozapo — Scran- 
tone, šv. Juozapo — Duryea, 
šv. Onos — Shohola, šv. Pran
ciškaus — Nanticoke, šv. Onos 
Tobyhanna. Švenč. Širdies — 
Peckville, šv. Pranciškos Cabri- 
ni — Caverton. Pastaruosius 
aštuoneris metus buvo seserų 
vienuolyno Marywood kapelio
nu. Nuliūdime liko brolis kun. 
Vincentas Andriuška, MIC, Ke- 
nosha. Wisc., ir tėvai — Alek
sandras ir Vincenta Andriuškos 
Scranton, Pa. Gedulingas mišias 
aukojo Scrantono vysk. Jerome 
D. Hannan šv. Pauliaus bažny
čioje Scrantone. (s)

AR ŽINAI, KAD ...

— Sovietai po karo yra nu
šovę 13 JAV lėktuvų, iš jų 10 
tarptautiniuose vandenyse, ne
ginkluotus, ir kad tuose užpuo
limuose žuvo 67 amerikiečiai.

• ATHOL. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ..................... CH 9-6245
• BOSTON 18. Mass. — 271 Shavvmut Avenue ............ Ll 2-1767
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue............. EV 4-4952
• BROOKLYN 7. N.Y. — 600 Sutter Avenue ................ Ui 5-8808
• BUFFALO 6. N.Y. — 332 Fillmore Avenue ................ TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-696S
• CHICAGO 8. III. — 3212 So. Halstead Street ............ Wft 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............ TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St.. N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av„ Tel. 233 8030. 246 0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau .... ....... TO 7-1575
• IRVINGTON 11. N.J. — 762 Springfield Avė............... ES 2-4685
• LAKEWOOD. N.J. — 126 - 4th Street ......   PO 3-8569
• LOS ANGELES 22. Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. AN 1-2994
• NEWARK 3. N.J. — 428 Springfield Avenue ........... 8' 3-1797
• NEW HAVEN. Conn. — 509 Congress Avė. ..... LO 2-1446
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue At_ 4-5456
• PASSAIC. N.J. — 176 Market Street GR 2-6387
• PATERSON 1. N.J. — 99 Main Street MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23. Pa. — 525 W. Girard Avė. PO 5-5892
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street ......  H U 1-2750
• SAN FRANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street . EI 6-1571
• 80. BOSTON 27. Ma««. 327 West Broadway ........ Tel. 268-0068
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street PL 6-6/66
• WORCESTER. Man. — 174 Millburv Street ............ 8-2M8
• YONKERS. N.Y. — 555 Nepperhan Avė. GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3. Ohio — 2’ Fifth Avenue Rl 3-0440

— Kuboje pastoviai veikia 
radijo stotis, kuri kursto Ame
rikos negrus griebtis teroro ir 
riaušių gatvėse, o taip pat mo
ko gamintis naminių bombų, 
kurių rasta New Orieans apy
linkėje

— Clevelendo miesto majo
ras Ralph Luocher perdavė 
FBI sąrašą 38 asmenų, kairių
jų radikalų, ne negrų, kurie 
dalyvavo miesto riaušėse.

--------------------------- ----------------------—-

— New Yorico mieste* kas
met išleidžia 75 milijonus dole
rių pašalpai neseniai įemigravu- 
sių portorikiečių.

— Jungtinės Amerikos Val
stybės turi 309 bilijonus dole
rių skolos; tai visu 100 bilijonų 
daugiau, negu yra Įsiskolinę vi
si laisvi kraštai pasaulyje.

Lod Angeles, Calif. — “Nau
jai išrinktas Kongresas 1965 
sausio pradžioje susirenka pir
mai sesijai. Rezoliucijoms Rem
ti Komitetas savo darbą jau 
pradėjo. Kovosime tol, kol at
sieksime savo tikslą,’’ — kalbė
jo naujai perrinktas 1965 me
tams Rezoliucijoms Remti Ko
miteto pirm. Leonardas Valiu
kas.

Bus stengiamasi iš naujo iš
gauti rezoliucijas iš visų tų se
natorių ir kongresmanų, kurie 
rezoliucijas buvo įnešę praėju
siame Kongrese. Toliau bus 
stengiamasi gauti naujų rezo
liucijų. Pagrindinis komiteto 
tikslas — vienos iš rezoliucijų 
pravedimas. Į šią kovą bus jun
giamos visos galimos jėgos: iš 
pabaltiečių ir -kitų amerikiečių.

Praėjusiame ^Kongrese 4 buvo 
įnešta iš viso; 73 rezoliucijos 
Lietuvos vadavimo reikalu. Se-

nate Įnešta 12 rezoliucijų, Ats
tovų Rūmuose — 61. Kelias re
zoliucijas įnešė du, trys ar net 
daugiau legislatorių. Senate re
zoliucijų autoriais yra pasirašę 
29 senatoriai, o Atstovų Rū
muose — 60 kongresmanų 
(kongr. Ed. Derwinski buvo į- 
nešęs dvi rezoliucijas).

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

Papigintomis kainomis priimame užsakymus

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome Į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna

Kun. Jurgis Andriuška tesu
laukęs 53 metų, mirė nuo šir
dies smūgio gruodžio 25, Kalė
dų dieną. Ta diena buvo ir jo 
gimtoji. Velionis buvo gimęs 
l&ll gruodžio 25 Worcester, 
Mass. Kunigu buvo įšyentintas 
1939 birželio JJ; taigi šiemet at
šventęs 25 savo kunigavimo me
tus. Jis buvo -mokęsis Mariana- 
polio kolegijoje, šv. Tomo ku- 
higu semihi^^djė, ' Jbėnvėryje, 
Colorado, ir šV. Marijos semina-

- HAVEN REALTY -
Real Estete • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21. N. Y. • Tel. VI 7-4477

Šen. R. Kennedy
15 December 1964

Mr. S. Sužiedėlis
Editor
DARBININKAS
910 Willoughby Avenue 
Brooklyn, New York
Dear Mr. Sužiedėlis:

One of'the best things about 
a successful eleetion campaign 
ccmes after the voting is all 
over — when the time arrives 
to thank one’s friends and 
supporters.

This is to tell you how sin- 
cerely I appreciate the support 
which your paper gavę to my

laiškas redakcijai
candidacy —Į and, even more, 
the constant .effort which you 
made to present the issues 
fairly throughout the campaign.

The foreign language papers 
perform a vital Service in keep- 
ing many thousands of good 
Americans informed on public 
affairs. Without such an inform
ed citizenry, democracy could 
not funetion in our country. 
Whenever you have public mat- 
ters that you believe should 
come to my attention, my door 
will alvvays be open.

Sincerely,
Robert F. Kennedy

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LięUOR 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

VIENUOLES Jeruzalėje eina j arabų sektorių lankyti Kristaus Gimimo

WINTER GARDEH TAVERN 
Ine

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Salė vestuvėms Ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuvfnlai piettis. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MAO18ON STREET
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-8440

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRL’CAS, savininkas

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

SALft VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

REPUBLIC Liquor Store, Ine.
322 Unfon AvBhue. Brooklyn II, N.Y. 

Telefonas ĖV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

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



Ryty Europos belaisvėm tau
tom Pavergtųjų Seimas siunčia 
savo nuoširdžius Naujųjų Metų 
sveikinimus ir linkėjimus. • 

praėjusiųjų 
metų įvykius, Seimas pats sa
vęs klausia, kaip ėjosi Europos 
pavergtų tautų laisvės, bylai? 
Ar padaryta kokia pažanga į 
laisvėsę? Atsakyti į šiuos klau
simus galima, tik palyginus 
Kremliaus lūkesčius su nūdie
ne tikrove.

Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje Kremlius žvelgį į Vaka
rų Europą kaip į prinokusį 
obuolį, kuris tik ir laukė ūkinio 
nuosmukio supurtomas, kad 
dribteltų Į sovietinį krepšį. 
Ūkinis sukrėtimas tikrai įvyko, 
bet ne tik Vakaruose. Vakarų 
ūkinė ir socialinė raida prašo
ko ir optimistiškiausius numa
tymus. Tik sovietinės imperijos 
ūkis po šiai dienai grumiasi su 
negalėmis.

Komunizmo veikaus išplitimo 
nauja viltis blykstelėjo gale 
šeštojo.dešimtmečio. įsitikinęs, 
kad jėgų svarstyklės pasviro į 
Sovietų pusę, Kremlius užtaisė 
Berlyno krizes. Bet Vakarai ne
sutiko pasiduoti. Su sovietinių 
raketų pašalinimu iš Kubos pa
sibaigė Kremliaus sapnas apie 
komunizmo žygiavimą pirmyn 
karinio gąsdinimo, keliu.

Kai Kremliaus lūkesčiai ištyš- 
ko, jis staiga perjungė savo po
litikos bėgį į šypsenų, švelnių

Bet ne vien tik sovietinio 
ūkio negalės graso sovietinei 
imperijai pražūtim. Tamsiu 

_ _ _ _ šešėliu r .driekiasi ir .Maskvos
prireikė atsipūsti, "užtaisyti ply- grumtynės su Pekinu. Grumty- 
šius ir pastatyti ant kojų savo nės dėl valdžios pačiame Krem

liuje tą šešėlį tik sutirština. Pa
ti komunistinė ideologija virto 
nuoboduliu. O pavergtų tautų 
bekompromisiais “Ne!” Sovie
tų Sąjungos priklausomybei ir 
sovietinei sistemai taip pat yra 
viena iš opiausių Kremliaus gal- 
vostkiu. Nepaisant, kad pa

Pastatyti ant kojų sovietinį 
ūkį — tai viena didžiausių nū
dienių sovietų problemų. 
Nors oficialiai sovietinis ūkis 
tebevadinamas “socialistišku 
faktiškai patys komunistai jau
kalba
ūkį, apie pelną kaip ūkio pa- vergėjas nėra atsižadėjęs savo 
veikumo priemonę ir mastą, taip tikslo — priversti belaisves tau-

PRISIMINIMAI

Visi klasėje buvom draugai, 
bet su kitataučiais draugavom 
tiek, kiek rišo gimnazija. Tarp 
lietuvių jau buvo tikras, šiltas 
draugiškumas.

Kitų tautų mokiniai lietuvių 
aspiracijų nesuprasdavo *arba 
nenorėdavo suprasti, o taikai 
uenog ouvo pnes MnnRSKum%

Kitataučiai, gavę brandos at
estatą, galęjo laisvai pasirinkti 
pagal savo norą busimąją pro
fesiją, nes jie galėjo gauti tar
nybą visoje Rusijoje. Lietuvio Grinius turėjo lietuviškų kny- 
padėtis buvo kitokia. Tik lais
vos profesijos inteligentai, pav. 
gydytojai, advokatai, galėjo su
rasti uždarbį Lietuvoje. Val
džios tarnybon, ypač aukštes
niu, Lietuvoje rusų valdžia lie
tuvių netvirtindavo.

lietuvis, norėdamas likti tarp 
savųjų ir dirbti saviesiem, daž- 
fltatei mokėsi medicinos, tei
sto ate ėjo į kunigus.

Mums, lietuviams, turėjo įta
kos auklėjimo atžvilgiu ne tik 
gtauaiŲa, bet ir lietuvišką ap- riai. Redaktorium, rodos, buvo 
taką Marijampolėje bei jos lie- vyr. klasės mokinys, J. Papeč- 

■ tuviai patriotai Petras Kriau- kis, poetas. Žandarai nesnau- 
čiūnas, tam. M. Gustaitis, gta- dė. Pas ką. rastas tas laikrašto-

pat apie iniciatyvą, vadinasi, 
apie tuos dalytus ir reikalus, 
kurie dar neseniai buvo griež
tai smerkiami kaip kapitalisti
niai. Ir dar maža to, kad Va
karų ūkio metodais geibstimasi 
nuo savo sovietinių ūkio nega
lių. Sovietų vadai nuolat šau
kiasi Vakarų paramos. Tikros 
patyčios, kad tie patys Krem
liaus žmonės, kurie pranašavo 
Vakarų ūkio suirutę, šiandien 
patys Vakaruose medžioja savo 
ūkiui paskolas.

Į ateitį kreipdamas savo 
žvilgsnį, Pavergtųjų Seimas ga
li su užtikrintų įsitikinimu tar
ti, kad ne sovietams priklauso 
ateitis. Atvirkščiai, ateitis gra
so sovietinei sistemai vis didė
jančiais rūpesčiais. Jeigu, ne
paisydami politinės rizikos, so
vietai vis dėlto ryžtųsi savo 
ūkį pastatyti ant kojų, tuo pa
čiu jie sudarytų grėsmę pačiai 
sovietinei sistemai. Antra ver
tus, pasirinkdami atsargumą ir 
tik paviršutines reformas, . jie 
neišvengiamai atsidurtų nuolati
nėje ūkio krizėje. Vis daugiau 
ir daugiau pačių komunistų ima 
suprasti, kad sovietinio ūkio, di
lema neišsprendžiama, nes jo 
negalės yra pačios sovietinės 
sistemos neišvengiamybė. Vie
nintelis tikra vaistas tam yra— 
laisvė. .

nazijos kapelionas, slaptos lie
tuvių mokinių kuopelės, Mari- 
ampolės apylinkės ūkininkų 
slaptos draugijos — Sietynas, 
Artojas ir k. Petras Kriaučiū
nas, lietuvių kalbos mokytojas, 
mus ragindavo išlikti lietuviais, 
viešose vietose kalbėti lietuviš
kai, o svarbiausia, baigus moks
lą, likti Lietuvoje, dirbti savųjų 
tarpe ir. savųjų naudai, budinti 
lietuvių tautą, rodyti šviesesnę 
ateitį, ugdyti lietuviškumą. P. 
Kriaučiūnas, kun. Gustaitis, dr.

gų, kuriomis galėjome naudo
tis. O tais laikais lietuviška 
knygelė buvo brangi ir miela!

SLAPTOJI SPAUDA. — 
1905 metais bektografu bu

vo spausdinami lietuviški revo
liucinio turinio atsišaukimai ir 
platinami tarp mokinių bei 
šiaip lietuvių. Man esant žemes
nėse klasėse, buvo leidžiamas 
rate rašytas ‘Mokinių drau
gas’. Buvo išleista keli nume-

Užtatjis dirbdinsmas U- tote, 
taip ir pas jnste, štemėje 
Amerikoje, kur vaikai susiren
ka salėse prie eglaičių. Vasario 
mėnesio viduryje ir pas mus di
delis .susirinkimas, takiau nė 
vaikų, bet suaugusių ir jauni
mo. Laukiame susirenkant pie
tinės Amerikos trečiojo lietu
vių kongreseo.

Kongresui jau seniai rengia
masi Pasiruošimo darbai ligi 
šiol eina gana sklandžiai ir sėk
mingai. Štai, naujieji ateiviai, 
vadinami ‘dypykai’, surengė 
koncertą, suklojo savo mėnesi
nius įnašus, pravedė mugę ir 
savo ižde jau turi — apie 3 
milijonus cruzeirų. Suma di
džiai įspūdinga, bet kai ji iš
reikšta ne doleriais, bet cru- 
zeirais, tai reikia ją dalyti iš 
1650, nes apie tiek dabar moka
ma už dolerį. Kad dar lengviau 
suprastumėte, kaip Brazilijos 
pinigas krito per pastaruosius 
Seseris metus, tai pasakysiu, 
kad per tą laiką viskas pa
brango apie 25 kartus. Pas mus 
banknotus dabar spausdina jau 
po 100.000 cruzeirų, o ligi tol 
spausdino tik 5000 vertės.

Lengviausiai galima būtų 
mus suprasti, jei pasakyčiau, 
kiek kainuoja alus. Deja, pas 
mus aluos duodamas nemoka
mai visiem, kurie tik ateina į 
“Gėrimo šventę”. Ir tokia šven
tė ruošiama kongreso iš
laidom padengti Kiekvienas 
galės gerti alaus, kiek tik pa
jėgs, bet turės nusipirkti stik
linę ... Gal kada girdėjote se
noje Lietuvoje pasakojant apie 
Barzdų čigoną, kuris gyrėsi gai- 

tas prisiimti komunistinį gyve
nimą, tačiau ūkinis bei ideolo
ginis Sovietų Sąjungos įrimas 
šviečia išsilaisvinimo viltimi. 
Sovietinės sistemos netikrumas 
ir grumtynės dėl valdžios visai 
staiga gali sudaryti dideles 
progas, kurių mes visi laukiame

Todėl Naujuosius Metus pa
sitinkame su viltimi ir pasitikė
jimu.

kas, teko iki teismo patupėti 
Kalvarijos kalėjime. Dr. E. 
Draugelis rašo, kad visi buvo, iš
teisinti.

Man esant septintoje klasėje, 
1913, išleistas laikraštėlis ‘Ku
bas’. Jis buvo tik kelių lapelių, 
hektografuotas, lietė lietuvių 
mokinių tarpusavio gyvenimą. 
Tilpdavo gan daug humoro. 
‘Kubo’ redaktorium buvo Jurgis 
Krikščiūnas, artimiausiu bend
radarbiu — M. Bagdonas, peo- 
tas. Buvo išleista pora nume
rių.

Vyresnių klasių lietuviai mo
kiniai kartais suruošdavo slap
tai vakarėlius pas savo pažįsta
mus ūkininkus artimesniuose 
nuo Marijampolės kaimuose. 
Mm esant septintoje klasėje, 
pas ūkininką Siekį, penketas ki
lometrų nuo Marijampolės prie rijampolės gimnazijos ateiti- 
Šunskų girios, pastatėm vieno

aušrelė. Buvo vaizduojama be- 
bundanti Lietuva spaudos drau
dimo meto. Teatro Sūrėti susi
rinko Siekių patikimi kaimy
nai Po vaidinimo, žinoma, bu
vo- šokiai, damos, žaidimai. Tai 
buvo daroma visiškai slaptai, 
nes ir tokiam vakArHtai buvo

Tai buvo trys seni miesto žy
dai muzikantai smuikas, kta> 
notas ir butane. Be lokių te

tai Pie- kią tvirtą grandinę, kad jos ne
įveikia nei priešas, nei laikas, 
nei dideli toliai. Būtume laimin
gi, kad ir Siaurės Amerikos— 
JAV ir Kanados — lietuvių at
vyktų dalyvauti mūsų kongrese. 
Praėjusiame kongrese Urugva
juje dalyvavo tuometinis Pasau
lio lietuvių Bendruomenės pir
mininkas dr. J. Songaila iš Ka
nados. Buvo malonu. Būtų vėl

šaukiamas vakario 18-21 Sao 
Sao Paulo teste, Brazilijoje. 
Kongreso uždavinys — sutelk
ti kiek galima daugiau lietuvių 
vienon krūvon, atnaujinti arba 
užmegzti artimesnes pažintis, 
pasvarstyti aktualius lietuvybės 
išlaikymo hį Lietuvos laisvini
mo rūpesčius, pasidalyti jais su

laimingųjų naujųjų metų Nuotr. V. Maželio

ORGANIZACIJOS. — Mari
jampolės gimnazijoje lietuvių 
mokinių tarpe veikė dviejų pa
kraipų slaptos kuopelės — at
eitininkų ir aušrininkų. Ateiti
ninkai buvo katalikiškoji moki
nių organizacija; leido mėnesi
nį laikraštį “Ateitį”. Aušrinin
kai buvo kairiųjų pakraipų ir 
leido “Aušrinę”, kuri pradėjo 
eiti 1910 m. Vilniuje. Baigę 
gimnaziją, aušrininkai dėjosi 
kas prie liaudininkų kas prie 
social-demotaaftL o vienas ki
tas ir sukomultistėjo. Ateitinin
kai buvo daugiau organizuoti, 
pajėgesni ir veiklesni negu ai£- 
rininkal Aušrininkai dingo pra
eity, o ateitininkai išsiplėtė į

E. Draugelis, vėliau gydyto
jas, buvo Suvalkijos lygumų vy
ras. Jis realiai žiūrėjo į gyveni
mą ir realiai ėjo prie savo tiks
lo kaip ateitininkas. Jis organi
zavo iš žemesniųjų klasių mo
kinius ateitininkus, juos švie
tė, šiltom dienom darydavo su 
jais iškylas į kaimą, buvo jau
nųjų ateitininkų vadovas.

Su Zigmu Starkum teko ar 
čiau susipažinti Maskvoje stu
dentaujant Maskvoje, D. Gru
zinų gatvėje, buvo Nikalojaus 
H vardo studentų bendrabutis. 
Tai buvo du didžiuliai penkių 
aukštų pastatai it kareivinės. 
Kambariuose dažniausiai gyven
davo po du studentu, buvo ir 
vienučių. Už kambąiį, aptarna
vimą ir maistą mėnesiui reikė
jo mokėti 16 rub. Maistas, tu
riu pasakyti, būdavo sotus. Pie
tums ant stalo pastatydavo did- 
žiulhis ąsočius duoninės ska
nios giros. Gerk, kiek nori Ant
rojo Uoko viename kambary

Vm ateauim- ®‘reno Z*®“ Starte ir A 
tavo eottes- “e*™9- Starte lanke 
i- savo idėjai, tetos mote skyrių. Sodos, 
Uteno bato tad kas iš lietuvių staden- 
N Maritanno- teme Woke firvcno» ** d*
fcėmtaMnZ tar nebepristaienu.

V. Brizgys laikys pamaldas Vi
la Zelina bažnyčioje- Po pamal
dų ten pat pranciškiečių gimna
zijoje bus iškilmingas kongre
so atidarymas ir susipažinimo 
vaišės.

Vasario 19, penktadienį, iš* 
tisą dieną posėdžiaus atskiros 
sekcijos, kurių numatyta net 
aštuonetas: jaunimo, lietuviško 
auklėjimo, tautinio meno, spar
dos ir radijo, sporto, ūkinių 
reikalų, pastoracijos, Lietuvos 
laisvinimo. Diena baigiama ben
dru posėdžiu ir meno vakaru.

tydamas portugalų kalbą. c 
■Agitacijai rūgimas tęsiasi Vie

ni norėtų visus kietai griebti, 
nepaisydami, ar kas yra guber
natorius, ar parlamento, senato 
narys; kiti yra minkštesnį Pa
vyzdžiui, tie kietieji ypač kariš
kiai vyr. tribunolui įskun
dė Goios gubernatorių Mau
re Borges. Teismas buvo ne
žmoniškai spaudžiamas, kad ne
baustų, nes tai didelis socialde
mokratų šulas. Grasinta net dė
tis su vadinamais ‘trabalistaiš’ 
(slaptais komunistais). Teismas

Vasario 20, šeštadienį, .bus • rado išeitį: paskelbė, kad gu- 
pranešimai iš sekcijų posėdžių, 
bendri kongreso nutarimai, re
zoliucijos. Vakare miesto teatre 
iškilmingas Vasario 16 minėji
mas. Laukiama įžymių svečių iš 
valdžios sluoksnių.

Vasario 21, sekmadienį, iš ry
to 10:30 mišios Sao Paulo ka
tedroje. Po pamaldų bus padė
tas vainikas prie Nepriklauso
mybės paminklo. Vakare — at
sisveikinimas Vila Zelina gim
nazijoje, jaunimo šokiai ir žai
dimai

Kas galės ir nors likti po 
kongreso, bus suorganizuotos 
išvykos pažinti Brazilijos žymes- 
nėm vietom. Rengimo komite
tas savo atsišaukime žada: “Jū
sų laukia žavingi Atlanto pajū
riai pasakiški miestai, neregėti 
vaizdai. O dar labiau jūsų lau
kia tautiečių nuoširdus vaišin
gumas lietuviškuose namuose ir 
šeimose, kur būsite priimti kaip 
savi pas savus!”. Tai tiesiog 
gundantis kvietimas. Kas galė
tų, atsilaikyti? t

Kokia mus supa aplinkuma?
Vargu ar lietuvių kongresas 

būtų galėjęs Brazilijoje įvykti, 
jei š.m. kovo mėn. paskutinę 
dieną nekruvinu būdu nebū
tų buvęs pašalintas prez. Jao 
Goulartas su savo komunistuo
jančiais bendradarbiais. Brazi
lijos laisvė tam kartui buvo iš
gelbėta, nors dar ne viskas pra
ėjo. Pasprukę bei Išleisti į lais
vę ‘raudoni paukščiukai’ iš už-

dikas, Orio gubernijos dvari
ninko sūnus, labai malonus iš
auklėtas jaunuolis. Spalio bol
ševikų revoliucijos metu žuvo 
su savo draugais, atakuodami 
Kremlių, ku? buvo susimetę 
bolševikai. Milčius buvo ateiti
ninkas, o Golubiatnikovas libe
ralas. Amžinai tarp jų kildavo 
ginčai politinėmis ir religinė
mis temomis. Ateidavom ir mu
du su Avižienium į talką pamik
linti savo liežuvius. Turiu pa
sakyti, ginčai visuomet baigda
vosi taikiai, iki kitam kartui 
Taikingam ginčų sprendimui 
ypač padėdavo matematikas fi
losofas Avižienius.

Dar pora žodžių apie’mano 
bendrą K. Avižienių. Vasarai 
jisai gavo progos pietų Rusijos 
dvare mokyti dvarininko duk
relę. Abu jauni, vienas kitam 
patiko. Rudenį Avižienius gri
žo Maskvon, pateli jį atvyko jo 
mokinė su motina tęsti moks
lus. Avižienius buvo mobilizuo
tas, pateko karo mokyklon. At
ėjo revoliucijos. Prie, bolševikų,

Šėtonus mokinė ištekėjo už bol- 
mvmco rosnurv. uetuvos ne* 
priklausomybės laikais kapfto- 
nss Armensis mrvtos 

Pirmojo bloko penktajame atatovybėję Maskvoje kartHte-
aukšte viename kambary gy- šė. Susitiko su buvote dr»u- 
venau su Kosto Avižienium, sta- ge, savo mokine, atteau^ne 
denta matematiku. Už staras buvusi meilė. Pradėjo dažniau 
gyveno Antanas MBčius, Nepr. suteikti. Vyras, tąi pastebėjęs 
Lietuvos takte kurį laiką bu- pradėjo sekti. Kartą, niįčAvi- 
vęs vyr. Kontrouerram ir Go- Senių savo bate pas anonąr R 
ĮnMifnikovas, pirmo kursome- nušovė. (Bus daugiau)

bernatoriaus asmuo neliečia
mas. Turįs pirma spręsti parla
mentas. O tikra tiesa tokia: gu
bernatorius turi savo vietinę ka
riuomenę ir karo policiją. Yra 
taip pat įrodymų, kad už guber
natoriaus nugaros jau kelinti 
metai mankštinami komunistų 
partizanai pelkėtose Brazilijos 
vietose. Rasta ginklų, suimta jų 
vadas atstovas Julao. Federali
nė kariuomenė imasi atsargos 
priemonių. Koresp.

Alto informacija dėl atvykstan
čiu su rusę-bolfovikŲ ekskursi
jomis okupuotos Lietuvos pa
reigūnę.

Pagal Sovietų Sąjungos ir 
JAV kultūrinių pasikeitimų su
tartį, iš Sovietų Sąjungos at
vyksta į JAV įvairiomis progo
mis rusų-bolševikų ekskursijos.

Lietuvos okupantas dažnai į 
tų ekskursijų sąstatus įjungia 
ir prisiunčia okupuotos Lietu
vos pareigūnus — lietuvius, 
esančius okupanto tarnyboje ir 
veikiančius pagal jų nurody
mus. Kai kurie tokie pareigū
nai lietuviai atvykę kaip sovie
tų reprezentantai, daro pastan
gų sueiti į ryšį su čia gyvenan
čiais lietuviais, ypač su atvyku
siais po antrojo pasaulinio ka
ro, nuo bolševikų okupacijos 
pabėgusiais iš Lietuvos asmeni
mis. Buvo atsitikimų, kad jie 
atveža iš Lietuvos ten esančių 
giminių arba buvusių Sibire as
menų laiškų ir atvyksta į na
mus giminėms juos įteikti. To
kie laiškai okupuotoje Lietuvo
je yra Lietuvos okupanto sau
gumo organų išgauti ir duoti 
tam tikslui, kad čia atvykus bū
tų proga nuvykti pas numatytą 
asmenį ir skleisti Lietuvos pa
vergėjo propagandą.

Kalbami bolševikų pareigū
nai — lietuviai kalbina tokius 
asmenis grįžti į Lietuvą, ragina 
juos ekskursijomis į okupuotą 
Lietuvą vykti 1965 metais ka
da okupantas minės 25 metų 
Lietuvos pavergimą. Be to, vi
sokiais kitokiais būdais jie sklei
džia bolševikų propagandą.

Altas laiko savo pareiga pa
informuoti lietuvių visuomenę, 
kad su tokiais okupanto parei
gūnais lietuviai patriotai netu
rėtų jokių reikalų. Jie nėra jo
kie nei laisvos Lietuvos nei lie
tuvių tautos atstovai. Yra tik 
okupantų — bolševikų tarnai 
u* vykdo okupacinių organų už
davinius bei nurodymus. Toks 
jų lankymasis pas lietuvius ir 
propagandos skleidimas neįeina 
taip pat į kultūrinių mainų su
tarties sąlygas. Todėl pataria
mo apteateymo atvejais tokius 
agentus — parsidavėlius tuojau 
demaskuoti



DARSijtrkKAt

JAV PREZIDENTU išrinktas Lyndon B.Johnson

Svarbieji 1964 metų įvykiai

BARRY GOLDVVATER, buvęs respublikonų kandidatas j prezidentus.

JAV VYRIAUSIAS TEISMAS

Įvykių gausybėje sustojame 
prie svarbiausių, būdingiau
sių Amerikoje ir kitame pasau
lyje.
Amerikos vidaus roikeluoso:

— Rinkimai, išryškinę kovą 
ne tiek tarp demokratų ir res
publikonų, kiek tarp liberalų ir 
konservatorių.

— Pilietinių teisių įstatymas 
ir jo trukdymas ar vykdymas 
žudynėm Mississippi, masiniais 
terorais New Yorke bei kitur, 
priverstiniu rasių maišymu mo
kyklose ir kitais ekstremisti- 
nisi reiškiniais.

— Programa kovai prieš 
skurdą.

— Vyr. Teismo sprendimai 
komunistų naudai, panaikinę 
bausmę už nesiregistravimą, iš
aiškinę pasų nedavimą komu
nistam esant prieš konstituci
ją.
Amerikos užsienio reikaluose:

— Sovietų atžvilgiu — kvie
čių prekyba, pasikeitimas kon
sulatais, šnipais, derybos dėl 
Sovietų skolų J. Tautom ir kt., 
rodę statomus koegzistencijos 
“tiltus” tarp Amerikos ir Sovie
tų.

— Afrikos atžvilgiu — 
Amerikos užiangažavimas Kon
ge, drauge su Belgija gražinant 
Tshombę ir gelbstint baltuosius 
įkaitus, komunistų pagrobtus.

— Azijos, Europos, lotynų A- 
merikos atžvilgiu — vengimas 
iniciatyvos problemom spręsti 
tepalaikant status quo Vietna
me, Laose, Kipre, Kuboj ir kt.

— Jungt. Tautų atžvilgiu— 
Amerikos pastangos išlaikyti 
JT. aureolę, nepajėgusios su
laikyti tos įstaigos nuo didėjan
čios anarchijos ir išsigimimo.
Kity kraity įvykiuose:

— Sovietų kinų konfliktas, 
prisidėjęs prie Chruščiovo pa
šalinimo ir santykių irimo tarp 
pačių komunistinių partijų.

— Sovietų bei kinų bendros 
pastangos išstumti Vakarų įta
ką iš Azijos bei Afrikos ir lenk
tyniavimas dėl savosios įtakos 
Zanzibare, Alžire. Egipte, Kon
ge, Kuboje, Kipre ir 
nant neutraliesiem 
niam satelitam.

— Prancūzijos

GEGUŽIS
2—Vietnamo vandenyse ko

munistą! susprogdino Amerikos 
lėktuvnešį Card. 10—Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės tary
bos rinkimai. 16 —Paskelbta 
apie slaptus sovietų mikrofonus 
Amerikos atstovybėje 
je. 27—Mirė Nehru. 
skelbtas Amerikos ir 
susitarimas pasikeisti 
tais.
BIRŽELIS

21—Nužudyti 3 pilietinių tei
sių kovotojai Mississippi. 23 
—Gen. Taylor paskirtas atsto
vu Pietų Vietname. 26-8—Alto 
kongresas Washingtone. 29 — 
J. Tautos baigė karinę misiją 
Konge.
LIEPA

6—Tshombe pakviestas Kon
go min. pirmininku; 16—Negrų 
riaušių pradžia nuo New Yorko.
12— Pavergtų Tautų Savaitės 
pradžia, 18—Ranger raketa į 
mėnulį.
RUGPJŪTIS

5—Amerika subombardavo š. 
Vietnamo povandeninių laivų 
bazes. 6—Pop. Pauliaus VI pir
ma enciklika “Ecclesiam suam”. 
18—Anglija paskelbė derybas 
su Sovietais dėl turtinių pre
tenzijų Baltijos kraštuose. 22- 
3—Lietuvių diena New Yorko 
parodoje.

RUGSĖJIS
5-7—Kat. Mokslo Akademi

jas suvažiavimas New Yorke.
13— Vatikano susirinkimo tre
čios sesijos pradžia. 15—Vati
kano sutartis su kom. Vengrija, 
Mindszenty klausimą palikus 
neišspręstą. 20—De Gaulle 10 
dienų kelionės pradžia nuo Me
ksikos per lotynų Ameriką.

Maskvo- 
27 —Pa- 
So vietų 

konsula-

SPALIS

6—Vakarų Vokietija išpirko 
iš rytų Vokietijas 10,000 kali
nių. 15 — Anglijos rinkimus 
laimėjo d&rbiečiai, ir min. pir
mininku tapo Wilsonas. 15 — 
Nušalintas Chruščiovas ir jo 
vietoj atėjo Brežnevas bei Ko
syginas. 16 — Kom. Kinijos 
pirma, atominė bomba. 20 — 
Mirė prez. Herbert C. Hoover.
LAPKRITIS

3 —Jungtinių Valstybių pre
zidentu išrinktas L.B. Johnso- 
nas viceprezidentu H. H. Hum- 
phrey. 7 — Slapti mikrofai 
Amerikos atstovybėje Varšuvo
je. 22 —Baigėsi Vatikano susi
rinkimo trečia sesija, įvedusi 
tautines kalbas šalia lotynų į 
mišių maldas, nutarusi vyskupų 
kolegiją su popiežium vyriau
siu Bažnyčios valdytoju, nuė
musi žydam kaltinimą dėl Kris
taus nužudymo, leidusi priimti 
į diakonus vyresnio amžiaus 
vedusius asmenis. 24—Konge 
Amerikos ir Belgijos sutarimu 
akcija įkaitam gelbėti. 28-9 — 
Apsijungusio Vliko pirmas po
sėdis.

PASAULINE paroda New Yorke. Nuotr. V. Maželio

kt., talki- 
ir afriki-

pastangos 
vykdyti nepriklausomą politiką 
nuo Amerikos ir organizuoti Eu
ropą apie save.

— Popiežiaus Pauliaus VI ke
lionės į Jeruzalę bei Bombėjų 
ir Vatikano susirinkimas su 
ekumeninės dvasios bei atitin
kamų bažnytinių reformų sąjū
džiu.

SIAURĖS VIETNAMO komunistų 
vadas Ho Chi Minh.

PIETŲ VIETNAMO ministeris 
pirm. gen. Khanh.

ATSKIRAIS MĖNESIAIS

KONGO turguje.

— Nato konfe-

KO AMERIKIEČIAI NEŽINO?

kom.

pasi- 
proc.

GRUODIS

POP. PAULIUS VI Bombėjuje, Indijoje.

EDGAR HOOVER, FBI viršmin- 
kas. labiausiai komunistų puola
mas.

MIRĘS GEN. McARTHUR

VATIKANO susirinkimo metu. NEGRŲ sukeltos riauiės JAV miestų gatvėse.

1 J. Tautose Amerikos ir 
Sovietų konfliktas dėl skolų ne
mokėjimo atidėtas susitarimu 
nebalsuoti. 2— Pop. Paulius 
VI Bcmbejuje. 6—Sovietai pa
žadėjo ginklų paramą Kongo 
sukilėliam. 15
rencijoje įšaldytas Nato laivyno 
sumanymas. Ir Amerika sutarė 
su Prancūzija bendradarbiauti 
atominėm pajėgom. 27 —Cam- 
bodia perėjo į kom. Kinijos glo
bą.

Foreign Relations Council 
suorganizavo opinijos tyrimą 
apie amerikiėčių galvojimą dėl 
komunistinės Kinijos. Tyrimo 
duomenis paskelbė gruodžio 14.

Kad Kiniją valdo komunis
tai — nežino 28 procentai ap
klaustųjų.

Kad Formozoje yra naciona
linė Kinijos vyriausybė — ne
girdėjo 39 procentai.

Ketvirtadalis tų, kurie žino 
apie kom. Kiniją, yra priešin
gi bet kokiom derybom su ko
munistais, 34 proc. pritaria de
rybom, 22 proc. be nuomonės.

Tų, kurie žino apie kom. Ki
niją, 73 proc. pasisako už ry
šius su kom. Kinija per laik
raštininkus ar profesionalus,

51 proc. nori pasikeisti atsto
vais, 43 proc. norėtų prekiau
ti “tokiais dalykais kaip kvie
čiai”, 31 proc. pasisako už kom. 
Kinijos priėmimą Į J. Tautas, 
62 proc. prieš nacionalinės Ki
nijos invaziją į kontinentą.

Kad Vietname eina karas — 
žino 74 proc. Iš jų 53 proc. 
prieš pasitraukimą iš Vietnamo, 
24 proc. už veiksmus, kurie ri
zikuoja įvelti Į karą su 
Kinija.

Apklaustųjų 45.8 proc. 
sakė esą demokratai, 27.7 
respublikonai.

Tokios nuomonės pareiškimas 
gali būti laikomas pradžia kam
panijos už santykius tarp Ame
rikos ir kom. Kinijos.

SAUSIS
Sausio 4-6 pop. Pauliaus VI 

kelionė į Jeruzalę; 2—Panamo
je riaušės prieš Ameriką dėl vė
liavos; žuvo 16-3. sužeista 305- 
88. 12 —Zanzibare komunistai 
paėmė valdžią. 25—Ameriką su
stabdė Rias Berlynas radijo vei
klą. 27 —Prancūzija pripažino 
kcm. Kiniją. 30—Vietname per
versmas, pastatęs preky gen. 
Khanhą.
VASARIS

Vasario 17 — Prasidėjo Ru-- 
by byla. 17—Uostų darbininkų 
streikas prieš kviečių gabeni
mą Sovietam. 18—Vyskupas P. 
Maželis paskirtas ordinaru. 29 
Graikija paskelbė reikalavimą 
panaikinti sutartį dėl Kipro ne
priklausomybės ir leisti gyven
tojam apsispręsti.
KOVAS

1. Sovietų reikalavimas Ame
rikai išduoti vysk. V. Brizgį, S. 
Žakevičių, A. Impulevičių, J. 
Paškevičių. 4. — J. Tautos nu
tarė siųsti kariuomenę į Kiprą. 
9—Paskelbta apie sovietų by
lą kun. L. Jankui Klaipėdoje. 
27—žemės drebėjimas Aliasko
je: 170 žuvusių.
BALANDIS

8—Brazilijoje nuverstas pre
zidentas GoularL 5—Mirė Dou- 
glas MacArthuras. 19—Atida
ryta pasaulinė paroda New Yor
ke. 25—Prekybos sekr. Hodges
akcija už prekybą su Sovietais.
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LIETUVIŲ krepšininkai Australi
joje.

KRISTIJONO DONELAIČIO mi
nėjimas Vokietijoje. Deklamuoja 
Aldona Eretaitė.

BALFO jubilėjiniame seime Nevv Yorke.

Lietuviškam
Gausiausias ir brandžiausias 

derlius yra filosofinė, istorinė, 
memuarinė, psichologinė kny
ga. Žymėtini šių metų data toki 
derliaus vaisiai:

Dr. J. Girniaus Žmogus be 
Dievo, Al. Merkelio Antanas 
Smetona, dr. A. Maceinos Niek
šybės paslaptis, Br. Kviklio 
Mūšy Lietuva, St. Kairio atsimi
nimai Tau, Lietuva, dr. J. Kon
čiaus Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, St. Ylos 
Moderni mergaitė, Pr. Garšvos 
Negęstanti šviesa — Marijonų 
veikla Amerikoje, Br. Milašiaus 
atsiminimai Žvilgsnis atgal.

Paskutinėm dienom dar pa
sirodė St. Ylos Maldynas, N. 
E. Sūduvio Vieny vieni Dvi
dešimt penkerių metų rezisten
cijoje.

Mažiau gausūs poezijos kūri
niai — K. Bradūno premijuo
tos Sidabrinės kamanos, Juo
zo Mikuckio Derliaus vainikas, 
Vlado Šlaito Antroje pusėje, 
Nerimos Narutės Relikvijos, 
Alės Rūtos Gyvenimo lašai, ir 
Juozo Almio Jūragio Tolimieji 
miražai.

Beletristikai atstovauja J. 
Kralikauskas, V. Volertas, A. 
Baronas, St. Vanagaitė Peter
sonienė. D. Bindokienė (skaity
mai vaikams). Apie jų indėlį 
čia yra speciali apžvalga.

Pažintis su karalium, val
kata ir senęja emigracija

Šventėse įprasta prisiminti 
draugus ir pažįstamus. Kodėl 
betgi negali būti sudarinėja
mas įprotis prisiminti ir tuos 
pažįstamus, su kuriais buvo su
pažindinę mūsų rašytojai savo 
knygose?

Nedaug tekių knyginių pažįs
tamų, žymėtų šių metų data. 
Sustojam prie tų, kuriuos pri
statė Juozas Kralikauskas, Vy
tautas Volertas, Aloyzas Baro
nas, Stasė Vanagaitė-Petersonie- 
nė.

Juozas Kralikauskas, Draugo 
laureatas, savo istoriniame ro
mane “Mindaugo nužudymas” 
pristato seną pažįstamą — ka
ralių Mindaugą, kurį labai ryš
kų buvo rodęs V. Krėvė pana
šaus vardo dramoje. Kralikaus- 
ko Mindaugas sukultūrintas, su- 
humanintas valdovas. Tos gai
valinės ir laukinės aistros čia 
yra perkeltos į Mindaugo žudi
ką Daumantą, kurio paveikslas 
gal kaip tik dėl to išėjo ryškes
nis už paties Mindaugo.

Šiuo veikalu J. Kralikauskas 
pasitarnavo lietuviškai visuo
menei pirmiausia tuo, kad jis 
atžymėjo mindauginę sukaktį, 
kurią lietuviškoji visuomenė bu
vo praleidusi labai tyliai ir 
blankiai.

Kiti pasakotojai pristato nau
jų laikų gyvenimą, ne istorinį. 
Vytautas Volertas, taip pat 
Draugo laureatas, savo roma
ne “Gyvenimas yra dailus”,

APSIJUNGUSIO VLIKO Tarybos posėdis.

PAKįimUKAS

knygų pasauly 1964
kaip pats vardas rodo, visą Šios 
dienos gyvenimą pristato' kaip 
“dailų”. Sakydamas “dailus”, 
V. Volertas šaiposi. “Dailiu” va
diną gyvenimą su ironija. Su 
tylesne ironija į savo žmonių 
gyvenimą žiūri ir Aloyzas Ba
ronas “Saulės grįžime”, minia
tiūrose, kurias jis vadina no
velėm, nors jom ir tiktų gal la
biau vaizdelio ar “apybraižos” 
titulas.

Jei ‘dailiu” įprasta vadinti 
gyvenimą, kurio dalys derinasi, 
žaismingai harmonizuojasi ir 
žmogų bei gyvenimą daro la
biau to paties vardo vertą, tai 
šių rašytojų pristatomas gyve
nimas nėra tokis — tai gyveni
mo iškraipa, gyvenimas gatvių 
chaose, smuklių tvaike, puoš
niuose, tačiau bedvasiuose, bu
tuose su tokiais pat žmonėm— 
ar bedvasiais, ar to gyvenimo 
sulamdytais, ar susilamdžiu- 
siais.

Jei Stasė Vanagaitė Peterso
nienė čia ir išsiskiria, rodyda
mas gražios sielos Pečiulienę, 
mokytoją, tai jos siela buvo su
sikrovusi toli praeity ir išlikusi 
tokia lagerių gyvenime* kurio 
bendra nuotaika skurdi, lam
danti, sentimentaliai melancho
liška. Taigi ir jos gyvenimas 
nėra iš “dailiųjų”.

Valkata, kurį rodo V. Voler
tas, yra labiausiai dėmesio ver
tas šiame “nedailiame” gyveni
me. Jį sutinkam Amerikos neži
nomo miesto parke, kuris pri
glaudžia ir kitus valkatas. Val
kata, kaip ir kiti jo verslo drau
gai — kaulija centus ir girtuo
kliauja. Šis valkata išsiskiria 
betgi, kad myli ir lesina parko 
balandžius ir kovoja prieš 
burmistro pastangas paukšte
lius išnaikinti. Išsiskiria dar ir 
tuo, kad jis yra gyvenimo fi
losofas. Kodėl jis kitoks — tik 
į pabaigą autorius pasako: jis 
yra Antanėlis iš Lietuvos, iš 
tų laikų, kai Lietuvoje dar kles
tėjo dvarų gyvenimas. Tai vie
nas iš ankstyvosios lietuvių 
emigracijos, atkilęs į Ameriką, 
dėl to, kad jį traukė noras pa
matyti, kas yra už ežero. At
kilęs pas brolį, kuris buvo atbė
gęs anksčiau į Ameriką pinigų 
užsikalti, kad galėtų vesti my
limą merginą.

Šių ankstyvųjų imigrantų 
vaizde autorius yra nevienodas: 
plačiai ir net plastiškai rodo 
Antanėlį ir jo brolį Lietuvos fo
ne ir labai šykštus kalbėdamas 
apie dviejų brolių žingsnius A- 
merikoje. Lyg pro miglas, tero
do juos nelaimingus: brolis ve
dė italę, žuvo, paliko dukrelę; 
ją globojo Antanėlis; gaisras, 
mergaitė sužeista; ją gydyda
mas Antanėlis išleido visus pi
nigus, • neišgydė, pats į bepro
čių namus pateko; išleistas dar
bo negavo ir į valkatas nuėjo. 
Kaip tai nutiko, vaizdo neturi
me, belieka tik autorium pati
kėti.

Senosios imigracijos atstovą 
tarp kitų pristatė ir Aloyzas 
Baronas. Jo pirmas pasakoji- 
mas kalba apie senę, kuri yra 
be vardo ir tiesiog vadinama 
“Motina”. Tai imigrantė, našlė, 
virtusi čia ‘ne bažnytine”, susi
dariusi gyvenimo filosofiją — 
reikia čia pagyventi, pašokti, 
nugerti, jeigu esi viena, ir joks 
ūsočius tavęs nepabučiuoja. To
kiai moteriai buvo tikra nelai
mė, kad jos duktė išėjo į vie
nuoles. Ir kada duktė sugrįžu
si nori pabūti pas motiną po
rą dienų, motina kieta: gali, bet 
nusimesk tuos vienuolinius dra
bužius ....

Tokios moters ir motinos 
vaizdą turėdamas prieš akis, 
autorius ir pradeda savo pasa
kojimą, visas motinas ir mote
ris Amerikoje apibendrinančiais 
žodžiais.

“Iš viso, ką aš keisto pama
čiau Amerikoje, man labiausiai 
krito į akis lietuvė moteris. Se
nutės čia buvo guvios, turėjo 
drąsos viešai salėje kalbėti, jas

užtikdavau karčiamoj besėdin
čias su vyrais. Muzikos mašino
mis grojant jos šokdamos tvir
tai trepsėdavo koja, o susigin
čijus rasdavo į vatą nevyniotą 
atsakymą. Laisvė ir kova už 
aukštesnį postovį jas grūdino 
ir keitė įprastinį lietuvės mo
ters veidą. Visa tai skamba la
bai abstrakčiąi, tačiau, be visa 
kita, kas liko gimtoje žemėje, 
buvo gaila ir tos senutės mo
ters, tylios darbščios, mokan
čios daugiau aukotis negu ko
voti”.

Stasė Vanagaitė Petersonie
nė nukreipė dėmesį dar kaip 
tik į tokias išlikusias lietuves 
moteris. Amerikoje. Nukreipė 
ir į naujuosius imigrantus, ku
rie nenuskendo baruose, bet 
mėgina muštis į mokslus pagal 
senąją lietuvišką tradiciją.

Gerai, kad šis emigrantas- 
imigrantas, senesnis ir naujes
nis žmogus, ateina į literatūrą, 
bet jis suminėtų autorių prista
tomas ar nedrąsiai ar blankiai. 
Sakytum, tai tik pradiniai eski
zai, rengiantis duoti kada nors 
pilną gyvą lietuvio imigranto 
vaizdą su visa jo dvasios prob
lematika, kurios vieną dalį, 
bent naujos imigracijos, buvo 
kitados taikliai užgriebęs Jur
gis Gliaudą (šikšnosparnių liz
de).

Gyvos ir pavargusios spalvos 
krenta į akį, jei žiūrėsi šių pa
sakotojų kūrybinio entuziazmo. 
Kralikauskas šiame romane jo

(nukelta i 7 psl.)

ALTO KONGRESUI Washingtone pasiruotia pirm. L. Simutis, vicepirm. 
A. Rudis.

Mirusieji 1964
1964 metai ypatingai mirtin

gi, pradėti mirtimi poeto F. 
Kiršos ir baigti Lietuvoje prof. 
Pr.- Kuraičio.

Sausio 5 — poetas Faustas 
Kirša, sausio 27 — prof. Vik
toras Biržiška.

Vasario 27 — dr. Antanas 
Trimakas.

-■ Kovo 1 — rašytojas Julius 
Kaupas, kovo 10 — Kaune pro- 
fes. Tadas Petkevičius, kovo
15 — muzikas Stepas Sodeika.

Balandžio 7 — kun. Juozas 
Valantiejus, kovo 16 — dr. Pra
nas Ancevičius.

Gegužio 7 — kan. M. Sanda- 
navičius, gegužio 9 — prel. Ka
zimieras šaulys, Nepriklauso
mybės akto signataras, gegužio
16 — Kolumbijoje gen. Vincas 
Grigaliūnas Glovackis, gegužio 
19 — kun. Vincas Endriūnas, 
gegužio 29 — kan. Antanas 
Steponaitis.

Birželio 9 — poetas Vladas 
Mozūriūnas, Lietuvoje, birželio
17 — operos ir baleto režisie
rius Juozas Grybauskas, Lietu
voje. birželio 30 — pulk. Izi
dorius Edvardas Kraunaitis.

Rugsėjo 1 — gen. konsu
las Jonas Budrys, rugsėjo 12 
dr. Vincas Tercijonas.

Spalio 26 — dali. Juozas Mi
kėnas. Lietuvoje.

Gruodžio 16 — prof. Stepo
nas Kairys. Nepriklausomybės 
akto signataras.

LITUANISTIKOS INSTITUTO nauja valdyba. 14 d. į k. pirm. dr. J. Balys, 
sekr. B. Saldukienč, ižd. A. Pliateris.

VASAROS stovykloje Kennebunkport, Maine.

•f;



FAMILY

Holiday

CHARLES
LEPRE

609 HA 9-1827 We send Holiday Wish.es to one and all!

LOUIS COLLAZO Franciscan F atkers

LUMBER Best wishcs for a Merry Christmas and Happy New Year

FOREST PARK INNERLTON

Ray White & Julla Eyman, props.CASAOIPRE

Milanese Cuisine

Open 24Hours

NISSAN MOTOR
Road ServiceVIrginia 6-9683

THREE JOES

HARRY JAMES fĮfBįĮĮĮtl

LICHEE RESTAURANT

Chinese Food At Its Finest!

A HAPPY NEW YEAR

TO ALL OUR FRIENDS
PRESCRIPTION OPTICIANS

80-15 Jamaica Avenue

American Rescue VI 9-3112

SUNNYSIDE Workers, Ine
BRAUHALL

525-5453RA 9-9311

KATWJN T. V. & RADIO

Italian Cuisine
Happy Holidays

200 IVY STREET, BROOKLINE. MASS.

mananti

RUBBER CORP. 
of AMERICA

METROPOLITAN 
RESTAURANT

966 State Highway 36 
HAZLET. N. J. 
(201) 264-6426

381 Malu Street 
Hackensack, N. J. 

Phone 487-9195
26 E. Ridgewood Avė. 

Ridgewood, N. J.
Phone 445-3189

55 Hackensack Avenue 
HACKENSACK 

'Nešt to Palkardsl 
P.,one 201 - 488-66G0

9 MURRAY ST. 
New York. N. Y. 

18*J5 
BE 2-9742

South and Pacific Sts. 
NEWARK. N. J. 

We take care of your 
AUTO PROBLEMS 

We also give Ptaid Stajnps 
CaU 201 - MI 2-9652

SHOREHAM 
CATERERS

207 East 86th Street 
YORKVILLE 

AT 9-8230

Merry Christmas
and a Happy New Yeai 

to our Friends and Patrcna

108-43 Sutphin Blvd. 
Jamaica. N. Y. 
Rt. Rev. Msgr.

JOHN A BEGULSKI

GOLDENS BRIDGE 
, NEW YORK 

(914) RO 9-4665

STUDENT PRINCE 
RESTAURANT

5150 Hytan Boulevard 
Staten Irfand, N. Y.

YU 4-6500

Golf Professkmal
TAVISTOCK 

COUNTRY CLUB 
HADDONFIELD

221 Freling Huysen Avė.
NEWARK. N. J.
201 - TA 4-4100

Merry Christmas * 

and Happy New Year 

to all our friends and customers

226 West Front St. 
PLAINFIELD. N. J.

201 - PL 7-2007

LIETUVIŲ GELIŲ PARDUOTUVE 
Mattheu> ir Adelė Mažeika'., sav.

28 Watchung Avenue 
CHATHAM, N. J.

201 - ME 5-0806

Happy Holidays 

JOES SSO SERVICE

Merry Christmas 

and Happy Nnc Year 

to all our friends and customers

Central Highvray 
West Haverstraw 
DEMOLITION 
(All Types) 

Fully Insured 
CaH 914 - HA 9-4600

Merry Christmas 
and a Happy New Year

ESSEX PHARMACY

A Happy Ncu.’ Year 

to all our Friends 

and Customers

"5S Essex Street 
Ka^cnsack. N. J. 

Open » Days a Wce!
Tel 2C1 - 342-C.'!60

Season’s Greetings 
to all our 

Friends and Patrons

Merry Christmas and Happy New Year! 
from

G E OR G G' S 
SUBURBAI BOOY SHOP

Marry Christmas 

and Happy Neiv Y'e 

to a!l our Friends

5 MONROE ST. 
New York City 

Father 
PETER VESTA, P. S. S. C.

Pastor

Best Wishrsfor a Merry Christmas and Happy.Nczv Year

1999 Westchester Avenue 
New York City 

822 - 9062

FORNOS RESTAURANT ■
Spanish and Mezican Cuisine 

Arroz Con Polio - Mole - Enchiladas 1
Tamales i

Vintage Wines and Liquors ■
236 West 52 iW«t of Broadvvay)

CIrcIe J-9420
f* »■*«*”**»*» xi mufjeitei

Specializing in Sea Food 
and Pizza

Bayview Avė. and James St.
NORTHPORT, L. I. 
įTum North on 25A) 

(516) AN 1-9756 - AN 1-8111

For Integrity. Dependabflity 
and Ethics

No. South Road 
HICKSVILLE, L. I.

516 - WE 1-3100

Marry Christmas 

and Happy N esc Year 

to all our friends and customers

■15 Moin Street. East Islip. N. Y. 
Biightside Branch 

Erightside and Islip Avė. 
Central Islip, N. Y.

516 - JU 1-4900

MARGUS JEVVELERS
For the Finest in Jcwe!ry and 

Reiigious Items
Stores in Hackensac!:. Ridge\vood.

V/cstfield
Klein Store: Rutherford. N. J.

Call 201 - WE S-CO79
A sk for llr. Robert Marcos

C. Kinq 
for Rubbish Co. Ine. 

2920 Avenue r> 
Brookbm. N. Y. 

UI. 6-6916 
Ask for 

Delnines tuksi

2575 tth Avenue 
New York City 
CaH TO12-E2B0

AMERICA MARBLE 
WORKS CO-, Ine.

Beautiful Imporfed and Domestic 
Marble Tops eut tb any size or form 

to f it your furniture.
719 East llth Street, N. Y. C.

CA 8-1110

145 Harrison St-, Bloomfield 
201 - 743-3433 

350 Bloomfield Avė.
!>• ••

COLONIAL DINER 
& RESTAURANT 

Italian - American Cuisine

KARL’S 
MARINER‘3 INN

1 Van Houten Street 
PATERSON. N. J.

? 2B1-271-6860

A Prosperous New Year

ST. JOSEPH’S CHURCH

" Haliday Grieti ag a

ST. JOSEPH BY THE S2A

Remvations CaU 
FA 5-9B47

4456 Bjvrhest-r Avenue 
BT.ONN 66. N. Y.

ST. STANISLAUS KOSTKA 
CHURCH

Complete Automotive Rcpairs
State Inspection

85-42 VVoodhaven Blvd. VVoodhaven, N. Y. 11421
(Comer 86th Avenue) '■

Fine Food — Choice Liquors

Bar and Restaurant

BUILDING CONTRACTOB
Residential - Commercial 

Remodeling - Repairs - Additions

Singing Waiters and Bartenders 
every’ night including Sundays 

Make your New Tears Eve 
Reservations Now! 

Ask for Richard Deshane 
___ your Host 
201 - 833-2323 

Teaneek Rd. — Route 4 
TEANECK, N. J.

"gi* ■»»»■».■ K-*.
.-G r e e t Inge

Holiday Greetings

ROYAL LINCOLN MERCURY 
INC.

Seasons Greetings

The First National Bank 
of East Islip

MERRY CHRISTMAS

AND HAPPY NEW YEAR

TO..ALL OUR .FRIENDS

AND CUSTOMERS

GTeęiįnge

STANDARD

Seasons Greetings

FRANK FRONTINO 
WRECKING CO.

Holiday Greetings

SUN LUCK WEST 
Chinese American Restaurant

143 W. 49th St.; PL 7-1170
SUN LUCK EAST

75 E. 55th St. — PL 3-4930
SUN LUCK GOURMET

157 W. 49th St. — JU 2-8182
SUN LUCK IMPERIAL

935 Lexington Avė. — LE 5-4070
New York

Visit us at the World’s Fair in 1965

ZARRO’S 
Funeral Home

Happy Holidays

May Christmas Bring All of You 
Peace of Mind, 

UniversaJ Peace on Earth ...
ST. CYRIL & METHODIUS

119 Eagle Street 
Btnoklyn. N. Y.
Rt. Rev. Msgr.

Mieczyslaus Mrozinski 
Pastor

Ewing 
Carpet Shop

Finest Sclection of Carpcts 
and Rūgs m the area. 

1665 North Olden Avė. Ext.
TRENTON, N. J.

CaH 883-3350

For Your Insurance Needs 
1863 Lexington Avenue 
New York City. N. Y.

LE 4-7772

L LOUIS
Sea Food Restaurant 

Italian Cuisine 
3476-78 East Tremont Avė.

Bronx. N. Y.
B Finest Foods preparcd by Experts
* . Cail TA 2-4606 i
ei!
5 oEN HO RESTAURANT 
a Fine Chinese American Disties
S Take out erders — Air Conditioned 

♦Jaterir.g for Ali Oecasions

(/. POVILAITIS)

SERVICE STATION

WILLLAM KARL, Prop. 
Dine where cuisine and 

scenic beautv excel.
SEAFOOD - LOBSTERS 

STEAKS - CHOPS

St Anthony of Padua Seminary 
and Prep.

WATKINS GLEN, N. Y. 
Franciscan Fathers

Principal — Rev. Hyacinth Kulinski, O .F .M.

HENRY’S COLON’AL INN, 
Bar and Liquor Store 
Open 7 Days a VZeek 
354 - 356 State Street 
Perth Ami»y, N. J. 

201 - 442-9714

Holiday Greetings

ST. JOSEPH

Happy Holidays

Cinr.ON STOCKING AID 
p-d SHOE H0RN

EsporiaRv dcsbpied !n Enclnnd for 
the physi a’ly handtrapped indi- 
vid:rl v. ho r mm t put on his or 
her ov*n sto-nings. T.ength 21" - 

$6.50 apiece.
Th'-mor. McCaffrev - ST 3-7243 

105 Berk’*l*v PI.. Brooklyn 
A '!ow .7 -.vceks livery. 
IToney bacl; guarantee. .

Happy Holidays

LEVATO & GAUDIOMONTE

110 E 170tb. Street. Bronv N. Y. i 
i CY 3-5987 — JE 6-9817 
į Spccial consideration given to j 

Reiigious Groups

MIKE & GEORGE SERVICENTER ‘ 
Auto Electric and Carburator

Specialists ;
Oc.nlity ATLAS Products 

Tf In Need — Its Us Ir.deed!
437 New Brunsnvick Avė.. Fords. N J. ' 

Phone 826-9574 i
apataB

CHEZ CHIC HAIR STYLISTS '
Mon. Tues. Wed. Only i

Contured Haireut — $1.75 ■
Complete Perm Wave — $7.95 '
Wasfc and Sėt — $1.95 
Expert Touch-Up — $5.50 i

470 Markei St.. Saddle Brook. NJ. 
HU 9-1800. Open daily 011 6 PM 
Thurs. and Fri. nights til 9:30 PM.

80-46 Jamaica Avenue Woodhaven, N. Y. 11421
VIrginia 6-9820 .

Seasons Greetings

THE CARRIAGE CLUB

89 Greemvleh Avenue
New York. N. Y.

CH 2-9Z5S
Ii imjMI MĮjįįf rd Įriti rrn rt

1013 Salem Pennsrille Rd. — R. D. 3
SALEM. N. J. Phone 609 * 935-3700

BILLIARD pENTER 
Most Medern Btttard 

Aeademy on Staten Iriand 
19 Goki Crovn Brutevick Taktas 

Free parking on premtaes 
Free Instnictton ftw Ladfes 

Latfies Ptay Free 
Mon. thru Thurs. *til 7 PM 

Comer Wright A Canal Sts. 
Stapleton, S J. 

GI 2-3737

Holiday Greetings i 

w;lliam j. scully 
ACOUSTICS CORPORATION

‘ AtoumciJ Correvticn tor Schools ' 
i Churches and ali oiher 
į q.icli;ig needs
j 41 E 42nd rtrect j

Nw York Citv 
Paene »IU 2-5991

Route 70 & Cooper Farding Rd.
Cherry HilL N. J.

East of Nordcn State-Rače Track)
(609) 428-0242 ,

607 Humbddt Street ii
Brooklyn. N. Y. į -

EV 8-0170 į,

Wish.es


raki •ra

SPORTAS

(ARMAKAUSKA8)DiSPLAY

Joseph Garszva

m. baudinių.

I. B. SHALINS

Baltimorės žinios

KARLONAS
FUNERAL HOME

FOTOGRA

■ta.

buvusiam šv. Petro ir Povilo parapijos Eiizabethe vargonininkui, 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

lovę; jei 16. Vte3 
V:e R:2 laimėtų

MAN - MAR 
LAIMES* ACCESSORIE8 

Our New Address: 
6108 Bergentae Avė. 
West New York) N. J.

Kristina, Stefa ir Pranas 
KIDULIAI

Per įgaliotinį C. Burdoką-— 
Baltimorėje po 10 dol. — dr. S. 
Ankudas, K. Kudla, A. Lažaitis 
ir C. Surdokas.

Raupsuotiem vajus, kuris 
vyksta kiekvienais metais ad
vento metu šv. Alfonso bažny
čioje, praėjo labai sėkmingai. 
Surinkta 15,000 doL šio vajaus 
iniciatoriumi yra preL L. Sten
delis.

C.Y.O. jaunimas, kuris kiek
vieną penktadienį susirenka 
šv. Alfonso mokyklos kamba
riuose, sausio 15 rengia šokių 
vakarą. - .

Kaltaty ir Naujų Motų atosto
gom yra paleistos visos mokyk- 
los. Pradžios mokyklos vaikai 
į mokyklas grįžta Masto 4.

DOTUVIŲ DIREKTORIUB 
04-02 JAMA1CA AVĖ.

Los Aagttes šaulių kuopos vi- 
SuvumS saSSnUHMB • PJIME 
gruodžio 13' d. ŠV. KažhnierO 
parapijos patalpose. Svarstyta 
einamieji mitalai ir sudarytas 
kitiems metams darbo veiklos 
planas. Nutarta rengti meno li
teratūros vakarą prieš užgavė
nes arto po Velykų. Vasaros 
metu rengti gegužinę, prave
dant ir loteriją. Taip pat, tik 
mažesnės apimties, savųjų tar-

CARROL 
FVNCML HOME

votoETArns 
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jaeksoa Helgtes, N. Y. 

TeL NEWton 9-6620

np ■ JzMiiniii 
w VlUlUEį lUUfAlt

Susirinkimas išrinko kuopos 
valdybą, kuri pasiskirstė parei
gomis: 0. Žadvydas — valdy
bos pirmininkas, J. Grikavičius 
— iždininkas, sekretorė O. Ra- 
zutienė. Kontrolės komisijos 
išrinkti: A Račkauskas, A Nor- 
butienė ir C. Vilčinskas.

Meno-bteratūros vakaras į- 
vyks balandžio 24 d., šeštadie
nį. prieš Atvelykį. Tai dienai sa
lė išnuomota Lietuvių Tauti
niuose Namuose. Tai bus pir
mas viešas Šaulių rengiamas va
karas, nes‘ kuopa įsteigta tik 
prieš pusmetį. LA.

Poniai ONAI FIEDLERlENEi, sūnui nžhierrai (Kanadoje) 
ir dukrai GRAŽINAI, mirus vyrui ir tėveliai '

AfA
ANTANUI REDLERIUI,

NEW BONAPARTE 
1613 AVENUE M 

(Neari to Eta Theatre) 
OEwey 6-0860

Have you tried 

RALPH SORENTINO’S
Famous TtaHan Cuistae? 
“Wbere the Stare Meet” 

A La Carte Dbmere - Cocktails

CHR1STMAS TOYS *
Booced games, DoUs, Toy artimais, 
Fricttoa Toys, Bounctag Raus, Cos- 
tume Jewelry, WaDets, CIgarette 
lighters, Gifts, Novelties, etc.: 2%c 
ea, 5c ea, 10c ea, 15c ea, 25c ea, 50c 
ea up. Fantastic asaortments in units 
of 3100,3200 oratore. Send about % 
deposit, balance COD. Ali merchan- 
dise new—Ist quaHty. Write for 
catalog: Paul Coben Co., 119 5th 
Ave^ Corner store at 19th St. N. Y.

OOVRR TH3B lENTntM COORty 
See McRICKARfc REALTY 
to So. Mate flttttt,; »ew Ctty 

‘ 8W MĖŽ Rtt

Coektails - Diimer 
Dtaere - American Eaųsresa

22 Peil Street, New York 
CO 7-8234 

frtepaitetet eray ntte after S PM

For Bctter Weddings 
and Waehėnd jtaiasg 

TUXEDO BAL&OOM 
210 R. 86tk SL and M Ava.

New York City 
RE 4-7835

Naujuosius metus Lietuvių 
Atletų Klubo futbolininkai pra
deda ketvertams runttynėmis. 
Sekmadienį, sausio 2, pirmoji 
komanda Dr. Manmngo taurės 
varžybose žaidžia prieš armė
nus Van Cortlandt parke, 
Bronx, N.Y. 2 vai Rezervinė ko
manda Association taurės var
žybose keliauja žaisti. į Hunt- 
ington, L.L Rungtynės įvyks 
12:30 vai. Dix Hill parke, Hunt- 
ington LL Jaunių abi koman
dos žaidžia 11 vai Pirmoji su 
DSC Brooklyn, Metropolitam 
Ovai, MaspettNY, o amtroji— 
prieš čekoslovakus Jefferson 
parke 110 ST. ir 1 Avė. Man- 
battane.

The finest tribute you can gi ve them 
is a florai gfft whether it be Thanks- 
gtving, Christmas, or New Year... 
Wed<tags, Frome, Funerals. Depend 
upėn E. Frank - Floriate, 152 Mon- 
tague St, Bltlyn, N.Y. We deBver. 
FJowera wired anywhere. Phone or- 
dere weicozne — Call INA 4-3975.

Ateitininkų Federacijos Vy
riausia Rinkimų Komisija pra
neša, kad šiuo metu jau sudary
tos krašto rinkimų komisijos 
Vokietijoje, Italijoje ir Austra
lijoje. Vokietijas rinkšnų komi
sija susideda iš pirm. Juozo 
Laukaičio, Sofijos Pauliukevi
čienės ir Julijos Vyšniauskai
tės. Italijoj iš pirm. kun. Ra
polo Krasausko^ kun. dr. P. Ma
tulio ir Msgr. K. Razmino. Aus
tralijoj iš pirm. Prano Pusdeš- 
rio, Jono Rupinsko ir Augusti
no Kubiliaus. Laukiame komisi
jų sąstato pranešimų iš Pran
cūzijos, Brazdijos, Argenti - 
nos, ir Kolumbijos.

Vyriausia Rinkimų Kunisija 
apgailestauja, kad iki šaM Fe

deracijos Tarybos rinkimams 
užsiregistravo tik Baitunorės 
sendraugių skyrius ir Putaamo 
bendrabučio ateitininkės ąu- tie- 
nuolyno seselėmis ir tanigais. 
Tikimės, kad praėjus 
visi vėl prisiminsime ir atliksi
me organizacines pareigas.

ADYtHKATAS

37 Shėridan Avenue 
Brooklyn 8, N. T. . i 

Tteef. — APpleOEte 7-70fe

Pereitą sekmadienį težaidė 
jaunių pirmoji komanda pirme
nybių rungtynes prieš Greek- 
Americans. Mūsiškiai rungty
nes pralaimėjo 1:3 (0:2). Sura- Per įSaL T- Stikliorienę Ph> 
dus vartininką, komanda gale- ladelphijoje po 10 dol. A. 
jo gerai laikytis. Si kartą du Sa™*38 J- Ardys, 
įvarčius graikai pasiekė iš 11 Kanados T. Fondo atstovy

bės per V. Vaidotą gauta 2522 
dol. 88 et.

Tiesiog Tautos Fondui pri
siuntė: 25 dol. Liudas Vili
mas, po 10 dol. — gener. kon
sulas P. Daužvardis, <fa*. V. 
Sruogienė, dr. CK. Bobelė prof. 
O. Stanaitis, prof. V. Marijo- 
šius, Vyt Liobis, A. Novickis 
ir SLA 38 kuopa. Po 5 doL se
suo Pamira, Putnam ir T. TaL 
lat-Kelpša.

E dr. J.. Vėbros ir Br. Bieliu-

Happy

MACAO 
Ksotic Chiaeae Catatec

ko Vliko seimo meta gaėte 100 
doL, taip RėMstetatete Santar
vės metinis pmšas.

Visiems nuoširdžiai dėkoja
A B

še, įveikę Uncote - Sylvanaa, Cam- 
bridge I ir CamMrige H- Prtte tai 
aotateė bSteĮBte sa Harvardu ir 
Bojdatoan. Iš pirmojo rato beliko du 
susitikimai: sausio 8 d. su Brand- 
ets univ. ir sausio 15 su MIT. Abu 
įvyks So. Bostone, L. FiL Draugijoj. 
Po to seks antrasis ratas su tais 
pačiais klubais. Lygos varžybos 
baigsis kovo paoaigoj. Lietuvių ko
mandos Mas yra Gediminas Švei
kauskas, Bostono čemjAonas. Jis 
pelnijo komandai 4 taškus iš 5 ga
limų (2 partijos lygomis), nedaug 
atsilieka nuo jo jaunuolis Algis Ma
kalus ir K. Merkis, surinkę po 3% 
taškų

Vilnietis Vladas Mikėnas, Lietu
vos šachmatų veteranas, paskirtas 
vyriausiuoju teisėju Sovietų p-bių, 
kurios prasidėjo gruodžio 25 Kijeve.

Povilo Tautvaišo būdinga SchKe- 
mano gynimosi partija — laimėta 
North-Westem turnyre. Baltieji: A. 
Karktas, juodieji — P. Tautvaišas. 
Komentarai laimėtojo.

1. e4 e5 2. Žf3 2c6 3. Rb5 15 4. 
d3i f d 5. d:e4 2S6 6. 0-0 d6 7. 2c3 
Re7ž & Vd3 0-0 9. Vc4+ Kh8 10. 
2g5?3 Žd4!< 11. Ra4 c6 12. Rb3 d5 
13. e:d c:d 14. Vd3 h6 15. 2h3 RtS».

Ė "tateų” tęsinį jtadteji 
turi tetai štatai ŽMsti; 2) papras
tai a*JHša&ta 7...RE4 8.Vd3 
V37 to lygta teidtau, teksto ėjimu 
nutarian pteutati pėstininką, 3) ge
riau buvo 10 b:R 11. VxS; vie
nok |NtaMtqM£tupti kvarte
tą; 4) nemtaoto ste^mena, nes po 
Eit 11 V:B tetų valdovė. 
5) Panašėti reikėjo, nes po Vdl 
sektą V®t įsi M. Vg3 3e4’ 17. 2:2 
2e2+ lata« .................................“
2:R 17, p*Jt 
figftrą. įtaM padėtis:

Dr. Lffbtar Knaučeteteas, iŠ 
Patas Uitais Wo sei
me New Yorkepas prof. B. Vit
kų įteikė Tautos Fondui 100 
doL auką. Be to, per įgalio
tinį B. Vitkų Chicagoje dar au
kojo: po 20 dol. — dr. J. Meš^ 
kauskas, po 10 — dr. J. Bakšys, 
E. ir V. Endrijonai, K. Mickevi
čius, E. Paliokienė, Iz. Sinkevi
čiūtė, M. SSrutytė, dr. J. Star
kus, S. ir K. Valiūnai, K. Dabu- 
levičius, A. Kareiva, J. Mažei
ka, J. Rapšys, dr. J. Reinys, M. 
Rėklaitis, A. Repšys, P. Sonda^ 
L Stasiūnienė, A. Tumosa, kun. 
Ig. Urbonas. Per įgaliotinį F, 
Žukauską Chicagoje po 10 doL tete to gerte
J. Rastenis, Alg. Žukauskas, J, b^t Jįąsdito vitą
Janušaitis, ‘K Povilaitis, “Para- tjNM būtiee , ■■ LtifcjtaįbteJSE- CALIIk
ma?, P. Gruodis, V. Dudėnas Mėpyastai ~ L0U

ir K. Dėdelė — 5 dol. r
tas steste pagrinde la-
btaū vtetataayamteeis nei pasako
jamasis.

V. Vbtettas pasakoja ener
ginga. žodžių srovės liejasi. 

MfėtaE^ tad dalis ener- 
guos mssiypta | anliatts tufto- 

O gM būtų SM&a, jei batų 
atšfealgta araerik&ito Mr 
kraštinio reportažo technikos- 
dutaiškai šokinėti nuo vieno 
dalyko prie kito. Tai ryškintų 
charakterius ir pasakojimo py
nė dteytų teagviau savokiamą. 
*’ Aioyoks*Bwonas savo veikė
jus pristato ne taip žodingai 
kaip savo romanuose. Trumpa 
pasakopmo rėmai suvaldo žo
dingumą ir sulaiko nuo perdė
to filosofavimo. Norėtum tik, 
kad pačios miniatiūros savo 
Uterioinm nebūtų pavarguno

Metu paskutinėm tfienom Alė 
Rūta pristatė dar savuosius iŠ 
"Ketio į ktatę”. Bet su jais 
dar neteko arčiau susipažinti.

J.B.

RYCOS KAtektaV »WAI 

teo ate Street 
HEW YORK, N. Y.

LIETUViėKOO 
ILGO GROJIMO 
PLOKŠTELES

Kreipkis i kahnyntaą parduo
tuvę arta rteyk > gausi ka
talogą (temokamai pasirinki
mui:

STUKAS
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DARBININKAS
Hvm&Jis
NAUJIENOS.

Dr. J. Girniaus knygos “Žmo
gus be Dievo” pristatyme gruo
džio 17 dalyvavo pats autorius 
ir skaitė paskaitą. Diskusijose 
dalyvavo M. Jesaitis, V. Vy
gantas. V. Rastenis, J. Pažemė- 
nas, R. šomkaitė, K. žoroms- 
kis. Pirmininkavo K. šiliūnas. 
Buvo susirinkę apie 50 asme
nų. Pradžioje atsistojimu pa
gerbtas miręs signataras S. Kai
rys. Kitas diskusijų susirinki
mas, rengiamas Jaunimo Orga
nizacijų Federacijos, bus sau
sio 15 ten pat — dail. K. Žo- 
romskio studijoje.

Kun. dr. Stasys Valiušaitis, 
šiemet sulaukęs 25 metų kuni
gystės, ta proga išleido pasku
tinį šių metų (gruodžio mėn.) 
Eglutės numerį, šiam vieninte
liam lietuviškam vaikų laikraš
tėliui laisvam pasaulyje jubilia
tas linki, kad ateityje jis dar 
smarkiau augtų ir “žiebtų dar 
didesnę Dievo ir tėvynės mei
lę”. Eglute redaguoja ir admi
nistruoja Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserys Putnam. Conn.; 
leidžia Lietuvių Kultūros Insti
tutas, kurio pirmininku yra 
prel. Pr. Juras.

Architektas Edvardas Vitkus 
atsikelia iš Chicagos į New 
Yorką, kur jis paskirtas New 
Yorko pašto departamento apy
gardos architektu, kaip federa
linis tarnautojas. Architektū
ros mokslus yra baigęs Illinois 
universitete ir specializavęsis 
Prancūzijoje. Amerikon iš Vo
kietijos su tėvais atvykęs 1948: 
tėvas yra miręs. Studentauda
mas arch. Ed. Vitkus priklausė 
Lietuvių Studentų Sąjungai ir 
ateitininkų studentų ‘Kęstučio’ 
korporacijai.

Prcf. J. Eretas, lydimas savo 
dukros Laimutės, gruodžio 22 
lankėsi Darbininko redakcijoie. 
Gruodžio 28 jis porai savaičių 
išvvksta i Los Angeles. Ca’Jf. 
Apie sausio vidurį grįžta į Švei
cariją.

Magdalena Mikalauskienė, 
73 metų amžiaus, mirė gruo
džio 21. Gyveno 237 G rovė 
St. Brooklyne. Palaidota gruo
džio 26 iš šv. Barbaros bažny
čios šv. Jono kapinėse. Paliko 
nuliūdime dukterį Nelę, sūnų 
Vincą ir 4 anūkus.

jaPONIKėS Maironio 'šeštadieninės mokyklos eglutėje. Nuotr. R. Kisie
liaus.

Redakcija ........................... GL 5-7281
Administracija ................. G L 2-2923
Spaustuvė ........................ GL 2-6916
Vienuolyne* .'................  GL 5-7068

Lietuviu kultūros židiniui 
statyti New Yorke po 10 dol. 
aukojo: M. Leckis, Flemington, 
N.J., J. Juozevičius, Chicago, 
III., K. Miklas, Great Neck, N. 
Y., Kazys-Diana Čampes, W. 
Lafayette, Ind., M. Roland, W. 
Hazleton, Pa., A. Bundonis, 
Brooklyn, N.Y., W. Wilchinskas 
Brooklyn. N.Y., J. Kacillas, N. 
Haven, Conn. P. Pauliukonis, 
So. Boston, Mass.

Nuoširdžiai dėkodami laukia
mi ir kitų prisidedant savo au
komis. Aukas siųsti adresu: 
Building Fund. Franciscan Mo- 
nastery, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

1965 metu sieninis, kiekvie
ną dieną nuplėšiamas kalendo
rius galima gauti Aido bendro
vėje. 9417 Jamaica Avė.. N.Y. 
Kiekvienam lapelyje be dienos 
datos kitoje pusėje yra pasi
skaitymų. Ten pat galima užsi
prenumeruoti visus lietuviškus 
laikraščius ir žurnalus bei pra
tęsti senas prenumeratas. Tel. 
HI 1-7747.

Ateitininku Naujų Metų suti
kimui Maspetho lietuvių parapi
jos salėje visos vitos jau už
imtos. Prie įėjimo bilietų nebus 
galima gauti. Pobūvis pradeda
mas 8 vai. vak., orkestras gros 
nuo 9 vai. vak.

Lt. Algimantas Balčiūnas, gy
dytojas. baigęs jūrininkų avia
cijos med. mokyklą, gavo spar
nus (Wings) ir paskyrimą tar
nybai Ramiajam vandenyne 
kaip gydytojas, šventes pralei
do dar pas tėvus Nevvark, N. J.

WAGNER THEATER
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmus pabaigos: 
Tret'fadieniais — 12 vai. dienos. 
Penktadieni, sausio 1 d. — iki 
Trečiadienio, sausio 6 d. 1365

Linksma, gaivalinga spalvota filmą 
“GCHNEEVViTTCHEN UNO

DIE S1EBEN GAUKLER"
V a i d i n a :

C. Valente. W. Giller. E. Waldow 
Priedinė filmą:

“r’ein Valchen ist ein Postiliion” 
Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS 
a) padeda Investavimų Fondų 
šėrus pirkti, b) sudaro planus 
jaunesniem žmonėm sistemati- 
niai taupyti ir ateičiai kapitalus 
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams, santaupų turintiems, 
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick St., B’klyn, N. Y. 
11207; tel. TA 7-9518, LA 4-6484

Mokytojų konferencija New Yorke
Sausio 2-3 Apreiškimo para

pijos salėje (259 North 5 St.) 
įvyks rytinio pakraščio lituanis
tinių mokyklų mokytojų studi
jinė konferencija, organizuoja
ma JAV L. B. švietimo Tarybos.

Bus eilė svarbių paskaitų. 
Jas skaitys dr. A. Klimas, J. 
Kavaliūnas, V. Čižiūnas. J. Ig- 
natonis. Konferencijos dalyviai 
aptars visus su lituanistiniu 
švietimu surištus klausimus.

Konferencijoje kviečiami da
lyvauti New Yorko, New Jer- 
sey, Hartfordo ir Bostono apy
gardų, apylinkių ir Rochesterio, 
Philadelphijos. Washingtono, 
Baltimorės ir Pittsburgho apy
linkių lituanistinių mokyklų vi
si mokytojai, tėvų komitetų at
stovai bei apylinkių švietimo va
dovai ir visi lituanistiniu švie
timu besidomintieji.

Programa
9:00 vai. Registracija

.... 9:30 vai. Konferencijos ati
darymas ir prezidiumo sudary
mas

9:40 vai. Sveikinimai
10:00 vai. Įvadinis žodis — 

Jeronimas Ignatonis, švietimo 
Tarybos pirmininkas

10:30 vai. Lietuvių kalbos

'Lietuvos atsiminimų' radijo 
lietuviškas Naujų Metų sutiki
mas bus šv. Jurgio draugijos 
salėje Newarke, 108 New York 
Avė. Pradžia 9:30 vai. Gros R. 
Butrimo orkestras.

MAIRONIO ŠEŠTADIENINES mokyklos vakare gruodžio 27 Kalėdų senis dalija vaikams dovanas. Nuotr.
R. Kisieliaus.

Nepamirštama skautų pramoga
Maspetho lietuvių parapijos 

salėje New Yorko skautų tėvų 
komitetas lapkričio 12 surengė 
iškilmingas “Rudens vaišes” Į 
pramogą atsilankė gausus lietu
vių būrys iš New Yorko ir to
limesnių vietų. Jauki salė ir pa
rengti puošnūs stalai svečių 
buvo visi užpildyti. Nuotaika 
buvo pakili, vaišės skoningos 
ir ypač turtingos maistu.

Meninėje programoje pagrin
dinė dalyvė buvo sol. Irena 
Stankūnaitė, kuri padainavo J. 
Stankūno “Ak, tie bernužėliai", 
K. Kavecko “Na. tai kas”, Klo

New Yorko sportininku tradicinis

NAUJŲJŲ METŲ
SUTIKIMAS .

1964 m. gruodžio 31 d.

Saieva “RAINBOWW salėje
260-262 Knickerbocker Avė., Brooklyn, N. Y.

Laikas 10 v. vak. - 4 v. ryto Kaina $11.00

Vaišės — tiekia Saieva Cat- 
erers — pritaikytos lietuviš
kam skoniui.
1 bonka degtinės ir 1 bonka 
šampano 10 asm. stalui.
Gėrimai — saikingomis kai
nomis tiekia LAK.
Muzika — Joe Thomas II-ji 
kapela.
Biletus įsigyti ir stalus (10 
asm.) užsakyti iki gruodžio 
29 d.:
D. AVERKA (LAK patalpo
se), tel. 456-2687;
J. ANDRUSIS (Draud. Jst.), 
tel. VI 7-4477;
J. KLIVECKA. 76-13 85th 
Road. Woodhaven 21, N. Y., 
tel. MI 2-1795.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

dėstymas jos visai nemokan
tiems — J. Kavaliūnas.

11:30 vai. Jono Kavaliūno 
paskaitos aptarimas

12:00 vai. Maironio vardo li
tuanistinės mokyklos pirmo 
skyriaus parodomoji pamoka, 
praveda Elena Ruzgienė, mo
kyklos vedėja

13:00 vai. Elenos Ruzgienės 
parodomosios pamokos aptari
mas.

14:00 vai. Pietų pertrauka
15:30 vai. Pagrindiniai anglų 

ir lietuvių kalbų fonologiniai 
skirtumai — Dr. Antanas Kli
mas

16:30 -vai. Dr. Antano Klimo 
paskaitos aptarimas.

17:00 vai. Rašybos, rašmenų, 
programos ir kiti organizaciniai 
reikalai — Jeronimas Ignato- 
nis.

19:00 vai. Vakarienė.
Sausio 3

10:00 vai. Pamaldos Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje

11:30 vai. Tėvų vaidmuo li
tuanistinio švietimo uždaviniuo
se — V. Čižiūnas.

12:30 vai. Diskusijos iškel
tais klausimais.

14:00 Vietos mokyklų moky
tojų sumanymai ir pageidavi
mai.

15:00 vai. Konferencijos už
darymas.

Programos darbotvarkė gali 
būti keičiama konferencijos da
lyvių pageidavimu.

vos Eglės ariją iš operos ‘‘Pilė
nai’’, J. Strausso juoko dainą 
iš “šikšnosparnis” ir kt. Solis
tei akomponavo komp. J. Stan
kūnas. Dainavimas publikos bu
vo jausmingai sutiktas. Solistė 
apdovanota gėlėmis.

Vakaro pradžioje buvo pa
gerbti garbės svečiai, o skautų 
Sąjungos steigėjas pirmūnas 
Petras Jurgėla apdovanotas lie
tuviško rašto albumu.

Po meninės dalies sekė vai
šės ir nuotaikingi šokiai, gro
jant J. Tomas kapelai. Publi
kos atsiliepimai apie “Rudens

vaišes”, buvo geri. Skautų tėvų 
komitetas, kuriam pirmininkau
ja P. Leveckienė, dėkingas sve
čiams, ir patenkintas, kad vaka
ro pelnu galės paremti skautų 
veiklą. A.S.

Lietuvių Moterų Atstovybės 
New Yorko klubo pirmasis 
1965 metų susirinkimas įvyks 
sausio 6, trečiadienį, 7:30 v.v. 
A. Bortkevičienės bute, 84-07 
89 St, Woodhaven 21, N.Y. Pra
ėjusių Šekspyro metų proga 
bus Hamleto naujo lietuviško 
vertimo pristatymas. Kviečia
mos visos narės.

Lietuvaitė iškilmingam 
pobūvyje

Kalėdų švenčių metu Bosto
ne kasmet rengiamas iškilmin
gas pobūvis su šokiais, vadina
mas St. Nicholas Cotillion, ku
riame ypatingą dėmesį patrau
kia rinktinės mergaitės. Šie
met toks pobūvis surengtas 
gruodžio 28, pirmadienį, Shera- 
ton Piaza viešbutyje. Tarp 28 
mergaičių pirmą kartą dalyva
vo ir lietuvaitė Janet Cecilę 
Grigalus. Tėvai savo dukteris 
pristatė Bostono kardinolui Ri- 
chard J. Cushing. Kardinolas 
mergaites apdovanojo auksi
nėm apyrankėm (bracelet) į ku
rias įrėžtas kardinolo ženklas 
ir mergaitės vardas.

Janet Cecile Grigalus yra bai
gusi uršuliečių seserų akademi
ją Dedham, Mass., ir pirmus 
metus studijuoja Merrimack 
kolegijoje No. Andover, Mass. 
Jos tėvas advokatas John J. 
Grigalus, gyvenąs So. Bostone
(52 G. Street), yra Massachu- je.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NEW JERSEY APYGARDA 
nuoširdžiai kviečia visus lietuvius atsilankyti į rengiamą 

PAULIAUS JURKAUS Paveiksi, parodą
(MAŽOJE SALĖJE)

JAUNŲJŲ TALENTŲ VAKARI 
(DIDŽIOJOJ SALĖJ)

kuris įvyks

1965 m. sausio mėn. 9 dieną 
šeštadienį 6:30 v. v.

šv. Trejybės naujoje salėje
207 Adam St., N e w a r k e

Vakaro programą ves žinoma žodžio menininkė
ponia Irena Veblaitienė

Jaunųjų talentų programoje dalyvauja:

N. Jarmas — piano
G. Klučnikas — piano
D. Masionytė:
— skaito Krėvės “Arą”

Lietuvių Piliečių Draugija S. 
Bostone turi apie pusantro 
tūkstančio narių, tačiau gruo
džio 17 valdybos ir direktorių 
rinkimuose dalyvavo tiktai vie
nas trečdalis. Balsam dar pasi
dalijus, pirmininkas tegavo 
penktadalį balsų (317). Pirmi
ninku išrinktas Stasys Dievins- 
kas, vicepirmininku Lionginas 
Švelnis (433), iždininku Kaspe- 
ras (415), sekretorium Albinas 
Neviera (408), finansų sekreto
rium Adomas Druzdis (399), 
maršalu Juozas Markelionis— 
(426). Direktoriais išrinkti: adv. 
Jonas Grigalius, Ona Ivaškie- 
nė, adv. Antanas Jankauskas, 
Stepas Kontautas, Juozas Lubi
nas, Antanas Matjoška, Petras 
Peldžius. Nors nariai savo drau
gija nelabai domisi, kaip rinki
mai parodė, bet draugija gerai 
laikosi. Pavyzdžiui, lapkričio 
mėn., gryno pelno liko arti 
dviejų tūkstančių doler i ų 
(1,72 2). Draugijos patalpose 
dažnai vyksta Bostono lietuvių 
koncertai, vakarai ir minėjimai.

Dr. Stasys Jasaitis pakeičia 
savo adresą. Po sausio 1 persi
kelia i savo namus: 147 Ash- 
mont St., Dorchester, Mass.

WORCESTER, MASS

K risto jono Donelaičio minė
jimas buvo gruodžio 13. Vado
vavo Pr. Pauliukonis. Paskaitą 
skaitė rašytojas A. Giedrius- 
Giedraitis. A. Venclauskas tik
rai artisto talentu paskaitė 
“Metų” poemos ištraukas. Jū
ratė Garsytė paskaitė Donelai
čio pasakėčią “Šuo didgalvis”.

Piliečių Klubo valdybon gruo
džio 13 ir 14 išrinkta slaptu 
balsavimu: pirm. A. Misiūnas, 
vicepirm. V. Vieraitis, sekret. J. 
Svikla, fin. sekr. D. Ridikas, 
direktoriai V. Pigaga, A. Staliu- 
lionis, W. Kriaunelis, J. Kase- 
vičius, B. Boris, E. Kupstas, B. 
Savage, klubo šemininku A. 
Oklaitis.

Piliečių klubas turi 1000 na
rių, metinės apyvartos per me
tus daro 200,000 dol. Per tre
jus metus pasistatė naujas pa
talpas už pusę milijono. Pr.

setts valstybės gynėjo padėjė
jas (Assistant Attorney Gene
ral), veiklus lietuvių visuomenė-

(-s-)

Z. Vaičiūnaitė — vaidyba 
V. Vasiliauskaitė — solo 
J. Veblaitytė — piano

ir Lietuvių B-nės tautinių šokių grupė Baltija vadovaujant 
panelei J. Vaičiūnaitei.

Laisva kūryba—paveikslų paroda: A. Bartytė. A. Jarmaitė

BUFETAS — skaniai pagaminti valgiai ir gaivin. gėrimai.

ŠOKIAM gros Romo Butrimo orkestras.

ĮĖJIMAS: suaugusiems $2 00: studentams ir moksleiviams — 11.00.

------------ PELNAS SKIRIAMAS STIPENDIJŲ FONDUI -----------


