DARBININKAS

GARAI PARTIJŲ VIRTUVĖSE
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reikalauja vadinamas “libera
lų” sparnas. Jo pirmasis kalbė
tojas buvo Rockefelleris. Jei
dešiniuoju sparnu laikomas B.
Goldwateris. tai jis pasisakė už
esamos vadovybės išlaikymą.
Ypačiai gynė komiteto pirmi
Lenkijos komunistų vadai ir
Buvo sakoma: Lenkija — pavyzdys, kaip liberalizacija eina dviem keliais: daugiau ninką Burch. Pats pirmininkas
Amerikos diplomatai vieni ki
Burch paskelbė, kad šaukia
tus kaltina pasitraukimu nuo
laisvių asmeniui, mažiau priklausomybes nuo Maskvos. Dabar tuo mitu nusivilta sausio mėnesį komiteto susirin
tylaus susitarimo, atėjusio po
kimą. kuriame bus balsuojamas
“didžiojo Lenkijos sukilimo- '
jam pasitikėjimo
klausimas.
spalio mėn. 1956. — informuo ANAS SUSITARIMAS: viltys ir AMERIKIEČIAI: režimas griež LENKAI: veltui mėginat ati versijos tuneliu: nenori ir ne Taigi iki to laiko eis saviškių
ja Max Frankel. Times kores nusivylimas
traukti nuo komunizmo ir Mas gali atsieti savo likimo nuo tarpe agitacija už ir prieš.
tėja
pondentas iš Varšuvos.
Sovietų S-gos.
Amerikiečių pa g r i n d i n i s kvos
Frankel mini, kad po minė-'
Linijos klausimą labiausiai
Tas pats korespondentas ki paryškino Nixonas. Esą partija
to sukilimo pagal nerašytą susi priekaištas, sako Frankel. kad
Lenkų komunistai aiškina,
tarimą J. Valstybės turėjo duo neduodama jokios intelektuali kad dėl nesusipratimų kaltas tom dienom pranešinėjo apie nuėjo per toli Į dešinę. Reikia
ti ūkinę ir technikinę pagalbą nės laisvės; kad Lenkija ištiki esąs Washingtonas. kuris nori augantį Gomulkos nepopuliaru ją grąžinti i vidurio kelią. Vi
už Lenkijos tam tikro laipsnio mai tarnauja Sovietų ir net Ki pasikasti po komunistinio reži mą krašte, nes jis esąs ištiki durio kelyje jis matė Scrantonepriklausomybę nuo Maskvos nijos komunistų interesam — mo pagrindais Lenkijoje ir ki mas marksizmo klišei, aklas tik ną. Romney. o taip pat ir pats
ir atvirumą Vakarų kultūrai •prieš Ameriką. Minties laisvės tur rytų Europoje ir pasėti rovei. sudarinėjąs apie save save.
“asmenybės kultą”, nepasimo
bei ideologijai.
varžymo pavyzdys dabar yra
Pats Goldvvateris visai ne
nesantaiką tarp Sovietų Sąjun kęs iš Chruščiovo. O ūkinis gy lauktai pasisakė už partijų pa
Lenkija gavo iš Amerikos gė rašytojo Wankowicz byla.
rybių už 600 mil. dol. For
Diplomatai taip pat kalba gos ir jos europinių sąjungi venimas vis labiau sunkėjus ir grindų pertvarkymą. Dabarti
maliai buvo laikoma paskola apie prieš juos padidėjusią ak ninkų. Lenkija nenori būti sub- diskredituojąs režimą.
niu metu respublikonuose esą
liberalų, kuriem vieta demok
40 metų be palūkanų. Tačiau ciją. kliudymą jiems sueiti į
dabar pasirodė, kad lenkų ko santykius su lenkais, varžymą
ratų partijoje, ir demokratuose
munistų partijos grupė stojo lenkam keliauti į užsienius. Pa
Vokietija su Amerika, o de Gaulle? konservatorių, kuriem vieta re
prieš Vakarų įtaką Lenkijoje ir liko amerikiečiam didelio kar
spublikonuose. Tad jis ir siūlė
— Valst. sekr. pavaduotojas demokratus paversti liberalais,
Valstybės sekr. pavaduoto
ėmėsi žygių jai suvaržyti. Kai tumo. Lenkijos valdžios nuta
kurie Amerikos pareigūnai da rimas paskleisti 30.000 Thomas jas Bali, grįžęs iš Vokietijos, Bali lapkričio 15 Bonnoje už respublikonus konservatoriais.
bar abejoja, ar Lenkija iš viso Buchanan prokomunistinės bro lapkričio 17 pareiškime spau tikrino, kad Amerika pasiryžu Idėja nebuvo nauja. Jau prieš
gali būti įraginta tapti atvira šiūros apie prez. Kennedy nu dai mėgino švelninti įspūdį apie si atomine jėga ginti Europą
bendruomene; jie kelia klausi žudymą. Kaltina, kad lenkai santykius tarp Amerikos. Vo nuo galimos agresijos. Tuo pa
mą, ar Amerikos pinigai "nebū •mėgina verbuoti amerikiečius kietijos. Prancūzijos. Aštrų ir Į- reiškimu norėjo paneigti de
WLADISLAW
GOMULKA.
tampos įspūdį buvo sudarę Pen Gaulle tvirtinimą, kad Amerika
tų geriau investuoti kur kitur šnipinėjimo darbui.
Lenkijos ‘•asmenybė”, norin
tagono pareiškimai apie Ame Europos negins, norėdama iš
rytų Europoje.
ti “kulto”.
rikos apsaugos sekt. McNama- vengti pavojaus savo miestam.
ros ir Vokietijos apsaugos min.
Kai
Uwe von Kassel susitari Popiežiaus karūna
MASKVOJE: žmonės nauji, o politika?
mą, kuriuo Vokietija perka iš
vargŠŲ naudai
Amerikos ginklus ir palaiko NaMaskvoje lapkričio 16 cent viršininkas (1958-61), partinės
to laivyno sąjungą su Amerika.
ro komitetas nutraukė ryšius v-binės kontrolės viršininkas ir
Paulius VL-lapkričio 13 šv.
Tas pareiškimas buvo sudaręs
su Chruščiovo žmonėm — iš sykiu min. pirmininko pavaduo
Petro bazilikoje pamaldų metu
įspūdį, kad- cteMGaulle esąs pra
komiteto pašalino jo žentą Ad- tojas. Dabar vertinamas kaip
pakilo iš savo sosto ir padėjo
laimėjęs rungtynes dėl įtakos
žubėjų. Komiteto prezidiume į saugumo akis visai vyriausybei.
savo tiarą, ant altoriaus. Baž
Europoje.
tris tuščias vietas (Chruščiovo, Tarp ūkinių planuotojų iškilo
nytinio susirinkimo gen. sekre
pašalinto Kozlovo ir mirusio N.V Podgornyj, kuris centro
— Anglijos užsienių reik, torius arkiv. Felici paskelbė,
Kusineno) išrinko A.N. Šelepi- komitete siūlė ūkinės reorga
min. Gordon lapkričio 15 išvy kad popiežius buvo sujaudin
ną ir P.J. Šelestą.
nizacijos planą. pakeisdamas
ko į Bonną santykių su Vokie tas susirinkusių vyskupų prane
Dėmesys labiausiai nukreip Chruščiovo laiko santvarką.
tijos vyriausybe gerinti. Vokie šimų apie pasaulyje esantį ba
tas į šelepiną, kuris buvo kom
Nauji žmonės siekė laimėli
tijos min. Schroederis pakvies dą ir skurdą. Jam sumažinti jis
jaunimo vadas. Berijos netie piliečių palankumą tokiu pat
RICHARD BOLLING, Mis"
tas į Londoną. Tai ženklas, kad paskyręs savo tiarą.
souri kongresmanas, karin
sioginis įpėdinis — saugumo būdu kaip Stalinui mirus ar
Vokietiją nori labiau prisirišti
Tiara popiežius Paulius bu
gas liberalas demokratuose.
Chruščiovui įsigalint:
duoti
prie Anglijos i r Amerikos; vo gavęs iš Milano gyventojų,
ūkinių lengvatų kuriam laikui.
kad Vokietija nepakliūtų de kai jis buvo išrinktas popiežiu
— Vatikano bažnytinio susi
Vatikano derybos Nauji žmonės norėjo įsiteikti
GEORGE W. BmLL, politinimi. Tiaros auksas, sidabras ir rinkimo sesija paskutinę savai
Gaulle įtakon.
nių gaisrų gesintojas.
kolchozininkam.
atleisdami
N.
su Lenkija?
brangakmeniai vertinami vienų tę svarsto religinės laisvės klau
— Briussely lapkričio 15 Eu
Chruščiovo meto suvaržymus
12 tūkstančių, kitų 80 tūkstan simą. santykius su nekrikščio—
Amerikos
10
0
biznierių
Times
korespondentas iš privačiai dirbamiem sklypeliam,
ropos ūkinė bendruomenė pra čių dolerių.
lapkričio
15
pasiekė
Maskvą.
nim ir religiniu atžvilgiu miš
Varšuvos pranešė, kad numato norėdami įsiteikti intelektua
dėjo svarstyti muitų sumažini
Ta proga Oss. Romano para rių šeimų klausimą.
mos derybos tarp Lenkijos ko lam. paleido iš kalėjimų Olgą Nori susipažinti su prekybos iš mą 81 proc. Klausimas paju
gino ir kitus ganytojus pasek
munistinio režimo ir Vatikano. Ivinskają ir rašytoja Brodskį. plėtimo galimybėm.
— Ortodoksų tikėjimo kon
dėjo. kai Prancūzija sutiko ti susiprastinimo keliu.
Esą Vatikano diplomatai įtiki Tai laikinės dovanos.
ferencija Graikijoje nutarė pa
— Filipinai pasisiūlė pasiųs svarstyti, nelaukdama, iki bus
nę kardinolą Wyszynskį dery
— Vietname nuo potvynių sikalbėjimus su katalikų Bažny
Su užsieniu — jei negalimas ti į Vietnamą savo 3.000 kovo sutarta su Vokietija dėl kvie
bų naudingumu. Derybom su susipratimas su Kinija, bent pa tojų.
žuvo 6000.
čia atidėti porai metų.
čiu kainos.
apskritai komunistiniais reži liekamas klausimas derybom, o
mais esąs paskirtas Austrijos tuo tarpu sudaromas paliaubų
kardinolas Fr. Koenig.
įspūdis. Su Vakarais —skelbia
Gomulka dabar, atrodo, su ma koegzistencija, bet stiprina
interesuotas tekiom derybom, mas karinis atsparumas ir kie
nes jo režimas daros vis labiau tumas.
nepopuliarus, ūkiniai sunkumai
Vakaruose spėliojama, kad
auga, tad derybos su Vatikanu tai režimas bent dvejiem me
padėtų jam apraminti nepaten tam. Kiek tai liečia Amerikos
kintus. Tai būtų vienas žings politiką, tai John Chamberlain
nis atgal, kaip komunistam pa (Journal American) sako, jog
tarinėjo Leninas.
Rostowo planas nustojęs prak
tinės reikšmės su Chruščiovo
BALTIJOS KRAŠTAI IR
iškritimu.

Amerikiečiai praregėjo tuščias pastangas Lenkijoje

KINIJOS KOMUNISTAI

Vokietijoje leidžiamas savai
tinis “Latvija-’ spalio 10 pas
kelbė. kad kom. Kinijos atsto
vybės pareigūnai Stockholme įsigijo iš Latvių Tautinio Fon
do filmo “Mano Latvija" vieną
kopiją. Filmas vaizduoja Lat
viją 1940-41 ir joje sovietų įvykdytas žudynes. Ta žinia su
kėlė piktą Izvestijų reakciją
(Elta).
STUTTHOFO BYLA
TIUBINGENE

Tiubingene lapkričio 9 pra
sidėjo ir truks apie 5 savaites
trijų Stutthofo koncentracijos
stovyklos pareigūnų byla. Nu•matyti 35 liudininkai iš Izrae
lio. Švedijos, Kanados. Nėra
žinios, ar pakviesti kas nors iš
lietuvių, kurių Stutthofe buvo
apie 1200 lietuvių ir žuvo apie
1.000.

— Prez. Jchnsonas lapkričio
17 paprašė Kongreso vadus,
kad pirmoj eilėj priimtų du istatymus — medicininės glo
bos ir paramos Apalachijai.
— Sovietų Kiny skilimas
esąs daug gilesnis, nei visuo
menė apie tai mano. Taip kal
bėjo ČIA direktorius McCone.
— Cambodia apsigalvojo: lap
kričio 17 paskelbė jau. kad
nori derėtis su Amerika.
— Vatikano susirinkime lap
kričio 17 kard. Spellmanas pra
šė aiškiai pasisakyti už valsty
bės pareigą šelpti be diskrimi
nacijos tiek valdžios, tiek ir
privatines mokyklas.
— Streikuoja nuo lapkričio
17 New Yorko valstybės telefo
no tarnautojai — apie 20.000.
Streikuoja Fordo keturi fabri
kai — apie 74.000

EDNA F. KELLY, New Yorko atstovas Kongrese, buvo pagerbta Pavergtų Tautų Seimo medaliu. Kairėje gen. sekr. Brutus Coste, Salia
Miss Kelly — Seimo pirmininkas Aleksander Kutt ir Juozas Audėnas.

kiek laiko ji buvo kelta spau
doje. Bet dabar susilaukė pa
sipriešinimo. Pirmasis pasiprie
šino H. Cabot Lodge Jr. Jis
dramatiškai pareiškė, kad esąs
respublikonas, ir niekas jo ne
galįs pašalinti. Jis kaip tik esąs
vienas iš tų liberalų, kurie bu
vo prieš Goldvvateri. Lodge parėmė ir kiti, kurie nori būti ar
timi ir vienai ir antrai parti
jai ir tokiu būdu reikšti savo
įtaką abiem partijom

Demokratuose:
puodą maišo "liberalai"
Demokratuose viskas eina
tyliau kaip tarp respublikonų.
Labiau girdimas liberalų bal
sas. Liberalai jaučiasi su nau
jų Kongresu sustiprėję. Tikisi
laimėję apie 40-50 naujų bal
sų. Turėsią dabar Atstovų Rū
muose 155-165. Tikisi pajėgsią
suorganizuoti tam tikrais mo
mentais iki 245 balsų; tada kon
servatorių beliktų tik 190 bal
sų. Turėdami daugumą, jie ti
kisi paimti į savo rankas svar
biąsias komisijų vadovybes, o
taip pat pakeisti ir Atstovų Rū
mų pirmininką savu žmogum.

“Išvyti conservatyvias lapes
iš liberalių viščiukų ląstų”,
smarkavo Richard Bolling iš
Missouri. Tada būtų lengviau
•paspaudžiamas ir prezidentas
Johnsonas.
Šiuo metu pastebimi labai at
sargūs spaudimo ženklai per
spaudą: kai kurių žmonių reklavimas, kai kurių kritikavi
mas. Buvo trimituojama, kad

H. H. Humphrey vyks pas de
Gaulle. Dabar aiškėja, kad to
kios minties vyriausybėje net
ir nebuvo. Panašiai buvo trimi
tuojama Kennedy vaidymo pra
džioje apie A. Stevensoną ir
Bowles. šiuo metu šviesos nu
kreiptos į valstybės sekr. Rusk.
R. Evans ir R. Novak (H. Tri
būne) aiškina, kad Rusk įta
ka dabar didesnė nei preziden
to Kennedy laikais. Kennedy
buvo pats ir prezidentas ir val
stybės sekretorius; Kennedy
daugiau pasitikėjo savo pata
rėju McGeorge Bundy negu
Rusk. Johnsono laikais Rusk
rolė ir įtaka padidėjo. Tačiau

korespondentai, minėdamai be
vardžius tariamus valstybės de
partamento specialistus, nori
nuvertinti paties Rusk sugebė
jimus. Esą Rusk valdomas de
partamentas “nekuriąs”, t y.
nerodąs iniciatyvos politiniam
klausimam spręsti. Kaip tik dėl
to departamento viršūnėse ne
są sutarimo. Korespondentai
sudaro įspūdį, kad daugiau ini
ciatyvos rodąs valstybės sekr.
pav. Harrimanas, tačiau jį Rusk
ir jo pavad. Bali izoliuojąs.
Rusk žiūrįs ne politinių prob
lemų, bet gerų santykių su
Kongresu.
Tai jau tiesiai akcija prieš
Dean Rusk
Labai atsargi akcija, užuo
minom. pastebima ir dėl pa
ties Johnsono. J. Alsop (H. Tri
būne) kalba apie Johnsono ta
lentus mitinguoti, bet. . . nie
kas nežinąs, ar jis turįs talen
tus užsienio politikai — tokiem
klausimam kaip Vietnamas; nie
kas nežinąs, koki jo talentai
vidaus reikalų politikai. Ar jis
esąs “kuriantysis amerikietis
pažangietis" ar Texas konser
vatorius?
N.Y. Times vedamajame, at
siliepdamas apie nauja Johnso
no pažada sumažinti mokesčius
skeptiškai sako jog tai nesąs
jokis sprendimas ūkinei Ameri
kos problemai.
Tekis yra sudarinėjamas kli
matas — daugiau neigiamas.
Logiška: jei būtų paimti žmo
nės ir planai, kuriuos siūlys
Lippmannas. Alsopas. Times,
tada klimatas būtų rodomas
jaukesnis.
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Masu amžius prieš

“Kai saro , laiku moralė bu-

Lietuvoje
. ■

Naujas tiltas per Nerį ties Kaunu
(fe Bigi4*k per N*

dru mūsų amžiaus šūkiu... Vi
si kalba žmogaus vardu, bet
kiekvienas savaip supranta hu-

buvę

stovai su “fašistinis

šis humanizmų .antplūdis? Pir
ma, šio humanizmų pasipylimo
netenka laikyti liudijimu, jog
mūsų amžius būtų būdingas gi
lesniu humaniškumu, jautres-

teikia žmogui laimę, o tik pras-

da laimę, visiškai skirtingą nuo

ko sutaupysią pusę vaL Tiltas
kad tik nereiktų ryžtis kovai ir
aukai. Ir yra baimė neišduoti
savyje žmogiškosios kilnybės,
kad netektų padam save nie
kinti” (516 p.)

aukštesnio idealo tėra
DIEVO PRARADIMAS:
niekingas vegetavimas, nors ir
“•Retai žmogus praranda tikė
supamas prabangos bei pramo
jimą ar atsiverčia į Dievą prie
gų” (502 p ).
stalo, sverdamas įrodymus, ab
MEILĖ:
strakčiai filosofuodamas. Pa
“krikščionis nuolat ir vis iš prastai Dievui prarasti ar jam
naujo išduoda artimo meilę, jei atrasti lemiančia paskata yra
ne tiesioginiu piktumu, tai ne vienokia ar kitokia gyvenimo
pakankamu gerumu savo arti patirtis pačių žmonių tarpe”
miesiems” (508 p.).
(541 p.).

caro Denis de Rougemont’o
pastebėjimu, problemos ateiną
kai dalykai nueiną Klausimai
iškylą kai iškyla grėsmė, ko
nors netekti. Išalkę susirūpina
me duoną ištroškę vandeniu.
Netektų humanizmu sielotis, jei
žmogus nebūtų pavojuje. Hu
manizmų gausa rodo mūsų am
žiaus žmogų atsiduriant prieš
vis aštresnius klausimus
ir
vis didesnį pavojų žmonišku
mui” (55 p.)

Kur balsą kėlė Pavergtųjų Seimas

TECHNIKA:

daugiau patogumų, bet ne tecli-

nackma-

Yra

gui pagarba. Greičiau yra prie
šingai: humanizmų gausa liudi
ja ne žmoui^uunu pertekimą, o

“Technika atskleidžia žmogui naujus galimumus. Bet
šiuos naujus galimumus žmogus lygiai gali panaudoti ir sa
vo palaimai ir savo pražūčiai..
Technika suteikia žmogui di
desnę jėgą, bet būti galinges
niam dar nereiškia būti geres
niam. Pats žmogus netobulėja
su technine pažangą Dar taip
neseniai buvo baisimasi praei
ties amžių žiaurybėmis, lyg jos
visiems laikams būtų nugrimzdusios į negrįžtamybę. O ne
trukus vėl iškilo dar didesnės
žiaurybės, kurios mūsų gyve
namąjį šimtmetį pavertė pasau
linių karų, koncentracijos sto
vyklų ir genocidinio.tautų niokojimo amžiumi... Tame pat
amžiuje, kuriame žmogus bel
džiasi į atomo pasaulį ir visa
tos erdves, milijonai žuvo du
jų kamerose, prievartos dar
buose ar tiesioginėse skerdy
nėse. Niekada anksčiau teroro
technika nebuvo taip lobu
liai išvystyta kaip mūsų amžiu
je. Bet juo žiauresnis laikas,
juo žmogus mažiau jautrus sa
vo artimųjų likimui. Todėl ne
tik nesijaudinama dėl viso to,
kas dedasi mūsų dienomis, bet
tiesiog nenorima nė
girdėti
apie tai, kol pačių dar laisvai
gyvenama. Rūpinamasi tik sa
vimi 'pačiais, užmerkiant akis
prieš visus tuos, kurie šaukia
si žmoniškumo...
Niekada anksčiau
nebuvo
žmogui daugiau pagrindo di
džiuotis savo techniniais laimė
jimais ir žvelgti ateitin su išdi
džiu pasitikėjimu. Tačiau nie
kada žmogus nežvelgė į ateitį
su tokia baiminga netikrybe,
kaip įžengęs į atomo amžių...
Technika neapsaugoja nuo bar
bariškumo, o tik jį apginkluo
ja” (60 p.).

darė “faltoltaės” raidžios at
stoMi, dMA taute akos tada

D*. JUOZAS GIRNIUS

nika gali nuveikti žmogaus dvasinę menkystę. Technika gali
išrasti ar baisesnių naikinimo
priemonių, bet ne technika gali’ įžiebti laisvės dvasią. . Techmka padarė žmogų žemės viešpačiu, bet tik pats žmogus gali
susikurti gyvenimą savęs vertą” (64 p.).
MINTIES LAISVĖ:

“Minties laisvė neseniai įvertinta ir iškovota. Daug kur
ir šiandien ji tik žodžiaisis
skelbiama. Reikėjo ilgo laiko,
kol pamaži buvo suvokta tole
rancijos vertybė ir prieita de
mokratinės valstybės sampra
ta, besiremianti visų laisvės lai
davimu ...
“Minties laisvės istorija tra
giškai liudija, kaip ilgus am
žius žmogui atrodė natūralu
ieškoti sau laisvės sunaikinant
priešininkus, o ne visų bend
roje laisvėje ... Ir šiandien te
bėra gyva pagunda daugiau pa
sitikėti ne pačia tikima tiesa, o
jėga, ir todėl baimintis laisvės”
(137 p ).
HEROJIZMAS:

“Mirtis įgalina herojizaną,
nes be mirties rizikos neįma
noma heroizmo galimybė. Ta
čiau ne pati mirtis padaro he-

roizmą tuo, kas jis yra, nes ne
kiekviena mirties rizika yra
jau herojiška. Visaip galima,
mirtį sutikti: susisiekimo nelaimėje, pavoju
galiau
avantiūrų). Jei pa^ rmrim žengirnas reikštų heroizmą, tai
nebūtų jokio skirtumo tarp he
rojinės aukos ir paprastos sa
vižudybės. Kaip didvyris skiria
si nuo aktoriaus, scenoje vaidi
nančio heroizmą, taip didvyris
skiriasi ir nuo savižudžio, nors
šis taip pat realiai žengia mir
tin. Savižudis renkasi mirtį, nu
sivylęs gyvenimu ar jo nepa
keldamas. Priešingai, didvyris
ryžtasi gyvybės aukai, nenie
kindamas gyvenimo, o tik gin
damas tai, kas jam nelygstamai
brangu. Savo prasmę heroizmas semia ne iš pačios mirties
sutikimo, o iš tų vertybių, ku
rias jis liudija savo mirtimi.
Tai, už ką mirštamą yra bran
giau už pačią gyvybę ir tuo bū
du peržengia mirtį. Gyvybę
prarasti herojinei aukoj ne
reiškia save patį prarasti, tai—
save patį realizuoti su visa nelygstamybe, kuri tik įmanoma
mirtingiesiems, šia prasme he
rojinis. mirtin žengimas ir yra
drauge mirties pertenkamas, jos

Albanijos, Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Estijos,
Latvijos,
Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos
ir Vengrijos atstovai 1954 su
tarė bendrai veikti sovietų pa
vergtiem savo kraštam išlais
vinti ir tam tikslui suorganiza
vo Pavergtųjų Europos Tautų
Seimą. Jame kiekviena sovietų
pavergta Europos valstybė tu
ri 16 narių delegaciją. Lapkri
čio 10 New Yorke Pavergtųjų
Seimas pradėjo savo darbo vie
nuoliktuosius metus — XI se
siją. Jos darbotvarkėje buvo
26 klausimai. Tarp jų: apsi
sprendimo teisės paneigimas
Centro ir Rytų Europoje; Eu
ropos apsijungimas ir paverg
tieji kraštai; darbo sąlygos pa
vergtuose kraštuose; bažnyčios
padėtis; ūkininkų padėtis; ūki
nė eksploataciją satelitinių re
žimų vaidmuo sovietinei infil
tracijai Ąfritaęfc hbAzijėjė^ po
litinių f
hjnrtias paverg
tuose kraštuose; Rytų-Vakarų
•kultūriniai bei ūkiniai mainai.

kos, Britanijos, Prancūzijos, ir
Vokietijos vyriausybių ir parla
mento atstovus; (i) seimo atsto
vų dalyvavimą
pasauliniame
krikščionių demokratų kongre
se, Azijos tautų antikomunisti
nės lygos kongrese, Tarptau
tinės laisvosios mokslų akade
mijos suvažiavime, Amerikos
politinių ir socialinių mokslų
akademijos suvažiavime; Pasau
lio tremtinių atstovų konferen
cijoje; televizijos ir radijo pro
gramos ir paskaitininkais JAV
kolegijų studentam.
Savo posėdžiuose Pav. Seimas svečiais turėjo eilę JAV
ir Europos parlamentarų, ambasadorių, profesinių • sąjungų
veikėjų ir spaudos atstovų. Sa
vo darbų rėmėjam atžymėti iš
leido specialų laisvės kovos
medalį. Leido dvknėnesinį ACEN NSWS,_Dėl !
paį ar.

netiesi _
agavo savais
paaiškinimais
spaudai
Visa B veikla no Hk palaiSeimo

Praeitųjų metų Pav.
veiklos apžvalgoje
randame:
(a) akciją Jungtinėse Tautose
dėl sovietinio kolonializmo ir
dėl Sovietų Sąjungos padarytų
pavergtiesiem kraštam nuosto
lių (b) akciją JAV kongrese,
seimo atstovam dalyvaujant liu
dytojais kongreso komisijose;
(c) Europos Taryboje, jos pata
riamajame seime ir jos komisi
joje taryboje neatstovaujamų
valstybių reikalam; (d) akciją
NATO konferencijoje ir Euro
pinio Sąjūdžio konferencijo
je; (e) akciją Tarpparlamen
tinėje Unijoje; (f) Pavergtųjų
Tautų Savaitės programų orga
nizavimą, įtraukiant 26 guber
natorius, 27 majorus, 53 sena

torius ir kongresmanus ir 112
amerikoniškų laikraščių; (g) A*
rijos tautų “Laisvės Dienos”
sausio 23 ir “Pašauto) Lėto

Prasmingiausios kalėdinės dovanos!
Manyland Books, Ine. yra pirmoji ir vienintelė pasaulyje
lietuvių leidykla, kuri leidžia geriausius lietuvių rašytojų
veikalus anglų kalba. Jos leidiniai palankiai vertinti JAV
ir Anglijos spaudoje. Būkit lietuvių kūrybos ambasado
riais! Remkit leidyklos pastangas, pirkdami jos leidinius
ir dovanodami savo draugams!
Pasinaudolut prieškalėdiniu papigintmu!
tena

tesie-

jo rašinį recenzavo rusas Ana
tolijus Čepurovas.
Recenzentas priminė paties
Paleckio žodžius apie save ir
savo poeziją: “Kai rašytojų tar
pe kartą imta kalbėti apie ma
no eilių rašymą, aš pasisakiau
esąs poetas politikoje ir politi
kas poezijoje”. Ir vertintojas
su tuo sutinka: “Labai teisingi,
tikslūs žodžiai”. Tur būt tai
reiškia: menkas politikas
ir
menkas poetas.
Venclova apie Mikėną ir "fa
šistus”

Tiesoje lapkričio 1 Ant. Ven
clova rašo apie mirusį daili
ninką Juozą Mikėną Kelia aikš
tėn jo meilę liaudies menui,
realizmui, atsisakymą nuo abstraktizmo. Tai rašydamas, ran
da progą kalbėti apie “fašis
tų” valdžios persekiojimus, žo
džiais kalba apie persekiojimus,
o faktais tuos žodžius paneigia.
Pvz. kalba, kad 'Mikėnas galė
jo išvykti studijuoti į Paryžių,
grįžęs buvo priimtas į meno
mokyklą dėstytoju; kalba, kaip
Mikėnas, Venclova ir kiti 1936
buvo išleisti su ekskursija
į
Maskvą; kaip Jurgis Baltrušai
tis, Lietuvos atstovas, parašė
laišką Stanislavskiui, kad įsi
leistų Mikėną ir Venclovą į
teatrą kuriame jau nebuvo gaĮima, gauti bilietų. Ir tai. vis

kultūriniams santykiams tarp
baltų (senųjų prūsų, lietuvių,
latvių) ir slavų tautų (lenkų,
baltarusių ir rusų) tyrinėti’
Žurnalas siekia “išryškinti pra
eityje buvusias slavų-baltų, o
vėliau lenkų4>altarusių ir rusųlatvių bendravimo tradicijas”.
Pirmame tome yra — Jotvin
gių kalbos pėdsakai, Lietuvių ir
rytų stovų įtaka Seinų apylin
kės lenkų tarmėm, Lenkų, ru- sų, lietuvių pasienio apgyven
dinimo vystimasis nuo X1V a.
pabaigos iki XVI amžiaus vidu
rio. Leidinio tiražas 900.

ANGLIJOJE

Karalienė Etibieta lapkričio
3 atidarė naują Anglijos parla
mentą. Paskelbė, kad laimėju
si darbo partija numato vėl su
valstybinti geležte bei plieno

pramonę, įvesti nuomų kontro
lę.

iDarbiečiai turi tik 5 asmenų
daugumą Konservatoriai pa
skelbė griežtai kovosią prieš

darbiečių valstybmkno

— Vietname per spalio mėn.
žuvo 20 amerikiečių. Nuo 1962
žuyo ,775, sužeista 2285.

PADĖKITE PRANCIŠKONAMS

Pav. Seimo XI sesijos pra
džią taip pat pagerbė savo da
lyvavimu ambasadoriai J. C.
Hughes, E.A. Gross, “Readers
Digest” vyr. redaktorius E. Lyons, valstybės pasekretorio pa
vaduotojas M. Cieplinski .Pa
ragvajaus ambasadorius. Sesi
jos pirmininku buvo išrinktas
Albanijos atstovas V. Germeni,

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVŲ, PATALPAS
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Jau atidarytas
STATYBŲ FONDAS
Aukos siunčiamos adresu:

BUILDING FUND
FRANCISCAN MONASTERY

jos atstovas dr. J. Lettrich, gener. sekretorium — rumunas
vaduotoju —- R Gaspar, veng
ras. Stos sesijos pirmųjų posė-

680 BUSHWICK AVĖ
BROOKLYN, N. Y. II221

Dėkinga širdim priimama kiekviena auka
Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais
500 — amžinais nariais

EHe

100 — fundatoriais

aukojusieji mažiau — rėmėjais.
Galima įrašyti ir mirusius (memoriai). Aukotojų vantai bus
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių
maldose bei mišiose.

ĮAM2INKIT SAVE IR SAVO MIRUSIUS
LIETUVIŲ ŠIRDYSE, KURIE NAUDOSIS
LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRU

Siunčiu auką statybų fondui $
Dabar

Sclected Llthoanian Sbort Stories (ryškiausi mOm|
rašytojų kūriniai)
............................................ ............... U.00
Lrthvanian Folk Talės :
KM
The Herdaman and the Linden Tree (Vinco Krevte
reoMMintal apsakymai)
................................................. PN
Metise Upon the Sand (Jurgio Gliaudos Time žurna
lo išgirtas romanas) ...... .................................. ■■.............. M
The Ordeal of Asoad Paaha. I. Šeiniaus satyra ........ 1100
Memoirs of a Lithuanian Bridge (Prasmingiausi ir
gražiausi V. Kudirkos kūriniai, labai vertingi tam,
U.oo
kuris mokosi anglų kalbos)

94J0

sa.so
$3.00

$3.00
$1.00

Pažadu auką statybų fondui $

Įrašau mirusį
Siuntėjas

$100

Papiginimas galioja tik iki 1964 m. grvodtle mtn. MHenaa.

sieki

mus.

joja opinijoje, bot ir suteikė ar

suorganizavimą; (h) seimo dele
gatų ar delegacijų lankymąsi

Pauliu VI, pas JAV, P. Ameri-

Vilniuje 1964 išleista Justo
Paleckio poezija rusų kaBut:
“Na žiznenom puti”. Paleckis

Dūkių vardu žurnalą 1964
m. pradėjo leisti ‘ ‘Lenkijos
liaudies respublikos Balstogės
mokslo draugija”. žurnalas pa
skirtas “praeities ir dabarties

bylą gyvą ministerijose, tarp.

LAIMĖ IR PRASMĖ:

Laimės medžiotojas

Paleckio poezija

Ade battodavica

Adresas

Pasakymus su čekiu ar paAto pcrlaMta siųskit žiuo adresu:
MANYEAND BOOK8, INC.
Box 2W. Wall 3t. Station.
New York, N. Y. 10005
Vteomo aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax toOosMMt)

L

j :

Savanoriai nė priklausomo s
Lietuvos pirmieji kariai 1

Edttorial Office O-MŽH

ORGANĄ DARBININKĄ ir LKTUVtV ŽINIAS

Kartais kokių iškilmių pro
ga prie paminklo, bažnyčioje
ar kur salėje pasirodo vėliava,

AuatMt w«MM pebtMMd wMkiy.
Laikrašti tearto REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. ead. S. SUZUEDCt-IS
Str»lpo>HM >' kernspendsoriias redakcija taiso am nas'Mtrs. NiesiidiU atr

Popiežiaus Pauliaus tiara
Popiežius Paulius VI lapkri
čio 13 šv. Petro bazilikoje aki
vaizdoje 2,000 vyskupų savo
tiarą, popiežinę karūną, paauko’o vargšų šalpai.
Pinigais skaičiuojant tai ne
didelė suma. Nepasotinsi ja
pasaulio alkanųjų ne^ridengsi
nuogalių. Tačiau tai buvo au
ka, brangesnė už pinigą. Ji ro
dė, kuriuo būdu Bažnyčia tu
ri atsiliepti į šauksmą apie skur
dą ir badą, kuriuo keliu žmo
nija gali išeiti iš socialinio ne
galavimo.
Vienas kelias — pradėti nuo
savęs vykdyti pusiausvyra tarp
turinčio ir neturinčio. Tai tu
rinčiojo atsisakymas nuo to,
kad jo egzistencijai nebūtina,
kas yra perteklius, gal ir pra
banga.
Bažnyčiai nebūtinas puošnu
mas, auksu, deimantais blizgė
jimas. Bažnyčia natūralesnė ir
žmonėm artimesnė, kada ji pa
prasta. Supaprastėjimas atsisa
kymas nuo turto, sušvitimas
dvasiniais turtais yra mūsų lai
kų Bažnyčios siekiama žymė.
Pcpiežiaus Pauliaus karūna pa
skirta vargšam, ta linkme šau
kia visus Bažnyčios ganytojus
ir Kristaus sekėjus.
Ši9 šauksmas pirmiausia gali
būti taikomas pačiai Italijai,
kur stambieji žemės savininkai
dengiasi krikščionies
vardu,
bet daugelis nelinkę atiduoti
dalies savo žemės neturtingų
jų naudai, šauksmas gali būti
taikomas
lotynų
Amerikai,
ten kai kurie vyskupai uolai
atsiliepė ir ėmėsi pirmieji vyk
dyti žemės reformą .Bet tai pir
mi lašai, o laikas reikalauja
greito ir sodraus lytaus anuose
kraštuose.
šauksmas gali būti skirtas ir
Jungtinėm Valstybėm, kur tur
to skirtumas atiduoda net ir
politinę valdžią veik išimtinai į
turtingųjų rankas.
Sumažinti prarają tarp turin
čio ir neturinčio, atsisakyti da-

lies turto, atsisakyti jo laisva
valia — yra pirmas kelias iš
socialinio negalavimo.
Antras kelias — tai labdara:
dovana, auka, išmalda padėti
neturinčiam. Bet tai dalinis ir
išimtinis kelias. Labdara neiš
sprendžia socialinės problemos.
Maloniau išmalda duoti, ne
gu imti. Išmaldos ėmėjas nega
li nesijausti pažemintas. Kuris
tokio pažeminimo nejaučia, tas
susigundo išmaldą ir piktnau
doti — paversti ją savo pragy
venimo šaltiniu.
Žmogaus vertei išlaikyti rei
kia ne išmaldos, bet darbo.
Darbą turėdamas ir iš jo gyven
damas, žmogus nesijaus esąs
“parazitas”. Darbar yra jo tei
sė. Darbas yra žmogaus savi
garbos laidas.
Nėra sveikas socialinio klau
simo sprendimas, jei J. Valsty
bėse laikoma bedarbiais 5 pro
centai galinčių dirbti ir jie iš
laikomi pašalpom.
Trečias kelias — už darbą
turi būti tinkamas atlyginimas.
Atlyginimas toks, kad galėtų
išgyventi dirbantysis, jo šeima
ir atidėti būtiniem sveikatos,
kultūros, senatvės reikalam bet
kuria forma. Kur bendras stan
dartas yra aukštesnis, ten ir
dirbančiojo atlyginimas
turi
būti didesnis. Kur visi susi
spaudžia ir kenčia, ten paken
čia ir dirbantysis.
Kai dirbantysis mato, kad ki
ti gyvena be darbo, o jis tru
piniais atlyginamas, jie negali
nejausti skriaudos. Iš čia kyla
jo neapykanta socialinį klausi
mą tvarkančiai valstybės sant
varkai. Kai mato Kristaus var
du prisidengusius ir betgi dar
bo žmogų išnaudojančius, pa
gieža nukrypsta prieš Bažny
čią.
Popiežius Paulius nusiėmė
tiarą ir padėjo ant altoriaus. Iš
tikrųjų jis padėjo ją, įkaitusią
ir deginančią, ant daugelio są
žinių.

Kaip Biliūną "Laisvės Žibu
ry” daug turėjo žūti, kol būre
lis pasiryžėlių pasiekė žiburį,
tėvynę gmatn". Tai 1918-1920
kuris įžiebė laimę visoje šalyje,
metų Lietuvos savanorių-kūrėtaip ir savanoriai tik savo gy
jų vėliava. Bet kas tie savanovybe ir krauju iškovojo laisvę
riai-kūrėjai ir E kur jie atsira
visam kraštui. Po kautynių su
do, ne visiem jau žinoma, ypač
žymiai gausesniu ir geriau gin
mūsų jauniem, čia gimusiem,
arba ir seniau įmigravusiem lie kluotu priešu, Lietuvos laukuo
se, pievose, šiluose ir šileliuo
tuviam. Todėl pravers bent ke
se dygo mediniai kryželiai, žen
letu žodžiu priminti apie nepri
klinę savanorių kapus. Lietu
klausomos Lietuvos kūrėjus-savos nepriklausomybės kovose
vanorius.
krito ar nuo žaizdų mirė be
karui
Pirmam pasauliniam
veik 1300 savanorių. Dar dau
baigiantis, 1918 metų lapkričio
giau buvo sužeista. E jų 156
mėn. laikinoji Lietuvos vyriau
visam amžiui liko invalidai.
sybė Vilniuje kreipėsi į
visą
tautą tokiais liepsningais žo
Savanorių kova ur Lietuvos
džiais: “Lietuva pavojuje! Gin nepriklausomybę — tai vieną
kim Lietuvą! Lietuvos likimas iš garbingiausių Lietuvos istošiandiena mūsų pačių rankose! rijos epizodų.. Tiktai karžygiš
Drąsiai pirmyn, stokim į ko ka mūsų savanorių drąsa ir pa
va!”
siaukojimas iškovojo Lietuvai
Šie jautrūs žodžiai palietė laisvę ir nepriklausomybę. Tik
lietuvių širdis. Jaunimas ir vy savanoriai įgyvendino Vasario
resnio amžiaus vyrai būrių bū 16 nutarimą.
riais stojo kariuomenėn sava
Karo veiksmam įremtuose su
noriais. Už sviestą, kiaušinius ir stojus, savanoriai grįžo į civi
lašinius, kurių patiems labai linį gyvenimą. Lietuvos vyriau
stigo, supirkinėjo iš vokiečių sybė, įvertindama jų nuopelnus,
ginklus ir tuo būdu ginklavosi. oficialiu įstatymu pavadino —
Prastai ginkluoti, silpnai mai savanoriai kūrėjais ir įsteigė
tinami, be karinio apmokymo, specialų žymenį jiem apdovano
klumpėti savanoriai, dainuoda ti, nes savanoriai, ne kas ki
mi dainas, ėjo į frontą,
kur tas, atkūrė nepriklausomą Lie
stačiai stebuklus darė.
tuvą. Vėliau savanoriai įkūrė

NELĖ MAZALAITĖ

sėklos
... J ■

Žmogus ėjo smagus ir links
mas, jam norėjosi švilpauti, ir
jeigu to nedarė, tai tiktai, jog
nebuvo gudru šiais neramiais
laikais, vėlu metu, pritraukti
nereikalingą dėmesį. Ir taip pagalvojęs, jis išsigando; jis pa
juto, tarytum būtų iškirpta sky
lė kišenėje, toje, arčiausia prie
širdies, kur su kiekvienu pla
kimu buvo kilnojamas vokas su
pinigais. Būtų baisu — tarė
sau, —taip negarbingai prarasti pirmą įvertinimą, pirmą pri
pažinimą jo kilnaus darbo. Per
kokį valkatą plėšiką! — Ir jis
nuskubėjo į namus kiek tik įkabino.
Jis parėjo saugiai. Jis atsira
kino savo buto duris, užsi
dangstę langus ir tiktai tada
užsidegė šviesą, kaip niekuo
met nebuvo daręs — jam atro
dė visą laiką, lyg būtų seka
mas, nors . ir žinojo, kad taip
nėra. Ir tiktai, kai nusivalkstė
ir atsisėdo prie stalo, pasijuto
maloniai pavargęs ir užsipelnęs
poilsio.
Užsipelnęs. Jis pasidėjo prieš
save voką ir atsargiai pravėrė

'

L
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ir ant stalo pabiro pinigai,
tarytum žali puslapiai, sudras
kytos knygos.
Ir tuo pačiu metu jis pama
tė šalimais pinigų kitokius pus
lapius — atskleista knyga guĮėjo beveik pridengdama bank
notus, štai kodėl jis nustebo.
Jis nebuvo palikęs jos išeida
mas, jis net neturėjo išviso to
kios, jis nė nebuvo matęs —
jeigu būtų suglausta, sakytum,
piniginė, tokio formato, kaip
labai tinka nešiotis kišenėje.
Jis pasilenkė truputį ir pa
skaitė pirmus užkliūtus žodžius
“— ir metė jiems po kojų
pinigus.”
Keista, — pamanė jis, —
lyg būčiau kur girdėjęs — ta
čiau taip negalėjo būti, jis tik
rai neturi tokios knygos. Jis
suskliautė ją ir pakėlęs apžvel
gė, — ji buvo be viršų, be pir
mo ir be paskutinio puslapio
ir kraštai buvo atsiraitę. tary
tum begalės rankų būtų perleidę ją. Ji buvo purvina ir rus
va. Kaip toks nešvarus dalykas
galėjo patekti čia? Ar girtas jis
atsinešė praeitą naktį? Bet dar

KALTAS UOGUČIUS

savo organizaciją, turi įstatymu ,
buvo pavadinta “Lietuvos Ka
riuomenės
Savanorių Kūrėjų

Atsikūrusi
nepriklausoma i
Lietuva gražiai augo, kultūroje
ir žengė priekin visose gyveni- į
mo srityse. Tų pažangą sukini- .!
dė tiktai antrasis pasaulinis
karas (1939) ir žiauri bolševi
kų invazija (1940) Lietuvon.
Bolševikai tuojau panaikino
Lietuvių Savanorių Kūrėjų Są
jungą, kaip ir kitas patriotines
organizacijas. Savanorių -Kūrė
jų S-gos narius bolševikai sui
minėjo. Nemažai be jokio teis,mo sušaudė, kitus sukišo į ka
'
lėjimus, išvežė į Sibirą. Tik
mažai dalelei pavyko pasiekti
laisvąjį pasaulį, daugiausia JV.
Greitai bus jau 25 metai,
Jkai Lietuva kenčia žiaurų oku
panto terorą, bet tebėra gyva,
ačiū Dievui, ir gyva taip pat
karžygiška savanorių dvasia.
Tvirtai tikime, kad vieną die
ną bus pareikalauta grąžinti
Lietuvai laisvę. Tik nenustoki
me vilties. Tegyvuoja mumyse
1918-20 savanorių-kūrėjų., tautos didvyrių dvasia ir ryžtas
aukotis ir kovoti...
Kai pakilsim susitarę,
Kaip širdis viena,
Suskambės kaip varpas vario
Pergalės daina.
(B. Sruoga).

PAMINKLAS žuvusioms kariam Kauno kapinėse, kurios dabar bolševikų
panaikintos.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
PRANEŠIMAI
Altas pasiuntė sveikinimus
ir padėką už nuolatinį rūpestį
Lietuvos reikalais JAV Kong
rese naujai išrinktiem ir per

rinktiem senatoriam: S. M.
Young, Ohio, H. Scott, Pa. E.
M. Kennedy, Mass., R. F. Kennedy, New York, T.J. Dodd,
Conn., daugumos vadui senato
riui M.J. Mansfield, Montana,
Atstovų Rūmų pirmininkui J.
W. McCormack, kongresmanam
B. Q. Bara, W.T. Murphy,„J.C.
Kluczynski, R.C. Pucinski, E.J.
Dervinski, Mrs. C.T. Reid, S.
Yates iš Illinois, R.J. Madden,
Indiana, M.A. Feighan, Mrs.
C. T. Reid,
S. Yates iš Illi
nois, R.J. Madden, Indiana, M.
A. Feighan, Mrs. F.P. Bolton iš
Ohio, D.J. Flood, Pennsylvania,
Mrs. M.W. Griffiths Michigan,
ir taip pat perrinkta mlllinois
gubernatoriui Otto Kerner.
Lapkričio 2-10 Alto Biuras,
gavęs
iš įvairių vietovių prašy
kariuomenės žygis į Vilnių prieš 25 metus, — 1939 spalio 9 d.
mus, pasiuntė 34 įvairaus dy
džio siuntinius knygę, brošiūrų
išeinant šiandien, blaivam — pralietas alus, ar kailinė ke dojami nupirkti pardaviką — ; ir kitokios informacinės me
nebuvo nieko ant stalo. Ar į- purė — jis nežino kodėl, ūmai štai kodėl tiek daug, neišseka-; džiagos apie Lietuvą ir jos oku
metė pro langą? Ne, tasai bu pagalvojo apie tokį daiktą — mai daug yra kuo užmokėti už; paciją JAV bibliotekom, uni
vo uždarytas. Ar padėjo šeimi apie rusišką kepurę, ir pajuto gėdą ir nuodėmę. Tačiau nesi-; versitetam, įvairių mokyklų mo
ninkė? Tačiau jis negalėjo to baimę ir pagarbą — jis nega gailėkime tų, kurie išduoda,; kytojam, studentam, mokslei
— jis pats pasidarydino rak lėjo to apeiti — jis priklausė nors jie teisinasi, kad nedaro; viam ir kitiem suinteresuotiem
asmenim.
tus — jis neleido niekam maty vienu keliu ir pakėlė knygą ne nieko blogo, priešingai,
jie ; Lietuvos klausimu
ti savo gyvenimo nei darbų.
galėjo susilaikyti nepažvelgęs, skelbia, kad tik jie yra ištiki-; Tokių prašymų gaunama kiek
vieną savaitę, ir dėl to plečia
Jis numetė knygpalaikę ant ir skaitė: “—ir kai jis jau bu mieji — netikėkime jiems, nes J ma informacija apie Lietuvos
stalo, patrynė pirštus, lyg nu vo išbėgęs, apimtas pervėlybo nėra jokio pasiteisinimo tam,; pavergimą ir lietuvių tautos
susigraužimo ir nevilties, ir si--' kas išduoda Motiną, nužudo Tė-1
valydamas juos, ir susirinko pi
troškimą nusikratyti bolševi dabriniai pinigai spindėjo aslo vą ir parduoda Broli. Nesigailė-!
nigus — dabar reikėjo pagal
kiškuoju rusų okupantu.
je
—
praėjo
nedaug
laiko,
kol
kime,
nes
yra
žinoma,
kad
Jut
voti, kur pasidėti, juos, ir kaip
Lapkričio 8 Chicagoje, Da
leisti, kad nekiltų kalbų —jau jie buvo sulasyti flti vieno. Pir das pats pasisiųlė įvykdyti Pa- < riaus-Girėno posto salėje, įvy
masis pasilenkė prie pinigų vy bučiavimą.
<
ir taip žmonės vadino jį netin
ko metinė Chicagoc Alto kon
riausias kunigas ir tada jo žen
Ir taipgi yra neištrinamai pa-; ferencija. Dalyvavo Afto Val
kamais vardais. Neišmanėliai,
idijotai — jie spyrėsi prieš gy tas, ir tada visas susirinkimas rašyta, jog tasai, kuris išduoda; dybos pirmininkas L. Simutis,
! vicepirmininkai T. Blinstrubas
venimo tikrovę, jie kovojo be puolė godžiai ir apstumdyda- — bus atlygintas kaip —”.
mi, vieni kitus, kol surinko
Jis užsidengė akis alkūne.
< ir dr. K. Drangetis, finansų se
prasmės, jie nepripažino jo
alei vieną visus 30 išdavimo
veiksmų išmintingais, jie —
Jis negalėjo skaityti daugiau I kretorius J. Talalas.
grašius, o tie, kuriems nebuvo
Alto suvažiavimo rezoliucijos
Jis krūptelėjo: ar jis taip tekę, dar ilgai ir bergždžiai ieš — ne, jis nepajėgė sužinoti, I
Amerikos Lietuvių Tarybos
kaip bus atlyginta jam.
staigiai buvo pasijudinęs, jog kojo pasieniais.
i 11
■ ■ < metinis suvažiavimas, įvykęs
sukėlė vėją, kad knyga galėjo
< 1964 spalio 10 Sherman Hou
Ir netikėkite kai jums bus
<
prasiverti? Bet jeigu ir taip,
— SorafSkuojo Kdfe, mąsty-; se, Chicagoje, išklausęs Alto
pasakojama,
kad
pinigai
tie
bu

tai butų atkilęs pirmutinis la
pas, tačiau dabar ji vėl buvo vo paskandinti jūrų gilumose, mų knyga, jau Sėjo iš spau-< Valdybos pirmininko L Simu
atsiskleidusi per vidurį, ir pa ar užkasti, žemė sviduriuose — dos. Kan. M. Vaitkus veikalą! čio, finansų sekretoriaus J. Ta
ana tauta buvo praktiška ir išvertė E vokiečių tafltes, Elei-; blo ir iždo globėjų vardu B. Pilinkęs jis skaitė:
— “suskambėjo sidabriniai gudrūs jos žmonės — šiaip ar do Tėvai Pranciškonai- Antra-; varonienės bei kitų Valdybos
grašiai” — jis paleido žodžius, taip, tai buvo jų pinigai, be to šis tomas pasirodys kitais me- < narių pranešimų, apžvelgęs di
— niekas negali sutepti sidab
džiąją lietuvių visuomenės pa
lyg jie būtų žarijos įkritusios į
tais. Knyga tinka kunigam, vie-; ramą Lietuvos laisvės bylai ir
jo akis, bet vistiek matė, jog ro. Pinigai buvo paleisti į dar
nuodam ir visiem dvasiniu •gy-I konkretiem Alto darbam, apjis buvo tęsęs tą patį sakinį, bą, jie ėjo į keturis pasaulio
šonus,
kaip
sėkla
krito
jie,
k
veninųi beskfomktan, tonas svarstęs iškeltus
sumanymus
kaip pradžioje.
E kiekvienos dirvos vedė dide benimu besjdonuitiein, tomą;
pasiūlymus, priėmė šiuos
Jis nubraukė atgalia ranka lį derlių.
nutarimus:
prasideda adventu ir baigiasi
knygą — ji nukrito į vidurį as
Jie buvo pažįstami tiktai iš
1) pareikšti padėką Alto Val
los ir atsivožė, — jis bijojo to, kad kiekvienas pinigas, ku 6 sekmadieniu po Velykų, dybai n* Alto nariams už atlik
galvoti, kad ties ta pačia vieta. ris buvo kilęs E anų grašių — adresu: Darbininkas, 910 Wil- tus darbus ir parodytą akty
Jis nutarė nekreipti dėmesio, gimdė ir veisė panašius, anks lougbby avė., Brooklyn, N. Y. vumą Lietuvių kobgresą Washtarytum ten gulėjo tiktai dėmė, čiau ar vėliau jie buvo panau 11231.
ingtono organizuojant;

2) prašyti grupių ir organi
zacijų, turinčių Alte savo ats
tovų, kad jos plačiai informuo
tų savo skyrius, padalinius,
•kolonijas apie Alto darbus ir
paragintų aktyviai
prisidėti
prie Vasario 16 minėjimų, au
kų rinkimo ir visų Alto darbų
rėmimo;

3) pavesti Alto Valdybai se
kančių metų aktyvią veiklą pas
tūmėti į 25 metų Lietuvos ne
priklausomybės netekimo su
kaktį, iš kurios išplauktų dides
nis lietuvių visuomenės pasi
aukojimas darbais ir lėšomis,
remiant organizuotą Alto veik
lą, Lietuvą laisvinant;
4) Amerikos Lietuvių Tary
ba, suprasdama nepaprastą do
kumentacijos ir informacijos
darbo reikšmę dabar ir tolimes
nėje ateityje Lietuvos bylos
tinkamam iškėlimui ir Lietuvos
laisvės kovbs išryškinimui Amerikos valdžios sluoksniuose
bei pasiremdama praeitų metų
suvažiavime priimtomis rezoliu
cijomis, kuriose Alto Valdyba
buvo įgaliota numatyti metinia
me biudžete reikalingą sumą
pinigų svarbiausiems Lietuvai
dokumentacijos ir informacijos
darbam finansuoti, nutaria (a)
organizuoti išsamią
Lietuvos
bylos dokumentaciją ir ją iš
leisti anglų kalboje atskiru lei
diniu, b) galutinai sutvarkyti
vienos tinkamos, gerai paruoš
tos informacinės brošiūros apie
Lietuvą išleidimą anglų kalbo
je;
5) Alto suvažiavimas siūlo,
kad Alto Valdyba
sudarytų
provizorines metines sąmatas,
pozicijų, ir atatinkamas sumas,
nurodydama jose, be visų kitų
skiriamas dokumentacijos ir. in
formacijos leidiniam finansuo
ti;
6) vertina Lituanus žurnalo
darbą Lietuvos laisvės reikalu
tarptautiniame forume ir siūlo
Alto Valdybai pasinaudoti jo
skiltimis ir teikti jam finansinę
paramą;
7) pritaria minčiai, kad gene
raliniai lietuvių tautiniai įga
liotiniai prie abiejų JAV politi
nių partijų centro komitetų,
drauge su organizuotais lietu
viais, dėtų pastangas plačiau
supažindinti abiejų partijų cen
tro komitetu su pavergtos Lie
tuvos padėtimi ir kartu gauti
didesnės paramos Lietuvos lais
vinimo bylai;
(nukelta į 5 p»l.)
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ARTHUR** TAVERN
JOHN FITZGKRALD KENNEDY
May 29, 1917 — Nov. 22, 1983

MANKYS TBUCKING
208-19 Etaabeth Street
New York City. N. Y.
WO 8-2359

SALE KMNT POSTERS

VIKING LANES

•U Bergen St
B»kljm38,N.Y.
ST 3-4246

-FATHER SON LEAGUE
SUNDAV 11:00 A-M.”
Modern Cocktail Lounge
The Right Place to Meet
all your Friends

1241 Oeer Park Avė.
NO. BABYLON, UI.
516 MO 7-2471

MARLE RĘST HOME
PACKING house
RH 4-5936
1530 2nd Avemie
New York

BANDBOK HAIR8TYLIST8
217 E. 167th Street. Bronx. N. Y.
JE 7-4060. ^MeiaSNng tn personai-

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29, 1917 — Nov. 22, 1963

Thuroday and

VARADY'S LUNCHEONETTE

161 Avenue B, New York City
OR 4-9438

We serve excellent food

SOL SINGER’S
FURS

2006 Pataoer Avenue
TE 4-2300

HAYDEN MANOR
NURSING HOME

‘A Home Away From Home’
34 West 74th Street
New York
SU 7-3060

JOHN F. KENNEDY

LUCILLE'8 BCAUTY SALON

EScpert Hair Styiing

110 West 105th Street
New York City, New York
UN 4-9189

BICYCLE SHOP

Prez. John F. Kennedy inaug
uracinėj savo kalboj 1960 sau
sio mest įspėjo tautą, kad jo
viltys, jo idėjos neišsipildys per
pirmais lopo jo prezidentaivmo
dienų ir,gal būt, niekados “mū
sų gyvenime šioje planetoje.”
Nepraėjus nei trejiem metam
po garsios inauguracijos, JAV
ir visą pasaulį pribloškė tra
giška, tiesiog šiais amžiais neįsivazduojama žinia. Lapkričio
22 35-tas Amerikos {rezidentas
idealistas virsta kažkokio komu
nistuojančio iškrypėlio, jaunuo
lio šūvio auka. Tai buvo lygiai
prieš metus.
Iš tikrųjų, jis išgyveno Bal
tuose Rūmuose trumpiau negu
1000 dienų. Pranešėjai, perduo
dami tos baisios dienos žinią,
šluostėsi ašaras, moterys gat
vėse raudojo, vyrai aimanavo,
per visą pasaulį nuaidėjo gedu
lo maršai. Laidotuvėm susirin
ko karaliai, prezidentai, garsūs
pasaulio vyrai ir moterys. Užda-

pakvietė pas save ir pareikala
vo jei jie norėtų kalbėti ir toli
au jo vardu, turėtų gauti jo su-

nustebę, nes galvojo, kad juos
išplūs. Dar jam esant senatori
um, du demokratai pareikalavo,
kad paveiktų savo brolį Robertą,
kad tas prislopintų aktyvumą,
pasireiškusi atidengiant darbo
unijų negeroves, o jei ne, ker
šys jam politiškai Tuojaus jis
įsakė jiems apleistį jo darbo
■kabinetą.
Biografai teigia, kad a.a. John
F. Kennedy turėjo ladai tvirtą
valią. 1956 jo tėvas, pats būda
mas politikos ekspertu, patarė
nekandidatuoti viceprezidento
pareigom. Nepaklausė ir pra
laimėjo. Bet nuo tos minutės
pasiryžo kandidatuoti į prezi
dentus. Vienu metu buvo sun
kiai suspaustas nugaros skausnių/ Tik su lazdom prisiartino

išsigando, pamatę jį išeinantį
nesiramčiuojant; jis paliko laz
das už scenos. Jo brolio liudinimu, jis praleido pusę gyveni
mo didžiuose kūno skausmuo
se, tačiau niekas negirdėjo jo
dejuojant. Tasai jo valios tvir
tumas padarė jį laisvojo pasau
lio vadu.
Rašytojai ir politikos stebėto
jai priskiria jam aštrų protą, gi
lią logiką ir gerą sąmojų. Nepa
prastai mėgo gerą knygą, ra
šė knygas; kai kurios buvo pre
mijuotos. Visose jo knygose
atsispindė žmogaus meilės, pa
brėžiamos užsigrūdinimo dory
bės. Nors buvo milijonierius,
tačiau jo privatus gyvenimas
buvo pagrįstas pasiaukojimu ki
tiem.
Jau metai, kai tas geras žmo
gus nuėjo amžinybėn, kur nėra
ne laiko nei skausmo, kuriuo
jis buvo taip paženklintas žemė
je, ir kur mirtis jau nėra bai
si

anos žmonos, motinos, brolių'
ir seserų ašaromis, lydimas
žmonių milijonų Washingtone
ir milijonų stebimas televizijo
je, po trumpų ir paprastų opci
jų katalikų bažnyčioje buvo pagudytas Arlingtono kapinėse.
Dar kartą kapinės sudrebėjo
nuo patrankų, kariuomenės or
kestrai sugrojo “Sveikas, vade,”
artimieji, giminės ir visi kilmin
gieji išsiskirstė.
Jo kapą dabar lanko daugybė
mokyklinio amžiaus vaikų, žmo
nės iš visų Amerikos kampų,
keliautojai, atvykę į Ameriką,
bendrai masė žmonių. Amžino
ji ugnelė nuolatos
primena
didelę jo žmonos meilę b* žmo
nių prisirišmą. Velionis, sako
ma, yra buvęs populiariausias
prezidentas.
Ponia Jacųueline Kennedy,
rašydama “Look” žurnale me
tinių proga, primena, kad tai,
“kas prarasta, neįmanoma su
gražinti.” Jos vyras nebesugriš. gerojo tėvo, šiandien liūdi ma
Bet Amerikos politikoje ir žmo žoji dukra ir Simus. Liūdi mynių šidyse jo dvasia gyva. Jo
vingo vyro. Liūdi ir visa Amer
kai kiek vėliau, kada ja nekal ika, minėdama jo mirties meti-

tas kraujas visai išdžius Dalias
gatvėje. Čia tenorima priminti
velionį kaip žmogų idealistą.

Tai buvo iškili XX amžiaus
aMienybė, spindėjusi dar savo
jaunyste. Jo tamsios, žalios
akys tarsi įsakomai vertė šiuos
laikus pakreipti tiesias, gėrio

gėdija daugiau nepasikartotų.

AUTO RADIATOR WORKS
505 West 51st Street
New York
Cl 6-7877

MARIA COMACHO

Contractors on
Ladies Scarfs and Handkerchiefs

1119 Longwood Avenue
Bronx, N. Y.
LU 9-6236

E. E. SERVICE A PARKING
Mobil Gal - Open 24 Hre.
Road Service
Repairs on all makes of Care
33rd Street and Ninth Avenue
New York — CH 4-9505
Joe Dory A Hy Tannen

SUN YAH CHINESE RĘST.
Ine.
Chinese American Food. Member
Diners Club. American Express. Air
Conditioned. BU 8-2886. 1341 3rd
Avė. (77th St), New York.

Ai A Lee Aute Painting
EMERGENCY COLLISION
Body and Fender, Towing, Estimating, Chassis straightening — Boro
Park—Park Slope, 1114 36th Street
Nr. Fort Hamilton Parkway. Tel.:
UL 4-3480.

HUDSON HEALTH CLUB
Complete Facilities
for Men and Women
ART STEINER, Dircctor
353 West 57th Street (Henry Hudson Hotel), New York City, N. Y.
Cl 6-8190
JOHN’S RADIO A T. V.
211 West 16th Street
New York City
We repair all jnakes of Radio
and Television
Hours 8 AMto8PM
TeL OR 5-0479

ATLAS BARBER SCHOOL
BEAUTY SCHOOL

672 8th Avenue, New York
BR 9-7245
In Memory <rf our beloved President
JOHN FTTZGERALJJ KENNEDY
May 29, 1917 — Nov. 22, 1963

TEDOY MOI RESTAURANT
Luncheon - Cocktail
Lounge and Bar
(Bet. 3rd & Lexington Avės)
OX 7-0579

In Memory of the First Anniversary
of beloved President
John Fltzgerald Kennedy
May 29,1917 — Nov. 22,1963

DELtCATESSEN
9818 4th Avenue
SH 8-7362

JOE’S FOREIGN CARS, Ine.

654 West 158th Street
SW 5-8469

SHERMAN FOODS
Ine.

796 Flatbush ATfe'/Bfocdtlyn, N.Y.
BU 7-0946
DAVE'8 FRIENDLY
AUTO SERVICE

9 Chatham Square
New York
CO 7-3786

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29, 1917 — Nov. 22, 1963

MAISON DE COIFFE
HAIR STYLIST
Unigue Method of Haircutting
Estelle A Sonia
883 First Avenue, New York
PL 2-1769
-. In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29, 1917 — Nov. 22, 1963
Carribean Food Served

>207 w.ii6Urstreet
RI 9-9078

Yoric

11 East 58th Street
610 Avenue of the Americas
AL 5-4060
M AB SERVICES, INC.
Esso Station. 1518 Bushwick Avė.,
Brooklyn 7, N.Y. GL 5-3693. Daily
6 am - 12 pm; Sun. 8 am - 10 pm.
24-hour Tow-in-service. — The best
eųuipped Service Station in the area

J. T. DRESS
COMPANY

402 5th Avenue. Brooklyn, N. Y.
Tel. SO 8-3784
SAMWELL GARAGE
CORPORATION
546 Lefferts Ave^ Brooklyn 25, NY
PR 3-9589
Nevr York State Inspection Station
Repairs and Storage

New York
GR 5-6330

EL SOL REALTY CO.

O A D PACKING
CORP.
634 St Ann’s Avenue
MO 9-3274

ST. FRANCIS
PREPARATORY SCHOOL
(College Preparatory Courses)
Conducted by
Franciscan Brothers
186 North 6th Street
Brooklyn, N. Y. 11211
EV 84801

In memory of the Ist anniversary
of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29, 1917 — Nov. 22, 1963

Murray Hill
Epicure
Your Hosts
A. M. HOMOLA & R. LACKO
All kinds of Sandwiches to take out
prepared with your taste in mind

238 MADISON AVENUE
(Bet. 37th & 38th Sts.)
MUrray Hill 3-6533
Free Delivery

In memory of the first anniversary,
November 22, 1964
and in honor of our beloved
President
JOHN FITZGERALD KENNEDY

ACADEMY

MOUNT
SAINT VINCENT
TUXEDO PARK
NEW YORK

DE 8-0807

Open Daily and Sunday
from 11:00 A.M.

MEDCO STEEL FORMS
Ine.

128 WEST 45th STREET
New York City
Call Cl 5-9363

1715 Atlantic Avenue
Brooklyn, N. Y. 10013
HY 3-5164

Sales - Mortgages

May 29, 1917 — Nov. 22, 1963

FHA - Low Down Payment

HYDROMATIC SPECIALISTS

EV 5-8300

In Memory of our beloved President
John Fltzgerald Kennedy
ROSE THOMPSON
BEAUTY BOWL
Bedford - Stuyvesant Area

Lustrasilks, Hair tinting, Wet settings, Professional scalp treatments,
Facials by modern methods. Formeriy theatrical beauty consultant.

Rebuilders of all Automatic
Written Guarantee
We Pick Up and DeHver
6512 FL Hamilton Pkwy., Brooklyn
TE 6-7742

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29, 1917 — Nov. 22, 1963
MANHATTAN

TRANSMISSION SERVICE

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,

kitę/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurai į R. Europą

COSMOS TRAVEL BLREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. CIrele 5-7711

INC.

CRE8T Auto Body A FenderWork«
Al Cristi
Insurance Work. Prompt Service.
Ali work guaranteed. 2514 Hoffman
SL, Brome, N. Y. FO 5-0900.
CAMELOT HAIR8TYLI8T
FLATBUSH
A complete Beauty Service. Artistic

Hair Coloring, Styiing. CL 2-9022.
4701 Avenue J fitr. KingsHtginray)

pietely rebuilt, overhauled and re547 W. 133rd St, New York City
TO 2-7213

SHANGHAI CITY
RESTAURANT
CHINESE AMERICAN FOOD *
Take Out Orders

(Bet74th« 75th SU.)

EN 2-3932

ton Avė. PR 3-9193 / 9176.

SERVICE STATION

Kl 9-9739
Tn Įfį hmm j of our betouod PraMoot
JOHN fTTZGEgjffib KENNEDY
May 29, 1917 f- Nbv. 22, 1963

PILGRIM LAUNDRY

In memory of the first anniversary
of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29, 1917 — Nov. 22, 1963

201 W. 41st St (Nr. 7th Avė.)
BRyant 9-1000

PEPERMINT LOUNGE

STERN DECORATORS

Mamarcneck, N. Y.
914 OW 8-1120
Mr. and Mrs. A. STERN

496 East 161st Street
BRONX

Casser Tours
“One of America’s Largest
Operatore of Tours”
Comfortable - Modern
Charter Buses for all Occasions
GROUP TRAVEL
Anywhere in America
One Day - Week End or longer
Low rates Bonded

1812 Flatbush Avenue

DANEL WILSON, INC.

ES 0-2810

KAPLOW & ZIPLOW

In memory of the first anniversary
of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29. 1917 — Nov. 22^1963
May He Ręst In Pedce

914 EL 1-2248
In Memory of our beloved President
May 29, 1917 — Nov. 22, 1963

724 Elton Avenue
ALTtCNILLER A FRIEDMAN
Cuutom Made SMrta

HERB LUBALIN
GRAPHIC DESIGNER
223 E 31st Street
New York
OR 9-2636

In memory of the first anniversary
of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 2S, 1917 — Nov. 22, 1963

DELtCATESSEN
Phone Orders promptly attended to

MOVING A STORAGE CO.
Ine.

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29, 1917 — Nov. 22, 1963

JERRVS DEUCATESSEN

KM 1-8897

FtFTH AVENUE MOTORS

Authorized Volkswagen Dealer

In Memory of our beloved President
John Fltzgerald Kennedy
ARMSTRONG
PLASTIC COVERS
12 Gauge Plastic - 10 Gauge Plastic
Gold Binding - Silver Binding
We Darė Competition
Fully Guaranteed
Easy Terms Arranged
Call Sun. GE 5-6515
820 Nostrand Avenue
PR 3-8698

In Memory of our beloved President
JOHN FITZGERALD KENNEDY
May 29, 1917 — Nov. 22, 1963

276 Jackson Avenue

WY 3-8900

KRKOWITZ
TRAVEL ASSOCS.
Air, Railroad, Cruises, Resorts
Accommodattons for ail Hotels
Group Tours Arranged
330 Seventh Avenue
(Corner 29th Street) 4th Floor
New York City — PE 6-7273

LUKE YUM CO.

PRINCESS LOUNGE
MIDWOOD
DELICATE88EN
RESTAURANT

BEAUTY 8POT
>
Hair Straighteniag, FtaMoa Cokn*-

ME 9-7100

idealistas.
Yra prirašyta apie 15 didžiu
liai tomai; kai kurie kritiški,
klausinėta tūkstančiai asme
nų, kurie gerai pažino velionį.
Visi su pasigėrėjimu iškelia fak
tų, jog jis visuose poditinuose
savo laimėjimuose nėra niekam
padaręs skriaudos, niekados
niekam nekertijęs. Rinkiminio
įkarščio metu, protestantai dva
sininkai apėaukė ji išdaviku,
pasidavusiu popiežiui. Jis juos

347 East 14th Street
New York
AL 4-7066

Weat SayvUle, LongUand
516 LT 9-4849

In Memory of our beloved President
J(MN FITZGERALD KENNEDY
May 29, 1917 — Nov. 22,1963

CHINA ISLAMO

LEFTY* VINCE

SERVICE STATION, INC.

Cosmos Parcels Express Corp.
Ltcensed by V/O Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
------- GAV6JA8 NIEKO NEMOKA ------

Visuose mūsų skyriuose fis rasite didelį pasirinkimą medžiagų
kant kitur. Jūs galite gauti ir
litams pigiau nei bet kur kitur. 1
kanai kainemKių raitykite ar *j
CH 9-6245
.. Ll 2-1767
EV 4-4952
. b, 5-8908
. TL 6-2674
. BR 8-6668
WA 5-2737
TO 1-1068
DCTROIT, «NcŠ.'»- 730 MIcMgan Avanse . ..........— VI 1-5395
GRANO RAFIDS, MtaK — 939-38 Brtdge St, N.W. GL 8-22M
HARTFORD
C l|Mi. 200 FranKlin Av, ToL 233 8030,266 0215
- -1——------- r 8NoB»
117TT Jos. Campau
TO' "*7-1571
E8 2-4686
11, MJ. — 762 SSNngReM Ava.
_________________
__________
FO 3-8666
LOS ANGELES 22, CaHf. — 989 80. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
NEWARK 3, NJ. — 428 SortugReN Avenue---------- Bl 3-1797
NEW NAVEN, Ceoft. — 909 Cingrita Avė....... .........LO 2-1446
NEW YORK A N.Y. — 39 - 2M Avanse--------------------------- Au44466
PABSA4C, 9M. — 176 Marfcet Street---------------------------------- GR2-6*67
PATBRBON 1, NJ. — 68 Matn Street--------------------- MU 4-4619
PHtLAMLFNlA 23, Pa. — 925 W. CtraTO Avė. — PO 5-5092
PtTTMURGM 3, Pa. — 1307 C. Canon Street------ MU 1-2750
SAN FRANGISGO, CaNf. — 3076 Sstter Street------ Fl 6-1571

Our 70th Year of Service

1102
Brooklyn, N. T.
80 8-4567

GR 4-Z7I1
Rl 3-6140

.!
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DARBININKAS

Iškilminga lietuvių diena
Lietuvių diena, rengta Clevelando Lietuvių Bendruomenės
2-ros apylinkės valdybos spalio
18, Naujos parapijos salėje,
praėjo gražiai ir iškilmingai,
kaip kad spaudoje rašė
St.
Barzdukas ir VI. Braziulis.

Išpildžiusiem koncerto meni
nę programą: pianistei B. Sme
tonienei, solistei J. Krištolaitytei — Daugelienei, akompanentei muz. R. Brazaitienei,
Čiurlionio ansambliui, jo vado
vui muz. A. Mikulskiui ir chor
meisteriui R. Babickui.

Apylinkės valdyba nuošir
džiai dėkoja: dailininkam dalyvavusiem su savo kūriniais dai
lės parodoje: VI. StančikaiteiAbraitienei, L. Balienei, I. Besparaitytei, T. Idzelytei ,M. Kizienei, R. Laniauskui, J. Minkūnienei, A. Muliuliui, E. Muliolienei, M. Nasvyčiui, V. Raulinaičiui, I. Skardytei, K. Šlape
lienei, R. Unguraitytei, A. Vaikšnorui, K. Žilinskui.

CLEVELAND, OKI O

skautams už kėdžių sunešimą
ir sustatymą koncertui.
Iškepusiom tortus ir pyragus:
M. Balčiūnienei, A. Gelažytei,
B. Juodėnienei, Jankauskienei,
O. Juozaitienei, A. Kažėnienei,
E. Mikšienei, D. Staniškienei,
J. Minkūnienei, A. Muliolienei,
A. Petraitienei, P. Staškūnienei, I. Navickienei. K. Šlapelie
nei, A. Ožinskienei, Starinskienei, S. Stasienei, T. Shaser ir
Žilienei.
Parėmusiem aukomis jauni
mą, kuris veltui buvo leidžia
mas į dailės parodą: dr. ir po
niai Stankaičiam, dr. ir poniai
Lenkaukam ir dr. ir poniai Mi
liauskam.
Dailininkam V. Stačikaitei Abraitienei, A. Vaikšnorui ir
K. Žilinskui reiškiame ypatingą
padėką už laimėjimui padova
notus paveikslus.

Valdybos paprašytas paveiks
Valdybos talkininkam:
A. lų traukimą įvykdė St. Barzdu
Mulioliui, V. Raulinaičiui, J. kas.
Balbatui, J. Juozaičiui, K. StaDailinirtkės V.
Stačikaitės
rinskui, V. Jokūbaičiui, M. Ba paveikslą laimėjo A. Ivaška iš
liui, M. Aukštuoliui, E. Mikšie Stratford, Conn., dail. A. Vaiknei, D. Stanišienei, M. Maslaus- šnoro — B. Paulionis iš Euclid
kienei, O. Mikelionienei,
M. Ohio, ir dail. K. Žilinsko —ku
Radzevičienei ir sesutėm Jo- nigas C.A. Batutis iš Philadelkubaitytėms. Pilėnu
tunto phijos, Pa.

BALTIMORES ŽINIOS
Lietuviu svetainės bendrovė

pradėjo savo 50 metų jubiliejų.
Lapkričio 14 buvo surengtas
koncertas, kurio programą iš
pildė Rūtos ansamblis, diriguo
jamas Algirdo
Kačanausko.
Lapkričio 15 šv. Alfonso baž
nyčioje buvo mišios už mirusius
bendrovės darbuotojus. Minėji
mas baigiamas lapkričio 21 iš
kilmingu banketu lietuvių sve
tainėje. Dalyvaus žymūs sve
čiai. šokiam gros Jono Lekevičiaus orkestras. Visi lietuviai
kviečiami dalyvauti bankete.

lapkri
čio 15 dalyvavo šv. Alfonso
bažnyčioje mišiose. _Tai legio
nierių organizacijos vykdoma
programa — Atgal prie Dievo
— Back to God movement.
Mišias aukojo posto kapelio
nas kun. A. Dranginis.
Kalėdojimas, metinis parapiečių aplankymas, jau pasibai
gė. Visos aukos, suteiktos kuni
gam, paskirtos parapijos mo kyklos išlaikymui. Kas negavo
kalendorių ar paplotėlių, gali
juos įsigyti klebonijoje.
Lietuviu

postas

154

gas mišias už jos sielą šv. Al
fonso bažnyčioje lapkričio 3.
Palaidota Holy Redeemer kapi
nėse. Liko nuliūdusios dukros
Geraldine, Patricia ir Antani
na. nuliūdęs sūnus Vincas ir ei
lė anūkų.
Marija Vabalienė po ilgos ir
sunkios ligos mirė spalio 31 sa
vo namuose. Gedulingos pamal
dos už jos sielą šv. Alfonso
bažnyčioje buvo spalio 4. Pa
laidota Holy Redeemer kapinė
se. Liko nuliūdęs vyras Anta
nas ir nuliūdusi dukra Ona.

senos kar
tos lietuvis ir ilgai gyvenęs Baltimorėje, po ilgos ir sunkios li
gos mirė lapkričio 2 savo na
muose. Velionis nuo 1928 buvo
vertėjas Baltimorės miesto ka
lėjime, mokėjo septynias kal
bas. Buvo susipratęs lietuvis ir
dalyvavo įvairiuose lietuviško
se organizacijose. Ilgus metus
buvo lietuvių svetainės iždi ninkas. Gedulingos mišios už
jo sielą aukotos šv. Petro baž
nyčioje lapkričio 5. Palaidotas
Holy Redeemer kapinėse. Liko
Sodalietės lapkričio 29 ren nuliūdus žmona Ona ir duktė
gia bingo žaidimus. Pelnas ski Viktorija ir eilė anūkų.
riamas dovanoms, kurios bus
Pranas Kavaliauskas-Kavelesišdalytos Kalėdų metų ligoninė
ky mirė lapkričio 3 savo na
se ir prieglaudose esantiem lie
muose. Velionis paskutiniu me
tuviam seneliam.
tu sunkiai sirgo. Buvo kun. J.
Ateitininkai lapkričio 22 ren
Antoszevvski giminė. Gedulin
gia kun. Petro Patlabos paskai
gos mišios aukotos už jo sielą
tą. Svečias rodys filmą iš Šv.
lapkričio 7 šv. Alfonso bažny
žemės. Pradžia 4 vi. popiet.
čioje. Palaidotas Lakevievv MePetronėlė Mažeikienė, senos morial kapinėse. Liko nuliūdu
kartos
lietuvė.
paskutiniu si žmona Darata, jo šen amotimetu sirguliavusi, mirė spalio na Rožė, nuliūdusios dukros
30. Velionė buvo šv. Alfonso Kristina, Rožė, Cicilija ir nuliū
parapijos narė, dalyvavo įvai dę sūnūs — Pranas, Kazys. Jur
riuose parapijos parengimuose. gis, Mikolas ir Povilas.
Penki kunigai aukojo gedulinJonas Obelinis
Stasys Mikuckis,

LOS ANGELES lapkričio 7 birutietčo ourengč puikų rudens balių, kurio
pelnas paskirtas lietuvių tremtinių talpai. Nuotraukoje — platinami lai
mėjimo bilietai.

B. Paulionis, atsiimdamas lai
mėtą paveikslą, pareiškė valdy
bai padėka už surengtą tokią
gražią ir įdomią dailės parodą,
kurioje galėjo tilpti ir mūsų
jaunieji dailininkai.
A. ir G. Ivaškai, gavę valdy
bos pranešimą apie šį laimėji
mą mums rašo: ‘ ‘Laimėjome
dail. Stančikaitės
paveikslą.
Tikrai maloni staigmeną. Esam
nuoširdžiai dėkingi valdybai už
tokią gražią veiklą ir tai lai
mingai rankai, kuri ištraukė
mūsų bilietėlį”. Jie ir kun. Ba
tutis kelią susirūpinimą, kad
jų laimėti paveikslai, persiun
čiant paštu, nebūtų sužaloti.
Valdyba mano greitu laiku su
rasti žmones, kurie jiems juos
ir nuveš.
Kaip matote, šių plačiai žino
mų dailininkų paveikslų laimė
jimo bilietėliai buvo platinami
ne vien tik Clevelande. Atleis
kite, kad šiuo metu šiek tiek
laukus. Tačiau Vyt. Zalatorius
iš Chicago rašo: “Jūs turėtumė
te gauti už šį darbą Nobelio
premiją, čia pralošti negalima
— paveikslą laimėsiu arba pirsidėsiu prie lietuviškų reikalų
parėmimo”. V. Zalatoriui ir vi
siems parėmusiems aukomis
ir gražiu žodžiu šį mūsų darbą,
nuoširdžiai dėkojame.
Lietuvių dienoje gauto pelno
dalį valdyba paskyrė Liet. Fon
dui — 300 (anksčiau buvo duo
ta 200 dol.), Čiurlionio Ansam
bliui 100, Šv. Kazimiero liet,
mokyklai — 100, Kultūros Fon
dui 50, “Pasaulio Lietuviui”—
25 dol.. Savanorių Kūrėjų Šal
pos Fondui 20 ir Baltijos Ai
dų radijo programai 10 dol. Vi
si kiti prašymai skirti paramai
bus svarstomi kitam valdybos
posėdyje.
Viena iš didžiausių išlaidų
buvo — Naujosios parapijos
salės nuoma (200 dol.). Bran
giau kaip kur kitur, tačiau tu
rėjom kur kas gražesnes pa
talpas, kas ir dera tokiom mū
sų šventėm. Be to, ši nuoma
nuėjo ne kur kitur, o Į mokyklos statybos fondą.

IŠ VISUR
— Clevelando Gallery Inter
national nuo lapkričio 22 iki
gruodžio 19 atidaroma dail. Ro
mo Viesulo ir skulptoriaus
Frans Wildenhain kūrinių paro
dą. Prieš tai buvo dail. V.K.
Jonyno kūrybos paroda.

— Stasys Žvilgaitis ir jo
žmona, gyveną Philadelphijoje,
Pa., neseniai atšventė auksinį
vedybų jubiliejų. Iškilmėse da
lyvavo duktė vienuolė, du sū
nūs ir trys anūkai.
— Liet. Studentu Sąjungos

CLEVELANOO LB 2-s apylinkės vaidyba, sėkmingai surengusi lietuvių dieną. Iš k. j d. reikalų vedėjas V.
Prikockis, sekr. I. Stasaitė, pirm. P. Mikšys, vicepirm. O. Jokubaitienč, ižd. D. Staniškis. Nuotr. J. Garlos.

Clevelando ramovėnai Lietu
vos kariuomenės atkūrimo 46
metų sukakties minėjimą ren
gia lapkričio 21, šeštadienį. 7
vai. v. šv. Jurgio liet, parapi
jos salėje. Minėjimą pradėsi
me malda ir himnais bei žuvu
sių už Lietuvos laisvę pagerbi
mu. Pagrindinę kalbą pasakys
skyriaus garb. n. gen. K. Tallat -Kelpša.
Meninę dalį atliks VI. Braziulio dramos studijos sudarytas
montažo eskizas — Liūdime ir
ilgimės.
Su naujais negirdėtais kūri
niais pasirodis solistė Nora
Braziulienė, pianu palydint G.
Karsckienei.
Didžiąją meninės programos
dalį atlieka šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos mokiniai.
Chorui ir akordeonams vado
vauja Kazėnas. Tautiniams šo
kiams — J. 'Kavaliūnaitė ir M.
Leknickas.
Be bendros šokėjų grupės
dar atskirai šoks M. ir R. Jokū
bai tytės, kurįos jau plačiai yra
pasižymėjusios šokių mene.

Ateitininkę sendraugių suvažiavimas
Visuotinis Ateitininkų Sen
draugių sąjungos suvažiavimas
įvyks lapkričio 26-29 Clevelan
de, Šv. Jurgio parapijos patal
pose, 6527 Superior Avė. Su
važiavimas prasidės ketvirta
dienį, lapkričio 26. Registracija
— nuo 7 vai. vakaro. Po to
bus susitikimo vakaras, dailės
parodos atidarymas, kavutė.

Penktadienį ryte bus oficia
lus suvažiavimo atidarymas ir
skyrių pranešimai. Popiet —
valdybų pranešimai. Vakare 8
vai. dr. J. Eretas skaitys pas
kaitą “'Dvidešimtmetis išeivijo
je — prasmė ir uždaviniai”.
šeštadienį ryte, 9 vai., bus
dr. Ant. Sužiedėlio paskaita
“Laiko dvasios iššūkis sendrau

giui ateitininkui”. Popiet bus
darbo komisijų pranešimai, re
zoliucijos ir nutarimai, bend
ros diskusijos. Vakare 7:30—
literatūros vakaras, kuriame da
lyvaus Aloyzas Baronas, Kazys
Bradūnas, Jurgis Jankus ir Ju
lija švabaitė. Po to seks pasi
linksminimas ir vaišės.

Sekmadienį, po iškilmingų
mišių ir bendros komunijos,
bus iškilmingas posėdis, kur
name kalbės ASS centro valdy
bos pirmininkas dr. Justinas Pikūnas.
Rengėjai kviečia visus sen
draugius, o taip pat ir studen
tus ateitininkus, kuo gausiau
siai šiame suvažiavime dalyvau
ti.
K. K.

Pasaulio lietuvių archyvo naujas adresas

Pasaulio Lietuvių Archyvas Naujokaitis. Patalpas išrūpino
persikėlė į lietuvių jėzuitų pa- ir remonto bei perkrausytymo
talpas. Istorinei medžiagai siųs- išlaidas apmokėjo JAV
LB
Pranešėja — R. Nasvytienė. ti ir susirašinėti reikia vartoti Centro Valdyba.
Labai esu dėkingas Jėzuitam
šį adresą: Pasaulio Lietuvių Ar
Po programos — vaišės.
Ši dvyliktoji Liet, diena, su
už
PLA priėmimą į savo globą,
chyvas
5620
So.
Claremont
Sekmadienį — lapkričio 22
silaukusi tiek daug svečių iš
Centro Valdybai — už sąskai
arti ir toli, visiem įrodė, kad 10:30 vai. šv. Jurgio bažnyčio Avė., Chicago, Illinois 60636.
tų apmokėjimą, darbų vykdyto
ir mes kaip ir kitos lietuvių ko je mišios už žuvusius dėl Lie
Gautąsias patalpas reikėjo
jams
— už pigiau atliktus dar
lonijos mokam gerbti
savo tuvos laisvės.
pritaikyti šios įstaigos reika bus, o ypač didelis ačiū nieko
šventes, jei tik joms yra duo
Dalyvauti minėjimuose su vė lams. Darbus organizuojant, pa neėmusiems.
dama nauja ir tinkama prog
tarimus suteikė kontraktorius
liavomis.
Centro Valdyba 31 mėnesį
rama.
Valerijonas Šimkus, Jonas Pumokėjo
nuomą už privačias pa
LVS Ramovės Clevelando sk. četa sutvarkė šildymą, vienas
Visiem nuoširdžiai dėkoja
talpas, atgabeno prof. dr. K.
valdyba
me.
asmuo išardė pertvaras, užtaisė
Pakšto biblioteką ir du sykiu
sienas ir išdažė, kitas — van
perkraustė visą Archyvą. Tam
dentiekio darbus, o trečias —
reikėjo
išleisti daug pinigų. Jė
ST. LOUIS, MO.
elektrą (nemokamai).
zuitams už patalpas nereikės
Velionies klebono palikimas š.m. kovo 3 buvo pasinaudota
Archyvo visą turtą nemoka mokėti, bet išlaidų bus ir da
š.m. pradžioje, kovo 1, mirė kaimynine šv. Tomo bažnyčia. mai supokavo Kazys Jasėnas, bar. Reikės pirkti knygoms len
buvęs lietuvių šv. Juozapo pa
Tik dabar St. Louis laikraš Stasys Staniškis, Stasys Tamo tynų ir kitiems dalykams sudė
rapijos steigėjas ir ilgametis čiuose buvo paskelbtas a. a. šaitis
(nuolatiniai bendradar ti — spintų. Kas galėtų ir norė
klebonas kun. Mykolas Vitkus, klebono kun. Mykolo Vaitkaus biai) ir Rožanskis (atėjęs tal tų šios įstaigos veiklą paremti,
sulaukęs 84 metų amžiaus. Pas testamentas ir palikimo paskirs kon). Pokavimui dėžių nemoka prašomas aukas siųsti Centro
kutiniu laiku jis jau nebeklebo- tymas. Skelbiama, kad velionis mai davė Vladas Vijeikis (Vi Valdybos iždininkui
Mečiui,
navo. Jau beveik penki metai paliko 316.258 dol.: akcijom Printing) ir Paramos krautuvė. 4259 So. Maplewood Avė., Chi
kaip klebonauja kun. Zenonas (stocks) 165.160 dol., paskolos Visą turtą pergabeno keturiais cago, III. 60632.
Gelažius, tebesirūpinąs išlaiky bonais (bonds) 72.021, grynais dideliais sunkvežimiais Juozas
Vincentas Liulevičius
ti parapiją lietuvišką ir sava pinigais 79,077 dol. Velionies
rankišką, nors kardinolas siūlęs valia, palikimas paskirstytas li
PROVIDENCE, R. I.
paversti teritorine. Ši lietuvių goninėm, prieglaudom, vienuo
bažnyčia, statydinta a.a. kun.
6000 dol. bažnyčios dažy lamacijomis pradžiugino senus
lynam, bet ne lietuvių. Savo
M. Vitkaus dar 1915 metais,
mui. Pirmą syk čia šv. Kazimie ir jaunus. Providenciškiai dė
paties
kurtąją!
parapijai
paliko
yra miesto centre (2123 Park
ro parapija nuo jos įsteigimo kingi bostoniškiams už tokią
Avė.), bet nedidelė, užtat net tik 300 dol. Parapijoje buvo gavo tokią gausią auką, kurią- gražią programą. Parapijai liko
(v.)
ir parapijos kūrėjo laidotuvėm išklebonavęs 40 metų.
paaukojo senosios kartos lietu- pelno per 400 dol.
viai Zigmas ir Jenny Cilciai. Jie
Dail. Juozo Pautieniaus kū
atvykę Amerikon prieš 60 me rinių paroda bus čia parapijos
tų, turi du sūnus, kurių vienas salėj lapkričio 21 ir 22 dieno
yra ligonis, apsirgęs tarnauda mis.
Parapijos mokyklą šiemet
mas antram pasauliniam kare.
Ši didelė Cilcių auka džiugiai lanko 87 mokiniai.
nustebino visus Providence lie
Liet, skautų tėvų Komitetas
tuvius. parapija ir klebonas lapkričio 28 d. A.L.P. Klubo
yra jiems labai, labai dėkingi. salėj ruošia pasilinksminimą
Dieve jiems atlygink!
su menine programa.
Buvęs parapijos choro daly
Parapijos vakarienė sekma
dienį. lapkričio 8 d. praėjo la vis, veiklus vytis Vytautas Sa
bai sėkmingai: dalyvių buvo ar vickis veda Sheila Flanagan.
ti 200. programą išpildė solis Vestuvės įvyks Porthmouth. N.
tas Povilavičius iš Dorchester. Hampshire. lapkričio 28. V.M.
akompanuojant p. Keršylei iš
Worcesterio, mažieji tautinių
— Nijolė Saladžiūtė iš Rošokių šokėjai vadovaujami O.
Ivaškienės, muziką palydint L. chesterio ispanų kalbos studi
Jakutytei, pašoko tautinių šo juoti išvyko į Buenos Aires.
SKAUTAI AKADEMIKAI Los Angeles mieste patventino jsigytaą vėliavą.
kių. o Bostone pasižymėjusi de- Argentiną, ir sustojo pas savo
klamatorė Birutėlė savo 3 dek- tetą dr. Aldoną Kavaliauskienę.
Patventino dvasios vadas kun. A. Valiutka. Nuotraukos L. Kančausko.

visuotinis suvažiavimas bus lap
kričio 26-29 dienomis Detroi
te, Mich. Suvažiavime paskai
tą skaitys iš Šveicarijos atvy
kęs prof. J. Eretas.
— Kun. J. Kidykas, S.J., gy
venąs Sao Paulo, Brazilijoje,
nuo lapkričio 1 perėmė reda
guoti “Mūsų Lietuvą”.
— Aldona Stempužienė lap
kričio 18 išskrido Į Vokietiją,
kur Stuttgarte išbus apie ketu
rias savaites, įdainuos lietuvišką
plokštelę.
— Naujų kalėdinių atvirukų
galima gauti Darbininko admi
nistracijoje. Atvirukai lietuviš
kos nuotaikos, dviejų spalvų,
tekstai įrašyti lietuviškai arba
angliškai. Šeši skirtingi pieši
niai. Dvylika atvirukų su vokkais — 1,50 dol.

Ieškoma. Stasė PilkauskienėStasiūnaitytė, duktė Ulijonos
Stasiūnaitienės - Mockevičiūtės,
gyvenanti Jurbarko apylinkėje,
Lietuvoje, ieško: Adomo Velmuso ir Onos VelmusienėsMockevičiūtės, taip pat jų sū
naus Adomo Velmuso, gyvenu
sių 1923 metais Brooklyn, New
York. Rašyti: John J. Butkus,
34 Park Ter. Bridgeport, Conneetieut 06604.

Am. Liet. Taryba
(atkelta iš 3 psl.)
8) dėkoja lietuvių visuome
nei už Alto ir jo darbų rėmi
mą; reiškia padėką šį Alto suva
žiavimą sveikinusiem; siunčia
gerus sveikatos linkėjimus M.
Kižytei;
9) konstatuoja, kad Ameri
kos Lietuvių Taryba, užsibrėž
dama Lietuvos reikalams gyvy
biniai svarbią konkretaus dar
bo programą, neabejoja lietu
vių visuomenės gausiu pritari
mu ir finansine parama, nes
Lietuvos laisvės kovai lemtin
gų projektų įvykdymas priklau
so nuo mūsų visų vieningo nu
sistatymo ir talkos. Lietuvių
tautos laisvės troškimo efekty
vus ir konkretus iškėlimas JV
turėtų būti įvykdytas.
Alto Biuras

ser Tours

THANKSGIVING
TOURS
SPECIAL 4 DAY
WEEKEND TOURS

WILLIAMSBURG

$53M

A florinus eicursion in the 01d South.
2 nifhts in Williim$burt.

OAK N’ SPRUCE

*64°°

A delithtftil Holiday nreekend at this
beaotifiH Berkshire resort. Ali meals.

FINGER LAKĘS

$67M

Features Pennsylrania Crand Canyon.
Corning Class Center A 5 meals.

AMERICANA

s63°°

A florinus New England Thanksfivinf. Rate includes 3 meals.

The aflinclasire price cevers delute
motor coach transportation. first
class hotels with bath. goided sifhtseeinf. all admission fees and meals
where indicated. Tears depart Thorsday morninf, Norember 20 and re
tam Svnday eveninf, Nevember 29

DAY THANKSGIVING
DINNER TOURS

1

YOU» CHOICF OF 11 SIO50
FAMOUS RESTAUP ANTS •»>
LarenOer Hatl. Bucks Co., Pa. (te.
1:30 am); Hillside Inn. Narrnnsburf. N. Y. (l». 9 00 a m.): H.eh
Point Inn, Mt. Fotono. Pa. (l». b 00
am.); Mermaid Tavern. Stratford.
Conn. (l». 930 a.m); Chimney Corners. SUmforp. Conn
(l». 10:00
a.m.); Yankee Sihrersmith Inn. Wa»lHiftord. Conn. (te. 9:00 a m.); linden Hoose. Crtenwood lake. M J.
(Ir. 10:00 a.m.); Motei on the Moontain. Softem, H. T. (l». 11:00 a.m);
Motei Binfler (l». 10:00 a.m.); Cherry Hill Inn (Ir. 10:00 a.m.); Thru«ay Motor Inn (l». 0:30 a.m.1.
Sr« T.«r Tr.».l *e»"' *•

CASSER TOURS
203 W. 41 St.-OWyont O-IOOO
NtWAA( OFFrCf
JO Commeree lt.201 Mt « SJJt

N. Yorke
surengė

veldyba Apts salėje Broo•amaldų, lygiai
Oa
, ą*le*esusr.’nko aetnaFža New Yorim ir Nev Jes$ey
tįstarių.

Katalikų

Federacijos

-tapybos pirmininkas P. Ąžuo
las atidarė šios dienos šventės
iškilmes, pakviesdamas dvasios
vadą kun. A Račkauską sukal
bėti maldą. Po to stud. L Sandanavičiūtė padeklamavo Kris
taus Karaliaus ' garbei “Kara
lius, Kristau, tu tautu”. Pag
rindinė kalba buvo kun. A.
Paūkaus. Prelegentas savo kal
boje palietė šių dienų žmogaus
pasidavimą medžiaginiam gyve
nimui, kurį ypač siūlė ir siūlo
nacizmas ir komunizmas. Pa
saulio Valdovai palieka legendarinis.

KAPITONO f

Prelegento kalba buvo labai
kruopščiai-paruošta, mintis gili,
klausytojams labai patiko, kai
kurie, minėjimai
pasibaigus, ■
tuo klausimu dar tarp savęs
vičius. Atsilankė taip pat kun. kalbėjo.
Po paskaitos buvo meninė
M. Tamulevičius iš šv. Kazi
dalis, kurią atliko lietuviškas
miero parapijos.
Prie vakarienės suruošimo
pirmoje eilėje prisidėjo būrelio lis pasiryžęs prieš Velykas su
valdyba. Pažymėtina uoli dar rengti koncertą, kurio progra
buotoja V. Kilienė su vyru, mą atliks gimnazijos choras.
Snarskiai, Tamošauskai. BūreSvečias

‘ataitis, dr. P. Vileiim, J. Jurgita su žmona. Nuotr. R. Kisieliaus.

PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOS RĖMĖJAI
Worcecter,

-

Mas*.

— Lietu

vių pranciškonų gimnazija ge
rai organizuotą rėmėjų būreli
turi VVcrcestery. Jam priklau
so abiejų parapijų lietuviai ku
rie įvairiais būdais padeda mo
kyklai. Narių skaičius vis au
ga. Jų dabar yra per 100. Gim
nazijai parama teikiama nario
mokesčiu ir gautu iš parengi
mų pelnu. Būrelis iki šiol yra
nupirkęs gimnazijai vertingą
pianą, svarbią virtuvei mašiną
ir kitais būdais prisidėjęs prie
jos gerovės. Netrūksta ir atei
čiai sumanymų. Būrelio orga-

VYRAUJANTI
KRAUTUVĖ
Dovanų ir įvairių reikme
nų — įvežtu i$ Vokietijos
Gausus visiem didžiai reikalingi)
prekių sandėlis

KALĖDŲ
DOVANOS
vra mūsų specialvbė:

VOKIŠKAS PORCELIANAS
Kavos ir arbatos puodukai
įvairiu vaisių džiovintos žievės
Saldummai - Pvragaičiai
Įvairios lėkštės
Papuošalai, vazos, peleninės ir 1.1.
Kavos servizai, sausainiams dėžutės
Visame pasauly žinomos
ROSENTHALIO STATULĖLĖS
Tikri gintarai
Vokiškos rašomosios plunksnos
Importuoti švino kristalai ir
spalvoti romėniški

KRISTALAI
Elegantiški stiklo išdirbiniai
Muzikos dėžutės, alaus taurės
Schwarzwaldo laikrodžiai
Meniški keramikos išdirbiniai
Originalės Hummel figūrėlės
Solinger plieno gaminiai
WMF metaliniai dirbiniai
Namų apyvokos reikmenys
kosmetika ir kt.
Didžiausias pasirinkimas vokišku
KALĖDINIŲ KORTELIŲ

W. H. VVARNECKE, Ine.
Das Geschenk - & Importhaus
1239 LEXINGTON AVĖ.

(tarp 86 ir 87 Sts.)
New York 28, N.Y.; LE4-4877

Atidaryta iki 9 vai. vakaro.

nizatorius yra muz. Z. Snarskis.
Lapkričio 8 d. šv. Kazimiero
parapijos salėje gimnazijos nau
dai suruošta vakarienė. Atsi
lankė virš 200 žmonių. Progra
mą išpildė patys gimnazijos mo
kiniai, atvykę iš Kennebunkporto. Dailiai pasirodė su dai
nomis gimnazijos oktetas, va
dovaujamas Tėvo Bernardino
Grauslio. Vakarienės programą
savo žodžiu pradėjo būrelio
pirmininkė V. Kielienė, pa
kviesdamas pirmininkauti Z.
Snarskį. Po programos buvo lo
terijų, iš kurių taip pat turėta
pajamų. Vakarienės pabaigoje
padėkos žodi tarė pranciškoną
provincijolas T. Leonardas Andriekus, džiaugdamasis, jog tai
vienintelis organizuotas gimna
zijos būrelis, išaugęs jau į di
delį buri, ir dėkodamas vi
siems už pagalbą mokyklai. Iš
Kennebunkporto į vakarienę
dar buvo atvykę T.T. Steponas
Rapolas ir Augustinas Simaha-

PADĖKA

A. a. Elenos Vyžienės šeima,
giminės ir draugai nuoširdžiai
dėkoja Moterų Vienybei, Lietu
viu Susivienijimui, Moterų Pagelbinei, Piliečių Klubo Maspethe, Lietuvių Moterų Atstovy
bei. Lietuvių Moterų New Yor‘ko Klubui, Pasaulinės Parados
Lietuvių Komitetui ir visiem
kitiem už daugybę užprašytų
mišių, ir už užuojautą, išreikš
tą mums šiuo skaudžiu momen
tu, taip pat, už gausias ir
gražias gėlesA
* Nepaprastai esame 'dėkingi
Bell Telephone bendrovei
ir
jos prezidentui (čia dirba jos
anūkė Elena Kuiber) ir deka
nui ir profesoriam George
Tech universiteto (čia profeso
riauja jos žentas) už nuošir
Norwcod, Mas*.
Lapkričio
džią užuojautą.
22 d. įvyks šv. Jurgio — lietu
Esame dėkingi kun. Boegle,
vių parapijos įkūrėjų pagerbi
šv. Anselmo par. už suteikimą
mas. Ta diena 10 vai. ryto bus
aukojamos mišios už mirusius
Kad būtų linksmiau
parapijos įkūrėjus ir sakomas
pritaikytas pamokslas.
Patarimai

Pagerbsime parapijos įkūrėjus

Po pietų 5 vai. bažnytinė
je salėje bus pagerbiami gyvie
ji tos parapijos Įkūrėjai. Ta
proga bus vaišės su menine
programa. Vaišių metu, maistu
aprūpins ir patarnaus restora
no tarnautojai, todėl reikalin
ga iš anksto žinoti dalyvių
skaičius. Malonai kviečiam vi
sus. ka:? galima greičiau Įsigyti
bilietus ir gausiai dalyvauti mū
sų parapijos veteranų pagerbi
me.
Rengėjai

Aktorė Zsa Zsa Gabor sykį
buvo moderatorė
televizijos
programoje, kur buvo svarsto
mas vyrų ir moterų santykis.
Pirma kalbėtoja pasisakė nu
traukianti sužadėtuves.
Bet
ji esanti gavusi iš sužadėtinio
dovanų, — sabalių kailius, dei
mantus, elektrinę krosnį,
ir
Rolls-Royce automobilį. Ką ji
dabar turinti daryti — klausė
moderuotoją Gabor. Ta
ne
mirktelėjusi atsakė: atiduok
pečių”.

paskutinių sakramentų ir už jo
nenuilstamą ir rūpestingą ligo
nės lankymą, mūsų giminaičiui
kun. J. Barkui, T. P. Baniūnui,
kun. S. Valiušaičiui ir kun. L.
Jankui už jų mums labai nuo
širdų patarnavimą. Reiškiame
padėka J. Garšvai už laidotu
vių globą ir visiems atsilankiusiem į Ridge Chapel ir palydėjusiem į Šv. Jono kapines. Ka
pinėse ji buvo ^paguldyta šalia
•savo mylimo vyro Juozapo, ku
ris jau 33 metai kaip čia ilsisi,
ir šalia jos motinos. M. Zarskienės, kuri jau 17 m. kaip čia
buvo palaidota. Norime išreikš
ti mūsų dėkingumą giminai
čiui Juozui Lubinskui ir Vin
cei Jonuškaitei-Leskaitienei už
gražiai sugiedotą ‘ ‘Viešpaties
Angelas” kapuose.
Mes jos dūkterys, Elena Kulber, Birutė Hoff, Aldona Eichler ir sesuo Antoneta Binkius
ir mūsų šeimos dar kartą dė
kojame lietuviškai spaudai ir
J. Stūkui lietuviškos radijo va
landėlės vedėjui, (šios radijo
valandėlės ji mėgo klausytis,
būdama gyva), kurie skelbė ir
rašė apie jos mirtį.

New

Jersey.

Didesne

Adolfo SČHRAGERIO

dauėu-

Vtaninteita atstovas Amerikoje šiv vokiškų
svečių kambario spintų

dentai ateitinin&ai. bet tarp jų
buvo skautų ir vyčių. Buvo suvaHintas Pažaislio Vieų’rohnn g
Lietuvoje padavimas “Brolio I

Jono sapias”, kuriame pavaiz- I
duota žmršų sąžinių- dvasių I
skendai ir prisinaHnimai Pa- į
šaulio Valdovui ir Teisėjui — |
Kristui. Vaizdelio ižangą skai- |
tė stud. S. Gedvilaitė, padekla- I
nurodama naMigai P. Vaičiūno į
‘ ‘Ateis diena* ’. Kanklininkės,
vaidilutės, vadovaujamos
T.
Dzikienės, paįvairino vaizdelį
oa'kambindamos “Pulkim ant
keliu” ur “Jėzau, pas mene at
eiki”. L’bai įspūdingai Kris
taus karaliaus minėirmą užbai
gė mažo i i R. I eleivaitė solo pa
giedodama vieną posmeli “O
Kristaus, pasaulio Valdove”.
Ją pasekė visi susirinkusieji, ir
taip šventės minėjimas, šia gies
me buvo baigtas.
Bažnyčioje pamaldų metu su
a
savo vėliavom dalyvavo Pa
saulio Liet. Katalikių Organiza^
cijų Sąjunga, Kat. Moterų 29
kuopa. New Yorko studentų
ateitininkų d - vė ir mokslei
viai ateitininkai, kurie dalyva
vo organizuotai.
A L. Katalikų Federacijos
New Yorko
ir New Jersey
apskrities valdyba nuoširdžiai
dėkoja paskaitininkui kun. A.
Paškui ir jaunimui su jų vado
vais, ir visiems tiems, kurie šio
kiu ar kitokiu būdu prisidėjo
prie to minėjimo parengimo.
K.

■t

-■. (

Z j-'.:”':

D
A

Mes turime visokiausių vietos gamybos baldų. Mūsų specialybė
importuoti tik geros kokybės baldus iš Vokietijos ir kitų Europos
vietų.

33S East 8Gth SU N. Y.C.
Tarp 1st ir 2nd Avenue

•

TR 9-0400

Atidaryta kasdien nuo 9 v.v.; antradieniais ir šeštadieniais 9-6 v.v.

TIK

VIENAS

DOLERIS

Kas prisius 1 dol. su nauju adresu, gaus
DARBININKĄ susipažinti iki šių metų pa
baigos. Kas prisius 5 dol., gaus vienėriem
metam.
Kviečiame pasinaudoti metų pabaigos
papiginimu ir užsakyti DARBININKĄ sau
arba artimiesiem. Paraginkite draugus
bei pažįstamus arba prisidėkite auka,
kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori
skaityti, bet negali užsimokėti. Prašome
pasinaudoti užsakymam šia atkarpa.

PADĖKA

DARBININKAS

Nuoširdžiai dėkojame gimi
nėm, draugam ir mūsų šeimos
artimiesiem už išreikštą užuo
jautą mums, mūsų brangiam tė
veliui mirus.
Mūsų tėvelis Jurgis Wolotoski, gyv. 70-16, 60 Avė., mirė
spalio 30, sulaukęs 78 metų. Pa
laidotas . iŠ Apreiškimoi bažny
čios lapkričio 2.

910 WILLOUGHBY AVĖ., BROOKLYN 21, N. Y.

Nuliūdime paliko sūnų Vin
cą, marčią Mildred, dukterį Ag
nietę Reziz, kuri yra Moterų Pi
liečių Klubo Maspeth pirminin
kė, žentą Frank, 5 anūkes ir 6
anūkus.
Norime išreikšti gilią padė
ką kun. J. Pakalniškiui, kun. A.
Račkauskui ir kun. B. Kruzui
už atlaikytas šv. Mišias. Taip
pat esame dėkingi Moterų Pi
liečių ir Vyrų Piliečių klubam
Maspethe, Šv. Onos draugijai
Maspethe ir laidotuvių direkto
riui Petrui Rogers.

Prašau siųsti laikraštį adresu:
Vardas ir pavardė

Adresas
Užsakė

Siunčiu už prenumeratą $

t Siųskite į Lietuvę ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS ■
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei.
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine.

Duktė A. Rėžis

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCEY, N. Y. C.
206 East 86th Street
(tarp 2 ir 3 Avė)
New York. N. Y.
Tel. RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Vollmer
nuo 4 vai P P.
Užkandžiai iš nuosavos virtuvės
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė

KASDIEN KONCERTAI

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.

į
Į
į

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

Z

Išeitį surado

B"' ■
■

j

4. Patikrink, ar toji firma yra oficialiai įgaliota
5. Ieškok firmos, kuri šios srities biznyje jau veikia virš
30 metų. Ieškok ir rasi:

; GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
-

Pagrindinė įstaiga: 716 WALNUT ST.
PHILADELPHIA. PA. 19106
Tel : WA 5-3455

Pasikalbėjimas su žmona

Jis: Brangioji, kiek dabar lai
ko?
Ji pasuko lovoje galvą į sie
ną ir atsakė: Nežinau, nematau
žadintuvo.
Jis; Klausyk, ar tu žinai, kad
tu esi gražiausia moteris pa
sauly?

Tel. AL 44319 • 200 Oreherd Sf, New York, N.Y. 10002

- VERTINGA KALĖDINĖ DOVANA Vienintelė pasaulyje kanklių plokštelė

LIETUVOS KANKLES
tarp 14 įvairių Betuviškų melodijų ir kalėdinė giesmė Sveikas Jėzau
Užsakymus priimame iki gruodžio mėn. 2 d.
kartu su money order ar čekiu:

I17 ORCHARD ST„ N. Y. C.

Td. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
19700 RENWOOD AVENUE, EUCLID, ORIO, 44119

STEREO $4.95

WEISS & KATZ, INC

tu -n 33.95

•
•
•
•

Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
Audiniai angliškos ir vietinės vilnos. Šilko, medvilnės
Specialiai žemos komos siunčiant audinius į užsienį
Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau
patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

Ji: Dabar pusė po aštuonių.

1

3. Įsitikink, kad toji firma samdo patyrusius tarnautojus
jūsų užsakymam tvarkyti

'

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

’ i i*'*

2. Naudokis patarnavimu patikimos firmos, turinčios geriausią reputaciją

'ŽIBURIŲ” Spaudos Bendrovės valdybai, 941 Bundas Street West,
Toronto 3, OnL, Canada

Vilnonis medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europa* Užeikite ir įsitikinsite:

-

r"

.

Prancūzijos buvęs preziden
tas Coty lankėsi abstraktinio
meno parodoje. Koresponden
tas tuojau su klausimu: ar pre
zidentas suprantąs šį meną?
Prezidentas su atsidūsėjimu at
sakė: “Visą savo gyvenimą pra
leidau. iki supratau, kad nerei
kia stengtis visko gyvenime su
prasti”.

IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

galimybė mokytis linotipininko darbo. Rašyti —

■

A-

Parodoje

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSU ARTIMIESIEMS

I

‘

i' .

1. Nutark, ar nori siųsti siuntinį iš čia. ar užsakyti, kaip
automobilį, motociklą, siuvamą mašiną, televizijos apa
ratą. arba užsakyti maisto siuntinį

LINOTIPININKAS IR SPAUSTUVĖS DARBININKAS,

/

savo draugams į U. S. S. R.,
pasirink saugiausią kelią: —

‘Žiburių” spaustuvei reikalingi:

,

Kuomet galvoji apie
i siuntimą dovany

Skautų stovyklose po pamo
kos apie pirmąją pagalbą buvo
klausinėdamos stovyklos skautukės: “Ką tu darytum, jei vai
kas imtų ir nurytų raktą nuo
kambario?” Sumani mergaitė
greitai atsakė: “Tada aš lipčiau
į kambarį pro langą”.

I »T| l

I 1—■

tarife

ratas,

šachmatininkai

M.

Vladas Karpuška užtikrina da
lyviam nakvynę, dovanas visų 8’/j. Buvo 12 dalyvių.
klasių laimėtojams, jiems žada
ma atlyginti kelionės išlaidas.
gom, įskaitant Illinois meistrą
Povilą Tautvaišą,
Palčiauską, Jakštą, Jankauską, Narkevi
čių, šalkaudcą, Karpušką ir ki
tus. Pažadėjo dalyvauti dr. A.
Nasvytis iš Clevelando, Makutėnas iš Indianapolio, Žukaitis
iš Daytono, Škėma, Gihrydis iš
Detroito, pora bostoniškių. žo
džio laukiama iŠ Vaitonio, Ža
lio, žižio, N.Yorko k kitų kanadiškių. Pirmenybių nugalėto
jui skiriama simbolinė Lie
tuvos dovana, sirioirta prof. Ig
no Končiaus iš juodo ąžuolo,
gauto iš lietuvos. Praeitą kar
tą šią dovana Clevelande lai
mėjo Povilas Tautvaišas.
Ignas Žalys iš Montrealio įkeltas į JAV meistrų klasę! Jo
ratingas 2211. Jis puikiai pasi
rodė š.m. JAV atvirose p-bėse
Bostone, baigdamas, kaip ge
riausias iš visos Kanados daly
vių. Spalių mėn .jis laimėjo
Quebeco provincijos p-bes.

riame telpa trisdešimties lietu
vių dailininkų kurmiai, sutelk
ti pranciškonų vienuolynuose,
tik ką išėjo is spaudos. Gražiai
išleistas, 126 psL Pauliaus Jur
kaus redaguotas. Įvadas, para
šai ir biografijos angių kalba.
Ptote dovana draugaus, nekal
bantiems lietuviškai. Kaina .6
doL Galima gauti adresu Dartnnmkas, 910 WHloughby Avė.,
Brooklyn 21, N.Y.

JOHN F. KENNEOY
May 29, 1917 — Nov. 22, 1963
ADCO PLUMBING A HEATING
CORP.
Alterations and Repairs—Ali Work
Guarranteed. Authorized Brooklyn
Union Gas Co. Dealer.
2005 StilNveR Avė, Brooklyn, N.Y.
Co. 6*4399
OLSON BROS. MACHINE TOOL
ANO SAW CO.
New Address: 32-33rd St.—Brook
lyn. N.Y.—Zip Code 11232. Manufacturers of Industrial Mechanix
A Hardware Blades Tel. 80 S-3554-

In Memory of Our Betoved

John Fitzgerald Kennedy
May 29. 1917 ---------- Nov. 22, 1963
JEROME WEINBERG

tuviai sužaidė lygomis su ly
gos čempionais — Harvardo
universitetu 2% 121/! Gedimi
nas Šveikauskas nugalėjo Har
vardo šulą P. Bierlein, Algis
Maskaitis, K. Merkis ir latvis
Juris Ozds, kuris talkina mūsų
vyrams, pelnė po pustaškį. Ki
tose rungtynėse su stipriu BoyIston klubu vėl sužaista lygiom
2V^. Šveikauskas sudorojo pe
tį stipriausią Massachusetts mei
strą John Curdo, A^ps Makaitis baigė lygiom su kitu meist
ru S. Brandweinu. A. Leonavi
čius. įveikė Yaffa. Lapkričio
20 d. Lincoln Sylvania atvyks
ta rungtynėm į So. Bostono
Lietuvių PiL Draugija. Rungty
nių pradžia 8 v.v.

Vilniaus komanda laimėjo
Lietuvos komandinės p-bes su
32*4 tš. iš 40 galimų. Seka
Klaipėda 24’Zj, Kaunas 24, Šiau
liai 22į4 tš- 8-9 v. liko Telšių
k Kapsuko komandos. Iš pavie
nių geriausiai pasirodė I len
toj Vistaneckis, antroj — Bastraitis, trečioj — Misiimas.
(Reshevsky,
Benko, Saidy, Bisguier, D. Byrne, Addisson) įveikusi Lenkiją,
Britaniją, Portugaliją, Turkiją,
Iraną, įėjo į baigmines šach
matų olnnpiados varžybas, Tel
Avive. Baigmėje 14 komandų.
JAV

komanda

J A Y Pastry Shop for your holiday
needs “The finest in Italian pastry”
Cakes beautifully decorated for anniversaries, birthcteys, weddings —
oven fresh, bread, rolls, cookies,
“dietetic cookies”. Phone orders accepted WE 3-0970. 2318 Arthur
Avė., Bronx, N. Y.

SERVICE

PAINTING & DECORATING
Start your Christmas Holiday
Ali work done at reasonable rates
AU work guaranteed
Special consideration to
religious groups
Call 345 -3929

(Brome * VVestchester) WEBSTER
Glaša A Shade Co. 3164 VVebster Av.
(cm*. 205th SL) Bronx. — Window
shades stock and custom made in
holidays. Decorater colors and materials woven wood shades, problem

CaD: OL 5-5195.

ŠM AVttNUB M

RmIEsM*

"ritetotheBtSnMfctr

Labai stipriai atrodė Varnius

ing service — Cluba, Sodeties, Re
ligious Grotum. Two new Ballrooms

(cor. White Platoa Rd.), Brase, NT

mirus, jo žmoną, sūnų, dukrą ir gimines užjaučia ir
kartu liūdi
STA MFORDO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 už akrų

neapsipratęs su vidurio puoli
ko vieta.
Pirmą, mūsų įvartį netikėtu,
žemu šūviu pasiekė Masso. Vie
nintelė vartininko Jankausko
klaida per visas rungtynes, ir
jau 1:1. Trampas iš susigrūdi
mo įšovė 2:1,
Antrame kėlinyje mūsiškiai
turėjo keletą progų, bet jų ne
išnaudojo. Geriausią progą pra
leido Trampas, nepataikęs su
galva įmušti kamuolio į tuščius
vartus. Rungtynių gale priteisia
mas mūsų naudai 11 m. baudi
nys. Iš tikrųjų kamuolys atšo
ko nuo Malinausko peties, ne
■nuo rankos. Nors mūsų žaidikai protestavo, teisėjas spren
dimo nepakeitė. West NY ne
laikomu šūviu pasiekė lygiųjų.

Paskutinės rungtynės LAK
eilėse žaidė mūsų abu Amigai.
Masso ir Gennaro pareiškė no
rą žaisti jiem artimesnių tautie
čių eilėse. Mūsiškiai jiem sun
kumų nedarė, ir dar tą patį

pagnes. Order your hotiday supplies
searly. Holiday gift wrapped — We
deliver. Call SU 5-2644. 2484 Mer
rick Rd., Bellmore, LT.

The finest tribute you can give them
is a florai gift whether it be Thanksgiving, Christmas, or Nevr Year..
Weddings, Proms, Funerals. Depend
upon E. Frank - Ftortets, 152 Montague St., B’klyn, N.Y. We deliver.
Flowers vrired anywhere. Phone orders welcome — Call MA 4-3975.

Corning for the Holidays or Vacationing in N.Y.C. ? For Tours whėn
m N.Y.C. CaU LT 1-2828
CRO8S ROADS SIGHTSEEING
CORP..
Escorted Lecture Tours Via Air
Conditioned Buses, Special Conside
ration to Religious Groups A Societies. Make your Reservation now!
1572 Broadway
New York City

jo net 18 žaidikų. Mat, buvo

•Mūsiškiai pralaimėjo 3:4 (1:2).
Mažučiai šeštadienį įveikė
pirmenybių rungtynėse bava
rus 1:0.
šį sekmadienį mūsų abi seniorų komandos žaidžia White
Plains. N.Y. Pirmosios koman
dos pradeda 2:30, rezervinės
12:45. Pirmame rate iš jų na
mie laimėta 7:1, bet dabar mū
siškių laukia sunki diena.
Mažučiai šeštadienį 3 vai.
žaidžia pirmenybių rungtynes
su BW Gotschee B komanda,

Mažučiai šeštadienį 3 vai.
žaidžia pirmenybių rungtynes
su BW Gotschee B komanda,

210 E. 86th St and 3rd Avė.
Nevr Y<»1t City
RE 4-7335
Treat Youraetf to tikę Best
CONTINENTAL. FOOD

Iroms Uk

nfty years fn the tahd mmlhesa

K. M. LEEOt —LAKE ROMKORKOMA, L. I.

Am*

Woodkaven 21, N. Y.

Tel VI 7-4477

REX RESTAURANT

Be jaukaus

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

CHINESE-AMERICAN CUISINE
at its very best
Wtoes and Uquors
Facilities for small private Parties
Membcrs ot Dtners* Club
For resarvatiens can HA 3-5637

KAY-LAURE’

VMS 6ARDEN TAVOM
VYTAUTAS BELECKAS

CHRISTMAS CARDS
Outstanding Buy —

Christmas Greeting Cards
Boxed Assortments Soiid Packs &
Bulk Ooseotots at very low prices.
Case lots only. No samptes ptease.

Write for brochure

CASNER A SOMER

KAY-LAURE’

622 Broadway — CaD AL 4-7850.

SCHOOL OF BEAUTY CULTURE
New Classesstart every Monday
8 Duffy Avenue
Hicksville, N.Y. • OVerbrook 1-5313

SERVICE

ARTHUR W. OVERTON Funeral
Home 172 Main St. (Merrick Road)
Islip, L. I., N. Y. Fully Air contfitioned, ampie parking space. Fot
integrity, dependability and ethics
call 516 JU 1-5065 Day ir Night
Serving the area for over 40 years.

ZAOR8KI Funeral Home a superior
funeral service minimum coet ėvery
wish oteerved newly renovated and
enlarged. When the need arises
choose a funeral service vrtth discretion 3023-Boulevard, Jersey City
NJ. — OL 3-2498. Air conditioned
Chapels anyvhere.

DtSPLAY XMAS SHOHNG
THE WONDERLAND SHOP
Largest seleetion of Religious Articles for Xmas in this area. Cbalice
& Ciborium, Bibles, Missals, Statues,
Rosaries, Cruclflx Medais. Reason
able prices — Come in look around'
Can FO 5-4414
2535 Decatur Avenue, Bronx. N. Y.

Visi kaltiniai siuvami mūsų stovyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami

(stote). GaMe pasirinkti iš ftidelb
atsargos karakulio, Aliaskos ruoao,
minko ir kitų dirbinių.

BICYCLESFOR XMAS
“Ūse our Lay Away Plan
8chwinn, EngHsh Rudge, RoBfast,

“Flace your order NOW.’

Tai: (914) 3-0532

CHRISTMAS TOYS

pas^riEsmmimo
•

CHotoea MSB

varžybos. Galima bus, be to,

lighters, Gtfts, Novelties, etc.: 2*44

dos, laimėjusios Knickerbockerio taurę ir. š. Amerikos lietuvių
futbolo pirmenybes. Jie visi
bus atžymėti vaiuro metu.

of $100,3300 or mom Bend sbOut %
depostt, balance COD. AU mefduS*
cttoe new — Ist guality. Wrtte fW
catatog: Paul Coben Co, 119 5th

lio WEST 28th STREET
NEW YORK* R. Y.

IMS MADI8ON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

WHTTE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ.

WoodhaVen, N. Y. 11421

Tel. Vlrginia 6-9519

Jack Tracy
Ateinantį ketvirtadienį, Pa
dėkos dieną, G. Washingtono
viešbutyje Manhattane bus di

RAYS UQUOR STORE
103-55 LEFFERTS BLVD.

2 East Jericho Tpke.

andeventog ..
classes
Refresher course

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-33-40 STAGG STREET
BROOKLYN, N. Y. 11206
*~ TeteM»s STaflfl 2-5938

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ
ners; supper. Authentic Cantonese
culsine, newiy decorated, air-conditioned. Special attention to religi
ous groups, sodeties, clubs, parties.
Mr. Chin your host; near Post Road
Theater, free parking; outgdng or-

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos
produktai urmu ir mažais kiekiais.
Kasdien šviežios -— namų gamybos
“Kielbassy”. 1927 Washtngton Avė,
Bronx 57, N.y,
TRemant 8-8193

For.A iReanty Ca*eer

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

Chinese Garden Restauraot HiBside

MEI TING RESTAURANT

New Classes forming July 6

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

147 East 6Mh Street—> TE 8-9739 į

ALBERT MAIER, INC.
PORK STORE

mus, Ypač pasigęsime Masso,
tas. Vadovui Klivečkai dabar
tenka nauja problema — visos
komandos sudėties pertvarky
mas.

TUXEDO BALLROOM

Atlotas

ŪMAUJANTI DEŠRŲ PRHCYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER

Arti {vairių darboviečių. Neparduodame vietos kur negalima

savo pinigus į auganti Long Istand — nepraleiskite šios auksinės
progos —

<7-09 fenuica

nėm pareigmn. Trampas dar

CHHaaa 2-1079

JUOZUI STRIMAVIČIUI

Inuirance

•

JOBfcPH RUtKOBKI

WAKEFIELD TERRACE

May 29. 1917 ---------- Nov. 22, 1963
CLASSEY CAB CORP.
625 E 137th St.
Braut, N.Y.

JOSSPH ANDRUSIS

•

davimas, apdnudoa^ IncomeTax utpUdymas. Mutual Funda — Pi-

CY 2-3959
In Monory at Our Betoved
President

HAVEN REALTY

BONAPARTE

.

HOLIDAY SHOPPING -

1* fea.),KY.

Užrikite • — įririMnrite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6

SALE VESTUVĖM. SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM
8aMle gali tilpti 100 dalyvių

1964 Mm lapkričio 17 d., ar. 77

ja. Priimtina ir vedusiųjų pora.
Kreiptis: Franciscan Fathers,
Greene, Maine — Tel. 9465511.
bs atkūrimo 46 metų

ių

^prasidės ne 5 vai. po pietų,
e kaip paskelbta Darbininko lapĮ kri&o 10 d. 75 Nr., bet 3 vai.
r popiet, nes vaidintojai prieš
[ kelionę nori anksčiau baigti
darbą.

šiam redaktoriui, likusieji re
dakcijos nariai šiuo mota toga

bus lapkričio 28 Careegie En-

savaitę.
LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDI
NIUI STATYTI NEW YORKE
AUKOJO:
Po 100 dd.
Lottie Ulrich — Brooklyn,
N. Y. |rašo savo mirusį tėvą
Joną Adomėną.
Kazimieras -Elena Velniai —

Po 50 dol.
Lucy Tiškus, Flushing, N.Y.
Jonas Matyckas, Richmond
Hill, N.Y. Įrašo mirusią žmo
ną Jadvygą.
Ignas Kazlauskas, Jackson

meryje buvo skelbta.) J. Audė
nas susirinkime negalės daly
vauti ir apie investacijos fontuo metu bus Vliko posėdžiai.
Vietoje jo pakviestas dafl. Pra
nas Lapė padaryti pranešimo
apie Lietuvą, kur jis lankėsi
šią vasarą._

drau
ge su savo vyru, taip pat dai
lininku, Lietuvoje buvo įsiren
gę savo kilimų ir audinių stu
dijas. Tokią studiją jie turi įsi
rengę ir dabar Kiųgston, Ont.
Canada. Ten, ramiame gamtos
prieglobsty, toli nuo didmies
čio triukšmo yra audžiami gra
žiausi liet tautiniai drabužiai,
kuriais puošiasi mūsų jaunimas
tautinių švenčių ir kitomis progomis. Aukštaitiškus, dzūkiš
kus ir kitus tautinius drabužius matysime jos darbų paro
doje lapkričio 27-29 Apreiški
mo parapijos salėje Brooklyne.

ANTROJO KAIMO

DaH. A. Tamožattienė

pasirodymą.

Programoje — keliolika
satyrinio-humoristinio po
būdžio vaizdeliu iš lietu
viško ir tarptautinio gy
venimo.
VIETA:

Showboat saleje
814 Jamaica Avenue
Woodhaven, N. Y.
Cypress Mills stotis
BMT Jamaica Line

LAIKAS:

lapkričio

21

PRADŽIA 7 v. v.

Po vaidinimo ŠOKI Al,
grojant naujam

estato prekybą.
Vitalis Žukauskas lapkričio
14 atliko programą Bostono li
tuanistinės mokyklos parengi
me, lapkričio 21 išpildo
programą Clevelando inžinerių
ir architektų sąjungos metiniame baliuje.

sis Faridas Maslauskas
šiuo
metu atlieka karinę prievolę,
tarnaudamas marinų daliniuo
se. Jo tėvai pirmiau gyveno
Hartford, Conn., o dabar Chicagoje.
Oficialus vestuvinis priėmi
mas įvyksta Valley View Houčio 20-22 dienomis New Yor se, Kenoza Lake, NY, kur gro
ke 71 Regiment Armory, Park ti atvyksta A. Starolio orkest
Avė. ir 34 St vyksta metinė ras iš New Yorko.
American Stamp Dealers Association pašto ženklų mūgė, ku
NEWARK, N. J.
rioje jau 8 metai iš eilės daly
švč.
Trejybės
parap. prieš
vauja N.Y. Lietuvių Filatelistų
Adventinis
blynų
balius ir šo
D-ja. Lietuviai lengvai pastebi
mi. Graži vytis kabo jų kanųje- kiai įvyks lapkričio 22 sekma
dienį. Pradžia 4 v. popiet.
ly-lounge, kaimynystėje su ĄBus ne tik skanių bulvinių
merikos paštu iš dešinės, kur
blynų,
bet k visokių gėrknų.
visad didžiausia spūstis. Gera
Nuo 6 gros gera muzika. Taip
proga tėvam ir jų jaunimui at
silankyti ir susipažinti su Lie pat bus ir kitų įvairumų. Pel
tuvos pašto ženklais ir jų isto nas skiriamas parapijos skolom
mokėti. Visi parapečįai draugai
rija. Pašto ženklų istorija yra
ir kaimynai maloniai kviečia
Lietuvos istorija.
Rinkėjas.
mi atsilankyti

Center pakvietė Nijole Valai
tienę dėstyti gėlių papuošimą
savo programoje, šis kursas
jau įpusėjęs, bet dėl parodyto
didefio susidomėjimo, bus vėl
kartojamas. Interesuoti užsakyti

orkestrui.
Norintieji gali užsisakyti

sta-

liukus iš anksto pas Feldą Ne-

New Yorko Lietuviu Veteranu skyr

‘ lapkričio 21 d.

Išnuomuojamas Woodhaveno
rajone butas iš 5’4 šviesių kam
barių. Skambmti: AX 6-8404

BROOKLYNE
rengia

LIETUVOS KARIUOMENES
Programoje:

•
•

Kalbės JULIUS SMETONA, pirmojo ir paskutinio
Lietuvos respublikos prezidento sūnus.
Dainuos NEW YORKO LIETUVIŲ VYRŲ OKTETAS
Šoks J. ^Matulaitienės TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE.

•

Veiks bufetas, vaišių stalai, gros graži šokių muzika.

•

Visi šio miesto ir apylinkių lietuviai kviečiami dalyvauti.

studentams $3.00

tik Šokiams $2.50
Šio vakaro pelnas skiria

mas New Yorko lietuvių
KULTŪROS NAMŲ
statybos fondui!

Rengėjai*

klebonas

Teresei Sakalauskienei, mo
tinai ir žmonai, mirus, dėkoja
me: Angelų Karalienės bažny
čios kunigams, šalinskų laido
tuvių įstatai, visiem draugam,
pažįstiūniem už gėles ir užpra
šytas mišias už velionės sielą,
užuojautas ir dalyvavimą lai
dotuvėse.
Veikmė paliko liūdesyje: vy
rą Juozą, dvi dukras: Česlovą
ir Ireną, du sūnūs: Albiną ir
Algimantą, keturius anūkus ir
dvi seseris, kuri viena gyvena
Lietuvoje, kita Cincmati, Ohio.
Liūdinti žeima,

Reikalinga
moteris namų ruošos darbams:
nuo pirmadienio iki penktadie
nio tik po pusę dienos. Geras
atlyginimas. Dėl informacijų
skambinti vakarais 516 HU
7-4596.
Great Neck, N.Y.

Auksas - sidabras - deimantai*
laikrodžiai
9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.
VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue
Brooklyn 8, N. Y.
—

Telef.

APpleflate 7-7083

C A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

41-40 74th Street
Jackson Heights, N. T.
Tek NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

SlffHBi AROMKKB
(ARMAKAUSKAS)
Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.
STagg 2-5043

FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS
Ucensed Manager
&. Uotary Public
660 Grand SL, Brooklyn 11, N. Y.

Joseph Garszva
231 BĖDFORD AVĖ.

J. B. SHALINS
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest P»rkway Stati**)
WOODHAVEN. H, Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikia ventiliacija
Tel. Vlrglnia 7-4499

THEODORE VOLMNM,
INC.
E. JOSEPH ZEBROW8KI
Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA

123 E. 7th 8L, New York 9, N. Y. ’
GRamercy 5-1437

KARTONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.

CARROL

Programoje:

•
•
•

Sporto darbuotojų ir sportininkų pagerbimas
Šokiai ir vaišės
Dovana už gražiausią vakarinę suknelę

RUDENS BALIUS

FUNERAL HOME

74 PROVIDENCE ST.
MFOFOMftVa MflOSu

Apsirengimas: Vakariniai rūbai (semi-formal)
Kaina: Į balių (vaišes) $5.00; tik šokiams $2.00.

namas iš 7 kambarių su moder
niškai įrengtu rūsiu. Vieta: 159
Highland Blvd. Brooklyne, N.
Y. Informacijom kreiptis tarp
5-8 vaL vakarais AP 7-2343.

LAIKRODININKAS

T«L BA 0-1181

mickienę — tel. Ml 2-2117.

Įėjimas $3.50

5

7 v. v.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

skambinkinte: 914 LY 1-9244.

Romo Butrimo

čio mėn. 29, sekmadienį, 4 vi.
popiet, Tautinės sąjungos na
muose. Visi jūrų skautai priva
lo būti su pilnomis uniformo
mis, nes inspektuos BSA at
stovai. Sueigon kviečiami tėvai
ir svečiai. Po sueigos kavutė ir
laužinė programa.
Spalio mėnesį Nemuno Tun
tas padarė dvi iškylas: vieną į
Baltuosius kalnus, N.H., ir
antrą kartu su keliais šimtais
BSA skautų į Mėlynąsias aukš
pranciškonų namams”, “Vieny tumas prie Bostono. Antrosios
bės” nuosmukis”, “Lietuvių die iškilos išlaidas padengė JAV
na k naktis pasaulinėj parodo laivynas (US Navy).
je”, “Vliko aplipdymas” ir p.
Lituanistinės mokyklos mo
Administraciniai “kaimiečiai kinių tėvai buvo sušaukę susi
tvarkosi daugiau negu demok rinkimą, kur išrinko naują
ratiškai — jie neturi forma valdybą. Taip pat nutarė, kad
laus vadovo ar režisieraus. Re šiais metais tėvai įsipareigoja
žisūrai talkininkauja Levis Ba- mokėti nuo kiekvieno vaiko po
rauskas. Vaidina R. Jurkūnai 45 dol. Šeima, kurios du ar
tė, R. Stravinskaitė, K. Alme daugiau vaikų lankys mokyklą,
nas, R Aninkevičius, V. De- privalės mokėti 55 dol. Šis nu
mereckis, R. Stakauskas, B. Ur statytas mokestis komiteto iždi
bonas ir R Vėžys.
ninkui P. Šimkui turi būti su
New Yorko ir apylinkių lie mokėtas dar prieš Kalėdas.
tuviai kviečiami gausiai į šį pa
Skaučių židinys šeštadieni
rengimą atsilankyti, ypatingai
nės lituanistinės mokyklos pa
dėl to, kad akademikai skautai
laikymui paaukojo 25 dol.
visą pelną skiria New Yorko
J. Kačinskas intensyviai ruo
lietimų kuRihras namų* staty
bai. Tad atsilankę ne tik pasi šia kalėdinę programą su Podžiaugsime įdomia programa, lymnia choru. Programoje: J.S.
bet taip pat paremsime ir šį Bacho > kalėdinė kantata Nr.
svarbų tėvų pranciškonų užsi- 142, -B. Britten ‘A Ceremony of
Carols” ir A. Vivaldi “Gloria”.
mąjimą.L
iChorui ir solistam akomponuos
dą.. Po programos šokiai, gro- kamerinis orkestras, koncert
jaut atnaujintam R. Butrimo meisteris Izidorius Vasyliūnas.
Koncertas įvyks Melrose Memorial salėje lapkričio 29 d. 7:30
vai. vak.

“ANTRASIS KAIMAS” ATVYKSTA Į NEW YORKĄ

KVIETIMAS

ANTROJO
KAIMO

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS
a) padeda Investavimų Fondų
Bėrus pirkti, b) sudaro planus
jaunesniem žmonėm sistematinlai 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

Lietuviu jūrų skautų Nemu
no tunto sueiga įvyks lapkri

Akademinio Skautų Sąjūdžio trumpų satjrrinio-humoristinio
pakviestas, lapkričio 21 d., šeš pobūdžio vMzdetių, kurių te
Regina-Ričardas Šlepečiai,
tadienį, į New Yorką atvyksta mas sudaro šiandieninio lietu
Linden, N.J.
Chicagos satyrais teatras “An viško bei tarptautinio gyveni
P.B. Walls, Detroit, Mich, 5
trasis kaimas”, kurio pasirody mo būdingi įvykiai. { tuos įvy
dolerius.
mas vyks Show Boat salėje, kius antrakaimie&ai žvelgia iš
Kad greičiau galėtume įgy
komiškos pusės, ką jau galima
Woodhavene, N. Y.
vendinti užsimotus planus vi.
Kas gi yra tas “Antrasis kai nuspėti ir iš škicams parinktų
siems aukojusiems maloni pa
mas”? Pirma, tai nėra tradici pavadinimų: “Meilė škotiškoje
dėka, gi kitus visus kviečiame,
niai suprantamas teatrais vie migloje”, “Juodosios piliulės”,
sięsti aukas: Buildmg F u n d
netas, kuris stato veikalą su / ‘ ‘Elektroninis > koncervatyvuFranciscan Monastery 680i
vientisa tabula dekoracijomis, mas”, “Preliudas į nulį” ir pan.
Bushwick Avė., Brooklyn, N.
Kad šio žanro teatrais pas
nuodugniu tam tikros minties
Y. 11221.
išryškinimu, šios grupės pasi tatymas yra publikos mėgiamas,
Vera Yomantienė iš New rodymas susideda iš keliolikos tuo abejoti netenka. Vien ChiLSS suvažiaviman Detroite
cagoje “Antrais kaimas” šį se
rengiamas autobusas. Norintie York City, NY, išvykdama atos
togom
į
St.
Petersburg,
Fla.
zoną davė jau 5 pastatymus, su
ji važiuoti New Yorke teskam
LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
traukdamas kiekvieną kartą
bina Visvaldui Gerdviliui tel. nepamiršo ir savosios aukos
CATSKHJ.UOSE
pilną
Hollywoodo salę žmonių.
100
dol.
kuriuos
paaukojo
AP 7-5132, New Jersey Kęstu
Lapkričio 21 d., šeštadienį Gi su gašfręte&ūs“kaimiečiai”
čiui Čižūnui tel. 274-0926 iki Lietuvių Centro statyboms New
lapkričio 20, penktadienio. Jei, Yorke. Pranciškonai dėkodami 3 vaL Obemburg, N. Y. St. vien lapkričio mėnesį aplankys
nebus pilno autobuso, nebus. už auką linki jai smagių Mary’s katalikų bažnyčioje su Detroitą, New Yorką ir Bosto
atostogų Floridoje.
situokia Violeta Milinaitė
nąvažiuojama.
Kiekvienam jįnie^te ši grupė
Faridu Maslausku.
Valerija Kazlauskienė iš Flu
stengiasi duoti 'randelių, kurie
Jaunoji
Violeta
gyvena
ir
shing, N.Y., dalyvavo puseseyra ypatingai aktualus tos ko
rės, a.a. Onos Ivienės (Jakima- dirba New Jersey valstybėje.
lonijos lietuviams. New Yorke
Jos
tėvas
—
Kostas
Mitinąs,
vičiūtės) laidotuvėse Dorchesgalime tikėtis jų interpretacijos
buvęs
Lietuvoje
žymus
futboli

ter, Mass. Jos vyras šioje apy
ninkas,
ir
motina
Ona
Mitinielinkėje yra plačiai išvystęs real
Akademinio Skautų Sąjū
džio New Yorko skyrius
kviečia rytinio pakraščio
visuomenę atsilankyti j
Chicagos satyrinio teatro

paminėjimo iškil-

(Padėkos dieną), 8 v.v.

PL 4-6757

PL4

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
HOTEL GEORGE WASHNGTON
23rd STREET A LEKINOTON AVĖ.
NEW YORK CITY, N. Y.

PRANAS VAITKUS

D. AVBtKA (LAK patalpose) — teL 450-2387
J. ANDRIU6Į (Draud. įstaigoj) — tel. VI 7-4477
NOTARY FUBLIC

iš Skrie
siu kambarių, su centraHmu
apšildymu ir šiltu vandeniu.
Išnomuoįamas butas

parko. Skambinti 849-7240.

LIETUVIŲ ATL1TŲ KLUBAS
gyvuojantis jau viiri^ū metų kviečia vinį

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

