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Prezidento John F. Kennedy metinės

10 CENTŲ

Vatikano II-jo susirinkimo trečioji sesija baigėsi
Savaitės įvykiuose daugiau Trijų sesijų praktiniai vaisiai šie: tautinės kalbos liturgijoje, vyskupų ir pasau
sia kalbėtas dalykas buvo Va
tikano H susirinkimo trečiosios liečių sustiprinta rolė, klimatas vienybei su kitais tikėjimais
sesijos darbai. Sesija, trukusi
10 savaičių, baigta lapkričio
22.
1. Pernai lapkričio 20 nutar
5. Visose trijose sesijose bu komybė nei šių dienų žydų
Trečioje sesijoje bendros te
Trijose sesijose svarstyti ir ta
vo stengiamasi išeiti iš Bažny tautai, net anų laikų visai žy mos “Bažnyčia moderniajame
priimti klausimai daugumas lie
lotynę kalbą žymioje mišių čios organizacijos į “modernų dų tautai.
pasaulyje“ svarstyti klausimai
tė Bažnyčios vidaus santvarką. dalyje pakeisti tautinėm kal jį pasaulį,“ siekiant vienybės su
Pastarasis pareiškimas dau kaip atominių ginklų, gimimų
Žymėtini, kurie turi praktinės bom.
kitų tikėjimų žmonėm ir spren giausia buvo garsinamas pasau kontrolės, tikėjimo laisvės pa
reikšmės:
Šiemet anas nutarimas jau džiant gyvenimo keliamas pro lio spaudoje.' Amerikos žydų liko be sprendimo ir atidėti ket
pradėtas vykdyti.
Siekiama. blemas. Pakvietimais dalyvauti organizacijų daugumas jį pri virtajai sesijai. Reiktų manyti,
kad tikintysis ne tik ateitų į sesijose, prisiimant tam tikrą ėmė su dėkingumu kaip pasisa kad kitoje galimoje deklaracijo
mišias, bet ir jas suprastų, o atsakomybę katalikų Bažnyčiai kymą prieš antisemitizmą. Izrae je apie tikėjimo laisvę bus pa
taip pat aktyviai dalyvautų ben už praeities religines nesantai- lio vyriausias rabinas sveikino liesta tikėjimo laisvė ne tik Va
kas, pastangom atsargiau for taip pat. Izraelio religinių rei karuose. bet ir komunistų val
droje aukoje su kunigu.
muluoti kai kurias savo tikėji kalų ministeris sutiko šaltai: domuose Rytuose.
2. Nutarimu, kad
mo ar organizacijos tiesas, ku esą žydai nereikalingi jokio iš
Bažnyčios vadovybę sudaro rios gali kelti nepasitenkinimo teisinimo; Koptų bažnyčios pa
vyskupų kolegija su popiežium, kito tikėjimo žmonėm,
triarchas Egipte Vatikano nuta
“Under God”
sustiprinta vyskupų kaip ko
buvo sudaryta palankus kli rimą pavadino “sionistų
są
lektyvo galia. Tačiau vyskupų matas, jei ne tikėjimų vienybei, mokslu” ir pažadėjo sušaukti
pasilieka
nutarimas būtinas yra pritari tai jų sugyvenimui, o kai kur koptų atstovų konferenciją, ku
mo popiežiaus, kuris vienas ir bendradarbiavimui.
Vyr. teismas lapkričio 23 at
ri priimtų “kontradeklaraciją”.
naudojasi neklaidingumo dova
metė skundą prieš New Yorko
(Tolerancijos ir susipratimo
na tikėjimo bei doros dalykuo dvasia kai kuriuos buvo nuve
teismo sprendimą, kuris pripa
se. . Vyskupų kolegijos galios dusi iki to. kad siekė sumen
žino, kad mokinių pareiškime,
JAV
ir
satelitai
PAULUS VI šaukia ir ketvirtą
sustiprinimas turės praktinės kinti pvz., Marijos kultą, kuris
kuriame yra žodžiai ‘ ‘under
sesiją.
Anksčiau skelbė, kad labiau God”, nėra prieštaravimo kons
reikšmės; jie galės tvarkytis pa yra nepriimtinas protestantam.
siai nuo Maskvos esanti nepri
gal vietos reikalavimus.
Tačiau deklaracijoje “De Eccle- klausoma Lenkija. Dabar jau titucijai.
Siundą buvo įteikę piliečiai,
Lėktuvas su 45 žuvo 3. Šioje sesijoje buvo nutar sia” popiežius Paulius Marijos Lenkija kaltinama, kad ji tevyk kurių
pavardės Joseph Levvis ir
rolę Bažnyčioje išlaikė toje pat do Maskvos ir Kinijos politiką
ta
Alfred
L. Klein.
Romos aerodrome lapkričio
aukštumoje,
vadindamas
ją
vi

skirti diakonais "pagyvenusio
prieš Ameriką.
Trys dešimtys valstybių buvo
sos Bažnyčios Motina, pri
23 TWA lėktuvas pakildamas amžiaus" vedusius vyrus.
Dabar jau skelbiama, kad la
prašę vyriausiąjį teismą
tą
susidūrė su sunkvežimiu ir
pažindamas jai išganymo rolę
biausiai nuo Maskvos neprik skundą prieš New Yorko teis
Tai
turi
praktinės
reikšmės
sprogo. Iš 73 keleivių žuvo 45.
tuojau po Kristaus).
lausoma Rumunija.
mo sprendimą atmesti. _
Tarp jų ir Dės Moines, Iowa, kai kuriem sakramentam admi
6.
Sugyvenimo
ir
bendradar

nistruoti tuose kraštuose, kur
— Valstybės dspartamen+as
vyskupas E.C. Daly.
kunigų trūksta. Taip yra loty biavimo klimato viršūnė buvo lapkričio 23 paskelbė, kad gen. SELEPINAS-SUSLOVASnų Amerikoje. Taip gali būti lapkričio 20 pareiškimas apie Taylor pareiškimas apie reika MIKOJANAS?
Netenka darbo
Sovietuose sustiprinta KGB
komunistų valdomuose kraštuo “nekrikščionių tikėjimus”. Po lą perkelti dalinį karą į šiau
.palankių žodžių apie musulmo rės Vietnamą tesanti jo asme veikla, kuri Chruščiovo laikais
se.
63,000
buvo apsilpusi ar išėjusi iš jo
nų tikėjimą buvo paskelbti žo ninė nuomonė.
4. Pritarta idėjai
Apsaugos sekretorius McNakontrolės. KGB veikla bus ran
džiai. kad
mara paskelbė uždarysiąs 95 į— Amerika jau numato pa kose šelepino. kuris dirbąs su
žydų tauta nebūtų laikoma
didesnę rolę skirti apaštalavi
mones, kurios gamina ginklavi mo darbe pasauliečiam ir mo atmesta ir kad už Kristaus nu skirti ambasadorių į komunisti tartinai su Suslovu ir Mikojamo reikalam. Darbo neteks 63, terim.
nu.
žudymą nebūtų skiriama atsa nę Vengriją.
000. Uždaroma ir Brooklyno
laivų statykla. Nemalonioj pa
dėty ne tik darbo netenkantie
ji, bet ir naujasis senatorius R.
Kennedy, kuris rinkimuose bu
vo įsipareigojęs viską daryti,
kad nebūtų uždaryta. McNamara jau seniai uždarymą buvo su
planavęs, bet laukė iki po rin
kimų.

ŠEN. ROBERT KENNEDY prie brolio prezidento kapo.

Velionies prezidento J. F.
Kennedy mirties metinės gau
siai ir nuoširdžiai paminėtos.
Tiek viduje, tiek ir užsieniuo
se. Sakytum, sudarytas jo “as
menybės kultas”. Nepavojingas
ir gražus kultas, nes tai miru
siam, ne gyvajam; kultas, kuris
eina iš širdies, ne iš įsakymo.
Gausių prisiminimų bei ver
tinimų išvakarėse perbėgo po
ra šešėlių. Šešėliu rodės dvie
jų atsakingų amerikiečių parei
gūnų susikiritmas. FBI direk
torius Hooveris paskelbė, kad
vyr. teismo pirmininko ir Ken
nedy mirties tyrimo komisijos
pirmininko Warreno raportas
nebuvo garbingas, kiek jis lietė
FBI rolę prezidento apsaugoje.
Didesniu šešėliu rodės vienos
žmonių grupės pastangos savo
appeasementinę politiką remti
ir dengti prezidento Kennedy
autoritetu. Tai liberalų ekstre
mistų pastangos padaryti pre
zidentą Kennedy savo grupės
politikos reiškėju.
Nuo šios priklausomybės bet
gi velionį atribojo vienas iš jo
artimų draugų žurnalistų —St.
Alsopas (Saturday
Evening

Galimi skyrimai
— U.S. News and World
Report praneša, kad A. Steven-

sonas būsiąs paskirtas atstovu
į Londoną, buvęs šen. Keatingas minimas atstovu į Izraelį,
Averell Harrimanas nesąs pa
AMERIKOS KARDINOLAI Vatikano susirinkime šioje sesijoje rodę didelio aktyvumo: Cushing, Boston, Meyer Chicago, Ritter, St. Louis, Spellman, New York, Mclntyre, Los
tenkintas santykiais su Baltai
Angeles.
siais Rūmais ir, jei jie nepasi
taisys, jis pasitrauksiąs iš vals
tybės pasekretorio pareigų. Pre
AZIJOJE: ar perkelti karą į šiaurės Vietnamą ar derėtis ir kapituliuoti kaip Laose?
zidentas Johnsonas numatąs
sveikatos, švietimo ir sociali
Johnsono vyriausybei kritiš munistai suspėjo pasitraukti. cija sklaidė ašarinėm bombom, sybę nušalinti, priversti derė laivyną. Esą jis skaldysiąs Eu
nių reikalų sekretorium negrą. kiausias klausimas yra Azijoje. Vietnamo viduje civilinė vy lazdom. Washingtone keliamas tis su komunistais dėl koalici ropą, jis kliudysiąs pašalinti į— FBI direktorius Hooveris Piety Vietname karas su ko riausybė sudaryta tik prieš tris klausimas, kaip ilgai ta trijų nės vyriausybės, paskui ją pa tampą tarp Rytų ir Vakarų.
išvadino negrų veikėją ir No munistais partizanais nesiseka. savaites. Bet komunistų vado savaičių vyriausybė galės išsi imti grynai į komunistų ran KONGE: komunistu pasiprieši
belio premijos laureatą Luther Pereitą savaitę mėginimas ma vaujami budistai ir studentai laikyti. Atstovybės patarėjas kas ir pagaliau pietų Vietnamą nimas baigiasi
Kingą “didžiausiu šio krašto siškai helikopteriais medžioti lapkričio 22 vėl surengė demon Johnsonas vertina, kad komu įjungti į šiaurės Vietnamą.
Tshombės kariuomenė su sa
melagiu” už tai. kad jis paragi komunistus nedavė vaisių —ko straciją prieš vyriausybę. Poli nistai siekia dabartinę, vyriauAtstovas gen. Taylor mano, vanoriais samdiniais palaužė
no nesikreipti į FBI su skun
kad būtina perkelti dalinį karą “liaudies vyriausybės" kariuo
dais dėl skriaudų negram, nes
į šiaurės Vietnamą — bombar menę. Jos sostinė Stanleyville
FBI pareigūnai esą šiauriečiai
duoti susisiekimo ir tiekimo ke esanti paimta, nors pati “liau
EUROPOJE: kieta ranka prieš de Gaulle politikę?
ir priešingi negrų reikalam. L.
lius. Jis iškviestas į Washing- dies vyriausybė“ nesugauta. Ji
King tokį pareiškimą paneigė.
Europos reikalų tvarkyti vėl Europos vienybei didelė žala, mi ši planą įvykdyti, sako jis, toną tartis.
grasino sunaikinti visus civi
H. Tribūne rašo, kad karas linius
ITALIJOJE: komunistai auga
išvyksta į Angliją ir Prancūzi jei Vokietija nesidėtų į nepri mes rizikuojame netekti dides
įkaitus, kurių buvo
Italijos savivaldybių rinki ją valstybės sek. pavaduotojas klausomą Europos jėgą, o virs nių dalykų, negu laimėtume Vietname pralaimimas. Dėl to paėmusi apie 900. Belgų nuleis
muose lapkričio 22-23 didžiau Bali. Pagrindinis reikalas da tų tik kitos jėgos, suprantama planą įvykdydami. Būtent, mes nesą jokios abejonės. Reikalau ti parašiutininkai civiliam gel
skatiname skilimą Vokietijoje ir ja, kad visuomenė būtų infor bėti surado dalį jų ir patyrė is
sia partija pasirodė krikščionys bar — Nato povandeninis lai Amerikos, talkininke.
demokratai; tačiau šiek tiek su vynas su mišriom įgulom. Tai
Amerikos toki asmens kaip sunkiname mums ištikimų Er- muojama; kad budistų sąjūdis torijas apie eilę žudymų.
silpusi, ir komunistai šiek tiek Amerikos planas. Jam priešin W. Rostow. Robert Bowie. Hen hardo ir Schroederio padėtį, būtų apvalytas nuo komunistų;
— Cambodia lapkričio
16
sustiprėję. Krikščionys demok gi toki maži Nato nariai kaip ry Owen. kaip tvirtina Sulz- versdami juos atsiskirti nuo są kad būtų išspręstas pagaliau paskelbė, kad Amerikos kores
ratai gavo 37.8 proc., paskuti Norvegija ir Danija. Jos bijo, berger (Times) tvirtai laikosi jungos su Prancūzija. Tuo tar- klausimas, ar atkirsti komunis pondentų neįsileis, esamus iš
niuose parlamento rinkimuose kad laivynas neišprovokuotų Amerikos plano ir nori palauž .pu Prancūzija esanti Nato cent tų pristatymo kelius.
varys. Parlamentas svarsto, ar
1963 buvo gavę 38.2 proc.; ko Sovietų. Pagrindinis betgi to ti de Gaulle
pasipriešinimą. ras — per ją eina visi. Nato ANGLIJOJE: rr dalyvauja
išvaryti likusius Amerikos ats
munistai gavo 26 proc. buvo plano priešininkas de Gaulle. Švelni neryžtinga politika Azi tiekimo keliai; joje sandėliai, ir ne?
tovybės narius, kurių yra 33.
uostai Ar Prancūzijos netekti
gavę 25.5; labiausiai pralaimė Jie siekia savos atominės jė joj. kieta Europoj.
Anglijos min. pirm. Wilson- Amerikos paties atstovo ir nė
jo Nenni socialistai: gavo 11.3, gos. Jis lapkričio 22 pakartoti
Sį Amerikos nusistatymą Nato pajėgoje yra mūsų tiks nas lapkričio 23 parlamente pa ra. nes Sihanouk nepriėmė jo
buvo gavę 14.2 proc.
nai įspėjo Vokietiją, kad būtų kritikuoja Sulzbergeris. Norėda las? — klausia Sulzberger.
sisakė prieš Nato mišrių įgulų įgaliojimų.

Post). Elegantiškame ir pagar
biame pasakojime apie J. F.
Kennedy jis suminėjo, san
tykius su tais. kurie
sa
ve vadina “liberalais”. Esą Ken
nedy “nei mėgo nei garbino
daugumos mūsų liberalų inte lektualų; pasitaikius progai jis
pasakodavo net linksmų istori
jų apie liberalų ypatingą hero
jų Adlai E. Stevensoną. O tai
dėl to, kad Amerikos liberalai
perdažnai kritikavo Kennedy
dėl jo nepriimlumo jų receptam.
Jis taip pat visada įtardavo
juos norint demonstruoti savo
nepajudinamą teisingumą la biau negu daryti tai, kas rei
kia daryti.. Tarp daugelio Amerikos liberalų visada klestė
jo sunkiai sulaikomas Kennedy
nemėgimas, kol jis buvo gyvas.
Jiem galėjo rodytis Kennedy Amerikos centre — taip sakant,
kelyje tarp Texas naftininkų ir
Stevensono klikos”. Kitaip sa
kant. Kennedy jiem buvęs per
daug “vidury”, per mažai “kai
rėj”.
Po mirties tie patys asmens
reiškia jam pagarbą. Tačiau tai
darydami, Kennedy vaizde pra
leidžia vieną būdingą Kennedy
politikai bruožą, kurio jie pa
tys neturi ir kurio nenorėtų
matyti Amerikos politikoje. Tą
bruožą iškėlė savo kalboje
Reader’s Digest
redaktorius
Lyons, kalbėdamas Pavergtos
Europos Seime.
Jis kartojo
senatoriaus ir kandidato į pre
zidentus bei prezidento Kenne
dy pareiškimus apie laisves vi
suose žemės rutulio kampuose,
apie kolonializmo visuotinį nai
kinimą, kur jis bebūtų.
Šio
pareiškimo jie tenori prisimin
ti tik vieną dalį — kolonializ
mą nakinti Afrikoje, Azijoje,
bet nutylėti apie naikinimą ko
lonializmo. kuris klesti Sovie
tų pavergtuose kraštuose.
Net ir tokis dabar iškilus as
muo kaip H.H. Humphrey rinki
minėse kalbose dengėsi Kenne
dy autoritetu ir vadino tuos,
kurie siekia išlaisvinimo dabar,
politikos šarlatanais. Bet ir jie
nutylėjo prezidento Kennedy
pareiškimą 1960 sausio 1 d.
Chicagoje lenkų susirinkime. O
ten Kennedy buvo kalbėjęs:
“Mes turime įtikint rusus, tu
rime Maskvos vyram įrodyti,
kad kolonializmas visur yra pa
smerktas. neišskiriant ir rytų
Europos" ... Taigi turime įti
kinti. turime įrodyti. Tai taikin
gos priemonės, bet vis dėlto tai
aktyvios, pozityvios politikos
reikalavimas rytų Europos rei
kalu.
Tie. kurie ir nerodo pastan
gų “įtikinti” rusus, o skuba pri
imti status quo. priimti kolo
nializmo faktą, vargiai vykdo
pilnai velionies Kennedy politi
ką. nors ir nori jo autoritetu
dengtis.
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vadovybėje jokių sujudimų bei
rūpesčių žmonėms nesudarė”.

Kauno pogrindis liko neiššifruotas

lapkričio 5 atvy
kęs iš anapus uždangos infor
mavo:
‘ ‘Sensacinė žinia Varšuvą
pasiekė vėlai vakare spalio 11
d. Kas dėjosi rytojaus dieną,
sunku apsakyti. Visų pirma vi
si, kas tik turėjo jėgų, bėgo
prie laikraščių kioskų užimti
vietas. Jau nuo 4 vai. ryto lau
kė didžiausios žmonių eilės, o
vos tik laikraščiai tapo pristaty
ti, po pusės 'valandos jų jau
nebuvo nė ženklo ... Mums lie
tuviams ir mūsų kraštui kol
kas nedaro jokios skirtumo,
kas sėdės Kremliaus diktato
riaus soste — Josifas Aleksie
jus ar koks Ivanas. Nė vienas
iš jų nesutiks duoti mūsų
kraštui laisvės”.

T. žiburiuose

Sovietiniuose dokumentuose (5)
pakrikęs.
Daug
Atėjo vėl kitas žmogus ir pa batalionas’’
sakė, kad esąs nuo Skipičio, pa pavardžių suminėta, daugiau
sakė slaptažodį ir prašė, ar aš sia studentų iš pedagoginio in
neturiu ko perduoti Skipičiui. stituto, su kuriais jis palaikė
Tada aš perdaviau Bulvičiaus santykius ir kurie važinėjo į
paruoštą žemėlapį. (Bulvičiaus provinciją pogrindžio reikalais.
Petras Bortkevičius, “moky
parodyme kalbama, kad jis su
žymėjęs apie 70 tokių taškų tojas, šaulys, okupacijos metu
ginklam numesti) .. . Prašiau v o 1 d e m a rininkų nacionalis
tik žmogų, kad jis praneštų tų partijos Kretingos apskri Skipičiui, kad aš nieko neda ties vadas ”; Osvaldas Žadvy
riau, jokios organizacijos neku das, “buvęs Kretingos šaulių
riu tiems sužymėtiems taškams rinktinės vadovo padėjėjas, ka
tol. kol iš jų negausiu pritari rininkas - kapitonas. .Geležinio
mo ir reikalo. Bendrai pabrė vilko Kretingos rinktinės va
žiau, kad aš netikiu galimu grei das”; Jonas Ramanauskas, “bu
tu
karu tarp Vokietijos ir vo Kretingos policijos viršinin
TSRS, nes įvykus vokiečių tau kas ... turi leitenanto karinį
tybės žmonių repatriacijai į laipsnį, šaulių būrio vadas”;
Vokietiją ir esant geresniems Tadas Jonušas, Antanas Kenssantykiams tarp šių valstybių, tavičius, atsargos leitenantas,
perdaug tikėti vokiečių paža buvęs šaulių būrio vadas. Visi
dams nėra ko. Dar pabrėžiau, šie asmens organizavo pogrin
kad organizuoto darbo aš ne džio darbą, paskatinti atvyku
dirbu ir nemanau dirbti, nes sio per sieną kap. Br. Micheletai būtų bergždžias lietuvių tau vičiaus, kurio iniciatyva buvęs
tos naikinimas”, šį žemėlapį sušauktas pirmas organizacinis
tegu neša ir, jei yra reikalas, susirinkimas 1940.12.40. Iš jų
tegu Skipitis mulkina vokie parodymuose daugybė pavar
čiams akis” (163 p.). Suimtas džių. Tai provincijos pogrin
buvo 1941.6.21 popiet.
džio vaizdas.
Stasys Mockaitis, “tautinin
Šiuos tardomųjų pareiškimus
kas, mokytojas”. Parodymas ra
šytas 1941.5.27. Suimtas buvo tenka čia palikti be komenta
1941.5.22. Jis siejamas su radi
jo siųstuvo laikymu. Daug mig Lietuvoje
lotų kalbų apie Kaune veikian
čią šaulių organizaciją “šaulių
mirties batalioną” ir ‘ ‘ateiti
ninkus”. Kelios pavardės iš tų,
sūkuriais palaikė santykius —
Lietuvos “aukščiausios tary
Kaune šablauskas,
Paškevi
čius, Vilniuje mokytojas Skrip- bos prezidiumo” įsaku lapkri
kauskas, kuris susisetas taip čio 9 buvo apdovanoti medaliu
pat su tuo pačiu radijo siųstu už “labai gerą tarnybą saugant
viešąją tvarką” eilė asmenų.
vu.
Antanas Skripkauskas, “tau Jų pavardės rodo, kokis procen
tininkas, mokytojas”. Buvęs tas yra tarp apdovanotųjų lie
Vilniuje institute kaip ir Moc tuvių ir nelietuvių. Tai vaiz
kaitis. Jis surado radijo siųs das. kiek Lietuva yra infiltruo
tuvui laikyti vietą Pavilnyje ta nelietuvių. Iš eilės:
Vaclovas Ališauskas, milici
pas geležinkelietį Gobį, girdėjo,
kaip Žemaitis radiogramas siun jos vyr. leitenantas. Stepas Astė; susitikinėjo taip pat su Ka anavičius, milic. Įeit., Juozas
mantausku. pas kurį matęs ir Babrauskas. milic. majoras. Vy
šifrą. Per Mockaiti palaikęs ry tautas Šalkauskas, mil. vyr.
šius su Kaunu, kur “mirties Įeit., Stasys Bareikis. vidaus ta

rų. Pažymėtina tik, kad iš jų
galima susidaryti vaizdą apie
Vilniuje veikusį pogrindį tarp
karių ir skyrium tarp studentų,
apie ryšius su užsieniu. Su
Vilniuje veikusiu pogrindžiu ne
tenka sieti to pogrindžio, ku
ris organizavo perėjimą per sie
ną ir kuriame aktyviai veikė P.
Kupčiūnas. Ko labiausiai trūks
ta parodymuose — tai ryšių su
Kauno pogrindžiu. Kalbama ir
apie Kaune esantį stiprų po
grindį, 50 ir 200 organizuotojų
asmenų, kalbama apie “mirties
batalioną”, apie
‘ ‘Ateitinin kus studentus”; čia vėl jau liu
dijama, kad Kauno pogrindis
išblaškytas, o tie, kurie veikia
neklauso Vilniaus instrukcijų.
Ryšininkai su Kauno pogrin
džiu apibūdinami be pavardžių,
o jei minimos pavardės, tai
nieko nesakančios. Tik Bulvi
čiaus parodymuose kalbama
apie Naujokaičio atsiųsta “Levą-113”, kuris esąs Leonas Pra
puolenis. Bet šie parodymai jau
1941 rugpiūčio mėnesio, tad jie
negalėjo iššifruoti Kauno po
grindžio. Taip susidaro įspūdis,
kad Kauno pogrindis konspi
raciją labiausiai išlaikė, o iš
Kauno ir prasidėjo sukilimas.

KAS LIETUVOJE SAUGOJA
“VIEŠĄJĄ TVARKI”?

DAIL. A. ROKSTELE lapkričio 7 kalba dail. C. Januio kūrinių parodos
atidaryme Čiurlionio galerijoje Chicagoje.
Nuotr. Z. Degučio

Pinigai ar siuntiniai?
Keleivis lapkričio

NEW YORKE lapkričio 7 Neo-Lithuania korporacija minėjo 42 metų sukaktį. Nuotraukoje minėjimo pre
zidiumas iškilmingo posėdžio metu. Kalba New Yorko pirmininkas Alg. Sperauskas.
Nuotr. V. Gruzdžio

BALSAI APIE BALSUS, SIUNČIAMUS Į LIETUVĄ
T. Žiburiai lapkričio 5 apie
lietuviškas radijo programas,
skirtas Lietuvai, prašneko pa
reiškimais žmonių, atvykusių iš
anapus uždangos. Apie Ameri
kos
Balsą vienas atsiliepė:
“Programos atžvilgiu — nuo
bodus ir neįdomus. Visų pirma,
visas pusvalandis yra skirtas
žinioms, kurios ne visos ir ne
visuomet turi reikšmės bendrai
politikai, o tik vidujiniam Amerikos gyvenimui. Lietuvių
reikalams paskiriama tik 10, o
dažniausiai tik 5 min. laiko”.
Pasigedo programos iš Miun
cheno, kuri “buvusi geresnės
ir geriau girdima”. Pasigedo
Laisvosios Europos radijo lie
tuviškos -- programos.
“Jeigu
pvz. lenkų išeiviai čia pat, sa
vo tėvynės pašonėje, iš Miun
cheno gali iki valios kalbėti į
savo kraštą nuo ryto iki pu
siaunakčio. d taip pat ir rusai,
vengrai, ruųiunai, čekoslovakai ir kt, tai kodėl lietuviai
nors sumažintu mastu negali
taip elgtis? Argi mūsų tėvynė
nėra tais pačiais raudonųjų
pančiais suvaržyta, kaip ir ki
tos Maskvos “satelitinės” tau
tos? ... Mes laukiame ir prašo
me — darykite viską, kas yra
jūsų galioje, kad lietuviškas žo
dis atrastų vietą tarp kitų tau
tų... demaskuokite mūsų prie
šų darbus ir neleiskite jiems
atsikvėpti ne tik ant žemės,
bet ir erdvėje. Jūsų žodžiai
mums yra auksinė rasa, o pa
vergėjams akis
graužiantieji
dūmai”.

rybos maj., Henrikas Baublys,
mil. kap., Česlovas Algirdas Benesevičius. vyr. seržantas, Pra
nas Beržinskas, mil. kap., Mi
kalojus Bogatiščevas. mil. pik.,
Atonas Brazauskas. Mil. maj.,
Aldona Civilkienė, Piotras Doroninas, vtr. &rž., Piotras Duchaninas, mil.
papulkininkis,
Grigorijus Filipuškinas,
mil.
maj., Andrejus
Gorpsenevas
mil. kap., Jonas Gricius, mil.
serž., Povilas Gruodis, mil. Įeit.
Antanas Grušeckas. vyr. Įeit.
Aloyzas Indrelė. vyr. Įeit. Pau
lius Idzelis, vyr. Įeit., Povilas
Jakovlevas, vyr. Įeit., Konstan
tinas Jarmolkovičius. vyr. Įeit.
Michailas Jazičenko, mil. papul
kininkis, Petras Jurėnas, maj.
Stasys Jurgelionis, mil. kap.,
Antanas Kačerauskas, mažeikių
•laisvanoriškų liaudies draugo
vių štabo viršininkas. Jonas Kalėdinskas, mil. maj., Ričardas
Kiselevičius. papulk., Leontijus
Kondrašovas, kap., Alfonsas
Krasauskau, vyr. Įeit., Semio
nas Krivoščenko, vyr. serž. Jo Apie laiškus:
I§ tų pačių žmonių T. žibu
nas Kukutis, vyr. serž.. Stasys
Kuozis, maj., Steponas Laurin riai skelbia ir atsiliepimus apie
kus, maj., Vasilijus Lochanko- susirašinėjimą su esančiais Lie
vas, kap., Arkadijus Lukjano- tuvoje:
“Kiekvienas laiškas iš Ame
vas. Įeit., Vytautas Markevi
rikos.
Kanados. Anglijos, bei
čius, kap., Sergejus MeževikiPrancūzijos ir iš kitur lietuvio
(nukelta į 4 psl.)
šeimom atneša tiek džiaugsmo

SPAUDA

ir laimės, kad sunku net ap
sakyti. “Jie dar nepamiršo” —
tokiais ir kitokiais žodžiais su
tinka laiško pasirodymą. Laiš
kų rašymas nebūtinai turi būti
surištas su pagalbos prašymu.
Ten žmonės labiausiai laukia
nuoširdaus žodžio, kuris gali
būti vertingesnis už medžiagos

gabalą ... Kodėl tad lietuviškas
užjūrio jaunimas negali susira
šinėti su savo broliais ir sese
rimis tėvynėje?”
Apie Chruščiovą Lietuvoje:
Laisvė lapkričio 17 teiravosi

Juozo Baltušio, kuris yra J. Pa
leckio pavaduotojas, “kaip Lie
tuvoje žmonės galvoja apie...
Chruščiovo
atsistatydinimą’ ’.
Baltušis aiškino: “Pasikeitimai

18 polemi
zavo su Vilnim, kuri buvo patarinėjusi siųsti į Lietuvą ne
siuntinius, bet dolerius. Kelei
vis rašo: “Vilnies redakcijos
nariai važinėjosi Lietuvoje ir ge
rai žino, kad ten gaminių koky
bė yra daug prastesnė negu
JAV, todėl užsieninės prekės
labai pageidaujamos ir už jas
mokama labai aukšta kaina. Už
pasiųstus ten 10 dol. žmogus
gaus tik 9 rublius. Čia už 10
dol. gali nupirkti gerus batus,
o ten už tą sumą — daugiau
sia tik vieną batą ... Patarda
ma siųsti pinigus, Vilnis neabe
jotinai rūpinasi, kad bolševikai
gautų daugiau svetimos valiu
tos . ..”

“Laimingesnis dalykas duoti, kaip imti”

(Apd. 20,35)

DŽIAUGSMAS SESELEMS

PAGUODA SENELIAMS
LAIMĖJIMAS AUKOTOJAMS

NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS
SESERŲ VIENUOLYNAS
Our Lady of Sorrows Convent
261 Tha+cher Street, Brockton, Mass. 02402

Nukryžiuotojo Jėzaus seserys 1950 metais perdirbo senus pastatus į senelių namus.
Tačiau tie namai dabar per maži — talpina tik 25 asmenis ir nebeatitinka senelių prie
žiūros naujausiom reikalavimam. Kardinolo Cushingo rūpesčiu ir valdžios remiamos
seselės dabar stato naujus, didesnius namus su moderniais gydymo įrengimais. Jos
labai kviečia į talką padėti aprūpinti mūsų senelius ligonius.
PRAŠOME DIEVO GARBEI IR TAMSTOS DŽIAUGSMUI LIKTI GARBĖS AUKOTO
JU, FUNDATORIUMI, RĖMĖJU, STATYTOJU, BENDRADARBIU.
Seselės amžinai bus dėkingos. Aukos už jus šv. Mišias, novenas ir gerus darbus. “Tai
gi, būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas’’ (Luk. 6,36), sako Jėzus.

Siunčiant auką, prašom pasinaudoti pridėta atkarpa

SENATORIŲ DIRBTUVE
Senatoriaus dirbtuvė
gali
reikšti dirbtuvę, kurioje dar
buojasi senatorius; gali reikš
ti ir dirbtuvę, kurioje padaro
senatorių. Išimtiniu atveju čia
kalbama apie “senatoriaus pa
darymą”: kaip buvo padaryta,
kad Robert Kennedy 650,0 0 0
balsų nurungė Keatingą ir bu
vo padarytas senatorium. Tos
“senatoriaus padarymo” tech
nikos dalį papasakojo Victor
Riešei (Journal American).
V. Riešei visą R. Kennedy
propagandą laiko
moksliniu
tikslumų ištirtu ir apskaičiuo
tu priėjimu prie balsuotojų pa
lankumui laimėti.
R. Kennedy turėjo savo 8
specialistų štabą, kuris planavo
ir dirigavo, o vykdytojų agen
tų buvo ištisa armija, štabas
apskaitė, kad sunkiausiai pai
mamos bus New Yorko apylin
kės. Jos nuo seno yra respub
likonų valdomos. Net Rooseveltas nebuvo jų laimėjęs.

Štabas nutaikė pagrindinį
smūgį nukreipti į tų apylinkių
darbo unijas. Buvo sudarytas
ULC (United Labor Committee), ir jo agentai kiekvienoje
apylinkėje turėjo surasti unijų
vadus. Tokių vadų buvo sure
gistruota 800. Jie visi buvo ap
lankyti ULC agentų aktyvistų.
Atėję jie pasisakė esą Kenne
dy žmonės, norį sužinoti, ką
jie. vadai, galvoją, kokių pa
geidavimų darbo žmonėm turį,
ko norėtų iš darbo sąjūdžio,
pagaliau, ką jie galvoją apie pa
tį Robertą Kennedy.

Po kiekvieno apsilankymo
aktyvistai turėjo surašyti vie
no lapo raportą — aplankyto
asmens pavardę, vardą, jo uni
jos narių skaičių, atlyginimo
vidurkį, anksčiau už respubli
konus balsavusių procentą, la
biausiai rūpimus dalykus, atsi
liepimus apie Kennedy. Savo
(nukelta į 3 psl.)

OUR LADY OF SORROWS CONVENT

Didžiai Gerbiamoji Motina Elžbieta, prašau Įrašyti mane Į:

GARBĖS AUKOTOJUS
$1000

FUNDATORIUS
$500

STATYTOJUS
$100

BENDRADARBIUS
$50

RĖMĖJUS
$200

AUKSO KNYGĄ
mažiau kaip $50
_____

KAMBARIO GARBĖS AUKOTOJAI gali aukas skirti atminimui savo artimųjų — gy
vųjų ir mirusiųjų. Jų vardai bus įrašyti atskirose lentelėse prie kambario.

STATYBOS FUNDATORIŲ IR RĖMEJų vardai bus įrašyti specialioje lentoje naujuo
se namuose.
STATYTOJAI IR BENDRADARBIAI gaus atitinkamus pažymėjimus.

AUKSO KNYGOJE bus įrašyti vardai visų asmenų, kurie aukojo bent kokią auką
naujų namų statybai. Nukryžiuotojo Jėzaus seserys visados prisimins savo geradarius
maldomis ir gerais darbais.
Pažadėtoji auka galima įteikti dalimis: per dvidešimt mėnesių. įmokant kas du mė
nesiu po atitinkamą dalį.

DARBlNtlIKAS
saugumo agentai, kaip tai išaiš
kėjo J. Valstybėse, kada čia
ortodoksų suvažiavime vienas
ortodoksų-metropolitas, sovieti
nės detegarijes šefas, buvo at-

OPINIJA VAKARUOSE
Prof. Hoffmannas
sustoja
prie viešosios opinijos, sudari
nėjamos Vakaruose, kad Sovie
tų Sąjungoje klimatas esąs la
bai pasikeitęs. To pas&ettimo
ženHai: durys vis plačiau atve
riamos lankytojam iš Vakarų;
apsilankyti pakviečiami, įvairių
tikėjimų atstovai; tiek rusų or
todoksų, tiek ir protestantų
<IVSSlttll*KU snSlvVduil JhPifR

Ar esu dėkingas?
“Kai derliaus metas baigiasi
ir mūsų sandėliai, prisipildo šio je yra ir liūdna gaida — prisi
krašto gėrybių, nerime pagal minimas tų Amerikos sūnų, ku
protėvių paprotį ir tradiciją rie kažkur pasauly šiuo metu
skirti specialią Dievui padėkos žūsta. Žūsta su tikėjimu, kad
dieną — dieną, kurioje, atidė jų mirtis tarnauja siekiamai
ję į ša'.į kasdieninius uždavi taikos svajonei.
nius ir rūpesčius, sudėtume
Ir kita įspėjanti gaida — kad
Jam džiaugsmingą padėką”.
gyvendami nepralenkiamos ge
Tais žodžiais pradėjęs Padė rovės palaimą, neužmirštume,
kos dienos proklamaciją, pre jog pasauly ir net tarp mūsų—
zidentas LB. Johnsonas nuro vaikščioja skurdas, su kuriuo
dė, už kokias dovanas amerikie turime kovoti kaip su piktybe.
tis šiandien turi jausti dėkingu
mą:
— už laisvę žmonių bendruo
Tie prezidento žodžiai lietu
menę, laisvas institucijas, lais vio mintyse pažadina dar dau
vus rinkimus;
giau; pažadina prisiminimą tų
— žodžio laisvę, mūsų spau brolių Lietuvoje, kurie žuvo, ti
dos laisvę, už laisvę tikėti, kaip kėdami, žūsta dėl siekiamos
rodo mūsų sąžinė;
laisvės svajonės;
— Už žmogaus vertę ir lygy
bę; už teisę į gyvenimą, lais
vę ir laimės siekimą;

— už galėjimą prisiimti iš
šūkius vardan šios dienos ir at
eities, — nes tai yra dalykai,
kurie daro ir išlaiko mus didžia tauta...

Lietuviai, antrojo karo trem
tiniai, yra artimesni pirmiesiem
Amerikon bėgliam iš Anglijos
ir kitur. Kaip ir anie pirmieji,
lietuviai bėgo nuo persekiojirado prieglaudą Amerikoje di
desnę nei anie pilnieji bėgliai.

pažadina prisiminimą tų, ku
rie ir dabar yra didelėje prie
spaudoje ir skurde, bet išlaiko
tautos gyvybės
pagrindinius
ženklus — savo kalbą, tikėji
mą, papročius ir juos perduo
da jaunajai kartai.
Padėkos diena pripildo lietu
vio širdį dėkingumo Viešpačiui
ne tik už gerovę, kurią čia ra
do, kurią jis pats kuria ir ja
naudojasi. Dar daugiau už ma
lonę, kad leido jam nenuskęs
ti materialinės gerovės pertek
liuje ir prabangoje.

Dėkingumo ir už malonę, kad
leido jam neužmiršti ir perduo
ti savo vaikam tas pačias tau
dėka kyla Viešpačiui;
tos brangenybes, dėl kurių ko
kyla padėka tiem Amerikos įvoja, labiausiai motinos, Lietu
statymų leidėjam, kurie įstaty
voje;
mo keliu atidarė vartus į šią
už malonę, kuri įkvėpė bei
kyla padėka tom senųjų lie sustiprino jo ir kitų pasiryžimą
tuvių organizacijom, kurios iš kovoti dėl laisvės pavergtų ir
tiesė pagalbos ranką;
esančių skurde.
tiem gausiem seniesiem atei
viam, kurie savo duodamais afidavitais statė bėgliam tilta į šia
šalį.

Tebūnie padėka Viešpačiui ir
broliam žmonėm, per kurių tar
pininkavimą reiškiasi Viešpa
ties dovanos ir malonės!

GIOVANNI PAPINI

ADOMO PALIKUONYS
Vertė DR. P. MAČIULIS

Daug buvo rašyta apie Ado
mą, tačiau dar ne viskas, ką
apie jį būtų galima pasakyti.
Teologai kalbėjo laikydamies
nuoseklumo; poetai jį poetiškai
minėjo. Bet apie pirmąjį žmo
gų galima ir žmoniškai kalbėti:
įsigilinant į jo sielą, kai kuriuo
žvilgsniu pasvarstyti jo likimą.
Visi žino ir atmena jo var
dą, bet beveik niekas nesirūpi
na įsigilinti į dvasią, to asmens,
kurio likiminė buitis buvo už
visų mūsų skirtingesnė. Keli gi
po Miltono tyrinėjo ir atkūrė
jo psichologiją?

Gal jo prisiminimas yra gra
sus žmonėms, kurie mato jame
pradininką visuotinės nelaimės
ir todėl jo šalinasi, kad žaizdos
nebeaitrintų ir kad vėl nepa
tektų į pasmerkimo pagundą.
Tačiau reikia atminti, kad Die
vas ir Adomui atleido jo nuo
dėmę: “Dievas pakėlė Adomą
iš jo nuopolio” (Išmin. kn. X,2)
Traka taip pat prisiminti, kad
Kristus pažadino jį iš pragarų
drauge su patriarkais, atverda
mas jiems rojų. Pagaliau ir baž
nyčia Adomą h* levą lygiai

su kitais šventaisiais mini gruo
džio 19, šešiom dienos prieš
Kristaus gimimą: “Felix culpa”. žmogaus šventė, yra taip
arti Žmogaus — Dievo įsikūni
jimo šventės. Dante jį matė vie
name aukščiausių — aštunta
me žvaigždžių klode savo “Ro
jaus” danguje, kaip tik ten.
kur apžvelgiama Kristaus per
galė. Jeigu Adomas turi teisės
į mūsų maldas, argi nevertėtų
kiek iš artėliau jį pažinti? Jei
gu jo buvo pasigailėta ir jis
buvo išgelbėtas, argi jis neturė
tų teisės į mūsų meilę, arba
bent pasigailėjimą?
Adomas (ebraiškai ‘adam’,
raudonas) paprastai yra greti
namas su raudonžemiu (adamah), tai yra-moliu, iš kurio
Dievas sukūrė jo kūną.
Bet ar būtina laikytis žemės
sąvokos? Adomas, ‘raudonasis’
ar negalėtų būti gyvybės ženk
lu, ty., krauju? Prisimintinas
Dievo žodis Nojui; “Nevalysi
te mėsos su dar tebesančia gy
vybe, ty., krauju” (Pradž. kn.
IX,4) Kraujas yra gyvybės si

gktio pamokymo jie negali gau
išyykti į ekumeninius susitiki
ti kitaip kaip tik Šeimoje. Re
mus.
ligines knygas įvežti į Sonetus
Sakoma, kad sovietinis reži
mas įrodęs savo toleranciją ir
Kada Latvijoje leido spaus
kad bažnyčių padėtis atėjusi į
dinti religinių; giesmių rinkinį,
normalią padėti anapus uždan tai mėgrtami turiu tradicinei
gos.
Vis tai, sako Hoffmannas,
būtų didelis paguodimas, jeigu

sės, jei tuo nesistengtų mus
taip įtikinti komunistų vadovai.
ANAPUS OPINIJOS

Tckią opiniją palaikydami,
taria autorius, mes talkiname
tarp vakarų krikščionių plėsti
akcijai, kurią vykdo agentai ir
kurios tikslas — antikrikščioniška subversija. Ir ši subversi-

ja rodo savo vaisus. Nėra to
mėnesio, kad nesirodytų spau
doje straipsniai, kurių autoriai
remiasi kelionės įspūdžiais ar
pasikalbėjimais su rytų bažny
čių pareigūnais, gera valia skel
bia, kad tam tikros religinės
laisvės yra Sovietų Sąjungoje
ir jos pavergtuose kraštuose.
TIKROVĖ Už FASADO

pas buvo dvasininkas, atšauk
tas laikaus, kada bažnyčia buvo
laisva. Vengrijos reformatų vy
skupas, savo karjerą padarė
komunistų partijoje; kitas baž
nytinis pareigūnas savo likimą
yra susiejęs su politine polici
ja. Reformatu konsistorijos preridentas yra žmogus, kurio sko
KAS BUVO IR KAS ŪKO
las išmokėjo valdžia. Reikšmin
Sakoma, kad Latvijoje tebė
gos parapijos prieky šiandien
ra 105 dvasiųtokaL Nutylima,
kad jie turi aptarnauti 250 pa yra didalektimo marksistinio
rapijų. Nutylima, kad prieš ka
rą buvo 280 parapijų su 270
dvasininkų. Estijoje tebėra 50
dvasininkų. Nutylima,
kad hierarchiją), sako Hoffmannas,
yr« įv«btb3bs Tirvtats savwnnM<
prieš karą buvo 170 parapijų
pareigūnai. Tokia sistema parasu 250 dvasininkų.
ližuoja bet kokį teologinį švie
SAKO: VISKAS NORMALU
timą ir įtaką tikintiesiem.
Kaip tokiose sąlygose tikybi
Po Vengrijos revoliucijos
nių bendruomenių vadai, daly ištikimieji bažnyčiai dvasinin
vaudami ekumeniniuose susiti kai buvo atleidžiami, kišami į
kimuose ar “taikos kongresuo kalėjimus. Kai Kadaras paskel
se” gali tvirtinti, kad su jų baž bė amnestiją, tai jos netaikė
nyčiom esą viskas normalu?
dvasininkam
Atsakyti, sako Hoffmannas.
Vakaruose atsidūrę šie baž
nesunku, žinant aplinkybes, nyčių šefai kalba apie norma
kad jie yra skirti vyriausybės lius bažnytinius santykius
jų
arba tiesiog, pagal bažnyčios kraštuose, kaip tai darė Estijos

niekada nepadaro savuose kraš
tuose. Visa tai tėra skirta spe
cialiai Vakaram.
VAKARUOSE KLIMATAS

Šiuo būdu,- kalba toliau Hoff-

ka subvarriįa, Tos subversijos

tarpininkai yra dvasininko drabužiais aptaisyti net sovietinio

SENATORIŲ DIRBTUVE
(atkelta iš 2 psl.)
raportą tuojau pat telefonu
pranešdavo štabui, kur pora
merginų juos priiminėjo
ir
kiekvieną dieną darydavo ži
nių santrauką apie vyrų veik
lą atskiruose rajonuose. San
trauką tuojau išdalydavo štabo
nariam. Jei kuri vieta rodės
kritiška, sakysim, reiškėsi Hoffos įtaka, linko persvara Keatingo naudai, santraukos buvo

Taip tvirtinti tai reiškia klai
dinti žmones, nes tikrovė yra
kitokia. Autorius sutinka, kad
dabar negirdėti apie bestiališką
smurtą, kokį vartojo prieš dva
sininkus bei tikinčiuosius 1941
ar 1944-5 invazijų metais. Ta
čiau presija dvasininkam taiko
ma kitokiu būdu. Pvz. estų
vienas dvasininkas su šeima tu
ri gyventi su baptistų dvasinin
ku bei jo šeima viename ir ta
me pat kambary; atimtos visos
galimybės dvasininkam teologi
joje pasiruošti.
Apie laisves:

Kokia

nonimas; “pralieti kraują” —
tai prarasti gyvybę. Graikų iš
minčius Empidoklis didžiausią
dovaną spėjo esant
mintį
kraujuje.
O ir pats vardas Adomas,
‘raudonas’, t.y., kraujas, argi
nepranašiškas? Ar nebuvo pir
mas praliejęs kraują jo pirmgimis sūnus Kainas, tarsi koks
senolių nupuolimo istorijos pa
vaizdavimas. Ir žemė neatvėrė
savo burnos, kad sugertų pir
mosios aukos kraują, lyg pa
tvirtindama De Maistre aptartą
tiesą, kad kraujo auka ir atpir
kimas yra amžinasis žmogaus
laimėjimų įstatymas? O ir nau
jasis Adomas, Kristus, ar neat
ėjo Raudonojo ainių atpirkti,
kaip tik apsčiai praliedamas savo kraujo?

Pradinis Adomo vardas yra
pirmoji Atpirkimo pranašystė.
Adomas buvo žmogus, kuris
nepažino nei tėvo nei motinos.
Jo sutvėrėjas ir viešpats buvo
Dievas, bet pilna žodžio pras
me to pajusti savo kūnu nega
lėjo. Tiktai po Kristaus atėjimo
dieviškosios tėvystės jausmas
žmoguje pasidarys gyvas. Mote
rį Adomas tepažino kaip žmo
ną ir kaip dukterį. Motinos Są
monėm, žvilgsniu ir šypsena
jis nesidžiaugė niekados. Ne
skaitant dukters meilės, jis ga
lėjo patirti visokią kitą, be mo
tinos, meilę.
Jo gimimas nebuvo palydėtas
■nei verksmu nei moters džiaugs*

perduodamos pačiam R. Ken
nedy, kad padarytų sprendimą,
kokios priemonės imtis.
Priešais R. Kennedy buvo
taip pat surinkti duomenys,
kaip balsavimai ėjo kiekvieno
je apylinkėje 1960, kada run
gėsi John F. Kennedy su Richard M. Nixonu.
Surinkti duomenys rodė uni
jų vietinių vadų nusiskundi
mus, kad politikai kreipdavosi
į unijas, kai reikdavo pinigų ir
balsų, bet unijas užmiršdavo
po rinkimų iki naujų rinkimų.
Kennedy štabui tai buvo nuro
dymas megzti kiek galint ar
timesnius asmeninius ryšius su
unijų vadais. Iš minėtų 800 va
dų 680 gavo asmeninius R. Ken
nedy laiškus. Paskiau jis pats
ar jo štabas parašė dar 127,
000 laiškų žemesniem unijų
pareigūnam.
Būdingu pavyzdžiu nurodo
ma Nassau apylinkė. Jos unijo
je nebuvo palankumo Kenne
dy. Geriausiu atveju galėjo ti
kėtis neutralumo. Unija atsisa
kė net oficialiai Kennedy pa
remti. Kai agentai — aktyvis
tai ėmė lankytis pas unijos va
dus ir vadelius, juos pagaliau
“perplovė”. Paskutinę savaitę
unija jau viešai parėmė ir bu
vo rengiami mitingai, plakatai
eisenos už Robert Kennedy.

laisve

naudojasi bažnyčios kraštų, pri
jungtų prie Sovietų Sąjungos?
Hoffmannas atsako: juose tėra
antireliginė laisvė, ir ji yra už
gulusi spaudą, literatūrą, radi
ją, kiną. Religinės grupės ne
gali vykdyti jokios veiklos. Jom
uždrausta ir bet kuri socialinė
veikla. Visi vaikai iki 12-16 m.
traukiami priklausyti “jaunųjų
ateistų grupėm”, o iki 18 me
tų jiem uždrausta dalyvauti ak
tyviai religinėse apeigose. Reli-

džhii sumini, kad Toronto imi-.
.versitete iš 30 filosofijos dės
tytojų tik du pasisakė esą ti
kintieji, visi kiti įvairios spal
vos materialistai.
Dirva nuostabiai
paruošta
komunizmo penetracijai, kuri
siekia sunaikinti Vakarus iš vi
daus.
Supraskime šią grėsmę, kal
ba Hoffmannas, nes tai yra
mūsų vienintelė priemonė jai
nukreipti į šalį.

PUTNAMO seselių bendrabučio mergaitės dainuoja P r. Pauliukonio pagerbime Worcestery, Mass.

Nuotr. E. Meilaus

mu. Jis pakilo iš žemės kaip
stebėtina statula aukščiausiojo
Dailininko dieviškuoju kvėpi
mu visai netikėtai sudvasinta,
panorusio joje sutverti vieną
savo didžiausių kūrinių. Jo yščia buvo tik neseniai iš vande
nų iškilęs negyvas žemės molis,
ne taip kaip galįs jausti tvari
nys ir kūdikio veide patirti pir
muosius dvasinės šviesos at
spindžius.
Adomas turėjo savo Autinių,
bet neturėjo motinos: ta pras
me jis yra pirmas našlaitis. Ne
išėjo, kaip visi, iš moters yščios. bet pati moteris išėjo iš
jo krutinės. Gal būt, dėl šios
jo našlaitystės jis nepajėgė at
sisakyti to, ką jam siūlė gimu
si iš jo kūno, iš tos kūno dalies, kuri buvo, arčiau jo šir
dies?
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Jeigu visa, kas yra jo istori
joje, gerai pasvert tai, Adomas
buvo laimingiausias ir nelaiminginusias iš žmonių.
Laimingiausias. kadangi vie
nintelis betarpiškai išėjo
iš
Dievo rankų, gyvu tapęs
Jo
kvėpimu; laimingiausias,
nes
įvestas į džiaugsmo ir nekaltu
mo buveinę; laimingiausias, nes
be jokio vargo buvo turtingas
panašia į angelų išmintimi; lai
mingiausias, nes galėjo stebėti
veidas į veidą Dievą; laimin
giausias, nes tam skirtas kad
būtų draugas visų žemės tvari
nių.

Tačiau dėl tų negirdėtos laimės dovanų netekimo savaime
pasidarė nelaimingiausias. Tik
jam vienam teko staiga nuženg
ti iš aukščiausios palaimos į
nuodėmės pažinimą, iš beveik
tobulos išminties į panašią ne
žinojimui būseną, iš neribo
tos savo galios (suverenumo)
nusileisti beveik į minios ver
gą, iš Dievo regėjimo į Dievo
pasipiktinimą juomi ir pasmer
kimą, iš taikaus su visais tvari
niais bendravimo į žvėrių at
šiaurumą ir klastą, į darbo ban
gas be paliovos, į darbą kaktos
prakaite.
Jeigu anksčiau Adomas ne
būtų patyręs laimės pilnumos,
nebūtų vėliau pasidaręs taip
neišsakomai klaikiai nelaimin
gas. Niekas iš žmonių išskyrus
Adomą neturėjo visų gėrybių
ir niekas kitas jų virau metu
tiek neprarado dėl savo kaltės.
Yra buvę vargingiausių ir la
biau už jį iškankintų žmonių,
bet jie anksčiau nebuvo paty
rę neįsivaizduojamos Adomo
laimės. Negalėjo palyginti su
tuo, kas buvo, todėl negalėjo
patirti ir tokio aštraus gailes
čio, negalėjo bevfltiškai ilgėtis,
patirti tokių skausmų, kurie tę
sėsi amžiais. Niekam kitam, iš
skyrus mūsų protėvį, nepritik
tų siaubingi Dantės žodžiai:
“Didesnio nėra skausmo, kaip
prisiminti laimingąjį laiką var
ge”. Kierkegaardas savo veika
le Enter Eller ‘‘nelaimingiau
siu” laiko ne ką kita, o Adomą.
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_ Beverlandas, svarstydamas
kokia yra buvusi Adomo kaltės
esmė, prieina išvados jog jų
yra buvusios dvi — nepaklus
numas ir puikybė. Bet jos abi
gali būti vienon suteiktos, ka
dangi nepaklusnumas kone vi
suomet savo šaknis turi puiky
bėje.
Gal būtų galima nepaklusnu
mo ir tos puikybės esmę tiks
liau pasvarstyti. Pav. skverbia
si galvon mintis, kad Adomo
asmenyje nepaklusnumas die
viškajam draudimui buvo pasi
daręs mažesnis už perdėtą jo
klusnumą Ievai, kas iš tikrųjų
buvo ne kas kita, kaip tam tikra meilės išraiška, aklos meilės
draugei, kurią jam buvo davęs
pats Dievas. Ar tai nėra vie
nas iš tų bendrai žinomų dide
lės meilės ženklų — į kiekvie
ną mylimosios kvietimą atsiliep
ti? Kai Ieva pasijuto nusikal
tus, Adomui pasidarė aiškus
bausmės tikrumas, bet jis tega
lėjo galvoti kitaip; jei aepase*
kęs moters pavyzdžiu, tik ši
pastaroji bus pasmerkta ir pa
tirs nelaimę. Tad, gal būt, Ado
mas nusikalto, kad Ieva nebū
tų palikta viena savo likimui,
kuris jos laukė. Adomo kaitė
'buvo ta, kad jis Ievą labiau
mylėjo už patį Dievą, kad bu
vo pratilęs sutvėrimą daugiau
kaip Sutvėrėją. Tai didžiausia
ir grėsminga kaltė, bet joa pra
dinis akstinas eina iš meilės

Tiksliai organizuota dirbtuvė
išleido į apyvartą naują sena
torių.

Jau pats įgeidis tapti lygiu
Dievui tikrai yra puikybės kal
tė, kurią tebūtų galima lyginti
su Liuciperiaus kalte. O vis dėl
to ir šiame pasididžiavimo įgei
dyje nėra visiškai negalima įžvelgti meilės atspindžio. Mylė
ti — tai lyg sutapti, susilydinti su mylimuoju, būti tuo, kuo
jis yra, visiškai vienodu. Jei
gu Adomas mylėjo Dievą, gali
ma suprasti, kad jo širdin ga
lėjo skverbtis viltis padidinti
savo panašumą su Dievu ligi
lygybės laipsnio. Juk tik tai to
bulai temylima, kas tobulai su
prantama: jeigu Adomas, kaip
žaltys buvo žadėjęs, būtų pasie
kęs savo — ‘būti kaip Dievas’,
gal būtų galėjęs geriau supras
ti ir todėl būtų labiau Dievą
pamylęs. Tarno meilė visuomet
yra sausesnė ir netokia švelni
kaip brolio meilė broliui. Ir
Adomo meilėje yra pastebi
mas, kad ir demoniškais brūkš
niais nudažytas, tos pačios, mis
tinės meilės atgarsis, kuri mis
tikus skatina surasti su Dievu
sąjungą.
Adomas buvo vykdytojas pir
mosios tragedijos, kokią žemė
išvydo, bet ir pirmojo atleidi
mo objektas.
Visu aiškumu sakė Dievas:
“Gali valgyti visų sodo vaisme
džių vaisius, bet nuo gėrio ir
pikto pažinimo medžio nevalgyktt, kadangi tą dieną, kai vaL
gytite, tikrai mirsi". (Pradž. H,
17).
(Bus daugiau)
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Paminėjo nusipelnusį asmenį
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Vladą Čekanauską-Chase
Hartfordo lietuviai lapkričio
15 d. Lietuvių Amerikos Pilie
čių klubo salėje surengė iškil
mingus pietus Vladui Čeka
nauskui -Chase jo 70 metų am
žiaus ir 50 metų lietuviškos
veiklos sukakties proga.
Pietūs tikrai buvo šaunūs.
Jiems ruošti buvo sudarytas
komitetas. Daugiausia darbo,
pietus rengiant, įdėjo Andrius
Rėkus. Jis pirko produktus, su
medžiojo puikias šeimininkes,
jis pjaustė kalakutus ir t.t.
Pobūvį gražiai pravedė komi
teto pirmininkas Feliksas Po
ciūnas. Pasakyta daug gražių
■kalbų. Pagrindinę kalbą pasa
kė dr. A. šerkšnas. Sukaktuvi
ninkui įteiktas jo paties P. Jur
kaus pagamintas, portretas. Įteikė Lituanistinės mokyklos
mokinės — Laima Dapkutė ir
Vita Šliogerytė. L. B. vardu do
vaną (knygą), įteikė L. B. Hart
fordo apylinkės pirm, ir radi
jo lietuvių valandos vedėjas
Alg. Dragūnevičius. Paskui su
kaktuvininkui sugiedota Ilgiau
sių metų, o Hartfordo mišrus
choras, diriguojamas muz. J.

HARTFORD, CONN.

Petkaičio,
dainų.

padainavo

keletą

Vladas Čekanauskas —Chase
šį kraštą, į Worcesterį,
yra
atvykęs 1913 metais. Nors tik
20-tus metus eidamas, tučtuo
jau įsijungė į lietuvišką darbą.
Įstojo į Lietuvos Vyčių organi
zaciją, buvo vienas pirmųjų
Dramos Draugijos “Aušrelės”
steigėjų, dalyvavo choruose ir
1.1.
Amerikos lietuvių spaudoje
pradėjo reikštis, iš
pradžių
kaip korespondentas,
paskui
rašė ir straipsnius, 1914 me
tais. Pasirašinėdavo V. M. Ser
mėgius, vėliau V. M. Klausu
tis.
Baigęs prad. mokyklos ang
lų kalbos kursą, įstojo į gimna
ziją. Bet po kelerių metų, išlai
kęs 4-rių klasių
egzaminus
1921 m. įstojo į Geležinkelių
Technikos Institutą. Baigęs ins
tituto administracijos, buhalte
rijos ir telegrafo skyrių, gavo
tarnybą Illinois Centralinėje Ge
ležinkelių bendrovėje. Vėliau

LOS ANGELES, CALIF.
Kodėl nubausti vaikai?

Kodėl taip skaudžiai tapo nu
bausti vaikai? Vienas jų pa
verstas žvirbliu, kitas — kati
nu, šuniu, višta... Ar jie ka
da nors galės sulaukti bausmės
galo ir vėl žmonėmis atvirsti.
. Atsakymus į šiuos klausi
mus galėsite sužinoti, atsilan
kę į moksleivių ateitininkų ruo
šiamą vaidinimą gruodžio 6 sekkmadienį, 12:30 vai. po pietų
Šv. Kazimiero parapijos salėje.
Statoma rašytojos D. Augie
nės, Užburti vaikai, pats popu
liariausias šiuo metu vaikų sce
nos veikalas. Pastatymai Chicagoje ir Clevelande iššaukė di
delį visuomenės susidomėjimą
ir susilaukė palankios laikraš
čių kritikos.
Iš kur toks didelis vaidinimo
pasisekimas?
“Užburti vaikai” — labai ta
lentingai parašytas vaikų sce
nai vaidinimas. Autorė pedagogines-tautines idėjas kūrybin
gai įvilko į fantastinį pasakos
rūbą, ir visi jaunieji žiūrovai

Užburtųjų vaikų veikėjuose-katine, vištoje, šunyje, žvirblyje
ir nebylėje Birutėlėje — at
ras ir dalį savęs su savo ydo
mis ir dorybėmis. Scena per
kels juos į fantastinį pasakų pa
saulį: patys mažieji su dideliu įdomumu seks patį veiksmą, o
vyresnieji, pagal amžių ir su
brendimą, daugiau ar mažiau
sąmoningai atskleis ir paslėptą
ją veikalo mintį.
Vaidinimas sudaro dalį jau
tradicija virtusios, kasmet or
ganizuojamos vaikų rudens po
pietės. Kaip ir praeityje, taip
ir šiemet nuo 11:45 vai. apati
nėje salėje veiks restoranas
su pilnu aptarnavimu ir trijų
patiekalų valgiais (cepelinai su
spirgučiais, dešros su kopūs
tais ir jautiena), pagal pasirin
kimą.
Po vaidinimo viršutinėje sa
lėje bus organizuojami vaikam
bendri žaidimai, šioje didžiu
lėje vaikų šventėje,
reikia
laukti, atsilankys visos Los An
geles ir apylinkių šeimos. Vn.

perėjo į NYNH and H gele
žinkelių tarnybą, kur ir dabar
eina atsakingas pareigas.
Šalia tarnybos neužmiršo lie
tuviškų organizacijų. 1924 m.
buvo išrinktas ALTS centro se
kretorium ir “Sandaros” sekre
torium Bostone. Be to, dar da
lyvavo ALS ir TMD bei kitose
organizacijose. Jis yra įsteigęs
ir Lietuvių Amerikos Piliečių
klubo nepašalpinį skyrių ir bu
vo ilgus metus jo pirmininku.
Jis yra vienas iš pirmųjų ir L.
B. Hartfordo apylinkės steigė
jų ir buvęs jos pirmininkas.
Po I-jo Pasaulinio karo, suor
ganizavęs savanorių lietuvių, J.
A.V. karių, kuopą, — Lietuvos
Laisvės SargŲ Brigadą. Ruo
šėsi vykti į Lietuvą ir kariauti
su jos priešais. Kadangi daugu
ma tų karių buvo J.A.V. pilie
čiai, tai valdžia neišleido. Ta
čiau idėja be galo kilni ir ža
vėtina.
Kovojant Lietuvai dėl Vil
niaus, VI. Čekanauskas-Chase
į šį kraštą buvo atsikvietęs
prof. M. Biržišką ir kan. F. Kamėšį su paskaitomis; aišku, tam
•reikalui buvo renkamos aukos
ir siunčiamos į Lietuvą. Ir kito
mis progomis VI. čakanauskas
yra daug prisidėjęs prie au
kų rinkimo Lietuvos reikalam.
Sukaktuvininkas rūpinosi ir
ekonominiais Lietuvos reikalais.
Paragintas a.a. pulk. P. Žadeikio, Lietuvos Ministerio Washingtone, savo lėšomis VI. Če
kanauskas-Chase buvo nuvykęs
1935 m. į Vilnių ir ten norėjo
įkurti Ipotekos Banką, kad jo
pagalba būtų galima iš lenkų,
bankrotuojančių kolonistų, iš
pirkti žemę ir ją atiduoti lie
tuviams. Deja, Lietuvos vyriau
sybė pranešė, kad Vilniuje toks
bankas neduos teigiamų vaisių,
tad ir nebuvo steigiamas. Vie
nok, idėja labai kilni.
VI. čekanauskas-Chase už sa
vo nuopelnus Lietuvai yra ap
dovanotas 1935 m. Gedimino
Ordinu.
Iš viso Vladas Čekanauskas
Chase yra didelio takto ir la
bai malonus žmogus. Gal dėl
savo nenuilstamo darbo ir di
delio judrumo ir savo išvaizda
taip gražiai iki šiolei yra išlai
kęs.
J. Bernotas
WORCESTER, MASS.

Prano Pauliukonio pagerbtuvėse jo 60 m. amžiaus proga

SKAUTAMS REMTI VAKARAS
Waterbury, Conn.

Waterburio skautų rengiamas mis kaukių parade dalyvaus že
tradicinis kaukių balius įvyks maičių bajorai. Vilniaus kuni
lapkričio 28 dieną Šv. Juozapo gaikščiai, Palangos vaidilutės,
mokyklos didžiojoje salėje, 29 iš pasakų pasaulio atskridusios
laumės ir raganos. Įvairių kraš
John Str., Waterbury, Conn.
tų kilmingais rūbais pasipuošu
Pasiruošimai šiam pramogi sios princesės ir visa eilė kitų
nio pobūdžio vakarui vyksta vi puošnių ir įdomių kaukių.
sose apylinkės kolonijose. Jau
Kaip ir kasmet rengėjų komi
nimas ruošia įdomius kaukių tetas yra sudaręs tris vertingas
kostiumus ir rengiasi maskara premijas originaliausioms kau
diniam paradui, kuris šiemet kėms įvertinti. Dovanas iki šim
bus pravestas originaliame kar- to dolerių vertės yra paskyrę
•navalo stiliuje. Rengėjų žinio- vietos prekybininkai; Lituani
kos savininkas Kazys Bagdo
nas, Cosmos atstovas Mykolas
Gureckas ir skautų tėvų komi
tetas.
Maskaradinė salės dekoracija
bus spalvinga ir moderni su
pritaikintu apšvietimu. Scenavaizdžiui eskizą pagal legendą
apie raganas paruošė meno
mokyklos studentė Regina Vait
kutė.
Šokiams gros padidintas Ed
vardo Radionovo orkestras iš
Hartford. Conn. Laimėjimams
vadovaus buvusių skaučių Židi
nio narės. Gausiam užkandžių
bufetui paruošti pakviestos pa
tyrusios šeimininkės.
skautų
mamytės. Salės požemyje veiks
tėvelių svetainė su bavariško
alučio statine.
Tėvų komitetas kviečia vi
sus vakaro svečius ruoštis ir
SAVO AUKA prisidėk prie Ame
dalyvauti su kaukėmis. Baliaus
rikos vyskupų vajaus Padėkos die
pradžia 7 vai. vakaro.
ną. Fondas ielpia viso pasaulio
vargius.

vav

Maironio Parke lapkričio mėn.
15 dieną dalyvavo iš Worcester ir apylinkės apie 200 žmo
nių.
Daug gražių kalbų ir sveiki
nimų buvo pasakyta apie su
kaktuvininko darbus ir pasi
šventimą. Pagerbimą pagardi
no ir pagražino meninė progra
ma Worcester at-kai ir Putnam
Seselių bendrabučio mergaitės.
Pagerbimą surengė Worcesterio Lietuvių Bendruomenės apy
linkė.
X.Y.

— Detroite šį savaitgalį įvyksta Liet. Studentų Sąjungos
suvažiavimas. Ta proga studen
tai ateitininkai ir skautai aka
demikai rengia susipažinimo
vakarus. Ateitininkų bus lap
kričio 26 d. 8:30 y.v. lietuvių
namuose; skautų akademikų —
lapkričio 26 d. 8:30 v. Disabled American Veterans salė
je, 1360 E. Jefferson avė.
— Newtown, Mass., mirė Ona
Stanley — Monkevičiūtė, anks
čiau gyvenusi Cambridge, Mass.
Nuliūdime paliko vyrą Joną,
sūnų Edvardą, dukteris Alfre
dą ir Aldoną. Palaidota iš Our
Lady bažnyčios. Būdama jau
na, uoliai veikė lietuviškose ka
talikiškose organizacijose (B.J.)
— Waterburio skautam rem
ti komitetas lapkričio 28 šv.
Juozapo parapijos salėje ren
gia tradicinį kaukių balių.
— Literatūros vakaras Los
Angeles, Calif. bus gruodžio
5 d. 7 v.v. Iš Chicagos atvyks
ta poetas A. Mackus. Jis skai
gėdos sąrašėlį iš šios bylos iš tys ir savo kūrinius.
braukti.
— Vargo mokykloje Miun
Šiais metais Balfas švenčia chene, Vokietijoje, nuo šių mo
20 metų sukaktį. Kaip būtų kslo metų pradžios mokytojau
gražu, kad ta proga mes savo ja Birutė Forsterytė, kuri šį
auką padvigubintum. Tuo mes pavasarį baigė Vasario 16 gim
padarytume tinkamą pagarbą naziją ir dabar studijuoja isto
Baifo steigėjams ir visiems jo riją ir germanistiką Miunche
sunkaus darbo vykdytojams.
no universitete. Anksčiau var
Visas gautas aukas skelbsi go mokyklais vadovavo J. ir S.
me spaudoje.
Laukaičiai.

CLEVELANDO Baifo metinio aukų vajaus vykdomas s komitetas. 14 k. j d. pirmoje eilėje: A. Banis, K. Gai
žutis, dr. V. Ramanauskas, P. Mikšys, J. Kuzas, A. Karsokas; antroj eilėj: F. Navickas, J. Balbatas, P. Zig
mantas, V. Oyvas ir J. Mikonis.
Nuotr. V. Pliodžincko

RALFO METINIS AUKŲ VAJUS CLEVELANDE
Ir šiais metais Clevelande ir
jo apylinkėse yra vj^domas
Baifo metinis aukų vajds. Tam
tikslui yra sudarytas vykdoma
sis komitetas: Baifo direkto
rius dr. V. Ramanauskas, 5 5
skyriaus pirm. P. Mikšys, 68
skyriaus pirm. K. Gaižutis, ižd.
J. Balbatas, A. Banis, V. Cyvas, A. Karsokas. J. Kuzas, J.
Mikonis, F. Navickas ir P.
Zigmantas.
Aukų rinkimo tvarka sekan
ti: šv. Jurgio parapijos klebo
nui kun. B. Ivanauskui leidus
lapkričio 29 d. surenkami vo
kai su aukomis. Kas bažnyčio
je savo aukos nebus atida
vęs, tai bus aplankytas jo na
muose. Mes labai prašytume,
kad visi, kurie dalyvaus bažny
čioje grąžintų vokus su auko
mis. Tai būtų didelis palengvi
nimas aukų rinkėjams, kuriem
nereikėtų du kartus kreiptis su
tuo pačiu prašymu. Tiems ku
rie gyvena už Clevelando ribų,
aukų vokai bus pasiųsti paštu.
Gavus šį voką, prašom nedel
siant prisiųsti savo auką.
Clevelande esant trims Baifo
skyriams, šių metų aukų va
jaus iniciatyva atitenka 5 5
skyriaus valdybai. Todėl pini
gus, čekius ar pašto perlaidas
prašom siųsti to skyriaus iždi
ninkui šiuo adresu: United Lithuanian Relief Fund, c/o
Mr. Jonas Balbatas, 19711 Murkoka Avė., Cleveland, Ohio
44119.
Visus lietuvius, kurių adre
sai mums nežinomi, prašom sa
vo metinę auką prisiųsti aukš
čiau nurodytu adresu.
Tenebūna šiais metais nė
vieno lietuvio, kuris neprisiųstų savo aukas Baifo šalpai. Tik
su mūsų visų aukomis Balfas
galės pagelbėti visiems tiems
■kuriems ji yra būtina.
Peržiūrėję pereitų metų au
kų lapus, mes matome daug
pensininkų, paaukojusių Balfui
net po penkinę. Ir dirbantis

jaunimas vis su didesnėm au
kom ateina į Baifo šalpą. Deja,
teh’randam ir žinomus turtuo
lius. kurių aukos mažesnės ir
už pensininkų aukas. Gale tų
lapų randam ir juodą lapelį,
kuriame surašyti tie, kurie Bal
tui jokios aukos neduoda. Jie
visi turi gerus darbus, nuosa
vus namus, o neturi artimo mei
lės. Aukų rinkėjai ir šiais me
tais ir juos aplankys. Kai būtų
džiugu, kad jiems pasisektų tą

Baifo Metinio Aukų Vajaus
Vyr. Komitetas

BALTIMORĖS ŽINIOS
nio vakare parapijos mokyklo
je. Pelnas skiriamas dovanom
lietuviam seneliam, kurie yra
senelių namuose ar prieglaudo
se.
Lietuvių svetainės 50 metų
sukakties iškilmės paminėtos
lapkričio 21 iškilmingu banke
tu. Kalbėjo Baltimorės pašto
viršininkas Vincas Laukaitis:
kurio tėvas buvo vienas iš sve
tainės steigėjų. Sukakties pro
ga susilaukta sveikinimų iš įvairių miesto ir valstybės parei
gūnų. Lapkričio 14 jubiliejaus
proga buvo koncertas, kurio
programą išpildė Rūtos ansam
blis iš New Jersey, lapkričio 15
buvo pamaldos už gyvus ir mi
Sodalietės bingo žaidimus rusius bendrovės narius.
rengia lapkričio 27, penktadieJonas Obelinis

senos
kartos lietuvis, ilgai gyvenęs
Baltimorėje, mirė savo namuo
se lapkričio 14. Velionis pasku
tiniu laiku sunkiai sirgo, buvo
geras šv. Alfonso parapijos na
rys, priklausė šv. Vardo drau
gijai. Buvo susipratęs lietuvis
dalyvavo įvairiuose parengi
muose. Penki kunigai aukojor
gedulingas mišias už jo sielą
lapkričio 17 šv. Alfonso baž
nyčioje. Pamokslą pasakė prel.
L. Mendelis. Palaidotas Holy
Redeemer kapinėse. Liko nuliū
dusi žmona Viktorija, dukra
Marija, sūnus Vincas ir eilė
anūkų.
Juozas

Gensevičius,

Laiškai iš kelionės po Afriką
Iš New Yorko laivu “Constitution” išplaukėm 1964 lapkričio 5 ir po 6 dienų kelionės
pietų Atlanto kraštu nuplaukė
me 3184 mylias. Lapkričio 11
popiet išlipome iš laivo Casablanca prieplaukoje, Maroke,
Šiaurės Afrikoje.
Tai ta pati vieta, kur 1943
sausio mėn. JAV prezidentas
Franklinas D. Rooseveltas su
Britų min. pirm.
Winstonu
Churchilliu padarė keletą svar
bių klaidų, ypač dėl Pabaltijos

JAUNIAUSIA Worce«terio Lietuvių Bendruomenė! atstovė P. Pauliukoniui įteikia adresą- Nuotr. V. Meilaus

valstybių ir Lietuvos, dėl kurios išlaisvinimo dabartinė visa mūsų susipratusi tautos da
lis įvairiais būdais kovoja ir,
gal būt, teks dar ilgai kovoti,
iki Lietuva bus laisva ir nepri
klausoma.
“The Sun Lane News” (1964
lapkričio 7) United Press Inter
national korespondentas Burce S. Walker rašo, kad 1943
Casablanca buvo labai pavojin
gas miestas. Čia buvo pilna vi
so pasaulio diplomatų slaptų
agentų, tarptautinių prekybinikų ir įvairių pabėgėlių. Čia bu
vo tartasi dėl užėmimo Sicili
jos ir priimti kiti įvairūs pla
nai vadovaujant Franklinui D.
Rooseveltui ir Winstonui Churchillui su savais talkininkais.

— 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.
— Jei mėgsti klausyti geros
muzikos, tai klauskite nemoka
mai katalogų ir informacijų
apie geriausius radijo aparatus
betarpiai rašydami: J.L. Gied
raitis, 10 Barry Dr., E. NorthporCN.Y. 11741.
Pedagoginio Lituani s t i k o s
Instituto organizuojamas litua

nistinio mokslo veikalų biblionistinio mokslo veikalų biblio
tekėlės rėmėjų jau susitelkė
per 100 asmenų su vienkartiniu
vieno dolerio įnašu. Jų tarpe
nemaža vietoj vieno dolerio sky
rusių po 2. 3 ir po 5 dol. S.
Jasinskienė, gyv. Phoenixe, Ar
izonoje, 'vietoj gėlių spalio 24
d. mirusiai Jadvygai Mačernienei pagerbti Institutui atsiun
tė 15 dol., o čikagiškis Jeroni
mas Ignatonis vietoj lauktino
vieno dolerio paskyrė 10. J.
Didžbalis, gyv. Elizabethoje (N.
J.) atsiuntė 11 dol. su iš karto
susitelkusių 11 rėmėjų sąrašu.
Instituto studentų komisija, ku
rios prašymas parankinės bib
liotekėlės reikalu prieš kurį
laiką buvo paskelbtas spaudoje,
kviečia kiekvieną šio laikraščio
skaitytoją būti minėtos bibliote
kėlės rėmėju su vienkartiniu
vieno dolerio įnašu. Rėmėjo įnašas siunčiamas Instituto iž
dininko kun. dr. J. Kubiliaus,
SJ, vardu šiuo adresu: 5620 S.
Claremont Avė., Chicago, III.
60636. Visų rėmėjų pavardės įrašomos Instituto
mecenatų
knygoje.
— Lituanistinių mokyklų
mokytojų rajoninė konferenci

Casablanca, kaipo pietų At ja, rengiama Liet. Bendruome
lanto didžiausia prieplauka, jau nės. bus lapkričio 28-29 Chicabuvo gerai žinoma XV amž. Ta goje. Jaunimo centre Numa
da buvo vadinama Anga —cen tyta visa eilė paskaitų: A. Rintras Maroko piratų — jūros plė kūno — Darbo metodas ir
šikų. Casablanca yra didžiausas mūsų mokykla, Pr. Pr. Razminą
—Nauji bandymai literatūros
miestas Maroko valstybėje. Ma
dėstyme,
dr. A. Klimas —Pa
rokas savo didumu prilygsta Ka
lifornijos valstybei. Maudyklės grindiniai anglų ir lietuvių kal
(beach resort) Atlanto pakraš bos fonologiniai skirtumai: J.
Kavaliūnas — Lietuvių kalbos
ty veikia ištisus metus.
dėstymas
jos visai nemokan
A.S. Trečiokas.
tiems; D. Velička — Lituanisti
nėms mokykloms mokytojų pa
Dr. Zigmas ir Žibutė Brinruošimas ir kokios talkos iš mo
kiai, Los Angeles. Calif.. ir
kytojų ir visuomenės.
Juozas ir Anelė Januškevičiai,
Institutas laukia: J. Plačas
Dorchester. Mass., įsijungė į — Minties ir žodžio turtinimas
Lietuvių Fondo narių šeimą. į- vaikų kalboje; J. Ignatonis —
mokėdami po du šimtus dole Rašybos rašmenų ir programų
rių įnašų.
klausimai.

======a5'
Adolfo SCHRAGERIO

bE* "proga,
Artimiausm, metu planuojami
i fcbplyčio- parengimai yra: Vasario
16
ą.
minėjimas, kurio data dar me
lsparengi- nuspręsta. Pamaldos 1965 me-

ma P. Prado, gan gražiai tvai
ko šios organizacijos kultūrinę
ir socialinę veiklą, organizuo
dami tautos Švenčių minėjimus,
gegužinės tipo iškylas, šokius
ir pamaldas katalikams, štai ke
letas tos veiklos pasireiškimų:
Birželio 23 buvo suorganizuo
ta gegužinė viename iš gausių
f apylinkės parkų.
Spalio 27 dieną įvyko šokiai
f San Fraacisco.

'

dę savo įnašus naujais įmokėjtaais: pre Mykolas Krupavi-

Pamaldų iniciatorius ir rėmė
jas yra kunigas dr. P. Manelis,
kapelionas ir profesorius Notre Dame kolegijoje. Ąpylinkė-

čins, 'Cieeroi M, iki 500 dol.,
Bronius* ir Juzė Kreidai, Rochestęr, N.Y, iki 120 dol., dr.

je gyvena dar du kunigai: kun.
V. Pavalkis, Šv. Kristoforo parapijoje, San Jose ir kųn. T.
Palys, šv. Leono parapijoje,
East Medine, DL, iki 200 doL, Oaklande. Visi trys lietuviai
Anglijos Lietuvių Klubas Chicagoje, HL, iki 200 doL, Petras kunigai mielai padeda į juos
ir Jadvyga Maldeikiai, Cicero^ besikreipiantiems tautiečiams,
HL, iki 300 dol., Ateitininkų ypač jų dvasiniuose reikaluose,
gap
Spalio 25 d. pamaldos Kris- Federacija iki 3,200 dol.

visokiausiu vietos V
gamybos baldų. Mūsų specialybė—impor
tuoti tik geros kokybės baldus iš Vokie
tijos ir kitų Europos vietų.

336 East Mth SU N. Y. C.
Tarp 1st ir 2nd Avenue

•

TR 9-0400

Atidarj’ta kasdien nuo 9 v.v.; antradieniais ir šeštadieniais 9-6 v.v.

NEW BRlTAiN. CONN.
Vyresnio amžiaus (auksinio
jubiliejaus, vyrų ir moterų klu
bas spalio 28 surengė banketą,
kurio atžymėjo. savo veiklos 4
metų sukakti Bankete dalyva
vo 160 narių bei svečių. Daly
vavo ir klebonas kun. B. Gauronskis ir naujas vargoninin
kas Jonas Bendoris. Prie gar
bės stalo sėdėjo apie 20 žmo
nių.
Svečiai pasakė
sveikinimo
kalbų. į šį senių klubą Įstojo ir
pats klebonas kun. B. Gauronskis. Nariu yra ir vargonininkas
J. Beinorte.
Rengėjai dėkoja visiem už
atsilankymą, draugijų sąryšiui

už svetainę, Dramos Varpo klu
bui už suteiktą auką ir banke
tui paskolintus indus, dėkoja
me šeimininkėm: O. Snarskienei, Mrs. Batz, Mrs. Seškevičienei, Mrs. Mačevičienei. Dė
kojame patarnavusiom prie sta
lų: F. Yuknienei, Mrs. S. Miliukienei ir kitom; G. Ąžuolai
čiui, J. Paulauskui, J. Miežlaikiui. A Snarskiui, F. Yuknai
ir kitiem už stalų parengimą,
muzikantam J. Bendoriui ir J.
Liudžiui, baro tvarkdariui M.
Grimailai. Gal ko nepaminėjau
tai prašau atleisti.
Kitais metais atžymėsime
klubo penkerių metų veiklą.
P. Naunčikas

IRENA BEND2I0TĖ IR JUOZAS LAPURKA, susituokę lapkričio 14
Philade: phijoje.
Nuotr. V. Maželio

BRIDGEPORT, CONN.
uolus parapieKun. P. Pranckus, naujasis
tis, mirė praeitą antradieni. Pa klebonas, uoliai rūpinasi baž
laidotas iš šv. Jurgio bažnyčios. nyčios reikalais. Jo paprašytos
Jis išaugino gražią katalikišką pora moterų įtaisė du arnotus,
šeimą. Viena duktė yra pran- keli vyrai — garsiakalbi baž
cilkietė vienuolė Pittsburgh, nyčioje, vienas parapietis pa
Pa.
taisė groteles bažnyčioje, kiti
šv. Jurgio draugija, gyvavu sudėjo aukų naujai monstranci
si 60 metų, baigia savo veiklą. jai.’Dabar platinamos knygutės
Jau išdalijo pinigus, dariai at- laimėjimams. Pirma premija?—
sisveikina, kad nebereiktų dau- kelione į San Juan kelionė dvigiau susirinkti. Draugija yra
daug nuveikusi, daug aukavusi
parapijos ir Lietuvos reikalam.
J. Jurkšaitis,

;
Į
į
:
.

em asmenim — pirma premija,
antra premija — televizijos apa
ratas. Laimėjimai bus gruo džio 8 vakare parapijos svetai
nėje.

prasi
dės lapkričio 29. Tokios mišios
mūsų bažnyčioje bus 9, 10, ir
11 vai. suma ir pamokslas bus
lietuviškai, jei tik bus gautos
lietuviškos maldų knygos
Pamaldos anglų kalba

nukel
tas į balandžio 24. Tai pirmis
šeštadienis po Velykų.
O.
Choro-rudens vakaras

HARTFORD, CONN.

Šv. Jono Evangelisto draugijos, metinės mišios už gyvus
ir mirusius narius bus Padėkos
diena, lapkričio 26 9 v. r. Svč.
’ Trejybės bažnyčioje. Visi na
riai prašomi dalyvauti.
Svarbus priešmetinis draugi
jos susirinkimas ivvks gruodžio
• 6 d. 1:30 popiet. Liet. Amerikos Pil iečių Klubo patalpose
227 Lawrence St Hartforde,
1 Bus valdybos rinkimai. Taip
* pat bus svarstoma draugijos
. svarbūs reikalai. Rep. AJ.P.

:

V Y R A U J A N T I
K R A U T U V Ė
Dovanų ir įvairių reikme
nų — įvežtų « Vokietijos
Gausus visiem didžiai reikalingų
prekių sandėlis

KALĖDŲ
DOVANOS

Spalio mėn. pabaigoje pas
kelbtas Balfo vajus šioje lietu
vių kolonijoje. Apie tai parapiečiai buvo painformuoti per
bažnyčių ir per vietinę spaudą.
Rūbai suvežami i parapijos ga
ražus, pinigai renkami aukų la
pais. kurie nusiunčiami pavie
niams asmenims bei draugijom.
Vajų globoja ir rūbų išvežimu
rūpinasi parapijos klebonas ku
nigas J. šamus ir pagelbininkai
kun. R. Tamošiūnas ir kun. A.
žemeikis. Rūbų vajus šią savai
tę bus baigtas, pinigų — užsi
tęs ligi kitų metų pradžios. Iš
stambesniu gautų aukų pažymė
tina: Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centras — 50 dol..
lietuviu Politikos Klubas —50
dolerių.
Vajaus proga gruodžio mėn.
6 d. rengiamas kortų vakaras
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Centro salėje. Vakaro pra-

džia 5 vai. vak.
Balfo kortų vakarai visada
būna kiek skirtingesni, nei ki
tų draugijų panašūs parengi
mai. šį kartą bus alutis, virti
žirniai, kvepianti kavutė ir sal
dumynai.
Todėl, kas nori advento ilge
sio laiką truputį pragiedrinti,
tegul gruodžio mėn. 6 d. vyks
ta į Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centrą 6 Davis Avė.
Kearny, N.J., kur už labai men
ką auką turės progos keletą va
landų pabūti jaukioje lietuviš
koje nuotaikoje, pasivaišinti, o
tuo pačiu paremti Balfą.
J. Mėl.

solistas Vir
gilijus Noreika dainavo Lenskio partiją “Eugenijuje Oniegine” Maskvos teatre. Netru
kus Noreika būsiąs išsiųstas į
Milano Stalą tobulintis.
— Lietuvos operos

Kavos ir arbatos puodukai
Įvairių vaisių džiovintos žievės
Saldumynai -.Pyragaičiai
Įvairios lėkštės
Papuošalai, vazos, peleninės ir t.t.
Kavos servisai, sausainiams dėžutės
Visame pasaulv žinomos
ROSENTHALIO STATULELfiS
Tikri gintarai
Vokiškos rašomosios plunksnos
Importuoti švino kristalai ir
spalvoti romėniški

. Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —

i

‘ !i

DARBININKAS

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones J
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas,
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite/skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j R. Europa

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

Prašau siųsti laikraštį adresu:

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.

Vardas ir pavardė

45 W. 45 Street. New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

... Cosmos Parcęls Express Corp,L-

Užsakė

............

’
......... .

s,...—.. Į į

............

Siunčiu už prenumeratą $....................

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

Visuos** mūsų skvrivnse jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs zalite gauti ir kitokiu reikmenų tinkamų siunti
niams nieiau nei bet kur kitur. Dėl oapildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

Siyskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS ‘

• ATHOL. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ......
CH 9-6245*
• BOSTON 18. Mass. — 271 Shawmut Avenue ........ —.. UI 2-1767
• BROOKLYN 11. N.Y. — *^70 Union Avenue ..........
EV 4-4952
• BROOKLYN 7. N.Y. — 600 Sutter Avenue .............. r>, 5-8908
• RUFFALO 6. N.Y. — 332 Fillmore Avenue ............... TL 6-2674
• CHICAGO 22. III. — 2722 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966
• CHICAGO 8. III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA 5-2737
• CLFVELAND 13. Ohio — 904 Literary Road --------- TO 1-1068
• DETROIT. Midi. — 730 Michiqan Avenue .................. VI 1-5355
• GRANO RAPIDS. Midi. — 636-38 Bridge St.. N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14. Conn.—200 Franklin Av„ Tel. 233 8030. 246 0215
• HAMTRANCK. Mieli. — 11333 Jos. Campau ............ TO 7-1575
• IRVINGTON 11. NJ. — 762 Springfield Avė............... ES 2-4685
• LAKEWOOD. NJ. — 126 - 4th Street ........................ FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEVVARK 3. NJ. — 428 Soringfidd Avenue --------- 81 3-1797
• NEW HAVEN. Conn. — 509 Congress Avė.................. LO 2-1448
• NEW YORK 3. N.Y. — 39 - 2nd Avenue .................... Al 4-5456
• PAS8A1C. NJ. — 176 Market Street.__________ ..... GR 2-63R7
• PATERSAN -j. NJ. — 99 Main Street ........................ MU 4-4619
• PMILAOELPH1A 23, Pa. — 525 W. Girard Avė........ PO 5-5892
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street ....... HW 1-2750
• SAN FRANCISCO. Calif — 2076 Sutter Street ....... Fl 6-1579
• SO. BOSTON 27. Mass. 327 West Broadway------ Tel. 268-0068
• WATERBURY. Conn. — 6 John Street :......... ...... :.... PL 6-8766
• WORCESTER. Mass. — 174 MiHburv Street --------8-29*8
• YONKERS. N.Y. — 555 Nepperhan Avė----- ------------- GR 6-2781
• YOUNGSTOWN 3, Obio — 2T Fifth Avenue ------------ Rl 3-0440

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

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

S. Eeckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

!

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir jsitikinsite!

Tel. Al 4-8319 • ZOOOrchard Si. New York, N.Y. 10002

------- — VERTINGA KALĖDINĖ DOVANA------------■ 1
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WEARING APPAREL
and GlfTS for fh« RELIGIOUS AND CLERGY
PRIESTS

SISTEKS

BROTNfES

Wr»N Hr Catatag ,

Vienintelė pasaulyje kanklių plokštelė

LIETUVOS KANKLES
tarp M Įvairių Betuviškų melodijų ir kaiMlnš giesmė Sveikas Jteau

UžMkyinus priimame iki gruodžio mėn. 2 dL
kartu su money order ar Čekiu:

19700 RENWOOD AVENUE, EUCLID, OHIO, 44118
----KAINA:

--------------------

HI-FI $3.85

STEREO 8495

t

WEISS & KATZ, INC
IS7 ORCHARD $T„ N.Y. C.

Tai GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
•••••eseaaaas^seseseassssaaaaa
89 Cbastera 5fw*t, Nev Yefk, H. T. 10007
212 WO 2-1C32
Cpen tin 8 p.m. durlng Dsseinber

.

Paskubina sii&itiių draugams ir giminėms j bet kurią SSSR dali

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

1

J

.,

....... ......č....

Adresas < •,

"ŽIBURIŲ” Spaudos Bendrovės valdybai, 941 Dundas Street West,
Toronto 3, OnL, Canada

KRISTALAI

Das Gsschenk - A bnporthaus
1289 LEXINGTON AVĖ.
(tarp 86 Ir 87 Fts »
Ne-.v York 23, N.Y.; LE4-4877
Atidaryta iki t> vai. vakaro.

PADĖKOS DIENĄ vyksta metinė
Amerikos vyskupų rinkliava. Iš
fondo šelpiami viso pasaulio varg
šai.

LINOTIPININKAS IR SPAUSTUVĖS DARBININKAS,
motus rinlryHos ir spausdinimo — preso darbą. Yra
gafimybė mokytis linotipininko darbo. Rašyti —-

VOKIŠKAS PORCELIANAS

W. H. WARNECKE, Ine.

DOLERIS

"

“Žiburių” spaustuvei reikalingi:

vra mūsų spėria Ivbė:

Elegantiški stiklo išdirbiniai
Muri’zos dėžutės, alaus taurės
S' hv s-.rzwatdo laikrodžiai
Meniški keramikos išdirbiniai
Crtjrinalės Muminei figūrėlės
ScHn-rer plieno gaminiai
WMF metaliniai dirbiniai
Namų apyvokos reikmenys
kosmetika ir kt.
Didžiausias pasirinkimas vokiškų
KALĖDINIŲ KORTELIŲ

' .į ‘f .h

Kas prisiims .1* dol- su nauju adresu, gaus
DARBININKĄ susipažinti iki šių metij pa- |
baigos. Kas prisius 5 dol., gaus vieneriem
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.

, Licensed by V/O Vneshposiltorg

BALFO VAJUS KEARNY, N. J.

VIENAS

TIK
•

•
•
•
•

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

sėS=Įi&

rote

*****

Mm.

V* Į.ęw^tap8įi^lėjF>_ ijl i
cko aikštėje Ėk^ewoodę. Mūsiškfų priefiatolši
kovoje yra Staūfcfd United,
Prieš juos praaMe rate sužais
ta 2:2. Sį kartą, žaidžiant na
mie, mūsiškiai turės sunkumij
su sudėtinu. Nėra abiejų Amigų, reikės apsėdi be Jankaus tai, ėūrtihtekaB ir Iri karių iw
ko ir nebus Remezos H. Sunku «ų puriau nesėkmė. Šiaip jte
bus rasti jiems tinkamus pakai vadovas KBvečka Sr., ypač bro
tus. Pirmosios komandos pra vo patenkintas puolimu, knri^
deda 2:30 vaL Rezervinės 1&45 netekęs ririejų Amigų, pasirodė
vai Mažučiai šeštadienį 3 vaL visai geraL
Rezervinė priešžaismyje ne
žaidžia pirmenybių nmgfyhes
Brennan a&štėje prieš JStot- žaidė, nes mūsiškiai nesurinka
komandos. Mat žaista svetur, ė
racht
be to buvo šalta.
Whtt» Pirite : LAK
(0:1)
Mažučiai šeštadienį pralaimėt
Po ketvertų lygiųjų mūsiš
jo
pirmenybių rungtynes prieš
kiai, žaisdami White Plains,
BW Gotschee B 0:2.
Attotas
In Memory of our beloved President
John Fttzgerald Kennedy

PHILMAR FABRICS
10 West 29th Street
Ne* oYrk Qty s
MU 5-0167

NANETTE BEAUTY SALOM

BIG WlLT8
SMALL*8 PARADISE

Entertainment Nttety'
7th Avenue A 135th Street
Ne* York City
Call AV 6-8620

t. AHferHtos Uetovfų Šachmatų
pirmenybės, turėjusios įvykti lap
kričio 27-29 d.d. Čikagoj, nukeltos
| pavasarį. Tai praneta p-bių vado
vas Vladas Karpužka.
Laimėta prie* Lincoln - Sylvania.
Bostono tarpkhibtaėse pr. penkta
dieni Lincoln komanda rangėsi .So.
Bostono lietuvių pU. draugijoj. Lai
mėjo Lietuviai, statykla 8%-lG.
kveflmnakas baigė lygiom su savo
varžovu; pirmoj lentoj Algis Maludtis, K. Merkis Ir J. Ozols laimėjo
po taikų. Gruodžio 4 d. pas lietu
vius j So. Bostonų atvyksta Cambridge L
JAV komanda Šachmatų olimpia
doj, TH Avive, j baigmę Įėjo, laimė
jusi savo grupėj visas kovas santy
kiu 21^! Baigmėje JAV laimėjo
prieš Ispaniją, Rumuniją, Izraeli ir
Cektetovnikją; lygiom sužaidė su

Gyveno 66 Harbison
Avenue, Hartford, Conn.
Mirė šeštadienį, lapkričio
mėn. 7 dieną, 1964. Štaiga susirgo ir bevežant į
ligoninę mirė. Ji buvo 76
metų amžiaus.

Hirtford, Conn., išgyve
no 54 metus. Priklausė
Švč. Trejybės
lietuvių
parapijai, jos draugijose
— Apaštalavimo Maldos,
Šv. Rožančiaus, ALRK.
Susivienijimo, Šv. Juoza
po Lietuvių Darbminkų
Sąjungos ir kitose ir bu
vo ūgus metus jų valdy
bose. Daug v^ė BALFe.
Palaidota
antradieni,
lapkričio mėn. 10 dieną
iš švč. Trejybės lietuvių
štęneiiik> kapinėse su iškdn^tų^mis gedulo mišioubs kuriąs su asista auko

jo gjiButtitkt ktm. Anta
nas'P. Kneižys. Diakonu
buvo parapijos ttebonas
kun. Matutis; subdiako-

Sanktuarijoj buvo kun.
dr. Ė. Gaurtmskis, New
Britaino lietuvių pMapijos klebonas, ir jo asisten-

Ūkę dideliame nuliū
dime velionės vyras Juo
zas Manikas, sūnus Jonas
k jo žmona Alice; trys
dukterys ir žentai — Ele
na Grimes, Ona Staniulis
ir Adelė Vilkas, gyv. Hart
forde; brolis Antanas
Kneižys, gyv. Fairfielde,
sesuo Teklė MitcheH, gyv.
Nashua, N.H., marti Juozapina, gyv. Pennsyivanijoj; 18 tmūkų ir 9 proMiūkai nuoširdžiai dėkoja
parapijos klebonui ir ki
tiems kunigams už dvasi
nį patarnavimą bažnyčio
je ir kapinėse, bendrai vi
siems ir visoms už užpra
šytas šv. mišias, gėles, pa
reikštas užuojautas, daly
vavimą šermenyse ir lai
dotuvėse. Dėkoja laidotu
vių dfrėktere p. KarlonietaM, šežtamkakams
ir
šeimininkėms, kurie
po
laidojimo svetainėje vism
dalyvte pavadino”.

JONĄ DAUGIRDĄ

(Next te khn Tbrotro)

Ra^oh Sorrentmo's
eMtauioumuiiny mi we»0324
m------ ttth-t

RmIE>W*

<

JOSEPH ANDRUSIS

------

. tM

algų tavestitajoa.
KtaAta nuo 9 9d 8 vaL; šeštadieniais iki 6 vaL popiet

Famtras Itaitan Cuistael
“Where the Bttaa Meet”

Tel VI 74477

jMfm mrntMKi
WIMk ate Lfonerą U- a eronplete
aUMS K wtn™oc
tmpotreci wines
Bitata abo ehffled *taes & champagni* Ordėr yimr hottdty supplies
■Bonjr. Hcttcmy guv wrappea — vve
deteer. ČaB SU S-2644. 2484 Merrita Rd^ Belhnore, K*X
KINUI -V-vama

£7. ftėft an Mhk' tYlei Brt ŠA
loiiltš RrB! 6Y

b eta viro
___ , ____ _
_ MĄcbO! aa
persvara. S) IiiHkM JinMhOi taukeHą sUptemą ItetąM stovykloj,
t) Stogai___________________pusta!

EMERALD SERVICE CENTER
650 HilLside Ave^ New Hyde Pk. LI
'•Pat *111 wtaterize your car”
Complete Wtateririhg Special at
one k>w price. Texaco produets used,
also expert repetos, brates, tuneups, mufflera. Credit cards honored.
(516) FL 4-0381

Fqjr people's ūse at Mass. Approved
ttext Foider t*o color glO per m;
card 834x10% <me color 325 per m.
Highway ėrintlng Co^ F. O. Bok 13,
or 670 Rt 17, Paramos, N. J. (201)
CO 2-3000.., s
■
.

tte finest tributo you ean give them
N k ftoėpl gift WtaMhet- tt be ThanksChriBtoata, ta Ne* Year...
WtaMmgA ProataLFtatatab. Depend
ūasn E. Frank - Fiorhts, 158 Montaguė SL, BTkiyi^ M.Y. We defiver.
F)0*ers Jrired tmytanet*. Phone ortars taritoitee — Bau MA 4-3975.

Comiag fbr tte HOBdays or Vacatikntag in N.Y.Č.* For Toun when
to N.Y.C. Call Lt 1-ŠŠ23
CR088 ROAbS SIGHT8EEING
CORP.
Escorted Lecture Tburs Via Air
Conditioned Buses, Special Comideration'to Religious Groups & SocietieS. Make your Reservation now!
1572 Broadway
New York City
ALBERT MAIER, INC.
PORK STORE
Geriausia kiauliena ir kiti mėsos
produktai urna ir mažais kiekiais.
Kasdien Šviežios — namų gamybos
“Klelbassy”. 1927 Washington Avė,
Brome 57, N.Y.
TRemant 8-8193

New Classes forming July 6

KAY-LAURE*

For Better Wtddinįs
and Weekend Dondng

TUXEDO BALLROOM
210 B. 86th SL and Srd Avė.
Ne* York City
RE 4-7335

. Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bef pokyliams tortai

Treat Youratif to the Best
CONTINENTAL FOOD
at its super best
Reeonabie Prices
REX RE8TAUMANT
147 East 68th Street — TE 8-9739
CMneee Gantai RaataoraM HlBrid^
-Gunhill area serving hmtaeon,.din-.'
ners, supper. Autteutfc Cantonese
cuistoe, neėdy dtectaated, air-eondfcj
tioned. Special attention to religi
ous groups, sodeties, duba, parties.
Mr. Chin your host; near Post Road
Theater, free parking; tatgoląg orders accepted by pbone, call OL 50281. 3483 Boston RcL, Brata, N. Y.

MEI TING RESTAURANT

BROOKLYN, N. Y. 11206
STagg 2-6938

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS UęUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
163-55 LEFFERTS BLVD.

.

.

RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

2 East Jeritao Tpkė.
. Hunttagton Štatam, L. L
CHIMESB-AMERICAN CUISZNK

Wines and Lkjuors
Facilities for šmall prtvate Parties
Members of Dtaert' C3nb
For reservatfons c«B HA 3-5937

tadėtenfag

o Re&esher course

MOVE UF to
ROCKLAHD COUNtY
We
COVER THE ENTIRE COUNTY
See McRICKARD REALTY
60 So. Mato Street, New C3ty
_ 9l4 NE 4-4654

niversaries, birthdays, weddtogs —
oven fresh, bread, rolls, cookies,
“dietetic cookies”. Phone orders ac
cepted WE 3-0970. 2318 Arthur
Avė., Braut, N. Y.

SERVICE

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

(Bronx A Westchester) WE88TER
CNaas A Shade Co. 3164 VVebster AV.
(ėor. M5th BL) Brome. — Windo*
staktos stota and costoat madę ta
and Xmas
_____ _____________ ___ rs tad materials w*ven *ood shades, proMem
*tado*s our spėcialty, seroens and
venettana. *Hear my price”—Free
ešttamtes. The very best for lesa.
Call: CL 5-5195.
WAKEFIELD TERRACE

nuo jo mylimos šeimom* Mūsų okteto nariui VYTAUTUI
DAUGIRDUI, nettekua brangaus tėvelio, reiškkunė gilią
užuojautą ir IRtaBitae bartu.

1613 AVENUE M

Have you trted

PRAYER CARDS

Petronėle Manikiene * Kneižy t

HAVEN REALTY

NE* BONAPARTE
M C*. ReSabte
ŠtaA for fin

JUK M

te

■ ii

Al CiarduBo, Mgr. Complete catertag Service — Ctabs, Socteties, Re.Kgious Groups. TM> i*# Ballrobins
for WedtSag8 - Bangutis - Parties.
Cfofl FA 4-7733; 6»2 Btat Mist SL
(cor. WMbe Ptaths Rd.), Bronx, NY

L

Freeplacement
Service

y.

Wrfteforftriiehnre

KAY-LAURE'
8CHOOL OF BEAUTY CULTURE
Ne* Classes start every Monday

ARTHUR W. OVERTON Funeral
Home 172 Mato SL (Merrick Road)
Islip, I* L, N. Y. -FuDy Air conditioned, ample. parking space. For
tategrity, depęndatrility and ethics
call 516 JU 1-5085 Day ir NighL
Serving the area for over 40 years.
THE WONDERLANO SHOP
Largest seleetion of Religious Artfcles for Xntaš irt Ihis area. ChaHce
A abortam, Blbles^ Misrals, Statues,
Rosaries, Crifciffac Medais. Reason
able prices — Come to lota eround!
Call FO 5-4414
2535 Decatur Avenue, Brome, N. Y.

CHIRON STOCKING A’D
'

ANO

SHOE HORN

SAL'S ROOF1NG A Š1OING
' COMPANY
Home improvement, aluminum sidtng and all eolors reottog, gutters,
teaders, attfc, basetoentš ftatatfng,
drywall ftoishtog. Special consideration to religious groups. 612 -1635.
526 VanderbHt Avenue.

ŽAORSKI Funeral Home a superior
funeral Service minimum cost every
wish observed newly renovaied and
enlarged. When the need ariaes
chooee a funeral Service with <tecretion 3023-Boulevard, Jersey (3ty
NJT. — OL 3-2498. Air conditioned
Chapeis anyvrhere.

86-16 JAMAICA AVĖ.

Woodhaven, N. Y. 11421

Tel. Vlrginia 6-9519

BICYCLESFOR XMAS
“Ūse our Lay A*ay Ptan”
Large seleetion of popolar makes
Schwinn, Enghta Rudge, RoUfast,
Coiaon. Vetocipedes, Central Charge.
Comė mate your sdnUuu eariy—“Place your order NOW."

REPUBLIC Liquor Store, Ine.
322 Umon Avenue, Bi
Telefonas £V
JUOKAS BRUŽINSKAS, Manager

EspeciaDy BMgned ta England for
the physfc*By handfcapped IncK▼idual wta> cannot put on tas or
her o*n stoekings. Length 24* —

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

$A50 npfocs.
K» Beekel^r FL ,

?

8T 3-7243

Alio* 3 weeks dehvery.

—Pranciškonu vienuolynui
Grrona, Maine, rtftafinga virė
ja. Priimtina ir vedusiųjų pora.
Kreiptis: — Skandscan Fathers,
Greene, Maine — TeL 9465511.
" " ’

CHRISTMAS TOYS
Borod gulta * TtaMto Tty airimate,
Friction Ttys, Bnunring BnBs, ero
tame Je*ėiry,. WaUsta, .Ogarelfo
Bghters, Gtfts, Nortate, Utc.:
ea. Setu, lieea, įSeta, tšens, SBe
ea up. Fantastic sanntmtnts ta toris
of 616R60O6 otatoėA Betai sBtat U
depoNL balance COD. AB metcteB<fise ne* — Ist ųuaBty. WrBe tiįt

S C H A L L E R & WE BER
.... TaL VI
Tol ST099 24326
- Tri. 4414654

6

DIDŽIULES KRAUTUVES 6

minką Ir kitų dirbinį
SBSirildrime gruodžio 13
DMĖfcpaairinldmM
dieaį, 3 vai. popiet, LieHetiuMtiprakutfnta vafenfce
Piliečių D-jos m a. audi- cHetea g-W» • CHe*raa 2-0535
je, 368 Broadway, So Bosnaujai pasirodžiusios dr.
Į ' J. Girniaus knygos “Žmogus be
r Dievo” proga rengia simpozmes
į. diskusijas. Simpoziume daly
150 WEST 2Bth STREET
NEW YORK, N. Y.
je vauja: kun. dr. V. Cukuras, dr.
Room 402
l J. Navickas (Bostono Kolegijos
i profesorius), AV.
Mantautas
Į Holy Cross Kolegijos dėstytoĮ - jas) ir knygos autorius.
RMnfcy Sendraugių Sky-

LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDI
NIUI STATYTI NEW YORKE
AUKOJO:

200 dėt
Ona Zobarskienė, Brooklyn,
N.Y. Įrašo savo mirusius: vyrą

Po 100 doL
Ona LazaunRc, Great Neck,
N.Y. Įrašo mirusį vyrą Stanistovą.
Ksavera Levenavičienė, Broo*
Idyn, N.Y. Įrašo savo mirusius:
vyrą Jurgį Slivinską ir brolį
Joną Žentelį.
Jonas ir Izabelė Steponaičiai
Brooklyn, N.Y.
Ona Grigaliūnienė, Long is*
land City, N.Y.
Uršulė Stumbrienė, Sunny*
side, N.Y. |rašo savo mirusius
tėvus: Jevą ir Simoną Stelmomokus.
Julius Kumpikas, Richmond
Hill, N. Y.
Kad greičiau galėtume įgy
vendinti užsimotus planus vi
siems aukojusiems maloni pa
dėka, gi kitus visus kviečiame
siysti aukas : Building F u n d.
Franci sean Monastery 680
Bushwick Avė., Brooklyn, N.
Y. 11221.
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto seimo sesija vyks
ta lapkričio 28-29 New Yorke
Henry Hudsono viešbutyje.

atstovavę lietuviškas spalvas
mą irtūtas vietas. B tm keliaus rungtynėse — daug nuveikę
lietuviškam sportui New Yor
ke.
Jaunoji Vida
Gintautaitė,
per Japoniją nuvyks | Aliaską.
Taip apkeliavę žemės rutulį, viena geresnių mūsų krepši
prieš kalėdų šventes grįš atgal ninkių, pripažinta kelis kartus
geriausia mūsų sportininke. Be
Dail Antanas Tamošaitis lap krepšinio salės žinomos jai sce
kričio 28 d. 8 v.v. Apreiškimo nos grindys, operetės choro
parapijos salėje skaitys paskai dainininkų valdybos narių dar
tą apie lietuvių tautinius dra bai ir pareigos.
bužius. Tuo metu vyksta Anas
Algirdas Jankauskas Brooktazijos ,Tamošaitienės, kilimų, lyno Lietuvių Atletų Klubui
tautinių drabužių ir tapybos pa tarnauja jau nuo 1954 metų.
roda, kuri prasidės lapkričio Tada krepšinyje, šiandieną pir
27 ir baigsis lapkričio 29 va mosios futbolo komandos var
kare. Tamošaičiai į New Yorką tuose, ir klubo valdyboje.
atvyksta lapkričio 24 ir sustos
Sveikame — lietuviškame kū
pas E.V. Baltrušaičius, 608 ne — sveika lietuviška siela!
Grand St., Brooklyn 11, N.Y. Tai gražiausiai busimosios po
teL EV 4-7812.
ros įgyvendintas šūkis.
Abu
Dr. V. Vygantas, Pax Roma išėję aukštuosius mokslus, reiš
ną pirmininkas, Padėkos die kia, gali būti pavyzdžiu mūsų
nos savaitgalį išvyksta į Romą, jauniesiems ne vien tik sporto
kur dalyvaus Pax Romana cen aikštėse. Jaunųjų tėveliai, iš
auginę tokius vaikus turi pa
tro valdybos posėdyje.
grindo jais džiaugtis ir didžiuo
Kun. V. Pikturnos pagerbi tis. Prie šių jausmų tebūnie
me lapkričio 8 kažkas, išeida leista prisidėti ir mums.
mas iš Angelų Karalienės sa
Jauniesiems
Jankauskams
lės, apsivilko svetimą juodą pū ateičiai — sportiškas “Sveiks
kuotą paltą, o savo tamsiai pil Valio”.
Atletas
kos spalvos paltą paliko kaban
Naujy moty sutikimą ruošia
tį salėje. Asmuo prašomas pal
tą sugrąžinti į Angelų Karalie Lietuvių Atletų Klubas gruo
nės kleboniją ir atsiimt; palik džio 31 Saieva Rainbow salėje.
tąjįLiet. Studentų Sąjungos N.
Lietuves atsiminimų radijo Y. skyriaus susirinkimas įvyko
valanda, vadovaujama J. Stuko lapkričio 14 Atletų Klube. Iš
rengia Naujųjų metų sutikimą rinkta nauja valdyba: pirm.
šv. Jurgio draugijos salėje New- Eugenijus Grėbliūnas, vicepirmin. Loreta Vmdušaitė, sek
arke.
retorius Visvaldas Gerdvilis, ižKat. Motery S-gos 24 kuopa
lapkričio 28 d. 4 v. popiet An
gelų Karalienės parapijos salė nė Vflkutaitytė ir Stasys Dedije rengia laimėjimų vakarą.

Už prof. Kazimiero Viktoro
Banaičio sielą lapkričio 28,
šeštadienį, 10:30 v.r. Apreiški
mo parapijos bažnyčioje bus
mišios. Pamaldų metų giedos ir
vargonuos Vincė Jonuškaitė,
Vladas Baltrušaitis, Jonas Žu
kas. Po to — paminklo šven
tinimas šv. Karolio kapinėse, L.
L Velionies bičiuliai, muzikai,
menininkai, muzikos mylėtojai
ir kiti kviečiami dalyvauti.
lankęsis okupuotoj Lietuvoj,
Paminklas a.a. dr. A. Trima
kui šventinamas lapkričio 26 New Yorko Lietuvių Prekybos
d. 11 vai. šv. Karolio kapinė Rūmų susirinkime, kuris įvyks
se. šventins prel. J. Balkūnas.
v. Carnegie Endovvment, 345
N.Y. Vyry Oktetas gruodžio E. 46th Street, New York.
5 rengia pagerbimo balių sa
Be to, Jonas Valiukėnas skai
vo vadovui muz. A Mrozinskui tys paskaitą apie vertybių po
jo 50 metų sukakties proga.
pierius, investacijas ir biržas.
Vytautas Stašinskas nuo spa Po paskaitų įvyks bendras po
lio 1 pakeltas į generalinius būvis su vaišėmis. Kviečiami vi
si.
Rep.
konsulus New Yorke.

Švedijos lapkričio 25 trumpam
atvyko į New Yorką.

Prof. Juozas Eretas iš Šveica
rijos praeitą, savaitę atvyko į
Ameriką, šį savaitgalį jis skaivažiavime Detroite.
Newarke lapkričio 29, sek
madienį, New Jersey lietuvių
veteranų sąjungą Ramovė ir
Liet Bendruomenė rengia Lie
tuvos kariuomenės minėjimo
šventę. Pamaldos 10:30 šv. Tre-

Kalėdinis koncertas bus lapI kričio 29, sekmadienį, 4 v. poį piet Melrose Memorial salėje,
į Kalėdinę programą atliks ames rikiečių choras ir orkestras,
I kuriam diriguos muz. Jeronimas Kačinskas. Koncertmeiste
ris smuikininkas Izidorius Vasyliūnas.
|
Kultūros klubo susirinkimas
| įvyks šį šeštadienį, lapkričio 28
Į 7:30 v.v. tarptautinio instituto
į patalpose. Prelegentu bus kun.
| dr. V. Cukuras.

r
Balty draugijos koncertas
| Jordan salėje įvyks gruodžio
| 11, 8:30 v.v. Programą išpildys
' Lilija Šukytė, sopranas.
DAl L. A. TAMOŠAITIENĖS austi suvalkiečių tautiniai drabužiai ir aukš
taičių kaišytini priejuostė. Jos kūrinių paroda vyksta lapkričio 27 - 29 Ap
reiškimo parapijos salėje.

Izidorius Vasyliūnas jau ruo
šiasi naujam koncertui, kuris
bus balandžio 30 Jordan salėje.

MASPETHO ŽINIOS
Keturdešimtes atlaidai Maspetho lietuvių bažnyčioje bus.
lapkričio 29, 30 ir gruodžio 1.
Pamokslus sakys kun. Antanas
Mažukna, M.LC., iš Marianapolio, rytais po 7 vai. mišių ang
liškai ir po 8 vaL lietuviškai.
Vakare po pamaldų vėl abiem
kalbom. Sekm^Henio , vakare .
7:30 vai. bus mišparai, o pirma
dienio ir antfą^Ūepip vakarais

PADĖKA

vi^ai, kai išeis pilnas lietuviš<kas mišiolas (už dviejų metų).

Mylimai motinai ir senelei
Onai Lanevskienei mirus, nuoširdžiai dėkojame: Angelų Karalienės bažnyčios klebonui kunigui J. Aleksiūnui, šalinskų
laidojimo įstaigai, draugams ir
pažįstamiems už gėles, užprašy
tas mišias, užuojautas ir paly
dėjimą velionės į amžino poil
sio. vietą.

dieną pirmą kartą •
mišios bus 7, 8, 9 ir 10 vai.
ryto, kad visi galėtų malda padėkoti Dievui. Rinkliava tą dieną bus Šiluvos koplyčiai Washingtone. Ligi šiol parapija yra
davusi Šiluvos koplyčiai jau
6500 dolerių.
FreL J. Varnaitis iš* Pueblo,
Nuliūdime pasilikę: duktė
Cokt, atostogauja pas savo gi
Elena Zmij su vyru ir anūkai:
mines
Maspeth,
N.Y.
sv. 'V&rcio
OS e
Jurgis ir Andrius Udaiovai.
Algirdas Jankauskas susituoks su Vida M. Gintautaitė
Išnuomojamas butas Richlapkričio 28.
mond Hill sekcijoj iš 5 erdvių
einant aukojama 4 dol. Kiek
pa- kambarių su centraliniu apšilvienais meta^į. šis pobūvis bū
na labai gausus ir sėkmingas, čio 26 d. savo bankete George Skambinti vakarais po 6 vai.
Šv. Vardo draugija ruošiasi pa- Washington viešbutyje, Man- arba šeštadienį visą dieną Te
gelbėti darbu ir pinigu Tėvų. hattane, N.Y.
lef. 849-1410.
Pranciškonų statybai.
Draugijy mišios nuo lapkri
čio 29 sekmadieniais bus lietu
vių kalba. Suma sekmadieniais
LIET. MOTERŲ ATSTOVYBĖS NEW YORKO KLUBAS
ir šventadieniais bus su lietu
viškom giesmėm ir pamokslu.
Šokiadieniais mišios Ims lietu-

LAIKRODININKAS

Auksas • sidabras - deimantai
laikrodžiai
9408 Jamaica Ava. .
Woedhaven 21, N. Y.
VI 7-2573

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Slėptai Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue
Brooklyn 8, N.Y.
Telef.

—

APptegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS
tl-40 74tb Street
Jackaon Hefghts, N. Y.
TeL NEwton 9-8820 .

LAIDOJIMO DIREKTORIAI
Tel. EVergreen 7-4385

SIEPHBi AROMEKIS
(ARMAKAU8KA8)
Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.
STagg 2-5043

FUNERAL HOME"
Moderni koplyčia - Air conffitloned
A. J. BALTON-BALTRONAS
OOGrandSL, Brooklyn 11, N. Y.

Joseph Garszva
231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-82 JAMAICA AVĖ.

6 vai. p. p.
CARNEGIE ENDOV/MENT INTERNATIONAL CENTER

tuoj parapijos salėje programa.
Visi kviečiami. Įėjimas nemo
kamas.

Lapkričio 27-29

rid
rengia pobūvį:

New Yorke, gruodžio 12 vaidi
na Hartforde, kur pakviesti li-

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
259 N. 5th STREET, BROOKLYNE

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
skaitys paskaitą

“IŠVAIZDA IR CHARAKTERIS“

SeStadieaisis iki filmos pabaigos:
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.

THEODOffi VOUNN,
KOPLYČIA

Po to bus pačių klubo narių paruošta kavutė. Maloniai
Antroji dalis “Marianai'’ filmus —
“MARIANDLS HEIMKEHR”

dail.

ANASTAZUOS TAMOŠAITIENĖS
tapybos, kilimy, tautiniu drabužių

Priedinė filmą:

Mrt» pirkti, b) , radaro planus
jaunesniem tnnįiim sistematiniai taupyti ir StefSai kapitalus
ugdyti, c) sudaro pianus penaipapikirmių
gauti.
100 Warwfc* St, BTdyn, N. T.
11207; tel. TA 7*8848, UA4-44B4

ir jaukiai praleisti šeštadienio vakarą. Atskiri pakvieti. mai nebus siunčiami. — Auka $3.00.
KLUBO VALDYBA

KARLONAS
FUNERAL HOME
NEW MUTAIIL CONM.

CARROL
FUNERAL HOME
Paroda atidaryta lankymui tomis dienomis nuo 10 vai.
ryto iki 9 vai. vakaro. Penktadienį, lapkričio 27 d. 8 vai.
vakaro dail. A. Tamošaitis skaitys paskaitą tema
R.4.1M

Iškilmingas parodos atidarymas sekmadienį,4lapkričio 29
d. 12 vai. 30 min. Jaunosios kartos atstovas St. Goštautas
tars įvadinį žodį. Kokteilis.
,
Parodą organizuoja ir maloniai prašo didžiojo N. Y. ir
kaimyninių valstijų lietuvius kuo gausiausiai atsilankyti
N. Y. Liet. Danty Gydytoju D-ja

VAITKUS

