AMERIKA IR RYTŲ EUROPA
Rytų Europai laisvės linki; jos tikisi iš Amerikos bend

radarbiavimo su sovietais ir jų satelitais
The Department of Stato
BuHotia lapkričio 16 paskelbė
Georgo G McGhoe, ambasado

Po kalbų su Gromyko ateis sprendimas
Prezidento Johnsono sunkiai
sprendžiamas klausimas
yra
Vietnamas. Gruodžio 1 jis tarė
si su valst. sekr. Rusk, apsau
gos sekr. McNamara, ČIA direktorium McCone, atstovu iš
Vietnamo gen. Taylor ir savo
politiniais patarėjais. Po pasitarimo paskelbtas komunikatas,
kuriame sakoma: "Prezidentas

davė instrukcijas ambasadoriui
Taylor skubiai patarti Piety
Vietnamo vyriausybei dėl priemonię, kuršę turely būti imta
si pataisyti padėčiai visais at
žvilgiais".

“Prezidentas pakartojo Jung
tinių Valstybių politinį nusi
statymą duoti visokią galimą ir
naudingą paramą Pietų Viet
namo tautai bei vyriausybei jų
kovoje prieš iš šalies remiamus
sukilėlius ir prieš agresiją”.
Sunku patikėti, kad prezi
dento instrukcija būtų
pa
reikšta tokiais mažai ką sakan
čiais žodžiais. Turėjo būti —ir
buvo — svarstomi konkretesni
klausimai su konkretesnėm iš
vadom. Iš informacijos spaudo
je susidaro tokis konkretesnis
vaizdas:
1. Gen. Taylor pranešimas
apie padėtį Vietname buvo, pa
sak .N.Y. Times, “nužymėtas
pesimizmu", nes:

— Sustiprėjo šiaurės Vietna
mo parama komunistam parti
zanam:

Gen. Taylor padėtį Vietname vertinąs pesimistiškai ir pasisakąs už kelių bom
bardavimą: prezidentas sprendinio dar neskelbia, kol Rusk kalbasi su Gromyko
— sustiprėjo taip pat agen
tų provokatorių infiltracija tarp
budistų, organizacijų vadovy
bių Pietų Vietname su instruk

2. Amerika sustiprino pagal
cijom kelti riaušes, žudyti poli
cininkus ir valdžios pareigūnus, bą; Vietnamo vyriausybė su
nevengti ir bornb^ sprogdinimo stiprino pajėgas kovai su ko-

K-

— Tabako darbininkų unija
išsiderėjo trumpesnę darbo sa
vaitę — vietoj 40 vai. 37.5.
— General Motors, Ford, A-

merican Motors
paskutiniai
streikai buvo palietę 400,000
darbininkų. Kiekvienas už streikuotą dieną prarado atlyginimo

Vietnamo ir Laoso pasienio su
sisiekimo kelius, kuriais eina
pagalba partizanam į Piety
Vietnamą.

Ameriką į karą su Kinija ir su
Sovietais. Dėl to "Johmonas
tiesioginio sprendimo šiuo klau
simu nepadarė", kaip vertina

N.Y. Times.
Reikia spėti, kad tas spren
dimas priklausys ir nuo bend
2. Politiniai patarėjai nurodi ro pasitarimo tarp valstybės senėjo grėsmę, kad gen. Taylor kret. Rusk ir Sovietų min. Grominimos priemonės gali įvelti myko dėl visų klausimų.

Newarke gruodžio 2 sovieti
niai šnipai Amerikos pilietis J.
W. Butenko ir sovietų amtorgo
tarnautojas LA Ivanov gavo po
30 metų.

— Sovietu Gromyko gruo
džio 2 pietuose su valst. sekr.
Rusk pakeitęs taktiką: sutikęs
derėtis dėl skolų J. Tautom ir
dėl kitų klausimų.

Popiežius Paulius Indijoje

RUSK IR GROMYKO vii nenutrūkstamoje eiteje pietų ir derybų, derybų
ir pietų.

Popiežius Paulius gruodžio 2
Bombėjuje priimtas iškilmingai. Korespondentai, lygindami,
sako kad minios susirinko di-

desnės nei Chruščiovą sutikus
ir gali lyginamos būti tik su
Nehru laidojimu. Bombėjuje
popiežius įšventino 6 vyskupus.

JUNGT. TAUTOSE: sutarė nebalsuoti
J.' TŽRfauijįja^a gruodžio 1
prasidėjo, nepriėjus jokio susi
tarimo dėl Sovietų ir jų 6 sa
telitų skolų, J. Tautom. Tada
tebuvo sutarta'-— nieko nebal
suoti porą trejetą savaičių. To
kiu būdu bus laimėta laiko iki
po Kalėdų naujom derybom.

Nebuvo balsuota net renkant
sesijos pirmininką..Aklamacijos
būdu pirminttfku buvo' priim
tas Ghanos atstovas Alex Quaison Sackey. Tokiu pat būdu
priimti nauji nariai: Malawi,
Malta, Zambia. Dabar J. Tau
tose 115 narių.

KĄ SIUNČIA Į
AMERIKĄ:
Mieželaičio nepriėmė

Olandiojs nafta
darys perversmą

— Unijos per savo preziden
tą George Meany reikalauja iš
prezidento Johnsono už paramą
rinkimuose — 2 dol. minimu
mo atlyginimo valandai vietoj
veikiančio lig šiol 1.25 dol., rei
kalauja 35 valandų darbo sa
vaitės vietoj ligšiolinės 40 va
landų; taip pat dvigubo atlygi
nimo už antvalandžius vietoj
ligšiol pusantro atlyginimo.

munistais partizanais ir vidaus
drumstėjais, tačiau to nepa
kanka. Reikia bombarduoti . Š.

Sovietų šnipam po 30 metų kalėti
...

Argentinos buvęs diktatorius
Peronas po 9 metų Ispanijoje
gruodžio 2 mėgino grįžti į Ar
gentiną pro Urugvajų. Tačiau
Brazilijos vyriausybė sulaikė jo
lėktuvą, išsodino Peroną ir įsa
kė jam grįžti į Ispaniją. Bet
klausimą jau kelia ir Ispanija—
ar priimti, nes jis išvykęs iš Is
panijos nelegaliu keliu.

Amerikos Standard Oil Co. ir
Olandijos Dutsch-Shell surado,
kad olandai gyvena ant naftos
ir natūralinių dujų šaltinių. Na
tūralinių dujų didžiausi šalti
niai surasti šiaurinėj rytinėj
daly prie Groningen. Manoma,
kad iki 1970 olandų nafta ga
lės beveik patenkinti Europos
reikalavimus. Tada turės ieško
ti kitur rinkų dabartiniai Afri
kos dykumų naftos karaliukai;
Sovietai turės ieškoti kitokios

mintoje ir tai pridurti vyriau*
sybei; platinti nepasitikėjimų
policija, kariuomene bei ję ne
pajėgumu išlaikyti režimą.-

ALEX QU AISON-SACKEY,
naujos 'JT sesijos pirminin
kas.

PAV. SEIME: O jei
Suomijos pavyzdžiu

Sovietų rašytojų grupė vieši
Amerikoje. Gruodžio 1 tos gru
pės narys Chakovski buvo pri
imtas Columbijos universitete
ir viena studentė paklausė jį
apie žydų persekiojimą. Tas
paneigė persekiojimą, pasisaky
damas ir pats esąs žydas. Kai
kiti klausėjai teiravosi, kodėl
ne visi rašytojai išleidžiami į
Ameriką, Chakovski atsikirto,
kad ne visus Amerika ir įsilei
džia. Kai korespondentai ėmė
spausti konkrečiai nurodyti, ko
neįsileista, Chakovski nurodė E.
Mieželaitį: esą Mieželaičiui ne
buvo duete viza 1963 pavasarį,
nors 1960 jis buvo įsileistas.

prekės atsimokėti už Europos
maisto ir kitokius gaminius, ku
riuos dabar perka už naftą. 0 AMERIKOS KOMUNISTAI
1964
ir Texas naftininkai neteks
Pagal FBI apyskaitinį prane
rinkos Europoje.
šimą Amerikos komunistų par
tija 1964 mėgino užslėpti savo
priklausomybę nuo Maskvos.
Savo propaganda mėgino turė
po 24 dol. General Motors dar ti įtakos rasinėje kovoje, lai
bininkai per vieną dieną netek mėti naujo jaunimo prieauglio
davo 9 mil. Tokių streiko die ir sudarinėti visuomenėje opi
nų buvo apie 30, Fordo fabri niją, kad komunistai yra legali
kuose 14, American Motors po partija.
ra dienų. Unijos sumokėjo Ge
Prieauglio siekdama, partija
neral Motors darbininkam už buvo suorganizavusi praneši
streiko laiką 35 mil. Jei būtu mus apie 50 teologijų, daugely
dirbę, būtų turėję gauti apie radijo ir televizijų programų.
250 mil.
Wilsono pareiškimas nustebi
General Motors
streikavo no Washingtoną, kuriame Wilnuo rugsėjo 26 iki lapkričio 30; sono užsienio reikalų ministeper laiką gamyba sumažėjo 635, ris buvo pareiškęs, kad Angli
000 automobilių ir 72,000 sunk ja sutiks to laivyno plane da
vežimių.
lyvauti, jį atitinkamai pakeitus.
—: J. Tautę skolininkai: So
Tautę tarp trijų naujai
vietai 52.6 mil., Prancūzija 16.1
mil., Kinija 11.2., Ukraina 6.7, priimtų narių didžiausias yra
Lenkija 3.6, Čekoslovakija 3.5, Malawi — 3 mil. gyventojų,
kitos valstybės 21.3.
mažiausias Malta — 329,000.

ja: 85 procentai žemės yra pri
vačiose rankose. Kituose rytų
Europos kraštuose yra panašūs
riaus Vokietijoje, kalbą apie ženklai”, ši evoliucija esanti
Amerikos pažiūras į rytų Eu nevienodai toli pažengusi įvai
ropos padėtį. Ta kalba buvo pa riuose kraštuose.
sakyta Kasselyje diskusijose
AMERIKOS POLITIKA:
dėl rytų Europos padėties ir Aevoliuciją skatinti
merikos politikos. Faktas, kad
“Mes mėginame skatinti evo
kalba paskelbta valstybės de
liuciją komunistinio pasaulio vi
partamento leidiny, duoda pa
duje tautinės nepriklausomybės
grindą manyti, jog tai yra tik
link, taikingu bendradarbiavi
ambasadoriaus, bet paties de
mu
ir atviru bendravimu ...
partamento pažiūros. Tad kai
Visame
tame
nėra
niekurias jų čia sutraukiame.
ko priešiško Sovietų Sąjungai
Ambasadorius rado reikalin
— jokio siekimo sukelti mažas
ga lyginti dabartinę padėtį su
Europos valstybes prieš Sovie
Stalino laikais.
tus. Manau, mes visi pnpazįsSTALINO LAIKAIS: komunisti
tame, kad šie kraštai turi tunis monolitas
rėti patenkinamus ir draugiš‘ ‘Stalinas mėgino sudaryti kus santykius su jų milžinišrytų Europoje bazę, iš kurios ku rytų kaimynu, jei jie nori
Sovietai galėtų išplėsti savo turėti nuolatinį saugumo jaus
kontrolę į visą vakarų Europą. mą... Amerikos politika rytų
Bazei konsoliduoti jis stengėsi Europos atžvilgiu siekia
(a>
atskirti rytų Europą nuo lais matyti jos tautas visai neprik
vojo pasaulio. Sovietų policinis lausomas, klestinčias, atgavu
aparatas terorizavo nelaimin sias savo natūralius istorinius
gas rytų Europos tautas. Jų santykius su kita Europos da
skirtingas ūkines ir valstybines lim ir laisvuoju pasauliu. To
institucijas prievarta varė
į kia samprata yra grįsta mūsų įprokrusto lovą, kad jų gėrybes sitikinimu, kad pasiektas apsi
galėtų lengviau eksploatuoti So sprendimas
rytų Europoje,
vietų Sąjungos naudai”.
kaip ir bet kur kitur, yra es
DABAR: monolito irimas
minis dalykas sukurti tikrai
Stalinas, kaip dėsto ambasa ir pastoviai tvarkai pasauly, (b)
dorius, betgi negalėjęs sunaikin skatinti laipsnišką atsipalaida
ti jėgų, kurios ir susprogdino vimą nuo pašalinės valdžios ir
monolitą. “Rytų Europos kraš kontrolės rytų Europos kraš
tai tampa palaipsniui mažiau tuose ir palaikymą esamo ver
izoliuoti nuo Vakarų. Jų natū žimosi į tautinę autonomiją bei
ralios tautinės skirtybės pasi įvairumą, (c) skatinti raidą, ku
reiškia vis daugiau ir daugiau”. ri įgalintų rytų Europos tautas
Pavyzdžiu ambasadorius nuro laisvai apspręsti savo valdydo Lenkiją. “Lenkijoje verži mosi formas ir naudotis valsty
masis i nepriklausomybę ėmė binės nepriklausomybės
vai
rodytis aiškiai prieš 8 metus. siais. Tai prisidėtų prie Euro
Tautinis jausmas ir problemos, pos taikos, vestų į normales
kylančios iš komunistinės teo nius, pastovesnius ir sveikus
rijos taikymo, fprivertė jos santykius tarp šių tautų ir jų
vadus 1956 trauktis nuo Mask kaimynų, įskaitant ne tik Va
vos ortodoksijos ir visiškos pri karus, bet ir Sovietų Sąjungą”.
klausomybės. Nors Lenkijoje
bažnyčia kontroliuojama ir var PASTABOS: ar vertinimas
žoma, ji tebeturi gyvą įtaką realus?
Ambasadoriaus
pareiškimai
žmonių gyvenime. Lenkija ne
pasekė kitų komunistinių vals išsako ne tik valstybės depar
tybių žemės ūkio kolektyvizaci- tamento pažiūras, bet ir didelės
daugumos laikraščių dabar su
ypatingu atsidėjimu
skelbia
mas atmainas, kaip neginčija
mas tiesas, kad už geležinės už
dangos jau visai pasikeitęs gy
pirmas
Pavergtų Europos Tautų Sei venimas. čia iškyla
klausimas:
o
ar
tas
tariamas
mas gruodžio 1 pakėlė vėlia

Ką siunčia iš Amerikos į Vilnių
sovietinį antisemitizmą. Dabar,
pasikalbėjęs su Lietuvos sovie
tiniais laikraštininkais, jis pa
keitė nuomonę — įsitikinęs,
kad žydai dalyvaują aktyviai
vietos gyvenime, “tęsdami sa
vo progresyvines tradicijas”.
Kitaip sakant, pavasarį jis kly
dęs, dabar esąs pertikrintas.
— Valst. sekr. pavaduotojas
Novick 1955 senato vidaus
Bali iš Londono išvyko į Pary saugumo komisijoje atsisakė pa
žių. Londonas pritarė ligšioli sakyti, ar jis komunistas.
nei Amerikos politikai Vietna
me, bet pasisakė prieš karo iš
— Kinijos spaude atnaujino
plėtimą.
kaltinimus sovietam, nors ir ne
— Valstybės departamente, minėdama naujų valdovų pa
kaip teigia Newsweek, nuomo vardžių.
nės skiriasi dėl Vietnamo. Vals
— Saugumo Taryboje Afri
tybės sekr. Rusk laikosi ligto kos 14 valstybių kelia bylą Alinės linijos, jo pavaduotojas merikai ir Belgijai, kam jos ki
Bali linkęs siekti derybų.
šosi į Kongo ‘‘vidaus reikalus”.

Amerikos kairiųjų žydų laik
raščio Morgen Freiheit redak
torius Paul Novick, kaip sovie
tų Literaturnaja gazeta svečias,
lankėsi Vilniuje. Jis buvo spe
cialiai pakviestas parodyti, kad
Sovietuose nėra antisemitizmo.
Pavasarį jis buvo rašęs prieš

vas. Posėdyje išklausė šen. J. monolito irimas jau atpalaida
Javits
i r buvusio
valst. vo bent kiek pavergtas tautas
sekretoriaus padėjėjo ambasa nuo Maskvos įtakos? ar ta Sta
doriaus Adolf A. Berle kalbų. lino vykdyta ūkinė eksploataci
Šen. Javits kalbėjo, kad seimo ja yra sumažėjusi dabar? Pa
uždavinys neleisti šimto milijo vergtų Tautę Seimas buvo at
no žmonių likimą užmiršti. A. sakęs aiškiai: ne.
Antras klausimas: ar amba
A Berle kritikavo Jaltos susita
sadoriaus
ir kitų nurodoma
rimus, pasisakė, kad abidvi pu
sės, sovietinė ir vakarietinė, Lenkija tikrai eina laisvių da
pavergtų Europos tautų klausi vimo ir atsipalaidavimo nuo
mą sutartų spręsti Suomijos Maskvos keliu, kaip jisai skel
pavyzdžiu. Si sistema duotų bia? Ambasadorius, sakydamas
žmonėm laisves ir pašalintų ka kalbą, dar nežinojo N.Y. Times
rinę grėsmę Vakaram ir Rytam. korespondento Max Frankelio
Abiem svečiam kalbėtojam bu pranešimo iš Varšuvos. Pasta
vo įteikti seimo dešimtmečio rasis skelbė apie Amerikos dip
lomatų kaltinimus Lenkijos re
sukakties medaliai.
žimui,
kad
jis neduoda as
— Ryty Berlyno komunistai menim intelektualinės laisvės;
ėmė vartoti naujos rūšies pro kad klusniai vykdo Maskvos ir
pagandą — šaudo raketas į va Pekingo politiką prieš Jungti
karų pusę su lapeliais, ku nių Valstybių interesus. Tas
riais ragina lankytis rytų Ber- pats korespondentas pranešė,
kad Lenkijos komunistų vadai
atsakė amerikiečiam, jog jie ir
nesiduos atitraukiami ir nuo
komunizmo ir nuo Maskvos.
Po tokios N.Y. Times papil
domos informacijos atrodo, kad
MdkBKMtnriau* infannacai* mm*
padėtį Lenkijoje nubuvo teisin
ga. Taigi ir pS0riv*d*6 poHtttoi
rosivs*
jo*

jant Amerikos politikos gerais
išdėstytais siekimais, tenka bet
gi stebėti, ar apskaitymai, ku
riais ji grfc^lHame, yra realūs.
TARP ŽENTO IR UOtVlO:
•rangus Adžubsjau, ar kartais
nuttnat tunelio apačia Berlyno
sienos?

atsargiai
Kongo, Vietnamo politika, at
vedusi j katastrofas.

gyvena, vienas skaitytojas N.
M. atkreipė mūsų dėmesį į žy
dų leidžiamą “The Jewish

Halpem. Pastarasis -

Press”. Tai tiktečš$| jodina
mų “Torah” žydą laikraštis.
Taigi ir jo balsas tėra Mos žy
dų dalies nuomonės.
Po paskutinių rinkimų Kong
rese bus 18 žydę, informuoja
minėtas laikraštis. Tai. rekordi
nis skaičius. Atstovų Rūmuose
buvo 9 žydai, dabar bus 15 , o
senate yra 3. Daugiausia žydų
kongresmanų, kurie'
Jewish
Press minimi kaip liberalai de
mokratai, davė New Yorkas: L
L Wolff, J. Resnkk, H. Tenzer, R. Ottinger, J.H. Scheuer.
Tai nauji kongresmanai, dau
giausia vietoj respublikonų.
Anksčiau buvo ir dabar per
rinkti L Farbstein, J.H. Gilbert, E. Celler, B.S. Rosen-

das Atotevę Rfaouąaa
dę^tototop paf**®
Jąuą finansuoja tydą I^A. ir
Buvęs kongresmanas & R.
Yates, Bliaoę, atyavo savo vie> R’nai Brith tedaracųM torybA
tą, taip pat S.N. Priede!, Ma- Stadentat paakėbė atsatonkk
ryland, H. Toli, Fennsyivania, mą į tėvus, kad sudarytą sąly
gas stodMtąm tytto*
Ch. S. Joelson, N. Jersey.
žiBti žyĄ| praeitį Ir dabartį, žy
tai savo skelbėjų buvo vykdo
Vyriausia* valdybės gęaėj** dų paMrimą
mos gyvenime. Esą Anglijos di
prezidento L. Johnsono būsiąs
Amorikos tikinčiųjų sionistų
dikai VĮvriąją
raMam sukėpaskirtas tydas, kaip iš “pati
lė karą prieš karalių, reikalau
kimų šaltinių” skeHria Jewish
teraaiy statomas naujas mies
dami garaMnnH * pagrindais
Press. Mini ir jo pavardę — tas už 23 mH.
teises. Laimėjo. Buvo pasirašy
Abe Fortas, dabartmis prezi
E numatytų 2000 butų vasa
ta Magna Cbarta. Bet šie lidento patarėjas.
rio mėn. jau Imis paruošta 100
Tikinčiųjų sionistų konferen ir per artimiausius trejus metus beralizmo kovojai patys tuo
jau liberalizmo idealus išdavė.
cijoje buvo nusiskųsta
1,000 tikinčiųjų sionistų sąjū
žydę asimiliacija,
džio narių nusikels iš Amerikos
ypačiai intelektualų ir stu į naująjį miestą.
dentų. Kanadoje didėja mišrios
Ortodoksinio sąjūdžio vado
vedybos: 1931 tokių vedybų vam didelis rūpestis Amerikoje

Iš skaitytojų atsiunčiamų vie
tinės spaudos iškarpų, matyt
ne tik, kokiais klausimais do
misi vietinė spauda, bet dar la
biau, kokie klausimai domina
skaitytojus, į ką jie kreipia re
dakcijos dėmesį.
P.J. pateikė Newarko Sunday
News lapkričio 22 William L.
Ryan str., pavadintą “Nuo he
rojaus į žulikus — tokis sovie
tinis stilius”. Taikliai pažvelgia
į sovietinių vadų likimą, ku
riame yra skirtingi du laikotar
piai. Vienas tai herojaus, gar
binamo, aukštinamo
laikas.
Antras — tai to paties hero
jaus nuvainikavimas ir paverti
mas žudiku, niekšu. Paseka at
skirus sovietinius vadus nuo
Stalino, kaip jie buvo partijos
ar jos spaudos įvertinti. ;
.... -r

Stalinas Chruščiovo apšauk
tas “masinių žudiku”, teroristu,
maniaku, kriminalistu, sugrio
vusiu sovietinį žemės ūki ir t.t.
Po jo atėjo Malenkovas. Kai jį
nuvertė, apšaukė Stalino “kri
minalinių nusikaltimų bendri
ninku”. asmeniškai atsakingu
už Stalino iškrypimus ir masi
nes žudynes. Malenkovą pa
keitė Bulganinas. kuris 1958
jau buvo apšauktas “išdaviku”,
slėpusiu Malenkovo nusikalti
mus. Vorošilovas, kuris ėjo pre
zidento pareigas, buvo “suvai
kėjęs senis”, ėjęs išvien su sąmokslininkais. Lozorius Kaganovičius — “kaip tikras sadistas
rasdavo pasitenkinimo, žemin
damas aktyvistus, intelektualus,
užgauliodamas jų žmogišką ver
tę. grasindamas kalėjimais’ ’.
Molotovas, ilgametis užsienių
reikalų ministeris ir vienu tar
pu min. pirmininkas, pagal par-

thaL AJ. Multer ir Seymour buuo-M[jprĮĮ|» JN|B'J® M*.

ęroc.
Imu

susikūrusi žydų organizacija
"American Friends of Religious Fra adom".
Naują organizaciją laikraštis
tijos pareiškimus, buvo “masi
ir ortodoksinis sąjūdis griežtai
nių represijų prieš partinį per
pasmerkė kaip žydų skaldyto
sonalą dalyvis”, “žiauriai lau
jus. Esą tie “draugai” siekia įžęs sovietinę teisę.”. Maršalas
pilietinti Izraely civilines jung
Žukovas, karo herojus, išgelbė
tuves ir mišrias vedybas”. Tam
jęs Chruščiovą nuo Malenkovo
tikslui vartoja “didžiojo melo”
sąmokslo, to paties Chruščiovo
taktiką, skelbdami, kad Izraely
buvo išvarytas su atestacija:
paneigta jų “religinė laisvė”.
daugiausia laiko jis skyręs sa
Ortodoksai žydai įspėjo, kad
vo asmenybės kultui ir poaukšnaujam sąjūdžiui būtų nutrauk
čiam
karjeroje, nenaudingo
ta bet kokia parama.
tuštumo žmogus.
Pagaliau pats Chruščiovas
Ir jis neišvengė to paties so
vietinio gyvenimo “stiliaus”:
Jis sudarinęjęs savo asmenyJau baigiama spausdinti Si
bės kultą; jo veikla atitrūkus
nuo tikrovės, pagyrūnas ir tuš- biro lietuvaičių maldaknygė D.
čiažodžiautojas, daręs nebren- Britanijoj, šiai laidai panaudo
dusias išvadas ir lengvapėdiš tas kun. K. Trimako, SJ. vy
timas, kurį britų vartojimui
kus sprendimus...
poeTai galerija, kurioje sukrau pritaikė žymus literatas

ti vienos šalia kito niekšai, iš
davikai, nukrypėliai nuo parti
jos ar veikę prieš ją, sadis
tai, maniakai, teroristai. Vis tai
pagal partijos ar jos spaudos įvertinimą. Toki yra tie Sovie
tų Sąjungos valdovai. Jei taip
partija juos vertina, kas drįs su
ja nesutikti.
D.J. kreipia dėmesį į Suncoast News lapkričio 25 specia
lų pranešimą apie padėtį Kubo
je. Pranešime pakartoja Sulzbergerio (Times) pasikalbėjimo
su Castro duomenis, pakartoja
kitos spaudos paskelbtas žinias
ir padaro išvadą, kad Castro sa
vos kariuomenės turi 300,000;
kad Kuboje labai nepopuliarūs
rusai ir kad rusų Kuboje turi
būti daug didesnės jėgos, nei
apie tai spaudoje pasakoma.
Tos jėgos turinčios būti tiek
stiprios, kad suvaldytų galimą
kubiečių perversmą prieš sovie-

“Jėsau, pasšgaūėk tų, kurie
smerkia, būk gailestmgas ne
doriems teisėjams”.
Visiems, kurie yra prislėgti, aš
rekomenduoju šią mridų kny^-

Cor. OEAANCBT, N. Y. ę.

*<14*81 lengvai jums sakys,
kaip tto>i jie suvartos tartus,
bet tegul tik jie taps turtingi,
ir jų liberalizmas
po pinigais
kaftato paslaptingai dingsta”.

padėjo R- fttohtys. Maldakny
gės kaįna tįįa 19 centai. Jos
posbodyimo grogą ims stengia
mai sušauk# britų spaudos ir
vifllARMMAR btatMRM
.11
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Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
Specialiai bemos kainos siunčiant audinius į užsienį
Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau
patarnauti klijuotoms. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir
šalikai — Goriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant paldetus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tet AL 44319 • 200 Orchard Sf, New York. N.Y. 10002

Adolfo SCHRAGERIO

Mes turime
visokiausių vietos
gamybos baldų. Mūsų specialybė —
importuoti tik geros kokybės baldus iŠ
V. Vokietijos ir kitų Europos valstybių.

— Amerikos gydytojų sąjun
ga lapkričio 30 atnaujino kovą
prieš Johnsono medicinos glo
bą senesnio amžiaus asmenim.
Kovoti įpareigoti sąjungos na
riai, kurių yra 204,400.

— Anglijos darbiečių vyriau
sybė lapkričio 30 paskelbė įsi
pareigojimą laikyti Vokietijoje
55,000 kariuomenės.
Egipto atstovybės
Romoje
agentai lapkričio 17 pagrobė
ir, Rcfię į dėžę, mėgino lėktu
vu išgabenti Josef Dahan, ku

į gyvenimą, kar
ris atstovybėje buvo vertėjas.
to šabai staigiai
Policija
išgirdo
bruzdėjimą
jin prasimuša į
dėžėje
ir
palrido.
Ntovybę pirmojo
matu, čia vėl
FORDAI TYLESNI NEI
tampa tik epinis kovotojas vaROLLS ROYCE
kariniazne frotae. Po ilgokos
Rolls Royce tylus motoro
■pertraukos 1940 metais, būda
mas jau 65 metų amžiaus, vėl veikimas yra visiem žinomas
iškyla kaip ministeris pirminin faktas.
Lee A lacocca, Fordo Bend
kas ir vienas iŠ antrojo pasau
linio karo laimėtojų. *
rovės viceprezidentas, sėkmin
Apie pusę filmo sudaro iš gai įvykdė Fordo su Rolls
jo,
traukos iš karo naujienų kroni Royce palyginimą. Anat
kų, kita gi pusė
—specialiai 1965 Fordai keliomis dešimtinė
Tai
nufilmuota tik šiai progai Jack mis vieneto yra tylesni.
Le Vien aq^e Cburchill’į buvo buvo
pasiekta
bandymuose
surinkęs gausios
medžiagos, tarp dviejų Fordo Galaries ir
ruošdamas televizijas progra- Rolls Royce JA.V. automobimas “The Valiant Years”. Da Uų. Klubas pravedė Šį bandy
bar teko tik atrinkti būdinges mą. Pranešime sakoma: “įvai
nius momentus. Tačiau ir seno rių greičių ir įvairiuose kelio
sios kronikos įgauna naujumo, bandymuose 1965 Fordai pripa
įvedus lengvą nuspalvinimą. At žinti tylesni nei Rolls Royce..
skirus epizodus jungia Orsono Toks skirtumas buvo užtenka
Welles neįprastai ramiai skaito mai išmatuotas klausymo maši
mi komentarai. Kai kuriom pro nom.”
gom girdėti ir paties Churchil
Rolls Royce kainuoja belio balsas, bet dažniausiai už jį veik 14,000 daugiau nei Fordas;
kalba Patrick Wymark.
tat žinoma, Fordą daro pafnukeltoj? pslJ
trauklesnį pirkėjui.
(sk)

jaugus į

Važiuoti BMT išlipant Esaex Street, keltis elevatorium |
virtu, art* IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SL

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

Egiptas grobia

"The Rnaat HounT. Augtijos
valstybtamko
WbMtaao
Churriūffio devyniasdešimtam
gimta&miui paminėti, aatorikietis Juto U Vtyn pagamino
biografinį filmą kaip dovaną.
Neslėpdamas savo didelių šiam
kovotojui simpatijų, Jack
de
Vien vis dėlto nesusigundė pa
teikti tik dokumentų seriją.
Kaip pats filmo pavadinimas už
mena, iškeliami šio valstybi
ninko geriausi momentai, neapsistojant prie pasitaikiusių klai
dų bei neieškant priežasčių, ku
rios prie tų klaidų privedė.
Vengiant kritiško visų įvykių
vaizdavimo ir įvertinimo, fil
mas negali būti laikomas isto
riniu dokumentu tikrąja to žo
džio prasme. Vis dėlto plačios
masės turės progos arčiau susi
pažinti su šia stambia dvidešim
to amžiaus asmenybe.
Filmo pradžioje pristatomi
Churchillio protėviai ir jo gim
tinė — Blenheimo rūmai. Vik
riai peržvelgiamos studentavi
mo dienos bei ankstyvoji karei
vio ir žurnalisto karjera Indijo
je, Kuboje. Pietų Afrikoje. Įsi-

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

137 ORCHARD ST.. N. Y. C.
ToL GR 7-1130
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

POPIEŽIUS PAULIUS, ARA
BAI, INDAI
Vatikanas lapkričio 30 pa
skelbė, kad bažnytinio susirin
kimo nutarimas dėl žydų netu
ri politinės prasmės. Tai pas
kelbė apraminti arabam. Naują
gestą arabam darydamas, popie
žius
sustojo Beirute,
Libane, vykdamas į Bombėjų. Ke
lionę pradėjo iš Romos gruo
džio 2. Indijoje dalyvauja eu
charistiniame kongrese.
Britiška Sibiro maldų laida
rūpinasi ir savo rizika spausdi
ną Britomjto lietuviai savo
spaustuvėj- 5b® laidos pasiro-

Kraotavta atviro* kasdien ir aekmadieaiaiA
itekyru* iettadienluA *»• 9 ryto iki t:30 vak.

“Paslaptis ta, kad esti libe
ralūs su tuo, ko jie neturi, bet
nepaprastai šykštūs tam, ką jie
turi”.
(iufkeltaį6psU

Tik ką atvykę iš Lietuvos ko prašyti iš užsienio ar dėkoti
pasakoja, kad Kaune ir kituo už gautus siuntinius.
Žmonių Moralė visai kritusi.
se Lietuvos miestuose
labai
trūksta susinto. Ne tik mėsos, Laisvės viltys užgęso.
Jauni
bet ir miltų šį rudenį nebegali mas daugumoje gyvena tik
ma gauti.
šia diena, yra jei ne ateistinis,
tai bent visai nepraktikuojąs.
Partijos ir įmonių — įstaigų
Pasikeitimai Maskvoje
visai
pareigūnai labai šnairuoja
į
nekomentuojami Lietuvoj. Nors
tuos, kurie gauna bet kurią pa?
siauruos rateliuos dažnan pa
ramą iš užsienio.
juokiamas “didysis brolis”, bet
Visoj okupuotoj
Lietuvoj niekai viešai ar viaptri vidaus
žmonių susirinkimuose tokiem ar užsienio politika nesidomi
grasinama ir draudžiama
bet Visi stengiasi tik išsaugoti savo gyvybę ir išvengti kalėjimo.
Paritikėpmo nėr ne tik tarp
kaimynų, bet ir šeimoj, nes
vaikai vienu ar kitu būdu iš
plepa partiečiams tėvų nuotai
kas. Sunku vaikam gauti reli
ginių pamokymų iš “senelių”,
nes tokie pajuokiami mokyklo
se ir jų tėvai barami darbovie
tėse.

šiam leidiniui trumpą, bet
taiklų įvade žodį parašė Lon
dono — Westmmisterio arki
vyskupas Jonas C- Heenąn. Jis

ti ilgą įvado žodį maldaknygė,
kurios maldos taip trumpes ir
paprastos. Tos maldos — rašy
tos didžiausiam skurde ir aevBtyje. Jos yra tikras Rodymas,
kad siela gali pakilti tikėjimo
ir meilės sparnais virš visokio
paniekinimo. Tos maldos yra
persunktos Kristaus dvasia. Jis
meldėsi už savo persekiotojus,
taip ir mergaitės:

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Dabarjfts galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Misų Malga taip pėt sutvarko pramogines ir biznio keliones i
▼isus Sovietu Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas,
sutvarkome ft aiyrlj— ir kt Smulkesniems informacijoms rNįrktte/siuunbiakit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. « Street, New York 3«, N.Y. • Tel. Orele 5-7711

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTA*
—- GAVSJAS NICKO NEMOKA------Visuose mūsų skyrtuoue Jūs rasite -^dtiį pasirinktai* medžtagų
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei perkant kitur. Jūs galite grali Ir kitokių rrikunų ttalauaų shmtiiriams pigiau nei bet kur kitur. DM papUdom* informacijų ir ranokaaoų kataaraKių rašyktte ar aplankykite jums artimiausi* ahyrių:

ATHOL, Mara — S1 ML Mia*ant Street —
BOSTON 1S, Mara —171 StMNvmrt Aiwi
•ROOKLYN 11, N.Y. — 37U Uatoa Averae
•ROOKLYN 7, N.Y. — 800 fetter Averae
OUFFALO A N.Y. — Stt riUmere Aveaue .
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. Ll Ž-17S7

HAMTRANCK, WdL
IRY1NGTON 11, NJ.
LAKEWOOO, NJ. —
NEWAftK a nj.
NEW NAVOL Cww
NCW YORK A *LY.
FAMAIC, NJ, — 1
FATKMON 1, NJ.
_______
FHILADCIPHIA 23,
MB
FITTaOUROH A FA “

M
LOt-MM
AI.4-MM

„„ fi a-nn
... «wMBM

----------- GAB8HL PIRO
Appard tor the
CIZRGY
Ready to Wear — Made to Order
Suits —f Top Coats — Rain Coats
DOBNAN INC.
43 W 61st. St. — Ne* York City
CI 7-0937

, NJ.
4-0478

GABRYS
We have a Complete line of
Cooling System Cleaners
Satlsfaction Guaranteed or your

Body and Fender Work
Į
Our Spedalty
436 Trinity Place — EUsabeth, NJ.
(201) EH 5-0666
CUBAN SUNOCO
Jose Ramon — Prop.
For the Finest in General AutoRepairs
373 Raymond Blvd.
Newark, NJ.
CaU (201) 642-9614

(201) 241-4262 — Granford, NJ.

’
,
i
į
’

1254 UJB. Highvay No. 22
MountainsHe. NJ.
(201) CR 7-0463

ROSS MOTORS
Used Cars — Owhed and Operat
by V. and C. Rossi
(201) 274-4600
516 Union Blvd — Totowa, NJ.

ROSS and ROSS SCALLOP and
CUTTING
424 — 44th Str.
Union City, NJ.
(201) 863-1938

MLT. PASE AUCTIONEER
We Buy out Complete Homes
We Hold Sales in Your Home
Anywhere in New Jersey
(201) 689-1385 Grant St.
Washington, NJ.
IMMmmMMksUtmtaUMMkmi

LOBIS DANGERO DRY CLEANERS
2443 Gerriston avė
Brooklyn, N.Y.
CaU MI 8-1763

ROTANDO CARTING COMPANY

517 Monroe St.
Hoboken, NJ.
(201) OL 9-6191

N. A. BRUNO, INC.

170 Waverly PI.
New York City
WA 9-2748

Where Friends Meet
10 Dempsey Avė.
Edgewater, N J.
(201) WH 5-9734

SAM’S TAXI SERVICE
Moe and Barney
16 Richmond Avė.
Port Richmond, SJ. N.Y.
GI 2-0500

NEW PARKWAY RESTAURANT
1469 Westchester Avė., Bronx, N.Y.
TI 2-6200

į

For the Finest in Trucking
9 Emerson zave — Jersey City, NJ.

(201) DE 2-3087
Air Conditioned Cadillac Limousine
Main Office — 302 E 29th. Street
1
New York City
į
MU 3-7333

Warm Air Heating
and Air Conditioning, Exhaust and
Sheet metai *orks, Gen. Repairing
881 Broad*ay — Bayonne, NJ. 1
(201) FE 9-1355
i

For Excavating and Sewer Work
1610 VauzhaU Rd. — Union, NJ.

MU 8-5312

For the Finest in Cameras;
Service is om Motto
1658 Bath Avė. — Brooklyn, N.Y.
BE 6-8206

Transmission Center
870 Broad*ay
Hicksville, LJ. N.Y.
(516) OV 1-5210

DE MARTIN INDUSTRIES
Transistory and Auto Radio
T. V. Services
138 A Kinderkamack Rd.
Park Ridge, NJ.
(201) 391-4404 or 262-4724

7th Avė and 135th Street
New York City
AV 6-8620

For the Finest of Food
465 W 125th Street.
Ne* York City, N.Y.
UN 4-9634

DI GANGI ELECTRIC SERVICE

277 Eldert St.
Brooklyn, N.Y.
HY 1-6880
D’ONOFRIO BROTHER
CONSTRtJCTION CORP.

;

aram
BONIFACIO PASTRY SHOP
Italian Pastry at its Best
Order Your HoUday Cakes Early
Open Sunday — We Deliver
Phone Orders Accepted
2105 Dutch B*way — Elmont, LJ.
(516) CU 5-7448

Chinese Food at its Best
2149 86th St. — Brooklyn, N.Y.
Tel. ES 2-9219

MACTOM GENERAL
CONTRACTORS INC.

475 Central Avė.
Jersey City, NJ.
(201) OL 9-4513

764 Valley Avenue
Hammonton, NJ.
(609) 561-2000

NOTIE ĄGENCY
Collections
Local and Nationwide
283 Clifton Avė. — Newark, N. J.
(201) HU 4-1880

HARB'S CORNER BAR

MADAFARI BROS.
Sewing Contractors
Robes — Negligees
CaU LU 7-0100
1793 Jerome Avė.
Bronx, N.Y.

Herb Woram — Your Host
3501 Avė “S”
Brooklyn, N.Y.
ES 6-9625
HOWELL WOODWORKING
COMPANY
Makers of Custom Kitchen
>
Cabinets
į
Highway 9, Lakewood, NJ.
i
One mile north of Lakewood. Rear.
of Kings Furniture
1
(201) 363-3550
i

AU Types of Alterations
We guarantee all our work
CaU TR 1-5100 or UL 4-8492
DOM’S DAIRY
Imported Food Products
567 West Side Avė.
Jersey City, N J.
(201) HE 3-5059

PALACE PIZZERIA

Delicious Pizza
Take Out Orders
Special Attention
8524 - 5th Avė.
Brooklyn, N.Y.
TE 3-8999

MALINCHAK BROTHERS
Automatic Transmissions and
Power Steering Service
177 Lincoln Avė.
Fairlawn, NJ.
(201) HA 7-7660

ANDY’S BODY and
FENDER WORKS
188-03 Station Rd.
Flushing, N.Y.
IN 3-4411

BURLINGTON INSTITUTE OF
MUSIC, RIVERSIDE, NJ.
Musical Instrument Sales
Service and Instruction
Moving to Hillside Farms
Shopping Center — Route 130
(201) HO 1-1877

Take out Orders our Spedalty
NO 28 NO Livingston Avė.
Uvingston. NJ.
(201) 992-7056

731 Cookman Avė.
Asbury Park. NJ.
(201) 775-4750

ATLANTIC PONTIAC CO. INC.
975 Atlantic Avė. — Brooklyn,- N.Y
ST 3-5400
Į Buy a Pontiac — New or Used
| From an Authorized Dealer and
Į
Protect Yourself.
t
Visit Us — Convince yourself
Į

39 E. 30th St.
Ne* York City
MU 6-9634

DON’S PAGODA
=
Contonese Cuisine
Open 7 Days
’
610 W. Hartsdale Avė., White Plain
; For reservations call WH 8-7555 j

285 STRAIGHT ST.
Paterson, NJ.
(201) 742-2621

173 Morris — Morristown, NJ.
(201) JE 9-3200

CaU EX 2-9214—For Road Service
Coolidge and Pennington avė.
Trenton, NJ.

316 — 10 Avė New York City
BR 9-9931

455 Mato St. Sportsao
PK. Hffltad Mg
(201) 446-4441

(201) DE 3-6656

417 Broad St.
Bloomfield, NJ.
•(201) 748-3434

40 Cortlandt Street
Ne* York City, N.Y.
00 7-8764

AL’S DINER — Fsr gmd f**d

94-18 Van Wyck Express*ay

■ Edirard £nd Josef
1740 Decatur St. — Brooklyn, N.Y.
EV. 1-3693

31 Montgomery St.
Jersey City, NJ.
(201) DE 3-0538

Heavy Construetion Engtoeers
Destgnen and and 8ur»eyuis
131 Lien St and Route 37
Tomk Rtver, HJ.
(201) CH 4-0088 and DI 9-4161

Tom Murphy

Hairstylist on Fifth Avenue
7912 — 5th AVĖ.
Brooklyn, N.Y.
SH 8-9272

2415 Brotad Avė — Baldwin, LXN.Y.
North of Merrick Rd.
(516) BA 3-1350

156 High*ay 36
Rarttan Toamship, NJ.
(201) 787-7706

Ample Partine
(201) NO 1-14R1
4MW»

For tbe Finest in Foods
299 South Orange Avė.
Ne*ark. N. J.
(201) MA 3-9061

STATE FARM INSURANCE
y COMPANIES
Rudolph E. Spagnola, Agent
Ledgewood Shopping Center
RT 46, Ledgewood, NJ.
(201) JU 4-5888 (201) JE9-2619

*IMNMkmraNM 442 W. Sicle Avė — Jersey City, NJ;

POTENZ CAST STONE
t
House of Blonds
WlMderaie and Rateli
565 Manor Road (nr. Vlctory Blvd.) 197-23 Linden Btvrt. St Albans, NY;
YU 1-5123
i Fine Outdoor Rellgious statuary .
Snee 1934
U Busy caU GI 2-9211
Cataiog sent on Reųuest to
churcbes and the trade
LA 8-3500

863 Fanningdale Road
Babykm, LU.Y.
(516) TU 8-1567

208 Brunswick St. — Jersey City
(201) OL 3-9626
Wo Cater to Weddings, Private
New Year Purtys

North Sea Rd. — Southampton, LJ.1
(516) AT 3-2525
CaU Stanley—Prompt Service

Cakes for aU occasions

Engine Specialists
American and Foreign cars

(201) UM 5-7237

Radiator Repairing
Auto-Truck or Tractor
1720 Calhoun St. — Trenton, NJ.
(609) 394-3722

Richmond HU1, N.Y.
RE 9-9566

1

(609) WA 4-1878

, Lubrication — Washing — Road i
Service— Free Plėk Up-Delivery .
Open DaUy 7AM to 10 PM
Atlas Tires — Batteries-Accessories
Trenton, NJ.
(609) EX 2-2654

Where Frtends Meet
510 Valley Brook Avė.
Lyndhurst, NJ.

124 West 47th St., N.Y.C.

16 Oakwood Road — Princeton, NJ'

iDinuan

4MM*:

One of tbe Better Eattog Places
to Nfe* York City
77 Greemrtch Avė.
Ne* York City — CH 3-9542

29-01 — 216 ST.
Bayside, LI. N.Y.BA 4-0460

5
PENN SAVINGS and LOAN
į
|
ASSOCIATION
:
1
Paying 4% interest
-The Largest Insurance Association’
in the Iron Bound Area
į
36 Ferry St. — 24 Wilson Avė. ;
1681 University Avė, — Brorrt, NY
Newark, NJ. (201) 623-9040
TR 2-9826
■
We deliver promptly

EGGBERT OIL AND COAL
COMPANY

4709 Ne* York Avė
Union City, NJ.

ST. MARY’S BOSPITAL
FOR CHILDREN

MARIO7S AUTO INSPECTION i
SERVICE
Mario De Santis, Prop.
<
Auto Repairs — Skilled Mecharūcs|agM*«lM«(O«M«MmMk«ae«aM*«gt^
SheU Bay Road, MayviUe
i
'■ >
< ’
Phone (609) 465-5607
«
PALLEGBINO BAKERY
;
If your really want your car to go?
the Finest in Bakery Products:
See Mario |
16 Barker Avenue
white Plains, N.Y.
w I
(914) WA "6-4770

PENNST COAT CO. INC.

(201) HU 4-4111

Oakdale, Long Island
CaU (516) LT 9-0248

158 Fowler Avė.
Jersey City — N J.
(201) 432-8166

t
419 Ne*ark Avė
352 Observer Highway
Hoboken, N J.
(201 ( OL 6-9550

81 Logan Avė.
Jersey City, N J.
(201) DE 3-9461

DeUctous Chinese and Anerican
Food, Orders to take out
Air Condtttooed
6808 8th Avė.
Brooklyn. N.Y.
SH 5-8EM

Fuei OU — 0U Burners — Coal
901 K. Linden Avė.
. *
Linden, NJ.
(2H) EI. 3-4527

Caades made AMO'
CBOMlSt.
Unteth, NJ.
(201) EL 3-9159

ORLD WIDE TRAVEL SERVICE

341 New York Avė.
Huntington, LJ. N.Y.
(516) MY 2-5661
SUPBO NEON CORP.
124 Schooi St.
Yonkers, N.Y.
(914) YO 3-6486
Everything in Plastic Outdoor
Advertising — AU Types of Neon
Signs
THE SCAFURO AGENCY
Antbony P. Scafuro
General Insurance — Pire
Casulty — Life — Auto Insurance
AU Types <rf Insurance
(201) OL 2-5656
24 Wyckoff Avė — Waldwfck. N J.
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DARBININKAS

PAGERBTI PARAPIJOS STEIGĖJAI
Norwood, Mass. — Katalikiš
koji lietuvių išeivijos visuome
nė gali didžiuotis turėdama sa
vas bažnyčias, vienuolynus, sa
les bei organizacijas, kur yra
puoselėjamas lietuviškas žodis
ir skleidžiama mūsų tautos kul
tūros šviesa, čia veik visiems
yra aišku, kokį vaidmenį suvai
dino lietuviškos parapijos pra
eityje ir kokį darbą atlieka da
bartyje. Bet visą tai matydami
ne visada pagalvojame, kas pa
sėjo tuos pirmuosius grūdus, iš
kurių išaugo tokie gražūs vai
siai.
Kaip pažvelgi bent 50 metų
atgal, tai pamatai, kad tiems
kilniadvasiam pradininkam ne
taip jau lengva buvo pasėti tą
gerąją sėklą. Tie pasišventė
liai tada turėjo daug ko atsisakyli ir su dideliu pasiaukojimu
kovoti, kol įgyvendino savo už
simojimus.
Norwoodo šv. Jurgio parapi
ja buvo įsteigta 1912 metais.
Jos įsteigėjų tebuvo septynioli
ka vyrų, kurie savo ižde tetu
rėjo 17 dolerių. Tie vyrai buvo
V. Kudirka, P. Kudirka, P. Ku
ras, K. Klimavičius, .A. Saulėnas, K. Akstinas, K. Kraunelis,
A. Pečiukonis, A. Grudinskas,
J. Grudinskas, J. Ruškys, S.
Versiackas, K. Abukevičius, K.
Grigas, K. Lukšinas, J. Kašėta
ir J. červokas. Prie parapijos įsteigėjų galima priskaityti ir
tuometinį Cambridge lietuvių
parapijos kleb. kun. J. Krasnicką. Jis kas sekmadienį atva
žiuodavo į Norvvoodą atlaikyti
lietuviams mišių, kol buvo pa
skirtas nuolatinis klebonas ku
nigas A. Daugis. Šiuo metu
veik visi tie Įsteigėjai jau yra
mirę, išskyrus du brolius V. ir
P. Kudirkus. K. Lukšinio, J.
Kašėtos ir J. červoko liki
mas nežinomas.
Norwoodiečiai, norėdami iš-

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

reikšti savo dėkingumą ir pa
garbą parapijos įsteigėjams lap
kričio 22 suruošė viešą pager
bimo pobūvį. Iš ryto 10 vai. už
parapijos įsteigėjus mišias au
kojo ir pamokslą pasakė kleb.
kun. A. Abračinskas. Popiet 5
vai. bažnytinėje salėje įvyko V.
ir Pr. Kudirkų pagerbimas.
Maldą sukalbėjo kleb. kun. A.
Abračinskas. Po vaišių vietos
seselių paruoštos 3 mergaitės
(K. Kriaučiūnaitė, J. Navickaitė
ir R. Winefsky) pasveikino Įs
teigėjus įteikdamos jiems mal
dų puokštę ir sudamuodamos
Ilgiausių metų.
Vietos vargonininkui muz. V.
Kamantauskui akomponuojant,
P. Kamantauskienė ir O. Pazniokaitė padainavo tris liaudies
dainas: “Senai buvau”, “Ant
kalno malūnėlis”, ir “Uliai bi
telė”. St. Drost akordeonu pa
grojo porą kūrinėlių.
Ilgesnes kalbas pasakė buvę
klebonai — kun. J. švagždys
ir kun. F. Norbutas. Trumpai
sveikino buvę vikarai — kun.
P. Šakalys ir kun. A. Klimas.
Raštu sveikino buvę vikarai
kun. A. Janiūnas ir J. Svirskas.
Be to, dąr prisiuntė nuošir
džius sveikinimo laibus Balfo
pirmininkas kleb. kun. V. Martinkus ir Antanas Kneižys.
Parapiečių vardu broliams
Kudirkams buvo įteiktos dvi
koplytėlės, kur medžio drožinyje yra atvaizduotas Vilniaus
Aušros Vartų stebuklingasis
Marijos paveikslas. Be to, bu
vo perskaityta parapijos Įstei
gėjams dedikuota poema “Pa
laima”.
V. Kudirkos žmonai Anasta
zijai didelį rožių bukietą įtei
kė O. Gotovich. Pr. Kudirkos
žmona prieš pusmetį mirė, to
dėl tokį pat rožių bukietą Įtei
kė jų dukrai Bronei 0. Pazniokaitė. Taip pat kleb. kun. A.

WOBCHESTER MASS.
Moksleivių ateitininkų prof.
Stasio Šalkauskio kuopa, vado
vaujama pirmininko Gedimino
Račiukaičio, gražiai veikia, šį
rudenį turėjo kelis susirinki
mus. Rūpinasi surengti studijų
dieną, kaip buvo surengę praei
tais metais. Savo mamyčių ir
rėmėjų padedami, lapkričio 8
šv. Kazimiero parapijos salėje
buvo surengę pyragų išpardavi
mą. kuris davė virš $50 pel
no. Pyragų išpardavimui vado
vavo M. Dabrilienė, A. Garsienė. M. Pauliukonienė. M. šermušknienė.
Lapkričio 11 kuopą aplankė
ateitininkų dvasios vadas tėvas
vas Kijauskas. S.J., lydimas
MAS Centro Valdybos vicepir
mininko R. Pauliukonio. Dva
sios vadas specialiai atvyko iš
Chicagos
aplankyti
rytinių
kuopų.
Prie kuopos organizuojamas
ir jaunučių būrelis. Jau turėjo
vieną susirinkimą. Daugumos
narių pageidavimu susirinkimai

bus šeštadieniais 12 vai. Auš
ros Vartų parapijos patalpose.
Tėvai, kurie nori leisti savo
vaikus į jaunučių būrelį, prašo
mi kreiptis telef. 798-837 5 pas
Eglutę Pauliukonytę. Į būrelį
priimami berniukai ir mergai
tės 7-13 metų amžiaus. Numa
tomi du būreliai: jaunesniųjų ir
vyresniųjų.
Kristijono Donelaičio minėji
mas dėl susidėjusių aplinkybių
iš lapkričio 22 nukeltas į gruo
džio 13 d. 4 v. popiet Mairo
nio parke.
Labdaringos draugijos pietūs

įvyko lapkričio 8 Maironio par
ke. Draugijai pirmininkauja K.
Adomavičius.
šeštadieninės mokyklos tėvų
komitetan išrinkta: pirm. Pet
ras Babickas, nariai: Elena Gorodeckienė. Kostas Padalskis ir
Ona Vaitkevičienė. Susirinkiman atsilankė gana daug tėbų. Mokyklą lanko 50 vaikų.
Pr.

... .

IŠ VISUR
— Pedagoginio Lituanistikos
instituto organizuojamai paran

NORWOODO parapijos įsteigėjai savo dvasios vadų tarpe: Iš k. į d. kleb. kun. J. švagždys, įsteigėjas V. Kudirka, A. Kudirkienė, B. Kudirkaitė ir įsteigėjas Pr. Kudirka. Stovi buvęs vikaras kun. A. Klimas, buv. kleb. F. Norbutas, dabartinis klebonas kun. A. Abračinskas
ir dabartinis vikaras A. Janušionis.

Abračinskas įteikė dovanas var
Šį aprašymą baigiu parapijos
gonininkui V. Kamantauskui. Įsteigėjams skirtos poemos pas
H. Balučiui ir J. Smilgiai už di kutiniuoju posmu —
delį pasiaukojimą parapijai.
Pagarbiai šiandieną, mes nu
Parapijos steigėjų vardu pa
lenktam galvas —
dėkos žodį tarė V. Kudirka.
Mirusiems mes prašom ra
Programą pravedė vietos vika
mybės šventos,
ras kun. A. Janušonis.
O gyviesiems tariam
mes
Pagerbimo metu salė buvo
nuoširdų ačiū
perpildyta žmonių, kas parodo,
Ir tuo pačiu linkim Dievo
kad norvvoodiečiai įvertina sa
palaimos.
Petras Jaras
vo parapijos veteranus.

J. AUDĖNO PRANEŠIMAS
(atkelta iš 3 psl.)
čiausiai paskleistos, kuo dides
niam asmenų ir organizacijų
skaičiui įteiktos, kuo garsiau
radijo kalbėtojų ir spaudos iš
garsintos.

bai svarbūs ir reikalingi. Pla
čiu mastu šie darbai turės bū
ti atliekami.
Ketvirta. Prieš dešimtį metų
buvo sudarytos Lietuvos rytam
ir Lietuvos vakaram tirti komi
sijos. Jos yra gerokai naudin
gos medžiagos surinkusios ir
šiek tiek ją apdorojusios. Bet
dabar jau ir pačios komisijos
yra pabirusios. Su prof. Kazio
Pakšto mirtimi sustojo Lietu
vos istorinės geografijos paruo
šimo darbai, kuriuos būtų išlei
dęs Lietuvos Tyrimo Institutas.
Reikia šie-"darbai atnaujinti.
Pirmon eilėn išleistinas juridi
nių Lietuvos sienų žemėlapis.

Antra. 1965 birželio 13, sek
madienį, reikėtų paskelbti pa
vergtųjų Pabaltijo kraštų (Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos) laisvės kovos diena ir daryti vis
ką, kad ir valstybių ir bažny
čių vyresnybės visame laisva
jame pasaulyje ją taip pat pa
skelbtų. Todėl mūsų diploma
tam, dvasininkam ir Vliko pa
kviestiem atstovam tektų gero
kai padirbėti, kad šventasis Tė
Penkta. Lėšų klausimas atsis
vas tai padarytų, o viso pasau tojo prieš akis, kai tik tenka
lio katalikų bažnyčiose būtų ne užsimoti bet kokius darbus. Jau
tik paskelbta, bet ir atšvęsta.
praeitų metų Vliko sesijoje bu
Pasaulyje yra labai įtakingos vo nutarta ir Tautos Fondo
ir evangelikų-protestantų baž valdyba tą nutarimą vykdo, ieš
nyčios, su kurių dignitoriais kodama būdų savarankiškesnei
tuo pat klausimu turėtų tartis Vliko finansų politikai. Apie vi
mūsų, latvių ir estų dvasinin sa tai išgirsime iš Tautos Fon
kai ir diplomatai bei Vliko į- do valdybos atstovų praneši
mo. Iš savo pusės siūlau sei
galioti atstovai.
Noriu tikėti, kad civiliniam mui nutarti kviesti viso pasau
pasauliui peticijomis ir religi lio laisvuosius lietuvius pasto
niam pasauliui per bažnyčias viai apsidėti Lietuvos laisvini
bent šiek tiek galėsime atverti mo duoklėmis, ne mažesnėmis
akis apie Pabaltijos kraštų pa kaip vienos dienos uždarbis
(kad ir metines savo pajamas
dėtį.
Trečia. Visokeriopos Lietu padalinus iš dienų skaičiaus).
vos padėties tyrimas, visų tau Tai visiems labai lengvai pake
tos gyvenimo sričių sovietinė liama prievolė Tėvynės laisvei.
je okupacijoje tikras pažinimas
Baigdamas, noriu pabrėžti,
ir tikslus įvertinimas Lietuvos kad mūsų kaip seimo narių
laisvinimo darbų eigoje yra la- funkcijos Lietuvos laisvės ko
voje šiame seimo posėdyje tik
prasideda. Mes turime per iš
tisus metus gyventi ir veikti ta
pačia seimo dvasia ir atsidėję
rūpintis įvykdyti visus šio sei
mo nutarimus. Tvirtai tikiu,
kad mes juos vykdysime!

Baltimorės žinios
Sodalietės lapkričio 27 šv.
Alfonso mokyklos salėje suren
gė bingo žaidimus. Kai kurios
laimėjo gražias premijas. Pel
nas paskirtas dovanom, kurios
bus išdalytos Kalėdų proga
prieglaudose esantiem lietuviam
seneliam.
Vienos

PHIL A DELPHI JOS tautinių tokių grupč Žilvinas su savo tokių mokytoja Irena Bendžiute, kuri ittekčjo lap
kričio 14 už J. Lapurkos.
Nuotr. V. Maželio.

dienos

rekolekcijos

maldos diena sodaliečių rengia
ma gruodžio 6. Dvasios vadas
kun. A. Dranginis aukos mišias
8:30 v. ryte. Po mišių mokyk
los salėje bus konferencijos.
Rekolekcijos baigsis šventa va
landa bažnyčioje. Kasmet soda
lietės dalyvauja tokiose reko
lekcijose. Kviečiamos ir jų
draugės.
Jonas Obelinis

Devintas baltų koncertų sezonas Bostone
VYT. IZBICKAS

Baltų Sąjunga Bostone jau
devinti metai kaip rengia tra
dicinius koncertus amerikiečių
visuomenei. Koncertai būna ge
riausioje koncertų salėje, Jordan Hali, ir yra lankomi ir pla
čiai recenzuojami
didžiosios
Bostono spaudos. Praktiškai,
tai yra vieninteliai mūsų orga
nizuoti aukšto kultūrinio lygio
pasireiškimai platesnei ameri
kiečių visuomenei. Deja, pačių
lietuvių nėra reikiamai lanko
mi. Tuo kartais nusistebi ir
amerikiečių spauda.
Mums vis dar, rodos, neaiš
ku, kad trys vienodo likimo
broliškos tautos — estų, lat
vių ir lietuvių, —eidamos kartu,
gali padaryti daug daugiau ne
gu atskirai. Ir ši programa ne
būtų buvusi įmanoma, jei ne
Baltų Sąjunga. Komiteto nariai
yra nuoširdžiai dėkingi tiem sa
vo tautiečiam, kurie atsiliepia
į kvietimus ir remia bendras
pastangas. Kiekvienas koncer
tas kainuoja kelis kartus bran
giau negu jį rengiant savose
patalpose. Gaunamų pajamų iš
bilietų neužtenka. Nuostoliai
padengiami iš mūsų
įprastų
“labdarinio” pobūdžio parengi
mų. Tačiau, jei neatsiras dau
giau pasiryžėlių talkininkauti
darbu ir remti savo dalyvavi
mu koncertuose, galimas daly
kas. kad ši koncertų serija bus
paskutinė.
Baltų koncertų 1964-65 m.
sezonas pradedamas gruodžio
11, penktadienį, lietuvaitės so
listės Lilijos Šukytės rečitaliu.
Ši jauna ir greitai kylanti dai
nininkė neseniai
įvykusiam
Laisvės Varpo koncerte Bosto
ne dainavo su nepaprastu pa
sisekimu. Savo koncerte ji at
liks Glucko, Schumanno. Wolfo, Ravelio, Giordano, Banai
čio ir Jakubėno kūrinius.
Antrasis koncertas, kurį iš
pildys latvis čelistas Ingus Na
ruos, bus sekmadienį, kovo
28. 3 vai. popiet. Jam akompa
nuos Anatolijs Berzkalns. In
gus Naruns yra laimėtojas tarp
tautinių muzikos varžybų ir so
lo grojęs su Hamburgo, Bos
tono ir kitais žinomais simfo
niniais orkestrais. Paskutiniuo
ju laiku Ingus Naruns yra Miami simfoninio orkestro solistas
ir dėstytojas Miami universite
te.
Trečiasis estų
pianistės
Koebi Laretei koncertas įvyks
balandžio 9 d. 8 vai. 30 min.
vakare. Laretei šiuo metu gyve
na Stockholme su savo vyru,
garsiuoju filmų režisorium Ing
maru Bergmanu, ir yra viena
iš žymiausių Švedijos pianisčių.
Į JAV atvyksta amerikiečių pa
kviesta koncertuoti New Ycrke ir ta pačia proga dalyvaus
Baltų koncertų serijoje. Dėl jos
puikios technikos ir gilaus įsi
gilinimo ypač į modernius kūri
nius ji dažnai kviečiama išpil
dyti pirmą kartą žymių kompo
zitorių kūrinių.
Muzikos kritikai sutinka, kad
Baltų koncertų lygis yra nepa

prastai aukštas, šiem koncer
tam parengti lietuvių komitete
nuoširdžiai dirba A. Rudžiūnienė, D. Izbickienė, L. švelnis, C.
Mickūnas, V. žiaugra, J. Špoke
vičius, V. Izbickas. Taip pat
nuoširdūs rėmėjai yra muz. I.
Vasyliūnas su žmona, red. J.
Sonda, poetas St. Santvaras, dr.
B. Mickevičius, P. Viščinis, J.
Januškevičius su žmona ir dau
gelis kitų.
Paprastai iš anksto parduo
dami vadinami serijiniai bilie
tai, t.y. į visus tris koncertus
žemesne kaina (6 ir 4 dol.).
Juos galima įsigyti pas komite
to narius. Taip pat parduoda
mi prie kasos.
Šia pačia proga komitetas dė
koja visiems koncertus lankan
tiems tautiečiams, nes be jų
Baltų koncertų serijos nebū
tų įmanomos. Sol. Lilijos Šuky
tės pirmasis koncertas,
bus
gruodžio 11, penktadieni, 8:30
vi. vak. Jordan Hali auditorijo

je-

kinei bibliotekėlei įrengti prel.
Mykolas Krupavičius atsiuntė
10 dol., o studentų stipendijų
fondui — 25. Prel. M. Krupavi
čius yra nuolatinis Instituto rė
mėjas, kasmetinį savo įnašą lai
kąs privalomu mokesčiu lietu
viškajam švietimui. Siųsdamas
šiemetinį savo įnašą, jis rašo:
“Skubu apsimokėti, nes bijau,
kad . nenumirčiau neapsimokė
jęs .. ” Kadangi Institutas ne
sijaučia turįs kokią nors teisę
savo rėmėjų įnašus laikyti pri
valomais mokesčiais, tai šioks
savo laisva valia rėmėjo įsipa
reigojimas Institutui tampa dva
sine ir medžiagine jo darbo at
rama. Tokie rėmėjų įnašai ro
do, jog esama žmonių, kurie į
lietuviškąjį švietimą žiūri rea
liu ir giliu žvilgsniu.
— Vasario 16 gimnazija Vo
kietijoje užbaigė pirmąjį šių
mokslo metų pusmetį. Vokieti
joje mokslo metai baigiami ba
landžio mėn. Gimnazijoje da
bar yra 96 mokiniai, iš kurių
68 yra gimę Vokietijoje, 26 —
dar Lietuvoje, vienas Anglijo
je ir vienas P. Amerikoje. Ka
lėdų eglutė gimnazijos moki
niam rengiama gruodžio 18.
Dar nevėlu pasiųsti dovanėlių.
Adresas: Lithauisches Gymnasium, 684 Huettenfeld ueber
Lampertheim, Schloss Rennhof, W. Germany.
— Kun. J. Gaudzė paskirtas
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos Montrealyje vikaru. Klebo
nu yra kun. dr. F. Jucevičius.
— Hartford, Conn. — Litua
nistinei mokyklai paremti gruo
džio 12, šeštadienį, 7:30 vai.
vak. lietuvių klubo salėje (227
Lavvrence St.) bus vaidinama
Anatolijaus Kairio
komedija
“Diagnozė”. Vaidins iš New
Yorko atvyksianti vaidintojų
trupė, vadovaujama aktoriaus
Vitalio Žukausko. Bilietai suau
gusiom 2 dol., studentam — 1
doleris.
— Newark, N.J. Lietuvos ka
riuomenės šventę surengė lap
kričio 29 LVS Ramovės sky
rius ir LB apygarda. Mišias šv.
Trejybės bažnyčioje aukojo ir
pamokslą pasakė kun. dr. To
mas Žiūraitis, domininkonas.
Paskaitą skaitė E. Cekienė iš
New Yorko. Minėjimui vadova
vo S. Kontrimas. Parinkta au
kų Lietuvos karo invalidam.

— Los Angeles,

LILIJA ŠUKYTĖ

Calif.,

šv.

Kazimiero parapijos salėje lap
kričio 14 surengtas vakaras
Balfo labui davė gražaus pel
no. Vakarui buvo paruoštas vai
dinimas “Vieno pono gimtadie
nis”; režisavo B. Mackelienė.
— Jei pirštai nenori valdyti
plunksnos, tai laikas rašyti ma

šinėle. Rašomas mašinėles viso
pasaulio kalbų raidynais (lie
tuvių k. yra atsargos) pigiau
siai parūpina J.L. Giedraitis,
10 Barry Dr., E. Northport
N.Y.. 11731. Reikalaukite kata
logų su kainomis.
— Nauju 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.
Art Collection albumas, ku
riame telpa trisdešimties lietu
vių dailininkų kūriniai, sutelk
ti pranciškonų vienuolynuose,
tik ką išėjo is spaudos. Gražiai
išleistas. 126 psl. Pauliaus Jur
kaus redaguotas. įvadas, para
šai ir biografijos anglų kalba.
Puiki dovana draugams, nekal
bantiems lietuviškai. Kaina 6
dol. Galima gauti adresu Darbi
ninkas, 910 Willoughby Avė,
Brooklyn 21, N.Y.
— Pranciškonų vianuolynui
Greene, Maine, reikalinga virė

KAEBI KARETEI, pianistė.

ja. Priimtina ir vedusiųjų pora.
Kreiptis: Franciscan Fathcrs,
Greene, Maine — Tel. 9465511.

AND CLERGY
eątfsts

Wrire tot Citatos

Talentingasis hiunoristąs Art
Buchwakt pagavo ant dapties
du dalykus — Chruščiovo nu
vertimą ir Chruščiovo bei Kennedy įsitaisytą pasikalbėjimam
“karštąją liniją”. Pagal The
Boston Globė paskelbtą ta lini
ja tariamą Chruščiovo ir Johnsono pasikalbėjimą P. žičkus su
lietuvino ir pateikia —“O ko
ko” skaitytojui:

•

’

.

sugebėjimais sovietai pamiršo
išjungti Chruščiovo karštąją li
niją su Baltaisiais Rūmais. Tas.
tur būt, bus paneigta, bet karš
toji linija veikė, ir Chruščio
vas kalbėjo.
— Alio, drauge, čia Nikita,
— šnibždėjo balsas, kai prezi
dentas pakėlė ragelį.
— Kaip einasi Mr. Chruščiov? Kaip viskas?
— Tss, tss, tss, ne taip gar
siai. Jie už durų gali klausytis.
Sveikinu dėl išrinkimo.
— Taip. Ačiū labai.
— Tikiuosi, kad turi daug
laisvų vietų savo tarnybose,
drauge?
— Taip, turėsiu keletą nau
jų skyrimų.
— Gal reikalingas geras ru
sų reikalų žinovas?
— Dar nepagalvojau. Gal tu
ri ką nors mintyje?
— Save.
— Oh, Mr. Chruščiov, tai la
bai malonu iš tamstos, bet aš
abejoju, ar nebus saugumo
kliūčių. Neužmiršk, jog kartą
sakei, kad palaidosi mus. Ma
nau, kad tas tavo pasakymas
yra FBI ištaigoj tavo byloj.
— Aš buvau blogai aptartas
“valstybės kontroliuojamoj komunistų spaudoj” o paskui jis
tyliai pašnibždėjo: “Aš būčiau
geras rusų reikalų ekspertas.
Aš viską žinau, ką negerai pa
dariau per paskutinius 12 me
tų.”
— Ne tik pareiškimas, kad
tu mus palaidosi, ke|s nesusi
pratimą. Prisimink bato nušo
vimą Jungtinėse Tautose. Mū
sų saugumo pareigūnai galvos,
kad tu esi nepastovus ir ne
tvarkingas. Tokius dalykus jie
prisimena.
— Drauge, aš prisiekiu “Ka
pitalu”. batą nusiaviau todėl,
kad jis spaudė. Aš tai sakau da
bar. Rusų batai netikę.
— Aš norėčiau tau padėti,
•bet rusų reikalų žinovų mes
turime net perdaug. Be to. tuo
tarpu man daugiau rūpi ekono
miniai reikalai.
— Drauge, aš nenoriu maldau
ti. bet darbas man būtinai rei
kalingas. Gal galėčiau būti se
natorium iš New Yorko?
— Mes jau turime toki vie
ną iš Massachussetts, — atsakė
prezidentas.—Be to. jei ten ir
būtų laisva vieta, ir tu kandi
datuotum. tai jie vėl iškeltų
reikalą, kad tai atėjūnas (carpetbagger).
— Pone prezidente, po to.
kai per kelis paskutinius me
tus aš tiek padariau Amerikai,
jūs turite surasti ką nors man
— Aš girdėjau, kad ieško republikonu parti ai vadovo.
— Labai puiku. Bet ar jie
nesuabe'os dėl mano praeities
darbų?
— Tuo a’ visai nesirūpinu.

BROTHERS

rille, Md.,
iood, N.Y.
ipeųna. N.
Brockton,
ford.Com.. S. Zirfpa, London,
OnU Cauada. F. Urban. So. OzN.Y., R- Kalvaitis,
Caaoga,P>rk Calif, K. Gaška
Amsterdaa, N Y., J.Z. Shurskis,
Cocoęrsburg, Pa., C.L Totorai
tis- Cohn, HhteoK Ra.
1L Vameckienė, Lewiston,
Me., Tėvui P. . Sharp, O. F. M.,
New Guinea

. _, —-.v £
~
■ •
. .-r-.
A. TAMO8AIT1ENCS kūrinių paroda surengta lapkričio 27-28 Aprenkime parapijos saMJe Brooklyne. 18
k. j d. A. Tamožaitis, J. Vytuvienė — Liet Dantų Gydytojų draugijos pirm., (draugija rengi paroda), A.
Tamošaitienė, S. Goštautas. Nuotr. R. Kisieliaus.

ATGAIVINAMA MAS VYSK. M. REINIO KUOPA
Paterson, N.J. — Jau beveik
metai, kai mūsų kuopa ne
veikė. Po staigios ir netikėtos
mūsų dvasios vado a.a. kun. V.
Dęmikio mirties, tik dabar pra
dedame atsipeikėti. Netekome
dvasios vado, neturėjome ir
globėjo, tai taip ir miegojome.
Lapkričio 8 mūsų parapijas
sodalietės surengė ‘keturių se
zonų’ vakarienę. Prie rudens
stalo kun. V. Dabušis iš anks
to pasikvietė atvykti studentą
Kęstutį čižiūną, moksleivius—
Vytautą Rugį, Aurelijų Kepe
nį, Ričardą Natolę, Jūratę Moc
kutę. Marytę Rūgytę ir Audro
nę Klimaitę. Tiesa, Audrutė
tą dieną sirgo ir negalėjo šioje
mums reikšmingoje vakarienė
je dalyvauti Iš anksto mums
nesakė, kuriam tikslui mus čia
susikvietė. Belaukiant
kepto
jaučio, kun. V. Dabušis pradė
jo kalbinti, ar nebūtų laikas at
kurti moksleivių
ateitininkų
loidpelę. Pasiūlymas mums pa
tiko; sutarėme kitą šeštadienį

ALRK Federacijos Pittsburgjo apskrities susirinkimas buvo
lapkričio 27 pirmininko
A.
Onaičio namuose. Susirinkę iš
visų Pittsburgho apylinkių Fe
deracijos veikėjai antarė neuž
baigtus praeities reikalus. Įvy
kusio pikniko pelną virš 300
dol. nutarta perduoti Pittsburg
ho lietuviu katalikų radijo va
landėlei. Pasisakyta ir dėl atei
nančių metų veiklos.
Kitiem metam pirmininku iš
rinktas darbštus ir nenuilstan
tis veikėjas A. Onaitis, vicepir
mininkėm palikta patyrusios
veikėjos — Mildreda Cinikienė,
Stella Lesutis ir Bronė Taorienė. pasi’iko ir ilgametė rašti
ninkė Nauielvtė. Tik senas iž
dininkas A. žaliaduonis prašė
atleisti iš pareigų. Jo vieton iš
rinktas darbštus ir nuoširdus
veikė’as Valteris Pikūnas, o iž
do globėjais A. žaliaduonis ir
Vito Jučins. Piren®imam vado
vauti paliko Sfėlla Lesutis su
bendradarbėmis.
Po susirinkimo Onaičiai Vi
sus pavaišino. Susirinkę už 1tai
nuoširdžiai dėkoja.
Dalyvė.

KAuA Irt LAiMU ri& DEGUČIAI savo amžiau* giup^je lai.i.eją pumų
vietų SpringftoM, III., akordeonų varžybose. Nuotr. Z. Degučio.

susirinkti daugiau. Dėia. susi
rinkame mažiau, tur būt, kad
nebuvo vakarienės... Susirin
kome dvasios vado kambaryje
keturi moksleiviai ir būsitnas
mūsų globėjas studentas K. Cižiūnas. Trumpai buvo mums pa
aiškinta, kas yra ateitininkai ir
kokie jų tikslai bei uždaviniai.
Išklausėme buvusio Ateitinin
kų Federacijos vado prof. Si
mo Sužiedėlio trumpos kalbos,
kuri 1960 metais, prieš jubilėjinį ateitininkų kongresą Chicagoje, buvo įrašyta į magneto
fono juostelę ir transliuota per
viso pasaulio radijo stotis, ku-

(atkelta iš 2 psl.)

“Lengvą būti liberaliam su
svetimais pinigais. Lengva bū
ti liberaliam su tom politi
nėm privilegijom, kurias turėtų
suteikti ar nesuteikti kitas as
muo. Taip pat lengva paneigti
kitam tai, ką patys turime. Dėl
to
liberalizmas tėra minties bū
sena tuose, kurie nieko neturi,
kas kliudytu jiem būti liberatiem".
“Šitaip suprasdami, galime
suprasti savuosius žydus libera
lus. Jų liberalumas tėra jų sie
kimas būti laisviem nuo žydiš
kųjų tradicijų ... Judaizmas,
kurį nori sukurti žydai libera
lai. nėra jokis judaizmas iš vi
so. Tai kaip stebuklingas au
dinys. nuaustas iš Įsivaizduotos
medžiagos; tie, kurie mėgins
juo vilkėti, bus grėsmėje pasijusti. kad dvasiškai yra apsinuc Tinę”.
“Mūsų žydiškasis jaunimas tu
rėtų turėti šiuos dalykus galvo
je. Jų siekiamas komercinis li
beralizmas. jų pasišovimas i
kiekviena naują dalyką, kuris
pristatomas kaip ‘liberalizmas’,
yra apgailėtinas nesusipratimas.
Liberalizmas, abstrakčiai kal
bant. yra nepaneigiamai geras
da ykas. Bet libera’izmo likimas
visų liberalų rankose rodo, kad
bet kuris siektinas idealas tu
rėtų turėti kitokios reikšmės
negu tik liberalizmas.

rios tik turėjo lietuviška valan
dėlę. Neklausėme kun. Viktoro
Dabušio, ar ta graži kalba bu
vo perduota per Amerikos Bal
są į Lietuvą?

Pagaliau išsirinkome valdy
bą. Visi gavome pareigas: Vy
tautas Rugys — pirmininko, Jū
ratė Mockutė — sekretorės,
Audronė Klimaitė — iždininkės
ir aš — korespondentės. (Die
vulėliau, teks išmokti lietuviš
kai rašyti!). Mus globos studen
tas K. Čižiūnas. Skirstėmės vi
si su dideliu pasiryžimu veikti.
Jūratė Mockutė net Ateitinin
kų Vadovą iš dvasios vado pa
siskolino. Aš tai nedrįsau, nes
labai stora knyga ir .smulkiai
prirašyta, man atrodo, dar per
sunki. Gal vėliau k* paskaity
siu.
Marytė

Rev. J. Yuscavage, Stamford,
Conn., — M. Yuscavage, Brid-geport, Conn.

M. Klimas, Brockton, Mass.
A. Labuckaitei, Dorchester,
Mass.
P. Elyošius — M. Antanaitis
abu iš Hartford, Conn.
A. Bagdonas, Brookiyn, N.Y.
— B. Bagdonui, So. Norwalk,
Conn.
J.A. Vigelis, CoUingswood,
N.J. — B. Vigeliui, Camden, N.

Nauji skaitytojai sveikinami,
gi užsakiusiems Darbįninką dė
kojame. Jubiliejinių metų pro
ga kviečiami visi skaitytojai pa
dėti papildyti mirusių Darbi
ninko skaitytojų eiles. Darbi
ninkas pirmiem metam tik 5
d Oi. Susipažinimui siunčiamas
nemokamai iki šiy metę pabai
gos. Pasinaudokite šia duoda
ma lengvata visiem norintiem
susipažinti su Darbininku. Ra
šyti: Darbininkas Adm. 910
Willoughby Avė., Brookiyn,
N. Y. 11221.

•<&«■*«■• frrMt, Ne* Verk. K. Y. 1C307
1C007
212 WO 1.1022

Open till 8 pan. during December

Prasmingiausios kalėdinės dovanos!
Manyland books, inc. yra pirmoji ir vienintele pasaulyje
lietuvių leidykla, kuri leidžia geriausius lietuvių rašytojų
veikalus anglų kalba. Jos leidiniai palankiai vertinti JAV
ir Anglijos spaudote. Būkit lietuvių kūrybos ambasado
riais! Remkit leidyklos pastangas, pirkdami jos leidinius
ir dovanodami savo draugams!
Pasinaudokit prieškalėdiniu

tu!

Sdected Lithuanian Short Stories (ryškiausi mūsų
rašytojų kūriniai)
...... ....................... ...........................
Lithuanian Ouartet (Barono, Katiliškio, Landsbergio
ir Šeiniaus naujausi kūriniai) .............................. .........
Lithuanian Falk Talės ..................................................
The Herdaman and the Linden Tree (Vinco Krėvės
realistiniai apsakymai)
...............................................
Houne Upon the Sand (Jurgio Gliaudos Time žurna
lo išgirtas romanas) ..................................... .............
The Ordeal of Assad Pasha. I. šeiniaus satyra .......
Memoir* of a Lithuanian Bridge (Prasmingiausi ir
gražiausi V. Kudirkos kūriniai, labai vertingi tam,
kuris mokosi angių kalbos) ...........................................

Buvo

Dabar

$5.00

$4.00

$4 95
$4.50

$4 00
$3.50

$3.95

‘ $3.00

$3/85
$2.oė

$3.00
$1.00

$2.00

$1.00

Papiginimaa galioja tik iki 1964 m. gruodžio mėn. 24 dienos.
Užsakymus su čekiu ar pašto perlaida siųskit šiuo adresu:
MANYLAND BOOKS, INC.
Box 266, WaU St. Station,
'
New York, N. Y. 10005

--------- VERTINGA KALĖDINĖ DOVANA----------Vienintelė pasaulyje kanklių plokštelė

LIETUVOS KANKLES
tarp 14 įvairių Hetuviškų melodijų ir kalėdinė giesmė Sveikas Jėzau
Užsakymus priimame iki gruodžio .m4n. 2 d.
kartu su money order ar čekiu:

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
19700 RENWOOD AVENUE, EUCLID, OHIO, 44119
-------------------- KAINA: ------------- —
STEREO $4.95-------------------------------- >----------------------- 6 HI - FI $3.95

“Žiburiv” spaustuvei reikalingi:
LINOTIPININKAS IR SPAUSTUVĖS DARBININKAS,
mokąs rinkyldos ir spausdinimo — preso darbą. Yra
galimybė mokytis linotipininko darbo. Rašyti —
“ŽIBURIŲ” Spaudos Bendrovės valdybai, 941 Dundas Street West,
Toronto 3, Ont., Canada
RŪTOS ANSAMBLIO dvigubas duetas iš k. j d. Marytė Melinytč, Veronika
Melynienė, Elena Kidžienė ir akoreonistė Alytė Kidžiutė.

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ
*vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir Irt. nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis
padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, BrooHyn. N. Y.

Td. HYacint 7-4677

Romualdas Kisielius
VERONIKA IR VINCAS
ainio gyvenimo Mricaktį. Nuotrauka*

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokyklą.

Jums už prieinamiausią kainų atliks visokius
fotografinius darbus.

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

Baltimcro, Md. — Lietuvių’
Ortodoksiniai žydai, rodyda Svetainės Sąjunga, švęsdama
mi tiek susirūpinimo žydų “nu- auksinį jubiliejų, lapkričio 14
žydėjimu”, t.y. asimiliacija ir surengė koncertą, kurio prog
ramą išpildė New Jersey Rū
“liberalizmu”.
nerodo ypatingo entuzinmo tos ansamblis.
Šių eilučių autorius
rius irgi budėl Vatikano susirinkimo pa
vo drauge. Su pasigerėjimu
sisakymu apio žydus.
tenka pripažinti, kad programa
Malonu girdėti, rašo laikraštis,
nta vieti
vieti-
buo labai šiltai priimta
kad katalikų Bažnyčia susirū
nės publikos ir kad parinktos
pinusi didžiuoju melu, kuris bu
dainos gražiai išreiškė
ė šventės
vo atitaisytas prieš kelis šim
nuotaiką. Pradžioje choras sutus metų, bet niekas tada ne
giedojo Amerikos ir Lietuvos
kreipė dėmesio į tą atitaisymą.
himnus. Prisiminta žuvę dėl
Ka; gali užtikrinti bet kurį
Lietuvos laisvės, sugiedota Ažydą, kad dabartinis susirinki
leksandro Kačanausko “Malda
mo nutarimas turės kitokios įtakos šiandien?
navo L. Štokas, dirigavo Algir-

Kitokios nuotaikos yra jau
tų žydų, kurie yra insifiltravę
j vadovaujamas spaudos, meno
ir valdžios viršūnes.

O. Juodva’kienė — B. Bū
rui. abu iš E. Chicago, Ind.
M. Petrauskienė, Dorchester,
Mass. — A. Keršanskienei, So.
Boston, Mass.

rte'ia.iirr.Tr, jtr

Bendrai, choras ir su populia
riom lietuviškom dainom
ištraukom iš operų pasirodė
nai subrendęs ir pajėgus. Pa
žymėtina bei verta pasidžiaugti
Florencijos Schirm solo parti
jomis. Ji net kelis kartus buvo
iššaukta pakartoti Taip pat
gražiai pasirodė dvigubas duetas, kurį sudaro Veronika Mėliaieaė ir Marytė MėBnytė, Elena Kidrient ir Alytė Kadaiutė.
Kidziutė akompanavo
nu.
Šių eiJnčhj autorius ir visa
New Jersey delegacija džiaugtasi pasisektum far nori išreikšti

puikias

vaišes.

Vedėju: Hebnut Vollmer

KASDIEN KONCERTAI mx> 4 yai. p.p.

mONMOTėMe

KRAMER'S

Linkime jiem

bes žmonių buvo publikoje ma- me padėkoti J. Lekerifiams ui
tyti kun. A. Dranginis. Sv. Al- suteiktą bei mielą patarnavimą
fonso parap. vikaras.
mūsų grupei
F. V.

1843 8KCOND AVKNUC

NEW YORK 28» N. Y.

Ateinanti
futbolininkai
įSionĮtių
rungtynes žaidžia nimfe įBuzhwicko aikštėje, fttdgmode).
Priežnrtnta yra Yoahani fifc,

ta 0A PhmeBjHbtų Jeotežęje
mūsiškiai yra juos pralenkę vie
na vieta tik dėl geresnio įvar
čių santykio. Abu rtnetei turi
vienodą taškų skaičių, tad šį
sekmadienį bus kovojama dėl
trečios vietos. Pirmosios ko
mandos pradeda 2:30, rezervi
nės 12:45.
Pirmenybių sesmą prą^da
šr abi LAK jaunių komandos.
Abu vienetai žaidžia 11 vai A
komanda žaidžia su KolRmannu SC Salisbury parke, o
B
komanda — su Kolpingu, East
NY, Mažučiai žaidžia šeštadie
nį su BW Gotschee A koman
da Brennan aikštėje 3 yaL
2:1 (2X»
Pereitą sekmadienį LAK pir
moji komanda, laimėjusi prieš
Stamfordą, pirmenybių lentelė
je šoktelėjo net į tračią virtą.
Kaip toliau mūsiškiam seksi*—
sunku pasakyti, nes laukia vis
stipresni priešininkai. LAK žai
dė tokios sudėties: Malinauskas;
Budraitis, Remėza I; Varnius,
Daukša, Kalina; Hogan (Kąrekės), Riteris, Ttampas, Klivečka, Budreckas.
Pasigerins Jankausko
mėzos M, daug kas buvo malo
niai nustebintas mūaMoų per
gale. Dėja, tiktai pergale, bet
ne žaidimu, kuris buvo vos vi
dutiniškas.
Pirmame kėlinyje LAK turė
jo lauko persvarą. TYampo lai
komą šūvį įsileido Stamfordo
vartūiinkas. Budreckas su gal
va pridėjo kitą įvartį. Toliau
mūsiškiai, laikydamiesi šūkio,
kad geriau žviriHis rankoje ne
gu balandis ant stogo, žaidė su
stiprintu gynimu.
Antrame kėfinyje Stamfordas iš kampinio Švelnino iki
2il. Klivečka iš oro paleido šū
vį į skersinį, o rungtynių gale
Budreckas tarėjo puikutėlę {To
gą, bet įsti^žas šūvis nuėjo pro
<įą}į Malinauskas iŠkumŠČiaVO į
kampinį keletą pavojingai ašt
rių šūvių, h* LAK laimėjo 2:1.
Žaidimas vėl rėmėsi gyni
mu, kuris, nežiūrint kai kurių
nepatyrimo klaidų, savo uždaviių atliko gerai. Budraitis įsb
žaidė dešinio gyniko vietoje, ge
ras ir Vainius. Kalina vėl kiek
dirbo, tiek ir pradirbo. Pinna
kartą dešiniame krašte žaidęs
Hogan — nieko ypatingo.
Kaip minėta, toliam reikalai
sunkės, nes priešaky liko len
telės virtaje esančios ir į meis
terio titulą taikančios koman
dos. LAK iš 9 rungtynių tari
10 taškų ir 22319 įvarčių samty-

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS

UBCF papildomam “retinęe" p
vardtnti Me hetoviai: mrtatrų Uaa6> X*nąs Babą.' One. m 2211; kiti —
Dr. BuBockas 1827, V. Karpuška
MBS, A. Leonavičius 1678, A. Ma*kattis 1917, K. Merkis 1900, D. Pavriattis 1521, g. Staknys 1931, J.
Tysliava 1731, A. Vilutis 1930.

kraiciukas,

susituokę BakKvin,

NAUJI FILMAI
vienintelė išlikusi gyva iš ne
laimingojo skridimo. Šalutinėse
rolėse pasirodo Namęy Kwan,
Wally Cox, Mark Stevens ir kt

"Fata Is Hm Hunter ". Filmo
tekstas paruoštas
Ernes
to K. Ganno knygą. Šis rašyto
Abu filmai tinkami visiems
jas ypač mėgsta su aviacija su
sijusias temas ir jo kūrinys Šeimos nariamos.
‘The High and the Mighty”, vė
liau pritašytas ir filmui, susi
laukė didelio pasisekimo. š|
kartą baidoma išaiškinti prie
žastys, kurios nulėmė lėktuvo
nelaimę, atnešusią mirtį 53 as
menims.
Iš Los Angeles aerodromo
roodžto 27 :— Kalėdų eglutė 6e6L
sėkmingą! pakilusiame lėktuve
lituanistinės Maironio vardo mo
netrukus užsidega dešinysis mo
kyklos Apreiškimo parapijos satoras. Po eilės naujų nesklan
dumų pilotas bando nusileisti, Gruodžio 31 — Naujų Metų sutiki
mas Safeva “Rainbow” salėje.
bet visa baigiasi tragiškai. Gy
Rengia Lietuvių Atletų klubas.
va išlieka tik viena iš patarnau
jančių merginų. Ttek lėktuvų Sausio 30 — A. L. Inž. ir Architektų
sąjungos tradicinis balius Shere■bendrovė, tiek FBI veda tyri
ton Motor salėje, Manhattane.
mus, kurių rezultate kaltė ban
7 — K. V. Banaičio kūrinių
doma suversti pilotui, kaip ne Kovo
koncertas Camegie Beeitai Hali
atsakingam ir
nugeriančiam
salėje. Rengia lietuviai muzikai.
asmeniui. Vienas iš bendrovės
Numatomus parengimus pranešti
inspektorių, karo metu kartu
S. DZIKUI, 89-17 97th St, Woodskraidęs su kaltinamuoju, ban haven, N.Y. — teL VI 7-5113.
do pravesti asmeninį tyrinėji
mą. Apklausinėjant įvairius as
menis, jų atpasakojimais atku
riami piloto gyvenimo kai kurie
CHRISTMAS TOYS
momentai ir jis daugelio pripa Beoced games, DoUs, Toy artimais,
Toys, Bouncing Balis, Cos
žįstamas atsakomybę
supran Friction
tume Jeweiry, Wallets, Cigarette
tančiu, draugišku ir net hero lighters, Gifts, Novelties, etc.: 2%c
jišku vyriškiu. Inspektoriui at ea, 5c ea, 10c ea, 15c ea, 25c ea, 50c
kuriant tragiškų skridimą iki
of >100, $200 ar mote. Send about V4
smulkmenų, kaip tik ir suranda deposit, balanse COD. AB merchanma labai pavkšutiniškai atro Ase new —Irt ąuabty. Write for
Rezervinė priešžaismyje (vėl danti nelaimingo įvykio priežas- cątalog; Paul Cotaen Co^ 119 5th
Avė., Ctteter store at 19th SL N. Y.
vos devyniese) smukiai spyrėsi
ir pralaimėjo 3:5. Mažučiai šeš
šis filmas, nors ir neprilygs Christmas Toys — Boxed games,
tadieni prakišo fiziškai prana ta savo lygiu režisoriaus Ralp- doUs. toy artimais, bouncing balls,
šesniam Eintracht (h5.
ho Nelsono ankstesniam kūri friction toys, costume jeweiry, wal-

LAK sporto sekcija rengia
tradicinį Naujųjų,Metę sutiki
mą. Vakaras įvyks Sayėwas sa
lėse, Knickerbocker
ir pernai Rengėjai
tais pasirūpino kitą
kėją. Daugiau apie
Imis vėliau.

Avė., kur
šiais me
maisto tie
3 vikąrą

Aliotas

M0 TING RESTAURANT

■Mų teraicarų ataUaaa.

biruti BoeoątONArrt m Jurgis
U U lapkričio n. Nuptr. V. Matelio.

niui ‘Pilies <rf the Fieid”, ta
čiau pajėgia išlaikyti žiūrovų įtampą iki pat galo.
Ypač puiki Glenno F<M*do vai
dyba inspektoriaus vaidmeny
je. Rod Taylor apkaltinto pi
loto rolėje pasirodo su grartu
laisvumu. Suzanne Plesbette
uoliai bendradarbiaują, kaip

tets, cigarėtte Hghters, gifts. novetties. etc. 2&c ea, 5c ea, 10c ea, 15c
ea, 25c ea, 50c ea, op. Fantastic aasortments in uidts of $100, $200 or
mote. Send about H depostt, balancc
COD. Leave the assortment to ua.
Yoa will be very weH satisftad. Terrific for Organizations, Chūrchea,
Bazaars etc. Ali merchandise nevy,
tiesti, Ist quaJttty. Write for catalog
Paul Coben Co., 119 5th Ave^ cor.
store at 19th St, N. Y.

Insurance

Ignas Žalys, laimėdamas Quebeco
provincijos p-bes, įveikė J. Beaulieu, kuris žaidė baltais. Olandiška
partija. — 1. d4 f5 2. g3 2f6 3. Rg2
«6 4. c4 Re7 5. 2c3 d5 6. 2f3 0-0 7.
0-0 c6 8. 2e5 2bd7 9. c:d e:d 10. f4
2e4 11. Vb3 2df6 12. a4 a5 13. Re3
Rd6 14. 2:e4 2:e4 15. g4 Ve7 16.
Badl Re6 17. g5 R:e5 18. f:e 2:g5
19. R:g5 V:g5 20. V:b7 Bfc8 21.
Bd3 Bate 22. Va7 Ba8 23. Vc5 Vd8
24. Rh3 Vd7 25. Vc2 Bf8 26. Bc3
Bac8 27. Vd2 c5 28. d:c V:a4 29.
Bf4 Vb5 30. Vc2 g6 31. c6 Vb6+
32. e3 Vc7 33. Va4 V:e5 34. V:a5 g5
35. Bd4 Ba8 36. Vb5 Bfte 37. Ve2
Bal+ 38. Rfl f4 39. Bd2 f3 40. Vd3
Rh3 41. Bdl B:b2 42. Bc2 B:c2 43.
V:c2 V:e3+ 44. Khl Rg2+ 45. R:g2
Ve8+. Baltieji pasidavė, nes matas
neišvengiamas (Jei 46Jtfl V:R+
47. B:VB:Bx).

BBartJsrtsiMTpke.
-----

ą.
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I UlįlIMII AMBHB JH CUISINE
rt Ba vagy bert
Wh|SS aRd l>quors
FacilitlMtor sasafl private Parties
MenriMnoT Dtaers* Club
For reeervatioas call HA 3-5937

36-38-46 8TAGG STREET
BROOKLYN, N. Y. 11206
i ’ Telefonas 8Tm0 2-5938

NEW BONAPARTE
1613 AVENUE M
(Next to Ekn Theatre)
DEvrey 6-6890
Have you tried

RALPH SORENTINOS
Famous Italian Cuisine ?
“Where the Stare Meet”
A La Carte Dtanere - Cocktails

DISPLAY

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
103-55 LEFFERTS BLVD.

RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrgima 3-3544
SAL'S ROOFIHG A SIDING
COMPANY
Home improveoMut, ahuninum siding and all colors roofing, gutters,
leaders, attic, boaemęnts ftnisMng,
drywaB finfariking. Spėriai conrideration to rehgtous groups. 612 -1635.
526 Vandertoilt Avenue.
Corning for the Hofidays or Vacationing in N.YC.7 For Tours whea
in N.Y.C. CaH LT 1-2828
l CROSS ROADS SIGHTSEEING

ti mėsos
kiekiais,
gamybos

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

•

VYTAUTAS BELECKAS

GbRPc

Escorted Lecture Tours Via Air
Conditioned Bases, Spėria! Conrideration to ReKgloMB Groupe A Sorietiea. Make yeur Beservatkm dow!
1572 Broadway
New York City

PRAYER CARDS
For people’s ūse at Mass. Approved
text. Folder two eolor $10 per m;
card 8%xl0% one eolor $25 per m.
Highway Printing Co., P. O. Box 13,
or 670 Rt 17, Paramos, N. J. (201)
CO 2-3500.

WUKOWITZ BAKERY — 1194 Ist
Avenue, N. Y. C. (bet E. 64 4 65
Sts.). We speciahze in fine Pastries,
Breads, Cookies, and Cakes for all
occasions — only the finest ingredients are used. Ask about our Wedding and Birthday Cakes. May we
serve yOu? Phone LE 5-3998.

ZAORSKI Fanera! Home a superior
fanerai Service minimam cost every
wish observed newty renovated and
enlarged. Whea the need arises

baras - restoranas
86-16 JAMAICA AVĖ.
MOVĖ UP to

ROCKLAND COUNTY
AMATO A MANNA BAKERY
The Bert in Itahaa Breads
Freecehe - Biscotti - PasUcrini
Parta ąargfine. RavieB Coekies
Caccheroni - CavatelU
4569 BTMte Plams Avenue
(Bet. 239 A >40 Sts.), Brtmx, NY.
Trt Fkirbaafca 4-2376

Woodhaven, N. Y. 11421

TeL Vlrginia 6-9519

We
COVER THE ENTTBE COUNTY
See McRICKARD REALTY
66 Se. Mato Otreet, New C2ty

SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM
8aM$e gali tilpti M0 dalyvių
___

322 Union Avenue, Bi
Telefonas EV
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager

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

KALĖDŲ
DOVANOS

SCH ALLER&WEBER
Tat VI MOT

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
TR MWT

VA <MMB
A8 44R1B
SBBEB

DARBININKAS

8

1964 m., gruodžio 4 d., n r. 80

DARBININKAS
NAUJIKNOAsvečias
iš Šveicarijos, gruodžio 20 d.
po 11 vai. mišių Apreiškimo pa
rapijos salėje kalbės tema “Pa
siryžti ar pasiduoti?”
Dr. J. Kazickas studentų at
eitininkų draugovei davė bilie
tų i Broadvvay vaidinimą “Poor
Richard”. Ateitininkai nuošir
džiai dėkoja už dovaną.
Vytautas Vebeliūnas, Lito
banko organizatorius, lankėsi
Chicagoje, kur bus išplėsta
banko veikla. Iš ten įšvyko i
Los Angeles, kur suorganizuos
akcijų platinimo postą. Iš Los
Angeles skrenda savaitės atos
togų i Meksiką.
Dr. Vyt. Vygantas, Pax Ro
maną pirmininkas, organizaci
jos reikalais praėjusi savaitga
li lankėsi Romoje, iš kur pri
siuntė Darbininkui sveikinimą.
Dr. Kajetonas Čeginskas, sve
čias iš Švedijos, kalbės Liet.
Fronto Bičiulių susirinkime
gruodžio 5, sekmadieni. 5 v.
popiet Liet. Laisvės Komiteto
patalpose. 29 W. 57 St., 10
aukštas. Manhattane.
Dail. J. Bagdono tapybos kū
rinių paroda atidaroma šį šeš
tadienį, gruodžio 5, 3 v. popiet
Angelų Karalienės parapijos sa
lėse, 213 So. 4 St.. Brooklyne.
Paroda šeštadienį bus atidara
iki 9 v.v., sekmadienį nuo 10
vai. ryto iki 9 v.v.
Maironio šeštadieninėje mo
kykloje yra užsilikęs foto apa
ratas iš pernai metų Kalėdų eg
lutės parengimo. Savininkas, pa
sakęs aparato firmą, gali atsiim
ti šeštadieniais nuo 9 v. iki 1
v. pas mokyklos vedėją iki šių
metų Kalėdų. Niekam neatsiėmus, aparatas bus laikomas
mokyklos turtu.
Prof. Juozas Eretas,

Redakcija
Administracija
Soaustuvė
Vienuolyną* ...................

GL
GL
GL
GL

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami
bet kų ateikite pas mus ir jsitikinsite. Mes taip pat pataisome kaili
nius. kai lininius apsiaustus, šalikus
(stols). Galite pasirinkti iš didelės
atsargos karakulio. Aliaskos ruomo,
minko ir kitu dirbinių.
Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valr-ndos

5-7281
2-2923
2-6916
5-7068

CHelsea 2-1079

IŠ VYČIŲ VEIKLOS

Lietuvos vyčių 29 kuopa
lapkričio 17 turėjo savo susi
rinkimą šv. Jurgio salėje Newarke. Pirmininkavo K. Sipaila,
primininkas. Tarp svarstytų da
lykų buvo narių vajus ir jau
nųjų vyčių veikla.
Sekantis N.Y. ir N.J. apskri
ties susirinkimas bus Nevv Yorke, Aušros Vartų parapijos sa
lėje gruodžio 6. šeimininkais
bus 12 kuopa.
Gruodžio 6 29 kuopa rengia
kortavimo vakarą šv. Jurgio sa
lėje. Pradžia 5 vai. Kalėdinis
pobūvis bus gruodžio 15 po
mėnesinio susirinkimo.
(FV)

ALEX DIMANT
FUR CO.
RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI
150 WEST 28th STREET
NEVV YORK, N. Y.
Room 402

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

Lietuviškos vestuvės

Lapkričio 21 Faridas Maslauskas, Marijos ir Adolfo sū
nus. susituokė su Violeta Mili
naite, Onos ir Kosto Mitinu
dukterim. Jungtuvės buvo šv.
Marijos bažnyčioje Obernburge, N.Y. Sutuokė kun. V. Dabušis. Jis pasakė ir pritaikytą
pamokslėlį.
Vestuvių vaišės buvo Kenoza Lake, N.Y., Valley View na
muose. Vaišėm vadovavo J. An
driušis. Prie stalo maldą sukal
bėjo kun. Bronius Zdanavičius
iš Elmhurst. Pa. šokiams grojo
Algio Starolio orkestras iš Nevv
Yorko.
Rytojaus dieną daug svečių
apsilankė Mitinu ūkyje, Freman Center. N.Y. čia visi buvo
gražiai pavaišinti.
Violeta Milinaitė yra baigusi
Syracuse N.Y. universitetą ir
dabar yra prof. Theodoro Caplovvo asistentė Columbijos uni
versitete Nevv Yorke. Faridas
Maslauskas yra pradėjęs studi
juoti meną, turi trijų semestrų
užskaitus, bet buvo pašauktas
karinės tarnybos atlikti. Tos
Išnomuojama krautuvei nau tarnybos dar liko vieneri metai.
jai atremontuotos patalpos. Lie Grižes tęs savo studijas toliau.
(J.B.)
tuviam duodama labai prieina
mą kainą. Patalpos yra 95-09Jamaica Avė.. Woodhavene. Tei
Nuoširdžiai sveikina Nevv j
rautis VI 6-7405 arba VI 6Yorko vyrų okteto vadovą
3594.

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Stephen Bredes, Ir.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue
Brooklyn 8, N. Y.

NEW YORKO akademikai skautai iš k. V. Bileris, J. Kleizaitė, A. Senkutė, S. Navasaitis, R. Legeckis ir A. šileikytė įteikia Tčv.
Petrui Baniūnui tūkstančio dolerių čekį lietuviškojo centro staty bai. šie pinigai yra pelnas iš Antrojo kaimo pastatymo, kurį su
rengė. N. Y. akademikai skautai.
Nuotr. R. Kisieliaus

Telef.

Tėvai pranciškonai Nevv Yor
ke sukėlė audras kalbų paskelb
dami savo užsimojimą pastatydinti Nevv Yorke patalpas sa
viem, o taip pat ir plačiosios
lietuvių visuomenės reikalam.
Entuziastai tuoj klojo tūkstan
tines. Kuklesnieji traukė šimti
nes. Betgi plačioji masė dar ne
pajudėjo. Priežasties nežinome,
tačiau galime nujausti, kad ei
liniam Nevv Yorko lietuviui dar
nėra aišku, kas gi sudarys tas
patalpas visuomenės reikalam,
žinome, kad bus nauja spaustu
vė. nauja koplyčia ir vienuoly
nas, tačiau ką tėvai pranciško
nai supranta patalpomis “visuo
menės reikalam” pasilieka spė
liojimų objektu.
Mes. Nevv Yorko akademi
kai skautai, tikime, kad tos pa
talpos visuomeniniam reikalam
pilnai pateisins plačiosios Nevv
Yorko visuomenės norus.

Įsivaizduojame, kad bus erd
jo 50 metų sukaktuvių pro- ; vi ir skoningai dekoruota salė,
ga: atskiri kambariai jaunimo orga
Buv. Lietuvos Muzikos Mo- ; nizacijoms. skaitykla, patalpa
vaikų darželiui.
kyklos dr.
Įsivaizduojame, kad patalpos
Marija Lemkytė
'
Hartford, Conn. ; visuomenės reikalam bus lygiai
prieinamos visiem, nepaisant
______________ __________ __—_____ J
jų religinių ar politinių įsitikini
mų. išskyrus komunistus.

Įsivaizduojame, kad New Yor
ko lietuvių namai bus visokio
lietuviško veikimo centras, pa
našiai kaip Chicagoj tėvų jė
zuitų tvarkomas Jaunimo Cent
ras.
Visa tai bus galima įgyven
dinti tik su pilnu visuomenės
pritarimu šiam reikalui ir kon
krečia parama.
Tikėdami tokių namų, kaip
mes juos įsivaizduojame, reika
lingumu, nuoširdžiai remiame
tėvų pranciškonų užsimojimą ir
kaip realią tos paramos išraiš-

Akademinio Skautę Sąjūdžio
New Yorko Skyrius

SKAUTŲ TUNTŲ SUEIGA
Lapkričio 22 Apreiškimo pa
rapijos salėje įvyko iškilminga
Neringos ir Tauro tuntų suei
ga paminėti Lietuvos skautų įsteigimo sukakčiai.
Sueigoje
dalyvavo per 100 skautų ir
skaučių. Brolijos dvasios va
das kun. Jonas Pakalniškis ir
vyriausiojo skautininko pava
duotojas J. Bružinskas.
Sueiga pradėta pasisveikini
mu, įvairių vienetų pranešimais
ir trumpais įsakymais. Skautės
kandidatės davė iškilmingą pa
sižadėjimą. šia proga Nerin
gos tuntininkę. reikšdamos jai
dėkingumą už darbą per eilę

Gruodžio 5 ir 6
Angelu Karalienes par. salėse

metų, skautės apdovanojo gėlė
mis ir puošniu lietuvišku dro
žiniu. Vyriausiojo skautininko
pavaduotojas pareiškė sveiki
nimus Brolijos vardu. Brolijos
dvasios vadas, neseniai grįžęs
iš ilgos kelionės po Europą,
nuotaikingai papasakojo kelio
nės įspūdžius ir parodė įdomių
spalvuotų vaizdų.
Sueigą pravedė tuntininkas
ir jo naujasis pavaduotojas ps.
A. Bobelis.
(A.S.)

išnuomojami
2 kambariai su virtuve ir vo
nia, arba be virtuvės. Butas
yra už dviejų blokų nuo Jamaica traukinio. Elderts Lane
stoties. Kreiptis telefonu TA 71348.
Wccdhavene

WAGNER THEATER

213 So. Itli Street

Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p.
šeštadieniais iki filmo? pabaigos:
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.

i Brooklyne
i rengiama

Penktadienį, gruodžio 4 d. iki
Trečiadienio, gruodžio 9, 1964
Linksma spalvota filmą —
“WHEN DIE MUSIK SPIELT
AM W0RTH ERSEE”
Vaidina:
V. Dach. C. Biederstaedt. G. VVeiser
Priedinė filmą:
“Frūhlingslied”
Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

! dailininko

JUOZO BAGDONO
tapybos kūriniy

APplegate 7-7083

VOKIETAITIS
ADVOKATAS

ką, skiriame visą mūsų praėju
sio parengimo pelną šių namų
statybai (1000 dol.).

Šia proga dėkojame Antrojo
Kaimo kolektyvui už puikų
pasirodymą, o Nevv Yorko vi
suomenei už gausų atsilanky
mą.
Raginame ir kitas organiza
cijas bent dalį savo pajamų pa
skirti šiam reikšmingam dar
bui.

—

C. A. VOKET

NEW YORKO SKAUTAI AKADEMIKAI ĮTEIKĖ $1000.00

A. MROZ1NSKĄ

Išnuomojamas butas Richmond Hill sekcijoj iš 5 erdvių
kambarių su centraliniu apšil
dymu ir prie gero susisiekimo.
Skambinti vakarais po 6 vai.
arba šeštadienį visą diena Telef. 849-1410.

CHelsea 2-0535

•

41-40 74th Street
Jackson Heights, N. Y.
Tel. NEwton 9-6620

Simfoninis koncertas su
K. Jakučiu

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Gruodžio 6 d. 3 vi. popiet,
lietuvių piliečių klube (368
Broadvvay) Jeronimas Kačinskas
duoda simfoninį koncertą su
Melrose simfoniniu orkestru ir
šauniu solistu Kaziu Jakučiu.
Programa: Čiurlionio “Miške”,
Banaičio “Aš per naktį”, Jakubėno “Kas per visą kelionę”,
Donizetti Cavatina iš operos
Lucia di Lammermor ir Sibeli
jaus simfonija Nr. 2.
Koncertą globoja Balfas. Pel
nas skiriamas lietuvių vargo
mokykloms Vokietijoje. Kon
certą išgirsti laikykime garbės
reikalu.
Neolituanu šventė

Bostono neolituanai savo me
tinę šventę ir korporacijos 42
metų sukaktį mini gruodžio 5,
sekmadienį. Tautinės Sąjungos
namuose. Pradžia 7 vai. vak.
Programoje — vėliavos palai
minimas, juniorų pakėlimas į
seniorus, naujos valdybos pri
statymas, A. Diržio (iš Nevv
Yorko), paskaita. V. Grudžio
(iš Philadelphijos) žodis ir vaiz
das apie fotografijos meną. Po
iškilmingos programos bus šo
kiai.

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)
Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.
STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS
Licensed Manager
& Notary Public
660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotoj as
231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Foreat Parkway Station)
WOODHAVEN, N. Y.

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

Simpozinės diskusijos

Gruodž.o 13. sekmadienį, 3
vai. popiet. Lietuvių Piliečių Djos III a. auditorijoje, 368
Broadvvay, So. Bostone, naujai
pasirodžiusios dr. J. Girniaus
knygos “Žmogus be Dievo”
proga rengiamos simpozinės
diskusijos. Simpoziume dalyvau
ja: kun. dr. V. Cukuras. dr. J.
Navickas (Bostono kolegijos
profesorius). A.V. Mantautas
Holy Cross kolegijos profeso
rius) ir knygos autorius.

THEODORE WOLINNIN,
INC.
E. JOSEPH ZEBROVVSKI
Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA
su Air Condition
123 E. 7th St., New York 9, N. Y.
GRamercy 5-1437

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET

NEVV BRITAIN, CONN.
Tel. B A 9-1181

PARODA

FUNERAL HOME
Ine.

šeštadienį, gruodžio 5

LB New Yorko Apygardos Valdyba
kviečia visą menu ir kultūra besido
minčią lietuvių visuomenę aplankyti
šią mūšy avangardinės dailės kūrėjo

6 vai. p. p.

PETRAS KARALIUS, sav.

|

Laidotuvių direktorius
ir balzamuotojas

|

74 PROVIOENCE ST.
Worcester, Mase.
PL 4-6757
PL 4-1165

CARNEGIE ENDOV/MENT INTERNATIONAL CENTER

patalpose
345 EAST 46th STREET, NEVV YORK

rengia pobūvį:

VAITKUS

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
skaitys paskaitą

parodą.
Parodos atidarymas šeštadienį 3 vai.
popiet.
Paroda atidaryta: šeštadienį iki 9 vai. vakaro,
sekmadienį nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
LB NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA

CARROL

LIET. MOTERŲ ATSTOVYBĖS NEW YORKO KLUBAS

‘•IŠVAIZDA IR CHARAKTERIS”

:

Po to bus pačių klubo narių paruošta kavutė. Maloniai
kviečiame visus atsilankyti, kartu su mumis pasisvečiuoti
ir jaukiai praleisti šeštadienio vakarą. Atskiri pakvietimai nebus siunčiami. — Auka $3.00.

Į
»
}

KLUBO VA! DYBA
KUN. J. PAKALNIŠKIS New Yorko skautams rodo filrrt^ ii savo kelionės

po Europą Nuotr. R. Kisieliaus.

FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktorius
ir balsamuotojas

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dien$ ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-4434

