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Vieningu keliu į Lietuvos vadavimo darbą
Lietuvos atstovo J. Kajecko kalba, pasakyta Vliko sukakties suvažiavime
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Vliko 20-ties metų sukaktis 
minima kitų didelių sukakčių 
ženkle. Ji vyksta 700 metų nuo 
Mindaugo mirties sukakties me
tais. Karaliui Mindaugui pavy
ko suvienyti tautą, gręsiančių 
pavojų akivaizdoje. Jis senos 
rezistencijos nuo priešų užma
čių vadas.

Šiemet sueina 170 metų nuo 
liūdnos atminties Mindaugo pa
likimo, Lietuvos valstybės ant
rojo padalinimo. Po jo netru
kus pasekė trečiasis, dėl kurio 
užgeso Lietuvos laisvės žibu
riai ir ant jos nusileido 120 me
tų trukusi ilgoji naktis Tie pa
dalinimai įvyko ne tik dėl prie
šų jėgų persvaros, bet dalinai 
ir dėl vidaus nesantaikos.

Šiemet 100 metų ir nuo su
kilimo Lietuvoje, kuriuo siek
ta nusikratyti carų vergovės 
grandinių.

Pagaliau šiandien Lietuvos 
kariuomenės 45-tasis gimtadie
nis. Jis minimas plačiai. Tai 
simboliškas sukakčių sutapi
mas.

Svarbiausia, šiandien susirin
kome Vyriausio Lietuvos išleis- 
vinimo Komiteto 20-ties metų 
veiklos sukaktį paminėti. Vliko 
Įsteigimo raison d'etre — Lie
tuvos išlaisvinimas. Tas tikslas, 
deja, tebėra neatsiektas. Tau
ta tebėra pavergta. Okupanto 
gėdos ir lietuvių tautos naikini
mo planas — tebevykdomas, 
šiandien dar ne pergalės, bet 
Vliko susikaupimo, praeities 
darbų apžvalgos, tikriau, Vliko 
sąžinės sąskaitos ir jo ryšto die- 
niŲ

Didelio tarptautinės teisės ži
novo ir Lietuvos draugo. Lap- 
radelle. tvirtinimu: “Niekad 
anksčiau okupantas nevykdė 
rinkimų okupuotame krašte, 
kad sudarytų rinktą parlamen
tą, kurio uždavinys būtų nubal
suoti savo krašto inkorporaci
ją į okupanto kraštą. Kad ne
sukeltų prieš save pasaulio opi

Įsigaliojo naujas patarnavimo būdas, užsakant dovanas, 
gamintas Sov. Sąjungoje
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nijos, Rusijos scenos vairuoto
jai panoro, kad estai, latviai ir 
lietuviai patys oficialiai figū
ruotų, kaip maldautojai priim
ti juos į Sovietų Sąjungą.“ Tai 
buvo klastingas ir šlykštus o- 
kupanto užsimojimas. Mindau
go, Gedimino ir Vytauto pali
kuonis prievartauti prašyti jų 
palikimo inkorporacijos reiškė 
pasityčioti iš lietuvių tautos. 
To pasityčiojimo ir klastos lais
vasis pasaulis negali toleruoti.

Išryškėjus Kremliaus suk
tam planui, Lietuvos diploma
tiniai atstovai protestavo prieš 
Lietuvių tautos valios klastoji
mą. Jie tai padarė, įteikdami 
atitinkamas notas vyriausybėm, 
prie kurių buvo akredituoti. 
Tas protestas pakartotinai ir 
galingai nuaidėjo prasidėjus vo- 
kiečių-rusų karui. Kraštas suki
lo prieš pavergėjus. Sukilimo 
priešakyje atsistojo Laikinoji 
Lietuvos Vyriausybė. Kai hitle
rinė valdžia tą laisvės organą 
užgniaužė, jo vieton stojo kitas 
veiksnys. Gimė 
kovą tęstų prieš bet kokios 
spalvos okupantą. Vlikas su
jungė visas politines partijas 
ir kovos organizacijas- Jis tapo 
organišku Lietuvių tautos va
lios reiškėju — būti laisva ir 
nepriklausoma. Tuo būdu su
stiprinta Lietuvos pozicija tarp
tautinėje plotmėje, ypač tų vals
tybių tarpe, kurios atsisakė pri
pažinti klastingą Lietuvos in
korporaciją į Sovietų Sąjungą. 
Vliko vieningas frontas teigia
mai veikė ir laisvojo pasaulio 
lietuvius, kurie gynė pavergtos 
Lietuvos pamintas teises. Jis 
juose gaivino ir viltį ir ryžtą.

Dėl antros Sovietų okupaci
jos Vlikas atnaujino savo veik
lą laisvuose Vakaruose. Ta vei
kla ypatingai pasireiškė vienin
gumu pastarojo karo paliaubų 
dieną Wuerzburge. Jame galė
jo dalyvauti ir tremtyje 
dūrę nacių kalinti Vliko nariai.
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Vlikas su Lietuvos diplomati
nės tarnybos nariais turėjo ei
lę pasitarimų. Per visą Vliko 
veiklos periodą ryšiai buvo ir 
tebėra palaikomi. Jei yra buvę 
praeityje nuomonių skirtumų, 
tai jų niekad nebuvo pagrin
dinių, būtent, Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo klausi
mu. Nebūta ir nesama nuomo
nių skirtumo, kad suverenu
mas priklauso tautai ir kad tik 
tauta turi teisę spręsti savo 
valdymosi formą- Diplomatinė 
tarnyba ir Vlikas, būdami skir
tingos kilmės ir tvarkos veiks
niai, laimingu būdu viens ki
tą papildo. Lietuvos diplomati
nės tarnybos išlikimas bei jos 
veikla yra vienas svarbių įro
dymų, kad nežiūrint Sovietų 
klastų Lietuva tebėra tarptau
tinės teisės subjektas ir tarp
tautinės bendruomenės narys. 
Tai didelis dalykas. Tuą būdu 
Lietuvos drpfomatinė tarnyba 
patikrina tarptautinį Lietuvos 
valstybės tęstinumą. Vlika s 

Vlikas, kad duoda tam valstybiniam tęsti-
numui turinį, išreiškiantį tau
tos visuotinę valią būti laisva 
ir nepriklausoma vakarietiška 
prasme. Tad Lietuvos valstybė 
ne fikcija, bet realybė. Ji tebe
egzistuoja de jure. Ji gyva ir 
žmonių sąmonėje. Įrodymų to
kiam tvirtinimui netrūksta.

Vliko vaidmuo Lietuvoje bu
vo didelis. Jis, tarp kita, puo
selėjo tautiečių tarpe solidaru
mą, ragino padėti nukentėju
sioms nuo okupantų, sukliudė 

KONGRĖSMANAS M. ALLEN SMITH - CaRf.), įnešę* I 
Atstovų RAmuose naują rezoliuciją Lietuvos laisvinimo reikalu.

nacių legionų sudarymą, pasi
sakė prieš lietuvių mobilizaci
ją ir deportaciją darbams į Vo
kietiją.

Laisvuose vakaruose Vlikas 
rūpinosi ir Lietuva ir lietu
viais- Jis apeliavo memorandu
mais į gen. Eisenhowerį ir Va
karų didžiąsias valstybes ir 
vienas ar kolektyviai su kitų 
tautų veiksniais ar komitetais 
į Jungtines Tautas. Vliko vado
vybė dažnai varstė ir Washing- 
tono aukštų angų duris, kad 
pagelbėtų Lietuvai vienu ar ki
tu reikalu. Jis glaudžiai bend
radarbiavo ir su kitų egzilų ko
mitetais.

Vlikas panaudojo daug žmo
nių, nemažai talento ir lėšų ra
dijo į Lietuvą transliacijoms, 
motoringo išlaikymui, biulete
niams, žurnalams, knygoms į- 
vairiom kalbom leisti. Vliko na
riai patys Kyko ir kitus dele
gavo į įvairus kraštus bei kon
ferencijas Lietuvos bylos rei
kalais.

Toks ilgų metų įvairus, ak
tyvus ir našus darbas neįma
nomas be gilios meilės ir pa
sišventimo Lietuvai. Toks dar
bas palaužia ir retina aktyvių
jų Vliko darbuotojų gretas. Ne
vienam jų peranksti nusviro 
galva. Vliko ir Vykdomosios 
Tarybos narius bei jų bendra
darbius už talką Lietuvą pri
kelti tauta su padėka ir pagar
ba minės. Aš tikiu, įspėsiu Su
važiavimo mintį pareikšdamas 
jūsų ir savo vardu Vliko ko

vos veteranams: prel- M. Kru
pavičiui ir inž. St. Kaminskui- 
Kariui ne tik mūsų padėką, bet 
kartu ir mūsų gilią užuojautą 
jų ligoje.

Mah džiugu konstatuoti, kad 
Vilkė ar dėl Vliko dirbo ar 
tebedirba visa eilė Lietuvos už
sienių tarnybos žmonių. Pavar
džių neminėsiu — jos jums ži
nomos. Pasitenkinsiu suminėda
mas bent ilgametį Vliko talki
ninką ir dabartinį Vliko pirmi
ninką, dr. A. Trimaką. Kaip ži
note, jis Vilkui vadovavo do
vanai. Dar daugiau, jis dirbo 
ir tebedirba rizikuodamas svei
katą daugiau, negu tie, kurie 
tokių ligos smūgių nepergyve
no. Aš manau, mes visi tai gi
liai įvertiname.

Nemaža spaudoje anksčiau 
ir vėliau buvo pasirodę kriti
ko* dėl Vliko ir kitę politinių 
veiksnių veiklos- Tai nekartą 
gilino žaizdas ir didino nesusi
pratimus. Laisvės kova, kurios 
galo dar neužmatyti, pareika
lauja daug jėgų ir didelio pasi
šventinamo. Laikas gimdo ir 
naujų problemų. Okupanto tak
tika irgi keičiasi. Antai, vietoj 
tautinio genocido tiesiogine 
prasme, praktikuojamas dvasi
nis ir moralinis genocidas ir 
naujas kolonialinis Lietuvos 
darbo žmogaus išnaudojimas. 
■Kad nors dalinai sumažintum 
pavojus, reikalinga sutelktinis 
budėjimas, ryžtas ir talka.

Iš seno geraširdžiai lietuviai 
padėdavo gaisro paliestam kai
mynui. Jie šokdavo gaisrą ge
sinti ir padegėliui varge padė
ti. Šiandien gaisras yra ištikęs 
visą Lietuvos valstybinį rūmą, 
visą tautą. Vieni tame gaisre 
žuvo tremtiniais Sibire, kiti 
ten ir Tėvynėje tebekenčia mo
ralinį ir materialinį skurdą. 
“Lietuvis negi pakęs, kad jo tė
vynė kančioje liktų apleista” 
(Aistis). Palikime praeities ne
susipratimus ateitie* istorikam- 
Iškeikime iš naujo laisvės ug
nį savo širdyse, sužadinkime 
ryžtą, sujungkime protus ir ei
kime vieningu keliu į Lietuvos 
vadavimo darbą. Nevieningu
mas perdaug nuostolingas tau
tai šiuo metu. Tai patvirtina ir 
svetimi. Pagalios, mes ir per- 
maži esame, be skriaudos tau
tai, skaldytis. Kviečiu visus į 
tą vienybės talką. Aš esu tik
ras, ji bus įgyvendinta. Aš to 
nuoširdžiai linkiu.

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų f^jnngna valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutverk Ame rezervacijas ir kL Samlkesnioma Informacijoms rašy- 
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JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVOJE! 
DABAR LAIKAS SIŲSTI SIUNTINIUS ŠVENTĖMS

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurių 
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— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite net per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kataaraščių rašykite ar aplankykite Jums artimiausi'} skyrių:
o NEW YORK. 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue------ --------- AL 4-5456
o NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 1401 Street------------ CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ĖV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ____ .__  Dl 5-8908
• ATHOL, Stase. — 61 Mt Pieasant Street----- ;--------- CH 9-6245
• BOSTON 18, Mase. — 271 8hawmut Avenue------------ Lt 2-1767
o SOUTH BOSTON, Mase. — 359 West Broadway „ Tel. 268-0068 
e BUFALLO <L N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
o CHtCAGO 22, IIL — 2222 W. Cldcago Avenue --------BR 8-6966
o CHICAGO 8, IIL — 3212 So. Hatatead Street_____ WA 5-2737
o CLĖVELAND 13, Ohto — 904 LHerary Road ______ TO 1-1068
o DETROIT, Mich. — 7300 Mtohigan Avenue ______ _ Vi 1-5355
e GRANO RAPtbS, Mich. — 606 Bridge St, N.W.__ GL 8-2256
o HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jo*. Campau -----------TO 7-1575
o HARTFORD 14, Conn. — 200 Frankiin Av„ Tel. 2338030, 2460215 
e IRVINgTON 11, N. J. — 762 Springftolo Avė. ___  ES 2-4685
e YOUNG8TOWN 3, Ohto — 21 Fifth Avenue______ R! 3-0440
• YONKLRS, N. Y. — 555 Nepperhan Avė  ................. GR 6-2681
o LO8 ANGELĖS 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994 
o LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street  FO 3-8569 
o NEWARK 3, N. J. — 428 Springfieid Avenue  Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.  LO 2-1446
e PATERSON 1, N. J. — 99 Mala Street MU 4-4619
o PAS8AIC, N. J. — 176 Market Street  GR 2-6387 
e PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė.  PO 5-5892 
o PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street   HU 1-2750 
e SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street__ Fl 6-1571
o WATERBURY, Conn. — 6 John Street  PL 6-6766 
o WORCESTER, Mase. — 174 Millbury Street SW 8-2868

GRANE SAVINGS&LoanAssociation

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

' ' llll

41/2%
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 

Nemokamai vieta automobiliams
ON 

INVESTMENT 
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą, mėnesį. 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

Savo kalbos pradžioje sumi
nėjau eilę sukakčių. Baigsiu 
prisimindamas dar porą.

Tik ketvertas dienų mus te
skiria nuo 100 metų sukakties, 
kai Abraomas Linkolnas Get- 
tysburge karo lauke pasakė sa
vo nemirtingą kalbą. Jis pasa
kė: “Mes čia tvirtai pasiryžta
me kad tie, kurie vra mirę, mi
rė neveltui. Šioji valstybė, Die
vo globiama, vėl atgims laisvė
je. Nuo žemės veido nepranyks 
žmonių valdžia, žmonių pasta
tyta ir žmonėms tarnaujanti”.

“Daugel krito Lietuvos sū
nų, kaip tų lapų rudens”, Sovie
tų naguos. Jų krito daugiau, 
negu Gettysburgo laukuos. O 
•kiek jų išblaškyta į visus ke
turis vėjus, kiek tebeskursta ti
rono naguos. O tuo tarpu — 
naktis be aušros. Pasiryžkime 
ir mes, apsišarvavę kantrybe, 
šia proga savųjų neužmiršti. 
Jų auka tenebūnie be naudos.

Mes beveik išvakarėse Pa
dėkot dieno*. Lincolno tauta 
turi už ką būti dėkinga. Turi
me ir mes. “Ne kariuomenės 
dydis ir ne ginklų šaunumas, 
bet kovojančių dvasią iškovo- 
ja pergales.” (JG. Fichte). Tą 
dvasią mes turime. Mes neži
nome dienos, bet tikri esame
Lietuvos prisikėlimu. Mes nau
dojamės daugeliu laisvių ir dau 
geliu dar palaimų. Vieną tų pa
laimų prieš keletą dienų, Latvi
jos Nepriklausomybės sukak-

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR 

DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vilnones medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3 - jose krautuvėse

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
~ ~ - Cer. DELANCY, N.YX.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IfiSKTRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 "AK.

Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų, 
arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite *1 skelbimą, kurto 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 pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

-

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Sf. Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y.

rius Dean Rusk pakartotinai 
patvirtino. Jis pabrėžė, kad 
JAV ir toliau atsisako pripa
žinti Latvijos prievartą inkor
poraciją į Sovietų Sąjungą. To
ji palaima lygiai taikintina ir 
Lietuvai. Tad, turime už ką bū
ti dėkingi ir Dievui ir Ameri
kai.

WEISS & KATZ, INC 
187 ORCHARD ST„ N. Y. C. TeL GR 7-1180

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.

■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!
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Pasaulio įvykiai, kurie vei
kė laisvinimo darbą per pasku
tiniuosius metus, išryškino ko
munistų pralaimėjimus, bet ir

Dr. Antano Trimako, Vliko pirmininko pranešimas specialio
je sesijoje New Yorke lapkričio 23 d.

kyklos išnaudojamos indokt- 
rinacijai ir rusinimui, o pagau
sėję rusai pareigūnai verčia pla
čiau naudoti rusų kalbą vieša-

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti rtralo*- 
niai saugomi ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia reo>kci|os nuomone. Už skelbimu turini ir kalbą redakcija neatsako.

Amerikos didele nelaime
Amerikos prezidento tragiš

ka mirtis sukrėtė visą kraštą. 
Sujaudino iki ašarų plūsmo ir 
raudojimo. Retas kas nepajuto, 
kad žmogžudžio šūviai pataikė 
tiesiog į tautos širdį. Išplėšė pa
sitikėjimą tuo saugumu, kuris 
priklauso nuo šio krašto demo
kratinės santvarkos-

Prezidentas buvo nukautas 
šviesią dieną ir tuo metu, ka
da savo apsilankymu Dalias 
mieste norėjo stiprinti demok
ratinę tvarką ir laisvę. Jei ne
būtų ryžęsis to daryti, — eiti į 
minias atvirai su išskėstomis 
rankomis ir pakelta galva, pa
sitikėdamas savo piliečiais, — 
tebebūtų gyvenęs, kaip gyvena 
plieno šarvais apsikaustę dik
tatoriai. Demokratinės šalies 
prezidentas dengėsi tiktai pasi
tikėjimu, kuris buvo nuviltas 
ir apmokėtas jo paties krauju. 
Čia ir yra didžioji Amerikos 
nelaimė.

John F. Kennedy, kaip Jung
tinių Amerikos Valstybių prezi
dentas, bet drauge ir kaip žmo
gus, galėjo ne visiem įtikti sa
vo politika ir net savo asme
niu, bet jis visą kraštą sujun
gė savo šiurpia mirtimi. Jo šer
menys buvo apgaubtos didžiu 
vieningu apgailavimu. aukščiau
sia pagarba ir visuotine eulogi- 
ja. Tai nebuvo ir nėra tik jaus
mų antplūdis. Tai visos tau
tos gili nuojauta, kad ji neteko 
vieno iš ryškiųjų savo vadų, 
kupino energijos ir pasiaukoji
mo savo pareigom, jautusio 
atsakomybę už viso krašto rim
tį ir tvarką. Rimties siekdamas, 
jis krito tvarkos drumstėjų au
ka.

žmogžudžio pasikėsinta ne į 
asmenį, kuriam jis būtų turė
jęs kokios neapykantos ar 
keršto, bet į valstybės galvą. 
Kokios bepaiškėtų šios baisios 
žmogžudystės aplinkybės, vie
na vra tikra, kad buvo siekta

sukrėsti valstybę iš vidaus- Pa
sikėsinta į šio krašto ramų ir 
taikų gyvenimą, laisvą demok
ratinį valdymąsi, kad išvestų iš 
pusiausvyros, sudrumstų ir su
silpnintų atsparumą vidaus ir 
išorės priešam.

Gerai žinant, kam tai labiau
siai rūpi ir kas dažniausiai grie
biasi teroro veiksmų, nėra at
sitiktinumas, kad prezidento 
nužudymas gaubiamas tamsios 
komunizmo skraistės. Kiek ji 
prasiskleis, priklauso ne tiktai 
nuo tardymo duomenų, bet ir 
nuo valstybės saugumo argu
mentų. Gal tik po ilgesnio lai
ko paaiškės tikrieji atentato 
kaltininkai.

Skausmo ir graudulio valan
domis prasiveržė vienas atsidū
sėjimas, kuris tebenorima vie
nu ar kitu būdu slopinti vie
šame gyvenime. Prasiveržė vi
suotinis kreipimasis į Dievą. 
Buvo lyg instinktyviai pajusta, 
kokia tikrąja atrama žmonės 
laikosi privačiam bei viešam 
gyvenime. Galima teoriškai 
svarstyti viešo ir asmeninio gy
venimo išskyrimą, kai užsime
nama religija, bet pasirodo ne
išskiriami dalykai didelio su
krėtimo dienomis. Dievo var
das ištartas net ir tokių lūpų, 
kurios vargu kada besusiklosto 
maldai. Pajausta, kaip labai 
žmonės priklauso nuo Dievo Įs
tatymų saugojimo ir Jo paspir
ties.

Dievas teduoda savo ramybę 
velioniui, pirmam Amerikos 
prezidentui katalikui, aplaisčiu- 
siam savo pareigas krauju. Te- 
paguodžia žuvusiojo šeimą ir 
vaikus, likusius be tėvo- Ir 
meldžiame, kad Dievas duotų 
savo išminties, stiprybės ir ma
lonės naujam prezidentui, ku
riam tenka sunki našta praeiti 
pro skausmo dienas, saugojant 
visų rimtį ir valstybės tvirtu
mą.

apgailėtiną laisvųjų kraštų ne
sutarimą ir ryžto stoką išnau
doti raudonųjų negalavimus. 
Komunistinis blokas suskilo, o 
sovietinė ūkio sistema, ilgai 
šlubavusi, suklupo. Jei Vaka
rai nepadėtų savo prekėmis, 
komunistų pavergtiesiems kraš
tams, sovietų galia ir jų Įsipa
reigojimai komunistų ekspansi
jai laisvajame pasaulyje plėsti 
ir remti pašlytu.

Vakarai tačiau, bijodami, 
kad Maskva nesigrėbtų kraštu
tinių priemonių, atėjo sovie
tams Į pagalbą, pasiūlydami 
jiems reikalingų prekių— kvie
čių, miltų ir kitokių produktų. 
Be to, vieton paspaudę Krem
lių suteikti daugiau teisių pa
vergtosioms tautoms. Vakarų 
didžiosios galybės, išskyrus 
Prancūziją, pradėjo dialogą su 
sovietais dėl išlyginimų politi
nėje ir ginklavimosi srityse. 
Nuolaidžios anglų-saksų laiky
senos padrąsinti, sovietai pa
reikalavo, kad Nato valstybės 
pasirašytų nepuolimo sutartį 
su Varšuvos pakto režimais ir 
tuomi Įteisintų esamąjį status 
quo Rytų Europoje. Londonas 
ir VVashingtonas principe būtų 
linkę tai padaryti, jei sovietai 
užtikrintų, kad jie nedarys sun
kumų vakariečiams susisiekti 
su savo Įgulomis Vakarų Ber
lyne. Jei tokia sutartis būtų 
pasirašyta. Rytų Europa taptų 
savo rūšies getto, kaip tai tiks
liai yra pavaizdavęs buv- JAV 
viceprezidentas R. Nixon. Lie
tuvos reikalas tuomi pat būtų 
nustumtas i šalį ir Įšaldytas.

Toks Vakarų tariamai taikus 
sugyvenimas su priešu negali 
mus džiuginti. Mūsų bylai, be 
to. yra pakenkusi ir toji aplin
kybė. kad Europa neteko žy
mios dalies savo pirmykštės 
reikšmės. Nei Azijai, nei Afri
kai, nei pagaliau pačiai Ameri
kai Europa šiandien nėra tuo 
lemiančiu veiksniu, kokiuo ji 
buvo seniau. Be to, didieji blo
kai, kurių interesai perdėm 
kryžiavosi Europoje, šiuo me
tu patys pergyvena nesutari
mų krizę. Amerikoje atsiranda 

’jdargi politinių kombinatorių, 
kurie mano, kad jau yra atėjęs 
laikas JAV sudaryti draugišku
mo sutartį su Sovietų Sąjun
ga prieš eventualią raudono
sios Kinijos agresiją. Jei šio
ji galvosena ir nėra lemianti.

ji visgi yra sumažinusi šio kraš
to susidomavima mūsų tautos 
laisvės byla, nutraukdama ar 
sumažindama paramą mūsų 
laisvinimo žygiams.

RUSIFIKACIJA
Toks nelemtas pasaulio Įvy

kių raidos posūkis yra paspar
tinęs Maskvos pastangas įtrauk
ti pavergtuosius mūsų brolius 
į komunistinę rusę visuomenę. 
Neseniai spalio pradžioje buvo 
sušaukta Frunzės mieste, Kirgi
zijos sostinėje, sovietų teisinin
kų, sociologų, ekonomistų ir 
kalbininkų konferencija, kurio-

Baltijos tautas ir kaip vieton člaus rajonas. Kol kas toliau 
dabartinių respublikų įsteigti 
sritines federacijas- Visi tie pla
nai siekia sudaryti vieną sovie
tinę visuomenę. Tam tikslui 
yra perdirbama ir Sovietų Są
jungos 1936 m. konstitucija, 
kuria tautinės respublikos bus

pasitarimų dėl vieningos ūkio 
administracijos nenueita.

panaikintos.
Pagal Šią sulydinimo progra

mą, jau pernai Uzbekistanas. 
Turkmėnija, Tadžikistanas ir 
Kirgizija gavo vieningą komu
nistų partijos vadovybę ir ben
drą pramonės, statybos ir že
mės ūkio administraciją. Pana
šiai buvo sujungtos armėnų, 
gruzinų ir azarbeidžanų komu-

ję dalyvavo ir komunistų parei
gūnai iš Lietuvos. Konferenci
ja sudarė tris studijų komisi- nistų partijos ir ūkio adminis- 
jas, kurios turi paruošti detali- tracijos. Kažkas panašaus pra- 
zuotus planus, kaip sulydinti dėta sukti ir Baltijos srity, prie 
Užkaukazio, Centrinės Azijos ir kurios yra prijungtas Karaliau-

DR. A. TRIMAKAS, Vliko pirmininkas, kalba Vliko suvažiavimo posėdy
je New Yorke lapkričio 23. Dešinėje — Vliko išdininkas J. Audėnas.

Nuotr. V. Maželio

SOVIETINĖ PRIESPAUDA 
Laisvės siekimas stiprėja

Kaip pavojingi bebūtų Mas
kvos planai, jie laisvės sieki
mo Lietuvoje nenustelbė. Lie
tuvos okupantai nuolat skun
džiasi, kad mūsų radio progra
mos ir spausdintas žodis kurs
to gyventojus prieš sovietinį 
režimą ir jų pašlijusią ūkinę 
sistemą, žmonių nepasitenkini
mui nuslėpti, Maskvos išleisti 
iš Lietuvos į Vakarus tariami 
ekskursantai, sutikę laisvuo
sius brolius, praeitą vasarą ban
dė įtikinėti, kad krašte likusie
ji esą visa kuo patenkinti. Jie 
nepageidaują jokių pakeitimų, 
nesiekią atsipalaidavimo nuo 
Sovietų Sąjungos ir dargi ste
bisi, kad mes laisvėje gyvenan
tieji tos pavergtųjų nuotaikos 
nesuprantame- Tokiais įrodinė
jimais savaime aišku, norima į- 
kalbėti, kad mes nieko nedary
tume Lietuvai laisvinti, nes so
vietiniai vergai esą patenkinti 
savo nedalia ir nejaučią nei ru
sifikacijos pastangų, nei religi
nių varžtų, nei kolonialinio iš
naudojimo. Tikrovė tuo tarpu 
sako visai ką kitą.
Religiniai suvaržymai

Maskvos padiktuota prasme, 
apie tariamas žmonių nuotai
kas krašte yra pasisakę ir so
vietų atsiųstieji iš Lietuvos į 
Romą dvasiškiai. Jie pritaria 
prisitaikinimo prie režimo min
čiai. Bet nutyli, kad didžioji 
bažnyčių dalis tebėra uždaryta 
ir vyskupams neleidžiama savo 
pareigų eiti. Vyskupai nebuvo 
išleisti nei į Vatikano visuoti- 
nįjį susirinkimą. Tikybos nie
kam ir niekur negalima dėsty
ti. o komunistinių organizacijų 
ir režimo pareigūnanąs už
drausta dalyvauti pamaldose ir 
atlikinėti religines pareigas. Ti
kybinio turinio knygų, net mal
daknygių, neleidžiama spaus
dinti. Tuo pat metu ateistinė li
teratūra ir propaganda plačiai 
skleidžiamos, režimo remia
mos ir finansuojamos. Bet apie 
tai Maskvos emisarai nekalba.
Kultūrinė veikla slopinama

Kūrybinė mintis tolygiai te
bėra suvaržyta ir sukama Mas
kvos diktuojama kryptimi. Mo

jame gyvenime. Rusams betgi 
nėra pavykę įsibrauti į lietuvių 
šeimas, kur tebevyrauja lietu
viška dvasia, kultūra ir kalba. 
Rusų kalba spaudos, kad ir 
neskaitomos, pagausėjo. Lygiai 
dažniau girdėti rusiškos muzi
kos ir dainų, o teatre ir kine 
vis daugiau rodoma rusiškų da
lykų originalia kalba ar sulie
tuvintų.
Ūkiniai trūkumai

Žmonių medžiaginė padėtis 
pernai nieko nepagerėjo. Pra
monės gamyba, tiesa, padidėjo, 
bet gaminiai yra išvežami pus
dykiai į kitus kraštus. Mažme
nų kainos tebėra neproporcin
gai žmonių pajamoms aukštos. 
Prekės neįperkamos, nors jų 
ir galima matyti krautuvėse. 
Tai yra sena sovietų taktika— 
pakelti kainas virš žmonių per
kamosios galios, kad jie mažiau 
jų pirktų. Kombinavimas ne
legaliai įsigyti trūkstamų reik
menų padidėjo ir ne vieną drą
suolį pasiuntė į teismą ir kar
tuves. Kolūkiečiai buvo privers
ti suveržti diržus ir tenkintis 
bulvėmis, kur jų kiek paderė
jo.

ATLIKTIEJI DARBAI
Negerėjanti ūkinė ir politi

nė padėtis ir toli einanti nuo
laidų keliu Vakarų manevravi
mai pareikalavo ypatingų pa
stangų budėti ir kelti Lietuvos 
bylą, kur tik buvo galima Eu
ropoje ir Amerikoje. Tam tiks
lui buvo išnaudotas Tarpparla- 
mentarinė Konferencija, Nato 
užsienių reikalų ministerių, so
cialistų internacionalo, krikščio
nių demokratų, Europinio są
jūdžio ir krikščioniškajai kul
tūrai ginti komiteto konferen
cijos Europoje. Tolygiai buvo 
išnaudotas ir popiežių pasikei
timas. Europos tarybai Stras- 
burge nutarus paruošti rapor
tą apie Baltijos kraštus, jai bu
vo parūpinta medžiagos apie 
padėtį Lietuvoje. Ponia von 
Lutzovv, danė, raporto ruošė
ja, nemaža tos medžiagos su
naudojo specialiam priedui apie 
Lietuvą. Vliko žmonės prisidė
jo taip pat prie Pavergtų Tau
tų savaitės, Pasaulio Laisvės 
dienos ir Žmogaus Teisių die
nos minėjimų. Vliko atstovai 
Europoje, Pietų Amerikoje, 
Australijoje, Vatikane ir kitur 
tolygiai išnaudoja pasitaikan
čias progas Lietuvos bylai ju
dinti.

KUN. MATAS VEITAS

SUKILĖLIO TREMTIS
Iš 1863 mėty atsiminimy

(6)
Iš Pinegos ligi Mezenės dar 

daugiau kaip 170 varstų kelio, 
taigi turėjau iš viso 325 vars
tus. Kotrynos n laikais admi
nistracija stengėsi tą kelią su
trumpinti: kirto pušis ir klo
jo jomis lyg tiltą, bet sunku 
buvo be pagrindo — pelkės vis
ką prarijo. Negirdėjau, kad kas 
nors tenai vasarą kad ir pės
čias eitų; žiemos laiku ,šiaip 
taip tuo keliu važiuoja, net ir 
paštą veža ir areštantus veda; 
tam reikalui pastatytos men
kos trobelės, kur nuolatos prieš 
šv. Mikalojaus paveikslą dega 
lemputės.

Pinega sudaro dešinįjį Dvi- 
nos intaką ir, nubėgusi 500 
varstų, netoli Cholmogorų įte
ka į Dviną; ja plukdo į Archan
gelską medžius.

Lapkričio paskutinėmis die
nomis išleido, ir po keturių die
nų nuvykau į Lampuznės kai
mą- Ligi miesto buvo dar 20 
varstų, taigi čia pernakvojome. 
Nepamenu, kurią dieną atvyko
me į Mezenę.

Mano palydovai nuvedė ma
ne į horodničiaus raštinę ku
rioje buvau iš palydovų perim
tas su dokumentais. Horodni- 
čius. mane priėmęs pasakė, 
kad dabar mieste esu laisvas, 
bet negaliu išeiti iš miesto be 
policijos leidimo. Dabar galįs ei
ti ir ieškoti buto.

— Tai laisvė?
Ką turėjau, pasiėmiau ir iš

ėjau į gatvę. Sustojau šaligat
vyje ir žiūrėjau į <visas puses 
— kur vykti. Lenkų nebuvo nei 
valdininkų nei tremtinių. Savo 
kritiškoje, be išeities padėtyje 
susitikau vieną iš mano paly
dovų. kuris, matydamas mano 
susirūpinimą, pasakė:

— Eik. aš tave nuvesiu pas 
vieną miestietį, kuris neatsisa
kys duoti tau laikinę patalpą.

Dėkingas priėmiau tą pasiū
lymą.

šeimininkė priėmė labai ma
loniai. Tuojau pastatė virdulį 
ir kiek užkandų: šiltų “šangų", 
panašių į blynus; labai jie man 
patiko, nes buvau iš kelionės 
išalkęs, šeimininkė Ciurkina 

buvo labai maloni, ir pas ją gy
venau visą mėnesį. Be to, bu
vo labai paslaugi. Bekalbėdama 
pasiūlė, ar nebūtų pravartu 
man iš kelionės pirtis. Ir tik
rai, maudymasis ar pirtis tai 
labai pageidaujama higienos 
priemonė apsisaugoti nuo ..gy
vūnų, kuriuos iš kuklumo^pa- 
vadinsiu vienskiemieniais- Išti
kima palydovė visų kalinių, ne 
perdaug ji slepiasi nuo žmogaus 
akių, ir dėl to dažniausia kren
ta žmonių atkaklumo auka.

Iš Petrapilio ligi Archangels
ko atlikau 1455 verstus kelio, 
o ligi Mezenės 512, tai iš vi
so 1967 varstus. Mezenė —Ar
changelsko gubernijos miestas, 
to paties vardo upės dešiniaja
me krante. Kanino pusiasalyje, 
tundrose, kur nėra jokios aug
menijos, išskyrus Islandijos sa
manas. Upė Mezenė prasideda 
Vologdos gubernijoje ir, nute
kėjusi 120 mylių, įteka į Baltą
ją jūrą. 1863 m. Mezenė buvo 
menkas miestelis iš keliasde
šimties medinių namų ir dvie
jų neturtingų, kaip ir jų ponai, 
cerkvių. Inteligentai — isprav- 
nikas, horodničius striapčij — 
kažkas panašaus į prokurorą, 
iždininkas; pirkliai — du bro
liai Steponas ir Viktoras Erė- 
meevičiai ševkuninkos, štai ir 
viskas.

Klimatas labai žiaurus: nuo 
lapkričio mėnesio ligi Trijų Ka
ralių nematyti saulės; visą lie
pos mėnesį ligi rugpjūčio sau

lė neišnykst iš horizonto. 
Tarp 10 ir 20 liepos ten smar
kiai pašala ir viską pašalas už
traukia. Augalai vystosi labai 
menkai. Gyventojai verčiasi 
žvejyba ir ruonių medžiojimu.

Šiaurės rytų Archangelsko 
gubernijos srityje, būtent Me- 
zenėje, gyvuoja dideli geltoni 
uodai, kurie vasaros metu bū
riais skverbiasi į butus ir be 
galo įkyri- Jų įgėlimas yra tiek 
skaudus, kad palieka mėlynes 
su sutinimu.

Ligi 1864 m. kovo mėnesio 
tik pats vienas tegyvenau. Ko
vo mėn. žandarai atvežė dvi pa
neles iš Varšuvos, Celiną ir 
Zofiją Vaškovskaites. Nuo to 
laiko nebuvo nei mėnesio nei 
dienos, kad ko nors neatvežtų 
į Mezenę. Birželio mėnesį len
kų skaičius padidėjo ligi 50 
abiejų lyčių asmenų. Tame skai
čiuje buvo žmonių įvairių tau
tybių iš Įvairių vietovių: lenkų, 
lietuvių, ukrainiečių ir žydų. 
Be ūkininkų, amatininkų ir 
miestiečių, netrūko ir šviesuo
menės. Keturi gydytojai: Va- 
žinskis iš žemaičių, Chaičins- 
kis su žmona iš Lenkijos. Ju
lijonas Gudvilovičius iš Mask
vos ir rusas Križanovskij.

Kunigų, ligi atleidimo 1871- 
1872 m., prisirinko vienuolika, 
kuriuos iš eilės čia paduodu: 
kun. Mateušas Veitas iš žemai
čių vyskupijos, kun. Stanislo
vas Fijalkovski. Radomo gub. 

Kovalių klebonas, kun. Vladislo
vas šabranski, šv. Panos Mari
jos bažnyčios kanauninkas; 
kun. Grigas Grotovski, Cemia- 
kovo vienuolyno gvardijonas; 
kun. Edvardas Gojevskis, Vil
niaus vyskupijos Glubokoje kle
bonas; buvęs Panevėžio deka
nas Žemaičių vyskupijoje kun. 
Juozas Stankevičius (jis 1869 
m. mirė Mezenėje ir buvo pa
laidotas bendruose pravoslavų 
kapiniuose); šv. Teologijos ma
gistras kun. Julijonas Dobkevi
čius iš Vilniaus, ištremtas už 
slaptą maldaknygių platinimą; 
kun- Stanislovas Petravičius, 
Vilniaus dekanas, istorijoje ži
nomas tuo, kad šv. Marijos Pa
nos apreiškimo dieną 1876 m. 
kovo 25 d. sudegino ritualą 
“trebniką”, kuriuo vyriausybė 
norėjo prievarta įvesti i kata
likų bažnyčias rusų kalbą (už 
tai ištremtas į Archangelsko 
guberniją); kun. Terzcinski iš 
Varšuvos arkivyskupijos.

Išlaikymui kunigams, bajo
rams, gydytojams duodavo po 
15 kap. dienai. Kunigai neturė
jo teisės laikyti mišių, taip pat 
davinėti pamokų, net ir šokių 
pamokų.

1867-1868 metais didelės kait
ros sunaikino laukuose visą 
derlių. Kitais metais nepaliau
jąs lietus supūdė viską laukuo
se. Užėjo baisus visuotinis ba
das. ši baisi nelaimė pasiekė 
ir šiaip neturtingą šiaurės ry
tų Rusiją ir Mezenę.

Trerhtiniam parduodavo 
duoną pigesne kaina — po 1 
rublį pūdą. Neturtingesnieji 
luomai mirdavo sutinę iš bado. 
Įsteigė nemokamas valgyklas. 
Archangelsko gubernatorius 
Kačalovas man pavedė maisto 
prižiūrėjimą ir dalijimą. Pripa- 
žinsiu, kad mėginau nuo to iš
sisukti- Tačiau vietos ispravni- 
kas ir net nelaimės draugai pa
tarė neatsisakyti, taigi sutikau. 
Viskas buvo pavesta mano nuo
žiūrai, o ispravnikas Rožickis 
pristatydavo tai, ko reikalavau. 
Per 9 mėnesius, kasdien ą 
nuo 8 ligi 1 vai. popiet, bū
davau vietoje, kol visus paval
gydindavau.

1867 metais vėlyvą rudenį 
gubernatorius, lankydamas gu
berniją, apailankė ir Mezenė
je. Jis pasišaukė mus visus, po
litinius tremtinius. Kada visi 
salėje susirinkome, įėjo guber
natorius, lydimas ispravninko. 
Užkalbino kiekvieną. Priėjo 
prie manęs; ispravninkas prista
tė ir paaiškino apie mano dar
bą prie maitinimo. Gubernato
rius užklausė, ar noriu geres
nės vietos.

— Jūsų Ekscelencija — at
sakiau, — kiekvienas nori ge-. 
resnio gyvenimo ir geresnės 
vietos, tačiau tai priklauso ne 
nuo vieno noro.

— Lauk įsakymo. Perkelsiu 
į šenkurską-

(bus daugiau)

Amerikoje pakartotinai buvo 
. kreiptasi į prezidentą ir valsty
bės sekretorių, prašant nedary
ti nieko, kas pažeistų Lietuvos 
teises į laisvę, arba “tacitu con- 
sensu” suponuotų esamos pa
dėties Lietuvoje pripažinimą. 
Sovietams iškėlus nepuolimo 
pakto tarp Nato ir Varšuvos 
kraštų reikalingumą, buvo pa- 

' daryti visi žygiai, kuriais pa
brėžta, kad lietuvių tauta nie
kados nepripažins jokių didžių
jų galybių susitarimų, kurie ap
karpytų jos teisę į laisvą apsi
sprendimą ir nepriklausomos 
valstybės atstatymą. Vliko ir 
Tautos Fondo pirmininkai lan- 
kėši Valstybės departamente 
ir ten kėlė tuos pat reikalus, 
įteikdami memorandumus Lie
tuvos-laisvės klausimu.

(Bus daugiau)

PATIKSLINIMAS

Darbininko 78 Nr. 7 psl ma
no rašinė!io“Kornetas ir Kor- 
netistas” antrame skirsnelyje 
atspausta: “Kornistas tuo ins
trumentu grojo painias ir su
dėtingas raitelių rikiuotės ko
mandų melodijas”.

Tuo tarpu mano buvo para
šyta: ... “painios ir sudėtingos 
raitelių rikiuotės komandų 
melodijas".

Melodijos kaip melodijos: jos 
buvo skirtingos kiekvienam 
perrinkiavimui, o paini ir su
dėtinga buvo pati raitelių ri
kiuotė.

. S. Griežė-JurgalaviČiut



uždanga daro rusus bukais žmonėmisGeležinė

socialinio gyvenimo Įmovė. Abu laisvai kalba rusiškai. Ką Liudmila Turkoviė kalbėjo su

SCHOOLS AND COLLEGES

į tai atsakyti. Aš grįžau namę 
giliai susirūpinus. Mane vertė 
ta kelionė mano kursus pasver- 
ti-įvertinti- <

Maskvoje parodos lankytojų 
rusų prof. Ludmila Turkevičie- 
nė toliau buvo klausinėjama:

______ TREČIOJI DALIS -

PRINCETON universiteto žurnalo "Prmcaton Magazine” prieš trejus metus išspaus- 
dinostraipsnį "Ką rusai norėtu sužinoti ir išgirsti apie mūsų gyvenimą". Straipsnio- autorė 
Liudmila Turkevič su savo vyrų, abudu profesoriai, buvo nuvykę į tarptautinę parodą 
Maskvoje 1959 ir ton skaitė paskaitas parodos lankytojam rusam. Prof. J. Turkevič yramokslinusioms moterims-

Šie ir panašūs klausimai tai 
buvo tik susidomėjimo išblaš
kymas mano auditorijoje. Jie 
klausdavo manęs apie dirban
čių moterų skaičių, specialy
bes, profesinio darbo, galimy
bes, moterų diskriminaciją, A- 
merikos moterų laimėjimus į- 
vairiose mokslo srityse ir kt.

Toliau visai nelauktai šie 
klausimai sumažėjo ir manęs 
klausė mano amžiaus, profesi
jos, pajamų, mokesčių, kiek tu
riu vaikų, mano namo didumo 
ir kt. Visai neatsargiai kartą aš 
jiems užsiminiau apie savo mo
derniškus namus Princetone. 
Jie turi per 400 kvadratinių 
metrų naudojamo ploto. Mano 
auditorija didžiausiam mano 
nustebimui sulaikė kvapą ir iš
sižiojo:

— Ar daug šeimos narių tu
rite? Ką jūs darote su tiek 
daug kambarių? Kodėl jūs ne- 
pasiimate kokios neturtingoj 
darbininko šeimos ir neduoda
te jai buto savo namuose?

Visai paprastai atsakiau j 
tokią pylą klausimų.

Mano namų apylinkėje nėrz 
jokio fabriko. Darbininko šei 
ma nenorėtų kartu su manim: 
gyventi. /

Nustebimas dar padidėjo, ka 
pasakiau, kad nė mano tarnai 
tė nenori pas mane gyventi 
nes ji pati turi butą ir savo au 
tomobilį.

Tada pasigirdo iš visų kam 
pų:

— Ach, tai jūs ten visi esati 
milijonieriai!”

Ir kas beliko man i tai at 
sakyti? Aš tylėjau.. -

— Kaip moko Amerikoje sve 
timę kalbę?

Rusų izoliacija nuo vakari 
pasaulio jiems labai sutrukd< 
daugelio kalbų išmokti, nor
prieš revoliuciją prasilavinę ru- . ATEITIES ATŽALYNO šokių ir dainų antrasis metinis pasirodymas lapkričio 2 Jaunimo Centre Chicago

je. Nuotr. Z. Degučio.

— Ar gali amerikiečiai pas*- universiteto bibliotekose. Ten 
skaityti apie Rusiją? rasite “Daily Worker”, “New

Jie visai nenorėjo tikėti, kad Ag^'~ kuri® turėtxį 
mes galime išsirašyti rusų lai- ”* ** 
kraščhts arba juos nusipirkti 
kai kuriose krautuvėse arba 
kioskuose. Net visi išpūtė akis, 
kai aš patvirtinau, kad Pravda, 
Izvestija, Literaturnaja Gazieta, 
Komunistas ir kiti laikraščiai 
yra daugelio USA. universite
tų knygynuose ir studentų skai
tomi laisvai. Niekas už tai jų 
nepersekioja.

Tuo tarpu Amerikos laikraš
čius galima rasti tik Maskvos

zentuoti sovietų skaitytojui 
(kaip alfą ir omega) visą ir vie
šą Amerikos “opiniją. Aš ieš
kojau universitete “New York 
Times” “Herald Tribūne” arba 
kad ir “New York Daily News” 
bet visa buvo veltui — nera
dau.

me” žurnalą ir ten gali visi jį 
paskaityti. Taip pat ten buvo 
galima gauti kai kurių knygų, 
žurnalų ir paskaityti be vargo. 
Rusų studentas rūpestingai se
kamas, ką jis skaito, ir daromi 
atžymėjimai.

Žmonės kurie mūsų klausė 
nuoširdžiai ir su išgąstingomis 
akimis valandų-valandas, per 
40 dienų, buvo gana draugiški, 
ištroškę sužinoti apie mūsų gy
venimą ir norėtų su mumis tai
koje gyventi, čia nekyla jokios 
abejonės.

Bet jų klausimai ir priėmi
mas mano atsakymų rodo bai
sią ignoranciją ir nenorą pati-

gatvės žmogui tai nežinoma ir 
nepasiekiama.

Mes tikime ir viliamės, kad 
savo gyvenimą vieni kitiems 
parodydami galėsime geriau su
siprasti. Pasaulis pasidarė per 
mažas, kad galima būtų gyven
ti visiškoje izoliacijoje, o dar 
pavojingiau gyventi kaip prie
šams netoli vienas kito. Didieji 
klausimai ir varginančios prob
lemas būtų gera valia iš
spręsti, jei būtų atsisakoma pa-

keti, kad JAV gali būti kitas 
gyvenimo kelias, — laisvas pa
saulis.

Mūsų gyvenimo tiesaus apra
šymo jie negali suprasti —pri
imti dėl savo ideologijos skirtu
mų. Ateityje rusas daugiau pa
tirs apie Vakarų tautų gyveni
mą, ir toki kursai, manau, bus 
daug lengviau jiem suprasti.

Visa Rusija yra toli nukelia
vusi savo sistemoje per 40 me
tų, bet Vakarų tautos, bendrai 
gyvendamos, nužygiavo labai di vergti ir užvaldyti pasaulį kitų 
deliais žingsniais pirmyn. Rusų pražūčiai.

Dabar šių eilučių skaityto
jas gali paklausti: ką tai reiš
kia ir kokia iš to išvada? Man 

Pirmieji du esą nepageidau- rodos, kad tikrai nelengva bus 
jami dėl vedamos linijos ir 
ir daugelio skelbimų. Tiktai Le
nino bibliotekoje Maskvoje ra
dau rūpestingai surištą “Ti-

sai buvo garsūs daugelio sveti
mų kalbų mokėjimu.

Kita kliūtis išmokti rusams 
svetimų kalbų — tai senos ling
vistinės prof. ščerbos pažiū
ros, kad svetimos kalbos yra 
naudingos to žmogaus išsilavi
nimui ir žinioms, bet ne ben
drauti su kitomis tautomis ir 
jų sukurtomis kultūromis.

Su tipiška bolševikam tole
rancija jie pasmerkė tiesioginį 
ryši svetimai kalbai išmokti.. 
Dar ir dabar moko svetimų Girnius, dr. J. Novickas, inž- 
kalbų pasyviais vertimais, šis 
metodas sudarė tokią padėti, 
kad daugelis studentų, išėję ati
tinkamą kursą, nepajėgia kal
bėti svetima kalba.

Kalbų mokytojai manęs pra
šė ir pageidavo daugiau smul
kių informacijų apie svetimų 
kalbų mokymo metodus ir pa
čią mechaniką, taip pat Ameri
koje vartojamą girdimai-mato- 
mą (audio-visual) metodą ir prie

NAUJAS KATALIKŲ MOKSLŲ AKADEMIJOS ŽIDINYS
Židinio pirmininku išrinktas 

dr. J. Navickas, nariais dr. Br- 
Baškys, kun. J. Jurgelaitis, 
muz. V. Marijošius ir dr. V. 
Vaitkus. Po valdybos rinkimų 
dr. J. Girnius paskaitė iš savo 
parengtos studijos “Žmogus be 
Dievo” apie ateizmo apsispren
dimą. Po paskaitos buvo gyvos 
diskusijos.

Po posėdžio prel. P. Juras vi
sus dalyvius nuvedė į baigia
mas įrengti Alkas archyvo pa
talpas, kur greitu laiku iš 
Brocktono bus perkelta visa 
medžiaga.

Išvykstančius svečius sese
rys dar pavaišino kavute. Kiti 
svečiai dar apžiūrėjo kun. St. 
Ylos baigiamą statyti Mindau-

Putnam, Conn. — Nekalto Posėdį atidarė dr. J. Girnius, 
Prasidėjimo Seserų vienuolyne kuris buvo Akademijos valdy

bos įgaliotas įsteigti Naujo
sios Anglijos Katalikų Mokslo 
Akademijos židinį. Kun. St. 
Yla supažindino dalyvius su Ka
talikų Mokslo Akademijos pra
eitimi. Dr. J. Navickas smul
kiau painformavo apie židinio 
steigimo sumanymą ir jo nu
matomą veiklą, šių metų gegu
žės 8 Bostone buvo susirinkę 
posėdžiauti kun. St. Yla, dr. 
J. Girnius, dr- J. Navickas, dr. 
R. Vaišnys ir kun. A. Jurgelai
tis ir nutarė organizuoti K.M. 
Akademijos Naujosios Anglijos 
židinį. Įsteigtas židinys numa
to sušaukti bent tris metinius 
susirinkimus skirtingose vie- 

____t,__ ____________ _ _ r___ tose su bendresne paskaita vi-
mones bei bavoratorijų ir tele- Vėliau seserys pavaišino pie- suomenei ir specialia židinio S° pilaitę, 
vizijos naudojimą.

lapkričio 17 įsteigtas Naujosios 
Anglijos Katalikų Mokslo Aka
demijos židinys. Steigiamajame 
posėdyje dalyvavo: kongregaci
jos motina M. Augusta, kun. 
St. Yla, iš Bostono — dr. J.

A. Girnius, dr. P. Kaladė, dr. 
Br. Baškys, V. Kulbokas. Br- 
Paliulis, A. Mažiulis, iš Lawren- 
ceo Akademijos garbės narys 
prel. Pr. Juras, iš Worcesterio 
— Aldona ir Adolfas Venclaus- 
kai, Pr. Račiukaitis. dr. V. Vait
kus su O. Vaitkiene ir Pr. Pau- 
liukonis.

Vienuolyno koplyčioje 11:30 
kun. St. Yla atlaikė pamaldas.

LIET. BENDRUOMENES RAJONINIAI SUVAŽIAVIMAI
JAV Lietuvių Bendruomenės 

’ Centro Valdyba lietuvybės iš- 
laikym obei organizacijos rei
kalams išdiskutuoti kviečia LB 
apylinkių rajoninius suvažiavi
mus Chicagoje, New Yorke ir 
Los Angeles Į suvažiavimus 
kvĮečiami taip pat visi lituanis
tinių mokyklų mokytojai, tė
vų komitetų atstovai, jaunimo 
organizacijų atstovai, meninių 
vienetų (chorų, ansamblių, tau
tinių šokių ratelių, vaidintojų) 
vadovai ar jų įgalioti asmenys, 
menininkai, muzikai, rašyto
jai, aktoriai ir kitų organizaci
jų atstovai.

Suvažiavimuose atstovauja 
LB apylinkių ir apygardų val
dybų pirmininkai ar jų įgalioti 
asmenys ir po 1 atstovą nuo 
25 apylinkėje registruotų na
rių (apygardų suvažiavimų prin 
cipu). Visom kitom organizaci
jom atstovauja jų pirmininkai 
ar jų įgalioti asmenys ir po du 
atstovus nuo organizacijos.

Visi kiti — mokytojai, me
nininkai. muzikai, rašytojai, ak
toriai suvažiavimuose dalyvau
ja asmeniškai.

Chicagoje suvažiavime daly
vauja visos Chicagos apygardos 
LB apylinkės ir Detroito, Cle- 
velando I-ji ir II-ji, Centrinės, 
Columbus, Omahos apylinkių 
atstovai. New Yorko — Hart
fordo, New Jersey apygardų 
apylinkių atstovai ir Rocheste- 
rio, Baltimorės, - Buffalo, Piet. 
New Jersey, Philadelphijos, 
Pittsburgho ir Scrantono-Wil- 
kes Barre apylinkių atstovai. 
Los Angeles — Los Angeles, 
Phoenix, San Francisco, Seat- 
tle ir Colorado apylinkių atsto
vai.

Numatančios suvažiavimuose 
dalyvauti organizacijos, įskai
tant ir lituanistinių mokyklų 
mokytojus, New Yorko ir Chi- 
cagos suvažiavimams registruo
jasi JAV LB Centro Valdybos 
pirmininko adresu: Jonas Ja
saitis, 7252 So. Whipple St., 
Chicago 29, Illinois, Los An
geles suvažiavimui — adresu:

Kostas Liaudanskas, 2216 Brier 
Avė., Los Angeles 39, Calif.

Suvažiavimai įvyks Chicagoje 
gruodžio 14-15 Jaunimo Cent
re, New Yorke — 1964 sau
sio 4-5 ir Los Angeles — 1964 
sausio 25-26.

Suvažiavimuose kviečiami da
lyvauti ir JAV LB Tarybos na
riai.

JAV LB Centro Valdyba

Our Lady of Bethlehem Academy į
Resident School for GIRLS — Grades 1 to 8 

Conducted by
SISTERS OF ST. JOSEPH ;

Kindly write for complete details and brochure:
EDUCATION DEPT. D. A. č Z

OUR LADY OF BETHLEHEM ACADEMY
LA GRANGE PARK, ILL. -

COLLEGES

NEW MEXICO 

COLLEGE OF ST. JOSEPH
ON THE RIO GRANDE

(Ėst. 1940) 
ALBUQUERQUE, New Mexico 

Conducted by
Poor Sisters of St. Francis Seraph

President 
Sister M. Viatora, O.S.F.

DEGREES: B.S. in Ed., B.S. in Bus.
Ad. B.A., B.S., B.S. in Med. Tech., 
M.S., M.A.Ed.
MAJOR COURSES: Accounting, 
Biology, Business Administration, 
Secretarial Studies, Elem., Secon., 
and Phys. Ed., Speech & Dramatic

Med.Arts, Languages, Physics, 
Tech., Phiiosophy, Chem., Econom- 
ics, Pol. Science, Sociology, Theo- 
logy.

WHY NOT WRITE FOR 
OUR BROSHURE!!

DOMINICAN COLLEGE

OUR LADY OF 
CZESTOCHOVVA

York and Henderson Sts.

Conducted by 
FELICIAN SISTERS

Convent —
180 Grand St., Jersey City

(Hudson County)
HEnder.son 4-5579

HIGH SCHOOLS

ST. PETER'S HIGH SCHOOL
FOR GIRLS

300 Richmond Terracc 
New Brighton, Staten Island

GIbraltar 7-0304
Conducted by

IŠ LIETUVOS 
VYČIŲ VEIKLOS

Philadelphia, Pa- New Yor
ko ir New Jersey vyčių apskri
tis gruodžio 8 šaukia savo su
sirinkimą šv. Kazimiero para
pijos salėje, 331 Earp Str. Su
sirinkimą šaukia pirmininkė 
Dorothy Dutkus. Bus svarsto
ma Įvairių svarbių reikalų, taip 
pat kitų metų Vasario 16 minė
jimas. šv. Kazimiero šventė. 
Susirinkimo pradžia 3 v. po
piet. Po susirinkimo bus kavu
tė. šeimininkais bus Philadelp-

Pr. hijos vyčių 3 kuopa. F.V.

(ForWomen) 
Westem Highway, Blauvelt, N.Y. 

EL 9-3400
Sisters of St. Dominic of Blauvelt

DAY STUDENTS ONLY
Degrees:

B.A. B.S. in Education
— assoc. in Arts
Major Courses:

Education, English. French, History
Phiiosophy, Religion, Science

Spanish

ST. JOSEPH'S COLLEGE
WEST HARTFORD, CONN.

Ėst. (1932)

SISTERS OF CHARITY
Sister Mary Robertine, Principal

Grade 9-12 — Academic
Day Students

IMMACULATE

CONCEPTION

HIGH SCHOOL

For Girls
South Main St., Lody New Jersey

Conducted by Felician Sisters

BRIDGEPORT, CONN.
parapijos bažnyčia. Parapijos 
choras, diriguojamas A. Stani- 
šausko, giedojo mišias. Mišias 
aukojo kleb, kun. JV. Kazlaus
kas. Solo Avė Maria pagiedojo 
Hina Janniello. O.

nariams.tumis.

vo šv.
tomai. Visi įrišti į kietus apda-

A nių buvo rus- Kiekvieno kaina 5.50 dol.pilnutė šv. Jurgioreikalam*. Naotr. P. Ąžuolo.

Praėjusią savaitę iš šv. Jur
gio lietuvių bažnyčios buvo pa
laidoti šv. Mykolo kapinėse: 
Mykolas Petruškevičius, Juozas 
Lužetskis, E. Ambraziūnas ir 
Petras Baranauskas. -'Visi pali
ko gražias lietuviškas 'šeimas, 
kurios priklauso šv. Jurgio pa
rapijai. Amžina atilsi suteik jų 
sieloms. Viešpatie.

Į parapijos chorą įstojo nau
ja choristė ir solistė Dina Jan
niello. Kaip lietuviai raivosi 
nuo choro, kad nereikėtų Die
vuliui šv. Mišių giedoti, tai ki
tataučiai ateina ir užima jų vie
tas. Kažin ar Ilgai dar lietuviai 
vis raivysis?

Žmonės vis nepamiršta mu
zikos talentų gražios progra
mos- Gal pavasarį reikėtų kitą 
tokį vakarą surengti?

Lapkričio 25 d. 12 vai. bu- 
už žuvusį prezi-

Conducted by Sisters of Mercy 
President—Sister Mary Theodore 

Graduate Eve. Division — 
Degrees: B.A. B.S. M.A. 
Educational costs — $925 
Room and Board — $900 
Religious and lay Faculty

Phone: JA 3-4283

Principal
Sister M. Amadas, C.S.S.F.

KINDERGARTEN

ST. LEO'S 
320 Market Street 

PEEKSKILL, N. Y.

SCHOOLS

ST. ANTHONY’S

Conducted by Franciscan Sisters
Principal —

Sister M. Alcantara. O.S.F.
•'Kindergarten" 

CONVENT:

_ — Dr. Ant* Ptllop (estas). 
South Plainfield, N.J., suorga
nizavo rezoliucijoms remti ko
miteto skyrių ir gavo iš kong- 
resmano Edward J. Patten (D. 
—N J.) rezoliuciją Pabaltijo 
kraštų laisvinimo reikalu (H. 
Con. Res. 233). <

Vadovo Biržiškos, ALEKSAN- 
DRYNAS, pirma ir antra dalis, 
gaunama už 15 dol. Vertingas 
mokslinis veikalas, gaunamas 
Darbininko spaudos kioske.

Vinco Krėvės nitai gauna
mi Darbininko administracijoj. 
Jau išėjo: J. U. DI, IV. V. VI

VValnut St. & Philadelphia St.
Conducted by 

Sisters of St. Joseph of Ncwark 
Principal—Sister M. Canisuis, CSJ

Convent — 196 Franklin Street
PO 8-4979

NORTHVALE. N. J. 
Bergen County

324 Markct Street 
SWarthmore 7-6993

TO PLACE, 

YOUR AD

CANCEL OR CHANGE

CaH LO 3-7291

BRESCIA COLLEGE
Ėst. 1924 

OVVENSRORO. KENTUCKY 
Conducted bv URSULINE NUNS Sister Joan Mane, President

MAJOR COURSES:
English, French. Accounting - Business Administration. SeervtariaT
Science. History, Poiitical Science. Sociology. Biology. Chemistry. 
Math. Art - Mušte. Education Elementary and Secondary.

Education as of Feb. '65 Speeial Education Certifieation 
$1.50 Romi. Board and Tuition

Kindly ivrite Director of Admiaatona for brochurc and details



DAMIMIHKAS

RAMOVĖNAI, RUDENS LAKŠTINGALOS IR MIRTYS
Vasaros karščiai pas mus jau 

išblėso, gi atostogų įspūdžiai 
apsiklojo nubėgusių dienų dul
kėmis. Bet ne taip jau greitai 
išsenka susikaupusi energija- 
Lyg vasarą sunokęs vaisius, ji 
pratrykšta lietuviškos veiklas 
sultimis. Norite patirt, ką jos 
davė Omahos lietuviam šį ru
denį? Labai prašau ir rašau.

štai kokia medžionė!

ELZĖ PETR1K0NIENĖ 
OMAHA, NEBRASKA

guųdė atvykti paragauti kroko
dilo steiko ar lokio letenėlės. - 
0 ponių kulinarinis menas bu
vo nuostabus, ir kas ten įspės, 
kuo jos vaišino savo mieluosius 
svetelius?__

Su dieviškuoju Valdovu
Sekančią dieną, spalio 27, O- 

mahos ateitininkai surengė už
darą Kristaus Karaliaus šven
tės minėjimą Bažnyčioje savo 
Karalių pagerbė nuoširdžia mal
da ir priimdami komuniją- šv. 
Antano parapijos salėje buvo

Spalio 26 Vokiečių namuose 
rampvėnai atidarė rudens se
zoną puikiu vakaru. Mūsų vy
rai, vadovaujami muz. Br. Jonu
šo, kaip ir dera šauniems ra- 
movėnams, skambiom dainom
žavėjo savo svečius. Puiki mu- kavutė. Ateitininkiškas atžaly- 
zika kėlė ne tik svečių nuotai
ką, bet kojas judino ritmas, o 
jau ponių vaišingumas tai tik
rai buvo lietuviškas.

Vienas dalykas man kėlė rū
pestį. Ramovėnai, kaip žinia yra 
žmonės kariški, ūmūs. Juos pa
judinti lyg ir perdrąsu. O man 
taip nutiko, — gal būt dėl iš
gertos “sevenapo” bonkos, — 
kad aną kartą korespondencijo
je ramovenų vakaro laukimas 
susimaišė su medžiotojų ir meš
keriotojų klubu “Aru”. Bet, 
kaip sakoma, visos Baltraus 
avys baltos ir kai susimaišo— 
neatskirsi- žmonės, kurie da
lyvauja visuomeninėje veikloje 
sutinkami visur: ramovėnų gre
tose, šauniame medžiotojų klu
be ir visur kitur, kur tik dar 
blykščioja lietuviškumo liepsne- 
Jės.

Reikės, manau, už klaidą 
pasistengti ilgesni laiką nesi- 
maišyti ant kelio, kol atvės į- 
kaitę ramovėnų jausmai ir ma
no nuodėmė bus užmiršta.... 
Gi mano sąžinę ramina maža 
smulkmena: gal kas. atsitikti
nai perskaitęs apie įvyksiantį 
medžiotojų parengimą, susi-

nas išpildė programėlę, kurią 
paruošė studentė Dalia Katiliū
tė.

lakštingala gieda
Lapkričio 16 Indian Hill mo

kyklos salėje, Omahos lietuvių 
Bendruomenės choro pakvies
ta, koncertavo viešnia iš Aust
ralijos solistė G. Vasiliauskie
nė. Mums žinant šios gražios 
salės blogą akustiką stebino 
jos puikus balsas, žavėjo san
tūri, kultūringa laikysena ir vi
sa žavi jos asmenybė. Kas drįs
tų dar tvirtinti, kacF moterys 
be vyrų pagalbos pasimeta ir 
prapuola? Nebuvo nei mene
džerio nei frakuoto akomponia- 
toriaus, bet kaip puikiai abi 
ponios atliko programą! Rodos 
žvilgsniais jos susikalbėjo ir gy
veno viena mintim ir viena šir
dim. Ypatingai malonu paste
bėti, jog pianistė, netgi ne mū
sų tautos, puikiai įsijautė ir 
suprato tiek mūsų dainų žavesį 
tiek ir Čiurlionio muziką.

Pirmoje koncerto dalyje so
listė padainavo: Ganiau palšus 
jautelius — A. Karoso, Dainą 
apie Nemunėlį — J. Tallat —

PREL. M. KEMEŽIS (d.) Elizabetho lietuvių klebonas, sveikina kun. J. 
šerną, šv. Onos lietuvių parapijos kleboną Jersey City, N. J.

Kelpšos, Verkė mergelė —E. 
Gailevičiaus, O laukiau — St. I 
Gailevičiaus, Pianinu D. Old- ! 
ham paskambino K. Čiurlionio I 
'Mazurką in B minor, Fugato, I 
Preliudus.— Toliau solistė iš- 1 
pildė: Gėlės iš šieno — VI. Ja- | 
kubėno, Rudenėlį — Br. Bu- I 
driūno. Aguonėlės ir Pradai- į 
giuose — A. Kačanausko.

Po pertraukos antroje kon- 1 
certo dalyje solistė G. Vasiliaus- j 
kienė padainavo Laukinę rože- į 
lę ir Upėtakį — F. Schuberto, į 
Brazilijos pertą — F. Davido, | 
Pavasario dainą — Ch. Gou- 3 
mod. Akomponiatorė D. Oldham j 
paskambino Etude de Concert | 
— C. Chaminade, Consolation j 
No. 6—Fr. Liszt. Koncerto pa- j 
baigai viešnia atliko: Pievoje Ji 
žalia žolelė žaliavo — P. Cai-| 
kovskio, Kregždutę — Eva Dell J 
Aeųuą Arija iš operos “La Bo- 3 
heme” — G. Puccini. :3| 

Viešniom choro ir klausytojų! 
vardu padėkojo Benys Šulskis.! 
Abi ponios buvo apdovanotos j 
rožėmis.

Mėgstantiems dainos ir mu- 1 
zikos meną šis koncertas buvo j 
tikra šventė. Omahiečiai ilgai 1 
nepamirš malonių viešnių. So- 1 
listė G- Vasiliauskienė, atrodo, 
ir savo, kaip “diplomatės” mi
siją irgi puikiai atliko. Dėl jos 
apsilankymo tolimas Australi
jos žemynas, rodos, lyg ir pri
artėjo prie mūsų.

Po programos visi dalyviai ir 
viešnios persikėlė į šv. Anta
no parapijos salę, kur buvo pa
sišokta ir, kaip sakoma, pasi
žmonėta.

Užgeso kaip žvakė
Spalių 14 Omahos lietuvius 

sujaudino staigi Stasio Misiū
no mirtis. Velionis dirbdavo 
naktimis. Poilsiui atsiguldavo 
dienos metu. Tuo laiku po ton- 
silų operacijos, tik parvežtas iš 
ligoninės, namuose buvo abi 
jauniausios dukrelės. Jos nuste- 
x>, kad nuskambėjus žadintu- 
zui nepasigirdo tėvelio žings- 
lių. Nei žadintuvas, nei žmo- 
lės ir vaikų ašaros nebeprikėlė 
Stasio iš amžinojo miego. Jo 
gyvybę it žvakutę netikėtai už
pūtė negailestinga mirtis. Ve
lionis palaidotas šv. Marijos

Dainavos jaunimo 
stovykla

Vykdant Dainavos jaunimo 
stovyklos naująją statybą (ko-

IŠ VISUR I

STASYS BARAS, solistas dainuos New Yorke lapkričio 30 lietuvių studen
tų suvažiavimo koncerte (skelbimas 8 psl.).

Solistas St Baras dainuos New Yorke

JERSEY GTY, N.J.
Jersey City, N.J. lapkričio rapijos Bayonne, N.J. 

17 iškilmingai paminėta šv. 
Onos bažnyčios 50 metų sukak
tis Iškilmingas mišias aukojo 
kun. Jonas Šernas, asistą su
darė: kun. Alfredas Žemeikis

- ' — diakonas, kun. Raimondas
Thompson — subdiakonas abu 
iš Sopolingosios Dievo Motinos 
parapijos Kearny, N.J., kun. 
Albertas Matulis — ceremoni
jų meisteris, iš šv. Mykolo pa-

Po mišių parapijos salėje bu
vo banketas, kuriame dalyvavo 
apie 200 dabartinių ir buvu
sių parapiečių. Kalbas pasakė 
prel. Ig- Kelmelis, prisiminda
mas šv. Onos praeiti, ir prel. 
Mykolas Kemežis, kun. John va ir Dana. 
Doyle, buvęs šv. Onos parapie- 
tis, prisiminė kaip jis čia vei
kė. Pabaigoje visiem padėko
jo kun. J. šernas.

Žiauriai nutrauktas gyvenimo 
siūlas

Dar nesuspėjom atitokti po 
Misiūno mirties, kai sukrėtė 
Makauskų šeimos tragedija. Lap
kričio 3 d. apie 7 vai. vak. 
Albertas Rakauskas savo na
muose peršovė žmoną Anasta
ziją Ir pats sau paleido kulką 
į galvą, žmona buvo peršau
ta per krūtinę.. Turėjo sunkią 
plaučių operaciją bet išliko 
gyva ir pamažu pradeda sveikti. 
Vyras, neatgavęs sąmonės mi
rė po valandas laiko. Velionis 
gražiai sugyveno su žmona. 
Prieš dvejus metus buvo ope
ruotas- žaizda negijo. Įsitarė vė
žį, puolė į neviltį ir mirtį. Gi
lias nelaimės prislėgtos pasili
ko žmona Anastazija ir 3 duk
ros su šeimomis — Vida, Sil-

“Baras turi nepaprasto gro
žio balsą ir jį naudoja efektin
gai” — rašė The Telegram lai
kraščio kritikas po jo koncerto 
Toronte, Kanadoje.

“Baras yra tenoras su nuo
stabiai plačias apimties ir to
kio sodrumo balsu, kokių re
ta išgirsti” — vertino Peoria 
Journal Star Baro pasirodymą 
Peorijos mieste.

Tokie ir panašūs vertinimai 
lydėjo Stasio Baro koncertus Yorko apygarda ir L. Stud. 
dainos meno centruose. O tų Sąjunga.
jis turėjo visą eilę. Dar 1943 
ir 1949 metais su grupe lietu
vių solistų dainavo eilėj Angli
jos miestų, ir tenykštės kriti
kos buvo įvertintas labai teigia
mai. The Times kritikas tada 
rašė:

“Stasys Baras yra itališko
sios mokyklos tenoras su švel
niai skambančiu balsu”.

Jis taip pat dainavo Romo
je, Kolumbijoj, Hartforde, Bos
tone. Toronto ir kitur. Lietu
viškajai publikai yra dainavęs 
šimtus .kartų. Visose Chicagos 
lietuvių statytose operose St. 
Baras dainavo pagrindines te
norų partijas su neabejotinu

so-
Stankaityte, akom- 
pianistui Aleksui 
turėsime progos iš- 
Yorke Statler Hil-

pasisekimu-
Ateinantį šeštadienį, lapkri

čio 30. Stasį Barą su 
liste Dana 
panuojant 
Mrozinskui, 
girsti New
ton viešbučio Penn Top salėje.

Po koncerto bus šokiai, gro
jant Starolio orkestrui. Koncer
to pradžia 6 v. 30 min.

Koncertą rengia ALB New

— Waterbury, Conn. Tradi
cinis kaukių balius, rengiamas 
skautams remti komiteto, turė
jęs įvykti lapkričio 30, dėl A- 
merikos prezidento mirties at
šaukiamas ir nukeliamas vėles
niam laikui.

F mus), visą išlaidų naštą pasida
lino lietuviškų kolonijų rėmė-

[ jai ir atskiri geradariai. Dau- 
Į glausta piniginėmis aukomis ir 
Į darbu prisidėjo Detroito lietu- 
| viai, nes jie turi galimybės dau- 
| giau pasinaudoti stovyklos pa- 
į togumais. Nuo jų mažai teatsi- 
i liko chikagiečiai, kurie pasiun- 
I čia į stovyklą apie 50 proc. vi- 
I so stovyklaujančio jaunimo.
I Clevelando lietuvių kolonijos 
f veiklaus ir nenuilstamo globos 
| komiteto pastangomis rezulta- 
I tai irgi prašoka keletą tūkstan- 
I čių dolerių. Nors New Yorko 
į apylinkė yra, palyginti, toli 
Į nuo Dainavos stovyklos, tačiau 
į kun. V. Dabušio ir globos ko- 
| rariteto rūpesčiu laike poros 
I metų surinkta aukų stovyklos 

naudai arti dvylikos tūkstančių
I dolerių. Tiesa, šios sumos pen- 
I kius šeštadalius sudarė vieno 
I asmens auka, įteikta pernai per 
I kun. L. Jankų, o likusioji dalis 

visų kitų aukotojų kartu.
| Šiais metais per New Yorko 
Į globos komitetą aukojo: prel. 
Į P. Juras — 100 dol., P. Kuni- 
Į . gelis — 100, dr. B. Radzivanas

— 100, ir J-E. Vaišniai—100. 
Po 30 dol.: prel. J. Balkūnas, 

I kun. A. Kardas, kun. P. Toto
raitis ir dr. R 

I dol.: kun. S.
J Svagždys, kun. J. Ruokis, dr. 

R. Saldaitienė, dr. T. Savickas, 
P. Minkūnas, A. Sabalis ir XY. 
Po 20 dol.: dr. I. Skeivys ir dr. 
A. Starkus, 15 dol. — dr- A. 
Sužiedėlis. Po 10 dol.: dr. A. 
Trimakas, dr. Z. Kungys, K. 
Krušinskas, J. Shalins, A. Gra- 
žiūnas, J. Pašukonis, St. Lūšys, 
V. Vebeliūnas, L. Petrauskas, 
A. Masionis, P. Zapasninkas, J! 
Mėlynis, V. Mėtinis, W. Mėti
nis, O. Labanauskaitė ir P. Vai
nauskas. 6 dol. A. Povilaitis. 
Po 5 dol.: dr- E. Vilčinskienė, 
dr. A. Skėrys, kun. J. Maknys, 
dr. A. Šmulkštys, J. Andriušis, 
A. Žukauskienė, Žukauskas, E. 
Jurevičiūtė, Taškelevičius, T. 
Ivaškaitė, M- Graudušis, V. Sta
naitis ir E. Baltrušaitienė. Dau
gelio duotos aukos yra tik da
linės, nes jie pasižadėjo padi
dinti savo įnašą iki šimtinės.

Dainavos Jaunimo stovyklos 
vadovybė visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja, nes jie pri
sideda prie naujos statybos at
baigimo. (c.)

— Prel- Jonas Balkūnas, 
Maspeth, N.Y., buvo kreipęsis 
rezoliucijų reikalu į senatorių 
Jacob K. Javits, kuris rezoliu
ciją Lietuvos laisvinimo reika
lu įtraukė ir “Congressional Re- 
cord. New Yorko lietuviai 
siekia, kad Javits įneštų tą re
zoliuciją kaip Senate Concur- 
rent Resolution, kuriai Sena
tas vėliau galėtų duoti eigą. 
New Yorko valstybės lietuviai 
kviečiami parašyti šen. Javits 
po trumpą laiškutį, raginant jį 
tai padaryti. Laiškai adresuoti- 
ni: The Honorable Jacob K. 
Javits, Senate Office Building, 
Washington 25, D.C.

— Kun. P. Totoraitis, New- 
ark, N.J., išgulėjęs septynias 
savaites šv. Jokūbo ligoninėje, 
po sėkmingai pavykusios stu
buro operacijos, lapkričio 23 
grįžo namo. Jį ligoje pavada
vo kun. P. Celiešius ir kun. J. 
Bartuška.

.” Vi-

Zolubas. Po 25
Yla, kun. J.

— Mildred JagieJr.enė (Ja- ; 
giella), Lansing, III., Lietuvos 
vyčių organizacijos narė, rašo: 
“Kuo galiu prisidėti prie jūsų 
darbo, kad kaip galima grei
čiau galėtumėm pravesti rezo
liucijas JAV Kongrese?
si, norį vienu ar kitu būdu pri
sidėti prie šio darbo, terašo: 
Mr. L. Valiukas, Post Office 
Box 77048, Los Angeles, Calif., 
90007.
— Šachmatų komit praneša, 

kad skelbtos Š-Ą. lietuvių šach
matų pirmenybės lapkričio 28- 
30 Clevelande atšaukiamos ir 
nukeliamos į 1964 m., nes Chi
cagos, Detroito, New Yorko ir 
Kanados šachmatininkai pasisa
kė negalėsią atvykti. Pirmeny
bės pavedamos surengti Hamil
tone ar Toronte-Kanados Spor? 
to apygardai iki 1964 birželio 1.

—Marija gelbėk mus. Mary 
Save Us. Sibiro tremtinių ran
ka rašyta maldų knygelę. Gra
ži ir vertinga dovana visiems. 
Iš Sibiro į laisvąjį pasaulį pa
tekusi lietuvių maldų knygelė. 
Ji mažytė, ranka rašyta, kuklių 
piešinėlių papuošta, tačiau at
skleidžia mums didžias dvasios
gelmes ir meilės kančios pas
laptį. Kaina $1-25. Galima gau
ti lietuvių ir anglų kalba: Im- 
maculata, RF.D. 2, Putnam, 
Conn., 06260 arba Darbininkas, 
910 Willoughby Avė., Brook- 
lyn, N.Y., 11221.

Mirė seniausias 
kunigas

LIETUVIŲ MOTERŲ ATSTOVYBĖS New Yorko Klubo

KULTŪRINE POPIETĖ
Gruodžio 8, sekmadienį

5 vai. popiet
New York HILTON viešbutyje

MORGAN SUIT (antrame aukšte)
□

Menininkės A. KAšl'BlENBS paskaita ir apžiūrėjimas 
jos šį pavasarį sukurto 26x8 pėdų muralio.
Kavutė v -
Vilniaus operos šokėja E. KEPALAITft išpildys keletą 
modernių šokių. >
Visi, kas nori jaukioje aplinkumoje praleisti sekmadienio 
popietę, maloniai kviečiami atsilankyti. .
Viešbutis yra Manhattane — 6th Avenue, tarp 53 ir 54 St.

Atskiri pakvietimai nebus siunčiami • Auka 13.50

Klubo Valdyba

Engelwood, Fla.— Lapkričio 
20 čia mirė kun. Kazimieras 
Skripkus, pernai atšventęs 70 
metų kunigystės sukaktį, o šie
met 94 metų.

Buvo gimęs 1869 rugpiūčio 
30 Lietuvoje. Kunigu įšventin
tas 1892. Į Ameriką atvyko 
1904 m. Pradžioje buvo West- 
ville, N.Y., kur pastatė mokyk
lą. 1915 persikėlė į Detroitą, 
kur jis pastatė dri bažnyčias ir 
mokyklą. 1921 atsikėlė į šv. 
Juozapo parapiją Binghamton, 
N.Y., kur išbuvo iki 1940 me
tų. Tada jis pasitraukė iš pa
reigų ir apsigyveno Engelwood, 
Floridoj. Praeitais metais šven
tė 70 m. kunigystės sukaktį, ga
vo popiežiaus Jono XXIH spe- 

i cialų palaiminimą. Pagal savo 
i kunigystę, buvo seniausias ku- 
l nigas pasaulyje.

šeštadieninė mokykla
Mūsų mažos kolonijos dideli 

norai Įsteigti šeštadieniną mo
kyklą pagaliau išsipildė. Kle
bono kun. V. Martinkaus pas
tangos, pritraukiant šeimą po 
šeimos iš Anglijos ir Pietų A- 
merikos, padidino ir mokykli
nio amžiaus vaikų skaičių. Pri- 

L— brendo laikas mokyklą steigti- 
Buvo sunku surasti mokytojai, 
kurie skirtų laiko šiam kilniam 
darbui. Pagaliau, šias pareigas 
prisiėmė Katelytė ir V. Ker- 
belis.

Lapkričio 16 ryte susirinko 
visi kolonijos vaikučiai, neiš
skiriant nei vienos šeimos. Mo- 

, kykla veikia šv. Kazimiero par. 
mokyklos patalpose, kuriomis 
naudotis visu nuoširdumu lei
džia dabartinis kleb. kun. V. 
Martinkus. Malonu, kad ir šv. 
Kazimiero mokyklos seselės pri- 
tataria šeštadieninės mokyklos

A. A. KUN. K. SKRIPKUS

Laidotuvėse dalyvavo iš lie
tuvių kunigų — Kun. J. V. 
Skripkus. iš Pittsburgho. pus
brolis; kun. Jonas Bakšys iš 
Rochester, N.Y., ir K. Palaido
tas lapkričio 22 iš šv. Rafaelio 
bažnyčios Gult Pinos Memorial 
Park kapinėse.

PROVIDENCE, R. L
čiams už atsilankymą, taip pat 
tėvams už aukas ir darbą.

Pagarba poetui
Poeto kan. Myk. Vaitkaus 

80 metų sukakties minėjimas ir 
skautų “Šešupės” ir “Laisvės 
Varpo” draugovių iškilminga 
sueiga, jubilėjinius metus už
baigiant, įvyko lapkr. 17 po 
pamaldų Sv. Kazimiero par. sa
lėje. Po iškilmingo vėliavų Į- 
nešimo, giedant Lietuvos him
ną, ir pasprastų skautų pra
nešimų, J. Staričenka, “Lais
vės Varpo” Draugovės draugi
ninkas pasveikino poetą kan- 
Myk. Vaitkų, patinkėdam a s 
sveikatos ir jėgų tolimesniame 
jo kūrybiniame darbe. Kaliais 
žodžiais poetą sveikino ir kleb. 
kun. V. Martinkus, o jauniau
sios paukštytės įteikė gėlių. 
Taip pat buvo išpildyta trum
pa programėlė, kurią attiko 
skautai, skautės ir paukštytės. 
Reikia stebėtis mergaičių pa
žangumu lietuvių kalboje, gra
žiu dainavimu ir susiklausymu. 
Prieš dvejus metus, kai įsikū
rė skautai ir skautės mūsų ko
lonijoje, sunku būtų buvę pa
tikėti, kad tie patys vaikučiai 
dainuos dainą po dainos su di
deliu pamėgimu.

Birutė Staričenkaitė, Rūta 
Rastonytė ir Viktoras šakalys 
padeklamavo poeto kan. Myk. 
Vaitkaus eilėraščių.

Nuoširdi padėka pask. I. Pau
lauskienei. draugininkui J. Sta- 
ričenkai. Staričenkienei ir B.

reikalui.
Mokyklos organizatoriai nuo

širdžiai dėkoja tėvams už pri
tarimą ir tikisi, kad pradėtas 
darbas bus ištesėtas ir atneš 
gražių vaisių mūsų kolonijai.

Ii skautų veiklos
Skautų tėvų ir rėmėjų su

rengtas šokių vakaras įvyko 
lapkričio 16 vakare. Malonu pa
stebėti, kad vakare dalyvavo 
yisi naujieji šios kolonijos lie
tuviai. Norėtųsi matyti gausiau 
dalyvaujant ir vadinamus “se
nuosius” lietuvius. Skautų tė
vų komitetas yra dėkingas 
Hartfordo ir Worcesterio sve-

TĖVŲ DĖMESIUI!

Lietuvių kalbos pramok- 
patartina jaunimui įsigy

siąs knygas: Ig. Malėho
ti 
ti 
“E” elementorių, kaina $2.50; 
A. Rimkūno Kregždutę, pirmoji 
dalis $2.25; Kregždutė antroji 
dalis $3.00; Kregždutė trečioji 
dalis -3.25; S. Jonynienės, Lie
tuvos laukai, penktajam sky
riui skaitymėliai, kaina -3.00; 
A. Tyruolio, Ten .kur Nemunas 
banguoja, šeštam skyriui, gra- 
matika-skaitymai, kaina $3.50; 
J. Plačo, Gintaras, aštuntam 
skyriui skaitymai- Vyt. Nemu
nėlio, Meškiukas Rudnosiukas. 
kaina -2.00; Gulbė karaliaus 
pati -1.25, Kas gražu vaiku
čiams, piešinėliai, 50 et. ir kt. 
Rašyti: Darbininko 910 Willou- 
11221.

— SLOGOS —
Įsigykite automatinį SPRA-O-MKD 
purikal^, kuris savo stipriais vais
tais dieną ir naktį apsaugos nuo į- 
vairių persišaldymų. Sekundas pa- 
purškimas ant nosinės veiks ištisą 
dieną kaip palengvintojas kvėpavi
mui. Sekantis papurškimas vakare 
ant čiužinių bei kambary suteiks 
greitą galvos skausmo pagedėjimą 
ir bendrai padės nugalėti sloga, šie 
vaistai tinka ir vaikams ir suaugu
siems. Greitai pagalbai nuo slogos 
reikalaukite vaistinėse —

SPRA-O-MED
Paulauskaitei už nuoširdų dar
bą su mūsų mažaisiais. Daug 
Providenco kolonijai trūktų, jei 
neturėtume lietuviškos dvasios 
skautų organizacijos?

E. Rastenienė



WEDD!NGTHANKSGIVING RESTAURANTS

BRIDES TO BE

from

NAUJI FILMAI KORNELIJUS BUČMYS, OFM

MIRUSIU PASKELBTAS BĖGLYS

BRIDES - BRIDES : BRIDES

A very joyous Thanksgiving and 
sincere best wishes to our 

Friends and Patrons

“The Proof is in the Taste“
Order your Wedding Cake and Ital- 
ian Pastries - Cookie Trays

THE
LA GULI

PASTRY SHOP

r* .. f' -■ T.-.’- ::.... .. ' ’ ' ■■ ' ----
PHjILADELPHIJOJE apžiūrima knygy paroėą, surengta 1863 metų sukilimui pavaizduoti. Minėjimą suren
gė LB apylinkė. Nuotr. V. Gruzdžio.

t
N

Balio vajiis
AštuonifitMUmt devyni 

aukojo. (3-čia Balfo vajaus 
savaitė).

Balfo vajui įpusėjus, atsilie
pė beveik pusė Balfo rėmėjų 
New Yorke (269 aukotojai su
aukojo 2,409 dolerius). Trečią
ją savaitę 89 aukotojai davė 
Balfui 793 dolerius:

Kipras Bielinis — 30, P. J-3 
Bagdas, MD — 25. Po 20 - 
W.V. Steponis, dr. A. Starku 
Po 15 — V. Kanąuka, M.D., J 
ir V- Urbanavičiūtės, N. ir J4 
Ulėnai, J Brazaitis.

Po 10 dol. — P. Bichnevi 
nė, V. Natkiavich, A. Sniefltus,
L. ir J. Giedraičiai, V. L 
Keziai, A.P. Gureckas, J. D>
ba, J- Lipnickas, A. Vainius, E. 
ir P. Vainauskai, M. Erčius, A. 
Gudelis, Aid. Siminkas, J. Jan-į 
kus, A. Galchus, S.V. Birutis, 
dr. J. Petkevičius, J. Narvydas, 
H- Andruska.

Po 5 — A. ir V. Gerulaičiai. 
M .Biilvičienė, J. Savage. S. 
Karmazinas, J. Petraška, A. Šil
bajoris, Jonikas, L. Gudelie
nė, M. Brąkas, J. Staskus, P.J. 
Montvila, P. Gaurys, Žvinienė. 
Stumbrienė, U. Stumbrienė, K. 
Kazakevičienė, Kazlauskai, V. 
ir M- Butrimai, dr. L. Plechavi
čius, Palkauskai. A. Krenaitis, 
Al- Mažeika, St. Dzikas. E. Jan
kauskas, M. Jankauskas, D. Vai
čiūnienė. J. ir A. Sodaičiai, I. 
Tomas, D. ir L. Gudeliai, J. ir
M. Blažaičiai, M. Va m bu tas, O. 
Cečetienė, J. ir P. Strijauskai, 
K. Krušinskas. L.R.K.S.A. Kuo
pa, Ant. Smith, Bart šeima, EI. 
Ciurlienė, Baltadonienė. J. ir 
M. Pliauskai, kun. L- Budrec- 
kas, J. Klant, A. ir M. Galdi
kai, F. Sprindžiai. L. špokas.

Kiti mažiau. Visiems gerada
riams Balfo šelpiamieji nuošir
džiai ir ilgai bus dėkingi.

Vienas po kito New Yorko 
lietuviai atgabena į Balfo Cen
trą (105 Grand St. Brooklyne, 
N-Y.) gerų rūbų, o Keamy. N. 
J. lietuviai atvežė visą sunkve
žimį. arti 5,000 svaru. Tos vie
tovės balfininkųs puikiai globo
ja kleb. D. Pocius.

Per tris lapkričio mėn. savai
tes Balfas jau išleido 6,133 do
lerius, iš kurių 1,642 doleriai 
sumokėti vien už siuntinius Į 
Lietuvą. Sibirą. Kitų pinigų di
džioji dalis išsiuntinėta Į įvai
rius pasaulio kraštus. Lietu
vos varguoliams, kaip Ameri
kos lietuvių dovana Kalėdų 
šventėms. Ant Balfo Centro 
stalo guli dar keliasdešimt pa
šalpos prašymų. K.L.J-

port, 
joms 
auku.

Karionė, Bridge- 
surinko rezoliuci- 
komitetui 4300 

laiške ji pažymi

Joana
Conn., 
remti 
Savo

“ .. .Visokiems reikalams jau 
esu rinkusi ir daug kam įkyrė
jusi. Tačiau jūsų dideliam tiks
lui drįsau lįsti vėl žmonėms į 
akis..Aukos šiam tikslui 
siųstinos adresu: Mr. G.A. Pet
rauskas. 3442 Madera Avenue. 
Los Angeles. Calif-, 90039.

Ridg«woodo sekcijoj prie pat 
Parko išnomuojamas 5 kamba
rių su vonia apartamentas, ap
šildomas. Mėnesiui nuoma tik 
50 dol. Kreiptis: VI 3-6545.

— Rąžomos ir skaičiavimo 
mač'nšlės, labai atpiginta kai- ■ 
na. gaunamos iš: J.L- Giedrai- 
♦ 1(1 n n V M rfh LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ S-GOS Los Angeles skyriaus lapkričio 16 nau-
tlS, 1U oarry ur., B. rsortn- jaj njnn^ta valdyba. Ii k. j d. L. Valiukas, A. Giedraitis, V. Irlikieni, St.
port, N.Y., 11731. Paltus- pirmininkas, V. Bakūnas. Nuotr. L. Briedžio.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai. įvairiausios mėsos ir .k'ti produktai

Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1®54 2nd Avenue — TR 9-3047 

< Tarn 85 - 86 g-vty >
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Avė. — VA 1-7068
Arterijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210

Hempateade — 310 Front Street — IV 3-5540 
Flushinge — 41-05 Main Street — Hl 5-2552 
Jackson Heights — 82-10 37th Avenue

— DE 5-1154

gamintojas ir 
Reed po ivai-

Anglų filmų 
režisorius Carol 
raus pasisekimo filmų, kaip 
“Odd Man Out”. “The Third 
Man”. “Our Man in Havana", 
patiekia naują filmą “The Run- 
ning Man-'. Režisoriaus nuomo
ne. šis filmas turėtų giliai su
dominanti savo melodrama, pa
laikančia žiūrovų itamoa iki pat 
paskutinės minutės. Tekstą pa
ruošė John Mortimer pagal 
Shelly Smith romaną “Ballad 
of the Running Man”. 

painformuoia ją anie

Sugalvojęs atsiskaityti su ap
draudos bendrove, lakūnas su
kombinuoja dirbtinę oro kata
strofą anglų kanale. Žmona 
dalyvauja gedulingose apeigo
se ir sunkiai paslepia savo 
juoką. Pasirodęs neva žuvęs 
vyras.
susitikimą Ispanijoje. Gavusi 
iš aodraudos bendrovės gana 
aukšta pinigų sumą, po triiu 
mėnesių linksmoji “našlė” iš
skrenda į Malaga susitikti su 
savo vyru. Su nauju pasu, vaiz
duodamas stambu prekybinin
ką australa. lakūnas pradeda 
draugystę su savo žmona. Nors 
viskas atrodo saugu, žmona 
jaučiasi nejaukiai dėl apga
vystės. Vvras bando ja ramin
ti. kad čia jie tik atsiėmė iš 
aodraudos bendrovės tuos 
pinigus, kurie ankščiau jiems 
buvo neiškomėti kitos lėktuvo 
nelaimės metu. Vis dėlto ir 
pats vyras pradeda jaustis ne
ramus ir šiurkštus- Viskas dar

labiau pablogėja, kai pasimai
šo apdraudos bendrovės agen
tas. Ar jis iš tikro tik atosto
gauja, ar Įtaria jų apgavystę?

Lakūno rolėje Laurence 
Harvey pasirodo su Įprastu gru
bumu ir šiurkštumu. Ne kartą 
blankiai pasirodęs panašiuose 
savanaudžio vaidmenyse, ir ši 
kartą brutaliai elgiasi su žmo
na, kaipo savo apgavysčių Įran
kiu. Lee Remick švelnutės, 
piktnaudojamos žmonos rolėje 
nedaug teturi progos pareikšti 
savo vaidybinius gabumus. Ge
riausiai filme pasirodo Londo
no apdraudos bendrovės agen
to rolėje Alan Bates.

BALTIMORES ŽINIOS
Kalėdojimas, metinis para- 

piečių lankymas, šv. Alfonso 
parapijoje jau baigtas. Klebo
nas prel- L. Mendelis nuošir
džiai dėkoja visiems už suteik
tas aukas, kalėdoję kunigai dė
koja už gražų priėmimą.

Ramovėnai lapkričio 23 lie
tuvių svetainės didžiojoje salė
je surengė koncertą ir šokius. 
Koncerto programą išpildė Rū
tos ansamblis iš Lindeno, N.J. 
Dirigavo Algirdas Kačanaus- 
kas. Ansamblio pasirodymą pu
blika nuoširdžiai sutiko. Sekma
dieni. lapkričio 24, buvo mi 
šios, kurias aukojo ramovėnų 
kapelionas kun. A. Dranginis- 
Mišios buvo aukojamos už 
vusius dėl Lietuvos laisvės.

zu-

Kino teatro lankytojai gal 
dar prisimena netolimoje pra
eityje filmą “Five Milės to Mid- 
night”, kuriame Tony Perkins, 
Sophia Loren ir Gig Young 
buvo Įsivėlę i labai panašia si
tuaciją. Naujame filme “The 
Running Man” labai skirtingas 
tik pats fonas. Tai kaip tik su
daro geriausią šio filmo as
pektą. Tikrai puikia spalvuota 
fotografija perduodami Gibral
taro, Malagos ir bendrai Ispani
jos gamtovaizdžiai, kurių aplin
koje vyksta didesnė filmo da
lis.

Šis filmas — vien suaugusių 
žiūrovų publikai.

Lietuvių posto 154 legionie
riai gruodžio 1 lietuvių svetai
nės patalpose rengia austrių 
vakarienę. Be to, dar bus klem- 
sų, dešrų, alaus ir k. šokiams 
gros geras orkestras. Parengi
mas prasideda 1 v. baigiasi 6v.

Rekolekcijų ir maldos dieną 
gruodžio 1 rengia sodalietės. 
Dalyvaus 8:30‘mišiose, po mi
šių susirinks šv. Alfonso mo
kyklos salėje, kur bus pusry
čiai ir paskaita. Paskaitą skai
tys dvasios vadas kun- A. Dran
ginis. Maldos diena baigiama 
palaiminimu Švč. Sakramentu.

Bronius Milauskas, senos kar
tos lietuvis, paskutinius mėne
sius sunkiai sirgęs, mirė savo 
namuose Parkslei Avė. lapkri
čio 15. Gedulingos mišios už 
jo sielą aukotos šv. Alfonso 
bažnyčioje lapkričio 19. Palai
dotas Loudon Park kapinėse. 
Liko nuliūdusi žmona Anele, 
nuliūdusios dukros Bernardi
na. Anele, Morta, sūnūs Silves
tras ir Bernardas ir eilė anū
kų.

Juozas šakalys, ištikimas šv. 
Alfonso parapietis. ilgai gyve
nęs Baltimorėje, lapkričio 18 
mirė savo namuose. Velionis 
dalyvavo įvairiuose parengi
muose, veikė Amerikos Lietu
vių Atletų Klube, dalyvavo Bal- 
timorės lietuvių dainos chore- 
Penki kunigai aukojo gedulin
gas mišias už jo sielą šv. Al
fonso bažnyčioje lapkričio 21. 
Palaidotas Holy Redeemer kapi
nėse. Nuliūdus likus sesuo Ve
ronika.

Jonas Obelinis

niame mieste.

' Ramo Valanda

STUKAS
/z«4 wmrt sr. Htiutoi, n.jl 
WAVCKLY COPE JOT

JAU22NETJU!
L/cruvos Atsiminimu

Season’s Greetings 
and Best VVishes 

to our friends and patrons

McGOVERN’S 
WINE & LIQUOKS. Ine. 

Fine L.ąuors, Wine. Champagnes. 
Cordials

Prompt Dclivery 
SH 8-4420

278 73rd Street. Brooklyn. N. Y.

Happy Thanksgiving 
to ai! our friends and patrons 

RALPH KAGAN 
Electrical Contractor 

Residential - Commercial 
24 hour service — TW 1-5401 
2125 E. 22nd Street. Brooklyn

ŠERIO MONUMENTAL 
WORKS

EMANUEL ŠERIO 
Manufacturers and Sales 

Display and Plant on Premises 

319 BARRETTO ST. 
BRONX, N. Y.

OA 8-2223

Happy Thanksgiving 
to all our 

Friends and Patrons
LA CARAVELLE 
RESTAURANT

33 W. 55th Street. New York City.

Happy Thanksgiving 
to all our friends and patrons

BILL JORDAN’S
SERVICE STATION

Ed. Monteleon — IV 6-8832 
711 Fulton Avė.. Hempstead, L.I.

MAY THIS HOLIDAY SEASON

BRING MANY JOYS TO OUR 

FRIENDS AND PATRONS

CAFE DU SOIR

Traditional French Cuisine
in Yorkville

241 EAST 86th STREET

NEW YORK, N. Y.

AT 9-9996

FURS

AARON V/EINIG FURS
L^r^e seleetion of 
MINK COLLARS

FOVs MUFFS - HATS 
The very latest styles 

330 7th Avenue (Bet. 28 & 29 Sts.) 
CH 4-6993

LUMBER

CROWN LUMBER CO., INC.

62-65 Fresh Pond Road
Ridgewood. Queens 

LUMBER. BUILDING AND 
MASON MATERIAL 
Do it ydurself and save 

VA 1-4931
GENERAL CONTRACTORS

T. M. T. BUII.DERS, Ine. 
GENERAL CONTRACTORS 

Alteration & Home Improvements. 
Ouality Material and Workmanship 
guaranteed. Call us for Information 
or see ūs at 99th Avė. and Spring- 
field Blvd.. Queens Village. L.I. — 
Model open 8 AM to 6 PM. Phone 

GR 9-4392 
SU 1-6316

SCAFFOLDING
HEYDT CONTRACTING 

CORPORATION
Longfellow & Viele Avės.

Bronx 59, N. Y.
WY 1-2500

J. M. CARPENTER
CONTRACTING CO.

Custom Work to your Specifications 
Finisiitd Basements - Colortex CeZ- 
ing.s - Built-in sliding door elosets - 
Modern windows - Cabinets finished

Work done on premises 
SHOW ROOM 

All Work Guaranteed
PR 2-7255

The largest assortment in the world 
of BRIDAL VE1LS or Bridesmaids’ 
Hats and accessories.

HOLDAY BRIDALS, Ine.
Manufa<t»«’*ers

499 7th Avenue. N.Y.C. (near 37th 
Street; 18th Floor). Tel. CH 4-3583

For Better Wedding and 
W<»ę’t-End Dencing

TUXEDO BALLROOM
Offer the Finest 

0’1 F r e d — RE 4-7335
210 E. 86th Street & 3rd Avenue 

New York City

The Finest in Italian Baked Prod
ucts. DeUcious pastries. rakęs and 
bread for all occssions. We special- 
ize in Weddin«r Cakes Let us serve 
you with the Finest! Call RA 8-5612 
29-15 Ditmars Blvd.. Astoria. L. I.

For weddiner party. anniversary & 
sočiai aUairs see S K A N OI A Im
ported Foods and Delicacies from 
all nations. Also imported beer. — 
Phone orders accented: NE 8-1077. 
Come in see the thousands of im
ported items. — 2M FLATBUSH 
Avė., Brooklyn. N. Y.

John O. MOONEY CO.. Ine.
VVEDDING INVITATIONS 6 day 
service: Enyelopės immediatelv. 3 
day servise at extra char^e in N.Y 
at the VValdorf Astoria, Stndios at 
Fleetvvood station. 699 ^fcQuo«ten 
Pkwv North. Mount Vernon. N. Y.

Call MO 4-4456

Enlarged, New, Manor of the

BLUE NOTE
Superb Wedding and Banquet faci
lities — Parties tp 400. Dates avail
able for Eowling Parties. Free 
parking on premises.

Everv Friday and Saturday Nite 
“The San Francisco Boys”

160-06 NORTHERN BLVD.
Flushing FL 9-9882

SKAITING

ROOSEVELT FIELD 
ICE SKATING PLAZA 
Now open — Fun for all 

Open 7 Days and 7 Ni?hts a Week 
for Public Skatina Sessions

Call Pioneer 7-7440 
ROOSEVELT FIELD 

Garden City, L. I.

FUNERAL HOME S

HESS-MILLER FUNERAL HOME 
Serving the Community In a 

Dignified and Personai Manner 
For 50 Years

Air Conditioned Chapels In 
All Localities

Harold J. Mooney, Mgr.
64-19 Metropolitan Avė.

Middle Village. L.I. VA 1-6660

GLENN R. COOK 
Syosset Funeral Home 

Distinguished Funeral Service at 
reasonable rates. Chapels in all bo- 
roughs, 2 blocks north of Catholic 
Church. 28 DeVine St.. Syosset, L.I. 

WA 1-1372

HENRY VVEYDIG & SON 
Ine.

FUNERAL HOME
CHARLES VVEYDIG. Lic. Mgr. 

13-39 122nd St.. College Point. N.Y. 
FLushing 9-8563

Jei Jūs norite siųsti Jūsų pačių parink-
tus daiktus kaip dovanas į Lietuvą, arba 
užsakyti prekes, gaminamas U. S. S. R. 
(kaip pav. automobilius, dviračius, siu
vamas mašinas ir t.t.), kreipkitės į vieną 
iš seniausiai veikiančių ir patikimiausių
firmų, turinčią

Atvykite arba rašykite į mūsų cent-
rinę įstaigą arba kurį nors skyrių didės- į

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC
716 Wahmt Street
Philadelphia 6. Pa 

W A 5-3155

THE STUDENT PP'NCE
Ideal facilities for Wedding. Recen- 
tions. Communion Breakfasts and 
other occasions - large or small 
groups (50-3?' nersonsl 207 East 
86th Street, near 3*-d Avė.: ATwater 
9-8230. ask for BETTY.

Cu?r»e*-»- American Garde** . Re«tau- 
r.tnt Hillside—Gun Hill area. S“rv- 
ing Lunch^nn. Dinner. S”nner: Can- 
tonese čvisine. air conditioned. Sne- 
cial n’tcntion to groups. Mr. Chin. 
your host. Out-going orders a'-cent- 
ed bv nho-'c — OI- 5-0281. 3483 Bo
ston Rd.. Bronx, N.Y. Free parkin".

LUCK KING Restaurant. Chincso 
food at its best! Lu.ncheon menu at 
ponulnr nrices: outeroin«»' «rders: 
nrivnte dining room. eoekt. lo'in»o. 
f>oe parkin®-. Special attention to 

>fa»nily & religious rrouns. societies. 
clnhs. nprties. — 1335 North Avė. 
Ncw Rochelle. N.Y Call BE 5-6450

SEA SHORE RESTAURANT
Eniov our famons Shore Dinners on 
our beautiful onen terraėe over the 
water. Sea food extr«vrdinarv, sizz- 
jin<T steaks. native Italięn dish«s — 
591 City Island Avė.. Bronx, N. Y., 
on vour ri<rir. after the bridge. Free 
parkin. Open all yeąr. TT 5-9849.

THE NASSAU INN — 800 Jericho 
Tpke., New Hide Park. L.I. Cater- 
ing. wedding, showers. sočiais, etc. 
Snecial package deal $7 50 ea. per- 
son with 1 week free in Minmii Beach 
F'a. Lnncheons. Dinners. Your HoM 
Mrs. Lųcas. Facilities up to 200 
Air conditioned. Spėriai consiHer- 
ation to groups. Tel. 516 FL 4-9562

MUENCHHAUSEN 
RESTAURANT

Excellent German Food. Saerialig- 
ing in Saucrbratęn. Pig knu*-kles. 
Bra‘wurst. delicious šteaks & chops. 
Choice of liqi!Ors X- imported beers. 
98 3rd Avė. (bet. 12-13 Sts.l; GR 5- 
95-12. Bring the family for a treat!

DANCING IS FUN at 
La MARTINIOUE CLUB 

Music by Chic Morrison. Cocktail 
Lounge. Restaurant. Ladies invited. 
Admission Fri. Sun. $1.55; Sat. Evš. 
$1.75 tax incl. Adults only.
57 West 57th Street at 6th Avenue 

PL 2-2234

OYSTER BAY RESTAURANT
Pietūs - Vakarienė - Kokteliai 

Banketo stalo specialistai 
Nuo 25 iki 500 žmonių 

31-01 Broadway, Astoria. L. I.
Spalio - lapkričio - gruodžio rezer
vacijai skambinti banketo vedėjui: 

LH 5-8402

KARL’S Mariners Inn — Lunch or 
dine vvhere cuisine and scenic bevil
ty excel. Sea food. lobsters. steaks, 
chops. For reservations call AN 1 - 
9756; if no answer, ANdrew 1-8111. 
Bayview Avė & James St. North- 
port (tum North on 25 A j — Enjoy 
the Bay-View.

THE CUP & SAUCER COTTAGE
132 W. 32nd St.. N.Y.C. — a few 
doors away from St. Francis of As- 
sisi Church. Breakfast - Lunch - 
Dinner. Service from 7:30 a.m. to 
8:45.pm. Closed Sundays. Luncheons 
from 99<b Dinners from $1.50. Gar
den Room available for reservations

KEE’S RESTAURANT Oriental & 
American cuisine for all sočiai func- 
tions. rceddings. showers. sweet 16‘s, 
banąuets, communion breakfasts, 
bvsiness meetings (up to 400 per
sonai We invite vour inquieries. Call 
Mr. Kee BU 7-2345 — 2026 Church 
Avė., near Flatbush Avė., B’klyn.

PATRICIA MURPHY Candlelight 
Restaurant - Route 25A Northern 
Blvd. and Port Washington Blvd., 
Manhasset. Hot popovers. honey 
buns. lovely garden. aircond. Diners 
club. banquet facilities; vvorid fam- 
o;is flovzer clock. Open dailv. Area 
code 516 MA 7-3742.

SESTADIENIAlS-5-6.
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DARBININKAS

SPORTAS
Futbolas

Pereitą sekmadienį visos 
menybių rungtynės buvo 
šauktos. įvyko tik taurės 
žybų susitikimai. Nežaidė
to nė mūsiškiai, šeštadienį 
mažučiai 2 vai. East NY aikš
tėje žaidžia su BW Gottschee 
B komanda, o jaunučiai 1:30 
vai. su ESntracht SC, Eintracht 
Ovale, Astoria LI.

Sekmadienį abi senjorų ko
mandos žaidžia namie, Ly. 
Bushwick aikštėje prie Atletų 
Klubo, Ridgewoode. Mūsiškių

SC. Pirmame rate jam pralai
mėta 1:2- Pernai 
Spring Valley jų 
laimėtos 0:3, bet 
atsigriebta 5:2.

žaidynės su 
aikštėje pra- 
namie buvo 
Atletas..

pir- 
at- 

var
dą

DISPLAY

AMBASSADOR CAMERA
FOR THE FINEST IN CAMERAS

AMERIKOS vyskupai vykdo dra 
bužių vajų lapkričio mėnesį.

ONLY

$19Į
PAINT 
VOUR 
HOUSE

the average extenor house
et ieėo aq. tt. srucco. brick, 
MABONRY A all types of Shingles.

Mr. ANTHONY
Day* HU 7-8153

1350 Bath Avė., Brooklyn. N. T. 
BE 6-8206

OLD ALE HOU8E
VVere Here Before You Were 

BaH*.” — Our 109t!x Ybhr.
15 Ėšat Tth btreet

Just East of tSrd Avenue

ADONIS FORMAlS Reniais for all

INSPLAT

YOUR AD

CANCB. OR CHANGE

TCplace.

Dovanų ir įvairių 
nų — įvestų iš Vokietijos

T.V„ GAS RANGE, PHONO. Comb.

riflc Vaiuea VIKING Radio A Elec- 
trical AppMaeėes, 6714 5th Avenue, 
Brookiyn.

Phono TE 9-13%

prekių sandėlis

KALĖDŲ 
DOVANOS
yra mūsų specialybė:'

VOKIŠKAS PORCELIANAS
Įvairių vaisių džiovinto* žievės

ALBERT 5HERMAN. INC.
LIFE - ATCIDENT - HEALTH

107FlttfiAve^ Pe)ham,N. Y. 
9f4 PE 8-3131

ROSENTHALIO 
STATULĖLĖS 
Tikri gintarai 

Vokiškos rašomosios plunksnos

Wakefte4d Tferraee under the perso-

LIETUVOS KANKLĖS
Graži lietuviška Kalėdinė dovana — lietuviškos muzikos plokštelė 
Keturiolika labai mėgiamų lietuviškų melodijų; jų tarpe — Pas 
močiutę augau, Supinsiu dainužę, Sveikas Jėzau , Sėjau rūtą, 
Stoviu aš parimus (partizanų daina).

Kaina JAV: Stereo $4.95 • Hi-Fi $3.95
Užsisakant pinigus prašau siųsti ;

; TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
197 Renwood Avenue Euciid, Ohio, 44119

|

LIETUVIŲ TAUTINIAI 
ŠOKIAI

Naujai išėjusi HI-FI plokšte 
lė, kurią turėtų įsigyti ypač no
rintieji susipažinti su lietuviš
kų šokių muzika, nes joje yra 
17 liet, šikių — dainų: Aštuo- 
nytis, Landutė. Lenciūgėlis, 
Sukčius, Linelis, Jievaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, 
Žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis.

Išleido J. Stukas, vadovau
jant J. Matulaitienei, liet, šo
kių vadovei New Yorke, su J. 
Švedo tautiniu ansambliu ir Ai
tvarų kvartetu, vad. Alg. Kača- 
nauskui. Kaina $4.00 (persiunti
mui 50 c).

ši ir kitos lietuviškos muzi
kos plokštelės gaunamos: Dar
bininkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N. Y., 11221, Tel. 
GL. 2-2923 arba Mr. J. Stu
kas, 1264 White St., Hillside, 
N.J.

Veda K. Merkis

soties; also Rent-a-lfihk, Stoies in 
shart Btyles and newest šhades for 
the ladtes; FuBy insured — No čte- 
podts. Open until 9 p.m. IV 3-7160. 
70 MIain St., Hempstead, LI.

etftering Service, clubs- 
TfeHgtotts groups. 2 new

Parties. ChBFA 4-7733 — 694 East
241 Cor. WlBte Plains Rd., Bronx,

spalvoti romėniSki
KRISTALAI 

Elegantiški stiklo išdirbiniai 
Muzikos dėžutės, alaus taurės 

Schwarzwaldo laikrodžiai 
Meniški keramikos išdirbiniai 
Originalės Hununel figūrėlės

i 
S

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS I

Reikalingas mėsininkas vi
sam darbo laikui arba daliniam 
(part time). Turi mokėti lietu
viškai. Skambinti telefonu HI

š. A. Lietuvių šachmatų pirme
nybės, kurios buvo paskirtos lapkri
čio 28-30 d.d., Clevelande, neįvyks, 
nes Chicagos, Detroito, Nevv Yorko 
ir Kanados šachmatininkai pasisa
kė negalėsią dalyvauti. Pirmenybes, 
greičiausia surengs Kanados sporto 
apygarda kitų metų pradžioje Ha
miltone arba Toronte. Jos bus tik 5 
ratų, šveicarų sistema ir bus įvyk
dytos per dvi dienas.

— Bostono tarpklubinės rungtys 
praeitą penktadienį neįvyko. Lietu
vių rungtynės su Arlingtonu nukel
tos sausio 3 dienai. Gruodžio 6 d. 
Lietuviai rungiasi su Lincoln, pas 
juos Lexington, Mass.

— Chicagos Neries šachmatinin
kai pagerbė naująjį Illinois valsty
bės nugalėtoją Povilą Tautvaišą, 
Neries vadovo Vlado Karpuškos 
namuose.

— Kaunas įveikė Vilnių, Lietuvos 
komandinėse, santykiu 3:2. Maslo- 
vas - Mikėnas Aleksejievas -
D. Lapienis 1:0, M. Ostrauskas - I. 
Vistaneckis 0:1, jauniai: A. Butno- 
rius - Kasimovas 1:0; moterys: špi- 
kienė - V. Kaušilaitė Po 3 ra
tų pirmavo Kauno ir Vilniaus ko
mandos po 12 tš. Kaunas įveikė 
dar Panevėžį 4:1 ir Telšius 5:0. Vil
nius — Šiaulius ir Šilutę po 5:0.

— North Central Open, Milwau- 
kee, lapkričio 28 - gruodžio 1 d. bus 
bene didžiausias šachmatų įvykis 
JAV. 1960 m. laimėjo R. Weinstein, 
Brooklyn. N.Y.; 1961 m. — Robert 
Byme, Indianapolis. In<L ir 1962 m. 
— dr. P. Trifunovich, Jugoslavija.

H. A. SULLIVAN CO. Mfrs. & Dist. 
of professional Bingo Eguipment — 
Flastiboards, Blowers, Cages, Spe- 
dals. Lapboards. Tables. Las Vegas 
Nite Rentals; catalogue on reguest. 
Special consideration to religious 
groups, societies, clubs, churches. 
Tel. ST 6-4700; 47-28 37th Street, 
Long Island City, N. Y.

FREE CATALOG Contains Christ- 
mas Gifts Galore. You too will want 
to have this beautiful gift catalog 
“at your fingertips”. Contains scores 
of exciting items from $1 to $25. 
Senei for this amazing FREE Cata
log NO1V! — Silvio Tibaldi, 219-05 
Merrick Blvd- Jamaica 13, N. Y.

U N L I M I T E D Mortgage Money 
Avaiiable. All areas — all types of 
Commercial & Industrial properties. 
25 years experience in placing hard 
to get natges. Contact Mr. Cohen, 
Mtgeofficer, Pilgrim Funding Corp. 
211 Hempstead Tpke. West Hemp
stead. N. Y. — 516 IV 3-6300.

SCARHART DISTRIBUTORS for 
your Holiday Beer and Soda. De- 
iivered to your home or Office — 
Thanksgiving, Xmas & New Years 
parties, also weddings and all so
čiai affairs. Cold Keg Beer - Bottle 
or Gan Beer by the case. Soda all 
flavors by the case. 914 YO 3-4292

Ieškoma moteris tris kartus

OIL & HEAT
ti po 6 v.v. AX 1-3166.

37 Sheridan Avenue
VVAGNER THEATER

Brooklyn 8, N. Y.
APplegate 7-7083Telef.

AUTO REPAIRSC A. VOKET
VOKIETAITIS

86th CASINO THEATRE

STORE — SHOP

LAIKRODININKAS

Briedinė filmą:

ALBERT MAIER, INC.

to tbe Religious

WALTER RAU 
DELICATEŠSEN

“Eine Nacht in Monte Carto” 
Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

MILLINERY 
SAMPLE HAT DESIGNERS

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

from $16.50 Charlotte Appell
21 West 58th Street, New York City 

EL 5-8214
. You alvays get a Good Buy at

The Finest of Foods. Hurry now! 
For the Holidays we have the Very 
Best at the Most Reasonable Prices. 
We also deliver. — 70-11 Grand 
Avė., Maspeth. L. I. — HA 9-6749.

1-7420.

bill’s music SHOP

$1L»

100! RKnena RMA. ■*» Mm

holiday wrap- 
— 1218 Liberty

Gžve lovable pets for Xmas. Largo 
Rdedtkm M theBtoe Bh*d Pet Cen-

ROBERT EMMETT TIRROU WC
Nmt York N.T. 10007 

WO2-1On

Mrd\ parakeet?. canartes. hamaters; 
■rjuariums. tanks, complete line bf 
pet Rjpplfes. Small deposit on lay- 
avvay plan for Xmas. 6123 5th Avc. 
(at 6Ist St.L Brooklyn. H Y 2-7255

savaitėje prižiūrėti 2 metų mer
gaitę ir namų ruošai. Skambin-

110 Wyckoff Ave^ prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penkiadieniais 6 vai. p.p. 

šeštadieniais iki filmos pabaigos. 
Trečiadieniais — ’2 vai. dienos. 
Penktadienį, lapkričio 29 — iki 
Trečiadienio, gruodžio 4, 1963 

Pirmą kartą Brooklyne —
“FERIEN AUF IMMENHOF”

Vaidina:
H. Briihl. A. Meissner. P. Klinger 

Priedinė filmą:
“Skandal in Ischl”

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

210 East 86th St., New York, N. Y.
RE 4-0257 • BU 8-0561

Penktadienį, lapkričio 29 — iki
Ketvirtadienio, gruodžio 5, 1963

Pagal Lajos Zilahy romaną —
“DIE GOLDENE BRUCKE”

Vaidina:
C. Jūrgens. R. Leuvverik. P. Hub- 
schmid, A. Gessner. J. Naefe ir kt.

MASTER ROOFERS

No. 6 Hicks Lane, Great Neck, LI.

Aluminum 5 inch 79< a foot. 
Installed 

Call 516 HU 7-8153

ORTHOPEDIC shoe clinic
Shoes made to order to f it every 
foot — All shoes and lasts made on 
premises — Shoe consultant for 
hard-to-fit feet — Shoes made to 
prescription. ASK YOUR DOCTOR

Vlrginia 7-8000
89-09 Jamaica Avė. Woodhaven

WMF metaliniai dirbiniai 
Namų apyvokos reikmenys 

kosmetika ir kt.
Didžiausias pasirinkimas 

Vokiškų
KALĖDINIŲ KORTELIŲ

W. H. WARNECKE, Ine.
Das Geschenk- & Importhaus

1289 LEXINGTON AVĖ.
(tarp 86 ir 87 Sts. 1
New York 28, N. Y.

Atdara iki 9 vai. vakaro
Telef.: LEhigh 4-4877

WINES & LIOUORS

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.
Tel. HYacinf 7-4677

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Esfate — Insurance

ADVOKATAS
Fuel-O-Matic Oil Corp. Tydol fuel 
oil. Oil bumer Service included at 
no extra charge with your purchase 
of oil. Chimneys, boilers. fumaces 
cleaned by one of world's largest 
Vacuum Cleaners. 1036 Sutter Avė., 
Brooklyn. Gali Ml 7-2000. Special 
consideration for religious groups.

ADVOKATAS
41-40 74 th Street 

Jackson Heights. N. Y. 
Tel. NEwton 9-6620

AUTOMATINĖ TRANSMISIJA — 
Atnaujinimas visų modelių $29.95. 
"Rebuilt Units in Stock”. Vienų me
tų garantija. Lengvos mokėjimo są
lygos. Visokie pataisymai. Nemo
kamas darbo įkainavimas.
HARSAL E V 5-9643
2111 Atlantic Avė., Brooklyn, N. Y.

Robert Emmett Tirrell
Outfitters

Wonderful Gifts 
For Num

EVĖRĖEST pork store

DACRON DRIP 
DRY KIMONOS

HOMĖ MADE SAUSAGE 
finest Port, Veal and Beef 

Poultry Fresh Daily 
UN 3-9007

NTŠMfiTH & MAIER, Pronrietors

Sales - Rentals - Repalrs. New or

rieties, clubs or rieBgious groups — 
i SU Yonkers. N. Y. Call: 
(914) YOnkbrt 9-8957

Xmas
itaBan coeMes 

cakes our 
Hne of

VOKIŠKI RANKDARBIAI 
Pirmos rūšies pavyzdžiai antklodėm 
ir pagalvėm. Importuota drobė, ki
limai, spurgai, mezginiai ir kt.

' SELMA'S art shop
1661 2nd Avenue (86 St.), N. Y. C.

Tel. SA 2-6469

Joseph Rutkoski Wines A Liąuors 
A complete stock of domestic & im- 
ported wines & liąuors. chilled wines 
and champagnes. For Thanksgiving 
and Xmas order your holiday sup- 
plies early. Holiday gift wrapped, 
we deliver. Call SU 5-2644 — 2484 
Merrick Rd., Bellmore, L.I.

MOVING

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investacijos.

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

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

ii

S & G MEAT MARKET
Vokiški. VAIKŲ DVIRATUKAI 

su stabdžiais, lėlių vežimėliai, riti
namieji balionai
Rabeneick dviračiai ir kiti gaminiai 

KIEFERT
260 Wyckoff Avė. (kampas Linden 
St.), Brooklyn 27, N. Y. VA 1-0840

Diamonds eut in time for Xmas!
DIAMOND jCųtting Factory offers 
to private persons or jewelers. dia
monds starting at $200 per carat. 
Shapes. sizes and prices ąuotėd; we 
permit and welcome appraisals. — 
This in itself will assure you of fine 
savings. Forappointment: Cl 6-3690

We Handle Your Furniture 
As if it were our own!

R. K. DAVIS MOVING A STORAGE
Local & Long Distance Moving 

Residential & Commercial
Packing — Storage— Shipping— 

Crating
Free Estimates

187 New York Avė., Huntington.L.L
HA 1-0100 WA 1-0020

BAKERY

USED 
PAPERCUTTERS

Bought A Sold
Parts and Service for all Paper- 
eutting Machines. — CARL W. 
HAGMAN, 59 Cliff St., New York 
38, N. Y.. RE 2-2981.

INTERNATIONAL 
NEWSPAPER PRINTING 

CO.
For The Finest

In Newspaper Printing 
197 E. 4th Street. New York City

OR 3-1830

HOME IMPROVEMENTS! — by 
Peter J. Sardegna A Son, Ine. Kit- 
chen modemization. finished base- 
ments. atties, violations removed. 
Residential and commercial work. 
Ali vrork guaranteed - reasonable. 
Call DE 6-6981 or Nl 5-7701 — 441 
Avenue Y, Brooklyn, N. Y.

CARLOS M. ZUCCARO 
GROUP INSTRUCTIONS 

IN BALLROOM DANCING
Private homes, Lodges, Churches, 
Clubs, Schools, all sočiai events. Ex- 
cellent references. Call White Plains 
WH 6-4079, or write to 118 Lake- 
view Avė., Kast White Plains, N.Y.

R O S E M A R I E 
SCHOOL OF DANCE

American. Russian Ballet; Modern. 
Interpretive and Toe. Special atten- 
tion to children 3 to 6 years; ex- 
ercises for women and teens.

516 5th Avenue, Brooklyn 
ST 8-0294

Custom Matfe Bhbeš! Give comfort 
to your lovedones. A gift certificate

of the famous "Foot Aid” moulded 
and custom shoes, arch support and 
all connections; special arches for 
high heel slroes. Elfas .Orthopedic 
Shoe Service, 1184 Lexington Avė. 
(near 81st St.). N.Y.C.; YU 8-7360

The Wonderland Shop. Largest se- 
lection of religious articles for Xmas 
in this area. chalice. ciboria, bibles.

medals. etc. Reasonable prices. Shop 
early for Xmas, avold lašt minute

N.Y. (cor. Fon&am Rd.) ,FO 5-4414

Wukowitz Bakery 1194 Ist Avenue, 
N.Y.C. (bet. E. 64 & 65 Sts.) — We 
specialize in fine Pastries, Breads, 

. Cookies, and Cakes for all occasions
— only the finest ingredients are 
used. Ask about oūr Wedding and 
Birthday Cakes. May we serve you ? 
Phone L E 5-3998.

AMATO A MANNA BAKERY
The Best in Italian Breads 

Freselle - Biscotti - Pasticcini 
Pasta per pizze. Ravioli fatti a casa 

Maccheroni - Cavatelli
4559 White Plains Avenue 

(Bet. 239 & 240 Sts.), Bronx, N. Y.
Tel. FAirbanks 4-2370

BAMBI Bake Shop. East Meadotv, 
L. L — For your holiday cakes and 
pastries ‘‘par excellence”. Butter 
makes the difference. Gift wrapped 
pastries. We deliver. Place orders 
early for the holidavs. Phone orders 
accepted. — Call IV 9-3333 — 621 
Merrick Avė., East Meadow, L. I.

RĄY’S ITALIAN BAKE SHOP
Italų - europietiška amerikonų mė
giama duona, sviestainiai, pyragai, 
tortai ir sausainiai — šventėm, ves
tuvėm ir įvairiems pokyliams. Pa
mėginkite ir įsitikinsite! 304 — 5th 
Avenue & 2nd St., Brooklyn, N. Y., 
ST 8-9179. Atidaryta nuo 5:30 - 10.

H. W. FEMALE

Insurance 
CANCELLATION CLERK

Casualty 4/or FIRE experience 
If you have the qualificatk>ns, po- 
sition offers: excellent salary, paid 
Company benefits. Why not phone 
MO 5-5000 — speak with Mr. Hen- 
vrood and be introduced to our pro- 
gram. You wfll enjoy working with 
us. — Security Mutual Insurance 
Company of New York, 329 East 
149th Street, Bronx, N. Y.

HOUSEKEEPER & COOK
European — 3 business adults own 
room and bath very good home, for 
right party.Excel!ent salary. Steady 
nice warm atmosphere. — Call: 

J U 2-5190

REAL ĖSTATE
Oceanside, L.I. For sale two family 
frame house. One apartment con- 
sists of 5 rooms. Second apartment 
consisting of 4 rms is at this time 
unoccupied. The house is situated 
on a corner lot. near St. Anthony's 
Shrine and school. Contact owncr 
Mr. RiVolgcteri — 55 Anchor Avc., 
Long Beach. Tel. RO 4-6165 (516)

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 už atrą
Tarp New Sunriae Hwy Ext. ir New York - Riverhead Expressway. 
Arti įvairios darbovietės darbui gauti. Mes neparduodame vietos kur 
negalima statyti namų, kur nėra elektros ar gazo. Long Island sa- 
foj® galimybės didelės—gudrūs pinigų investuotojai tai gerai žino. 
Prieš penkis metus čia akras žemės kaštavo $$99, dabar $3000. Sun
ku patikėti, bet taip yra. Investuokite savo pinigus į augantį Long 
Island. Nepraleiskite šios auksinės progos - Pirkite tuojau pat!

3494X1 {mokėjimas, $10.00 mėnesinis mokestis
Land Offices — 729 Jericho Tumpike. Rentė 25. Three miles past 
Smithtovn, and 2950 Jericho Tumpike. Route 25, one mile east of 
the Smithtmvn By-pass, and 376 Jericho Tumpike <Route 25». Sei- 
den. Hurry out — Office open every day including Sundays. Over 
fifty years in the land business.

K. H. LEEDS —LAKE RONKONKOMA

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. • Tel. STagg 24329

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
-----  We take all orders special price for Weddings and Parties-----  

Home-Made Bologna

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

322 UNION AVĖ.

PRANAS BRUCAS, savininkas

Savininkas

36-38-40 STAGG ST.
Telefonas STagg 2-5938

Silver Bell Baking Co
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA.

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

BROOKLYN 6, N. Y.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HDLL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

Liquor Store, Ine.
BROOKLYN II, N. Y.

Tel. EV 7-2089
JURGIS J. JOKŪBAITIS, M a nage r

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

WHTTE HORSE TAVERN
baras - restoranas

86-16 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519 

SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM
Salėje gaU tilpti 100 dalyvių

gjBiwBg.il

WMTER GARDEN TAVERH

VYTAUTAS BELECKAS

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to. duodami polaide- 
turiniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MAOISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgevrood)

gjBiwBg.il


DARBININKAS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

minė
jime New Yorke. Nuotr. V. Maželio.

Redakcija ....................... GL 5-7281
Administracija ..............  GL 2-2923
Spaustuvė ..................... GL 2-6916
Vienuolynas ................... GL 5-7068

Til

WILLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avenue 
Woodhaven 21, N. Y. 

Tel. Hlckory 1-5220

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas
registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais —

109 Warwick St.
Brooklyn 7, N. Y.

Tel.:
TA 7-9518 • PL 3-6628

1963 m., lapkričio 27 cL, nr. 80.

J- KwniW Vienybės New Yor-
ko-New jersey provincijos me
tinis susirinkimas įvyko lapkri
čio 21 Tėvų Pranciškonų švie- 
nuolyne Brooklyne. Išrinkta 
nauja provincijos valdyba: pir- 
miri. prel. J. Balkūnas, vicepir- 
min. kun. N- Pakalnis, iždinįiu 
kas kun. Ant. Račkauskas, sek
retoriais— kun. L. Jankus ir 
kun. VI. Budreckas. Buvusi pro
vincijos valdyba, kuriai trejus 
metus vadovavo kun. N. Pa
kalnis, padarė pereitų metų 
veiklos pranešimus-

Provincijoje yra 57 lietuviai 
kunigai. Susirinkimuose daly
vauja ir Kunigų Vienybei įsi
pareigojimus atlieka daugiau 
kaip 30 provincijos kunigų. 
Pereitų metų bėgyje provinci
jos valdyba sušaukė 6 kunigų 
susirinkimus, kuriuose buvo 
svarstomi aktualiausi lietuvių 
pastoracijos bei katalikiškosios 
akcijos klausimai.

Viename susirinkime dalyva
vo vysk. V. Brizgys ir padarė 
pranešimą apie Washingtono 
katedroje ruošiamą Šiluvos Ma
rijos garbei koplyčią.

Kunigų Vienybės seimas rug
sėjo 11, New Yorke buvo su
šauktas ir globojamas šios pro
vincijos valdybos.

Be to, buvo pagerbti šios 
provincijos kunigai 25 metų 
kunigystės proga: kun. J. Šer
nas, Šv. Onos parapijos klebo
nas Jersey City, N.J. ir Tėvas 
•Benvenutas Ramanauskas, O. 
F.M. Prel. J.B. Končiui sureng
tas pagerbimas jo į prelatus 
pakėlimo proga, o kan. Myk. 
Vaitkui sulaukus 80 metų, pro
vincijos valdyba nusiuntė dele- 

lapkričio 23, dėl Amerikos pre- gacają jį pasveikinti ir įteikė 
zidento John F. Kennedy mir- grasią dovaną, 
ties atidėtas vėlesniam laikui.

ALRK Federacijos valdyba 
nuoširdžiai dėkoja Alf. Samu- 
šiui už Įdomią paskaitą ir moks
leivių ateitininkų Marijos Peč- 
kauskaitės kuopos nariams bei 
jų paruošėjoms už atliktą pro
gramą Kristaus Karaliaus mi
nėjime.

Adomo Galdiko kūrinių pa
roda atidaroma šį savaitgalį 
Čiurlionio galerijoje Chicagoje. 
Parode apžvalginė, apima jo 
tremties kūrybą nuo Freiburgo, 
Paryžiaus laikų iki dabar. Pa
roda tęsis iki gruodžio 8. |

Dr. Kęstutis Valiūnas, Ne
ries bendrovės direktorius, su 
žmona keliauja aplink pasaulį. 
Šiuo metu jie pasiekė Indiją, iš 
kur -Darbininko redakcijai at
siuntė sveikinimus.

kas, atvykęs į Vliko sukakties 
suvažiavimą, lankėsi Darbinin
ko redakcijoje.

A. Skirtus, Lietuvių Dienų 
leidėjas, iš Los Angeles, Calif., 
dalyvavęs Vliko sukakties su
važiavime, aplankė Darbininko 
redakciją.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
suvažiavimas vyksta šį savait
galį New Yorke. Ketvirtadienį 
buvo ideologinių organizacijų 
pasitarimai. Penktadienį suva
žiavimas pradėdamas 10 vai. 
Pietų metų kalbės City kolegi
jos prof. Bernard. Aginoky. Po 
pietų paskaitas skaito: V. Bra
žėnas — Tremties studentija ir 
komunistiniai mitai, dr. V. Vy
gantas — Tarptautinės studen
tų organizacijos, simposiumas 
— kelias į tarptautinę veiklą 
per LSS.8 v. — susipažinimo 
vakaras; programą išpildys B. 
Pumpytė ir A.Kepalaitė. šeš
tadienį — organizaciniai pra
nešimai, sveikinimai A. Zapa- 
racko paskaita — Lietuvių Stu
dentų Sąjungos sustiprini- 
dėntų Sąjungos sustistiprinimas 
vakare koncertas. Programa 
vyksta Statler Hilton viešbuty
je. Sekmadienį 11 iškilmingos 
pamaldos Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje; vėliau — užkan
džiai parapijos salėje ir suva
žiavimo uždarymas.

Ričardas Bačkis, iš Pary
žiaus, ir Živilė Bernotaitė, iš 
Elizabetho. lapkričio 30 susi
tuokia Maspetho lietuvių baž
nyčioje. Sutuoks kun. Audrys 
Bačkis, jaunojo brolis iš Ro-
mos

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimas, turėjęs įvykti

ir J. Bačtunas,

VLIKO SUKAKTIES MINĖJIMAS
(atkelta iš 1 psl.)

nėmis sąlygomis”. Raštu svei
kino visi trys buvę Vliko pir
mininkai — St. Kairys, prel. 
M. Krupavičius ir J. Matulionis, 
taip pat didelis skaičius įvai
rių lietuvių organizacijų, laik
raščių ir atskirų asmenų. Gau
ti sveikinimai Lietuvos diplo
matijos šefo St. Lozoraičio, vi
sų Lietuvos atstovybių ir kon
sulatų Amerikoje, Kanadoje, 
Anglijoje, Prancūzijoje, Italijo
je ir Pietų Amerikoje, Alto 
pirm. L. šimučio ir k.

Su dideliu pasitenkinimu iš
klausyti sveikinimai raštu buv. 
JAV prezidento H- Hooverio, 
Valstybės departamento, New 
Yorko gubernatoriaus Nelsono

A. Rockefellerio, viso eilės se
natorių bei kongresmanų.

Iš pavergtųjų tautų sveikino 
raštu atstovai Albanijos, ‘Rumu
nijos, Vengrijos, Čekoslovaki
jos, Lenkijos. Latvijos, Estijos.

Toliau sekė eilė pranešimų 
ir paskaitų Lietuvos laisvinimo 
ir Vliko veiklos klausimais: 
Vliko pirm. dr. A. Trimako 
(žiūr. 3 psl.) Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirm. Vac. Sidzikaus
ko, Tautos Fondo pirm, prel- 
J. Balkono, Vliko iždininko J. 
Audėno, St. Lūšio, dr. M. Bra- 
ko, dr. A. Šidlausko.

Diskusijose daugiausia svars
tytas konsolidacijos klausi
mas. Pranešimus padarė dr. A- 
Šidlauskas (Chicagos 
jos) ir dr. M. Brakas 
prezidiumo komisijos)- 
nešimų paaiškėjo, kad
mai su kitomis grupėmis ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
ne tebėra vedami; viltys geros. 
Į Vliką yra jauąsijungęs Lietu-

' vos Atgimimo Sąjūdis (LAS), visų politinių bei ideologinių

komisi- 
(Vliko 

Iš pra- 
pasitari-

NEW YORKE
misija (dr. A. Šidlauskas, 
šmuklštys, J. Talalas) savo 
skirtį laikoma baigusi.

Vakarienėje tame pat Over- 
seas Press klube pagrindinę 
kalbą pasakė ir sveikino Lietu
vos atstovas Juozas Rajeckas 
(žiūr. 2 pusi.). Vakarienė pra
ėjo rimtoje susikaupimo nuo
taikoje. Meninė programa, ku
rią turėjo parvesti aktorius V. 
Žukausko, dėl preziden t o 

John F. Kennedy mirties, bu
vo išleista-

Lapkričii 24, sekmadienį, an
tros dienos posėdžiuose buvo 
svarstomi daugiau eiliniai Vii- ’ 
ko veiklos ir finansų reikalai. 
Priimta eilė rezoliucijų. Spau
doje jos bus paskelbtos vėliau.

Teisininkai turėjo savo ats
kirą susirinkimą, kuriame pa
skaitą skaitė dr. Domas Krivic
kas iš Washingtono.

Vliko dvidešimtmečio minėji
mas praėjo nuotaikingai ir ga
na sklandžiai. Dalyvių buvo iš

pa

kiamą kitais metais suvažiavi
mą New Yorke ir apie Akade
mijos židinių kūrimą šiame 
krašte. Kun. St. Raila painfor-

o__ _______ _ mavo apie Lietuvių Katalikų
Dvasios vadai padarė pra- Religinės Šalpos darbus, o . -

nešimus iš katalikišku organiza- kun. L. Jankus apie Balfo vyk- kurl° centras yra Chicagoje.
domą vajų ir prašė kunigų bei Toliau pasitarimam vesti palik- kalas baigti konsolidacijos pa- 
« to filrfoi “tnilr/N inmciforimiic PocicoIrvmiizyc-aklebonų talkos-

Baigiant susirinkimą, nutar
ta pareikšti užuojautą kun. P. 
Totoraičiui, kuris turėjo sun
kią nugarkaulio operaciją šv. 
Jokūbo ligoninėje Newark, N. 
J. —kvd

grupių. Stipriai pabrėžtas rei-
djų veiklos. Kun. L. Jankūs 
painformavo, kaip vyksta lietu
vių pasiruošimas dalyvauti pa
saulinėje parodoje kitais me
tais New Yorke. Tėvas Vikt. 
Gidžiūnas, O.F.M., padarė ilges
nį pranešimą apie Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademijos šau

ta tiktai Vliko prezidiumo sitarimus. Pasisakymuose ne- 
komisija (dr. M. .Brakas, J. Au- mažai dalyvavo jaunesnės kar- 
dėnas, St. Lūšys)- Chicagos ko- tos atstovų. ($.)

NUSISEKĘS POBŪVIS

Pabaltiįo lietuvių moterų 
dubas įstojo į Lietuvių Fondą 
tariu, įmokėdamas 100 dol. 
fai pirmoji tokia organizacija 
š Bostono. Be to, inž. dr Jur- ■ 
jis Gimbutas ir Paulina Kalvai- 
ienė irgi įstojo nariais. įneš- 
lami po 100 dol.

Kultūros klubo susirinkimas 
mis lapkričio 30 d. 7:30 vai. j 
vakare Tarptautinio Instituto 
patalpose. Programoje bus nag- ■ 
rinėjama dr. J. Girniaus kny- 
’a “Tauta ir tautinė ištikimy- ;

BAIGIASI LAIKAS REGISTRUOTIS
Lietuvių diena pasaulinėje totinai primena ir kviečia kuo 

parodoje (1964.8.23), rodos dar greičiau užsiregistruoti. Juo 
toli, bet užplanuoti darbai turi . gausiau dalyvausim, tuo ir dar- 
jau dabar riedėti, kad pasinio- bo prasmė bus ryškesnė. - 
Šimas programai būtų darnes
nis ir lengvesnis. Didesniems 
pasirodymams, paprastai, sku
bame. Persitempimas paskuti
nėmis dienomis niekad nene- 

ir Henriko šatinsko sutuoktu- ša naudos ir programos daly
vės įvyks gruodžio 7 d., šešta
dienį, 3 vai. p. p. Atsimainymo nių šokių sekcija, kurią sudaro 
parapijos bažnyčioje, Maspeth, J. Matulaitienė, V. Strolia, L, 
L.I-, N.Y. Šileikytė ir A. Samušis, pakar-

- Liucijos Sestakauslcaitės

šventėje dalyvaus ir jaunes
nių, šokėjų grupės — lituanis
tinių mokyklų ir panašaus am
žiaus. Norinčios dalyvauti pra
šomos ne vėliau gruodžio 1 in
formuoti tautinių šokių vado
vę J. Matulaitienę: 188 Logan 
St., Brooklyn 8, N-Y.

Šileikytė ir A. Samušis, pakar- Tautinių šokių Sekcija

viams džiaugsmo- Užtat tauti-

Užpraėjusį sekmadienį, lapkri
čio 17. Marytei Šalinskienei va
dovaujant, Woodhavene. Ko
lumbo vičių salėje. įvyko gau
sus ir įdomus pobūvis sureng
tas T.T.Pranciškonų naujos sta
tybos reikalam. Reikia pažymė
ti, kad ta mintis randa didelį 
pritarimą. Prel. J. Balkūnas, 
dalyvavęs tame pobūvyje, pa
reiškė, kad T.T. Pranciškonam 
Brooklyne reikia ieškoti nau- 

’ jos vietos ir pažadėjo visoke
riopą savo paramą Taip pat 
privačiai teko patirti entuziaz
mą visų atsilankiusių. Pobūvis 
gerai nusisekė, pelnas paskir
tas Pranciškonų statybos fon
dui.

J. Montvila parodė gražių 
jo paties gamintų filmų. Vaiz

Lituanistinei mokyklai palai
kyti surengta vakarienė lapkri
čio 17 turėjo daug dalyvių. Pir- 
ną kartą pasirodė Bostono vy
rų sekstetas, kuriam vadovau
ja muzikas J. Gaidelis- Sekste
tą sudaro Šimkus, Eikinas, 
Grinkevičius, Lizdenis, Veitas 
ir Dambrauskas, K. Barūnas 
paskaitė savo humoristinės kū
rybos.

Emanuelio kolegijoje lapkri
čio 15-16 buvo prieškalėdinė 
mugė, kurią suruošė tą kolegi
ją baigiusios mergaitės ir mo
terys. Buvo atstovaujamos į- 
vairios tautos. Lietuvaitės įren
gė savo parodėlę. Buvo paro
dyti gintarai, tautiški audiniai, 
juostos, medžio drožiniai. Vi
są laiką budėjo'lietuvaitės, ap
sirengusios tautiniais rūbais. 
Parodėlę surengė Norma Raz- 
vadauskaitė ir Loreta Kontri- 
maitė.

Simfoninį koncertą gruodžio 
8 išpildys 60 asmenų Melrose 
orkestras diriguojamas komp. 
Jeronimo Kačinsko. Koncertas 
bus Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje. Po koncerto bus susipa
žinimo pobūvis su amerikiečių 
muzikais.

Koncerte bus išpildyta Bruck- 
nerio simfonija, kurioje kom
pozitorius džiaugiasi gamtos 
grožiu, muzikos garsais išreikš
damas saulės tekėjimą, miškų 
šlamėjimą ir linksmą paukščių 
čiulbėjimą Trečia dalis vaiz
duoja medžioklę- Ketvirtoji pri
mena, kad šio pasaulio džiaugs
mai yra tik laikini. Kompozi
torius kreipia savo mintį į Die
vą. Pasigirsta rimti ir iškilmin
gi garsai ligi aukščiausios eks
tazės.

Pirmosios programos dalies 
pabaigoje mūsų žymus smuiki
ninkas Izidorius Vasyliūnas 
gros grakštų Vivaldi smuiko 
koncertą su stygų orkestru. 
Taip pat programoje bus Jero
nimo Kačinsko antroji dalis iš

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
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
Baisa muotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS 
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkvay Starion) 
VVOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

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

• DIDYSIS RUDENS KONCERTAS IR ŠOKIAI ♦

Danos Stankaitytes ir Stasio Baro
dainų ir arijų

KON C E R T A S
akompanuojant pianistui Aleksui Mrozinskui

lapkričio 30, šeštadienį
STATLER - HILTON 

viešbučio didžiulėje P ENK TOP salėje 
tarp 32 i r 33 gatvių, New Yorke

(įėjimas iš 7th Avenue)
Viešbutis lengvai pasiekiamas visais požeminiais traukiniais, 
išskiriant Lexington Avė. linija, išlipant 34 gatvės stotyse.

Po koncerto — šokiai, grojant 8 asmenų Štarolio orkestrui 
KONCERTO PRADŽIA 6 VAL. 30 MIN.

Įėjimas: 4 dol.; studentams ir moksleiviams 3 dol.
Bilietai gaunami pas platintojus ir prie įėjimo

Koncerte ir šokiuose dalyvaus iš visos Amerikos suvažia
vęs mūsų akademinis jaunimas... Tad nepraieiskime pro
gos išgirsti mūsų žymiuosius solistus ir pabendrauti su 
lietuviškąja studentija.

Koncertą rengia:
AL4B New Yorko Apygarda ir Lietuvių Studentų Sąjunga

davo šios apylinkės lietuvių 
veikimą. V. Keraminas, jaunas 
akordeonistas, puikiai pade
monstravo savo muzikaŪnius 
gabumus, pagrodamas ir klasi
kinių dalykėlių. Jam buvo pa
dėkota gausiu paplojimu.

Komiteto moterys apdėjo sta
lus gėrybėmis. Valgėm, vaiši
nomės ir klausėmės, ar bus mū- Vilniaus suitos “Neris ir Vilne

lė”. Skubančios per Vilniaus 
miestą Neris ir Vilnelė pasa
koja lietuvio išgyventus jaus
mus. Pabaigai girdėsim Brahiri
so akademišką Uvertiūra su 
“Gaudeamus Igitur”.

su numeris dovanų paskirsty
me. Daug kas buvo laimingas, 
kiti tikisi laimėti sekančiame 
parengime-

Publikoje matėsi jauni vei
dai, keletas ir senesnio am
žiaus, bet visų mintys ta pati

padėti Pranciškonams įsi- |<as norėtu skelbtis Darbininke 
kurti naujoje vietoje.

Pranciškonai didžiai dėkingi
visiem. GJ.

prašomas skambinti: 
GLenmore 2-2923

KARLONAS 
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge. Mass. 
IMOTARV PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir naktį 
Nauja modemiška koplv'čia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East 8roa<fway

So. Boston, Mass.
Priešais miesto teisino rūmus

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš- 
pildome kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu' iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funcral Dtrector 

Telefonas: 268 <5185


