
tai niekais verčia mitą apie rasią blokus

Vėl Stalino kultas?

Ne visi naujo Kongreso rin
kimų duomenys mus džiugina. 
Nepaisant pastangų nepaisant 
nė prel. M. Krupavičiaus ir ki
tų įžymiųjų kvietimo, kad lietu
viai paremtų senatorių Paul 
Douglas, jis nebuvo išrinktas

kret McNamarcs neaiškia kal
ba, sukėlusią jam priekaištus. -

nauja dar 
kanai ūibr

— Stalino kultas vėl pereitą 
savaitę imta gaivinti: Brežne
vas, maršalas Budenny, marša
las Žukovas kėlė jo nuopelnus.

— Anglijos užs. reikalų min. 
Brownas pranešė parlamentui, 
kad Sovietų Gromyko pakvie
tęs jj atvykti kitų mėtoj pra
džioje. Kvietimas priimtas.

— Werreno komisijos rapor
tas apie Kennedy nužudymą su
silaukė naujos kritikos ryšium 
su Kennedy šeimos parduotom 
rentgeno nuotraukom, kurias 
be šeimos leidimo ir toliau var
toti draudžiama. Kaltinama da-

....— R. Nfaonas rinkimų duo
menis aiškino kaip “stiprų smū
gį” prezidentui Johnsonui dėl 
jo aiškaus vadovavimo užsie
niuose neturėjimo.

64, respublikonų 36 Respub
likonai laimėjo 3 naujus.

Kongresmanę skaičius pasi
keitė žymiai daugiau. 89-ame 
viso atstovų buvo 433, dabar 
bus 435. Demokratų buvo 295, 
respublikonų 140. Naujame de
mokratų 248, respublikonų-187. 
Respublikonai bus laimėję 47 
naujus.

gauna negrų pasitikėjimą, šiaip i 
jau negrų balsais naudojasi de
mokratai Bet Brųoke išrinki
mas turi ir reikšmės išsklaidy- J 
ti mitui apie baltųjų ir juodų-d 
jų blokus rinkimuose. Times ir J 
Tribūne su rūpesčiu kalbėjo,-, 
kad prieš Browną Kalifornijoje^ 
jo oponentas suorganizavo bal
tųjų bloką. Tas pat buvo pada
ryta Illinois. Massachusetts bal- l 
savimas parodė, kad čia nebu- j 
vo jokio “bloko”; už negrą bal-; 
savo ne tik negrai, bet ir bal- 
tieji, nes jis buvo populiarus 
kaip pozityvus valstybinio dar-: 
bo žmogus. Jei Kalifornijoje ar^ 
Illinois balsavo kitaip, tai labai 
patikimas aiškinimas, kad tas 
kitau) balsavimas reiškė ne bal- ; 
savimą prieš negrus, bet prieš*' 
riaušes. Ir šen. Douglas, galima

Ryju Vokietijos rašytojų tri
jų dienų konferencija lapkričio 
5 paskelbė ištikimybę “mūsų 
socialistinei valstybei” ir jos 
“statybai”. Rytų Vokietijos ra
šytojai yra izoliuoti ne tik nuo 
Vakarų, bet ir nuo Lenkijos, 
Čekoslovakijos bei Vengrijos 
rašytojų. Konferencijos išvaka
rėse parvykęs iš Izraelio gyven
ti Vokietijoje Arnold Zweig, 
paskelbė atsišaukimą, už “fan
tazijos laisvę” rašytojui, bet jis 
pats nedalyvavo nė anoje kon
ferencijoje. Jam jau 79 metai.

— Amerikos “fotografinė la
boratorija” lapkričio 6 pasiųs
ta į mėnulį.

— Now Yorkos lapkričio 8 
pabalsavo ir už įvedimą valsty
binės loterijos pajamom padf- 

Tarp “pradaimėjusių” galima dintt.

— Indijoje garsusis Krishna 
Mennon, Indijai atstovavęs J. 
Tautose, Maskvos šalininkas, 
lapkričio 5 nebuvo net išrink

tas kandidatu į parlamentą.

nų vyrų gyvybės. Kaltinama ir 
— Vietnamo vyksta didelio vietinė karinė vadovybė, kad 

masto kautynės. Komunistai ro- sargybinius pasiuntė be priva- 
dė iniciatyvą gal norėdami da
ryti įtakos Amerikos rinkimam.

....— Arthur GoHberges po 
gruodžio 20, prezidento ir val
stybės sekretoriaus siunčiamas, 
išvyks į Indiją, Pakistaną, Bur
ną kaip “balandžių” politikos ris. 
atstovas Vietnamo taikos reika- —

manyti, buvo riaušių auka. Bal
suotojas už jaš atsakomybę pri
skiria valdančios partijos atsto
vui, nesvarstydamas, ar jis kai- katyJhmes .Restonas. Jis ma^ 
tas ar- ae^ Seuatocnae Brooke not tad išrinktas Kongresas

PARTINĖ SUDEGS — kiek ji 
pasikeitė? v

Lapkričio 8 rinnkimų duo
menys dar ne visi tiksliai su
rūšiuoti. Bet pagrindiniai jau 
rodo aiškų palyginimą tarp 89 
ir 90 Kongreso.

89-ame Kongrese senatorių 
demokratų buvo 67, respubliko
nų 33. Dabar bus demokratų

....— Angoloje per pusmečio 
pertraukos atnaujintas teroristų 
veikimas. Labiausiai iš pusės 
nuo Zambijos ir Kongo.

Dauguma tebelieka demokra
tų rankose. Atstovų Rūmuose 
daugumai reikia 218, Senate 
51. Demokrate turi daugiau 

. . _. . .. nei daugumą,:nors ir ne tokią
gan. New Yorke buvo grėsmė stiprią kaip 89 Kongrese.
resp. Rockefelleriui, bet jis iš- Kai skaičiai baugiai ir prasi- 
silaikė. deda vertintinas, nuomonės ne-

KOREJOJE TEBE2UDO
Korėjoje lapkričio 3 pasienio 

zonoje komunistai nušovė 6 
amerikiečius ir vieną pietų ko
rėjietį. Valdžia -tepaskelbė pro-

— Bonnojo lapkričio 10 bai
gės Amerikos, Anglijos, Vokie
tijos pasitarimai dėl Vokietijo
je esančios amerikiečių ir ang
lų kariuomenės finansavimo. 
Susitarti nepavyko. Numato, 
kad vėliau tarsis.

kos politiniam gyvenimui, 
prieš ekstremizmą tiek Vietna
me, tiek prieš konservatyvųjį 
elementą respublikonų partijo
je (išskyrus Kaliforniją) .. .ši
tas aiškinimas yra jau tam tik
ros grupės norai primesti aiš
kinimą visuomenei, bet tas aiš
kinimas, kad liberalai laimėjo,

ir sykiu 
dėkingumą už visas jo pozity
vias pastangas.

Michigano lietuviam buvo ge
rai pažįstamas G. M. WUliams, 
buvęs gubernatorius, buvęs val
stybės sekretoriaus pavaduoto- 
jas. Visada šiltai buvo attinka
mi jo žodis lietuviškose iškil
mėse: “Kas bus, kas nebus, 
lietuvis nepražus”. Jį z minime 
su simpatija dabar, kai jam ne
teko laimėti senatoriaus rinki-

Neabejojamą kad. lietuviai trečiai kadencijai. Turėjo už- 
aktyviaidalyvavo lapkričio 8 leisti vietą jaunesniam; zri^u- 
rinkimuose. Jų balsai teko blikonui Perey. Sen. P. Dpug- 
tiem, karinos kiekvieno sąžinė las laikomas demokratu Mbera- 
laiko tauriausiais amerikie- lu ir visada buvo daugiau. tai 

palanlnya ;■ Lietuvos - rgMkalui 
Daugelis rezotiurijų buvo jo 
iniciatyva keliamos ir remia
mos. Jis vienas iš tų aktyvių, 
kurie rėmė ir senato rezoliuci
ją Baltijos valstybių reikalu.

į pietines vals
tijas. Hondos gubernatorium 
išrinktaą. Claude Kirk, pirmas 
respubhkonas nuo 1872. Ar- 
kansas gubernatorium išrink
tas antrasis Rockefelleris —

Saulutę poiominta spro^^ 
dinimei Arktikoje, Naujojoje 
žemėje, rūpėjo 27 praritenbė 
su sutartom taisyklėm, kadre- 
dioaktyvusMs netssKų it tavte* 
tintų ribų. Amerika betgi nori 
dėl to tylėti, kad nepfflntų san- 
tykių.

Džiugina, kad toki Lietuvai 
nusipelnę kaip šen. Kari E. 
Mundt, S. Dakotos respubliko
nas, buvo perrinktas be rimtes
nės konkurencijos; kad per - 
rinktas Rhode Island senato
rius, demokratas Claiborne 
PeU, rodęs daug iniciatyvos pas
kutiniu metu Baltijos valstybių 
rezoliucijos reikalu. Perrinktas 
ir Connecticut gubernatorius 
John N. Dempsey, dar taip ne
seniai dalyvavęs lietuvių iškil
mėse.

Pačiame New Yorke itin ma
lonu pažymėti, kad tie kongres- 
manai, kurie visada stoja už A- 
merikos išpažįstamus tradki- 
mus principus ir jups^feį tyįp 

klaidinantis, nes priešinasįrfak- Lietuvos ir kitų rm- 
taar. Chr. Se.Menttor altitai tiekomgrea«aanrir ku-

bar, kad Wfrreno komisija ne 
visą medžiagą panaudojo savo 
raportui. Krinkai non garsu 
mintį, kad prezidentas buvo nu
žudytas ne vieno Onraldo, bet 
buvo sąmokslo suka.

čiais ir sykiu Lietuvos draugais.
Tokių draugų buvo ir 89-me 

Kongrese. Daug jų ten buvo. 
Už tat palydime aną Kongresą 
į praeitį su dėkingumu už jo 
parodytą didelį palankumą, iš
reikštą ypačiai rezoliucijų for- 

^tna.Tąs faktas dar labiau ska
tino lietuvius, šio krašto pilie
čius, aktyviai dalyvauti ■ 90-to- 
jo Kongreso rinkimuose.

suminėti ir...Daily News, ku
ris spėjo, kad New Yorke lai- 
įinės O’Connor 41,6 proc.. 
Rockefelleris 39, Rooseveltas 
11,7, Adams 7,7. N.Y. Times 
pastebėjo, kad bendruosius vi
soje valstybėje rinkimų rezulta
tus teisingiausiai buvo nuspė- 
jęs R. Nixonas.

rinkimuose Winthrop (Dabar du broliai mi
lijonieriai yra gubernatoriai, du 
broliai milijonieriai — senato
riai). Išrinkta pietinėse valstijo
se ir respublikonų senatorių. 
Vertinama, kad respublikonai 
laimėjo daugiau, nei bešališkų 
stebėtojų buvo laukiama.

Tarp pralaimėjusių, bent 
New Yorke, skaičiai rodo ne 
“konservatorius”. J. Restonas 
suklaidino skaitytoją, neskir- 
damas liberalo nuo tariamo li
beralo. Addabbo, Rocmey, Kel
ly— visi jie demokratai libe
ralai ir laimėjo. Bet nelaimėjo 
tie tariamieji liberalai, kurie 
neįtilpo į demokratų -partiją ir 
pasirinko balsuoti už Roosevel- 
tą. Jie surinko pagal Times in
formaciją 519,397 balsus, o kon 
servatorius Adams 507,0%. Tri
būne vertim), kad konservato
riai padarė didelį žingsnį pir
myn kaip politinė jėga, nes 
1962 rinkimuose į gubernato
rius konservatoriai tegavo 141, 
B77, o liberalai tada 246,675. 
Trigi per 4 metus Now Yorke 
įmėiiHąO^o įBonoorvote^iai velk

Now Yorke {uos irpralenkė.

N.Y. Times atsargiai aiškina, 
kad šen. R. Kennedy prestižas 
nebuvo labai angažuotas, taigi 
rinkimai jo vardui: didesnės 
reikšmės neturi. Iš tikrųjų se
natorius buvo labai angažuotas
— New Yorke už O’Connor, 
Kalifornijoje už Browną, Illi
nois už Douglas. Visur ten pra
laimėjo. Taip pat šen. Kenne
dy, šen. Javits, majoras Lind- 
say, N.Y. Times, W. J. Tribū
ne prestižas buvo angažuotas 
už “pilietinę tarybą skundam 
prieš policiją”. Pralaimėjo san
tykiu maždaug 1 “no” prieš

; WM55k 
Iš visų apylinkių “no” persvėrė 
tik Manbattane (201,731 “no”
— 153,510 “yes”); net Bronxe

— Apsaugos doportamon* 
tss rado reikalo lapkričio 8 pa
aiškinti kM iki 1967 metų ga- tas Etertrand Russeil sugalvojo 4453 Lenkijos karininkus, 
lo Vietname amerikiečių būsią rengti teismą prezidentui John* 
500,000. Dabar esą 345,000. T>i t* Pavergtų Euro- — Maskva ir Paryžius lap- 

pos Tautų Seimo pirmininkas kričio 9 pasirašė sutarti įtaisy-
SL Korbonski pasiuntė jam raš- ti “bot line” tarp Maskvos to
tą, kad būtų geriau, jei jis su- Paryžiaus — panašiai kaip tarp

— Prezidentas LBJ kitą sa- rengtų teismą Katyno žudi- Maskvos ir Washingtono (Gal
vaitę vyks į ligoninę operacijos.' kam. Katyno miškuose 1940 ir rezultatai bus panašūs!).

— Snigo lapkričio 8, rinki
mųdieną, Montanoje, Wyomin- 
ge, Arizonoj, P. Dakotoj, Utah 
— iki Ohib slėnio. Kai kur iki 
6 colių.

mas kaip sveikas ir normalus kai Vietnamo kiaosinra. bet »' P*8*5**?’ naujasis Kong- jfiL
tesąs suka laMan į konservaty- ]je pertSHįd, bekn, 

les-, vumą. švara: J. D. Addabbo, Ecbia F.
Kelly, John J. Rooney. (Šioje 
vietoje tebus draugiška padėka 
tiem skaitytojam, kurie redak-

■ cijai skambino ir su humoru 
■“sveikino” Darbininką, kad jis

■ “laimėjo” prieš N.Y. Times!)

■ Į naują Kongresą žvelgiam 
su viltim, kad jis, skelbdamas

! visam pasauliui brangų taikos
; siekimą, dar labiau reika-

■ lauš vykdyti tos taikos tikruo-
■ sius pagrindus — teisingumą ir

. laisvę tautom, laisvę asmenim.

civilinių asmenų įvedimu į 
skundų komisiją. Balsavimas 
parodė jų esminę klaidą —mi
tingu šauklius apio peticijos 
žiaurumą jie palaikė negrę va
lios raificėjais, o patys negrai 
pasirodė na mažiau už baltuo
sius suinteresuoti saugumu, nos 
jie daugiausia nuo riaušię nu
kenčia. Balsavimas šią vadų 
klaidą išryškino.

— Rumunija Maskvos konfe
rencijoje atsisakė pasisakyti 
griežtai prieš kom. Kinijos re
žimą drauge su Maskva, nes Ru
munija daug eksportuoja į ko- 
mun. Kiniją.. *.

lomų tokiai sargybai vyresnių
jų karių.

RYTŲ VOKIETIJOJ.. — ištiki-

sutinka. “W. Journal Tribūne” nio atsargumo ir nuosaikumo 
mano, kad “rinkimai nepada- (moderation). Esą į kongresą a- 
rė perversmo. Nepakeitė viešo- tėję “pažangieji senatoriai”, “Il
sios opinijos Vietnamo reika- beralai senatoriai”. Nuo to su- 
touo “didžiosios bendruome- stiprėsią liberalų eilės, kurios 
lu ... neparodė nusisukimo ieško kompromiso ir Vietnamo 
nės”. “N. Y. Times” mano, kad karui. Tauta pasisakiusi prieš 
rinkimai tenka priimti kaip prezidento dominavimą Ameri- 
smūgis prezidento Johnsono po
litikai. Tačiau teigiamai verti
na, kad į Kongresą grįžo dvie
jų partijų sistema — jos pu
siausvyra. Ypatingai grįžimą į 
dviejų partijų sistemą teigia
mai sutiko “Chr. Sc. Monitor”.

Skyrium tenka minėti verti
nimus tokių iš N.Y. Times

(Pažymėtina, kad 1964 rinki
muose demokratai buvo paver- 
žę iš respublikonų 48).

Guburnatorių demokratų bu
vo 33, respublikonų 17. Dabar 
respublikonai laimėjo 8 nau
jus. Didžiausia rinkimų įtampa 
ir buvo dėl gubernatorių dvie
jose didžiausiose valstybėse — 
Kalifornijoje ir New Yorke. Ka
lifornijoje negalėjo nurungti 
demokrato Browno senato dau
gumos vadas Knovvlandas, ne
galėjo nurungti vicepreziden
tas Nizonas, bet triumfaltikai 
nurungė aktorius respubliko
nas konservatorius Ronald Rea-

Massachusetts valstija davė 
staigmeną visai Amerikai —se
natorium išsirinko Edward W. 
Brooke, respublikoną, negrą 
•prieš dejnokrate Peabody (1, 
682^6^^ ,8^8677? balsai), žtoinkuta^ 

likonų 187. Respublikonai lai- Tai pirmas negras senate. Chr.
mėjo 47 naujus. Gtammatorių Sc. Monitor teigiamai atsiliepia kelias į spalvų, tautybių, religk meninė kongreso sudėtis 
respublikonai turės 25; nete-

pasisakyta prieš (168,627 “no” ko dviejų Kansas;
— 325,336 “yes’). Jei galima laimėjo 10). Taigi laimėjo nau- 
pavartoti Tribūne žodį, tai čia jus 8 B naujų demokratų, ku- 
buvo visuomenės revoliucija M buvo grmįti 1964j 
prieš vietos valdžios atstovus ir dabartinių rinkimų pasiliko tik 
opinijos sudarinėtojus.

— Maskvon dabar nuvyko 

tartis dėl Vietnamo taikos Ka
nados užsienių reikalų mintote-

Papildomai apie 
rinkimu duomenis

Nt0*m_kongreso pagal 
paskutinius N. Y? Times duome-

pačiu nelemčiausiu rinkimų — Vokietijoje vietoj pasi
reiškimu. Pralaimėjo vadai traukusio kanclerio Erhardo sti- 
prieš visuomenę. Bet pralaimė- priausias kandidatas dabar mi- 
jimo priežastis nelabai sudėtin- nimas Kurt — Georg Riešin
ga: visuomenė įžiūrėjo vadų ger, kuris dabar yra Baden 
susirūpinime ne piliečių saugu- Wuerttembergo preziden- 
mą, bet laimėti negrų ir por- tas. Gerstemnaier, parlamento 
torikiečių bateus. Negrų riau- pirmininkas, atsisakė. Liko dar 
šių metu šauksmus prieš poli- du kandidatai Barzel ir Schroe- 
cijos žiaurumą vadai norėjo ap- deris.

į '
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tajam Tėvui Po šia deklaraci
ja turėtų pasirašyti v8o Lais
vojo Pasaulio lietuviai dvasi-

Skaitytojai parodė palankaus 
dėmesio. Vieni atsiliepė trum
piau, kiti plačiau. Jų atsiliepi
muose yra įdomių, originalių 
sugestijų. Tik jų visumą per
žvelgus, galima bus nuspręsti, 
kūnas mes gadinę pasirinkti ir 
kurias galime bendrom ar indi-

PLB valdyboje buvo iškeltas 
Fr. Razgaičio miciatyva (1965 
gruodžio 19 posėdyje). PLB val
dyba vH paiįĮliy save aiškią 
nuomonę, kad į Jaunime kon
gresą kviečiamas tik tetetojo

3. Iki 1967 m. pabaigos rei
kėtų paruošti ir išleisti keliąs 
brošiūras, kurios nušviestų tik-

Jm S- anksto tiek vielai, tiek 
privačiai pasisakė ti Lietuvių 
Bendruomenės primatą, už at
virą santykiavimą su Lietuvos 
gyventojais, nežiūrint jų politi
nių įsitikinimų ar jsipareigoji-

Ga vėjas nieko- nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir -.tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

o sąvoka yra 
lietuviui. Vi- 
r Jad iš.kų- 
f^hlDRiBTiei

York 36, N.Y. * TeL Clrcle 5-7711 T ■ * > - • • t j - x >

dą, kad norima jaunimą iš pa
vergtos Lietuvos kviesti.

Pirmą kartą jaunimo iš Lie
tuvos atsikvietimo klausimas

Pati, žbreniatKia -ir^atikimiauti* ĮAnRf*rik*ŲC, gurinti
daigelio metų patyrimą siunčiant „v. k

: IX>VANASr SIUNTINIUS Į USSEL / ’

tytnų skalei
“Dauguma jų buvo išauklė

ti ir gyveno JAV vakaruose. Jų
jų mintyse atsispindi Amerikos 
Vidurvakarių radikalių liberalų 
mentalitetas. Nė vienas jų įvy
kius Lietuvoje atidžiai neseka. 
Nė vienas net neskaito lietuviš
kų ERos btoteteraų. Vai yra 
linkę abstrakčiai ir “teoriškai” 
žiūrėti į lietuvių politiką.... Ki
taip sakant, jie iŠ viso nesuvo
kia lietuvių valstybės totorinfo 
ir organinio tęstinumo sąvo- visų pagrindinių patriotinio lie
kos. Atkirtę šaknis, jie tad ir tuvių jaunimo organizacųų de- 
skrajeja pedantėmis, kurdami leguoti atstovai bei pirminui- 
abstrakčias lietuvybės ir vals- kai, savo 1996 sausio 30 posėdy- 
tybingumo mintis... Gal iš da- je Chicagoje, reaguodamas į 
lies ir varesnieji yra kalti dėl skleidžiamus gandus dėl PLJK

Siuskite į Lietuvą ir SSSR -

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar šuknėlei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo komom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

(per. Betartos sportoar filmo S. Tarp netietavtškai tatfban- 
pasaoltatoe pasižymėjusius); &ų dėmesio, Lietuvai galime 
jaunimo kultūriniam aktyvu- rasti, “nebūdami šio krašto po
niui pažadinti reiktų “nušvies- litikos stebėtojais bet aktyviai 
ti jaunimui praeitį”. 'jos vykdytojais, pradedant nuo

5. Tarp nelietuviškai kriban- savo gyvenvietės, savo vals-
<Sų daugiau paramos Lietuvai Saus, savo ateito’ 
sulauksime “dirbdami nelietu- / ★
vių tarpe: jų organizacijose, 
partijose ir pan.; rašydami į 
nelietuvių spaudą; leisdami tie- kas:

£Sk>- i;-

F 1 prararaiyreą taąp raune- hbs nuotaikomis: pinigų Jaum- 
nfaą jo retortą. mo kongresą rinkti BCgnltai,

1966 sausio 22-Ž3 CIevėhnde nes neaiškūs jo tikslai. Kai tiks- 
vykuri veiksnių konferencija tai ptiniMrtanmi, tai vėk pini- 
(kurioje dalyvavo Lietuvos Dąp- gų rinkti negalim, nes nesuda- 
tomatinės tarnybos atstovas, ryta programa. Kai programa 
PLB valdyba, Vilkas, Lietuves išryškėjo, tai vėl: pinigų rinkti 
Laisvės komitetas, ALT, JAV negalim, nes neaišku, kas prog- 
LB CV, Kanados LB Krašto vai- ramą atliks. Kai buvo svarsto- 
dyba ir PLJK pirmininkas) su- mi kalbėtojai, tai v& pinigų 
sipažino r diskutavo Jaunimo rinkti negalim, nes numatyti 
kongreso parengiamuosius dar- nepriimtini kalbėtojai (dr. V. 
bus. Konferencija vienbalsiai Ramanauskas jau seniai grasė 
pritarė Jaunimo metų darbam. iŠ FK pasitrauksiąs, jei kalbėto-

PUK komitetas, kurį sudaro ju Jaunimo kongrese būsiąs pa
kviestas JAV viceprezidentas!).

sštuoois cfatffeo mėnesius 
(nuo 1965 balandžio 13 iki 
gruodžio 20) pirmoji FK surin
ko tik 510.75 doL aukų iš 
aukotojų, pastokolino 300 dol',

. L2 2-176" 
AN 8-OO6L 
ĘV 4-49S2

rūpintos visos laisvojo pasau
lio mokslo, meno ir politikos 
įstaigos.

7. Iki 1968 m. turėti profesi
niu pagrindu suorganizuotą 
centralizuotą lietuvių informa
cijos įstaigą.

3. Išleisti geriausios lietuvių 
kompozitorių muzikos ir lietu
vių rašytojų kūrybos anglų kal
ba rinkinius.

9. Dair pridėčiau tiek: visiem 
žygiam įrėminti, PLB turėtų pa
vadinti ISOfraus | metas “Lie
tuvos Nepriklausomybės” me- 
tais. Tinkama tų metų atidary
mo proga būtų Lietuvių Die
nos metu Montrealio pasaulinė
je parodoje”.

zolfadjore. Tas pats jų vadas to 
jo dėšMo# renka dr. Aritienb 
anksčiau aptarė rezoliucijų po
litinius momentus.

“Skaitytojas gal pagalvos, kad

TO 7-1575 
ES 2-4685 
FO 3-8560

PU 6-6786 
SW 8-2868 

. Rl 3-0440

sėdyje atsisakė užtikrinti, kad 
ateityje tokie žygiai nebus kar
tojami.”

PLB valdybos nariai (posėdy
je jų buvo trys: Stasys Barzdu- 
kas, Milda Lenkauskienė ir Vy
tautas . Kamantas) aiškiai paša-' 
kė, kad jokių žygių nebuvo da
rytai Tad kaip galima kartoti 
nedarytus žygius?

Trečiame punkte sakoma: “3 
Finansų komisijos darbas apri
bojamas išimtinai tik pinigų 
rinkimu.”

PLJK FK darbą, kompeten
ciją ir atsakomybę nusako PL
JK FK nuostatai. Juos sau su
sirašė ir priėmė pirmoji PLJK 
FK, o PLB valdyba tik patvir
tino. Tad sau darbą nusistatė 
ir jį išplėtė ar ajnibojo patys 
FK nariai. -

Nors pagal komisijos pavadi
nimą ir nuostatus jai turėjo 
rūpėti lėšų teikimas, tačiau 
praktiškai tuo buvo mažiausiai 

Vadyba, išid>utemi HJK pir- rįpiBamast Pasčrašiiisieji FK

322 Union Avenuų, 
7- 

JUOkAB BRtJteMSKAS, veMJm 
Didelis pMimddmes jvairię vyte|» dėgltaią, Imsi jakų, otidą 

Iventtai bei kiaritiomo pngMM

187 ORCHARD SL. N. Y.C. T«L G« 7-1133
DIDMENŲ IR MAZkteNŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų r moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės 
O SįpecMlui kernos kainos' siunčiant audinius į užaėnį

UfATERBVKY, Conn. — 905 Bank St. --------
WORCESTER, Mas*. — 174 MHtbury Street 
YOUNG$TOWN 3, Ohio — 21 FWth Avenue

čia nrfitnminiisin ar kolto** - P-re pi ui.
bolševfeą Rėptas kėslas. To-
ti grafa tup ima. Nė vienas iš f
kalbamos grupės nėra kernams- 
teošastis žmogus. Jie yra JAV ???? 5™°?^ “ .
VMtervri-TUĮ proddrtas. Vidur- 
vakarių mokyklos, ypač Chaca- 
gos roteersdtetas, padarė ty-

1B-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. DELANCET, N. Y. C. r 

Krautuvė* atviros kasdien ir sekmadieniais,
- Bskyru* fefttMHenius, vhk> 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiukai, SkratadAkai

Valiuoti BMT IžHpapt Es&k Street, keUfe ėievataitom^-"^^ 
■'Vftią,'artia iND traukiniu. D-6 Avenue iki Delancey St.

Atnneihte iį skelbimą, kuris bus įgpatingsi įDertmtrs!

_ sinę demonstraciją (panašiai
> jų

'Utiėa visai 'ori^MŠfis pastoly-1 riją), pestan-
tauti- " pan pamtrš li^nvyhę —’ pa- mii, tiabu fid »oi jte nebuvo gų išgauti kuo dm^aa dėme- 

mft patedi ir la^va jato ne- sraflaiię tinkamo dtaesio, tad 
fcrtkąrertafr pakartoti.

L’ Parnešti Ltetavos laisvės 
dridaraciją, po kairia pasirašy
tų patys žymiausi politikai, vi- 
^lūnenimnkai, dvarininkai, pre
kybininkai, menininkai, litera- kad ta enciklopedija būtų ap- 
tai, aktoriai, darbo unijų vadai 
ir kitižynnis^smeuys. šis pro
jektas būtų tarsi jaunimo peti- 

ROMAS KEZYS, Laisvės & pakartojimas, &k su to- 
būrio radijo vedėjas, New Yor- skrtumu, kad deklaraciją 

. pasirašytų ne masės tinonių,
bet raktiniai visuomenės va- 
dai> ir ji būtų įteikta ne Jung-r 
tinėms Tautoms, bet vristybių 

^^^|||| vyriausybėmis.
rX Atrinkamo turinio dekla-

CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ----------TO 1-1068
OETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue---------------V, 1-5355
GRANO RAFMOS, Mich. — 636-38 Bridge St^ N.W. GL 8-2256 
HARTFORD 14, Conn. — 200 FrankHn /Kv, tet. 233-8030,246-0215 
HAMTRANCK, Mich. — 11383 Jo*. Campau ----------------
1RVINGT0N 11, NJ. — 762 Springfieid Avė.
LAKEW0OD, N J. — 126 - 4th Street--------------------------------------
LOS AN6EL.ES 22, Caiif. — 960 So. Atlantic Bivd. _ AN 1-2994 
NEWARK 3, NJ. —- 428 Springfieid Avenue ------------ Bl 3-1797
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congres* Avė.-------------  LO 2-1446
NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 WeM 14th Street — CH 3-3005 
NEW YORK 3, fF.Y. — 3 
PAS8AI6, Nm*. — .178 N 
PATERSON 1, N J. — 9!

Boston 18, M a**,
SO. BOSTON 27, Mas*. 327 West Broadvvay 
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue 
BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue 
BUFFALO 6, N.Y. —■ 332 Fillmore Avenue

Tėvynės Sarge Nr. 1 (27) Algte- SFMMNk '
das Budreckis kalba apie tuos, 
kurtė jaunimo kongreso simpo- . ’ ■Į
riumuose stengėsi duoti “nau- ■■L 5 ~ sateKfato stiftaso Lie
jo vėjo” -- skelbi idėjas dii W*dtariaaaą
Uetuvos laisvės kitokias n«& J®81 *ww>
Betartų daugumos Parotos * | etatam ta-
praktikuojamos. “Naujo vėjo”
skelbėjai šiaip apibūdinami: ^Greg* teras ram-

>Tb ‘nanjd . W spiritus tnns. Jie jėjo į politinius sunpo- 
meivens buto ooicSlų dak- ritmus, vienam jų net modera- 
ttera Tome? Remekis. Kaip ir vo. Viskas turėjo išeiti pagal jų 
TLJK pirmininkas jis yra aka- karpau. Bendraminčiai turėjo 
flpmftų Pairtų filisteris. Apie vyrauti simpoziumuose. Tačiau 
jo asmenį sustipk grupelė jie padarė politinę klaidą, duo- 

teoretikų”, j ^itą gru- torai Šviesos -Santaros žmo- 
pę jėjo to. Algirte Avižienis J*ms /persvarą rimporinmuo- 
ir Xfaų Vyties redtoortas vy- », nes dasgetis dalyvių paskui 
teutra Gennanas. Mia jų ate- keonrotavo, kad yra pteanka- 
jo ir totesos-Snrtm potitikie- ttoi ateittaitoūų ir akademikų 

skautų, Kone yra kompetentni- 
Raimundas Mieželis ir Genius driyvauti tore ditousijose. 
Procuia. Nors daugnma jų bu- Nors jte pabarstė porų užsie- 
vo pditiaių mokdt| daktarai, nk) betartų vieną kitą neolitaa- 
bet jie buvo linkę į abstrakčią ir ateftintoką, rtsvieiupoti' 

tinto tortas buvo Santaros sko
nto. Nora taftų vo geneririinės

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko, pramogines ir biznio keliones 1 vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rąžykite 
- skanitfnlrft daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j Rytų Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Inc^
45 W.45Streėt, N.

AN6EL.ES
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Tarp dienos įvykių

Debesys, audros ir taikos pastangos S. Paulo mieste

Nuo rinkimų dėmesys tebus 
kreipiamas vėl j lietuviškus die
nos reikalus...

Vienas tokis reikalas buvo 
raštai iš Clevelando — penkių 
pareiškimas dėl motyvų, kodėl 
jie pasitraukė iš finansų komi
sijos jaunimo kongresui rengti, 
ir atsakymas į aną pareiškimą. 
Teisingai buvo pareiškėjų elg
tasi, kad savo motyvus dėstė po 
kongreso, vengdami įtakos kon
greso rengimo eigai. Teisingai 
tariasi elgęsis laikraštis dabar 
leidęs pasisakyti abiem pusėm. 
Tuos pasisakymus galima palik
ti be tolimesnio vertinimo—te
gul išvadas darosi skaitytojas.

Šioje vietoje betgi laikraštis 
norėtų atkreipti dėmesį į fak
tą, kad dirbančiųjų, visuomenei 
dirbančiųjų, skaičius nėra gau
sus. Tad mūsų pasitikėjimas pir
miausia yra pusėje tų, kurie 
dirba. Atkreiptinas dėmesys 
taip pat į faktą, kad tik dir
bantieji gali padaryti klaidų sa
vo darbuose ar planuose, ir dir
bantieji visada yra išstatyti pa- 
vojun dėl tų tikrų ar tariamų 
klaidų būt kritikuojami. Kai 
kilo pirmoji kritika bendruome
nės vadovybei, šio laikraš
čio redakcijos įsakmiai ir kon
krečiai klausiama, bendruome
nės vadovybė atsiribojo nuo 
tų veiksmu, kurie jai buvo pri
kišami. Tokis atsiribojimas 
šiam laikraščiui reiškė, kad ben
druomenės vadovybė yra teisin
game kelyje, ir jai priklauso 
mūsų visiškas pasitikėjimas.

Antras reikalas — dirban
čių įvertinimas. Visuomeninis 
darbas susilaukia teisingo įver
tinimo ir dėkingumo tik solida
rumą jaučiančioje visuomenėje. 
Solidarioje visuomenėje veikė
jas moraliai parėpiamas, kai 
jis be pagrindoMešai kaltina
mas ar nihilistiškai nusiteikusių 
asmenų niekinamas. Clevelan
do gydytojų draugijos kasmeti
nę premija už kultūrini veiki
mą šiemet bendruomenės vice

ROKITAI
(2)

Vienintelė ligonių globa (tai
gi ir maro metu) buvo tik Lie
tuvoje veikę vienuolynai. Jėzui
tai, atkviesti Lietuvon Vilniaus 
vysk. Protasevičiaus 1568 m., 
tarp kitų savo darbų (mokymo, 
apaštalavimo) rūpinosi ir ligo
niais. Garsus jėzuitų pamoksli
ninkas Petras Skarga, pirmasis 
Vilniaus Akademijos rektorius, 
1573 m. atvykęs į Vilnių, įstei
gė Gailestingumo broliją — 
Mons Pietatis ir vaistinę, iš 
kurios neturtingiems dalindavo 
vaistus nemokamai. Mirusiųjų 
krikščioniškam laidojimui jė
zuitai 1625 m. įsteigė šv. Juo
zapo Arimatiečio ir šv. Nikode
mo broliją. Tų brolijų nariai 
maro metais yra parodę nepa
prasto pasiaukojimo ir dauge
lis jų, užsikrėtę liga, mirė eida
mi savo pareigas.

O ir patys jėzuitai, kilus ma
rui, yra parodę didvyriško pa
siaukojimo- 1571-72 maro me
tais, kai Vilniaus dvasiškija iš
bėgiojo, likę mieste jėzuitai 
slaugė ligonius, laidojo miru
sius, žinoma, ir patys nukentė

pirmininkui St. Barzdukui esa
me linkę vertinti ir kaip netie
sioginį atsakymą į tuos žo
džio bei rašto gandus, kuriais 
buvo - siekiama pakirsti jo 
visuomeninį pasitikėjimą. Tai 
teisingas ir konstruktyvus vi - 
suomeninio solidarumo pa
reiškimas.

Trečias reikalas — tai veiks
mai, kuriuos vieni laiko klaida, 
kiti herojiniais žygiais. Tokis 
reikalas konkrečiai iškeltas šios 
dienos spaudos apžvalgoje. Tai 
grupė jaunesnių veikėjų, kurie 
nuėjo kitais keliais nei visuo
menės dauguma. Toje visuome
nės daugumoje laikoma klaida 
kai kurie jaunimo kongreso vei
kėjų žygiai — jų pasielgimas 
su JAV prezidento sveikinimu, 
vietos majoro atstovu, lietuviš
kų institucijų atstovais, negliža- 
vimas tautos sukilimo ar net ty
la apie tikėjimo persekiojimus 
Lietuvoje. Tai nėra tik jų as
meninis reikalas. Savo elgesiu 
jie paliko žymę visų lietuvių 
vardui valstybės ir vietos admi
nistracijoje, nors kongreso rei
kalam šaukėsi visuomenės pa
ramos — moralinės ir pinigi
nės.

Tai jau praeities faktas. Bet 
yra dalykų, kurie greitai neuž
mirštami. Ateičiai palieka tad 
viena praktinė išvada — susi
laikyti nuo visuomenės skatini
mo remti tuos žygius, kuriuos 
rengs tie patys asmens. Bent 
tol, kol išaiškės, kad jie nuo 
anų veiksmų atsiriboja.

Ketvirtas reikalas — Vliko 
kviečiamas išsikalbėjimas. Ma
ža praktika parodė, kad išsikal
bėti labai naudinga visuome
nės vienybei. Išsikalbėjimo sėk
mei viena iš esminių sąlygų 
konkretūs ir aktualūs klausi
mai. Kokius klausimus Vlikas 
su kviestiniais asmenim svars
tys, nežinom. Tik neabejojam, 
kad tai konkretūs uždaviniai 
laisvės reikalui—ne koncertan- 
tų susodinimas simfonijai, kuri 
neparašyta.

J. VAIŠNORA, MIC

jo. 1588-89 maro metais Vil
niaus Akademijos rektorius 
Garcias Alabanus paleido jė
zuitų mokinius namo. Tačiau 
kunigai ir broliai likosi tarnau
ti sergantiems ir alkaniems. Ta
da jėzuitai keturiose miesto vie
tose įsteigė maitinimo punk
tus. Jėzuitų istorikas Rostkows- 
kis rašo, kad 1624-61 m. laiko
tarpyje nuo maro, gelbėdami ki
tus, yra mirę 71 jėzuitas, kurių 
15 Vilniuje.

Neatsiliko ir pranciškonai, 
kurie maro metais, betarnauda
mi ligoniams, beveik visi išmir
davo. Taip 1567 m. maras, iš
marinęs visų vienuolynų pran- 
ciškonus-bemardinus, privertė 
panaikinti Lietuvos provinciją 
ir jungtis su lenkais.

Laikui bėgant, atsirado įvai
rių brolijų ir cechų, kurių na
riai, rūpindamiesi ligoniais, stei
gė ligonines, pirmiausia savo 
nariams. Ligoninės imta steig
ti ir prie parapijų bažnyčių. Jas 
laikė vienuoliai, brolijos, para
pijos Žemaičių vyskupijos 
1647 m. sinode buvo nutarta, 
kad kiekvienas klebonas įsteig

Ilgesnį laiką vienokiu ar ki
tokiu būdu talkinę S. Paulo lie
tuvių kolonijai, tėvai jėzuitai 
prieš trejetą metų gavo Lietu
vių Sąjungos Brazilijoje pasiū
lymą pasinaudoti lietuviškų mo
kyklų pastatais. Po ilgesnių de
rybų tėvai jėzuitai pairašė 30- 
čiai metų sutartį ir perėmė 8 
trijų pastatų vieną, patį didžiau
si, labiausiai apleistą ir dar su 
kitataučiais nuomininkais. Kol 
svetimi nuomininkai valdė di
džiąją pastatų dalį, tėvai jėzui
tai įsikūrė trijuose kambarė
liuose ir pradėjo gražų krikščio
niškai lietuvišką darbą. Nuomi
ninkam išsikrausčius, remiami 
savo provincijos iš Amerikos, 
namus gražiai atremontavo ir 
atidarė lietuviškam veikimui. 
Kolonija džiaugėsi, kad juose 
iš naujo gimė lietuviško darbo 
pavasaris.

Bet nelaimei, naujai išrinkta 
Sąjungos valdyba pradėjo tą 
gražų lietuviška darbą ir pačius 
tėvus jėzuitus iš tų rūmų krapš
tyti. Pradėta tokiu “nekaltu” 
pretekstu: esą reikalinga patai
syti kai kurie su Sąjungos Įsta
tais ir Brazilijos Įstatymais “ne
siderina” sutarties punktai. (Į- 
žvaleesnieii jau tuomet numa
tė, kad šios pastangos siekia 
žymiai toliau).

Lygiagreičiai Sąj. valdyba 
savo biuletenyje, o atskiri ios 
žmonės užsienio snaudoje (Ar
gentinos ir Š. Amerikos) pradė
jo lietuvių jėzuitų niekinimo ir 

Dainavos ansamblio šokėjos šoka Sadutę ‘‘Nemunas ž ydi” spektaklyje lapkričio 5 BrooįJyno kolegijos salėje
Nuotr. P. Bivainio

tų prie savo bažnyčios špitolę 
(ligoninę). Jose ilgą laiką buvo 
slaugomi ligoniai, tik vėliau jos 
virto senelių prieglaudomis ir 
nustojo ligoninių pobūdžio.

Atsirado ir specialių vienuo
lijų, kurių tikslas — slaugyti li
gonius: tai bonifratrai, lazaris- 
tai, šaritės. Bonifratrai, Įsteigti 
Vilniuje 1635 m. prie šv. Kry
žiaus bažnyčios, atidarė ligoni
nę, iš karto šiaip ligoniams, vė
liau bepročiams. Misionoriai, ar
ba lazaristai, kurių pirmasis vie
nuolynas Įkurtas Vilniuje 1686
m. (vėliau dar Liškiavoje) irgi 
laikė ligonines.

Nors XVI a. pabaigoje jau bu
vo Lietuvoje brolijų ir vienuo
lijų, kurios rūpinosi ligoniais. 
Buvo ir ligoninių- Tačiau kai 
imdavo siausti maras, to viso 
nepakakdavo su juo sėkmin
giau kovoti. Sveikiesiems išbė
giojus, likusieji pasišventėliai 
krisdavo kaip maro aukos. Rei
kėjo specialios organizacijos— 
vienuolijos, kurios nariai, be 
paprastųjų vienuoliškų įžadų, 
dar užsidėtų sau ypatingą pa
reigą — maro metu slaugyti vi
sų užmirštus ligonius ir laidoti 
mirusius. Tokią vienuoliją XVII 
a. pradžioje Lietuvoje Įsteigė 
Jonas Jarolavičius.
2. ROKITŲ STEIGĖJAS

Ši vienuolija sau globėju pa 
sirinko XIV šv. Roką, kuris bu
vo laikomas ypatingu ligonių 
globėju, ypač maro metu. Iš 
jo vienuolija gavo ir rokitų 

šmeižimo akciją. Pagaliau sutar
tį padavė brazilų teismui.

Tėvai jėzuitai, provincijolui 
B. Markaičiui lankantis S. Pan
tyje, dėl šventos ramybės atsi
sakė 30 metų sutarties ir ją pa
naikino. Abiejų pusių susitari
mu turėjo būti sudaryta nauja 
sutartis dešimčiai metų. Susi
tarimą valdyba turėjo pateikti 
visuotiniam Sąjungos narių su
sirinkimui patvirtinti, ar at
mesti. Bet Sąj. valdyba susirin
kimo nešaukė ir nešaukia. Vė
liau pati tėvam jėzuitam laišku 
pranešė, kad savo susitarimo su 
B. Markaičiu atsisako. Dabar 
jau daug kam tapo aišku, jog 
tikrai siekiama iškeldinti tėvus 
jėzuitus iš rūmų.

Visa tai jaudino lietuviškąją 
visuomenę ir kėlė nerimą.

Kitas dalykas, kurs dūmavo 
mūsų padangę buvo tas: nau
jai išrinktoji Sąj. valdyba pa
kaltino anksčiau buvusias val
dybas izoliacine politika ir pa
skelbė, jog dabar Sąj. durys at
viros visiem geros valios lietu
viam. Daug kas tuo patikėjo. 
Pasaulio Lietuviu Bendruome
nės biuletenis reiškė vilčių, kad 
dabar Sąjunga apjungsianti vi
sus lietuvius ir tapsianti bend
ruomene. Nemažas S. Paulio 
lietuvių skaičius, jų tarpe ir 
jaunimas, padavė pareiškimus 
Įstoti Į Sąjungą. Bet turėjo nu
sivilti. Priimami buvo tik tie, 
kurie, reikalui esant, pabalsuos 
už jėzuitų išmetimą.

vardą.
Steigėjas buvo Joniškio mies

to magistrato nario Kazimiero 
Jarolavičiaus sūnus Jonas. Apie 
jo vaikystę ir jaunystę neturi
me žinių. Greičiausia buvo tur
tingo tėvo pamokytas ir reng
tas Įpėdiniu. Tiek žinoma, kad 
jis buvo pamaldus, priklausė 
pranciškonų tretininkams ir tu
rėjo gailestingą širdį. Greičiau
sia pats buvo išgyvenęs 1657- 
60 metų marą ir matęs, kaip 
jo metu yra reikalinga pagalba, 
tad suradęs keletą savo suma
nymui pritariančių draugų, pa
siryžo Įkurti naują vienuoliją. 
Vienuolijos steigimo dokumen
te sakoma, kad “Jonas, Dievo 
pašaukimu, prieš 1710 m. ma
rą tapo šv- Pranciškaus treti- 

' ninku ir Joniškyje, atsiėmęs iš 
' tėvo savo dalį namais, žeme, 
miškais ir kitu kilnojamu turtu 
visa tai pardavęs,pinigus ap- 
vertėVilniaus fundacijai”.

Rokitų pirmasis židinys turė
jo būti Vilniuje, čia smarkiau
sia siausdavo maras, čia labiau
sia buvo reikalinga pagalba. To
dėl steigėjas pirmiausia nupir
ko šalia Vilniaus pilies miesto 
magistrato jurisdikcijoje esan
čius du sklypu: vieną 1705m. 
iš Jono ir Marijos Kelpšų už 
1000 lenk, auksinų, o antrą 
1707m. iš našlės Reginos Po- 
remskienės ir ant jų su Vil
niaus vysk. Brzostovskic leidi
mu pastatė ligoninę ir koply
čią vargšams apleistiems ligo
niams, slankiojantiems aplink

Klausimam išsiaiškinti ir 
nuotaikom praskaidrinti, visų 
katalikiškųjų organizacijų pir - 
mininkai pasirašė atsišaukimą 
lietuviškai visuomenei ir rugsė
jo 18 sušaukė visuotinį lietuvių 
susirinkimą.

(čia manome naudinga įterp
ti paaiškinimą: Kalbamieji mo
kyklų rūmai buvo pastatyti Lie
tuvos Vyriausybės parama ir 
tuometinės liet, kolonijos auko
mis, vadovaujant konsului dr. 
Mačiuliui. Sąjunga buvo įsteig
ta, kaip juridinis asmuo tai 
nuosavybei globoti ir atstovau
ti prieš Brazilijos įstatymus. To
dėl suprantama, kad kolbnija 
rūmus laiko savais, rūpinasi, 
kad jie būtų naudojami lietu
viškam reikalui. Todėl erzinan
čiai veikia pernelyg griežtas 
dabartinės Sąj. valdybos pareiš
kimas: “Mūsų turtas, ką norim, 
tą ir darome”. “Mūsų turtas bu
vo atiduotas jėzuitams” ir t.t. 
Didelė valdybos narių dalis, 
kai buvo liejamas prakaitas na
mam statyti, dar negyveno S. 
Paulyje).

Visuot. susirinkime dalyvavo 
arti pustrečio šimto žmonių 
(dalyvių knygoje pasirašė 205) 
įvairių pakraipų. S. Paulo kolo
nijoj tai yra labai gausus susi
rinkimas. Tik Vasario 16 ir Jau
nimo šventė Įstengia daugiau 
jų sutraukti. Susirinko tie žirto- 
nės, kurie rūpinasi lietuvišku 
reikalu, ir yra matomi kituose 
lietuvių parengimuose. Buvo 
nemažas skaičius ir Sąj. narių.

miesto sienas.
Rokitų steigėjas, norėdamas 

duoti savo steigiamai vienuoli
jai juridini pagrindą, kreipėsi Į 
Romą ir gavo iš šv. Pranciš
kaus III ordino Romos provin
cijolo patriarcho Liudviko An- 
toni indultą duotą 1705 ną. ge
gužės 12 d. Indulte sakoma, 
kad Jonas Jarolavičius yra pri
imtas į tą ordiną su teise ne
šioti abitą ir Įkurti eremitų 
vienuoliją, kurios nariai priva
lo bendrai gyventi — “in aliųuo 
eremitorio non errabundam Vi
tam sub poena nullitatis privi- 
legiorum”.

Naujai vienuolijai, kuri ofi
cialiai vadinasi Fratres Miseri- 
cordiae sub titulo S- Rochi (Gai
lestingumo Broliai šv. Roko 
vardu) patsai steigėjas parašė 
regulą, pagal kurią rokitai vi
sados priklausys Vilniaus vys
kupo jurisdikcijai, darys pap
rastus klusnumo, neturto, skais
tybės ir vargšų gelbėjimo ir 
maro užkrėstųjų globos įžadus, 
daromus į Vyskupo rankas. 
Nuo įžadų, reikalui esant, dis- 
pensuoja vyskupas. Jis gali kal
tus bausti, o nesitaisančius pa
šalinti iš vienuolijos. Vienuoli
jos priekyje yra generolas, va
dinamas vyresniuoju broliu. Ki
ti nariai irgi tik broliai. Vie
nuolija gali turėti ir kunigą, 
bet tik dvasiniam brolių aptar
navimui, be jokios valdžios vie
nuolijoje.

(Bus daugiau)

ir ardo lietuvių vienybę.
Susirinkimas pripažįsta, 

kad lietuviai tėvai jėzuitai bu
vo specialiai pakviesti į S. Pau
lo lietuvių koloniją, lietuviš- 

— kultūriniam bei religi- 
darbui dirbti, o neįsibro

vė čia klastingai kieno nors tur
to užgrobti. Todėl susirinkimas 
pageidauja ir prašo lietuvius 
tėvus jėzuitus tęsti toliau kul
tūrinį bei religinį darbą mūsų 
kolonijoje ir kviečia visą lietu
višką visuomenę prie to darbo 
kaip kas gali prisidėti, artimai 
bendradarbiauti ir remti jų gra
žias pastangas bei pasišventi- 
nimą.

5. Susirinkimas nori atkreip
ti Lietuvių Sąjungos Brazilijoje 
valdybos dėmesį į šį lietuvių vi
suomenės nusistatymą lietuvių 
tėvų jėzuitų veiklos reikalu ir 
reiškia viltį, kad Sąjunga, gerb
dama šį visuomenės nusistaty
mą, sudarys lietuviam tėvam 
jėzuitam tinkamas darbo sąly
gas ir leis tam tikslui ir toliau 
naudotis Dr. Vinco Kudirkos 
vardo rūmais, kurių tiesioginė 
paskirtis yra tarnauti visų lie
tuvių bendriem reikalam.

II. Lietuvių Sąjungos Brazilijoj 
reikalu

1. Susirinkimas pareiškia, jog 
Lietuvių Sąjungą Brazilijoje 
laiko visų lietuvių organizacija, 
kuriai priklausyti ir joje daly
vauti turi teisę visi lietuviai, at
likę įstatų nustatytus formalu
mus.

2. Susirinkimas aiškiai pasi
sako, kad Sao Paulo lietuvių 
kolegijoje, Lietuvos ir vietos 
lietuvių aukomis įgytas turtas, 
(kuri sudaro dr. Vinvo Kudir
kos, Vytauto Didžiojo ir Dr. Jo
no Basanavičiaus vardo rūmai) 
kuris yra Lietuvių Sąjungos 
juridinėje globoje, nėra kieno 
nors monopolis, bet yra visos 
lietuvių kolonijos turtas, skir
tas lietuviškiem kultūriniam 
bei švietimo reikalam. Į~šį tur
tą teises ir pareigas turi visi 
lietuviai, o pirmoj eilėj visa or
ganizuotoji lietuviška visuome
nė. Todėl susirinkimas kviečia 
visus geros valios lietuvius sto
ti nariais į lietuviškas organi
zacijas, ypatingai Į Lietuviu Są
jungą Brazilijoje, kurios durys 
turi būti atviros visiem geros 
valios lietuviam. .

Šias rezoliucijas pasirašė lie
tuvių visuotinio susirinkimo da
lyviu Įgalioti to susirinkimo 
prezidiumo nariai: Stasys Butri-

Kalbėtojai p. Sliesoraitis, kun. 
Šeškevičius, Šermukšnis, Vinkš- 
naitis, Vancevičius, Kutkienė ir
k. nušvietė esamą padėtį. Visi 
susirinkusieji atviru balsavimu 
(tik vienam dalyviui balsuojant 
“prieš”) vienbalsiai priėmė re
zoliucijas ir įgaliojo susirinki
mo prezidiumą jas pasirašyti ir 
pasiųsti Sąj. valdybai, revizi
jos komisijai, lietuviškai spau
dai ir kitoms institucijoms.

Jei Sąj. valdyba panorės iš
girsti visuomenės balsą, nuotai
kos pradės ramintis. Priešingu 
atveju bus šaukiamas kitas su
sirinkimas ir tariamasi, kas da
ryti. šiam eventualiam reikalui 
išrinkta komisija iš kun. J. Šeš
kevičiaus, St. Maželio, V. Tu
mo, J. šermukšnio, J. čiuvins- 
ko, . Bagdžiaus, A. Vinkšnai- 
čio ir St. Butrimo.

SAO PAULO LIETUVIŲ VI- 
SUOMENĖS SUSIRINKIMO Į- 
VYKUSIO 1966 RUGSĖJO 18, 

PRIIMTOS REZOLIUCIJOS

I. Lietuvių tėvų jėzuitų 
veiklos reikalu

1. Susirinkimas, išklausęs ei
lės pranešimų, dėkoja lietu
viam tėvam jėzuitam, kurie,ne
žiūrėdami nepalankių sąlygų, 
nuoširdžiai dirba mūsų koloni
joje lietuvišką kultūrinį bei re
liginį darbą. Jie leidžia ir reda
guoja savaitraštį “Mūsų Lietu
va”, platina lietuvišką spaudą, 
organizuoja kultūriniam darbui 
lietuvių jaunimą, išlaiko šešta
dienio lietuvišką mokyklą Dr. 
V. Kudirkos vardo rūmų patal
pose. — Šalia to, praveda įvai
riose S. Paulo vietovėse lietu
viškas pamaldas, teikia dvasi
nius patarnavimus, lanko lietu
viškas šeimas, o ypač ligonius 
ir senelius.

2. Susirinkimas viešai ir 
griežtai smerkia kelių asmenų 
sistematingą veiklą prieš lietu
vius tėvus jėzuitus, kas komp
romituoja jų . gerą vardą Aiūįų. 
kolonijoje bei kiršina lietuvių^ 
visuomenę. Tuo pačiu susirinki
mas pareiškia didelį solidaru
mą visiem lietuviam tėvam jė
zuitam bei jų Provincijolui tė
vui B. Markaičiui.

3. Susirinkimas taip pat vie
šai ir griežtai smerkia Sąjun
gos biuleteniuose bei pasaulio 
lietuvių spaudoje (“Vienybė”, 
“Naujienos”, “Argentinos Lie
tuvių Balsas”) paskelbtų straips
nių autorius, o ypatingai Joną 
Antanaitį, kuris iškraipydamas
tiesą, klaidina vietos ir pasau
lio lietuvių visuomenę, nuodija 
tarpusavio lietuvių bendravimą

mavičius, Onutė Matelionytė, 
Juozas Tijūnėlis, Aleksas Vinkš 
naitis, Pijus O. Butrimavičius.

Dailininkas Centriniame parke New Yorke Nuotr. R. Kisieliaus
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Žitkevičium pradėjom prieš me
tus Brooklyne. Baronas su 
“Įjpptaig ir bedugnėmis” nusi
tiesė sau lieptą pas amerikietį 
skaitytoją. VI. Pamojus

jo karo nuotykių romanas 
“Jjentai ir bMiignės” jau iš- 
vestas j anglų kalbą, kad & 
Zotorsko “Manyland” leidykla 
greit jį išleis ir Aloyzas pa^t* 
lys karjerą ir pas amerikiečius.

nyčios buvo pilnos pamaldžių
jų, besiruošiančių pasaulio ga
lui... Kadangi, naktis buvo la
bai skaidri, tai tas meteorų be
tos matėsi labai aiškiai ir gąs
dino net pačius drąsiausius. 
Pasibaidę arkliai kai kur sudau-

1833 m. tas ugnies Jietus la
bai išgąsdino Naujosios Zelan
dijos ir Australijon gyvento* Ha. Tie meteorai yra įvairus 
jus, o 1886 m. Siaurės Ameri- didumo: mažiausi kaip adatos 
koa rytinių pakrančių gyvento- galvelės ir dHitauai gali būti 
jai nemiegojo visą naktį. Bęš- kelių tanų sunkumo... .A.

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

si galį įgalioti aukštesnį orga
ną (PLB valdybą) ką nors skelb
ti už juos.

Gal užtektų kalbėti apie se
nus dalykus ir gandus, ieškant 
komunistinių tendencijų ten, 
kur jų nėra. Geriau imkimės 
naujų ateities darbų.

RAY’S LIQEOK STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų ... Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 UFFERTS BLVD. R1CHMOND HILL, N. Y.

. Telefonas: Vlrginia 3-3544

m. mūsų žemė savo orbitoje 
apie saulę patenka į milžinišką 
“dulkių’ ’ debesį. Tm dulkių de
besis irgi keliauja apie saulę, 
bet trunka 33 metas tol jo or
bita susiduria su mūsų žemės 
orbita. Tas. “debesis” susidarė 
senais amžiais kada Tempei be
meta, paveikta tam tikrų gam
tos jėgų, subyrėjo į mažas Pa

stangas.
Pasitikėjimą rodo surinkti 

virš 140,00 0 parašų Jaunimo 
peticijai, kuri pasisako prieš 
Lietuvos okupantą, smerkdama 
rusj komunistų kolonializmą. 
Ar užmiršo paaiškinimą pasira-

nca amerikiečių rašytojų sąjun
gą, kad ten lietuviai turėtu
mėm savo repreaentantą.

Tokia tai šiamben atomazga 
ano pokalbio, kurį su poetu L.

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės |

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Reai Estate

pamini vos vieną kitą. Toks jų 
kritikų ar knygų apžvalgininkų 
dėmesio atkreipimas | “Foot- 
bridges and Abysses” liudija, 
kad lietuvio rašytojo romanas 
vertas rimto dėmesio, ypač ir 
todėl, kad jame atsispindi ame
rikiečių mėgiama tema —nacių 
žiaurumai H pasąuL karo metu.

Kai lietuviškosios bendruo
menės gyvieji nariai džiaugiasi, 
kad lietuvis rašytojas šiltai ver
tinamas amerikietičių spaudoje 
rašyt AL Baroną pasiekė ir 
paskutinioji smagi žinia, kad 
jo romanas “Trečioji moteris” 
laimėjo 1000 doL premiją “Gie
dros” skelbtame romano kon
kurse. Bę to, AL Baronas šiuo 
metu yra ir Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirm. Regis, šis pos
tas lyg geriau tiktų kokiam 
veteranui, jau nebe kūrybai, o 
administraciniam reikalam ga-

Tel. Vlrginia 6-9519 
SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

PRANAS BRUČAS, savininkas 
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y. 
TęL VIrgūūa,6-180Q. '

(atkelta ii 2 psl j 
penkis .mėnesius ne tik kad ap
mokėjo perimtas skolas, bet k* 
visos lietuvių visuomenės, spau
dos ir organizacijų remiama su
kėlė apie 95,000 dol. Jaunimo 
taetų, Jaunimo peticijos ir 
Jaunimo kongreso reikalams. 
Ir reikia pastebėti, kad kiti bu
vusios FK nariai, nepasirašę po 
jokiais pareiškimais, labai daug 
savo darbais prisidėjo prie Jau
nimo kongreso pasisekimo ir 
lėšų telkimo

voj, sukeldami pavergtų lietu
vių širdyse didesnę viltį ir ryž
tą, nes už juos ateina kovoti 
sąmoningas ir gyvas išeivijos 
lietuvių jaunimas.

Didelį nepasitenkinimą Jau
nimo kongresu ir jo rengėjais 
išreiškė pavergtos Lietuvos o* 
kupantas ir komunistinė spau- 
dė. Jie dabar deda visokias pa
stangas sumažinti kongre
so reikšmę lietuviams ir 
suniekinti kongreso rengėjus. 
Komunistinė propaganda lietu
viams nėra efektyvi, tačiau tą 
patį efektą gadima pasiekti, kai 
niekinimo darbą ir nepasitikė
jimo kėlimą per gandus atlie
ka lietuviai iš visuomenės tar
po, dažnai dėl asmeniškų savo 
ambicijų.

PLB valdyba neskelbė anks
čiau penkių pasirašiusiųjų pasi
traukimo motyvų, nes nenorė
jo visuomenei pristatyti jų as
meniškų -nusiteikimų; darbų ir 
ambicijų. Dabar jie patys save

Reąl Estate
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, IncomeTax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, aav. 
96-96-40 8TAGG STREET OftOOKLYN, N. Y. 11206

TaManaa 8T«gg MM

mu ”.
Pasitikėjimą rodo tūkstan

čiai dalyvių Jaunimo kongrese, 
jų tarpe šimtai jaunų lietuvių 
iš viso laisvojo pasaulio. Pa
sitikėjimą rodo tūkstančiai gau
tų laiškų su patarimais, paska
tinimais, kritika, nurodymais 
ir gausiomis aukomis.

Jaunimo kongreso aidai nu
skambėjo ir pavergtoj Lietu-

Mes esame maži, tadjr erdvės plėstis yra daug! Galimybių taip pat 
netrokšta. Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnio kapitalo.

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 89th Avė., Richmond Hil, N.Y.jHI 1-6799 
6755 S. We$tem Avė., Chicago, IH.; GR 6-2242' 

LITAS duoda paskolas lengvomis Hteimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu gaŲme patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukitua procentus. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, ypač jau
niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja Šiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir bendrai Informaci
jos reikalais prašom kreiptis j New Yorko arba Chicagos įstaigas.

jas buvo tas pats jų niekina
mas PLJK komitete pirminiu- prisistatė, bandydami skleisti 
kas? Ar užmiršo paaiškinimą vėl tuos pačius senus gandus, 
pasirašiusieji . sensacingą Jūra- die sakosi, kad “ —įgaliojo 
tės Reizgytės žygį su Jaunimo PLB valdybą jai tinkamu bū- 
peticija Australijoj? Peticiją or- du painformuoti lietuvių visuo- 

mus pareiškimus bei raštus? Ar ganizavo ir parašų rinkimą vyk- menę apie iškilusius nesuta- 
pamiršo plačiai - išsiųstus savo tie patys žmonės, kūne pa- rimus..Jų nuotaikai yra bū- 
atvirukus, vadinančius Jauni- aiškinimą pasirašiusiųjų teigi- dingą, kad jie, anksčiau pri- 
mo kongresą “ko-egzistencijos mu buvo “persigavę komunis- klausę PLB valdybos sudary
si! komunistais manitestarija” tų peršamu bendradarbiavi- tam žemesniam organui, taria- 
(pasirašytus Vįądo Ramanaus
ko ir Juliaus Smetonos)? Ar pa
miršo savo užkulisinį griauna
mą veikimą, gandų skleidimą?

Savo viešu paaiškinimu pasi
rašiusieji bando sudaryti vaiz
dą, kad Jaunimo kongreso ren
gimas buvo patekęs komunistų 
propagandai persigavusiem as
menim. Tuo norima suniekinti 
Jaunimo kongreso darbus dir
busius nuoširdžius patriotus lie
tuvius. Pateikiami gandai ir iš
kraipyti faktai.

Netiesa, kad “vizito pas prof. 
Kubilių metu Jaunimo kongre
so komiteto pirmininkas atsi- Norime priminti savo skaity

tojam, kad neišsigąstų, jei jie 
pastebėtų “ugnies lietų” kada 
n«s naktį tąrp lapkričio 14-18. 
Tai bus meteorų lietus, kuris 
pasirodo gana reguliariai kas 
331/4 metai Šimtai tūkstančių 
meteorų atsimuša į mus saugo- žė vežimus ir sužeidė žmones, 
jaučią atmosferų maždaug 80 Šitie meteoru pasižymi savo 
mylių nuo žemės. Ten jie užsL nepaprastu greitumu ir mėlyna 
dega ir sudegę užgęsta maž- spalva. Kartą žmogus pamatęs 
daug 30 mylių nuo žemės pa- šitokį gamtos reiškinį niekada 
virimus. jo nepamirš.

Jei& pad.ngės bus skaidrio. ** ““ 

.vieną iš tų naktų, tai gausit 
vaizdas, kad sniegas krinta. 
Spėjama, kad tas meteorų lie
tas įvyks lapkričio 16, bet 
gamta kartais porą dienų ar pa
skuba ar pavėlina. Gali įvykti, 
kad tas dangaus reiškinys pra
eis nepastebėtas.

LIUDOS MIKULSKYTES 
jvairiųmoterišky drabraię krautu1
Krautuvėje yra <fide8s įvairių gatavų moteriukė drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bUuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moterižki dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ Woodhaven. N.Y. 11421

— TeL 849-7240 —

UGNIS Iš DANGAUS 
Meteory lietus

klausė Lietuvos Komunistų, Par
tijos C. K-to nario dėl galimy
bių atsikviesti į kongresą dele
gaciją iš sovietinės Lietuvos”.

Netiesa, kad buvo “.. .už
megzti ryšiai su FBI dėl jauni
mo delegacijos atsikvietimo iš 
sovietinės IJetuvos.” ^

Darbai kalba aiškiau ir ge
riau negu žodžiai. Viso laisvojo 
pasaulio lietuvių visuomenė, 
spauda, radio bei organizacijos 
aiškiai suprato ir rėmė Jauni
mo metų, peticijos ir kongreso 

Jei penkiems pasirašiusiems idėją, tikslus bei rengėjų pa
rūpėtų nuoširdumas ir teisin
gumas, tai jie nekalbėtų ir ne
teisingai neskelbtų, kad “. Jšio 
atsistatydinimo pareiškimo fi
nansų komisija viešai nepa- 

. skelbė dar vykstant kongreso 
parangai tikslu nepakenkti gra
žiajai pirmojo Pasaulio lietuvių šiušieji, kad^^og Jaunimo Petį- 
įMmųno koagnBSfirMŠėįH ė’ po- djos sumanj^jai ir vykdyto- 
zityviems jaunimo darbams.” 
(Citata iš jų paaiškinimo).

Ar kai kurie “paaiškinimą” 
pasirašę jau pamiršo savo ne
teisingus, niekinamus, kursto
mus, šmeižiamus ir įžeidžia-

tares Syndieate” l«6811^f b**
T‘Saturday Reriev” 1966^26,
“S.' R.- Rerominond” 19MJVJt,^ ■'dgO

taųy Journal”, 1M6R.
24 ir riša ettėkitų. Kai kurie jilĮeĮė Ue-
iš šių žurm^ yra ypač reikš- t^ ®6kvfoM6 tP0ffM «r tai 
minri, M tūkstančių knygų te-1 mieste «r kri»e starita jmna- 

~ ty&tatygą iš Amerikos...
“BarpMs yra žmogus, karį > 

domu pffffr**”, afingia staraips- 
nį “Chicago Tritone” redakt 
Cromie.

O įbes linkime vieną dieną 
AL Barimui patekti į Mid-Ame-

buvo atviras fr kiek skeptiškas. 
l?ębri86i ■ ka^I tas, nors ir 

“Draųgir premijuotas roma
nas, nėra iš geriausių, kad A- 
loyzas yra parašęs k žymiai ge- 
9Q8n$i| romanų.... Bet kad j 
išvartė į anglų kalbą, tai jau 
gerai.

Bet šiandien lyg ir pildosi 
mano pranašystė& AL Baronas 
su “Lieptais ir bedugnėms”, 
kuris an^ų spaudoje pavadin
tas “Footbridges and Abyss
es” susilaukia nemažai įverti
nimų ir rimtojoje amerikiečių 
spaudoje. Pats buvau liudinin
kas, kai vieną dieną į “Drau
go” redakciją paskambino mili- 
jonmįp dienraščio “Chicago Tri- 
bune”" knygų ■ s k yri a u š 
redaktorius Cromie ir pa
prašė rašyt AI. Baroną atvyk
ti į “Tribūne” redakciją. Po 
kelių dienų jau skaitėm dien- 
rąštyje ilgą straipsnį apie Al. linčiam laiką aukoti žmogui. 
Baroną, jo kūrybą ir paskuti- Bet, ačiū Dievui, Al. Baronas

Vytautas Kamantas
PLB valdybos vicepirmininkas 

informacijai ir jaunimui
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'4y&popiet — Paskaita.
. 9 vak.— Akademinių 

organizaciiu bendras sustaaži- 
nhnp v^kazaa su šokiais ir pro-

. . afca'Mlrf-- j2JJg—«MF- '
žs.. "J^įr* -

dykas ir skyrių pranrifenri <aš- f/mwvir tat
teta žodžiu (skyriam praneši--< u* ar aooBU. {SKynarn praneši
mų anketos prisiunčiamas iš

> 1.30 vaL popiet — Paskaita.
~ v ą^Kat popiet — Diskusijos ir 

simposiumai teoretinėmis temo
mis.

9 vaL vak. — “Eik Eik” So

S< Ariana gimna- 
ĮJriį& Ą^unponavoVytenis Va- 

syliūnas. Tą dieną buvo taip 
pai.ir ateitininkų metinė šven
tė, 1 karią atsilankė ir moki
niam kalbėjo Federacijos va
das dr. Juozas Girnius. Šv. An
tano kultūrinėje programoje 
šiais mokslo metais numatyta 
eilė koncertų. Artimiausias jų 
bus operos solisto Stasio Liepo.

11 aL ryto — Diskusinės

1:30 vaL popiet — Paskaita.
3:30 vaL popiet — Rezoliu

cijų pristatymas ir suvažiavi
mo uždarymas.

7 vaL vak. — Jaunimo me
tų užbaigimas šiaurės Ameri-

ka (Monireal), Gintautas Beres
nevičius (Toronto), Angelė ši- 
maitytė (Ctaėago),Man Ruk-
šėnas (Cteveland-Bloomington),

Ann Arbor), Marytė GaOiušytė informuojami per skyrių val
dybas ir paštu pagal turimus

_ Romas Jonis — Jonoliūkš- 
tia," Kaune gimęs lietuvis, kaip 
solistas baritonas dažnai kon
certuoja Costa Ricoje. Paskuti
nis jo gražus pasirodymas bu
vo spalio 26 Simfoniniame na
cionaliniame koncerte San Jo-

Paryžius — Vasario 16 gim
nazija), Salvinija Gedvilaitė 
(New York), Bernardas Prapuo
lenis Ąjas Zaparac-

— Balfo naujus plakatus, pa
geidaujant Balfo skyriam ir rė
mėjam, pagamino Balfo centro 
valdyba. Plakatus atspaude tė- 

. vų pranciškonų spaustuvė Broo- 
klyne, dailės darbus prižiūrėjo 
dail. P. Jurkus. Plakatai siun
čiami veltui Jie iliustruoti, yra 
anglų ir lietuvių kalbomis, 
tinka mokyklom, salėm bei baž
nyčių prieangiam.

— Dr. L. Bajorūnas, Sautfield 
Mich., federalinio didžiųjų eže
rų tyrimo centro direktorius, 
su žmona lankėsi Japonijoje. Jis 
dalyvio’ TokycP mieste įvyku- ' 
šiame jūrų inžinerijos specialis- 
tų suvažiavime, skaitė moksli
nį pranešimą ir susipažino su 
Japonijos vandens tyrimo įs- 

. taigomis.

— Lietuvię Fondo vadovybė 
iki 1968 jubiliejinių metų pa
baigos norėtų surinkti visą mi
lijoną grynais ir pasižadėji
mais. Tam tikslui yra suorga
nizuota įvairiose . vietovėse 
apie^50 vajaus komitetų bei į- 

^yotitaų- labai
gerai veikia ir jų darbais gėri
si ir džimigiasi visi LF draugai 
Bet yra komitetų, kurie ma
žai teparodė gyvybės ženklų. 
Atrodo, kad vadovybei teks kai 
kuriuos ir perorganizuoti, į- 
traukti į juos veiklesnių ir ener
gingesnių žmonių. Prie LF va
dovybės yra sudaryta ir spau
dos komisija. Milijono suorga
nizavimas būtų didingas pa

jusius studijuoti, persikraus
čiusius ar anksčiau lietuviško
je veikloje nedalyvavusius, Są
junga remiasi lietuviška spau
da, šių studentų tėvais, drau
gais ar bendradarbiais, susirū
pinusiais jų asmeniniu lietu
viškumu ir veikla lietuvių jau
nimo tarpe.

Rengimo komitetas ir centro 
valdyba kviečia visus lietuvius, 
ypatingai gyvenančius Toronto 

. apylinkėse, dalyvauti sųvažūr - suomėje veikla, 
spauda vimo programoj, ypatingai bai

giamajame vakare, šeštadienį, 
lapkričio 26 d. 7val. vak., vyks
tančiame pačioje didžiausioje 
visos Kanados salėje. Bus pro
gą įsigyti studentų spaudos, 
ypač gražiai išleistą 1965-66 
studentiškos veiklos ir studen
tiškų minčių apžvalgą, Sąjun
gos 1966 Metraštį, redaguotą 
Mykolo Drangos.

BALFUI VĖL PRITRŪKO 
PINIGŲ

Spalio mėnesyje Balfo Cent
ras turėjo 5,668 dol. pajamų. 
Bendrai šalpai buvo gauta 
3,904 dol., Vasario 16 gimnazi- 
jai 805 dol., Saleziečių gimna-

. rijai 511 doL, nario, mokesčio 
gauta 250 doL ir kitos pajamos 
sudarė 198 doL Per tą patį spa
lio mėnesį Baltas išleido 9,136 
dol. Iš tos sumos buvo sumo
kėta už 47 siuntinius į Sibirą 
ir Lietuvą 4,338 doL, 456 doL 
pasiųsta tremtinių paramai Vo
kietijon, už 53 rūbų siuntinius 
į Lenkiją sumokėta paštui 456 
dol., pašto ženklam išleista 159 
doL ir įvairių kraštų lietuviam 
pasiųsta šalpos pinigais 1,115 
dol.

Spalio mėnesyje Baltas iš- 
- siuūtė-117 įvairių .siuntimų: Ą^l

siunt į Lietuvą ar SSSR, 60 į 
Lenkiją, 5 į Vokietiją, 2 į Ita
liją, 5 maišus į Argentiną. Tarp 
tų siuntinių septyni buvo su 
vaistais ir septyni su knygom. 
Visų siuntinių vertė siekė . .
7,728 dol. Tuo būdu pinigais ir je, (Philadelphia Academy of gavo ARCT laipsnį, šalia to dar 
gėrybėmis tiesioginei šalpai spa- Music), Broad ir Lokus gatvių baigė Toronto universitetą, 
lio mėn. Baltas išleido virš 15, sankryžoje. kur studijavo vokiečių ir pran

cūzų kalbas/
Kaip solistė pasireiškė prieš 

keletą metų, dainuodama įvai
riuose koncertuose. Dalyvavo 
visoje eilėje konkursų ir laimė
jo pirmą vietą Toronte 1964 
ir 1965 CBS trientų festivalyje 
antrą vietą. Konkurso keliu ji 
pateko į Metropolitan Operą.

Žygas (Boston).
Organizaciniai klausimai, ku

rie stovi prieš studentijos akis, 
yra studentų veikla pasaulyje 
(Pasaulio Lietuvių Studentų At
stovybė, Jaunimo metais įkur
ta; Baltic Student Fęderation; 
ir kt), studentiška
(1967 Metraštis, naujai atgai
vinamos Studentų Gairės, Aka
deminės Prošvaistės), atskirų 
studentų ir skyrių veikla (ry
šiai, susirinkimai, parengimai, 
finansai), Lituanus žurnalas ir

“Teoretinėmis” temomis pa
sitarti susirinkę svarstys, kaip 
ir pernai dešimtyje tuo pačiu

Clevelande jau tampa labai garbė tenka lietuvei moteriai 
gražiu papročiu kasmet iš atei- šiemet buvo parinkta ir atžy- 
vių, atvykusių į šį kraštą ir pri- mėta Salomėja Knistautienė. Iš 
ėmusių JAV pilietybę, ^parinkti apie 2000 ateivių, šiais metais 
labiau iškilusią porą, rom^prch priėmusių JAV pilietybę, ji bu- 
gom vykstančioje tautybių šven- vo išrinkta metų prakilniąja pi- 
tėje kiekviena tauta pasireiš- liete. Gausiai susirinkusiai įvai
kiu savo "individualiais papro- rių tautybių visuomenei kalbą 
čiais. Parenkamieji asmens pri- pasakė Clevelando burmistras 
valo pasireikšti šeimyninio gy- R.S. Locher, keletą kartų labai 
venimo dama bei sumania vi- šiltai atsiliepdamas apie lietu- 

'__ i. . vių tautą.
. Jau iš eilės treti metai ši > Po gražios kalbos burmist-

PHIL ADELPHIA, PA.
si Kųų^ąstrojo pasaulinio ka7. lionė bąigfe 
ro meta. Karui baigiantis, at- nuolyno apl 
vyko į Vokietiją, iš kur 1950 
atvyko į Kanadą. Gyvendama 
Hamiltone, reiškėsi lietuviško
se organizacijose. Hamiltone 
baigė McMaster universitetą ir

A. L. Tautinės Sąjungos ry
tų apygarda lapkričio 13, sek
madienį, 3 v. popiet rengia 
Metropolitan Operos solistės 
Liliįos šukytės koncertą. Kon
certas bus Muzikos Akademijo-

000 dol. Tai maždaug yra Bal- Jaunoji Metropolitan Operos 
fo operacijų mėnesio vidurkis, dainininkė, soprano, yra gimu-

HABTFOBD. CONN.
Lietuviai susitiko su respubli - lietuvių susitikimas su
konę kandidatu į Connecticuto respublikonų kandidatu į Con- 

neetieuto gubernatorius buvo 
Hartfordo ir apylinkių lietu- suorganizuotas visuomenininko

Zigmo Strazdo rūpesčiu. Jis Po koncerto buvusiam Ėetu- 
jau ilgesnis laikas dirba respub- vių klube, 928 E. Moyamensing 
likonų partijoje. , Avė., bus vaišės solistei pa-

.J. Bernotas' gerbti. (AJ.)

gubernatorius

viai politikos srityje yra pasi
skirstę į dvi grupes: vieni pa
laiko demokratus, kiti — res
publikonus. Ir vieni ir kiti ste
bi ir balsuoti pasirenka iš abie
jų partijų geriausius kandida
tus, t.y. tuos, kurie remia lie
tuvių reikalus.

Spalio 31 lietuvių grupė 
Algimantas Dragunevičius, Zi
ta Dapkienė, Zigmas Strazdas, 
Bronius Kriščiūnas, Pranas Al
kas, Sigita Ramanauskienė, šių 
eilučių autorius ir kiti — buvo 
susitikusi su respublikonų kan
didatu į Connecticuto valstijos 
gubernatorius C. Clayton Gan- 
gras. C.C. Gengras labais re
mia mažesnes tautas, ypač lietu
vius. Pasak jo, mažosios tautos, 
tarp jų ir lietuviai, daug yra 
prisidėję prie JAV kultūros ir 
civilizacijos. Pažadėjo ir dabar 
remti lietuvių ir kitų baltiečių 
pastangas dėl Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos išlaisvinimo iš So
vietų vergijos.

C. Clayton Gengras yra Se- 
eurity Ine. Co. ir Connecticuto 
Autobusų bendrovės preziden
tas. Jis pastarąją* bendrpvę yra 
ištraukęs iŠ bankroto — jai 
grėsė varžytynės. Jis sutvarkė.

C. Clayton Gengras yra ir 
kitų reikalų rėmėjas. Pav., kai 
anais metais sudegė Marijana- 
polio vienuolyno namai, jis yra 
paaukojęs didoką sumą pinigų 
namui atstatyti.'

BALTIMORES ŽINIOS
Maldininkę kelionė Washing- 

tonan surengta lapkričio 6 sek
madienį. Vadovavo parapijos 
klebonas pfeL L. Mendelis. Iš 
viso važiavo apie du šimtai 
žmonių. Išvykę 8:39 v.r., Wa- 
shingtone aplankė prezidento 
Kennedy kapą, Marijos baziliko- akordeonistas Ka-
je prelatas'aukojo mišias. Ko- New Yorfa)

oktetas,-Jaunimo metų 
komiteto atstove Jura Gailiu- 

Atgal prie Dievo (Back to. šytė, Giedrė Galinytė. Po kon- 
God) sąjūdžio mišiose dalyvavo certo — šokiai. Pelnas skiria- 
ir lietuvių postas 154. Mišios mas Baltai.
buvo šv. Alfonso bažnyčioje lap- Veronika Radauskienė, anks- 
kričio 6 d?-8:30 v. Jas aukojo

tinę parapijos vakarienę ir ten 
praleisti maloniai laiką.

Jaunimo metę koncertas bus 
lapkričio 19 lietuvių svetainės 
didžiojoje salėje. Pradžia 7 v. 
Programoje dalyvauja rašytojas 
humoristas Antanas Gustaitis

ras S. Knistautienei įteikė atžy- 
žymėjimo lentelę su atitinka
mu įrašu. Jo kalba ir iškilmių 
nuotrauka tilpo Clevelando di
džiuosiuose laikraščiuose.

Salomėja Knistautienė uoliai 
reiškiasi lietuvių organizacijo
se, dalyvauja parapijos chore, 
skautuose, yra L.D.K. Birutės 
dr-jos skyriaus pirmininkė. Ne
priklausomoje Lietuvoje buvo 
įsigijusi lakūnės teises.

Jos vyras, Vladas Knistautas, 
nepriklausomoj Lietuvoj irgi 
buvęs lakūnas, jau antri metai 
vadovauja Clevelando karių Ra
movės skyriui. Jųrdukra Graži
na yra ateit, korporacijos Gied
ra darbšti narė. Ji su vyru inž. 
R. Kudukiu sumaniai reiškiasi 
lietuvių konservatorių klube.

Kaip jau minėta Darbininko 
71 nr., S. Knistautienę pagerbė 
ir Lietuvių konservatorių klu
bas, dalyvaujant Clevelando 
burmistrui. RJS. Locher M.

ras, kurio armonika ir dainuo
ja, ir verkia, ir juokiasi

Iš New Yorko — gerai išla
vintas Vyrų Oktetas, vedamas 
muziko Alekso Mrozinsko, 

tesnės kartos lietuvė, sulaukus gražiomis lietuvių dainomis pri- 
posto kapelionas kun. A. Dran- grafos senatvės, mirė spalio mins Lietuvą ir jos žavingą 
g“15- 29 savo namuose Patapsco gat- gamtą.

Stasys ir Katrina Bagdonai vėie- sveikata leido, da- Šokiam gros gerai žinomas 
lapkričio 5 paminėjo vedybinio įvairioje draugijose. Lekavičiaus orkestras,
gyvenimo auksinę sukaktį. Pa- nuIiūdę sūnūs vais- Tai bus Marylando lietuvių 
dėkos mišias aukojo kun. J. tinmkas daktaras Kris- Jaunimo metų atžymėjimo ir 
Antoszewski. Vaišės ___
North Point Gardens.

Parapijos vakarienė bus lap- lapkričio 2. Palaidota 
kričio 13 šv. Alfonso mokyklos 
salėje. Pradžia 5 v. Per vaka
rienę bus įvairių laimėjimų! šo
kiam gros geras orkestras. Vi
si kviečiami atsilankyti į me-

buvo Motoras ir daktaras Edvardas. 
Gedulingos mišios už jos vėlę 
aukotos šv. Alfonso bažnyčioje 

Holy
Cross kapinėse.

C.Y.O metinis balius buvo 
lapkričio 6. Dalyvavo ir šv. Al
fonso parapijos jaunimas. Lap
kričio 11 mūsų parapijos C.Y. 
O. rengia taip vadinamą “Guest 
Night”.

karta išlydėjimo vakaras, nes 
jau dideliais darbais pasižymė
ję lietuvių tautai Jaunimo me
tai arti pabaigos.

Nadas Rastenis

mūsų jubiliejinių 1968 metų

skelbimo 50 metų sukakties.

Kristaus Karaliaus šventę šv. 
Kazimiero parapijoje paminėjo 
ateitininkai moksleiviai ir Lie
tuvos vyčių 26 kuopa drauge. 
Organizuotai dalyvavo pamaldo
se. Vėliau parapijos salėje bu
vo pusyčiai, kuriuose dalyva
vo parapijos klebonas kun. J. 
Jutkevičius ir Putnamo seselės 
M. Imelda bei M. Dominika. 
Pusryčių metu kalbėjo Pr. Pau- 

j liukonis, kun. J. Jutkevičius. 
Su jaunimu sto- Moksleiviai ateitininkai atliko 

jo darban ir Baltimorės lieta- trumpą deklamacijų pynę. Prie 
viai. Kai rengėjai darė planus 
ir susižinojimus, tai Lietuvių Sa
lės Bendrovės valdyba padaili- Dabrilienė, M. Pauliukonienė, 
no, pagražino ir mažąsias sales E. Pauliukonienė, šermukšnie- 
ir pačią auditoriją. - - — ~
*' Koncertas įvyks šeštadienį, 
lapkričio 19, 7 vaL vak. Lietu
vių namo auditorijoje, 851 Kol
itas Street, Baltimore, Md. Įžan
ga 3 dol. Pelnas skiriamas Bal
tai.

Daug garsenybių iš daugelio

Jonas Obelinis

JAUNIMO METŲ 
KONCERTAS BALTIMOREJ
Prašvitus šių metų pavasa

riui, Marylando lietuvių jauni
mas sujudo, sukruto rengti Jau
nimo metų atžymėjimui didingą 
koncertą.

pusryčių parengimo ir sutvar
kymo savo darbu prisidėjo M.

' nė ir St Stanelienė.
Liet. Bendruomenės 

apylinkės susirinkimas
spalio 30 šv. Kazimiero parapi
jos mokykloje. Kun. J. Jutkevi- 
čius kalbėjo apie reztdiuci jų ko
misijos darbus, apie savo kelio
nę po Europos kraštus. Po pas-

vietos
buvo

pasivaišinta kavute.

Tradicini LB vakarienė bus 
lapkričio 19 7 v.v. Maironio par
ke. Vakarienė bus su koncer-

> IŠ Bostono dalyvaus jauna 
gražuolė Giedrė Galinytė ir įdo
mus rašytojas, linksmintojas 
Antanas Gustaitis.

Iš Clevelando atvyks Jauni
mo centro vaidybos narė Jūra tu. Kazimieras Jakutis, operos 
Gailiušytė ir sveikins dalyvius solistas, atliks koncertinę dalį. 
Jaunimo metų proga. Jis yra kilęs iš Worcesterio.

Iš Philadelphijos — garsus a- Pr.

ceto Šlapelio ir Onos Karibu- 
tienės sesuo, spalio pabaigoje 
iš Lietuvos atvyko į Los Ange
les, Calif. Julija paskutiniu tai
ku gyveno Kupiškyje ir dirbo 
pašte. Apsistojo pas Kaributus.

— Pulgio Andriulio rinkti
nius raštas dviejuose tomuose 
žada išleisti Liet. Enciklopedi
jos leidėjas J. Kapočius.

įpėdiniam. 1939 metais Perth 
Amboy, NJ., mirė Jonas Mila-

se, Panevėžio ap^rityje, gyve
nančiai žmonai, Karolinai Ba- 
ganienei, ir dukteriai Veronikai 
Baganytei. Jos pačios, arba jų 
adresus žinantieji, malonėkite 
rašyti Lietuvos Generaliniam. 
Konsulatai New Yorke: Consu- 
late General of Lithuania, 41 
West 82th Street, New York, - 
N. Y. 10024.

— Lietuviu grafikę reproduk
cijas sveikinimo atvirukų for- 
rria išleido Gabija. Tinka šven
tiniam ir sukaktuviniam sveiki
nimam bei kasdieniniam susira
šinėjimui. 12 skirtingų atviru
kų komplektas* su vokais . 
1.10 <fol. Gabija, 87-85, 95 St, 
Woodhaven, N.Y. 11421.

nuolaida iki 90 proc. Sąrašai 
išsiunčiami parašius šiuo adre
su: Gabija. 87-85, 95 St., Wood- 
haven, N. Y. 11421.



Ivų moters rūbe ar 
tėj jo nepuošia, o tik

iš madų specialistų ir publikos. 
A^ asmeniškai, sutinku su tais,

link ilgesnių sijonų. Nedaug 
.tegalima . trumpinti sijonus - ir 
juos dar vis vadinti sijonais — 
kas kyla aukštyn, turi kristi Že
myn., Buvo paleista keletas

** ** P**“8* **

*«w 
metalinių Mgų dirtas uip»- "T J~ F»* •>» *
kaly. Dior naudoja Atig tap nąt .. . T szųstos tteša^ į nmnus. Kaina
' ' Lc u__ZiT c* i * ryškės juosmuo. Diržai neturimedžiagos berečių. St Laurent < . lhlrtrf x„_. tvpl.00 ir ISO doL Didumai
dalį savo drabužių “puošė” vi- buU.*smaug1’ ** huos1’ nuo 10 ligi 18,.didesnių Šuo 
nių gaivomis, kas susilaukė di- niai Juosi* kūn3- metu dar nedarė. Norint iškar-
delio dėmesio spaudote, tačiau Atsargiai, nedrąsiai Paryžius ttefitogniai nusipirkti, rai
ne visada nalaStfu komentaru žen«ė pirmuosius žingsnius apsilankyti Singer eentrmė-

skry
Kennebunkporte; prie

dalį savo
nių galvomis, kas susilaukė
delio dėmesio spaudoje, tačiau , Atsargiai, «■«*--,-
ne visada palankių komentaru pirmuosius

- iš madų

tyno 
•\ ,dtehai

"J Sakoma, jog Paryžiuje su ži- 
s - buriu nerasi poros juodų pirš

tinių. Juoda dar vis nemadoj, 
išskyrus vąkarui juodą aksomą, 
kurio matėsi St Laurent Car- 
din, Balenciaga ir Chane! salio- 
nuose. Juodo aksomo siauros, il
gom rankovėm balinės suknios 

' buvo puoštas akmenimis nu- 
■ sagstytomis sagėmis, diržais ir

— ’ sagomis. Kai kurios suknios sa-
vo stiliumi priminė viduram
žius. Bendrai, daug naudojama

. blizgančių sagų ir diržų. Plunks
nas, ypatingai Štrauso, dar vis 

... tebenaudojamos vakarui, Balen- 
ciagosštraušdplShksnųvaka- 
rinis rankinukas buvo vienas iš

2 naujausių Paryžiuje, jo kaina
— 700 dol. Taip, mano mielos, Ba-
— lenciagos rūbai ne mums, ta-

Mirė Relė jmkynienė
Po neilgos ligos, spalio 25 

Newburyport, Mass., mirė Ro
žė Savukynienė, sulaukusi 78 
m. amžiaus. Spalio 10 turėjo 

- tulžies operaciją. Keletą diępų 
po operacijos gdna gerai jautė
si, bet vėliau sveikata pasilpo 
ir per 11 dienų ligonė daugiau
sia tik miegojo. Po iškilmingų 
gedulo mišių Immaculate Con- 
ception bažnyčioj palaidota spa
lio 27 St Mary kapinėse. Nu- 

. liūdime liko vyras Jonas Savu
kynas ir trys sūnūs: dr. Juozas, 
New Canaan, Conn., dr. Vincen
tas, North Andover ir Jonas, 
Potomac, Md., jų šeimos ir sep
tyni anūkai.

Velionė buvo, gimusi 18 88 
gegužės 27 Lietuvoje, Nemu- 
naičio. parapijoje, Alytaus ap
skrity. Atvyko į Ameriką 1910. 

' Už Jono Savukyno ištekėjo 
1920 spalio 23. Užauginę ir iš- 
auklėję tris sūnus, kartu išgy- 

7 veno 46 metus ir dvi dienas. 
' Lietuvoje liko veltenies sesutė, 

broliai ir brolvaikiai. Savo gi
minėm į Lietuvą ji dažnai pa
siųsdavo siuntinių, neužmiršda- 
ma į vargą patekusių. Velionė 
buvo ne tik gera šeimos moti
na, bet taip pat uoli katalikė ir 
bažnytinių reikalų rėmėja. A.a. 
Rcžės Savukynienės mirtį ir 
itidotuVes aprašė ir vietinis 
laikraštis “The Daily News”.

ginti vienokiu ar kitokiu /būdu, 
kaip antai, ligi pusės blauzdų 
apsiaustai su trumpomis sukne
lėmis ir auliniais batais, šį bū
dą naudojo Balenciaga, Dior, St. 
Laurent ir Mme. Grės. Taip 
pat buvo mėginta pailginti sijo
nus naudoujant nelygias jų a- 
pačias, būtent, vienas šonas il
gesnis už kitą arba priekis 
trumpesnis už užpakalį ir t. t 
šis antrasis būdas yra taiko
mas vakarui, ir tokių sijonų tu
rėjo Dior, Grės ir Balenciaga. 
Dienai skirtuose sijonuose be
veik visur matėsi keliai, išsky- 
rus Mme. Grės, kuri turejo pri
dengtais keliais drabužių ir tru
putį trumpesnių, bei Baiencia- 
gą, kurio visi drabužiai tik tik 
pridengė kelius. Atrodo jog 
Balenciaga nepripažįsta ultra - 
trumpų sijonų. Jis niekados 
perdaug nesiskaitė su populia
ria madų kryptimi, bet keliavo 
savo keliu, gi visi kiti anksčiau 
ar vėliau sekė jo pėdomis.
Kosmetika

Bėda nešlakuotoms — šla
kuoti veidai bus madoj! šla
kais susidomėjo visos žymesnės 
kosmetikos firmos kaip Char
les of the Ritz, Revlon, Faber- 
ge, Max Factor ir kitos. Pary
žiuj natūralūs šlakai yra paryš
kinami arba tiesiog užpaišomi. 
šlakai, šimtmečius stropiai sle
piami ir naikinami, dabar virto 
papuošalu. Būk tai moteli jau
nina, esąs natūralaus grožio pa
žymys. Taigi tos, kurios norės 
atrodyti natūralios, “nedažy
tos”, pilnos jaunystės grožio, tu
rės atrodyti kaip Huckleberry 
Finn!

Newarię NJ. — Vietas Lie- . 
tavos vyčių 29 kuopa spalio 8 
turėjo mėnesinį susirinkimą šv. 
Jurgio salėje. Susirinkimą mal
da pradėjo pirm. Kazys Sipaila.

Išrinkta nauja valdyba: pirm. 
Kazys Sipaila, vicepirmininkai 
Jack Remeika, Edward Schmidt, 
sekretoriai Miss Joan Yankaus- 
kas ir Mrs. Eva Coli, iždininkas 
Peter Podgalsky ir iždo globė
jai Walter Sharon Jr., Ralph 
Radisch.

Į pirmą vyčių laipsnį pakelta 
Miss Joan Stulpin, į antrą — 
Mrs. Helen Radish ir Ralph 
Radisch.

Susirinkimas baigtas Lietu
vos vyčių himnu ir malda.

Šių eilučių autorius ir kartu 
vyčių 29 kuopa nuoširdžiai „svei
kina šv. Jurgio pašalpinę drau
giją, kuri švenčia 75 metų su
kaktį. Dauguma vyčių yra šios 
draugijos nariai

Kitas kuopos susirinkimas 
bus lapkričio 11 šv. Jurgio sa
lėje. F, V.

MEW HAVEN, CONN.
Misiūnas, Yale uni- 

studentas, skaitys pa- 
paskaitą Liet Stud. 
suvažiavime Toronte.

Romas 
versiteto 
grindinę 
Sąjungos
Suvažiavimas bus Padėkos die
nos savaitgalį.

LK Motory s-gos 33 kuopos 
auksinis jubiliejus numatomas 
minėti balandžio 16. Posėdžiau
ta spalio 18 ir aptarti jubilie
jaus reikalai, pasidalinta dar
bais. Kitas kuopos susirinki
mas turėjo įvykti lapkričio 20, 
bet dėl L. šukytės koncerto Wa- 
terburyje atkeltas į lapkričio 6. 
Po posėdžio pirmininkė M. Jo- 
kubaitė pavaišino kava. J. šil- 
kienė pasveikinta gimtadienio 
ir vardinių proga. Spalio 23 
kuopos su šeimomis dalyvavo 
New Britaino sąjungiečių vaka
rienėje.

Jurgis Kisielius, jaunas vy
ras, buvo sunkią! susirgęs ir

BRIDGEPORT, CONN.
....Kleb. kun. P. Pranskus su
grįžo iš Europos, kur praleido 
savo atostogas.

Mirė: Jonas Kramanauskas, 
Feliksas Karalius, Marijona A- 
nUšauskienė, Marijona Tarnu - 
šiūnienė. Visi buvo ilgamečiai 
parapiečiai, parapijos rėmėjai.

Kristaus Karaliaus šventė bu
vo paminėta per lietuviškas mi
šias.

Balinricai šiemet savo sūnų 
išsiuntė į pranciškonų rimnari- 
ja Kennebunkporte, Maine. O.

Auksinis jubiliejus
Prieš penkiasdešimt metų 

(1916), kai buvo pastatyta sa
va bažnyčia Harrisone, įsikūrė 
ir. šv. Vardo draugija. Per tiek 
laiko draugija daug nuveikė. Ji 
ne tik stiprino lietuvių religi
nį nusiteikimą, bet kartu ir 
skatino visuomeninę veiklą. 
Draugija daug pasidarbavo sta
tant Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centrą, žinomą viso
je apylinkėje, daug prisidėjo ir 
prie naujosios bažnyčios staty
bos.

Auksinis draugijos jubiliejus 
minimas lapkričio 20, sekma
dienį. Iškilmingos padėkos mi
šios bus 11:45 parapijos bažny
čioje. Minėjimo akademija su 
kalbom ir sveikinimais bus 2 v. 
popiet Liet. Kat Bendruome
nės centre. Bus pagerbti seniau-

KEABNEY, N. L 
si nariai, išdalintos knygelės, 
kur gana plačiai išdėstyta drau
gijos istorija. .

Balfo-vajus
Keamy-Harrison Balfo sky

rius, susitaręs su parapijos 
vadovybe, šią savaitę paskelbė 
Balfo vajų. Bus renkami dra
bužiai ir piniginės aukos. Pats 
Balfo centro reikalų vedėjas 
yra pasižadėjęs atvykti į Kear- 
ny ir parodyti filmą bei tuo pa
čiu tarti žodį apie Balfo dar
bus. Parengimas bus parapi
jos salėje. Tiksli data bus pa
skelbta vėliau.

Lietuviška spauda
Knygų lentynoje prie bažny

čios gaunamas ir Darbininko 
laikraštis. Tačiau žmonės jo ma
žai teišperka. Pagalvokime, 
kaip būtų gūdu, jei nebūtų lie
tuviškos spaudos. Paremkime 
ją. Kas norėtų laikraštį užsisa
kyti, mielai patarnausiu. Kreip
tis į Juozą Mėlyni 6 Davis Av., 

. Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Centras, Kearny, N J.

.„.J. Mėl.

vos neteko regėjimo. Jau gero
kai pasitaisė, bet dar gydyto
jai vis prižiūri. Jo mamytė yra 
čia gimusi, gerai kalba lietuviš
kai, dalyvauja bent keliose or
ganizacijose. Yra našlė, kuriai 
sūnus daug pagelbėjo.

Juzė ir Stasys Ramanauskai, 
iš Chicagos, važinėdami po Ka
nadą ir JAV, aplankė New Ha- 
vene savo draugus. Iš čia išvy
ko apžiūrėti Nėw Yorko ir Wa- 
shingtono. T

Stasė Tamulienė mirė spalio 
26. Velionė buvo gera lietuvė, 
mėgo vaidinti, trisdešimt šeše
rius metus išbuvo LKM S-gos 
33 kuopos nare ir vicepirmi
ninke. Kelerius metus sirgo šir
dimi. Palaidota spalio 29.

Mirė kteb. kun. A. Zanavi- 
čiaus sesuo, gana sunkiai sir
gusi. Palaidota Spalio 26.

J. šaulio pastangomis iš 
New Haveno buvo suorganizuo
tas autobusas į “Nemunas žy
di” spektaklį New Yorke.

N. Metų sutikimą, kaip ir 
anksčiau, rengia Liet. Bendruo
menė. Užsakyta naujai atre
montuota salė, gautas geras or-

ŽINIOS Iš NASHUA, N. H.
BąHą skyriam kortavimo va- Susivienijimo 228 kuopai ir A. 
r^is įvyko šv. Kazimięro lie- L.K. Moterų sąjungos 58 kuo- 

" pai. ;
Mikalina Karstokfent, gyv. 

48 Worcester St, mirė spalio 
22, sulaukusi 78 m. amžiaus. 
Iškilmingai palaidota spalio 
24. Gedulo mišias aukojo kle
bonas kun. J. BuceVičius, M.S., 

• a asistavo kun. A- Vainauskas ir 
kun. R. Davis. Liūdesy, liko sū
nus Jonas, dukros Julia ir Le- 
nia, anūkai, proanūkei ir daug 
giminių. Velionė priklausė šv. 
Onos ir Apaštalavimo draugi
jom.

Antanina T. Jasalevlčieni, 
gyv. 479 Broad St, sulaukusi 
74 m. amžiaus mirė spalio 24. 
Iškilmingai palaidota spalio 27, 
Gedulo mišias aukojo kun. Ka
zys Rūkas, M.S., iš Hartfordo, 
Conn., asistavo kun. A. Vai
nauskas ir kun. R. Davis. Solo 
ir duetu giesmes ir mišias gie
dojo velionies giminaitė Ona 
Olshewsky (Sabaliauskaitė) ir 
varg. Jonas Tamulkmis. Paliko 
liūdesy sūnus Stasį ir Rudolfą, 
dukrą Virginiją, 10 anūkų, 1 
proanūką, brolį Edvardą, Nas- 
hua, N.H., ir brolį Stasi Lietu
voje, seserį Moniką ir daug gi
minių. šiose laidotuvėse daly
vavo daugiausia žmonių nuo 
a.a. teisėjo B. Degėsio mirties.

ą.*x&rcus |vy&o AKinuęro iw*
į į tuvių parapijos salėje pereitą 
; mtoesl Pelno padaryta 77.47 
£ <?oL Kleb. kun. Juozas Bucevi- 
£ čkts salę davė nemokamai ir 
į 'prisidėjo prie parengimo. Prisi

dėjo ir kun. Adolpas Vainaus- 
kas. Parapiečiai nuoširdžiai pa- 

- rainė aukomis.
PhyHis ZaHuskovrski -šiomis 

dienomis minėjo gimtadieni. 
Jos mamytė Elsie Jacoues (Bag
donaitė) suruošė pagerbimo vai- 

' šes. Phvllis eavo daug sveikini
mu ir linkėjimų.

Pranas Syryalis, gyvenęs 30 
Summer St. sulaukęs 64 m. 
amžiaus, mirė spalio . 24. Su 
egzekvijom ir gedulo mišiom iš
kilmingai palaidotas snalio 27. 
Mišias aukojo kun. R. Davis M. 
S., asistavo kleb. kun. J. Buce- 
vičius ir kun. A. Vainauskas. 
Paliko liūdesy brolį, Juozą, tetą 
ir kitas gimines.

Petronėlė LiuHcienė, gyv. 8 
Tyler St, mirė spalio 19. sulau
kusi 80 m. amžiaus. Iškilmin
gai palaidota spalio 22. Gedu
lo mišias aukojo kleb. kun. J. 
Bucevičius, M.S. asistavo kun. 
A. Vainauskas ir kun. R. Davis. 
Paliko liūdesy sūnų Domininką, 
dukrą Stase ir daug giminiu. 
Velionė priklausė lietuvių R.K.

A. Lipčienė

Los Angeles, CaliL 
....Nesustojančio aktyvumo or
ganizacija — tai Los Angeles 
Dramos sambūris, savo tarpan 
sujungęs apie 30 asmenų, veik
liai pasireiškiančių lietuviškoje 
scenoje. Bent pusę sambūrio 
narių sudaro jaunimas. Tuo 
Los Angeles Dramos sambūris 
gali tikrai didžiuotis.

Neseniai įvykęs literatūros 
vakaras gyvai parodė, kokį mil
žinišką darbą 'tarties .ir dailaus, 
žodžio perteikimo atžvilgiais at
liko sambūrio , režisorė D. 
Mackialienė. Lygiai puikūs yra 
ir kiek vyresnės kartos sambū
rio nariai Visi sambūrio pa
statymai yra kuo nors ryškūs,

BaisogaDečių klubo narei
AJk. Benai VaRusaitytei-POVILANSKIENE!

m rtMJ. dukrai Elvyrai, žentui Stasiui Liogiui, broliams: 
kun. dr. Stasiui, Juozui su šeima, Lietuvoje likusiem bro
liams, seserims ir pamotei bei kitiems garinėms reiškiame 
mūsų gilią užuojautą.

BAISOGALIECIŲ KLUBO NARIAI

Prandškoną prov’ncijoliį 
suvažav'fflas

Amerikos ir Kanados pran
ciškonų provincijolai spalio 24- **“ 
28 buvo susirinkę į savo meti- • SAULĖTOJE FLORIDOJĘ 
n| suvažiavimą Reginos mieste Jonas Karvelis, žinomas vi- 
— $askatchewano srity Kana- suomenės veikėjas ir stambus 
doje. šis suvažiavimas kartu aukotojas lietuvių reikalam, at
buvo ir studijų dienos. Įvairių vyko į Miami Beach praleisti a- 
sričių pranciškonų ordino eks- tostogų. Su juo drauge atva- 
pertai skaitė paskaitas bei in- žiavo ir jo kaimyiiai.

Miami Balfo skyrius Vasario pirmininkauja
16 gimnazijai išsiuntė 3 dėžes * 1
antklodžių — 24 visai naujas ir 
24 vartotas (tarp jų 4 elektri
nės antklodės). Balfo skyriaus 
iždininkas Walter Zeess į Vo-

mušta iš vadinamos? “teatro 
chaltūros”, kada žmonės ištrau
kiami scenon arba tik juokin
ti, arba nežino kur dėti savo 

„rankų. Dabar ruošiamas įdo- 
mus pastatymas. Jam sambūrį 
užangažavo SLA Los Angeles.

A.A. Inž. KAZIMIERUI FUSNIKUI

mitus, žmoną Adelę, dukraš: Oną. Veroniką su šeimomis, 

brolį Petrą, BateogolIeČių klubo v-bos narį, Lietuvoje te

geria: Kostsnciją, Eleną bei jų šeimas ir kitus artimus 

gimines užjaučiame ir liūd’me.

BafeogitliečiiJ klubo narte!

. strukcijas. Pagrindinė tema— 
pranciškonų vienuolijos atnau
jinimas Vatikano susirinkimo 
dvasioje, šiame suvažiavime da
lyvavo Ordino generalinis vy
resnysis T. Konstantinas Koser 
iš Romcs ir 14 provincijolų, at- kietiją visa pasiuntė Canadian 
stovaujančių grynai amerikie- Gulf Line laivu per naują Dod- 
čiu ir tautinių mažumų pran- ge Island uostą. Tikimasi, jog 
ruoniškom grupėm. Lietu- gimnazija siuntinį gaus per 4- 
viam pranciškonam atstovavo 5 savaites.
prov. T. Leonardas Andriekus, 
O.F.M. Pavasarį Romoj įvyks vi
so pasaulio pranciškonų suva
žiavimas, kuriame bus - patvir
tintas naufos knnstituciios ir 
renkamas generalinis vyresny-

I sis.

A. Devenienė. .Jau ilgesnį lai- 
ką gana konfidencialiai rengia
mam šiam pastatymui, buriami 
dalyviai, dauginamas tekstas, 
planuojamas sceninis veiksmas. 
Veikalas yra gana plačiai Žino- 
nua ir netrukus bus paskelbtas 
spaudoje. . "/

Balfo ir SLA skyriai yra nuo
latiniai sambūrio kvietėjai. Gal 
būtų kvietusios ir kitos organi
zacijos, pav., kvietė vyčiai ir ki
ti, tačiau sambūris per metus

Floridoj jau noksta apelsinai, 
kurių sunka vilioja ne tik bi
tes, bet ir mūsų tautiečius. Šie- . . . 
met žada būti labd aras apel- apsiriboja trimis esminiais pa
šinų derlius. Jau dabar smul- statom” •?. kurie visad sutrau- 
kesni vaisiai krautuvėse perka- kia pilną salę žiūrovų.
mi po vieną centą. J.N. Br, And.

SVARBUS PRANEŠIMAS , , 
siunčiantiems ŠVENČIŲ DOVANŲ SIUNTINIUS gimi
nėms Sovietų Sąjungoje. 10% nuolaida visiems 

Populiaraus standarto ir specialiai šventėms

MAISTO SIUNTINIAMS
Ta nuolaida jau veikia. Reikalaukite asmeniškai arba raš
tu musų specialių Maisto katalogų, kuriuose rasite 22 po
puliaraus standarto siuntinius.

Specialūs švenčių maisto siuntiniai:
No. I ŠVENTINIS $34.00 —dabar $30.60

I. SovietiSkas šampanas 0.8 litro
- . 2. Vjmai “Porivine” arba “Madeira” 0,75 litro

3. Degtinė “Stoličnaya” 0,5 litro
4. Vynas sausas “Cinandali” 0.75 litro
5. Armėniškas konjakas 5 žvaigždėmis 0,5 litro
6. Salami — rūkyta
7. Vėžiai 220-245 gr. 1 dėžutėj
8. Juoda terškėto žuvies) ikrą 56 gr. 1 dėž.
9. Marinuoti agurkai dėžėse 500 gr. dėž.

10. Sausainiai 500 err.
II. ftr»k'»’ediT>is»i saldainiai "Trv'eli”

No. 2 MAŽA DOVANA $25.00 — dabar $22.50
1.* Armėniškas konjakas 5 žvaigždėmis 

Juoda terškėto žuvies) ikrą 1 dėž. 56 gr. 
Vėžiai 1 dėžutė 220-240 gr. 
Kavos milteliai 1 dėžutė 50 gr. 
šokoladinių saldainių mišinys dėž. 400 gr. 
Sodietiškas šnrnoanas 0.8 litro 1 bonka

2.

4.
5.
6.

No. 3 GASTRONOMINIS $31.00 —dabar $27.90
1. Degtinė stoličnaja 0,5 litro 1 bonka
2. Vynai “Portvine” arba “Madera" 0,75 Htro
3. šprotai alyvos medžių alyvoje 350 gr.
4. Kipišta salami (farsh) 250 gr. 1 dėž.
5. Marinuoti agurkai dėžutėje 500 gr. 1 dėž.
6. Rūkyta salami
7. Cigaretės šu filtrais “Novost” po 20 pakel.

■į < 8. šokoladiniai saldainiai “Miška-Kosolapi”
9. Raudona žuvis pamidorų sunkoje 350 gr. dėž

10. Vėžiai 220-240 gr. dėž.
11. Juoda terškėto žuvies) ikrą 56 gr. dėž.
12. Rūkyta kiaulienos nugarinė arba bekonas
13. Olnndu sOris : <

1 bonka
1 bonka
1 bonka

2 bonkos
1 bonka

1 kg.
3 dėž.
4 dėž.
2 dėž.
1 dėž.
1 k~.

2 bonkos
2 dėž.
2 dėž.
3 dėž.
2 dėž.

2 bonk.
2 bonk.

1 dėž.
2 dėž.
2 d ėž.
1 kr.

10 pakel.
1 kr-

2 dėž.
1 dėž.
2 dėž.
1 kg.

No. 4 DOVANOS PRIE ARBATOS $26.00 — dabar $23.40
Arbata **Ceylon” arba "India” 50 gr. pakel. 
Vynas “Kagor” 0,75 litro 
Vyšninis likieris 0,5 litro 
šokoladas “Lux” 100 gr. plyt, 
šokoladiniai saldainiai “Stratosphere" 
šokoiadėlių rinkinys 400 gr. dėž. 
Katame! saldainiai "Vėžių kakleliai"

2.
3.
4.
5.
6.
7. . ______
8. Sausainiai “Moe liubimoie” 500 gr. dėž.
9. “ *..................

10. Kondensuota saldinta grietinė 400 st. dėž.
11. Marmeladas — parinktas 850 gr. dėž.
1? Rsvns —50 rrr. dAž

Gabalinis cukrus

Krtvos 50 <rr. dšž

1 bonka
1 bonka

2 plyt.
1 kg.

1 dėž.
0,5 kg.
2 dėt.
1 k«r.

2 dėž.
4 dėž.
5 dėt.

No. 5 GROSERINIŠ PASIRINKIMAS $26.50 — dabar $23.85
1. Kvietiniai miltai
2. Grikių kruopos
3. Ryžiai
4. Lydytas sviestas 450 gr. dėž.
5. ~ ---------------- ----
8. ______
7. Kondensuotas saldintas pienas 410 gr. dėž.
8. Cukrus smuikus
9. Natūralūs medus 800 gr. dėž.

10. Makaronų produktai 600 gr. dėž.
11. ' Troškinta kiauliena 338 gr. dėž.
12. Saldainiai **MUka Kosoiapiy”

ir 
neribotas pasirinkimas pageidaujamos kokybės produktų 
ir neribotas kiekis svorio pagal mūsų maisto produktų są
rašą iš kurio jūs patys sudarote savo užsakymą. IkišioH- 
niai $5.00 kaštai neskaiauojami. Tuojau pasnaudokite 
viršuje minėtais specialiais pasirink mais ir skubėkite už- 
sakyti šventėms dovanas savo giminėms. Kreipkitės as
meniškai, skamb'nkite arba rašykite į*

Saulėgrųžų aliejus 500 gr. bonkoje 
Taukai

Cukrus smulkus
Natūralus medus 800 gr. Mž.

2 kg.
2 kg.
1

4 dėž.
2 bonk.

1 kg.
4 dėž.
2 kg.

2 dėt.

4 1 kg.

PARK AVENUE SOUTH (comer Ifch SL)
N«w York, N. Y. 10003. Phono 212-22S-9547

arba per bet kurį autorizuotą mūsų atstovą ar skyrių.



NJ. (281) 379-6170

RESTAURANTS

NURSING HOME

Soundview Nursing Home

COUNTRY BOARD
and TUNER

NURSES-RN

SCHALLER&WEBER EXP MAINTKNANCE

MECHANIC* BUtLDING RKPAIRB

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

PVNCH PRESE 
OPERATORS 
WELOERS

GIRLS, mušt have exp. on fine jew- 
elry operatiens. Ugfat factory work, 
>ewelry assembiy and soLdering. Al 
benefits incindžng hoepitaBsatien. St, 
worį. Grossman-Blake Inc.,44 Browu 
Avė., f In Aistriai Paritu Sprfngfield,

Sympatbetic care under supervision 
of Regjstered Nurses in a gracious 
atmosphere fireproof inspection in-, 
vtted reasonable rates — Landing 
Avė Smitttmvn CaH AN 516 5-1134

WANTED EKP. OPERATORS 
ON DRES8ES A BLOUSES 

Also Man to do all arottnd work 
DUPONT SPORTSWEAR

g — Ontario Ctareh ir 
tano moterų pirmenybėse,:išs|| 
kovodamos merg. A. čempū>- 
nata irvicečerapionatą. .

947 Malė Kfc tarta* 
Call 596 W >S1» 

Atk/orMr FRRDMILANO

- Steady W<*fcNlee vnuktag cendtt. 
t-TImū—ti Gota Oorp W. Bth. Et

. Breokjyn, N.Y. ’1

MR. RUSSĘi- HARRIS — South. 
Kortright, N.Y.Betty Brook Road, 
Ideal home Tor retired people 500 
aeres pilvuto — refined. Catholic 
church nesr by only 3350. month 
A Home «way from Home

607 - 538-6962

Canfiacs Convalescents chrome 
aged infirm dieta spacious suites 
private semi private.

dėtis pried pertnstM Vytis 47 
tš. (čia įskaitomi taškai pelnyti 
pritltiMgiifritor), Caiss* 38, Hati- 
soas 36, Norvrood 33į£> Etabeth 
33 ir kt. mažiau. -

Beatono BET fygoa varžybose, 
So. Bostono Lietuvių p£L draugijos 
abi komandos sukovojo nekaip: Ue-! 
tuvių i pralaimėjo prieš Canibridge- 
I 2:3, o Lietuvių B miklupo prieš 
Boston State Lapkričio 18
Lietuvių I rungsis su MIT ir Lietu- 
,vių B su Harvard Club.

Partija iš JAV atvirųjų 1986 m. 
p-bšų. Baltais lošė Jurijs Ozols, Bo- 
stono lietuvių talkininkas; juodais 
— Ignas Žalys, MontreaL

1. d4 2f6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. 
Rg2 2bd7 5. Žf3 c6 6- Vd3 Že4 7. 
Žfd2 f5 8. f3 d:c4 9. Ž:c4 2ef6 1O. 
0-0 Re7 11. 2c3 0-0 12. e4 Žb6 13. 
Re3 ŽiŽ 14- V-Jt Kh8 15. Bali VeS 
16. d5 e:d5 17. e:d5 c:d5 18. Vd3 Rct7 
19. Bfel Vf7 20. 2:d5 Brt 2L V:2 
V.V 22. B:V Rc6 23. Bd3 Rf6 24. 
b3 a6 25. f4 R:g2 26. K:R Bad8 27. 
B:B B:B 28. Rb6 Bd2+ 29. Kfl 
Kg8 30. Be2 —- lygiosios.

Baigminėse varžybose, Havanoj, 
JAV įveikė Daniją 3%-įį.

WANTED EXP OPERATORS <m 
Dresses mušt do a complete gar- 
ment. steady vrork nice working 
conditions resolute dress 580 8th 
Avė N.Y.C. (bet 38 & 39 St.). CaH 
DO 3-1550 — aSk for Mary or BiU

b'— Kanados Liet Sporto 
Apygardos pirmenybėse O. 
Rautinš I v., B. Ceponkus IV v.

i«f.

WANTE0 exp. Operatore on Polo 
Blousea Merrov Oreriock 365 to 390 
od. Singer $65 to $120 steady vrorfc, 
nice working conditions, union shcp. 
324 Lafajfette St., N.Y.C. CA 6-2554 
ask for Juanita Embtaceable 7— 324 
Lažayette St. bLY.C. {

WANTED EXP 
OPERATORS ON SPORTSWEAR

ĮVAIRIOS ROSffiS RASITE MQSŲ SANDELYJE VISADA 
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur 

JAV-se

Machines 
Steady - Good working conditions 

W. F. KNITWEAR 
3038 Atlantic Avė.

FILATELISTAI I 
' Shmčiamg Lietuvos pašto 

žošddss Jesy p*BrisddnwL Ra-

tės <d00 m. bėgme (44.4 
sek.), bei išsikovojo G i ▼.

b — S. Amerikos lietuvių h* 
pabaltiečių pirmenybėse Cle- 
veknde (vyrų, Jaun. A ir mo
terų) išsikovodami vyrų ir mo
terų klasių klubinį čempionatą 
(surinko 72 taškus, Žaibas — 
54 ir Aras — 36) bei sykiu su 
Žaibu ir Aru liko pabaltiečių 
nugalėtojais.

c — §. Amerikos lietuvių ir 
pabaltiečių pirmenybėse Toron
to (prieauglio klasėm), išsikovo
dami prieauglio klasių klubinio 
nugalėtojo čempionatą (surinko 
126 taškus, Žaibas — 86,2 taš
kus), bei sykiu su Žaibu liko 
pabalt. prieauglio klasės nu
galėtojais (lietuviai 29 Iv., es
tai — 11 I v., latviai — 9 Iv.).

d — Ontario lengv. atlet pir
menybėse V. Radžiūnas 11 m. 
grupėje išsikovojo I v. į aukštį, 
m -v. į tolį ir m V. trisuolyje, 
bei liko grupės nugalėtoju.

e — ’ Toronto mokyklų pir
menybėse R. Petrauskas — Iv. 
į aukštį 5^ I v. trišuoL 39’. I 
v. su kartim 19’6”; K. Tama-

PA1NT FOREMAN 
GENERAL FOREMAN

D8E REPAIR MECHANIC
Sheet Metai Die Exp. 

Grftsdlng, flepairtn&Broken Parts 
Sheet Metai Ma<*iTy 

Blectrical Wžring & Plumbing E2xp.

SUPREME STEEL CORP. 
56th Streęt A 2nd Avenue 

Brooklyn, N.Y. '

Experienced children’s coats - com
plete garment — PATTEBSOR 
OUTERWEAR APPAREL CO. 56 
Hamilton St Patterson NJ.

201-278-7713
hoore per day, after scbool A Sat 
$L5643 per bour. CaD Mžss Schayes 
at 875-2628 between 2:30-9 PM only

»-------------*ureg suroupyM pimaiQ» 
per '‘Spartą” radiją, ruSneaB*1 
soies, cofcr ir kt TV, Tapė 
1 ecmderiai, patefonai, fonogra
fai, įf. jrioMhrimo mašmos,

N6 experience necessary

Good TrucA brivere 
Apply Today!

WANTED EXP. OPERATORS

Section Wbrk on Ladies Coats, Also; 
exp. Edge Cutter and CoUar setter,. 
Steady Worir, nice woricing condi
tions, Marrone Coats and - Suits ,; 
1943 Pttfcin Avenue, Breoklyn, New

York, Cafl DI 2-4490. .

gai sc^rus vieBeu^ iš frnflge- ' k-n:
pert, Conn., oabEr tvirtai pir- • "f 
mbfi|^>enfiHėjie ir per 7 nmg- iSsiknvpdgĄMM Juvenflfcį lfi 
tynęs'psus&elcęs^varčiusi Mu- 
sų gynučų" lauKia sunkus dar
bas, pirmosios komandos pra- 
dėaa 230 vaL, o rezervinės — 
1X45 vaL - ■

ŠeŠtameoj žaidžia mažučiai atfaMra: 62 len^*
3' vifc East N.Y.. aMšteje prieš ▼atletaį — tėS'. 
Germatbriunganan bC. Jau- — TMptautmėse laetavia^ 
nu^ai vyksta į Yonkers, N. Y. Ukrainiečiai pirmenybėse Cbt 
kur taų> pat 3 vaL žaidžia cagoje, kur sykiu su CtevelaR* 
prieš Krylaū — War Memorial do Žaibo mergaitėm Bko aaoėą* , 
stadione. rų klasės nugalėtojom, pastatu

Pereitą sekmadienį pirmoji naują rekordą moterų estafa* 
komanda žaidė Kingsione ir 
parsivežė 1:8 pralaftoėjimą. 
Mulkiai vėl turėjo vargo su 
sudėtimi, užtat ir pasekmė ati
tinkamai išpuolė. LAK žaidė: Ši
leikis; Palys, Vainius I; Krei- 
cas, Budraitis, Kerekes; Weber, 
Foran, Mrorinskas, Margaitis, 
Vainius H. Mūsų garbės įvartį 
pasiekė New Yorke besisvečiuo
jąs Margaitis. Tikėkimės, kad 
šį sekmadienį geltonai žalieji 
aikštėn galės pasiųsti geresnę 
komandą. Šeštadienį mažučiai 
su Gotschee B baigė 2:2, o jau
nučiai pralaimėjo £2isabetbui 

59:3, ' Atletas

Steady yrork 
Nice vrorking conditions 

CHELLY SPORTSWEAR 
151 E. 126 Street, N Y C 

Call 3«-8189

New Yarke: 1654 2nE Avenae — TB 4-3MT 
(Tarp 85-86 gatvių) 

KMgewwde: H-M Myrtte Ara. — VA 1>WSE 
Arterijoje: »-» Stetaway 8L — AS 4-3M6

WANTBD EXP. SPREADER
on childrens sptxtwear, steady work, 
nfce vreridng conditions, vrork where 
yeu Mve. Many friage beaeftta.- 
Stretchini Cotnpaay, Irvingtcn, New, 

York, Call 419 Lt 1-9300.

Wanted Exp. 1it Class MACHfNIST 
-Steady work, nice vorkiųg condi-. 
ttaes ptaa r unUan

. X R. 6OTEL.LA CO.
20 Kart Bazbcnr St.

Brtedon, NJ. Cafi 2U - 2714869

“Put your anto’8 trou&es in ekpert 
taadsr iiteertfc eirf' liftairtnrl 
tranunisrions eaeiedL adfurted, re- 
buiit. 1 Bay eendce. KmY peyments 
arranged. BTee towing. 'Ceittei«a£h, 
2575 W6dte ttourtry 4UL <RL 25) 
1U S9636 • •

GEORGE CONNfcLLY v v 
Dence RtndidMaf Daace and Drama >> 
Bgncė-fcMfauLUuŲ at-lls ftoert, two- ' 
studios located in Queens, 123-15 Li
berty Ąve^ Richmond ffifl, 103-15 _•* < 
lOlst. Street, Ozone Paiki CaH VI 8- 
»50. .j

visomis kabomis. Visi ^miniai 
Triefunkaų GnmcHg, Ženkli, 
Burrougbs,' Otympia, Boyai etc. 
Katalogus ir infonnadjas gro
site tik pnaeių savo adresą: 
J.L Giedrattis, 10 Bany Dr^ 
E. Northport, N.K, 11731

PETER8 JEW£LER8 
For the Flnert of Jrtrrtry 

Open late PtMey Nite

PrevaiHng Salazy Rates 
SMA1L HOSPITAL PLŪS 
VACATION and EKTRAS

a — Kanados sporto apygar
dos pirmenybėse, išsftovoda- 
mos vyrų, jaun. A, B, C ir D 
čenųnonatus; moterim ir mer
gaitėm pirmenybės nebuvo pra
vestos, nes beliko vien mūsų 
komandos, išskyrus Vyčio C 
komandą, kurią mūsiškis nuga
lėjo C.Y.O. finaluose 25:14;

Sportinė veikla ir laimėjimai: 
1-krepšinis: 11 komandų — 

vyrų, jaun. A, B, C ir D; mo
terų, merg. B, C ir D, kurios 
dalyvavo:

krepšinio pirmenybės, Š. Ame
rikos pabaltiečių ir lietuvių 
lengvosios atletikos pirmeny
bės prieauglio klasėm. Klubo 
stovykloje šią vasarą stovykla
vo 186 Kanados ir Amerikos

17:14.
b — S. Amerikos pirmenybė-

Bpecial mtes for c&Udren and Aduit 
jgroupa. ReHgious <ozganiZBtiiOQ«, so- 
oteBes, eburebes and eoeut gtoupa. 
130 .Broed BoBort Beed Artning- 
dale LL 516 694-5555 or 681-6666

nys, A. Sapijonytė, A Grigai- { - . ,, . „
tė, A. Šlekys—komandų vado- menybese “Operation Menco” 
vį ir SenS tėv. Paulius ^12 m- 8™^ A' Kučinskai- 
V<*1 U treue un, n v 50 j peteliš

ke (I v. Ontario), o J. Glaner- 
taitė — H v. 160 j. laisvu sti-

WANTEO EXP SPRAYER on aU 
types of metai fluteMug — atearty 
wurk nice worktag condttions good 
opporturtty for rigiit man pina 
overtime trainer. Mlffl'AL FJLNISH- 
ER CO. Cedar Knrtla N. J. 201-1 
539-4928 . .

Jame* Loecee CtotMng Mera
213 W. 35 SU N.Y.C. New AdKrtee 

’ aoir MEėe VT. lSSt. J
We cater to tbe erittre ftanfly—Open 
6 Deya a Weak —-Le|e Nite Ffldaye 
For Reni Vetaae,- -eone in aad aOa ue

MAR1NERSMNN firect on North
port Bay beautiful view cA water 
German ęooking imported & domes- 
tic wines and liųuors. Lobster fresh 
daily — Bayviev Avė & James St. 
Northport, LI. TeL (516) AN 1-8111 
- 9756

vedys, E. Šlekys ir R. Burduiis 
—krepšinio vad., A. štuopis— 
mergaičių krepšinio vad., . A.

FREDERtCK^
Beauiy Šchocl

Classes now forndng featuring bas- 
ic beanty cidture malė and female 
individualized instruction easy pay- 
ment plaus day and evening classes 
free ptacemėut service — send for 
brochure or <pme for personai visit.

2169 GRAND AVĖ.. ..
Opp. RĘL Station Baldvin

Call 516 BA 3-0868

Woodside Area — Steady Work
Call Ml 1-1796 

till 1PM.

TORONTO PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS SPORTO KLUBO 

"AUŠRA" 1965-66 m. 
SEZONO VEIKLA 

“Aušros” klubui priklauso 
21^ ąarių,įnorių 52 registruoti 
ŠALFASS-goje. Pereito sezono 
vaidyba; dr. A. šapokaitė —pir- 
min., J. Tamulionis — vice- 

Įr parengimų vadovai, D. 
Aagaitytė — vicepirm’, A. Ša- 

pijonis — sekr., H. Čhvedukas j v 450 y.; j Aštraus- ----------------------------------------------
kas I v. į aukštį 5’9”, B. Star- lium (I v. Ontario).

c — Kanados (National) plau
kimo pirmenybėse J. Glaaertai- 
tė išsikovojo I v. įvairaus plau
kimo estafetėje (individaaliiiė-

LA PERVILLE, feat«riR9 catering with « 
new 49Rcept ta elepaųce, oordasUy tavites pou to visti 
okf neto home. Choioe eurreta and jutime dates availabte 
for 100 Jo 700 nuėsta.
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maloniai kviečiami | fBnų po
pietę, kuri ruošiama lapkričio

... 13 dk 4 vai popiet Maspetho '
-lietuvių parapijos salėje: Bus- . Yorke į, » 
rodomas Battimorėsi TV gamin- 
tas filmas “De profundis” iš 
Silūro > lietuvaičių gyvenimo. 
Taip pat' bus ‘ rodomi vietos 
didesnių įvykių filmai, gaminti 
P. Montvilos. PaaiŠammų apie

' Balto veiklą suteiks reikalų ve- 
•-__-dejas kun. L. Jankus. Bus pri

imamos ir aukos Balfui, nes 
filmo rodymas sutampa su Bal- 
to vajaus pradžia didžiajame 
New Yorke.

Dr. K. Grmtou* 100 metų gi
mimo sukakties minėjimas į- 
vyks gruodžio 3, Franklin K. 
Lane mokyklos salėje. Woodha- 
vene, N.Y. Minėjimą kartu ruo- 

, šia New Yorko filisterių viene
tai: Neo Lituania, Skautai aka-

įmanmna Balto rėmėju-gyvs 
nančių Didžtojasne Nev Yoriaęį 
asmeniškai aplankyti ir ęųg 
kos Balfui paprašyti. TRfihaš 
lafikininkai mielai sMtiką O 
padaryti ir ima tik 5 centus W 
aplankymą vieno rėmėjo.

Balto vajų Nev Yorke 
lai sutiko globoti Generalmi£ 
konsulas . Vytautas s, Stašinskas

pirmininkas preL Jonas Balkū-

liTIMŲADVOKATAI
r

ADVOKATAS 
4X-407tth Street

B- -*| W * —Br ♦ J-’ ' M W
TeL N£wtoh 3-4820

r Parapilea ddstk lapkri- 
įįįki 12 d. £30 ir. salėję po baž-

ADVOKATAS
37 Sheriiįan Avenue 

Brooklyn A N- Y. .

LAtDQJIMODIREICTORlA»

čiai ir Varpininkai. Minėjime 
paskaita apie dr. K. Griniaus 
asmenybę ir kultūrinė progra
ma su dainomis ir dailaus žo
džio menu.

Kas žinotų apie Tomą Shęr- 
kiri, kuris gyveno 105 Cook St? 
Brooklyne, prašom paskam
binti GL 2-2923. Paieško gimi
nės.

riaus valdyba, kmią^sadaro pir
mininkė Br. Spūdienė, vicepir
mininkės — T. Daubaraitė-Sko- 
beikienė ir M. Virinekienė,' iž
dininkas A- Kaunas k sekreto
rius Jonas Jankus. ; ’ Į.

Leidinėliai vaikam: Meškiu* 
kas Rudnosiukas,' nauja laida, 
3 dol. Senolės pasakos, 34>0 
doL Kregždutė I dalis, 2.50 dėl., 
II dalis 3 doL, m dalis 3.25 doL 
2aižaras, 1.50 doL Gulbė E25 
dol. Snaigių karalaitė, : 1 doL 
Lietuvos laukai, 3 dol. Jaunie
ji daigeliai. 1.30 dol. Gintaro 
takais, 1.50 doL Su trispalve

SPALIO MENESIO AIDAI
AIDŲ spalio numery yra Šie

Kultūrinis bendravimas su Lie
tuva; Vladas Jakubėnas — m 
dainų šventė; Zenonas Ivins
kis — Kada lietuvių tauta bu
vo pakrikštyta: Antanas^Ramū- 
nas — F.W. Foersteriui mirus.

Iš grožinės literatūros: VL 
šlaitas ir J. Kėkštas — Dędi- 
kaciniai eilėraščiai; Pulgis An
driušis — Namai — praga
rai (feljetonas); Zefirina Batvo- 
čienė. /

Apžvalgoje rašo: J. Girnius 
— Gen. St Raštikį prisime
nant; A.L. — Protestas univer
sitetuose; Vincas Vyfinas -— 
Heideggeristų suvažiavimas; K. 
Keblys — Ksenonas nugalėtas.

Mūsų buityje (įprastinė nu
merio kronika).

Knygos: Titas Alga ■— Lietoj 
vių beletristikos antologija.

šis numeris iliustruotas Šilu
vos koplyčios nuotraukomis, po
ra nuotraukų , iš O dainų Jšvęn-

1
0.75 dol. Algis ir Alytė, 0.50 
dol. Su lietuviškais viršeliais 
sąsiuviniai po 25 c. Visi šie 
leidinėliai gaunami Darbininko 
administracijoje, 910 WStough-

Redaguoja dr. J. Girnius, 27 
Juliette St., Boston, T' 
02122; leidžia tėvai pranciško
nai, 680 Bushwick Avė., Brook
lyn, N. Y. 11221.

Irena Stankūmite-SllvienĮ, 
dalyvaujant Vaclovui Verikai- 
čiui, lapkričio 20 atliks kon
certinę programą Toronte, Ka
nadoje, L.K. Moterų d-jos Pri
sikėlimo parapijos skyriaus de
šimtmečio išklmingame pami
nėjime. Ateityje Ireną pamaty
sime scenoje su . naujais, pui
kiai ir meniškai A. Tamošaitie
nės specialiai scenai išaustais 
liet tautiniais drabužiais. Ire-

- * na “mokytojauja Stankūnų mu
zikos studijoje. Adresas: Stan
kūnų muzikos studija, 405 
Woodlawn Avė., Linden, N. J., 
Telef. (201) 9254176.

N.Y. skautę tėvų metinis su- 
Mass. sirinkimąs buvo spalio 22 Ap

reiškimo parapijos mokyklos 
patalpose. Dalyvavo, tik 20 as
menų. Pranešimus padarė pir- 
min. A. Prėkeris, revizijos ko-

l' ll .yra mto penkta- =
į. ębstinMdjiB.

iv. Vardo chugijoc mi^os 
bus lapkričio 13 d. 8 vaL ryto, 

r-- po mišių — pusryčiai ir susirin- 
kūnas salėje po bažnyčia.

Parapijos CYO lapkričio 29 
parajHjos salėje rengia bazarą. 
Pelnas skiriamas savo orkestro 
SlaikymuL

Motini rinkliava parapijos 
reikalam bus lapkričio 13. šiuo 
metu parapijoj vyksta dideli re
montai ir aukos ypač reikalin
gos. '

Andrius Jucupaitis iš So. 
Bostono, išgulėjęs porą savai
čių ligoninėje, jau sveiksta na
muose.

' >*WCitVfllT)v5 HiOICyiCfOS.. TVVy 
komiteto* kviečia visus į tos 
mokyklos banketą, kuris bus 
lapkričio 13 cl 5 vaL vak. Lie
tuvių piliečių klubo patalpose, 
UI aukšte.. Svečių lauks karšta 
vakarienė ir linksma programa, 
šokiam , gros Edo Radionovo 
<rkestras jš. Hartfordo. Bilietai

VAITKUS
rUNtUAU HOME ”

197 Webster Avenue

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

kitus miestus — T*L TR 8-4434

T*L EVergreen 7-4335

(ARMAKAUSKA8) 
Graborius - Balsamuotojas 

MODERNI KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

STsm 2-5043

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air condittoned 

A. J. BALTON-BALTRŪNAS 
Učenaed Mbnager 
& Notary Public 

330 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

N. Y. skautams remti komitetas, įtrinktas spalio 22. M k. fd. *4<K Beri
ta Slepelienč, Aldona Jonynienč, Irena GarvnkttienS, atevi. Henrika* Mik 
las ir Algis Prekeris. Nuotr. R. Kisieliaus

Pianistes
JULIJOS RAJAUSKAITES - šušienės

-_■ ‘ ... ............ ,■ - - .t

Stamtordo amerikiečių ir eu- lyte, Monika Pociūtė, Danguolė 
popiečių bendravimo draugija ,1 , „ .
atžymėdama Jungtinių Tautų Aldona Samušytė, Virginija 
dieną spalio 28 Rippowan aukš- . ..............
tesnės mokyklos salėje suren- Visockytė, Nomėda Ausmanai- 
gė įspūdingą vakarą. Dešimt j- 
vairių tautybių pasirodė su sa
vo tautiniais šokiais^ ir daino
mis. Jų tarpe dalyvavo ir New 
Yorko tautinių šokių grupė, va
dovaujama Jadvygos Matulaitie
nės. Akordeonu šokius palydė-

■r- - jo Edmundas šilkaitis.
~ Perpildyta salė šiltai priėmė 

mi^ų šokėjus ir nepagailėjo 
gausių katučių. Pranešėjas daž
nai primindavo žiūrovam lietu
vius, svečius iš New Yorko. Pro
grama buvo transliuojama per 
vietos radiją.

Po programos, kuri baigėsi 
11 vaL, visa grupė buvo pa
kviesta į K. Lopų namus vaka
rienei. Grupė buvo sužavėta 
Stamfordo lietuvių vaišingumu 
ir nuoširdumu.

Tautinių šokių grupėje daly
vavo: Birutė Barauskaitė, Kirile 
Baltrušaitytė, Eglė Jauniškytė, 
Aušra Kregždytė, Genė Mali- 
nausiraitė, Loreta Malinauskai-

So. Bostono Lietuviu PiJiečię 
draugijos narių susirinkimas į- 
vykš lapkričio 17. šiame susi
rinkime bus nominuojami kan- 
didatai į 1967 ni valdybą. Svar
bu susirinkime dalyvauti ir ati
duoti balsą už tinkamus kandi-

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALS AMUOTOJAS 

2312BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

BENEDIKTO POVILAVICIAUS boso 
akmnp. Vyteniui Vasiliūnui

KONCERTAS
įvyks 

šeštadienį, lapkričio 26 d. 
8:15 vai. vak.

CARNEGIE RECITAL HALL
154 W«t 57th Street Manhattan, N.Y.

Bilietų kalno*: 33.00, 32.50 ir balkone 32.00. Vieton numeruotos — 
iš anksto įsigydami bilietus užsitikrinsite geresne riet*. Bilietų rei
kalu kreipti* j P, Ivateuskienę telef. VI 3-3320.

— VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI —
LIET. MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS 
NEW YORKO KLUBAS

dybą sudarė: A. Prėkeris, L 
Garunkštienė, R.šlapelienė, G. ____
Bartkienė ir H. Miklas. Komite- datas. ~Balsavimai nuo 7 iki 

tas. daug nuveikė ir daug pa
gelbėjo skautam. Į naują komi
tetą kitiem metam išrinkti: L 
Garunkštienė — pirm., A. Prė
keris — vicepinri., A. Jonynie- 
nė — sekr., R Šlapelienė — 
ižd. ir J. Miklas — narys. Re
vizijos komisijom T. Petkevi
čius ir J. Bandžiukas. (A.S.)

Woodhaven, N. Y.

Seibytė, Rita Vainiutė, Kazytė

Darbininko spudos kioską

CARROL
Laidotuvių direktorius

6 vaL vak. VI34545.

s

Lietuvos kariuomenės atkūrimo

rengiamas NEW YORKO RAMOVENŲ, įvyks
VlflBMEAIB

MASFETHE

išnuomojami 5 .kambariai ant
rame aukšte. Gasinis šildymas.

Išnuomojamas 54 kambarių 
butas dviejų šeimų namo ant-

radę dešimtį akvarelių. Pa
veikslai buvo apdrausti tik 250 
doL Iš žuvusių 10 paveikslų,

loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

lB.Shate-$aMa$
LAJDOTŪVlŲ DUtEKTORlUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.

gų ir lietuviškos muzikos plokš
telių, bet taip pat ir. kalėdinių 
atvirukų. Paštu siunčiant vieną 
dėžutę, kainuoją 1 dol Darbi-

kambariai. Taip pat kiti 2 kam
bariai .su baldais gražiai atre
montuotame rūsyje. Teirautis 
AP 74377.

. Išnuomojamas nedidelis kam
barys ai vonia ir gaao apšildy
mu. Skambinti vakarais po 4 
vai. teief. EV 4-2679.

Ridgewood Avė. Brooklyn, N. 
Y. TeL 647-3303.

facing stream, 13 įeres of land, 
good condition, iD convenien- 
ces. 16 mites finom Amsterdam, 
32 miles from Albany, 3 miles

Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija. 

Tel. VlrgiMa 7-4499

NEW BRITAIN, CONN.
TeL BA 9-1181

Povilauskattė, Astra Ruzgytė,

"Vorais* m*M nMit" vi

WORCE8TER, MASS. 
RL 4-4757

nis Mažeika, Povilas Osmolskis, 
Garsas Palys, Rimas Šileikis, 
Alius šimukonįs, Raimun- a.

7 das šilkaitis, Vytas Strazdas ir
Petras Vainius. m*

9:30 vaL vak. Lapkričio 27 į- 
vyks draugijos, narių pasilinks
minimas. Pradžia 3 vaL po
piet šiuo reikalu nariam, jo
kių atskirų pranešĮmų nebus 
siunčiama. — AP. Neviera, 
Draugijos sekretorius.

V*-- -1— wineooore rOimKi,

Laidotuvių dtrektorfus 
Moderniika koĮgyCia sa 

Air Condition
123 E. 7th St, New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

Žuvo dail. T. Petraičio paveikslai
DaiL Teofilius Petraitis, gy

venąs Elizabethe, N. J., spalio 
pradžioje Draugo dienraščio re
dakcijos patalpose Chicagoje 
rengė savo akvarelių parodą. 
Paveikslus siuntė Air Ezpress

Viena dėžė su 10 paveikslų 
kelionėje taip buvo sužalota, 
kad ją pagaliau sunaikino, ne
pasiekus adresato — Draugo 
redakcijos. Atrodo keista, kad 
bendrovės tarnautojai taip el
gėsi su didele dėže, kad ją ap-

beatkurs. ...
Tad vykusi , paroda, nuo spa

lio 1-17 turėjo tik pusę ekspo
natų, buvo išstatyta tik 12 ak
varelių. Kai buvo paveikslai 
grąžinami, buvo pasirūpinta 
apdrausti kiek galima didesne 
suma, tada jau bendrovė saugo
jo ir tvarkingai pristatė ą vie
tą. -

LepkrHla 12 nu lapių*. 14» 13S* 
Spalvine fibn* —‘

"•CALA TOTAL VERR0CKT"

KARLONAS
FUNERAL HOME

FUNERAL HOME

to death in family Write S. N. 
Saldis Bot 42, Amsterdam, 
New York or oll Amsterdam 
VI 2-5920.

mės, geros sąlygos, visi patogu
mai 16 mylių nuo Amsterda
mo, 32 mylios nuo Albany, 3 
mylios nuo Amsterdamo, 26 
mylios nuo Santogi Būtina 
parduoti dėl mirimo Šeimoje. 
Rašyti S.N. Saldis Bot 42, Ams- 
terdam, New York, arba 
skambinti Amsteribm VI 2-50
20.

ConstructionCo.

Btatome įvairaus dydžio 
nsūjus namus, kuriuos

pirkėjo žemės. Statybą

M. 510 AM 1-2864

A AMMBSKEYKRS
LAIKRODININKAS

I


