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Estai dėl 
Amerikos Bąlso
ELI praneša, kad estų kalba 

Stockholme liedžiamas dienraš
tis “Stockholms — Tidningen 
Estlastele” lapkričio 11 nušvietė 
estų pastangas dėl Amerikos 
Balso.

Estų Tautinė Taryba Įteikė 
memorandumą, kuriame išdės
tomi argumentai prieš Ameri
kos Balso uždarysią Miunchene. 
Uždarymas visų estų buvo iš
aiškintas kaip Amerikos nesido- 
mėjimas Pabaltijo kraštais, de
fetizmas Sovietų agresijos at
žvilgiu ir žingsnis į status quo 
pripažinimą rylų Europoje.

Vienuolika estų laikraščių 
laisvajame pasaulyje Amerikos 
informacijos biuro naują poli
tiką įvertino taip pat kaip po
litinį persiorientavimą paverg
tųjų kraštų atžvilgiu.

Atsakymas toks pat, kaip prel.
J. Balkūnui

Amerikos informacijos biu
ro direktorius George V. Allen, 
atsakydamas į memorandumą. 
Ėstų Tautinei Tarybai aiškino, 
kad Amerikos Balso likvidavi
mas Miunchene tesąs tik “tech
nikinis” persitvarkymas ir kad 
persitvarkymas siekia padidin
ti radijo klausytojų skaičių 
(perduodant neestiškai, bet ru
siškai ir angliškai), siekia iš
vengti sovietinių trukdymų.

Laikraštis nurodo, kad atsto
vų rūmų nariai C.J. Zablocki ir 
Hayne, o taip pat Scott. Bilcher, 
Fulton pritaria Estų Tautinės 
Tarybos argumentacijai ir pa
žadėjo dėti pastangas informa
cijos biuro politiką pakeisti.

Optimizmas?
Laikraštis baigia tikėjimu, 

dabar demokratų dominuoja
mas Kongresas sudarysiąs stip
rią opoziciją dabartinei prezi
dento politikai ir informacijos 
biuro vykdomai linijai.

, Eli iŠ Europos pastebi, kad 
privačiuose pareiškimuose. ir 
estai, turi žymiai mažiau opti
mizmo nei aname laikraštyje. 
Optimizmo neduoda žemesnių
jų biurokratijos atstovų ciniški 
pareiškimai apie mažąsias tau
tas ir jų nedraugiškas nusiteiki
mas ypačiai pabaltiečių atžvil
giu

Susirūpino Maskvos grasininku dėl Berlyno
‘Vakaram klausimas: pasipriešinti ginklu ar pripažinti ryty Vokietiją?

Gen. Asamblėjos delegacijų są
raše — Sovietų Sąjungos dele
gacijos skyriuje — tūlas p. I.L 
Gaška yra įrašytas kaip “Lietu
vos sovietinės socialistinės res
publikos užsienio reikalų minis- 
teris”.

Turiu garbės priminti Jung
tinių Tautų Organizacijai, jog

Berlynas vėl darosi politikos 
centru. Ten laukiama didžiau
sio šiom dienom Maskvos spau
dimo. Maskvos tikslas — arba 
iškraustyti vakariečius iš Berly
no arba priversti juos, pripažin
ti ryty Vokietiją.

Oficialaus spaudimo laukiama 
šiom dienom, o dabar jau yra 
parengiamoji kampanija. Ji ei
na Maskvoje, eina ir pačiame 
Berlyne.

Maskvos spauda aiškina, kad 
turi būti panaikinti risi susita
rimai, kurie lig šiol pateisiną 
Berlyno okupaciją. Kaltina, kad

vakariečiai Berlyne organizuoja 
šnipų lizdus.

Berlyne sovietų atstovybė su
šaukė spaudos konferenciją ir 
joje pristatė du gyvus liudinin
kus, kurie turėjo būti pavyzdys, 
kaip amerikiečiai verbuoja šni
pus.

Tie liudininkai buvo sovietų 
buvęs karys Ovčinnikov, 1956 
pabėgęs į vakarus, ir buvęs cir
ko artistas Ujinsky, pabėgęs į 
vakarus 1957. Jie pasakojo, kad 
amerikiečiai norėjo padaryti 
juos šnipais; kad jie nusivylę 
vakarų gyvenimu ir įsitikinę

jog Amer. Balsasįįuos suvedžio
jo (vadinas, ir jšnapus uždan
gos Amerikos Balso klauso ir 
jį girdi!), ir dėl te jie grįžę.

Kokios akęijosi Maskva imsis, 
nežinia. Bet padėtį laiko dabar 
pavojingesne ir ' Washingtonas 
ir Londonas.

VIDURINĖJE Amerikoje siautė didelės sniego pėgos. Bismark. 
N- D., automobilius užpustė sniegas.

Maskvos? planas
Washingtone Špėjama, kad 

Sovietai savo naufą politiką dėl 
Berlyno vykdys laipsniškai. Pir
miausia jie pasiū|ys Amerikai, 
Anglijai, Prancūzijai atsisakyti 
nuo sutarčių, kurips įteisina da
bartinę Berlyno okupaciją. Kai 
jau sąjungininkai nesutiks, ta
da Sovietai vieni pasiskelbs, kad 
jie savo visas okupacines teises, 
keliam, geležink^iam, vandens 
ir oro keliam kontroliuoti per
leidžia rytų Vokietijai. Trečias 
laipsnis — rytų Vokietija pa
siūlys Amerikai, Anglijai, Pran
cūzijai laikyti savo įgulas Ber
lyne tam tikrom sąlygom, 
na iš tų sąlygų minima — ne
gabenti iš Berlyno į vakarus pa
bėgėlių iš rylų zonos (tokių pa
bėgėlių dabar per savaitę po 
5.000).’

su ir Quemoy yra neverti, kad 
Amerika dėl jų kovotų. Demo- 
Ikratam laimėjus, , Chruščiovas 
turis daugiau vilties, kad bus 
daugiau balsų, jog ir Berlynas 
nėra vertas, kad dėl jo būtų ko
vojant

D. Lawrence dėl to skatina, 
kad Amerikos vienybė ir šiuo 
klausimu būtų pademonstruota, 
kaip ją demonstravo senato dau
gumos lyderis Johnson Jungt. 
Tautose dėl autorės erdvės.

LINDON JOHNSON

ARKIV. JOSE GAR1BI Y Rl- 
VERA — pirmasis Meksikos 
kardinolas. > '

priespaudą, kurias ji yra prime
tus! Lietuvai. Todėl laikau sa
vo pareiga protestuoti prieš to 
pavadinimo įrašymą į Jungtini į 
Tautų tarnybų išleistą delega
cijų sąrašą. Kalbamas įrašymas 
yra juo daugiau apgailėtina;. 
kad Jungtinėm Tautom civili
zuotasis pasaulis yra pavedęs 
uždavinį bei prievolę saugoti, 
tarptautiniuose santykiuose tei
sės ir moralės dėsnius.

Aš konstatuoju šia proga, kad 
p. Gaška neatstovauja nei Lie
tuvai, nei lietuvių tautai. Jis yra 
tiktai sovietu okupacinės val
džios Lietuvoje agentas, kas aiš
kiai seka taip pat iš to fakto, 
kad jis priklauso prie sovietu 
delegacijos. Tad yra lygiai ap
gailėtina, kad tokie žmonės i- 
leidžiami Į Generalinę Asamb
lėją.

KOVOTOJAS
DEL IJETLIVOS

ARIJNGTONE
Lietuvos atstovas J. Kajeckas 

lapkričio 15, švenčiant Lietuvos

DULLES APIE SOVIETŲ PAVOJŲ
Valst. sekr. J.F. Dulles baž-

KODĖL DABAR ATĖJO 
EILĖ BERLYNUI?

JT mažas

Amerikos lėktuvus 
vėl apšaudė

Amerikos karinį lėktuvą vir
šum Baltijos lapkričio 7 apšau
dė Sovietų lėktuvai. Amerikos 
lėktuvas neatsišaudė ir grįžo 
laimingai. Amerika įteikė pro
testą. Jame sakoma, kad lėktu
vas buvo viršum tarptautinių 
vandenų per 66 mylias nuo 
“artimiausios sovietinės terito
rijos” (pagal žemėlapį ta “arti
miausia sovietinė teritorija”, yra 
I>atvija ir Lietuva).

Tą pat dieną sovietai apšau
dė ir kitą Amerikos lėktuvą 
prie Japonijos.

Pažymėtina, kad incidentas 
įvyko lapkričio 7, o valst. de
partamentas tai paskėlbė tik 
iapkr 17

AMERIKOS BAZES KRAUSTO 
IS AFRIKOS

Maroko karalius Mohamedas 
lapkričio 18 paskelbė reikalavi- 
vą Amerikai likviduoti savo ba
zes Maroko teritorijoje. Kara
lius laikomas Vakarų šalininku, 
bet jis negali atsispirti nacio
nalistiniam sparnui.

Maroke yra pagrindinės Ame 
rikos aviacijos bazės. Jom Ame 
rika išleidžia per metus'po 35 
mil. dol. Tai didysis Maroko pa-

nyčių konferencijoje Clevelan- 
dė lapkričio 18 išdėstė savo pa
žiūras į komunizmą.

— Kintančio pasaulio svar
biausias dabar kelias — iš ko
lonializmo į nepriklausomybę.

Amerika remia visu tautybių 
nepriklausomybės pastangas.

— Tačiau naujai susikūru
siom valstybėm gresia komuniz
mo pavojus. Komunizmas pa
gal Lenino doktriną remia tau
tų nacionalizmų, kad jos sus
progdintų kolonializmo ribas. 
Komunizmas sąmoningai per
tempia ir iškreipia nacionaliz
mą, kad apnuodytų tautų san
tykius su Vakarais ir laimėtų 
jas komunizmui.

Nors komunizmas dabar tu
ri savo valdžioje 900 milijonų 
žmonių, trečdalį žmonijos, ta
čiau Dulles tiki, kad ir komu
nistinis režimas turi keistis. Jį 
veikia jokios jėgos:

— Sovietai šviečia ir moko 
vis daugiau žmonių. Toki žmo
nės negalės suderinti savo išsi
lavinimo su minties uniforma, 
kurios reikalauja komunizmas.

— Auga asmeninio saugumo 
reikalavimas, ir jau yra atmai
nų po Stalino.

— Auga gyventojų ir Sovie
tų valdomų tautų reikalavimas 
duoti daugiau gėrybių.

— Satelitiniuos kraštuos per
versmai. Lenkijoje. Vokietijoje. 
Vengrijoje, parodė, kad nacio
nalizmas neišnaikinamas. Sovie
tų valdovai turi arba duoti dau
giau nepriklausomybės ir tokiu 
būdu duoti laisvės jėgom, ku
rios veikia prieš režimą, arba

sovietai turi grįžti prie Stalino
teroro.

— Sovietų užsienio politika 
nebepajėgia daugiau sulaužyti 
laisvojo pasaulio solidarumo, ir 
tai verčia juos būti sukalbames- 
nius.

jamų šaltinis.
Derybos dėl bazių likvidavi

mo prasidėjo jau 1957. Ameri
ka iš principo sutiko, bet rei
kalauja septynerių metų termi
no.

NYIIT mini :korespondento 
pranešimą iš Varšuvos, kad ko
munistai esą-įsitikinę, jog po 
rinkimų prezidento Eisenhovve- 
rio vyriausybė esanti paraližiuo- 
ta ir negalės parodyti pasiprie
šinimo.

Jungtinėse Tautose lapkričio 
18 Sovietų atstovas Zorinas 
“nusileido” antorės erdės rei
kalais. Atsisakė nuo reikalavi
mo, kad antorės erdvės klau
simas būtų siejamas su Ameri
kos atsitraukimu iš užsienio ba-

Po rinkimų ir Chruščiovas 
aiškino korespondentam, jog 
Dulles jėgos politiką, kurią rė 
mė ir Eisenhovveris, tauta esan
ti pasmerkusi.

Demokratai aiškino, jog Mat-

zių. Jis pasiūlė sudaryti grupę, 
kuri imtų antorės erdvės klau
simą studijuoti. Į tokią grupę 
pasiūlė atstovus iš Amer., An
glijos, Prancūzijos, Sovietų. Če
koslovakijos. Lenkijos. Rumu
nijos, Indijos. Švedijos. Argen-

Lietuvis buvo šiaurės ašigalio 
ekspedicijoje.Tai aviacijos ser-

cijos dalyviais pereitą savaitę 
buvo lėktuvo išgelbėti nuo ly
ties, kuri tebuvo tik mylios plo

tinos. Jungt. Arabų Valstybės. 
Dėl sudėties dar galima derėtis.

Amerikos atstovas Lodge 
sveikino, kad tai jau pažanga: 
atsakymas bus vėliau.

Ką Maskvos nuolaida reiš
kia? Sovietai nuolaidos ėmėsi 
po to. kai politinėje komisijoje 
dauguma pasisakė už .Ameri
kos siūlymą. Tad Sovietai no
rėjo bent siūlyti komisiją, ku
rioje jie turėtų daugumą.

Antorės erdvės Amerikos 
siūlymą remdamas. I<. John
son, Amerikos atstovas ir sena
to daugumos lyderis, pažymėjo, 
kad Eisenhowerio siūlymą re
mia visas Amerikos Kongresas.

žantas Alfredas J. Marcus (Mor
kus), 23 metų iš New Haveno.

Šiame “Ncw Haven Eveping ' larftlija.
Register” paskelbtame paveiks- ......... , , __
le Alfredo motina ir jaunesny- Efapedtajojc ant lyties 300 
sis brolis džiaugiasi, gavę žinią. mylių nuo ašigalio jų buvo 11 
kad Alfredas su kitais ekspedi- karių ir 9 civiliniai asmens

to. ir laimingai afVyko į Gren-

AR KOM. KINIJA TURĖTU 
BŪTI PRIIMTA Į JT?

Atsakymo į tokį klausimą ieš 
kojo Gallupo institutas įvairiuo
se kraštuose. Opiniją rado to
kią: Indijoje 69 už. 6 prieš. 25 
susilaikė: Suomijoje 69-12-19; 
vakarų Vokietijoje 56-36-8; Ka
nadoje 52-38-10; Anglijoje 45 
35-20; Prancūzijoje 38-17-45; 
Austrijoje 33-45-25; Olandijoje 
24-51-25; JAV 20-63-17

NUSKENDO LAIVAS MICH.
Michigano ežere prie Kana

dos sienos lapkričio 13 audroje 
perlūžo pusiau prekinis laivas 
ir su 33 įgulos nariais nusken
do 
do. Du jūrininkai išsigelbėjo 
plaustais

— Amerikos armi|a numato 
to sumažinti savo kareivių skai
čių vėl 70.000. Tada liks 2.525. 
000

Sovietus reikia 
pasalinti iš JT
Politinės mintys, kuriu 

politikai nevykdys
Gen. A.C. Wedemeyeris, bu

vęs Amerikos armijos vadas Ki
nijoje, lapkričio 17 Nęw Yorke 
atsakinėjo į korespondentų pa
klausimus dėl dabartinių poli- 
kos įvykių. Jo pažiūros:

— Nemanau, kad pasaulis 
jau yra pasiruošęs vienai orga
nizacijai. -Naudingesnės yraf’re
gioninės organizacijas, tokios 
kaip Nato ir Seato (pietų Azi
jos valstybių paktas).

— Seato betgi tebėra silpna 
organizacija, nes joje nedaly
vauja pietų Korėja ir nacionali
nė Kinija, kurios turi realią jė
gą. 0 negali dalyvauti, nes kai 
kurios Seato valstybės yra pri- 
pažinusios kom. Kiniją.

—Amerikos tikrieji sąjungi
ninkai. kuriais tikrai reikia pa
sitikėti, šiuo metu yra Anglija 
de Gaulle valdoma Prancūzija.

— Turėtume pripažinti, kad 
Sovietu Sąjunga šiandien yra 
destruktyvinis veiksnys pasau
lyje. Visos panašiai galvojan
čios tautos turėtų susijungti po
litiškai, ūkiškai, kultūriškai,., 
psichologiškai ir kariškai. JAV 
turėtų nutraukti diplomatinius 
santykius su Sovietais ir jų sa
telitais ir jų atstovus pašalin
ti iš JT.

— Be pagrindo yra mintis, 
kad kom. Kinija susipyks su. 
Maskva. Komunistinės Kinijos 
bosai yra Maskvos priežiūroje,

—Titoizmas yra labiau dir
btinis atsiskyrimas nuo Mask
vos negu realus. Aš Titui nieko 
neduočiau, nes jis yra priešas 
viso, už ką aš stoju.

— Amerika savo pagalbą tu
rėtų duoti ne kolektyvam, bet 
atskirom valstybėm ir be to pa
skatinti Amerikos kapitalą at
skirose valstybėse prisidėti prie 
ūkio kėlimo.

\Vedemeyerio mintys yra la
bai priešingos dabartinei JAV 
praktikai, kuri yra atvedusi į 
akligatvį; bet tai nereiškia, kad 
jos padėtų atsitiesti

Vokietijos kancleris Adehaue- 
ris lapkričio 19 kalbėjo, kad pa
dėtis yra rimta ir galima lauk
ti Sovietus laužant tolimesnius 
susitarimus. Europa Sovietų ka
rinei jėgai nepajėgi priešintis, 
jei nesipriešintų Amerika O 
kalbas, kad galima susėsti prie 
bendro stalo ir susitarti yra 
fantazija. kalbėjo Adenaue 
ris ' z

kariuomenės atkūrimo 40 me
tines, pagerbė Arlingtono ka
puose Amerikos nežinomą ka
reivį ir kalboje plačiau apibū
dino vieną iš ten palaidotų ka
rių, kovojusį už Lietuvos lais
vę — įeit. Samuel J J. Harris.

... Viena kilniųjų lietuvių tau
tos savybių tai ilgas atminimas 
geradariam, amžinas dėkingu
mas jai nusipelniusiem žmo
nėm. Mes su liūdesiu ir giliu 
dėkingumu čia atlankom kapą 
kario, kuris save Lietuvai pa
aukojo, kad ji amžinai laisva 
ir nepriklausoma gyvuotų. Tas . 
pasišventėlis tai leitenantas S. 
J. Harris. ..

Jis gimė Kūčių dieną. 1896. 
Aš didžiuojos. kad jis mano 
gimtinės Pennsylvanijos sūnus. 
Jis savanoriu priimtas Į Lietu
vos kariuomenę 1919 rugsėjo 
6.. Paryžiuje. Jis tarnavo Lietu
vos kariuomenės Amerikos bri
gadoje.

Atšventęs Jurgio VVashingto- 
no gimtadienį Kaune, 1920, jis 
anksti rytą sekančią dieną su 
Lietuvos kariuomene pradėjo 
pulti bolševikuojančius sukilė
lius Aukšt. Panemunėje ir tą 
vietovę paėmė. Po pietų pulk. 
Įeit. Kubiliūno vadovybėje su 
kitais vyko laisvinti bolševikų 
rankose esantį Aleksoto aero
dromą. Lipdamas į Linksma
dvario kalną, jis priešo sužeis
tas ir sekantį rytą, vasario 24. 
mirė.

Jam už nuopelnus skirtas or- 
dienas buvo įteiktas jo motinai. 
Sis paminklas, pastatytas velio
niui Harris Amerikos dėkingų 
lietuvių. Jis atidengtas 1922, 
dalyvaujant velionies motinai. 
Ta proga Amerikos lietuvių de
legacijos JAV prezidentui įteik
tas atatinkamas raštas. Pamink
lo pryšakyj .Amerikos Erelis, 
kitoj pusėj — Iletuvos Vytis. 
Sis kapas karių dieną kasmet 
lietuvių papuošiamas gėlėm.

Pastebėtina, kad velionies 
motina savo laiku kreipėsi pa- 
siuntinybėn Lietuvos trispalvės, 
už kurią jos sūnus žuvo, kad 
jąja-papuoštų savo namą. Ve
lionies brolis, irgi leitenantas, 
oficialiai kreipėsi priimti ji į 
Lietuvos kariuomenę tęsti tar
nybą Lietuvai, vietoj žuvusio 
brolio. Tat, Harris šeima, visai* 
atžvilgiais šauni .šeima

— De Gaulle atvyksta antra- 
dięnį Į Vokietiją tartis su Ade 
naueriu dėl Europos prekybas 
Tuo reikalu 18 valstybių dery
bos. trukusias veik metus, pe 
reitą savaitę nesėkmingai nu
truko De Gaulle su Adenaue- 
riu ieškos išeities
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Kritika sušneko vėl garsiai
Po rinkimy kyla balsai: atleisti Dūlias, braukti lauk Nixoną, “suliberalhM*" saiM^iąus su 
Maskva, laukiant komunizmo nusisukimo j Aziją ir lengvoj imo rytu Europoje savaime.

Prezidtontas Eisenhoweris, 
tik paaiškėjus lapkričio 4 rinki
mų rezultatam, nervingai priki
šo rinkikų didelei daliai valsty
binio sąmoningumo stoką, bet 
pareiškė, kad santykiai su So
vietais nuo rinkimų nepasikeis.

Kitaip galvojo Sovietai. Jie 
pasiskubino per radiją paaiš
kinti, kad laukia iš naujo Kon
greso pakeičiant Amerikos san
tykius su Sovietais.

Tuo tarpu jie gali pasidžiaug
ti sulaukę tik didesnio susi-

• drumstimo pačioje Amerikoje.
Būtent: atnaujintas drumsti

mas prieš žmones, kurie laiko
mi esamos politikos su Sovie- 
tais rėmėjai ar vykdytojai. ’ 
Drumsčiamos idėjos, kuriom 
remiasi ligšiolinė politika, ir 
peršamos naujos.

jam
nepriimtinas Nixonas ir jo 

aiški antikomunistinė linija.

HAROLD E. STASŠEN

Atnaujintas drumstimas prieš 
valstybės sekretorių Duiles.

Jį puolė iš naujo Thimanas. 
aiškindamas, kad Duiles gali 
būt tik politikos vykdytojas. 
Jis vykdęs gerai, kol pavedimus 
turėjęs iš.... Achesono. Šen. 
Clark, demokratas, paskelbė 
reikalavimą Dullės atleisti.
• Kitą dieną lapkričio 12 at
skubėjo į talką ir respublikonas 
Stassenas. Po pasikalbėjimo su 
prezidentu, paskelbė, kad lai
mėti 1960 rinkimus respubliko
nam gali tik vienas iš šių ke
turių kandidatų į prezidentus: 
gub. Rockfelleris. iždo sekreto-

Nixonas jau buvo susidaręs 
opiniją tarp respublikonų, kad 
jis bevejk vienintelis kandida
tas Į prezidentus. Demokratų 
kandidatas nebuvo taip aiškus 
kaip respublikonų. Respubliko
nas Nixonas gerą vardą susida
rė po savo drąsaus elgesio pie- 

. tų Amerikoj, jis drąsiai įsikišo 
ir sustabdė Amer. svyravimus 
dėl Quemoy; jis paskutiniu mo
mentu sugriebė resp. išsly- 
dusį vairą rinkimų kampanijo
je, nors buvo jau per vėlu. Jau 
anksčiau J. Alsop (NYKT) la
bai pagrįstai buvo paskelbęs 
savo tyrinėjimų išvadą, kad 

iš dabartinės nejaukios pa
dėties Ameriką galės išgelbėti 
tik Nixonas.

Dabar Niror.o mitas grisuis-

Atnaujintas bei sustiprintas j 
ir idėjų drumstimas. , 

Tų idėjų dėl santykių su So
vietais ir apskritai su komuniz- Į 
mu pabėrė W. Lippmann (NY- 
HT). 

Lippmannas lankėsi Maskvo
je. Kalbėjosi su Chruščiovu. 
Tie pasikalbėjimai susitiprino t 
jo mintis, kurias jis išdėstė per 
du laikraščio n r., kritikuoda- ' 
mas Amerikos užsienių politi- ■ 
ką ir siūlydamas naują vagą. I 
Joje ryškiausi du punktai: 1

— Amerika neturi sudarinė- 
ti politinių paktų ir traukti ma
žesnes valstybes j savo pusę. 1 
Amerika turi skatinti jas laiky- 1 
tis neutraliai, o tai labiausiai i 
ir atsako jų gyventojų noram. 1

—Amerika turi remti kitus 1 
kraštus ne ginklais, bet ūkis- • 
kai. Turi vieną didžiulę valsty
bę ūkiškai pastatyti ant kojų. 
Ne kokią mažą Formozą, bet 
didžiulę Indiją turi paremti klaida, kurią daro Duiles ir kai 
taip, kad dingtų jos gyventoją 
atsilikimas ir būtų pavyzdys 
prieš komunistinę didžiulę Ki
niją, jog ir nekomunistinė sis
tema gali duoti kraštui gerovę.

— Amerika turi atmesti ka
ro baimės isteriką ir tesirūpin
ti savo gyvenimo pažanga.

TAIP karikatūristas vaizduoja, 
kaip Stassenas smogia respubliko
nams.

Tokios praktinei veiklai iš
vados eina iš Lippmanno prie
laidų. iš jo “tikėjimo”, kuris 
gali būti teisingas, bet gali bū
ti ir klaidingas. Keli jo to po
litinio “tikėjimo” punktai:

— Sovietai Vakaru ginklu ne
puls, karo grėsmės visai nėra; 
Sovietai kels tik savo ūkinės 
gamybos pažangą ir ja lenkty- 
niuos su Amerika; ta pažanga 
trauks Į save kitus, ypačiai Azi
jos kraštus.

— Kovoti prieš Sovietus kaip 
prieš komunizmo ideologijos 
tvirtovę, kaip prieš religiją, yra

kada Eisenhoweris. Tokia pat 
klaida siekti, kad Sovietuose 
būtų Įvesta sistema, kokia yra 
Vakaruose, ar grąžinti tą siste
mą kuri yra ten seniau buvu
si.

— Klaidą yra laukti, kad ko
munistinė ^revoliucija sugrius

ir ją griauta i£ vidaus dubdffit 
ginklų bei kitos medžiagos.

—Lippmannui rodos, kad ko 
monistinė sistema yra labiau 
priimtina atsilikusiem kraštam, 
bet jos negali prisiimti pažan* 
gus kraštai, nebent tik ji būtų 
primesta jėgą. Už tat autorius 
mano, kad komunistiniai valdo
kai patys tai supras, ir jų do
minavimas pasisuks į Aziją, o 
rytų Europoje jie sutiks su 
tam tikrom nuolaidom. Azi
ja neišgelbstima. rytų Europo
je (sumini rytų Vokietiją, Len
kiją, Čekoslovakiją. Vengriją) 
dabartinė padėtis neamžina....

Nesunku pastebėti, kad iš to
kio “tikėjimo” eina tiesi išva
da — nesikišti į komunizmo pa
grobtų kraštų likimą, ieškoti su 
Sovietais sugyvenimo.

Tačiau nesunku taip pat pa
stebėti, kad kai kurie to “tikė
jimo” punktai labai prasilen
kia su realiais faktais. Pvz.:

— Neturi mažiausio pagrindo 
autoriaus tvirtinimas, kad So
vietai iš rytų Europos traukiasi,

— Netiesa, kad sovietinio už
puolimo grėsmės nėra; įos nė
ra tik tol, kol Amerika gali pa
sipriešinti.

— Netiesa, kad komunizmas 
randa atramos tik atsiliku
siuose kraštuose.... Faktas, kad 
komunizmas labiausiai buvo 
garsinamas ir populiarinama 
Europoje menininkų, rašytojų 
ir kitų intelektualų, bet ne dar
bininkų. O gal autorius labiau
siai atsilikusiais laiko ir Ameri
kos Hollyvroodą, universitetus, 
teatrus, kur komunizmo šalinin
kų knibždėte knibždėjo?

Taip yra drumsčiamos mintys. 
Amerikai nuo to nėra stipriau.

M

Lietuvių Prekybos Bendrovė
' Lietuvių PrekybOa Bendrove, vtenmteiė žios rities firma pasaulyje, 
' gerai finoms Europoje ir Australijoje, siūlo savo patarnavimus ir 
’ JAV gyvMiiiilVuns tautiniam*
į. Lietuvių Prekybos BebdWV« turi visus reikalingus leidimus siųsti do- 
’ vaaų siuntinėlius betarpiai iš Anglijos į Lietuvą ir 1 visas Sovietų 
; Sąjungos sritis.
’ Lietuvių Prekybos Bendrovė, prisistatydama savo tautiečiams JAV. siū- 
į teikia tautiečiams Įvairias i Lietuvą siunčiamąsias prekes ne deta-
> linėmis, bet urminėmis kainomis, tokiomis, kokių iki šiol niekas dar 
; nebuvo siūlęs.
■ Lietuvių Prekybos Bendrovė, pristatydama savo tautiečiams JAV. siū- 
; to specialų ekspresą standartini siuntinėli, sudarytą iš trijų gabalų
■ po3l, jardo pilkos, rudos ir mėlynos medžiagos, viso labo 9% jardo, 

už negirdėtai žemą kalną — tiktai už $40.00.
> Į jšią kainą Įeina sovietinis muitas, draudimas, licenzija, supakavimas 
; ir pasiuntimas. Negana to: prie tokio siuntinėlio galima pridėti ka

taloginėmis kainomis dar 10 Ibs siuntėjo pasirinktų prekių, nerno-
’ kant jokių papildomų mokesčių. Galima pridėti ir savų prekių, bet 

tik visiškai naujų, nenaudotų. Tokiu atveju už pridedamąsias pre- 
kės sumokamas tik muitas.

; Lietuvių Prekybos Bendrovė yra vienintelė pios rūšies firma, neimanti 
. jokių pasiuntimo manipuliacinių mokesčių už siuntimus, kurių vertė 
’ siekia arba prašoka $75.00.
■ Lietuvių Prekybos Bendrovės siunčiamieji iš Londono siuntiniai pa- 
; siekia Lietuvą per 3-5 savaites. Visi siuntiniai apdraudžiami. Jų
■ pristatymas garantuotas.
; Lietuvių Prekybos Bendrovė išpildo iš Lietuvos gaunamus receptus 
• ir pateikia visus čia gaminamus vaistus žemiausiomis kainomis.
; Reikalaukite mūsų kainininkų ir medžiagų pavyzdžių, kuriuos
> nusiųsime Jums tuojau, gavę Jūsų laiškeli. Rašykite:

LITHUANIAN TRADLNG COMPANY
1A, Hunt Street, London, W. 11, Great Britain

■ Lietuvių Prekybos Bendrovei reikalingi agentai visose JAV valsty- 
I bėse ir Kanadoje.

VILNONIS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BUSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms.

SCPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street, New York 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319

rius ir buvęs demokratas Ro- 
bert B. Anderson. vidaus sek
retorius Fred A. Seaton, dele
gacijos pirmininkas prie Jung
tinių Tautų Henry Cabot Lod- 
ge-

Paklaustas, o kaip su vice
prezidentu Nixonu, Stassenas. 
kiek nervingai patylėjęs, atsa
kė: “Mano pažiūra yra gerai ži
noma; manau, jos teisingumą 
patvirtino rinkimu rezultatai”.

Tais žodžiais pasakė: respub
likonam rinkimuose vadovavo 
Nixonas ir pralaimėjo; jis Į pre
zidentus netinka.

Negerai, kai plano neįvykdo, dar blogiau, kai “pervykdo
Tiesa spalio 9 varė propa

gandą už laukų nuvalymą. La- 
siginklavimo reikalam, arba ta- blausiai atsilikę esą Pakniojo, 
da vadintas taikos ambasado
rius. kuris pats labai norėjo 
būti prezidentu, bet nebuvo iš
rinktas nė į Pennsylvanijos gu
bernatorius.

Būdamas prezidento patarė
jas. Stassenas rodėsi “partiza
niškas’ taikos ieškotojas, nai
vus santykių su Sovietais gerin- 

kadtojas. Visai suprantama.

Prieš jį iškiš.'imi kiti, kad 
daugiau būtų supjudyta. Tai pa
darė Stassenas. respublikonas, 
prezidento buvęs patarėjas nu-

1530 Brdford Aveniu* .

■j-kmadieniais nti<> 1

832 Nuriti 7th StrrH

WAhmt 3-1747 CHapel 7-5164
> NORĖDAMI DAUGIAU INFORMACIJŲ REIKALAUKITE MŪSŲ FIRMOS KATALOGŲ

11601 4w*. Campau Avė. 
DETROIT 12, MICH.

TOww*ep<l 8-fl298

IO7 !So. Vermont Avr., 
I.OS ANGELES 4, CALIF 

Dlnkirk 5-6550

78 Second Avenuc, 
NEW YORK 3, N. Y.

ORegon 4-1540

PAN AMERICAN lėktuvų linija 1938 m. liepos 28 pirmą kartą 
perskrido Atlantą su 35 keleiviais. Lėktuvas pasikėlė iš Port 
Washington, N. Y. ('viršujei. Dabar &i oro linija per Atlantą per
skrido 75,000 kartų. Apačioje matome sprausmrnį keleivinį lėk
tuvą pakilusį kelionei.

651 Albauy Aenrae. 
HARTFORD, CONNJ PHILADFJJ’HIA 23, PA.

» WAhmt 3-1747

1241 N. A^ifend Avr. 
CH1C AGO 22, ILL. 

HUmboldf 6-2818

Iš Lietuvos
ravimus”. Pageidauja veislės iš 
Gudijos ir rytų Vokietijos (ge
rai, kad 'ftč iš Jugoslavijos, 
nes tai būtų jaū revizionizmas) 

Dusefų rajone šiais metais 
neblogą kukurūzų derlių iš 41 
kolūkio išaugino tik apie ket
virtadalis kolūkių.

Biržų rajone bulvės lėtai ka
samos, it gresia pavojus nesu
arti iki užšąlant bulvienų, kur 
sėjami kukurūzai. Užsitęsė ir 
šiemetinis kukurūzų valymas, 
nes “visame rajone yra vos ke
li silosavimo kombainai".

Akmenės, Daugų Ignalinos 
rojonuose "nesumušta nė pirš
to i pirštą, kad sekančiais me-

Ariogalos. Obelių rajonai — 11 
-12 proc. grūdinių kultūrų dar 
laukuose.

Bulvės daugely rajonų ne
kasios. Linų nenurauta apskri
tai 8 proc. Vilkaviškio. Mari- 
ampolės. Jonavos rajonuose 
net 39-47 proc. Cukriniai run
keliai iš 50 rajonų nebuvo pra
dėta kasti iki spalio 5 dar 24.

Dirvų įarta kolchozuose tik 
19.5 proc.. o sovehozuose 31.7 
proc.

SUSIRŪPINIMAS KUKU
RŪZAIS

Tiesa “susirūpino kukurūzu 
sėja kitiem metam ir atsiklau
sė. kaip kukuruzų reikalas at- tais būtų užtikrintas geras ku- 
rodo atskiruose rajonuose. A- 
pie kai kuriuos duoda konkre
čių davinių:

Salantų rojone kukurūzam 
trūksta mineralinių trąšų.

Šiaulių rajone “Raudonosios 
vėliavos" kolchozo agronomas 
A. Skačkauskas pareiškė, kad 
kukurūzų veislė Lietuvai ne
pritaikinta. Dar 1928 buvo pra
dėti pirmieji bandymai augin
ti kukurūzus Lietuvoje. Bet 
“nejaugi.... mūsų selekcininkai 
negalėjo išvesti vietos sąlygom 
labiausiai pritaikytą kukurūzu 
veislę? Dabartinė, gaunama Lš 
Ukrainos veislė mūsų respubli
kos sąlygom neatspari: ji sun
kiai pakelia temperatūros svy-

SKUBĖKITE SIŲSTI DOVANAS SVENTRMS 
Paeina . Jokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 

siunčiančios siuntinius j SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACKAGE EXPRESS & Tnd Agency, Ine.
Tel. IN 7-GI65 ir IN 7-7272 

NEM'ARK, N. 4. — 312-314 Market St, Tel. M1 2-2452 ir MI 2-1681. ROirling Green 9-6992 
• sfų.-tti galima tik, naujus daiktus • F’cr mūsų firnin siunčiami siuntiniai pąskyrifuo vietą pasiekia tmm- 
pjausiu laiku. • Visi muitai apmokanii vietoje, mūsų įstaigose, gavėjas nieko nemoka. • Prie firmos 
įstaigų yra krautuvės. Rtu-icse galite gauti įvairiausių mclžiagų. odų avalynei ir kita ką žemraiisiomin 
kainomis. • Siuntinių pristatymas garantuojamas !()(>'’>. • Neatidėliotinai mes painformuojame savo 

iuntiniy ytšiunfjima ir Jų pristatymų. • Klientų patogumui patarnaujama jų ghniojoje kol-
boję.

kurūzų derlius".

NEGERAI, KAI PLANO 
NEĮVYKDO DAR BLOGIAU,

KAI "PERVYKDO"
Tiesa spalio 10 rašė, kad 

Kauno sanitarijos -technikos 
gamykla “Neris” iki 1958 rug
sėjo 15 pagamino 14.8 tūks
tančių kv. metrų radiatorių 
daugiau, nei buvo plane nu-

matyta. Bet blogai tas. kad 
“Neries” direktorius Jasiūnas 
paleido 2,382 kv. metrus radia
torių pro šoną — davė radia
torių Panevėžio spirito kombi
natui, Liepojos linoleumo dirb
tuvėm, Kauno trikotažo kombi
natui. Bet jis nedavė įmonėm, 
kuriom planas buvo numatęs. 
Už tai direktorius atleistas, o 
mašinų gamybos viršininkas A. 
Spečys papeiktas, kad nekontro
liavo direktoriaus.

APDOVANOTI SKULPTORIAI
Sovietų dailininkų sąjunga 

paskyrė premijas už 6 skulptū
ros geriausius darbus. Tarp jų 
dvi po 3000 rublių gavo J. Mi
kėnas už “Marytę Melninkaitę” 
ir Bronius Vyšniauskas už 
“Minutę poilsio”.

KAS LAIKRAŠČIUS SKAITO
Linkuvos rajone laikraščių 

prenifmeratorių 30 proc. yra 
mokytojai ir mokiniai; 35-40 
proc. yrX. tarnautojai ir “biu
džetinė prenumerata". Kai ku
rie kolchozuose skaito po du 
laikraščius, tad labai mažas pro
centas tenka kolchozų gyvento
jų didelei daliai.

WEISS & KATZ. INC
187 ORCHARD ST., N. Y. C. GR 7-1130

DIDMENŲ IK MAŽMENŲ PREKYBA

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt-

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir

medvilnės.

Specialiai žemos kainos tiems, kurie siunčia audi

nius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome ‘ užeiti ir pasižiūrėti!

FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke pranešimas spaudai

Lietuvos Generalinis Konsulą co. Cal.. New Orlenas, La., Al
tas Ncw Yorke primena, kad lanta, Ga.. Dalias. Tex., Hous- 
1958 metų gruodžio 31 baigia- ton. Tex.. Kansas City. Mo.. 
si laikas patiekti Vokietijos į- Minneapolis. Minn.. Norfolk, 
staigoms reikalavimus pasire- Va.. Seattle. Wash. 
miant Vokietijos atsilyginimo 
įstatymu.

Tas įstatymas numato pinigi
ni atlyginimą už kilnojamąjį 
tartą, kuris nacių buvo neteisė
tai konfiskuotas srityse esan
čiose už dabartinės Vakarų Vo
kietijos ribų ir vėliau nugaben
tas i Vakarų Vokietiją arba Ber
lyno miestą.

/Lsmcnys. kurie gyvena ne 
Vokietijoje, smulkesnių žinių ir 
pareiškimams formų kreipia
si į artimiausią Vokictjos kon
sulatą. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse Vokietijos konsula
tai v veikia šiuose miestuose: 
New York. N.Y., Chicago. Iii.. 
Boston. Mass . Detroit. Mich..
Philadelphia. Pa.. Cteveland. O., 
los Angeles, Cal.f San Francis-

Te . BA. 9- ■ i 81

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt Vernon Street PhUadclphm 23, Pa.

POplar >9110

SIUNTINIU SIUNČIAMI | SOVTETŲ RUSM^ —
UKRAINĄ. LIETUVĄ, BALTGUOIJĄ. LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS.

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO„ INC.
JĮCSV SKYRIAI:135 W. 14th St. New York U, N. Y. Td. CHdsca 3-2583

141 Second Avė. 
New York City 

Tel. GRamercy 5-7430

39 Raymond Plaza W.
Newark, N. J.

Td. M Ark et 2-2877

332 Ffflmore Avė. 
Buffalo S. N. Y. 

TeL MOhawk 2874

308 W. Fourtb St, 
Boston 27, Mas*.

Tel. ANdrew 8-5040

132 Franklin Avr. 
Hartford. Conn.

Tel. CHapel 6-4724

906 IJtrrary Rd , l,3» 
Cleveland 13. Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

Oetroit 12. Mteh.
Tel. TOvmsend 9-3980

632 W. Glrard Avr. 
Philadelphia 23. Pa. 
TeL WA1nut 5-8878

NToriMamas Mušti jriuntlnJ giminėms ar draugams, kreipkis į patyrusią, maniiagią ir efektingą muarą 
ištaigą viršminėtuose miestuose, kuri Jums makmiat duos reikalingų informacijų Mūsų ir
patikima firma yra jau patenkinusi tūkstančiu* klijentų. 100', garantuoja. Jaut kiekvienas siuntinys 
bus JtcfkUu*. Bus išsiunčiamas 48 vai laikotarpyje.

Pasieks savo paskyrimą 0-7 savaičių laikotarpyje: oro paštu 7-12 dienų. -
Mūsų ištaigoje rasite didelį pasirinkimą ptrmos rūšies maisto datykų. taip pat medžiagų pigiausio- 

mis kainomis. Pradžiuginkite savo gimines k pažįstamus KaMtfų siuntiniai*.
Atminkite, kad mes r ame specialistai visuose siuntinių reikaluose.
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Amerikos vyskupai skelbia vajų

Amerikos katalikų vyskupai 
kitą savaitę skelbia drabužių ir 
avalynės rinkliavą. Tai jau de
šimtoji tokia metinė rinkliava, 
vadovaujama Baltimorės arki
vyskupo Francis P. Keough. Li
gi šiol surinkta vartotų drabu
žių ir avalynės apie 12 milijo
nų svarų ir išdalyta 27 kraštuo
se. Vertė jų siekia arti 25 mili
jonų dolerių.

Šiai rinkliavai sąmoningai pa
renkama Padėkos dienos savai
tė. Kai Padėkos diena, kurios 
pirminis tikslas buvo padėkoti 
Dievui už gautąsias gėrybes, iš
virsta į Kalakutų dieną, reikia, 
kad sotieji prisimintų alkanuo
sius ir apsivilkusieji — nuo
guosius. Geriausia padėka Die
vui už tai, ką turi iš Jo malo
nės. yra dalytis savo gėrybėmis 
su kitais. Bet tai nėra lengva.

Sunkiausią žmonių santykia
vimo problemą sudaro nevieno
das pasidalinimas gėrybėmis. 
Vieni jų turi per gausiai, ki
tiem pristinga būtiniausių pra
gyvenimui reikmenų — maisto, 
buto ir aprangos. Tos nelygy
bės priežastys yra Įvairios. Vie
nur skurdą atneša gamtos katas
trofos ir karai; kitur, kaip So
vietų Rusijoje, netikusi politi
nė santvarka ir žmogaus paver
gimas. Vienur žmonių yra per 
tiršta, kad jie galėtų iš savo 
krašto pramisti; kitur yra per 
žema dar civilizacija, kad žmo
nės galėtų našiau įdirbti žemę 
ir daugiau iš jos išgauti gėry
bių; nevisur ir žemė yra vieno
dai derlinga. Pagaliau, vieni 
žmonės suskursta, kad per ma
žai dirba; kiti negali dirbti dėl 
nesveikatos arba ir darbo ne
gauna. Darbe dar pasitaiko iš
naudojimo ir skriaudos. Yra 
žmonių, kurie naudojasi kito 
nelaime arba lobsta iš svetimo 
prakaito.

Visos tos priežastys, kurios 
žmones daro nelygius turto at
žvilgiu, visada buvo ir visiems 
laikams paliks. Nėra Įmanoma 
visiškos lygybės pasiekti ir 

r"ubllshed »en.'-Weekly except holl- 
day week*, when issued weeki>

skurdo žemėje išveisti. “Vargšų 
visada turėsite” —■ pastebima 
Šv. Rašte, nes šis pasaulis,, nė
ra tobulas ir toks negali būti. 
Kur yra medžiaga, ten yra ir 
netobulumas. Bet yra moralinė 
pareiga pačiam žmogui būti vis 
tobulesniam, teisingesniam ir 
gailestingam savo artimui.

★

Artimo meilė ir yra pagrin
dinė priemonė žmonių santy
kiam sušvelninti. Ji atsiremia 
dviem tiesom: viena — niekas 
nėra tikras savininkas žemiškų
jų gėrybių, o tiktai jų užvaizdą; 
antra — kiekvienas turi atsa
komybę už ki|ą žmogų kaip sa
vo broli. Užvaizdą, kuris suglo- 
bia turtą ir neduoda jo reika
lingam, daro skraudą; jis pa
sisavina tai, kas jam nepriklau
so. žmogus, kuris kito neatjau
čia nelaimėje, yra negailestin
gas; jis nori, kad ir su juo bū
tų panašiai pasielgta, kai ištiks 
nelaimė. Deja, čia nieko negali
ma pataisyti įsakymu. Bolševi
kų užsimojimus visus žmones 
sulyginti prievarta atvedė į di
džiausią nelygybę ir neteisybę.

Krikščionybė artimo meilę 
laiko pagrindine tikėjimo žy
me. Tas neturi tikėjimo, kas 
neturi artimo meilės, nes “kas 
nekenčia savo brolio, yra žmog
žudys” — yra labai griežtai pa
sakęs šv. Jonas Apaštalas, žu
doma neteisybe, skriauda ir ne
gailestingumu. žudoma nesku- 
bėjimu padėti, kur yra vargas 
ir kančia.

Naujasis popiežius Jonas 
XXIII ypačiai pabrėžė ar
timo meilės reikalą šiais laikais: 
“Mylėkite vienas kitą, nes tai 
didysis Kristaus įsakymas’ ’. žur
nalistams gi prisistatė kaip 
“visų brolis”.

Padėkos dienos proga Ame
rikos vyskupam skelbiant vajų, 
yra būtina prisiminti savo bro
lišką pareigą padėti kitiem, kad 
jų gyvenimas bent kiek dary
tųsi šviesesnis ir jie pasijustų 
sočiųjų neužmirštami.

Šiemet rugpiūčio 31 buvo ne 
tik sustabdytas Amerikos BaL 
sas iš Europos, bet taipgi užda
rytas Laisvosios Europos uni
versitetas Strasburge bei jo iš
laikoma kolegija. O tai buvo 
labai svarbi ir reikšminga in
stitucija pavergtųjų kraštų at
sidūrusiam akademiniam jauni
mui mokslinti.
PAREIŠKIMAI IR TIKRO??
Pagal oficialiai paskelbtą pa

reiškimą uždarymas pateisintas 
taip: “L.E. U. ir jam priklau
santi L.E. Kolegija buvo įsteig
ti 1951, kad iš anapus geležinės 
uždangos kraštų studentai, ku
rie karo metu ir komunistams 
užgrobus valdžią, turėjo palik
ti savo tėvynę, galėtų tęsti stu
dijas laisvajame pasaulyje. Ini
ciatyva turėjo būti grynai lai
kinio pobūdžio, nes kaip tik ta
da mažai organizacijų rūpinosi 
parama pabėgėliams studen
tams. Nuo to laiko praėjo sep- 
tyneri metai. Dauguma šių jau
nų pabėgėlių arba pabaigė sa
vo studijas arba sukūrė sava
rankią egzistenciją. L.E.U tiks
lą pasiekė’.

Nuo šių metų nebepriimami 
nauji prašymai stipendijoms 
gauti. Tik pagal susitarimą ga
li būti prailgintos stipendijos 
iki studijų pabaigos. Be to, 160 
vengrų studentų, atbėgusių po

JAV AMBASADORIUS Ispanijoje (viršuje) ir ambasadoriaus žmona Vietname (apačioje) 
dalija vargšams drabužius, kuriuos prisiuntė Amerikos vyskupų fondas.

Vakarai nuovargio ženkle
Uždarytas Laisvosios Europos Universitetas

sukilimo 1956 ir turėjusių spe
cialias stipendijas, terminas pra
ilgintas iki 1959 birželio “su 
viltimi, kad ■ šie jauni žmonės 
iki to laiko kokiu nors būdu 
užsitikrins savo ateitį’ (■?).

Tokiu tat sausu pareiškimu 
užbaigiama daug žadėjusi ir 
septynerius metus trukusi veik
la.

Free Europe University in 
Exile buvo įregistruotas New 
Yorko valstybėje 1951. VII. 20. 
Iš ten nustatinėjo gaires bei 
tvarkė visą savo veiklą. Pagrin
diniai uždaviniai, ypač už Ame
rikos ribų, buvo vykdomi per 
L.E. Kolegiją (College de 1’ Eu
rope Libre), kuri buvo įregis
truota Prancūzijoje su būstine 
Paryžiuje 1957 rudenį perkel
ta Strasburgan ir bendrabučiu 
Strasburge — Robertsau Porta- 
lės pilyje.

Šios akademinės institucijos, 
kurią savo metu sovietinis “Kro 
kodilas” apšaukė šnipų mokyk
la, tikslas buvo trejopas: 1. įga
linti pabėgėlius studentus tęsti 
aukštąjį mokslą laisvojo pasau-

J. VIDZGIRIS (ELI)

lio universitetuose, 2. padėti 
išsaugoti tautinį kultūrinį pa
likimą bei tradicijas, 3 paruošti 
Vid. Rytų Europos pavergtie
siems kraštams intelektualinį 
elitą. Su tais tikslais buvo sie
jamas stipendininkų įsipareigo
jimas, grįžti į savo kilmės kraš
tą, kai susidarys tokia galimy
bė.

Stipendijas, kurios kasmet 
buvo iš naujo skirstomos, ga
lėjo gauti studentai iš šių pa
vergtųjų kraštų: Albanijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Jugoslavijos, Latvijos, Lenkijos, 
Lietuvos, Rumunijos ir Vengri
jos. Kiekvienais metais kolegi
jos patalpose Strasburge, kur 
galėjo sutilpti apie 200 studen
tų vykdavo kelių savaičių vasa
ros kursai ideologiniais klausi
mais, išryškinant laisvojo pa
saulio ir komunistinio režimo 
skirtumus, didžiųjų valstybių 
politiką ir Europos susivėniji- 
mo reikalą. Studentai galėjo 
naudotis 10,000 tomų kolegijos 

biblioteka, kur sutelkia daug 
vertingos medžiagos Rytų ir 
Vid. Europos klausimais. Ten 
yra ir buv. Lietuvos min. Pran
cūzijoje P- Klimo asmeninis 
rinkinys). Per septynerius me
tus 1951-58 iš viso buvo paskir
ta 1464 stipendijos, iš jų 60 
lietuviams (stipendininkų, žino
ma, buvo mažiau, nes jų dau
guma gaudavo stipendijas ke
letą metų iš eilės).

Kandidatų stipendijoms 
gauti ne tik nemažėjo, bet dau
gėjo. Antai, šiemet buvo paduo
ta net 800 prašymų. Po Vengri
jos įvykių žymiai padidėjo ven
grų tautybės studentų, bet ne
trūko ir visų kitų tautybių kan
didatų. Negalima tvirtinti, kad 
šios institucijos misija būtų jau 
atlikta, čia yra kita priežastis. 
Dar .1955, “Ženevos dvasios” 
metais, buvo atleisti tautinių 
grupių vadovai ir pradėta siau
rinti institucijos veikla.

REAKCIJOS IR ATGARSIAI
Suprantamos karčios nuotai

kos, kurios pirmiausiai ir la
biausiai reiškiasi tarp paliestų

Latvių Amerikoje yra 50-60,000
Darbininko redakcija ryšium 

su Latvijos nepriklausomybės 
paskelbimo 40 metų sukaktimi 
kreipėsi į Latvijos pasiuntinybę 
Washingtone su eile klausimų, 
kurie paryškintų Latvijos da
bartinę padėtį ir latvių veikimą 
laisvajame pasaulyje konkre
čiais daviniais. Į juos atsakė 
Latvijos pasiuntinybės spaudos 
sekretorius R. Shillers.

—Kuriuose kraštuose tebe
veikia laisvosios Latvijos atsto
vybės bei konsulatai?

— Latvijos pasiuntinybės, 
laisvojo pasaulio pripažintos, 
veikia Londone, Washingtone 
ir Buenos Aires. Laisvoji Latvi
ja taip pat turi savo karjeros 
konsulus Australijoje ir Kana
doje.

— Kuriuose kraštuose latviu 
išeivię yra" daugiausia?

— Daugiausia yra Jungtinė
se Valstybėse — apie 50-60,000 
Jie susitelkę daugiausia rytų ir 
vakarų pakraščio miestuose ir 
Great Lakęs srityje. Toliau ei
na Australija, Didžioji Britani
ja ir Kanada.

— Ar yra organizacija, kuri 
jungia viso pasaulio latvius iš
eivius; jei taip — kaip ji su
daryta ir kas jai vadovauja?

— Laisvojo pasaulio latviai 
išeiviai yra susitelkę Pasaulio 

jų studentų. Jie sudarė komi
tetą kolegijai ginti su būstine 
Berne. Sekretoriumi sutiko bū
ti pavergtųjų bičiulis šveica
ras dr. P. Sager, Ost—Europa 
bibliotekos vedėjas. Komiteto 
adresas: Aktionskomitee der 
FEU. Jubilaeuinsstr. 41, Bern, 
Šveicarija. Komitetas kreipėsi 
Į buvusius stipendininkas ir 
viešojo gyvenimo įtakingus as
menis prašydamas paremti jo 
veiklą.

Galima .su šypsena vertinti 
jaunų užsidegėlių pastangas ko
voti už savo teises ir galbėti 
“aukštosios politikos” pasmerk
tą reikalą. Betgi negalima abe
joti jų gera valia ar nejausti 
simpatijos jų kovos dvasiai, nes 
jie gina savo interesus, kaip nu
skriaustųjų tautų atstovai. Ir jie 
nėra tokie naivūs, kaip kas ga
lėtų įsivaizduoti. Štai vieno jų 
pasisakymas. Pacitavęs ameri
kiečio A. Berle jr. žodžius, kad 
"dėl karo tėvynės netekęs jau
nimas iš anapus geležinės už
dangos kraštę turi neabejotiną 
teisę būti remiamas laisvosios 
žmonijos", tas jaunuolis rašo:

"Kodėl taip staiga mums ati
mama musę teisė? Ar musę 
kraštai tapo laisvi? Ar jau ne
bėra pabėgėlię? Ir 800 pašymę 
stipendijoms gauti, iš kur gi 
jie? Tiesa, pabėgėliai turi tik

(Nukelta Į 4 pusi.)

Latvių Federacijoje, kuriai pir
mininkauja prof. Peter Lejins, 
jr. Jis yra taip pat Amerikos 
Latvių Sąjungos pirmininkas 
(1727 Kenyon St. N.W. Wash- 
ington 10, D.C.).

—Kiek ir kokius laikraščius 
leidžia latviai Amerikoje?

—Svarbiausias latvių laik
raštis Amerikoje yra “Laiks”, 
leidžiamas du kartu per savai
tę New Yorke. Jis turi skaity
tojų apie 10.000. Kitas laikraš
tis eina Bostone, savaitinis — 
“Amerikas Vestnesis”.

—Kiek latviai per tą de
šimtmetį įaugo į Amerikos ūki
nį gyvenimą, į Amerikos aukš
tąsias mokyklas?

— Darbartiniai latvių ateiviai 
Amerikoje yra prisitaikę prie 
ūkinio ir kultūrinio gyvenimo ir 
jį yra pakankamai pasisavinę. 
Procentas asmenų, kurie yra su 
aukštuoju mokslu ir kurie dir
ba Amerikos universitetuose ar 
kolegijose, o taip pat savo pro
fesijose (inžinierių, gydytojų) 
yra gana didelis.
—Ar latviai turi mokyklę, ku

rios yra skirtos specialiai lat
viam?

— Latvių tautinis auklėjimas 
vaikam yra vykdomas per sek
madienines mokyklas ir latvių 
bažnyčias, kurios veikia kiek
viename mieste, kur tik latvių 
gyvena.

(5)
BUVOME prie nusiminimo 

bedugnės, kai staiga išvydome 
ateinant Debesėlį. Gerardas iš 
nuostabos pastiro. Man jau 
mačius, kaip išsirangė iš me
džio, akys neapraibo. Iššokau 
iš mašinos, pravėriau duris ir 
paprašiau į vidų. Debesėlis 
vikriai įsmuko, kaip slėniu be
važiuojant migla, kada ji pa
kyla nuo gėlėtų pievų. Vasaro
mis būva šilta ir kvapi. Ir mū
sų mašina padvelkė tuo malo
niu kvepėjimu. Tik tasai ūkas 
turėjo žmogiškąjį pavidalą ir 
sėdėjo tarpe mūsų.

—Kažko esate susirūpinę, 
—žvilgčiojo į Gerardą ir ma

ne. — Mačiau seniai bestovi- 
niuojant. Gerardas kažinko ieš- 
kinėjo, man rodos.

— Nerado ieškomų gėlių.— 
nusigriebiau už Debesėlio žo
džių. — Yvonė jas labai mėg
sta. Šiandien jos vardinės.

Pro Debesėlio pečius atsar
giai ištiesiau ranką ir įžnybau 
Geradui į paausį. Jisai linkte
lėjo pritardamas, o aš suokiau:

— Yvonė tikriausiai nekan
trauja ir, galimas dalykas, jau 
laukia restorane. Turime pas
kubėti. Atsiprašysime, kad il
gai nesuradome Irenos, —pri
siliečiau jos rankos. — Ar lei
si mums tą nekaltą melą? Vy
rams kartais to reikia, — pasi
teisinau atsakydamas į Debe
sėlio mirktelėjimą. — O tu, Ge
rardai, eik ir pasiteirauk! Gal 
jau atvežė?

Gerardas turėjo vieną būdin
gą įprotį, bet jo nebūtų galė
jęs palikti upės krante, jeigu 
ir būtų skandinęsis. Kai saky
davo. jog norįs su Yvone su
sisiekti, kilsteldavo savo smak
rą tarp žodžių “Atsiprašau’ ir 
“Aš turiu žmonos atsiklausti’. 
Tą įproti parsinešė iš kariuo
menės, kur reikėdavo prieš 
viršilą išsitempti. Aš taip pat 

kilstelėjau galvą. Gerardas ma
ne suprato. Išsirangė iš maši
nos ir lėtu žingsniu nukulnia
vo į krautuvę. Mudu likome su 
Debesėliu. Nežinodamas ką be
sakyti, sumarmenau nei šį nei 
tą:

— Ar iš numirusiųjų prisi
kėlei?

— Aš?! Niekada dar nemiriau 
vyrų svajonėse, — atsikirto 
kandžiu sąmojumi.
— Bet Gerardas sakė, kad tavo 
batukus radę prie tilto....

—Jis žino, ką sako.
Mano kūnas nuėjo pagaugais. 

Per gerą plaštaką atsitraukiau 
nuo Debesėlio. Akyse gyvai at
sistojo šoktelėjimas iš medžio. 
Prisiminiau ir tai, kaip be jo
kio varžymosi sėdo su manim 
į mašiną, važiavo į Paryžių, ki
keno autobuse, nusekė į mano 
butą, lyg nebūtų mergaitė. Kas 
ji iš tikrųjų buvo: beprotė ar 
vaiduoklė?

— Ko taip įsibauginai? — 
pastebėjo mano nerimą. Pa
traukė už ausies, kaip aną kar
tą, atsuko į save ir prilinkusi 
pabučiavo.

Lūpos buvo saldžios ir kva
pios, bet ne tokios, kaip Yvo- 
nės, kada ji bučiavo savo ves

tuvių išvakarėse. Yvonė dilgi
no. Debesėlis bučiavo kaip žmo
na, kuri jau turi kūdikį.
— Mergaitė dirbo anoje krau

tuvėje, — parodė dailiu pirštu
ku.

Pro stiklo langą, gėlių ir žo
lynų puošiamą, matėme, kaip 
Gerardui dėliojo gėlių puokštę.

— Gerardas turėjęs parda
vėją pažinti, — sprendė Debe
sėlis. — Ar prisimeni jo šaipų 
klausimą: “Bent pasakytum 
vardą, žinai?”.... Gerardas jį 
žinojęs. Ji vadinosi Irena.

— Irena?! O tu?
—Aš Debesėlis. Bet žmo

nėm patinka, kad turėčiau žmo
giškąjį vardą, o man patiko 
vardas tos mergaitės. Ji buvo 
iš mūsų kaimo.
“Ji yra apgavikė, prisidengusi 
svetimu vardu” — tvoktelėjo 
mintis į galvą.

Prisiminiau, kaip sliuogė iš 
medžio. Apžiūrėjo mano kam
barius. neva juos valydama. Pa
liko sąmoningai kurpaitę prie 
durų, kad grįžtų tuo metu, ka
da pas mane ėjo Yvonė. Yvonė 
mėgo brangakmenius, dėl ku
rių Gerardas galėjo išversti sa
vo kišenes ir iš jų nekas būtų 
išbirę. Debesėlis galėjo paste
bėti Yvonės žibučius, kai at 

bridome iš pievos. Nebuvo kaip 
šliedintis prie Yvonės nei Ge
rardo, tai pritapo prie manęs.

Pažiūrėjau į Debesėlį vogčio
mis. “Tokia jauna, žvali ir grak
šti, ir tokia jau sugedusi”.... 
Nesivaržydamas užgauti, pasa
kiau, ką galvojau:

—Pasisavinai kitos mergai
tės vardą! Kam?

— Kam taip piktai galvoji?
— išskaitė mano mintis. —Ne
galima pasisavinti to. ko nėra. 
Mergaitės jau nebuvo, kai mu
du susitikome. Vargšė mergai
tė! Buvo pabėgusi nuo patėvio, 
krautuvėje ją skriaudė ir ji ne
turėjo nei kam pasiskųsti nei 
kur prisiglausti. Dažnai glaudė
si krautuvės kamputyje. Ar Ge
rardas nieko neminėjo?
— Jis atpažino tą mergaitę 
tavyje. —brėžte pabrėžiau — 
Ilgokai buvo nematęs. Vardas 
jam patvirtino, kad ta pati. 
Ir rasti prie tilto batukai, jam 
rodės....

Gerardas, pasirodęs krautu
vės duryse, patraukė mano dė
mesį. Rankoje laikė suvyniotą 
gėlių puokštę. Krautvininkė. 
senyva moteris, duryse dar su
laikė. Skėsčiojo rankomis ir 
kažką pasakojo. Gerardas link
čiojo Ta moteris kilstelėjo si

joną, žiūrėjo į savo kojas ir 
kraipė batus. Gerardas purtė 
galvą.

— Matyti, neigia, kad sken
duolės batukai būtų kam ki
tam priklausę, — aiškinau De
besėliui. — Visi įtaria. Ir Yvo
nė sakė, kad tu mėgsti būti ba
sa....

Debesėlis ištiesė savo kojas, 
baltų balčiausias ir tokias dai
liai lieknas, kad nebūtum galė
jęs pasakyti, kas joje buvo gra
žiausio: skaistūs veidukai, žais
mingos rankos ar grakščios ko
jos. Bet jos buvo ....basos. Kaip 
aš to nepastebėjau?

— Vadinasi, ir Yvonė tiesą 
sakė. — vos suveblenau. — Kur 
tavo batukai?

—Juos numečiau prie upės.
Būtų galėjęs trenkti žaibas, 

ir jis nebūtų manęs didesniu 
šiurpuliu pervėręs, kaip tasai 
Debesėlio prisipažinimas.

— Ko taip į mane sužiurai? 
— prisilietė Debesėlis mano 
rankos, ir ją svilino. — Dar pa
galvosi. kad žmogų upėn įstū
miau? .VŠ numečiau batukus tik 
dėl to, kad juos savo rankose 
laikė Yvonė. Negalėjau daugiau 
jų avėti.

— Kodėl?!....

Debesėlis nususpėjo atsaky
ti. Gerardas perbėgo per gat
vę ir atidarė mašinos duris. De
besėlis prigludo prie manęs, 
kad būtų daugiau vietos prie 
vairo. “Kas bus, kai ji nuvažiuos 
basa”? — mane iš kailio nėrė 
baugi mintis. Kokį čia rasti pa
grindą ir bevažiuojant batukus 
nupirkti. Sakysiu: kurpaitės ko
jas spaudusios. tai buvo nusia- 
vusi ir prie manęs padėjusi. 
Bet Gerardas gali pastebėti dar 
bevažiuodamas. “Ko jisai dairo
si į mašinos papėdes? žiūrėtų 
geriau į priekį"!

—Važiuoki greičiau! — su
raginau. — Yvonė nerimsta.

— Yvonė mūsų lauks resto
rane, — apskelbė Gerardas. — 
Ji labai nudžiugo. — pažiūrėjo 
į Debesėlį. — kad Irena. .. (kaž
ką kitą norėjo sakyti).... neat
sisako. Beje, krautuvininkė sa
kė. kad policija jau užtikusi pė
das ir ieškanti, kam priklausę 
tie batukai. .. Važiuojam!

— Aš lipu. — sukruto De
besėlis. — Atsiprašykite Yvo
nės, ji nebus nepatenkinta. 
Priežastį patys sugalvokite. Vy
rams kartais to reikia ...

(bus daugiau)
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Balto seimas
1. Nevisi skyriai iki šiol yra 

pranešę siunčiamų į seimą ats
tovų skaičių ir jų pavardes. Pra- 9 vai. r. 
šome skubiai parašyti raštus 
Centro Valdybai ir, nelaukiant 
atsakymo, siųsti atstovus Sei
man.

2. Pirmesniuose pranešimuo
se buvo minėta apie rezervavi
mą nemokamų nakvynių. Jos 
bus rezervuotos visiems, kurie 
praneš bent 3 d. prieš seimą.

Nakvynių reikalu galima 
skambinti tel. Bfgelovv 2-1093. 
Newark, N.J.

3. Seimo darbę eiga
Penktadienis, lapkričio 28.

5 vai. pp. — Balto direktorių 
I posėdis.
8 vai. vak. — susipažinimo po
būvis; dalyvauja direktoriai, sei-

8 vai. vak. — seimo banketas. 
Sekmadienis, lapkričio 30.

— seimo pasitarimai. 
10:30 vai, — iškilmingos pa
maldos:

pontifikalinės šv. mišios — 
J.E. vysk. V. Brizgys.

pamokslas anglų kalba — J. 
E. arkivykupas Thomas A. Bo- 
land.

pamokslas lietuviškai — prel 
P. Juras.
12 vai. — priešpiečiai.
1 vai. — IV baigiamasis seimo 
posėdis.

Tuoj po jo naujų direktorių 
posėdis.

4. Bendros pastabos
1. Seimas ir visi su juo suriš
ti darbai vyksta St. George 
Lith. Hali, 180-2 New York Av,.

nas Kelmelis — garbės pirmininkas, Izidorius Jatulis — pirmininkas; antroje eilėje: Balys Sarkėnis — sekre
torius, Simonas Kontrimas — propagandos komisijos narys, Vladas Dilis — iždininkas, kun. Petras Toto
raitis — vice-pirmminkas.

Baltimore. Md. 
Žinios

Sodai ietės lapkričio 14 su
ruošė ‘Bingo Party‘. Dalyvės 
linksmhi praleido laiką, o ki
tos buvo labai laimingos lai
mėjusios keletą dovanų.

Novena švč. M. Marijos gar
bei Šv. Alfonso bažnyčioje pra
sidėjo lapkričio 17. baigsis lap
kričio 25 d. Kasdien yra pen- 
kerios pamaldos. Pamokslus sa
ko tėvai vincentiečiai —kun. 
Decker ir kun. Brovvne iš Ne\v 
Yorko. Ši novena yra pasiren
gimas švč. M. Marijos Stebuk
lingo Medaliko šventei, kuri 
bus lapkričio 27 d.

Lietuviu legionierių 154 pos
tas dalyvaus mišiose šv. Alfon
so bažnyčioje lapkričio 23. 8:30 
vai. Tos dienos jų mišių inten
cija ‘Back to God' Kviečiami 
visi kuo gausiau šiose pamal-

mo atstovai ir vietos baltinin
kai.

šeštadienis, lapkričio 29.
- 9 vai. — registracija.
vai. —atidarymas ir seimo 

posėdis.
12 vai. - priešpiečiai.
1 vai. pp. — seimo II posėdis.

— Trumpa pertrauka
4 vai. pp. — seimo III posėdis 
iki 6 v.v.

8
9

Nevvark. N.J.. Telefonas: MAr- 
ket 2-8910.
2. Pamaldos — šv. Trejybės pa
rapijos bažnyčioje, 207 Adams 
St., „Newark, N.J. Klebonijos te
lefonas: MArket 2-6847.
3. Centro Valdyba ir SRK yra 
pasiryžę darbus pradėti punk
tualiai.

Tariame iki pasimatymo Ne- 
warkė!

NORWOOD, MASS.
šv. Vardo draugijos bendra 

komunija ir susirinkimas buvo 
lapkričio 9. Į draugiją įsirašė 9 
nauji nariai: G. Cofskis. S. Gū
dis. R. Gūdis. B. Zimliskas. J. 
Jessick, E. Jessick. W. Gundin- 
skas, W. Virginksi ir C. Stonis.

MASPETH0 lietuvių parapijos 50 metu sukakties proga banketas. įvykęs lapkričio 16. Nuotr. Vi Maželio

B- t

Buvęs Fordhamo universi
teto studentas R. Milukas, ku
ris vasarą lankėsi Škotijoje. An
glijoje. Šveicarijoje ir k., par
vežė labai įdomių nuotraukų, 
kurias parodė po susirinkimo. 
, Kaip kasmet, taip ir šiemet 
šv. Vardo draugija užprašė mi
šias už žuvusius karius, kovoju
sius dėl šio krašto ir kitų ša
lių laisvės. Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioje tas mišias 
aukojo kun. J. Svirskas. šv. 
Vardo draugijos dvasios vadas. 
Po mišių prie paminklo, kuris 
pastatytas pagerbti kritusiems 
lietuvių kariams, atkalbėjo mal
das už žuvusius. Pamaldose da
lyvavo daug karo veteranų su 
vėliavomis.

Mirė
Stasys Versiackas mirė lap

kričio 7 d. Iškilmingai buvo pa
laidotas lapkričio 10 iš šv. Jur
gio bažnyčios su trejomis mi- 
šiomis. Palaidotas Highland ka
pinėse. S. Versiackas paliko 
nuliūdime brolį ir kitas gimi
nes Amerikoje ir Lietuvoje. Ve
lionis buvo nevedęs, buvo ge
ras katalikas, visada rėmė baž- .X- . T - ♦ 11 tUS-nyčios ir Lietuvos reikalus, pri
klausė katalikiškoms lietuviš- 

. koms Organizacijoms. Priklau
sė LRK Susivienijimui, šv. Var
do draugijai. Buvo vienas iš

- pirmųjų šv. Jurgio parapijos

steigėjų. Taip pat padėjo Įsikur
ti LDS 3 kuopai ir vyčių 27 
kuopai. Abejose kuopose daug 
veikė.

Kurį laiką jis buvo išsikėlęs 
į Lovvell. Mass.. paskui vėl gri- 

kilęs iš 
Kuršių

žo į Nonvoodą. Buvo 
Valkininkų parapijos, 
kaimo.

Lai gerasis Dievulis
jo sielai amžiną ramybę.

Žvalgas

suteikia

dose dalyvauti.
Metinis parapiečių lankymas 

— kalėdojimas šv. Alfonso pa
rapiečių jau pasibaigė; Klebo
nas prel. L. Mendelis padėkojo 
parapiečiams už malonų priė
mimą ir aukas bažnyčiai bei pa
rapinei mokyklai.

Ramovėnų ruoštas Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 40 
metų minėjimas lapkričio 15 
gražiai pavyko. Po iškilmingų 
ceremonijų Arlington kapinėse. 
Lietuvių svetainėje buvo iškil
mingas susirinkimas. Meninę 
programą išpildė skautų vyčių 
oktetas, vad. M. Liuberskio, iš 
New Yorko. Tautinių šokių pa
šoko Baltimorės tautinių šokių 
grupė.

Rapolas Mačys ir Genovaitė 
Lufrio susituokė šv. Alfonso 
bažnyčioje lapkričio 16 d. Mo
terystę palaimino kun. J. An- 
toszevvskis. Vestuvių puotoje tė
vai ir artimieji jaunavedžiams 
linkėjo skaidrios ateities.

Juozas Matulevičius, U.S. Na
vai akademijos studentas, pra
deda pasižymėti futbolo rung
tynėse. Futbolo vadovas mūsų 
tautietį paskyrė pirmojo rato

Į IŠ VISUR
— Dar vienas laiškas. Darbi

ninko administracija yra gavu
si dar tokį laišką: "Pereitais 
metais Darbininkas mus džiu
gino nuolatiniu savo atsilanky
mu. Suradę laisvą valandėlę, 
užeidavom į skaityklą pasiskai
tyti, tuo būdu sekdami lietu
viškos veiklos eigą. Deja, šie
met pasigedome Darbininko sa
vo kuklios skaityklos lentyno
se. Mums būtų labai malonu, 
kad vėl taptų mūsų nuolatiniu 
lankytoju. Už prenumeratą, de
ja negalime atsilyginti". Laiškas 
rašytas lapkričio 3. Deja, ir 
Darbininko administracija nė
ra pajėgi laikraščio veltui siun
tinėti. Kas galėtų būti toks ge
ras. ir "paaukoti metinę pre
numeratą lietuvybės puoselėji-

MIRĖ MOTINA M. DOVYDĄ
Mūsų mylima Motina M. Do- 

vyka (Barbora Pociūtė), pirmo
ji švento Pranciškaus seserų 
vienuolyno generalinė vyresnio
ji: mirė lapkričio 14. Pittsburgh 
Pa.

Gimė Chicagoj 1897 balan
džio 13. krikštyta Šv. Jurgio 
bažnyčioje, Bridgeport.

Iš Švento Kryžiaus parapijos. 
Chicagoj. įstojo į Nazariečių 
vienuolyną 1911 metais, o 1922 
metais buvo viena iš penkioli
kos. kurios atsiskyrė nuo šios 
kongregacijos, kad įkurtų nau
ją šv. Pranciškaus seserų vie
nuolyną Pittsburgh. Pa.. Vie
nuolyne išgyveni iš viso 47 me- žaidėju.

Paskaitą apie komunizmo pa-

ŽINIOS Iš BROCKTON. MASS
Agotai Strakauskienei, šv. 

Kazimiero par. klebono prel. 
Pr. Strakauskas motinai, sulau
kus 90 metų. Moterų Sąjungos 
narės lapkričio 1 parapijos sa
lėje surengė pobūvį. Maloniai 
pasišnekučiuota ir smagiai pra
leista laikas. Narės pačios bu
vo susinešusios savo gamintų 
užkandžių. Senutė dar tvirtai 
laikosi, triūsiasi klebonijoje ir 
pati ateina į bažnyčią.

biejų kaimyninių Balfo skyrių 
tikisi gausiai svečių. Balfo sky
riui vadovauja ir vakariene rū
pinasi pirm. Mykolas Gofensas.

Bendruomenės naująją valdy
bą šiemet sudaro pirm. J. Va
laitis. vicepirm. K. Burba, sekr. 
J. Kucinas, ižd. A. Mantautas 
ir narys A. Baškauskienė, re
vizijos komisija — J. Ludonis. 
E. Bliudnikas ir A. Barulis. Na
rių turi 124. Ryšiui palaikyti

Balfo vakarienė ruošiama pradėta . leisti rotatorium 
Sandaros klube lapkričio 22. “Brocktono informacijos", 
šeštadienį. 6:30 v.v. Brocktonie- Lituanistinę mokyklą, kuri 
čiai. dalyvavę tokiuose pobūviuo- šeštadieniais dirba Stašaičių bu- 
se Nonvoode ir Bostone, iš a- te, lanko 28 mokiniai. Moko Pa-

SAULĖTA, MALONU, PATOGU

j imu i", kaip laiške dar rašoma. 
Atsiliepusiam administracija 
prisius adresą.

— Padėkos dienos savaitėje 
Darbininkas išeis vieną kartą 
— lapkričio 26, trečiadienį.

— Lietuvių Studentų Sąjun
gos suvažiavimas įvyksta De
troite lapkričio 27-30.

— Rekolekcijos tėvams (su
sitelkimo diena) bus lapkričio 
30 Putnam. Conn.. seserų vie
nuolyne. Pradžia 11 vai., pabai
ga 4:30. Rekolekcijas veda kun. 
Stasys Yla.

— Motina Dovydą (Barbora 
Pociūtė) mirė Pittsburghe lap
kričio 14. Ji buvo lietuvaičių 
pranciškiečių kūrėja ir generalė 
motina. Lietuviam tėvam pran
ciškonam kuriantis Amerikoje 
daug jiem padėjo.

— Prudencija Bičkienė atei
nančių metų sausio mėnesio pa
baigoje išvyksta į Pietų Ameri
ką. Ten įvairiose lietuvių kolo
nijose dainuos jų - ruošiamuo
se koncertuose.. K. v f

—Baltimorėje lapkričio 28- 
30 šaukiamas. lietuvių inžinie
rių ir architektų suvažiavimas. 
Suvažiavimo posėdžiai bus 
Southern viešbutyje.

— Dail. Romas Viesulas, iš
vykęs į Europą, aplankė Vokie
tiją. kur gyvena jo brolis ku
nigas. paskui buvo Austrijoje. 
Italijoje. Pastoriau sustoja Pa
ryžiuje. kur numato piešti i-

Paliko nuliūdime šv. Pran- vojv Amerikai lapkričio 18 
ciškaus seseris, savo sesute Al- Calvert Hali kolegijos salėje 
bina McGavern (Dės Moines. skaitė teisėjas Robert Morris, 
lovva) ir jos šeimą, taip pat ki- Prelegentas įrodinėjo, kad te
tas gimines, mokinius, draugus bėra didelis pavojus komuniz- 
ir pažįstamus. mui Įsigalėti šiame krašte. Sa-

Laidotuvės įvyko antradienį knygoje “No vvonder we are 
lapkričio 18. Gedulingos pa- losing — autorius iškelia fak- 
maldos buvo švento Pranciš- tus kodėl komunistams sekasi 
kaus seserų vienuolyno koply- Amerikoje ir kokius pragaiš-. 
čioje. Pittsburgh. Pa. tingus darbus jie dirba. Paskai-

Po pamaldų nulydėta i šv. ta buvo susirinkusių išklausy- 
Kazimiero kapines. ta su dideliu dėmesiu.

Prašome velionės mokinius.
draugus ir pažįstamus pasimels
ti už A.A. Motinėlės M. Dovy- 
dos sielą.

šv. Pranciškaus seserys

liustracijas lietuvių liaudies dai-

dagas. Senutienė ir Sužiedėlienė
Mokyklos išlaikymu rūpinasi tė
vų komitetas ir bendruomenės 
švietimo reikalam komisija.
kurią sudaro A. Baškauskienė 
ir J. Kucinas.
. šeštadieninės mokyklos rei
kalam lapkričio 18 surengta va
karienė. Vakariene rūpinosi 
Plaušinaitienė. Plonys ir Ludo- 
nienė.

Naujų Metų sutikimas bend
ruomenės apylinkės ruošiamas
W. Bridgevvatery, puošnioje sa
lėje. Bus įvairi meninė progra- ....
ma. užkandžiai ir šokiai. Pel- Studentų Sąjungos suvažiavimą. Lietuvių Enciklopedijos Ad- nis reikalas, o vaisius visų Iže
nas skiriamas šeštadieninei mo- Šalpos darbą dirbantieji ruošia- ministracija skelbia paskutinę tuvių sutelktinių pastangų, vai-

Lietuvių Enciklopedijos talką sius. deja, tik laisvame 0asau-

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

Padėkos dienos savaitgalyj 
philadelphiečiai ruošiasi gausiai 
dalyvauti suvažiavimuose. Inži
nieriai organzuojasi vykti į sa
vo sąjungos suvažiavimą Balti- 
morėje, o į balių, kuri ruošia
mas suvažiavimo proga, kvie
čia ir plačiąją visuomenę. 
Balius bus lapkričio 29 d., 6 v. 
vak. Platesnių informacijų tei
kia sąjungos pirmininkas inž. 
Alfonsas .Turskis.

Didelis studentų būrys ruo
šiasi vykti į Detroitą — į L.

Cezaris Surdokas sunkiai su
sirgo ir paguldytas šv. Agnie
tės ligoninėje. Jam padaryta o- 
peracija.

Jonas Obelinis

nu temomis.
— New Haveno LB apylinkė

lapkričio 29. šeštadienį 6 vai. 
vakaro ruošia linksmą vakarą. 
Programą išpildys dramos ak
torius Vitalis Žukauskas. Bus 
šokiai, žaidimai, veiks bufetas. 
Pelnas skiriamas lituanistinės 
mokyklos reikalam.

—Algis Bieliūnas iš Kauno 
ieškomas Mečio Žibo. 137 Gibb 
St.. Ashawa. Ont. Canada. Kas 
turėtų kokių žinių, prašomas
pranešti.

— Ar jau pasinaudojai pro
ga pigiomis kainomis įsigyti 
lietuviškų knygų? Gabijos ir 
kitų leidyklų knygų? Gabijos ir 
mas bus iki gruodžio 31 d. Nuo
laida iki 90 proc. Knygų kata-

iki 1959 m. balandžio 15 d. Tal
kos metu naujai L.E. užsipre
numeravusiems bus duodamos 
premijos.

Užsiprenumeravusieji iki

lyje gyvenančių lietuvių. Tad ir 
nuopelnai atitinkamai priklauso 
tįsiems tiems, kurie bet kuriuo 
būdu prie šio didelio darbo pri
sideda. Darbas kilnus, nes lietu
vių tautos ir valstybės kančios 
ir vergijos metais, jis skiria
mas jos garbei ir pasididžiavi-

logo prašykite šiuo adresu: Ga
bija. Straight Path. Wyandan- 
ch. N Y.

Kennebunkporte, šv. Antano 
pranciškonų gimnazijoje moko
si 6 broektoniečiai: Vincas Gry
bauskas, Jonas Longas, Algis 

f' Pareigis. Algis Stašaitis. Alfre
das Svirtūnas ir Remigijus Su
žiedėlis.

Jodeliu šeimai sušelpti bend
ruomenės apylinkės valdyba su
rinko ų- Įteikė 200 dol.

| Hollywoodo Apartamentuose

Tai gražiausia ir patogiausia vieta atostogoms.

kyklai ir žurnalui Lituanus. si vykti j Balfo metinį seimą.
Jaunųjų menininkų pasirody

mas kariuomenės atkūrimo mi
nėjime maloniai nustebino mi
nėjimo dalyvius: Brigita Pum- 
polytė grojo smuiku. Anelė Kau-
linytė skambino pianu, o so- gruodžio 15 iš leidyklos nemo- 
lislės Juzės Augaitytės moki- kainai gauna: D Vinco Krėvės 

Raštus—pilną komplektą (kom
plektą sudaro 6 tomai, kurių mui. Darbas prasmingas, nes 
trys tomai jau išleisti, o ket
virtasis spausdinamas; 2 Lietu
vos Žemėlapi ir 3) Jono Balio na. bet yra būdas ir priemo- 
‘ Lietuvių Dainos Amerikoje", nė išlaikyti lietuviu kalbai ir 

Prenumeratoriai, kurie užsi- lietuvybei.
sakys nuo š.m. gruodžio 15 d. Argi nėra didelis pasididžia-

skirtas ne ‘tik mokytis ir pra
turtinti kiekvieno mūsų žiny-

nės Zinaida Cikotaitė ir Ona 
Matijošaitytė solo padainavo po 
keletą dainelių; -Jas pianu pa
lydėjo Miss Cherley Gedminas.

Pr. Gecevičiūtė — Dodge, šv. Andriejaus parapija lap-
čia gimusi lietuvė, dar jauna kričio 23 savo salėje ruošia di- 
moteris. mirė, palikusi 15 inc- deli šokių vakarą. Veiks lurtin- 
tų dukterį ir senuką tėvą. Pa- gas bufetas. Maloniai kviečia- 
laidota Kalvarijos kapinėse iš mi visi. Piadžia 6 vai. vak. iki 1959 m. vasario 15 d., gaus vimas prieš laisvas tautas, kad 
šv. Kazimiero bažnyčia. B.M. K.C. pilną Vinco Krėvės Raštu koni- pavergtos tautos vaikai, plačiai

J NEKALTAI PRADĖTĄJĄ
SVC. M. MARIJĄ 

lapkrtčioNovcmbcr
trniodžio-Dcveniber 7 Marijos Nek.
P'.-.usiib'jirao Šventovėje. Putnaju.

už Novcnos dalyvius ir jy 
intencijomis

1 Liikmr.iV-
fc-. Mišios

%

pasisklcide priverstinėje emi
gracijoje; sutelktinėmis jėgoms 
sugeba toki milžiniška darba 
padaryti?

Ir Tu. Mielas .pavergtos tau
tos Sūnau ir Dukra, prenume
ruodamas L.E.. esi tų sutelk
tinių jėgų dalininkas, ir Tau. 
kaip ir visiems bendradarbiams 

pageidaujamomis ir talkininkams, priklausys bū

plektą.
O tie. kurie užsiprenumeruos 

nuo 1959 m. vasario 15 d iki 
tų pat metų balandžio 15 d., 
gaus Lietuvos Žemėlapi ir .limo 
Balio ‘Lietuviu Dainos Ameri- 

parapicaai. kojr".
draugai ir kaimynai gausiai da- Jau išėjusius L E tomus nau-

NEWAKK, NEW JEBSEY

Vzikar.a.- sv Vilar.da. k: 
metu kalba: ;ia> rožančius

švč. Trejybės lietuvių para- Andruškcvičiaus Andreu. 
pijos piiešadventinis blynų ba- Šokiai prasidės 6:30 v.v 
liūs ir .šokiai įvyksta sekmadie- Kviečiami visi 
nį. lapkričio 23. parapijos salė
je. Piadžia 4 v. p.p. šeiminiu- lyvauti šiame parengime ir tuo jieji prenumeratoriai gaus iš
kęs rengiasi svečius ir parapie- paremti parapijos reikalus. Jau- simokėtinai
čius pavaišinti skaniais bulvi- nimui bus paskutinė proga sąlygomis Už vėliau išteisimus siinųjų mūsų tautos kartų pa
ninis blynais ir kitais gardumy- prieš adventą nuotaikingai asb tomus mokama normalia har- dėka ir tinkamas įvertinimas 

Ml. & Mrs. los Yasansfcis ♦. n3*s‘ 0 sv ^artio draugijos na- šokti ka l.atikiame atsiliepiant
llollywood Florida i riai — gardžiais gėrimais. Gros Prel. Ignas Kaimelis ir Lietuviu En<ikl<>|>edijos leidi- Lietuviu Enciklopedija, 265

® geras orkestras, vadovaujamas kun. Petras Totoraitis mas nėra kieno nors a.M’mvni- C St., So. Boston 27, Mass.

...___ .. , ...................- ... . „ Jūs čia
randate nuolatinę vasarą su skaidriu Atlantu ir lieknomis 
palmėmis. Apartamentai yra pirmos rūšies su visais pato
gumais. Kviečiame visus lietuvius atsilankyti. Neabejo
jame. kad būsite patenkinti.

g 1720-24 Buchanan Street, 
į;.. » . ... .

padv

*» <*n«i baigiami i^kilnnn-
g.v.?- <•» va!.' :.hi atlaidais, kurių
r.’.etu nnol.it adoruojan'.a.M Sve.
Sakr ;t:r- n'a.« r,;'. Vlcr.uc lyno gom-
«l.»r;n.s ir dalyvius

t Prie Pr Marijos statu-
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Veda K. Merkis 

Laimėta prieš Bostono

Bostone prasidėjo tarpklubi- 
nės Metropolitan Chess League 
p-bės. Lietuvių A komanda po 
pralaimėjimo Boylstano klubui 
3-2, antram susitikime lapkričio 
15 d. laimėjo po labai kietos 
kovos prieš Bostono meisterius 
— Cambridge “Y” 3-2 pasek- Į 
mės: Ged. Šveikauskas — N. 
Anglijos meisteris O. Popovych 
V2-V2, K. Merkis — D. Schef- 
fer 0-1, talkininkas latvis Gu- 
ner 1-0 ir Petras Kontautas — 
Jonas Starinskas — Carl Wag- 
ner 1-0 I RPetras Kontautas —- 
J. Cheevers Lietuvių
B komanda (Ged. Kuodis, Sta
sys Kazlauskas, Algis Makai- ' 
tis, Edm. Spirauskas ir Rimas 
Karosas) įveikė Boston College 
šachmatininkus 4-1. Laimėjusių 
skaičiuje buvo‘ir 13 metų Al
gis Makaitis. Antrose rungty
nėse, lapkričio 14 d. pralaimė
ta prieš Bostono B meisterį 
Boylston klubą 4-1. Tašką pel- 
nijo tik Edm. Spirauskas.

Kanados komanda, kurioje 
Povilas Vaitonis žaidė pirmoj 
lentoj, pasaulio pirmenybėse 
Munchene, Vokietija, sužaidė 
19 rugtynių iš kurių tik 3 pra
laimėjo. Tai sėkmingiausias Ka
nados pasirodymas pasaulio p- 
bėse. Kanada laimėjo 3 vietą 
paguodos varžybose, taigi užė
mė 15-tą vietą iš 36 valstybių, 
pralenkti stiprias šachmatų val
stybes: Švediją, Lenkiją ir kt.

Buv. Kanados meisteris Frank 
Anderson tarp antros lentos 
žaidėjų šiose p-bėse atsistojo 
pirmoj vietoj, surinkęs 80.8 
proc. pralenkdamas Sovietų did 
meisterį B. Smyslovą, kuris su
rinko 78 proc.

GRAIKŲ pabėgėlis bemiikas 
neturi nei pinigų nei drabužių. 
Pasaulio pabėgėliams šelpti 
Amerikos vyskupų fondas Pa
dėkos dieną rengia drabužių ir 
avalynės rinkliavą.

kymo Bostone Žodį dar tarė 
Balfo atstovas — Andriulionis, 
Alto-Matijoška, LSK Dainava — 
V. Vakauza ir šachmatų klu
bo —K. Merkis.
Dovananas gavo: Dainavos ru

tulio stūmikas Rimantas Jurgė- 
la ir bėgikas Juozas Leonavi
čius. Šachmatininkai: Gedimi
nas Šveikauskas, bekopiąs į ge- 

__ riaušių Bostono šachmatininkų 
Vyt. Kulpavičius yra Chase e^es» mėtis Ged. Kuodis, 

Manhattan banko komandos ka- Bostono B kl. meisteris, Alber- 
pitonas. Komanda dalyvauja N. ^as. Gedraitis, N. Anglijos B 
Yorko bankų Ivgoje. Hannover meisteris ir 13 metų Algis Ma- 
banko komandoje žaidžia kitas kaitis- Banketo vyr. šeimininku ■ 
lietuvis dr. Juozas Repečka. buvo šachmatų klubo p-kas dr.

Montrealto miesto, p-bės pra- A-, Kapočius.
sidėjo lapkričio 16 d. P-bės bus 
12 ratų, žaidžiant sekmadie
niais po 1 ratą. Praeitose pir
menybėse Ignas Žalys laimėjo yra užplanavusi investuoti į 88 

namų statybos projektą Forest

SPORTAS
Krepšininkai _ laimėjo.

Trečiose pirmenybių rungty
nėse LAK krepšinio ekipa pa
galiau pasirodė geriau, * nore 
pirmykštės savo formos nepa
siekė. šeštadienį vakare 3 SL 
Methodist gavo į kailį net 62: 
26. Atletai šį kartą buvo netik 
pranašesni už priešininką ūgiu, 
bet taip pat neatsiliko techniš
kai bei taktiškai. LAK žaidė ir 
taškus pelnė: Lepikas —21; 
Bačanskas I ir Sirusas po 11; 
Daukša — 7; Bačanskas n — 
5; Tulaba — 4; Gintautas — 3.

Futbolininkai pralaimėjo
Nepasisekė LSK ir pereitą 

savaitgalį. Visos trys ekipos 
pralaimėjo. Mažučiai šeštadienį 
pirmenybių rungtynėse pralai
mėjo Eintrachtui 0:7, o jaunu
čiai — ukrainiečiams 1:3. Pir
moji vienuolikė, sunkai sukrap- 
ščiusi iš viso vienuoliką žaidikų 
Hempseade žaidė pirmąsias ir 
paskutiniąsias National Amater 
Cup rungtynes. Rungtynes pra- 
kišus 3:6, iš tolimesnių varžy
bų iškrenta.
Sekmadienį prieš DSC Brooklyn

Sekmadienį po pertraukos 
LSK seniorų komandos vėl žai
džia namie. Priešininku yra ly
goje stipriausia DSC Brooklyn 
ekipa, kuri jau spėjo kai ku
riems priešininkams net tuziną 
įvarčių įpliekti. Apie laimėji
mą mūsiškiams nebūtų ko ir 
begalvoti; padoresnės pasek
mės išlaikymas jau būtų pilnai 
priimtinas. DSC Brooklyno vie
nuolikės tarpe — yra du buvę 
Vokietijos oberlygos žaidikai iš 
Stuttgarter Kickers. Pirmosios 
pradeda 2:30 vai., o rezervinės 
— 12:45 vai. New Farmers O- 
val. Mažučiai žaidžia šeštadie
nį namie prieš German— Hun- 
garians SC 2 val.,-o jaunučiai 
3 vai. ten pat.

REAL ESTATE

PLAINVIEW —' NASSAU 
COUNTY prie Old Country Rd., 
neįkainuojamos vertės nauji 7 
kamb. namai, 2 aukštų, 17,490 
ir 18,490 dol. įskaitant ir įreng
tą rūsį, žaidimams kamb. ir 
garažą. Pagrindinio įmokėjimo

Roundtree Estates

Northern State Pkwy išvažiavi
mas 37. Manetto Hill Rd., pa
sukti į dešinę (pietus) 3/4 my
lios iki Old Country Rd., tada

jų namų. Telef. WEIls 1-9746.

RELIGIOUS ARTICLES

ANGELO'S ART CENTER

1311 St. Nicholas Avė. 
New York City, N.Y.

" Pilnas pasirinkimas Įvairių 
devocionalijų. Ideališkiausios ka
lėdinės dovanos kunigams — 
seselėms — artimiesiems — 
draugams— Užeikite ir apžiū
rėkite puikiausios vertės dova
nas. WA 8-4238

PETER VVAUER CO.

26 Vesey St., New York 7, N.Y.
BA 7-3799

Liturginiai indai, metalo išdir
biniai, katalikiškos knygos, šv. 
Raštas, maldaknygės, religiniai 
reikmenys, sveikinimo kortelės 
visokioms progoms. Priimami 
užsakymai paštu bei telefonu. 
Pristatomos prekės į namus.

BUSSINES OPPORTUNITY

Atletas

DISPLAY

Kiekvienam persikėlimui — dide
liam ar mažam. Apdrausta-Bcnded- 
Union. Skambinti dieną ar naktį

VINCENT RUSSO
PR 2-7596 , IX 9-8488

Pusantro milijono dolerių
‘Roundtree Estate’ bendrovė

Užsisakykite musę: T. V. SERVICE

FUND RAISING FOR•YOUR
CHARITY"

REAL ESTATE

JACKSON HEIGHTS — Our 
Lady of Fatima parapijoj, 1 
šeimos plytų namas. Puikiau
siam stovyje. 6 kambariai, 1 ir 
pusė vonios, kaug kitų prie
dų. Apsigyventi galima tuojau. 
Savininkas NE 9-5906.

. St. Clairs parapijoje, Staten 
Island, Great Kilis — 3 metų 
senumo, 7 kambariai, 4 miega
mieji, Cape Cod stiliaus, 2 vo
nios, pilnai įrengtas rūsys, Se
vere, 50 x 100 sklypas. Lais
vas. Prašo — 19,500 dol. Rim
tai suinteresuotiems. HO 6-4271

COLLEGE POINT ■ 
prijungtas 6 kambarių ūkio 
mas. Puikiausios morgičių sąly- { 
gos. Mažas įmokėjimas. Kaina ' 
18,500 dol. 128th St. ir 25th i 
Avė., arti katalikiškų instituci- ! 
jų. IN 3-9555 i

GREAT NECK —St Aloysous 
parapijoj — Lake Success, 4 
miegamieji 2 vonios, atski
ras tarnaitei kambarys su vo
nia. Sumažinta kaina iki 30,000 
dol. HU 2-5724

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

KABARETAS

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, sale vestuvėm*
parengimams, susirin

kimams, etc.
1883 MAD1SON ST

Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgewood

BROUKLYN N. V
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MūktoT-1 LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
BARAS IR RESTORANAS

Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės, užkandžiai. 
Geriausi gėrimai pigiausiomis kainomis. Spaudos kioskas.

Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms 
prieinamomis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinki
mams — patalpos nemokamai.
Visais reikalais kreiptis į klubo reikalų vedėją K. Vaitaitį 

280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.
TeL EVergreen 4-9672

REGO PARK — Vienai šei
mai: 5 kambariai; vonia; pilnai 
įrengtas rūsys; tik už vieno blo
ko Resurrection — Ascension 
bažnyčia ir mokykla. Pasimaty
mui skambinti: TWining 9-6646

MERRiCK — 4 miegamieji, 2- 
sty, židinys, anga į pastoginį 
aukštą, miegamasis ir pusė vo
nios žemai, 3 miegamieji ir 2 
pilnos vonios viršui, labai dide
lis skalbiniams padėjimas, di
džiausi langai, skiepe žaidimų 
kambarys. Puikaus vaizdo skly
pas. Apsauga nuo vėtrų, vabž- 
džių. W-W divonai. Arti visų 
patogumų. Autobusas po duri
mis į visas katalikiškas insti
tucijas. Prašo 28,000 dol. FR 8- 
7284
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PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

31 Spring St., New Britain, Conn. Te?. BA 3-9771

Republic
Wine & Liquor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL EV 7-2089

SAV. M. EB J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

$cagmąiį

šachmati Kilis rajone.
Tradiciniai 3 miegamųjų, 

dviejų aukštų su 1650 kvadr. 
pėdų salionu namus. “Round
tree Estate’ yra pasiruošusi pa
teikti suinteresuotiems pirkė
jams, prisitaikant prie jų skonio 
ruošiant projektus. Namai turės 
atskirą 14’ x 11’ valgomąjį 
saulės vonioms stogą, išbaigtą 
11’ x 13’ poilsio kambarį prie 
virtuvės, 12’ x 20’ salioną ir 
pusantros vonios. Parduodami

antrą vietą. .
Bostono jaunieji

pinkai ir Dainavos sportininkai 
buvo atžymėti dovanomis, ku
rios buvo įteiktos Dainavos ir 
šachmatų klubo banketo me
tu, lapkričio 9 d. So. Bostono 
L-P.D.-joj.

Po kūn .žuromskio invokaci- 
jos, banketo vadovas adv. Jo
nas Grigalius žodį davė garbės 
konsului A. Shallnai, kuris svei
kino ir ragino sportininkus ir 
šachmatininkus nenuilstamai
veikti ir garsinti lietuvų var- už 18,490 dol. ant 7000 kvadr. 
dą Bostone. Massachusetto ša- pėdų žemės sklypo. (S. K.) 
chmatų vadovybės atstovas ir 
Boston Globė skyriau^ redak
torius Mr. James Burgess la
bai daug teigiamo pareiškė apie 
Lietuvių šachmatų klubo ir Ka
zio Merkio veiklą Bostono šach-

. matams. Apie Kanados meiste
rį Povilą Vaitonį, davusį vasa
rio mėn. simultaną Mass. šach
matininkams pareiškė, kad Vai
tonio “courtliness, culture and 
courtesy” paliko gilų įspūdį bos 
toniškiams ir jie su malonumu 
lauktų kito Vaitonio atsilanky-

ši informacinio pobūdžio kny
gelė supažindins jus su geriau
siomis prekėmis, kurias jūs var
todami pakelsite savo biudže
tą. Viskas taip greitai keičiasi 
taip pat ir uždarbis. 
Ten pat yra:

....Lietsargiai

....Rankiniai čemodanai , 

....Duramesh piniginės 

....Auksiniai papuošalai 

....Rankų darbo indėnų 
variniai išdirbiniai

....Kiti vertingi dalykai 
Visos prekės parduodamos
mo kaina geriausioms sąlygoms

Rašykite ar skambinkite:

T.V. PATAISYMAMS kreipki
tės į Joe's T.V. Vienas doleris 
už atėjimą ir dalys. Garantuo
tas taisymas jūsų namuose. 
Bronx — Manhattan nuo 9 A. 
M. iki 11 P.M. kiekvieną die
ną. Jei nereikia taisyti — ne
mokate. rTA 2-0173

PARKCHESTER VICINITY — 
1768 — 1770 East Tremont 
Avė., 55 pėdų prieky, 3 butų. 
2 krautuvės, didžiulė pastogė. 
Pajamų 360 dol. mėnesiui be 
pastogės. Kaina 22,000 dol. 
Paulucci — SY 2-1694

VVASHING MASHINE SERVICE

HELP WANTED

Reikia jums pinigy?
Pasinaudokite pilnu atlyginimu 
už dalinį darbą. Jūs galite dirb
ti jūsų apylinkėje katalikiškose 
šeimose. Didžiausia apimanti 
visą Ameriką organizacija jums 
duoda puikiausią galimybę 
dirbti su pilnu aprūpinimu li
goje ir kitomis privilegijomis. 
Sambinkte LI 4-0056.

Naują plokštelę Ruly Šaleles* «
ĮDAINAVO <

ALICE STEPIIENS ANSAMBLIS
Surinkęs 23 gražiausius balsus. Akompanuota orkestru ir vargo- J 
nais. PloKHclė yra hi-fi ir ilgo grojimo. Tai graži dovana Kalė- < 
doms saviems ir kitataučiams. Užsakymus siųskite su pinigais. J 
Kaina $4.50. Pridėkite 50c. išsiuntimui. <

; PIX)KŠTEL£S GIESMES IR DAINOS:
t SVEIKA MARIJA . . .. ......... .. ............
> ŠVENTOJE TYLOJE ............... ..........

J BETLIEJŲ RfcKIT ' ____________
PJEMENRLIAMS _ ______ ’’ ....................
SKUBINKIT PI’EMENTS ..•.............. •
BETLTEJAVS PRAKARTfcLfJ ................................
EISI KENTRT .
KITR BAKUŽR SAMANOTA L .................... ................
KARVELĖM .... ............
t>cl imu. _  „ _________
NEMARGI »AKAI.f:LIAI ................
PAS MOČIUTE ALGAI’ .........
SAKft MANE ŠIOKIA . 
MERGITJtRLE LELIJF.LE ....... . ...............
APTNftLIS ________ ______  _ ........ . .......
SR.TAIT RCTĄ . _____ „ „ ........ ... ......
IŠA17Š PAVASARIS _ ___ _________ _ _____

ALICE STEPHENS,
Chlcago Comervatory of Mu«ic

•4 E. Vau Buron SL, Chfcjigo 4, III.

< 
<

_   J. Guobas < 
B. Markartls. S. J.

_ _______ I.. ftinvrtis <
B. Markaitis. S. J. 4

M. P^trauakas
.................... J. Švedas
B. Markaitis. S. J. 4

.............. St. Šimkus
C. Sasnausknu
A. Vunngnlttn 

J. TMIM-Kripta 
. P. Starmihm 

J. TaJlnt-K<lpta 
_____ A. RariOnM 
. V. Mlwvirh

j. Žtievlčius j 
B. BUURIONAS

SPECIALITY SHOPS

žal-

ur-

DAR-JAY Fund Raising Co.
1020 Rutland Rd., Brooklvn 12, 
N.Y.

J AND M SHOP, 280 Seventh 
Avė, BKLYN, N.Y. Lininės me
džiagos, kūdikių ir vaikų drabu
žiai. Moterų megztukai yra mū
sų specialybė. Atvira nuo '10 
A.M. iki 8 P.M. Tel. SOuth 8- 
8952

IN 7-3637 CHILD CARE

FORMAL WEAR
SPALVOTA MOTINA

VYRAMS IŠEIGINĖS PREKĖS

Visokioms progoms. Atsineški
te šią iškarpą specialia nuolai
dai gauti. Pirmadieniais — ket
virtadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 9 vai. vak. Penktadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 10 .vai. ryto 
iki 5 vai. po pietų. Sekmadie
niais ir Šventadienais uždary
ta.
ADVANCE FORMAL WEAR

289 Utica Avė., Brooklyn, N.Y. 
SL 6-0153

Pasikalbėkite su krautuvės 
vedėju.

HELP W. FEMALE

MERGAITĖ — MOTERIS reika
linga daliniam arba pilnam 
darbut Visame krašte garsina 
mas ypatingas išdirbinys. Dar
bui vadovaujama ir pamokoma. 
Galima užtikrinti pajamas vi 
sam gyvenimui. Kreiptis BA 7- 
4359 nuo 10 A M iki 4 P.M.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ |
RAYS UQUOR STORE

f
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im- | 

portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir | 
vyno. t

103-55 LEFFERTS BLVD. KICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544Automatiniu skalbimo masi
nę taisymas ir Įrengimai. Dar- ® §
bas garantuotas, greitas patar- •s®®®Gxsxsxs)®Gx«xs®®®«)®<sx-)®®®®<s>®®(ix^-ysv^-x»>>^ 
navimas. Tik 2 dol. Aero. ED ——,_________— 
3-0267, LU 9-3248.

CHILDREN BOARDED

STATEN ISLAND. — Priima
mi globoti vaikai. Speciali ato
daira kūdikiams. Priimam sa
vaitėm arba mėnesiam. Geras 
maistas jaukus kiemas, ryšys su 
daktarais. EL 1-2321.

prižiūrės jūsų vaikus jos na
muose dienos metu. Geriau
sios rekomendacijos, žemas

atlyginimas.
Mount Vernon 4-8438

HEMPSTEAD, L.I.
Experienced Mother (colored) 
will board 2 children in her 
lovely Home — Also Day care
— CaU for details.

I V 3-0438

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works 
JTTLIUS MALDUTIS 

mvm in kas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GEAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

■ , ■ ......... .. , ..r.

BANGA TELEVISION
3423 FULTON STREET
BROOKLYN 8, N. Y.

TELEFONAS:
APplegate 7-0349

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI <FI FONOGRAFAI,
■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Recordera),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir 

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vai. vak.

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, fcdcraliniy ir vals
tybiniu taksy (Income Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginiy perlaidy (Mo- 
neyOrders),

Kreiptis —

HAVEN REALTY
Joseph Andrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVIU WOODHAVEN 21, N. Y,

TEL, VI 7-4477

ndanadienfade — 1 vaL p.p. Ugi 5 vai. vak.


