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Kova dėl Baltųjų Rūmų tebeina, bet kas laimės - jau aiškėja
Amerikos rinkimai visus la

biausiai domina. Nors jų vai
siai paaiškės tik lapkričio 8, 
bet jau dabar dauguma opini
jos tyrimų rodo šen. Kennedy 
didelę persvarą, taigi ir gali
mą laimėjimą. Washingtone iš 
50 korespondentų ekspertų 40 
pramatė laimėsiant Kennedy, ir 
tik 10 dar tikėjo Nixono lai-

Diskriminacija sublokavo katalikus. nesustiprino protestantų

mėjimu. Tų ekspertų daugumas 
net skelbė didelę Kennedy per
svarą, kurios vidurkis būsiąs 
326.4 prieš 210.5. Belieka pa
laukti, ar balsavimai patvirtins 
spėjimus.

RINKIKAI IEŠKO
GALIMO LAIMĖJIMO IR 
PRALAIMĖJIMO PRIEŽASTYS

Ar skirtinga programa? Nors 
skirtumą abudu varžovai sten
gėsi išpūsti, tačiau tai jiem var
giai sekėsi. Programos užsienių 
politikos klausimu viena nuo 
kitos netoli bėgusios. Vidaus 
klausimais abu eina i socialinę 
pažangą, tik Kennedy spartes- 

. niu ir ręvoliucingesniu žingsniu 
su galimais eksperimentais, Ni- 
xonas lėtesniu, nuosaikesniu ir 
mažesnės rizikos keliu. Balsuoto 
jo nusistatymus labiau lemia 
kitos aplinkybės. Tarp jų:

.1. Balsuotojo psichologinis 
linkimas pakeisti po 8 metų 
valdančią partiją. Ypačiai, ka
da užėjo ūkinis stingimas, auk
so bėgimas į užsieni, užsieni
niai nepasisekimai.

2. Nixono ir Kennedy asme
nybių maždaug lygus pajėgu
mas, lygus populiarumas. Jei 
Kennedy buvo mažiau žinomas 
rinkimų akcijos pradžioje, tai 
jį išgarsino ,Nixonas. sutikda
mas leistis į televizijos disku
sijas. Eisenhovveris jį buvo į- 
spėjęs: esi žinomas labiau už

NAUJŲ ŽMONIŲ
Kennedy; kam stoti drauge ir 
su savim jį išnešti aikštėn. Dau
gumai klausytojų praėjo ne
pastebėtas Kennedy blefavimas 
netikras skaičiais ir faktais; to
kiu būdu respublikonų argu
mentas, kad Kennedy be vals
tybinės patirties, paliko be įta
kos.

Gallupo institutas pereitą sa
vaitę paskelbė davinius, kurie 
rodo, kad

religijos klausimas labiau 
sublokavo katalikus už Kenne
dy, tuo tarpu religijos klausi
mas nepajėgia sublokuotr pro
testantų, nors ir kaip pasku
tiniu laiku buvo keliamas tarp 
protestantų balsas nepraleisti 
i prezidentus kataliko. Tie bal
sai davė tik priešingus vaisius.

Katalikų, kurie anksčiau bal
savo už respublikomi kandida
tą, dabar daugiau kaip pusė 
pagal Gallupo instituto davinius

RINKIMU FRONTE

AMERIKOJE
POVANDENINIAI LAIVAI 
AMERIKOS SARGYBOJE

George Washington povande
ninis atominis laivas nuo lap
kričio 15 jau bus paruoštas ka
rinėm operacijom. Jis yra gin
kluotas Polaris raketom, kurias 
gali iššauti iš po vandens. Vie
name laive 16 raketų gali nu
gabenti daugiau sprogstamos 
jėgos, nei visos antrojo karo 
numestos bombos. Raketos 
kia 1.380 mylių. Iki metų 
baigos bus paleisti dar du 
ki laivai.
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U-2 TEBĖRA PASLAPTIS
Iš sovietinių šaltinių patir

ta, kad Powers U-2 lėktuvą vi
josi keturi sovietiniai lėktuvai. 
Sovietų paleista raketa kliudė 
vieną sovietini lėktuvą. Jo la
kūnas žuvo. Powers, panikos 
pagautas, pats iššokęs su pa
rašiutu.

Greitasis paštas
Amerikoje lapkričio 1 išmė

gintas “greitasis paštas” — laiš
kų perdavimas elektroniniu bū
du per vieną sekundę. Pašto 
paslaptis išlaikoma ir šiuo nau
ju būdu — foto kopija per
duodama automatiškai, o origi
nalas sunaikinamas. Kongresas 
turės nustatyti dar mokestį už 
šį “greitąjį paštą” (Speed Mail).

— Apsaugos departamentas 
skyrė naujas sumas statyti il
gai ginčytam lėktuvui B-70. Jo 
greitis bus 2,000 mylių per va
landą. Pakilti galės iki 70,000 
pėdų. Pirmas bus paruoštas 
1962.

— Atominiu bandymų drau
dimo derybos spalio 31 truko 
jau lygiai dvejis metus. Ame- 

~rikos atstovas vėl ragino So
vietus, kad jie priimtų kontro
lę. dėl kurios ir nesusitaria.

3. Nixono taktika susieti 
ve su esamu Eisenhowerio 
žimu ir ginti jame tai, kas 
aiškiai neapginama, užuot 
rodžius priežastis, galbūt,
člus demokratų ankstesnius dar 
bus, kurie kliudė padaryti rei
kiamą pažangą konkurencijoje 
SU Sovietais.
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4. Kennedy organizuotas ir 
paruoštas rinkimų aparatas, ku
ris tiksliai veikia visur, net 
iki suorganizuojant triukšmada
rius. kurie kliudytų Nisonui kal
bėti. Tuo tarpu Nixonas susi- 
silaukė per mažai ir per vėly
vos propagandos iš savo parti
jos.

institutas
51, Nixo-

spalio 21: 
ne-

— Gallupo institutas spalio
26 rado: už Kennedy 49 proc., 
už Nixoną 45. neapsisprendu- 
sių 6.

Princetono tyrimų 
spalio 13; Kennedy 
nas 49.5. 'kitų 0.4

John F. Kraft. Irc.
Kennedy 40, Nixonas 41. 
apsispiendusių 19.

— Rinkimų reikalam respub
likonai ir demokratai išleido jau 
maždaug po 2.5 mil. dol.

— Kennedy, jei bus išrink
tas. į valstybės sekretorius, nu- 
matąs David Bruce, buvusi at
stovą Vokietijoje, i Amerikos 
atstovus Jungtinėse Tautose 
A. Stevensoną.

persimeta nuo respublikonų 
pas demokratus. 1956 rinkimuo
se katalikų 49 proc. balsavo už 
Eisenhoweri. Dabar tas procen
tas, tvirtina Gallupas, kris iki
21 proc. už Nixoną. Tai reiškia, 
kad iš respublikonų bus ati-. 
traukta ir demokratų kandida
tui perduota 4-5 mil. balsų. Iš 
15,500,000 katalikų balsų 1956 
dabar Nixonui tektų tik 3,225, 
000.

Žydai paskutiniuose rinki
muose demokratams atidavė 75 
proc. savo balsų. Eisenhoweriui 
davė tik 25. Dabar, to paties 
instituto daviniais, žydai pri
dėsiu demokratų kandidatui dar 
3 proc., taigi Nixonui'beliks tik
22 proc.

Protestantę balsai turėtų Ni- 
xorą išgelbėti. Tačiau Gallupas 
rodo, kad dabartiniu metu už 
Xixoną pasisako protestantų 3 
proc. mažiau, nei už Eisenho- 
weri. kuris buvo gavęs .protes- 
tantų balsų 63 proc.

Tokis pramatomas balsavimas 
galįs duoti Kennedy laimėjimą, 
kokio nebuvo tikėta. Kad pas-

kutinę savaitė apverstų žmo
nių galvojimą, vargiai begalima 
laukti. Tačiau teisingas yra ir 
Cabot Lodge. kuris opinijos ty
rimo davinių neima už tikrą 
pinigą, o Nixonas tebetiki, kad 
jis laimėsiąs didžiąsias valsty
bes, taigi ir rinkimus.

Susitikimas bažnyčios 
vienybės reikalais 
Anglijos bažnyčios galva ar- 

kiv. G. F. Fisher, Kenterbury 
arkivyskupas. paskelbė, kad 
gruodžio 1-3 atlankys popiežių 
Joną XXIII. Tai bus mandagu- 

' mo vizitas, kad Fisher grįš ap
silankęs Turkijoje pas ortodok
sų patriarchą Atenagorą , I ir 
pas Jeruzalės ortodoksų patri
archą Benediktą. Bus pasikeis
ta nuomonėm dėl visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo, kuris 
bus šaukiamas 1^)61 ar 1962 
bažnytinės vienybės reikalui. 
Vatikanas Fisherio vizitą su
tinka labai palankiai.

Paskutinis kartas, kada Ken- 
• terbury arkivyskupas lankėsi 

Romoje, buvo 1397.

GEOFFREY FRANCIS Fl- 
SHĖR, anglikonu bažnyčios 
galva vyks j Roma.

Kuba ir Kongo — du pasaulinio neramumo židiniai
Kuboje ir dėl Kubos eina 

nervų karas toliau. — Ameri
kos marinų 1450 spalio 29 iš 
manevrų Karibų jūroje nuvyko 
į Guantanamo bazę poilsio. Ta 
proga Castro pavarė propagan
dą apie Amerikos rengiamą in
vaziją. — Valstybės departa
mentas paskelbė, kad Sovietai

ir satelitai atgabeno. į Kubą 
tūkstančius tonų artilerijos, 
tankų, smulkiųjų ginklų ir ka
ro medžiagos. — Castro parsi
kvietė iš šiaurės Korėjos kelis 
šimtus specialistų 'partizanam 
apmokyti ir įkūrė netoli Ha5 
varos. — Lenkijos ir Čekoslo
vakijos lakūnai atvyko ir lau-

kia savo lėktuvų. — Kuba su
griežtino kontrolę susisiekimui, 
kad iš Kubos sumažėtų ' politi
nių bėglių skaičius.

— Eisenhoweris lapkričio 1 
pareiškė, kad Amerika nesutiks 
atsisakyti sutarties dėl Guanta- 
naniff bazės ir tą bazę gins vi
som priemonėm.

Puerto Rico vyskupai ir gubernatorius

PUERTO RICO išgarsėjo vysk. Mc 
Manus, drauge su kitais dviem vys
kupais paraginęs katalikus nebalsuo
ti už gub. Marin.

PUERTO RICO išgarsintas guberna
torius Munoz Marin žadėjo skusti 
Vatikanui, bet Vatikano laikraštis 
atsistojo vyskupu pusėje, taip pat ir 
Brookiyn The Tablet.

Taikos premijos šiemet 
nutarė niekam neduoti
Norvegijos parlamentas pa

skelbė, kad šiemet Nobelio pre
mija už taiką nebus skirta. 
Per 10 metų jau trečiu kartu 
taikos premija, sulaikyta. Per
nai buvo didelės Chruščiovo 
pastangos, kad jam paskirtų. 
Buvo šiemet projektas premiją 
duoti Chruščiovui ir Eisenho- 
weriui drauge. Dėl žinomų prie
žasčių atkrito. Paskui buvo kal
bama apie Hammarskjoldą. bet 
po Chruščiovo išsikoliojimo 
prieš Hammarskjoldą norvegai 
nutarė, matyt, Chruščiovo ne
rūstinti.

GUANTANAMO (LANKA su Amerikos marinų baze. Castro: bazę atimsim; Eisėnhovveris: ją ginsim.

J. TAUTOS STIPRINS PASTANGAS GRAŽINTI LUMUMB|
Jungt. Tautos ėmėsi naujų 

žygių Konge. Hammarskjoldo 
Įgaliotinis indas Dayal pagrasi
no pulk. Mobutu nuginkluoti 
jo kariuomenę, jei jis neati
trauks jos Į kareivines už mies
to; Įsakė Ghanos kariuomenei 
šauti, jei bus pasipriešinimas

Alžiras, Prancūzija ir Vo!
Prancūzija nuo ląpkričio 1 

pradėjo 7 karo metus Alžire. 
Iš abiejų pusių žuvo 172.000. 
Viena karo diena Prancūzijai 
atseina 2 mil. dol. Sukakties 
proga sukilėlių vyriausybės gal
va Ferhat Abbas paskelbė, kad 
viltis susitarti su Prancūzijos 
vyriausybe dingo, ir toliau su
kilėliam paliko tik kova, re
miama iš Maskvos ir Peipingo. 
Prancūzijoje didelis sk: (mas 
dėl Alžiro. Gen Salan. kuriam 
vyriausybė uždraudė grįžti į 
Alžirą, spalio 31 perėjo Ispa
nijos sieną. Spėjama, iš ten jis 
vyks į Alžirą. De Gaulle kalba 
nedavė naujų vilčių Alžirą iš
laikyti Prancūzijai.
VOKIEČIŲ KARIUOMENĖ 
PRANCŪZIJOJE

Vokiečių kariuomenės pir
mieji daliniai spalio 17 atvyko 
į Prancūziją, kur jie gavo ba
zes — vieną iš jų 90 mylių 
nuo Paryžiaus. Bazėse bus laiko 
ma karinė medžiaga ir apmo
komi kariai. Jų bus 2.000 nuo-

lat. bet pereis apmokymą 30, 
000. Tai pirmusyk vokiečių 
kariuomenė Prancūzijos terito
rijoje po 15 metų. Komunistai 
stengiasi išpūsti vokiečių pavo
jų. De Gaulle valdžia sutiko pri 
imti vokiečius, kad tik jie ne
ieškotų bazių Ispanijoje. Dabar 
Vokietija jau turi 260.000 ka
riuomenės.

— Tunise suorganizuotame 
Alžiro karo sukakties mitinge 
buvo leidžiami šūkiai; “šalin 
Amerika”. “Šalin Nato". Gar
bės tribūnoje sėdėjo Sovietų 
atstovas.

— Senato komisija rado, kad 
riaušes prieš Nixoną pietų A- 
merikoje o taip pat prieš Ei- 
senhovverį Japonijoje rengė 
pagal Maskvos direktyvas. Pir
moje eilėje demorstracijom tu
rėjo būti panaudoti studentai, 
moterys ir vaikai.

— Persijos šachas spalio 31 
susilaukė sūnaus.

Šnipų karas sustiprėja tarp Rytų ir Vakarų
FBI spalio 27 suėmė Sovie

tų tarnautoją prie Jungtinių 
Tautų Igor J. Melek ir Vokieti
joje gimusį Amerikos pilietybės 
dar neįgijusi W. Hirsch už šni
pinėjimą. Kaltinamas, kad no
rėjo papirkti asmenis, kurie pri
statytų jam Chicagos iš oro pla
nus. Laikomas kalėjime. Gre
sia iki 25 metų. Sovietai gali 
su juo pasimatyti, jei Amerikos 
pareigūnam bus leista pasima
tyti su Maskvoje laikomais A- 
merikos lakūnais.

28 suimtas kaip Čekoslovakijos 
šnipas. Jis kilęs iš Sudetų, kur 
jo sesuo tebegyvena. Prisipa
žino perdavinėjęs paslaptis, ku
rios jam buvo prieinamos kaip 
parlamento komisijos' nariui. 
Socialdemokratai išmetė ji . iš 
partijos. Įvykis dar labiau ke
lia nepasitikėjimą socialdemo
kratais, kurių ir politinės komi
sijos pirmininkas Wehner yra 

•buvęs komunistas ir Sovietų 
šnipas.

jos reikalavimam; atmetė Ka- 
tąngos prezidento Tshumbe rei
kalavimą. kad JT kariuomenė 
pasitrauktų iš Katangos.

Jei Saugumo Taryba buvo 
pradžioje nutarusi, kad JT ka
riuomenė atstatytų Konge tvar
ką, bet nesikištų i Kongo vi
daus politiką, tai dabar JT ge
neralinis sekr. Hammarskjoldas 
įsakė kištis Į vidaus reikalus.

Saugumo Taryba buvo suda
liusi priežiūros komitetą Kon
go reikalam. Tas komitetas pa
skyrė ir šią savaitę išvyksta į 
Kongą priežiūros patariamoji 
delegacija. Joje yra 15 valsty
bių atstovai, išimtinai Azijos 
ir Afrikos. Neįtraukti net Ka
nados. Airijos ir Švedijos atsto
vai. nors tų valstybių kariuo
menės. daliniai yra Afrikoje J. .

Tautų priežiūroje drauge1 su 
kitų 15 valstybių daliniais. 
Spaudoje jau reiškiama nepasi
tenkinimo. kad tarp tų 15 vals
tybių jau 7 aiškiai yra pasisa
kę už kišimąsi i Kongo vidaus 
reikalus ir Lumumbos grąžini
mą. kaip to reikalauja Maskva.
KONGO KARININKAI Į 
AMERIKĄ

Kongo karininkų grupė. 10 
žmonių, gavo vizas atsilankyti 
Amerikoje. Kanadoje, Anglijo
je. Jie turėjo atvykti šį ket
virtadienį. Jungtinėse Tautose 
tarp tų. kurie yra palankūs 
Maskvai ir Lumumbai. kilo ne
rimo. Kalbama, kad bus sulai
kytas ir Jungtinių Tautų dele
gacijos vykimas į Kongą, iki 
“aprims”.

PARLAMENTO NARYS —
SOVIETŲ ŠNIPAS

Vokietijos parlamento narys 
ir socialdemokratų Bavarijoje 
lyderis Alfred Frenzel spalio

— Maskva paskelbė suėmusi 
du Amerikos šnipus, kurie bu
vę apmokyti Vokietijoje — 
Platovskį ir Slavnovą. Pirma
sis buvo skirtas veikti Minske, 
antrasis Leningrade.

ŠNIPAS MELEKAS, palymitas stršle, drauge su savo bosais ChrOJčio- 
vu ir Gromyko.

Kongo ir pinigai
Sovietai ir satelitai atsisakė 

duoti pinigų Jungtinių Tautų 
kariuomenei Konge išlaikyti. O 
tų pinigų per pusę metų jau iš
leista 66.6 milijonai išlaikyti 
20.000 armijai. Sovietai pasisa
kė. kad jie tiesiog davė Lu
mumbai 3.6 mil.

Visas JT biudžetas yra 60 
mil. metams. Hammarskjoldas 
reikalavo, kad jis būtų padidin
tas. bet susilaukė opozicijos. 
Iki šiol 30 proc. biudžietinių 
sumų sumoka Amerika (19 mil.), 
12 proc. Sovietai (9.2 mil.), 6 
proc. Anglija (4.5 mil); mažos 
valstybės po 23.230 dol.

Kodėl Sovietai moka mažiau 
už .Amerika — taip ir neaišku 
Gal tik dėl to. kad jie nenori.

JT pilnatis lapkričio 1 
atmetė Kubos ir Sovietų reika
lavimus svarstyti Amerikos ga
lima agresiją prieš Kuba ir pri
ėmė Amerikos siūlymą — per
duoti klausimą pol komisijai.

• LYGYBĖS AFRIKAI IR AZIJAI
Jungtinėse Tautose Nigerija, 

jauniausia ir didžiausia Afri
kos valstybė, reikalavo lapkri
čio 1. kad Saugumo‘Taryboje 
būtų skirta vieta ir Afrikos 
valstybių atstovui. Priekaišta
vo. kad Europa ten gausiai at
stovaujama. bet ne Afrika, ne 
Azija ir ne pietų Amerika.
SAN SALVADORE 
REVOLIUCIJA

San Salvadore spalio 26 6 
karininkai atvyko pas preziden
tą, paėmė jį, nugabeno į lėk
tuvą ir išgabeno per sieną į 
Guatemalą, įsakydami daugiau 
negrįžti. Revoliucija įvyko be 
kraujo. Karinė valdžia pažadėjo 
1962 rinkimus. Sakoma, suki
lėliai esą Castro tvarkos šalk 
ninkai. Panašių įvykių laukia
ma Hondūro respublikoje.

— Sovietai ir satelitai atei
nančiais metais rengiasi apmo
kyti Alžiro jaunimo 3,000 — 
5.000. Kinijos technikai ir ka
rinė pagalba atvyksta į Alžirą 
jau ateinantį mėn.
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liau. visaiEuropai liepsnojant, 
nebuvo jokios rizikos, jog- kas- 
ners iti^irs trijų mažą tautų

sas aįis bemutoaną dėl p»i- 
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pradėjo savo veikią laikraštininku. 
Jis turi aeptynioHką metų patyri
mo Jstatymdavystžje, buvo Massa- 
chusetts valstybės legislat&roje ir 
JAV-Mų senate. Paskutinius sep
tinius ir puse metų buvo sėkmin
gas Amerikos ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų.

Tokioje dvasios giminystėje 
buvo ne tik Dewey, bet ir jo 
įtakoje augę Amerikos intelek
tualai. Roerihevtskis dėl to ir 
baigia takiais samprotavimais:

Promarksistinis materializ-

vo žmonės nebūtinai pirkti už 
pinigus ar sušantažuoti. Dau
gelis tai darė iš įsitikinimo, 
kad remdami Sovietus, jie vyk
dys tas pačias idėjas, kuriose 
patys išaugo.

Daugelis suprato jau, kad so
vietinis režimas yra įvykdęs 
barbarybę, kad jis nežmoniškas? 
Daugelis ne tik Staliną, bet ir 
apskritai sovietinį režimą at
metė ir juo pasipiktino. Ta
čiau tik nedaugelis suprato, 
kad Sovietai padarė ne ką ki
tą, kaip tik logiškai nuosekliai 
.įvykdė tas idėjas, kurios buvo 
tokios populiarios ir tarp ame- 
riktoS? intelektualę. Tik ne
daugelis amerikiečiy intolek- 
tuaty petys atsisakė nuo t? i>

Straipsnis ''įridva paremtas 
archyvine medriaganr to me
to periodine spauda. Niekas ne
abejoja, j®E bolševikų archy- 
vocc' saugoma daug vertingos 
medžiagos iš kalbamojo laiko
tarpio, kuris tačiau gerai ži
nomas ir Vakaruose. Gal todėl 
autorei buvo leista tik šiek tiek 
pacituoti Mokslo Akademijos 
centrinės bibliotekos rankrašty
ną, paminėti Centrinį valstybės 
archyvą, na, ir kompartijos ck 
“partarchyvą” su prasimanytais 
“sabotažais”. Iš tuometinės 
spaudos teminimi ‘ Bendras Žy
gis”, “Į Laisvę” nr. 4 -(sukili
mo aprašymas) ir ... 1959 m.

- “Komjaunimo Tiesa”(ištrauka 
iš vysk. P. Ramanausko tardy
mo -protokolo).^

Straipsnyje neginčijama, jog 
slaptoji pasipriešinimo veik

la prasidėjusi dar prieš LAFo 
susikūrimą, kad ji rėmėsi stu-

teriją. Ir Dewey ir Marksas 
plėtojo savo ruožtu pragmatiz
mo idėją, skelbiančią, jog ge
ra yra tai, kas pasirodo nau
dinga. Autorius prieina išva
dą, kad ir socialiniais klausi
mais tarp Dewey ir Markso 
raštą esanti neabejotina gimi-

dėj?, kuri? pavertimas darbais 
Sovietuose juos dabar jau gąs
dina. Sakytum, atsisako nuo 
vandens, tik ne nuo šaltinio.

Šitas psichologines priežas
tis reikia turėti galvoje ir no
rint suprasti Amerikos politi
nius vingius. M.

Tik persvarstant visus veiks
nius, kurie veikia mūsų inte- 
lektuahmo ktenato susidarymą 

mas krite į auklėjamąją dirvą, P®* P3kutenus tris deŠimtme- 
visame krašte. Dewey tenka čius ir nusekant iki tų fakto- 
didelė atsakomybė už tai. Ne- rių šaltinių, galima sustiprinti 
reikia stebėtis, kad padėtį idėjų kovoje tarp

tiek daug Amerikos intulek- *** Vakarų.

Yra sakoma, kad patys ge
riausi piliečiai išrenka patį blo
giausią kandidatą, jei jie ne
balsuoja. Tai rodo,' kaip svar
bu kiekvienam balsuoti. Bet iš 
antros pusės taip pat svarbu 
žinoti, ui ką botouejL

N. RocdlcoRvsky ieško prie
žasčių, dėl ko John Devvey, ne
būdamas komunistas ir paskiau 
net pasmerkęs Stalino režimą, 
betgi rado simpatijų sovieti
niam “eksperimentam”; dėl ko 
Amerikos filosofas užsimerkda
vo prieš sovietini terorą ir žu
dynes, pats būdamas iš pri
gimties malonus žmogus. Tų 
priežasčių ieško idėjinėje gi
minystėje tarp marksizmo ir 
Dewey mokslo, kuris vądina- 
mas įvairiais vardais: natūra
lizmas, pragmatizmas, evoliu-

RINKIMŲ METU?
už ką tik nori. Niekas nežinos, 
kaip tu balsuoji. Balsavimo kor
telėje pavardė neįrašoma, tai 
ir negalima patikrinti, už ką 
balsavai. Nesvarbu, kuriai par
tijai priklausei registruodama- 
sis. Balsuoti gali už kokį tik 
nori kandidatą..... .....

‘Dar prieš įeidamas pbalsavi- 
mo būdelę, apsispręsk, už ką 
balsuosi. Kandidatų sąrašus ga
li pasiimti iš anksto. Jei į bal
savimo būdelę įeisi neapsispren
dęs, gali pritrūkti laiko, nes 
kiekvienam balsuotojui yra 
leista balsavimo būdelėje būti 
nuo 3 ligi 5 min. Jei nebūsi 
apsisprendęs ir skubėsi, tavo 
nutarimai galF būti neteisingi 
kandidatų ir tautos atžvilgiu. 
Jie parodys, kad savo balsavi
mo teisės nenaudoji apgalvotai.

Balsuojant ' mąšina, balsas 
bus užregistruotas, kai, išei-

Prezždėntas Etoenboweris apie R. M. Nixon išsireiškė, kad Amerikoje bebuvo taip rū
pestingai pasiruoiusio asmens eiti prezidento pareigas, kaip R. M. Nixon.

Tik balsuodami už R. M. Nixon į prezidentus mes galėsime sulaikyti tolimesnę 
komunistų ekspansiją. .

Tik balsuodami už H. C. Lodge į yice prezidentus mes užtikrinsime mūsų kilmės 
krašto tinkamo klausimo išsprendimą Jungtinėse Tautose.

Tik balsuodami už abu. šiuos kandidatus patikrinsime Jungtinių Amerikos Vals
tybių ir savo gerovės kilimą.

buvo Jcongresnyanu. senatorium ir 
nuo 1952 mėtų Vice prezidentu.
Du kartus jis ėjo paties prezidento 
pareigas. Jis dalyvavo visutfce ka
bineto posėdžiuose. Apkeliavo viso 
pasaulio valstybes.

mus. <
Faktai apie sovietinį režimą 

buvo žinomi šiame krašte ir 
buvo dažnai žymiai skelbiam^ 
dienraščių pirmuose puslapiuo
se. Tačiau atrodo, kad 

tam tikra dalis šio krašto 
gyventoj?, daugiausia umversi- 

nystė. Ypačiai kolektyvo rolės tot? auklėti vyrai ir

pasaulini aiškino irgi “vokiško- siusi ir tuo . apgavusį Įietu- 
: Ifisdma visa .eilė as
menų, kūių žymi dalis šiuo me
tu gyvena užsienyje.

Neatrodo, jog šitas straips
nis stenamas gyvenantiems Lie
tuvoje. \ Akademijos “Darbai”, 
kaip žinonfa, tėra spausdinami 
1,000 egzempliorių tiražu. Jų

Respublikonams valdant Jungtines Amerikos Valstybes per paskutiniuosius sep
tynerius ir pusę metų šio krašto ekonominė gerovė pasiekė aukščiausio lygio. Dirban
čių skaičius rekordinis. Infliacija sustabdyta. Amerikoje pastatyta tris kart daugiau 
mokyklų per šiuos septynių* ir pusę metų, negu per dvidešimt metų anksčiau.

Per paskutiniuosius respublikonų valdymo septynius ir pusę metų pasiekti lai
mėjimai, palyginus juos su demokratų tris septyniais ir pusę pokarinių, metų pralai
mėjimais aiškiai įrodo, kad respublikonai tari žymiai didesnių gabumų kraštui vadovauti.

.Lietuviai - Lietuvės! Lapkričio 8 d. atlikime savo pareigą — balsuokime už 
RICHARD M. NIXON | prezidentus i 
kime už visus respublikonų kandidatus.

KAIP BALSUOTI
Lapkričio 8 čia pat Tą die

ną balsavimai. Kaip jie atlie
kami?

Pirmiausia nuvykstamą į o- 
ficialią balsavimo vietą. Jei vie
ta bus ta pati, kur registravai- 
si, prie stalo rasi tuos pačius 
rinkimų inspektorius ir tas pa
čias surašymo knygas. Bus ir 
stebėtojų. įstatymais yra leis
ta kiekvienai partijai turėti du 
savo stebėtojus.

Rinkimų inspektorius dar 
kartą paklausia atėjusio pavar
dės. Tada, suradęs knygoje re
gistracijos reikiamas informa
cijas, uždengia atėjusio para
šą ir dar kartą duoda pasi
rašyti. Tada palygina abu pa
rašus ir nustato tapatybę.

Dabar jau galima balsuoti. 
Jei nori pasinaudoti balsavimo 
mašina, pasitikrink, ar* mokėsi 
ją 'valdyti. Gali paklausti ofi
cialaus rinkimų asmens, kaip , nant iš balsavimo būdelės, nu
veikia balsavimo mašina. Jei šinos rankeną pastumsi atgal, 
tokia mašina nemokėsi gerai Balsuojant kortele, sulenk ją, 
naudotis, tai balsas gali būti ir, išeidamas iš būdelės, įmesk 
neįskaitytas. Jei naudojama į urną.

ėjo iš spaudos, spalio 9 sulau- balsavimo kortelė, nepamiršk Kaip matote, balsavimas yra
kė 50 metų. Yra kilęs iš ŽieŽ- pažymėti kryžiuku vidury rate- paprastas. Bet kartu ir labai
marių vfeč., Trakų apskričio, fio ar keturkampio, esančio „svarbus aktas. Tai yra teisė,

si išvesti^šT panašaus pavadi- Mokslus baigęs, Lietuvoje ir prie pasirinkto kandidato pavar- nuo kurios priklauso mūsų lais-
nimo trumpai prieš Klaipėdos Vokietijoje buvo gitnnarijnš di- dės. vė. Dėl šios teisės žmonės ko-
krašto užėmimą ten veikusio rektorius. Dabar gyvena Toron- Balsavimų bddelėje, ar nau- vojo ir mirė, mums gi reikia 
opozicinio branduolio — Lietu- Kanadoje dosi mašiną, ar lapelį, balsuok tik laiko ir pareigos.
vių Aktyvistų Sąjungos, kurios 
veiklai pavaizduoti nepagailėjo 
vietos. Pagrindinį vaidmenį to
je sąjungoje priskirdama vol- 
demarininkams, o šiuos laiky
dama tiesiog nacių agentais, 
autorė tuo būdu pailiustruoja 
kompartijos istorijos instituto 
nustatytą liniją: prilipinti hit
lerininku etiketę lietuviškajai

— Lietuvi? valstiečių liaudi
ninkų .naują centro valdybą su
daro: pirm. L. Šmulkštys (Chi- 
cago), I vicepirm. J. Audėnas 
(New York), II vicepirm. drz 
K. Karvelis (Detroit), sekret. 
Z. Dailidka (Chicago), ižd. A. 
Kučas (ChicagG), atstovas Vil
ko prezidiume — H. Blazas (N. 
York), centro vaidybos būstinė 
Chicagoje.

-- Jonas KrąlHcauskas, rašy
tojas, kurio paskutinis romanas 
“Šviesa lange” tik neseniai iš-

kiečių švietėjai. Dienraščius 
nuo 1917 spalio 17 patikrinus, 
pasirodo, kad laikraščiai regu
liariai skelbia apie milijonus 
likviduojamų “kulokų”, apie re
ligijos persekiojimą, apie če- 

dinį dalyką —- Hėgelio skelb- kos (dabar MVD) žiaurumus ir 
tą dvasios pranašumą prieš ma- kitus bolševizmo nežmonišku-

TBorovė greitai' išblaškė so
vietines pradinių laimėjimų i- 
Irazijas ' Lietuvoje. DaT tebe
vykstant “liaudies seimo” rin
kimų vaidinimui, visame kraš
te ėmė organizuotis gaivalin
gas pasipriešinimas. Netrukus 
vadovaujantis vaidmuo atiteko 
vieningai kovos organizacijai 
— Lietuvių Aktyvistų Frontui 
(LAF). Pirmojo bolševikmečio 
rezistencinę veiklą apvainika
vo 1941 metų birželinis tautos 
sukilimas ir jo paskelbtoji lai
kinoji Lietuvos vyriausybė (L 
LV). Tuo būdu prieš visą pa
saulį buvo nuplauta okupacijos 
gėda ir krauju paliudytas lie
tuvi? tautus noras laisvai ir 
nepriklausomai tvarkytis.

Ir tik dabar, atėjus sukilimo 
dvidešimtmečiui, bolševiką; at
gavo žadą.- Šitas klausimas pir
mą kartą, palyginti, išsamiai 
paliestas naujausiame LTSR 
Mokslo Akademijos “Darbų” nu 
meryje (Ser. A., 2-9, 1960, 133- 
151 pusLjfclJKaip pati antraštė 
“Buržuaziniai nacionalistai hit
lerininkų vokietininkų tarnybo
je 1939-1941 metais” rodo, 
straipsny stengiamasi suniekin- 

riuš iri&KHgia jatariš- ti lietuvių tautinį pasipriešini-
 r lyderi? vykdomą kai paaiškinti Amerikoš intelek- mą ir pavaduoti prohitleriniu, 

ir Dewey filosofija ir. Mark- žmoni? naikinimą kaip tualų palankumą Sovietams, jeigu ne tiesiog hitleriniu, veiks
so tekėjo iš vieno ir to pa- j didftlį “mokslinį eksperimen- Tos istorinės aplinkybės gali mu. t .

pagnndinio filosofinio šaL ■ paaiškinti, kodėl Amerikos in- Straipsnio autorė A. Gaiga-
Visiškas abejingumas kanki- telektualai buvo tokia gera me- laite LAFo pradžią stengia-

Mąstytojas, kuris turėjo di- namai rusų tautai nebuvo tik džiaga sovietiniam agentam
dėlės įtakos Dewey filosofijai, nežinojimo padaras,' kaip tai verbuoti ir jų propagandai pri
buvo Hėgelis (vokiečių filoso- kartais laiko kai kurie ameri- siimti bei toliau plėtoti. Tai bu
tas, 1770 - 1831). Ypačiai He-

delphijoje aną dieną sprendžiau 
kad tokie respublikonai, kurie ‘ 
eina už demokratus ir dar ki- ' 
tus ragina balsuoti kartu su 
jais, niekuo nesiskiria nuo pa
čių demokratų. Jei esi respub
likonas, tai, ir balsuok už savo 

rartMauja flmta esnae matę partiją, ypač, tad respubtiko- 
sfūBtfeje rieto rtopri^kono nų kandidatas Richard Noon 
fctinfo pirfrHjrirmr, kad su vie yra žmogus‘kvafifikuotaš, te, be 
du preridtotBuu. kandidatu yra to, turi retedingą pityrimą 
geras pažįstamas, o jo vam Kviečiu musuos ns respuunno- 
pereitą vasarą žaidė ir maudė- bus.
si su to kandidato brotie vai- Demokratai, pradedant Ruo

šis sfcvo darbuose.
Aš, kaip ilgametis respubli

konas, qi savo draugais Phila-

J«į turinys, taigi, priri- 
Itama* tik riaurem rateliui re-

v Paskelbtąjį straipsųį tenka 
7*^ daugiai vertinti kaip pastangą

už bsti Įrtiimičio sukili- 
mo ir laikiBosios vyriausybės 
dvidešimtmečio proga.

. Kažin, ar nebūtų pats gra
žiausias atsa^ytea^ yMgarW~ 
pus kas nors pasirūpintų su
rinkti į vieną rinkinį yisą pa
laidai paskelbtą 1941 sukilimo 
medžiagą, ją papildant laisvė
je gyvenančiųjų to meto veik- • 
liųjų, ypač vadovaujančiųjų, 
asmenų, prisiminimais?

gelio istorijos vyksmo suprati
mas. Tuo pačiu Hegeliu remia
si ir Markso dialektika. Ir De- 
wey ir Marksas atmetė iš Hė
gelio vieną ir tą patį pagrin-
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‘biznį’

ce, užteks knarkti!

gali būti šiam kraštui tiek pat 
ištikimas, kaip nekatalikas?

tingiai pasisuko į sieną.
— Ance! — Piktai suriko 

Magdė. — Tu tinginių maiše, 
kelkis! Ancka!

nepaisomas

pasauliniam

Plienu

HALINA DIDŽIULYTĖ - MOŠINSKIENĖ

tik mostelėjai ir atšipo, — pa
sijuokė Koste.

čia ir Marcelė sukikeno. Ji 
žybtelėjo tamsiomis akutėmis 
iš po skarelės, perbraukė su
aižėjusiu delnu prakaituotą kak
tą ir dar labiau užtraukė ska

lius nedaro nieko be politinių 
sumetimų, atsiųstieji į Kubą 
tariamieji ekspertai yra politi
niai agentai, kurie dirba tam, 
kad galutinai įtvirtintų komu
nistinį režimą saloje.

monhiL komunistiniam vyksmui SANTIAGOS DEKL1ARACUA 
sulaikyti, jie bus pavargti.
• KOMUK!$TU"TECHNIKAI"

Fidel Castro režimas savo 
sudarytomis su komunistų val
domais kraštais sutartimis įsi
leido į Kubą tūkstančius So
vietų ir kiniečių komunistų 
tech'nWj,karm>ų,prekybosir

si palaidinukę. Ji' dar kartą 
pratrynė žydrias akis, nusižio
vavo ir griebė šukas. Po su
jaukta pagalve buvo veidrodžio 
šukė. Vienoj rankoj šukė, ki- 
roj šukos. Pasižiūrėjusi Onytė 
nusišypsojo. Buvo graži. “Te

tų specialistas, tvirtina, kad A- 
merika netrukus galės nuga
benti žmogų į Marsą ir jį ten 
išlaikyti gyvą ilgiau, nei tropi
kų žmogų, nugabentą į ašiga-

— Ancka, paskubėk, o tai 
kulnus nukirsiu!

Ji šypsojo Įsirpusiomis lūpo
mis:

Amerikos užsienių reikalų 
ministeriai, susirinkę 1959 rug- 
piūčio mėn. Santiago, Čilėje, 
paskelbė dekliaraciją, kurią pa
sirašė ir. Kuba. Dekliaradjoje 
pasakyta, kad ‘įstatomo pirmu
mo principas turi oūti užtik-

ptačiu mastu. *Visa kei/tama iš pavyzdį kitoms pietų Amerikos yra tie patys —- Maskvos siun- 
pagrindų, net Kubos santykiai tautoms, kaip reikia kovoti su čiami ir apmokami komunistų 
sukitiuškraStais'peztyarkmm. Amerikos imperialistais ir jų emisarai, agentai ir raudono- 

»» ' gos armijos instruktoriai. Jų
tikslas — sukomunistinti Ku
bą, paverčiant ją Maskvos va
salu. Kadangi Baltijos kraštai 
yra arčiau Maskvos, pakeitimai

skrybėlės. Tamsioš blakstienos 
suskau-' neramiai suplasnojo. Ji kažkaip 

susitraukė ir nebejuto, kaip us-

— Kirsk, gal duona skanes
nė bus!

— Kvaila

kė: “Žmonės rinkimų nenori, 
jie nori darbo”.

Bet kokiu būdu jie jam pa
reiškė savo norą, jei nebuvo 
rinkimų nei viešo atsiklausimo? 
Dr. Castro mums to nepaaiš
kina. Priešingai, 1960 gegužės 
1 jis visiškai suniekino demo
kratinius rinkimus, tvirtinda-

“ 3 ištraukti, ir čia, užbėgo už busi pėdą, pakėlė žvilgsnį, ir
rikėlė! — dar nunorasi. aĮdų Rastė gnebė Jokūbo

Vyrai stojo eilėn, ir sušlamo dailų pėdą ir vikriai surišo, spindulį, šovusį iš po šiaudinės
stambus šeimi- krentantis

stipri ranka griebė jos pėdą, 
paskubėk, pusry- pėdus, ir Onytė neiblaškė. Ji traukė galąstuvą ir ėmė pusty- — Varle tu! Matai, kaip įri- 
švelntai kreipėsi tik girdėjo, kaip jauNtato Tu- ti dalgį. spitrinai!

Tai ir dalgis, Jokūbai, (bus daugiau)

Valstybė turi tokia pat teisęvijo dėl to, kad vienas iš kan
didatų į prezidentus yra kata
likas. Vadinasi, nebe religija 
paversta kivirču, nes ir antra
sis kandidatas nėra be religi-

pu, panaudojant Sovietų kari
nę jėgą. Kuboje vykdomi ko- 

’ munistiniai pakeitimai yra kiek 
lėtesni, bet esmėje jie niekuo 
■nesiskiria "nuo žygių,” kurių 
Kremlius ėmėsi Sovietų oku
puotuose Baltijos kraštuose. 
Kubos gyventojų laukia toks 
pat likimas. Jei jie nesiims prie-

rikos kontinento Sierra Maes
tro ...” . . . z

ši apgailėtina Kubos padėtis 
yra labai panaši į tai, kas bu
vo prieš 20 metų komunistų 
įvykdyta Lietuvoje. Kubos . sa
loje, kaip ir Baltijos pakraš
čiuose, pagrindiniai aktoriai

tikslui Maskva atsiuntė gink- 1 
lų, o su jais ir Sovietų kari
ninkų, kurie instruktuoja Ku
bos dalinius ir vadovauja jų 
apginklavimui. Kadangi Krem-

pas perbėgo nugara. Jai pasi- tinę, — burbėjo. atsakė linksmai. Onytė užvirė.
matė iš po kepurės stogelio ve- »o aš vistiek už tave gra- Ji jautė, kaip Kastės įstri- — Ar danteliai, ar tavo smai- 
riantis Tumonio žvilgsnis. “Sei- dažydama blyną į spir- žos akys smaigstė jos nusviru- las liežuvis, — šūktelėjo pik-
mininkas nemėgsta juokų” — gus, galvojo Onytė, bet balsiai šią kasą, palenktą nugarą ir tai, sužaibuodama lininėmis aki-

. tro režimas laiko tuos komu* ' keis Andų Kordelierą į Ame- 
nisfinius kraštus ypatingais 
draugais. Santykiai tarp’ Hava
nos ir Maskvos yra artimi. Ku
boje nedaroma nieko, nepasita
rus su Kremliaus valdovais ir 
nieko nevykdoma, kas Sovietų 
Sąjungai nepatiktų. Priešingai 
visi — taip vidaus, taip ir už
sienio politikos žygiai — de
rinami su komunistinės ekspan
sijos pietų Amerikos tikslais. 
Kad tuo yra kenkiama pie
tų Amerikos valstybėms bend
radarbiauti, į tai visai nekrei
piama dėmesio. Pietų Ameri-

politinių ekspertų. Jie stengia- skyrimu”. Iš tikrųjų, šis dės- 
si perimti į savo kontrolę Ku
bos prekybą, pramonę ir ka
rinį paruošimą. Tam pačiam jamas nė Sovietų okupuotuose 

v. Baltijos kraštuose. Pagal dabar
tinę Kubos konstituciją (str. 
125 ir 135) vykdomoji valdžia 
yra ministerių tarybos ir pre
zidento galios, 'statymų leidi
mo funkcija yra tos pat mi
nisterių tarybos kompetencijos 
(str. 119). Be to, prezidentas 
skiria aukščiausią teismą ir pa
čią ministerių tarybą. Praktiš
kai betgi yra priešingai: minis- ' 
terių tarybos pirmininkas pa
skyrė *dr, Manuęt’ Urrųtia y 
Leo, o vėliau dr. Osvaldo Dor- 
ticos Kubos prezidentais. Taigi, — 
ne prezidentas, bet miristeris 
pirmininkas yra aukščiausioji 
galia Kuboje ir turį visas dik
tatoriaus galias. Jisai, o ne pre
zidentas skiria teisėjus. Savai
me aišku, kad tokioje sistemo
je pilietis neturi jokių demo
kratinių teisių.

CASTRO REŽIMAS PRIEŠ 
RINKIMUS

Antrasis Santiagos dekliara- 
cijos principas nustato, kad 
“Amerikos valstybių vyriausy
bės turi būti sudaromos lais
vų rinkimų keliu”. Taip yra 
formuojamos visų demokratinių 
kraštų vyriausybės. Kitaip, ži
noma, yra komunistų valdo
muose kraštuose, kur rinkimų 
visai nebūna arba tik tokie, 
kaip Baltijos kraštuose, kur pi
liečiai turi balsuoti už okupan
to paskirtus kandidatus. Dr. ,

bės baltumu.
— Vaje, vėl kelkis, vėl eik... — Ancyte,

mas, kad jo revoliucija yra 
svarbesnė, negu bet kokie rin
kimai. šią tezę kiek vėliau (š. 
m. birželio mėn.) patvirtino dr. 
Dorticos, teigdamas, kad žmo
gui yra svarbiau turėti ką val
gyti, negu rinkti naują vy- 
riausybę. Iš šių pareiškimų yra 
aišku, kad Kuboje nesiruošia
ma rinkimam. Be to, ten nėra 
jokios kitokios politinės orga
nizacijos kaip Partido Socialis
to Popular (Komunistų parti- 
ja). (bus daugiau)

BALTIJOS JŪROS NELEIS 
PAVERSTI RAUDONĄJA 
JŪRA

Philadelphijos dienraštis (ku- . 
rio iškarpą redakcijai atsiuntė 
J. Janulaitis) rašė apie Ameri-

— Hm... m... m... Ką?
— sapnuodama murmėjo Ony
tė.

— Po paibeliais, ar dar ne- vos skausmų su jaunom saukti- — Ance, miegale! — šaukė
sikelri!— šaukė Magdė ir, pa- nėm,kaip Onytė. Šios ji ki- kažin kuris bernas, spiaudamas 
ritaišydama ant galvos skare- taip nevadindavo kaip Ance. | galąstuvą. . »* ~___ -
lę, atplėšė klėties duris. Ir dabar ji žiūrėjo į papu- — Ancka atsikėlė! — dar 70 nuno

Vasaros saulės pluoštai pasi- rasią nunokusių rugių spalvos nuaidėjo.

' mis.
Darbas virė. Saulė kepino — Ei, merginos, gana dras- 

sprandus, rugienos raižė ran- kytis. O tai švystelsiu dalgia- 
kas, usnių dygliai (indo po na- kočiu. Dantukai ir liežuviai su
gaiš. Onytė jautė, kaip ją ve- simaišys, — ar tai rimtai, ar 
jari Kastė ir Marcelė. Ji sku- tai juokais garsiai pasakė, 
bėjo. Staiga dilgtelėjo padą ve- Onytei smilktelėjo širdį, iš-

kos jungtinio štabo planą or
ganizuoti Baltijos laivyną, kurio 
pagrindinė bazė būtų Vokieti
jos uostas Kietis. Kaip šešta
sis laivynas gina Viduržemio 
jūros rajoną, septintasis -•— Pa
driką, taip Baltijos laivynas tu
ri ginti Baltijos jūros sritį — 
Norvegijos, Danijos, Vokietijos 
krantus. Baltijos laivynas tai 
atsakymas į Sovietų pretenzijas 
Baltijos jūrą laikyti sava, ko
munistine, raudonąja jūra. Idė
ją labai remia Vokietija ir A- 
merikos admirolas Burke. Ji 
bus svarstoma Nato konferen-

* rijoje.

— Einu ... Vaje, kaip pra
miegojau, — teisinosi pastaro
ji, kaisdama nuo daugelio 
žvilgsnių, skubėdama trobos 
link, čia Magdė pakilo jai du
benį su spirgais. Ant stalo au
šo keli blynai*. Trumpamoje Kas-

r gui sau Magdė burba. Ne jai te rinko šaukštus, baksnodama te ir Marcelė tave pralenks, rytę, kad saule nepagautų jos
► lygintis su manim. Jokūbas ilga raudona nosimi į puodus. Va, tada riši paskui mane usnių pailgų, išblyškusių skruostų.
► man sukies pėdus, ne jai” ... Jos smailus žvilgsnis piktai se- glėbius. • — Nebijok, Koste, Jokūbo

Ji girdėjo, kaip tauškia pla- kė Onytę. — Nebijok, Juozuk, nerišiu. dalgį atšipino balti danteliai,
kami dalgiai, bet staiga šiur- — Tai purmaišas! Vis pastai- Spėsiu pati paskui Jokūbą, — — tepasakė.— Ance, kelkis! ... Ei, An- — burbėjo Magdė?, užsišokda

ma išblukusią palaidinukę po 
Magdė, plačiai nusižiovauda- kaklu.

ma, purtė Onytę už pečių. Jau- Magdės veidas buvo rūstus, 
nas liaunus petys bejėgiškai saule įdegęs. Siauros apvytu- _ ___ _____ ____________
blaškėsi ant pagalvės. Galva sios lūpos vos prasiverdavo jai blykstelėjo mintis. Ji skubiai pa neprasitarė. Žinojo, kad Mag- jaunas tvirtas blauzdas. ' 
«£ i-r i bekalbant. Bet ji buvo ištiki- kišo veidrodžio šukę po pagal- dė subars. Magdės ji bijo jo la- ~ ~ "

miausioji samdinė Tumonių šei- ve ir, šiaip taip supynusi pa- biau, kaip šeimininku 
moję. “Be Magdės nebūtų tvar- drikusius plaukus, skubiai vil
kos”, sakydavo seni ir jauni, kosi languotą margą sijonėlį. Viri buvo pasiruošė i laukus
gerbdami ją už sąži^ngun^ ir Bėjus B Medes ją apakino
retą pnsinšimą. Niekas nežino- rytmetis, net ašaros pasruvo . ““““ v
jo, Mek Magdė turėdavo gal- aki, kampučiuose. ' ra’”s- B!>šk°

dėlių kvadratu klėties vidury- skruostus. Jos didelės pilkos įlinko stuomuo. Tmnonią žengė jo dalgiai, ritmingai foko pjo- — Tai ką, panai 
je, šilimos posmais glostydami akys perbėgo jaunais mergaitės tvirtai, lydimas žmonos. Jo žva- vėjų nugaros, paskui juos sku- dėjo? ...
rožinį Onytės skruostą. pečiais, ir ji atsiduso: lios altyS sekė kiekvieno jode- bėjo rišėjos. Magdė rišo pė- Man, ne tau,

— Ai, Dzievuliau, pramiego- — Na, krutėk, rioglinkis. sį. Seimininkės juodų kasų vai- dus nepaprastu greičiu ir me- atkirto Onytė. gino blauzdas kruvini ruožai,
jau! — šviesiaplaukė mergaitė Girdi, bernai jau seniai sukilę nikas žvilgėjo melsvumu. Ji tė juos į šalį. Ji spėjo paskui Ji užmiršo skausmą. Paseili- Pralenkdama Kastą ir Marce-
šoko iš lovos. — Magde, kad dalgius plaka. švelniai nuėmė dulkę nuo vy- šeimininką ir paskui Povilą, nusi pirštą, nubraukė kraujo )ę, švaistydama languotu rijo-
tave galas, ko neprikėlei? — Staigiai pasisuko ir iššlepse- ro marškinių, akinančių dro- bet Jokūbą sekė Onytė. Jis kir- lašelį. Pamatė, kaip išsitiesė nėliu, Onytė skubėjo. Staiga
saldžiai nusižiovavo. no per duris. -

— Nekėliau ... O kad tu 
nesulauktum 
kiau, o tu. kaip šiaudų kūlys, Onytė rąžėsi ir tingiai vilko- į Onytę.

abi tos sritys susieina į tą pa
tį žmogų. Vienu atžvilgiu jis 
priklauso religinei bendruome
nei, kitu yra įsijungęs į politi
nę bendruomenę. Nei vienai 
nei antrai nepriklausome dau-

Toks klausimas yra grynai giau, negu siekia mūsų religi
nių ar politinių reikalų aprū
pinimas.

*

Politika gana dažnai peržen
gia savo sriti. Ji paliečia šven-

.. • . * _ v uiauia a ievų
ąs Telkias

__ būdu valstybiniai reikalai pasta- los nepriklausomumą. Politika 
tomi aukščiau religinių. Sako
ma, kad nekatalikąs mažiau bū
siąs varžomas savo konfesijos, 
negu katalikas. Tokio galvoji
mo išvada aiški: Valstybės pir
menybė prieš Bažnyčią.

Ši mintis neslepiama. Tiktai 
ji rodo ne tai, kas katalikam 
norima prikišti. Prikišamas no
ras religiją įsprausti į politiką. 
Vieno net lietuvių laikraščio 
chruščioviniu pasakymu, “Ro
mos dignitoriai moka sujungti 
sielų ganymą su politiniu biz
niu”. Iš tikrųjų siekiama kito
kio “biznio”: politiką įvelti į

tuo būdu paliečia altorių. Tada 
sakoma, kad ne Valstybė, o 
“popiežius, kunigai ir pasaulie
čiai katalikai varo politiką. Iš 
tikrųjų jie tesirūpina religija” 
(pop. Pijus XI).

Pasitaiko, kad ir religija be
sirūpinantieji nueina toli už sa
vo srities ribų ir įsibrauna į 
grynai politinius reikalus. Nuo
saikūs katalikai to neužgiria, 
bet nei vienas katalikas negali 
sutikti su tuo, kad tebūtų 
“skelbiama tolerancija religi
niams žmogaus įsitikinimams, 
bet kovojama su krikščionybės 

religiją. Tuo tarpu religija ir išpažinimu gyvenime” (dr. J. 
politika apima atskiras žmo- Girnius).

politinis, o ne religinis. Politi
nis dėl to, kad abiejų kandida
tų krikščioniškas tikėjimas ver
tinamas ne iš esmės, o iš vals
tybinio taško: katras savo reli
ginėm pažiūrom yra tinkames-

.nistinės ekspansijos taikinys.

MASKVA REMIA KUBOS 
REVOLIUCIJĄ

Maskva ir Pekinas ne tik
tai remia Kubos revoliuają, bet - 
dar organizuoja iš ten žygius 
į visą pietų Ameriką. Tam tiks
lui buvo atgabenti į Kubą ke
li šimtai vadinamos tarptauti
nės darbo brigados vyrų. Jie 
yra gerai paruošti betkokiai ko
munistinei akcijai. Sierra Ma
estro srityje jie organizuoja 
komunistinių agentų pietų A- 
merikos kraštams mokyklą. Šis 
komunizmo centras yra Sovie
tų finansuojamas pasaulio de
mokratinio jaunimo federaci- 

gaus gyvenimo sritis ir jas Religija apima ne tiktai asme- jos globoje.
tvarko susiderindamos. nišką, bet ir viešą gyvenimą. Visai suprantama, kad Chruš-

Viešas gyvenimas nėra koks ne- čiovas ‘1960 gegužės mėn. pa- 
"Žmonię giminės valdymą — liečiamas stabas, Valstybės sta- reiškė: “Galiu tik pasveikinti

rašo pop. T eonas XIII vienoje tomas ir saugomas. Kai jisai įvykius Kuboje ... Esu tikras,
savo enciklikoje — Dievaą pa- užkliudo žmonių dvasinius rei- kad ir kitos pietų Amerikos
dalijo dviem galiom: bažnytinei kalus ir moralę, Bažnyčiai yra tautos panašiai sukils ...”
ir valstybinei. Pirmoji skirta teisė ir pareiga netylėti. 1960 liepos 9 Chruščiovas
dieviškiem dalykam tvarkyti, * dar pridūrė: “Padarysime visa
antroji — žemiškiem. Kiekvie- Valstybė turi teisę ginti sa- Kubai paremti jos kovoje. Šo
ną iš tų galių yra aukščiausia vo nepriklausomybę, o Bažny- vietų artilerijos vyrai lengvai 
savo srityje. Kiekviena iš jų čia turi teisę ginti tikėjimą padės kubiečiams savo toli te
turi tiksliai nustatytas ribas sa- Valstybėje, kada “sielų gerovė kiančiomis raketomis, jei Kuba
vo prigimties ir specialaus pa- atsiduria pavojuje” (pop. Be- būtų užpulta ...”
skyrimo. Kiekvieną turi savo nediktas XV). O tai atsitinka 1960 birželio 22 raud. Kini- 
veikimo sritį, kurią ji tvarko tada, kai Valstybė politiką į- jos politbiuro narys Peng Chen
pilna savo teise” (Immortale velia į religiją — daro savo pareiškė džiaugsmo, kad “nar-
Dei). “biznį”. šioji Kubos tauta duoda puikų K HAVANNOJE, Kuboje, priešais nusavintą viešbutį.
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ŠEN. JOHN F. KENNEDY - TURI BŪTI PREZIDENTAS
Kodėl mes turime balsuoti už jį?

MIELI TAUTIEČIAI,

Kaip jums yra žinoma, šen. JOHN F. KENNEDY yra 
demokratų partijos prezidentinis kandidatas. Bet, gal būt, ne 
visi iš jūsų turėjote galimybės išgirsti, kokių nusistatymų yra 
pati partija ir jos kandidatas mūsų tėvynės LIETUVOS ir 
lietuvių atžvilgiu ir. todėl prašome susipažinti, kad ir trumpai 
su šiuo mums visiems gyvybiniu klausimu.

Kai liečia demokratų partijos platformą, tai joje yra aiš
kiai pabrėžta, kad demokratų administracija visados dėjo visas 
galimas pastangas ir darys tą patį ir ateityje, kad mūsų paverg
ta tauta būtu išlaisvinta ir kad me» lietuviai ir toliau galėtumėm 
didžiuotis mūsą nepriklausoma Lietuva. •’

Demokratų platformos nustatytas gaires prezidentinis kan
didatas yra įpareigotas vykdyti. Šį kartą mes, lietuviai, turime 
konstatuoti labai malonų faktą, kad prezidentinis kandidatas, 
šen. KENNEDY yra nusistatęs pasižadėjimus vykdyti ne vien 
iš pareigos, bet taip pat iš savo asmeniško įsitikinimo, jog 
Šis jo nusistatymas yra kilęs iš jo susipažinimo su Lietuvos, bei 
lietuvių reikalais. Ir ta jo nuomonė yra tokia tvirta, jog jos 
niekados niekas nepakeis. Dėl gilaus įsitikinimo ir supratimo 
mūsų tautos padėties, jis yra padaręs tokius pareiškimus:

1. Mes niekados neapleisime ir nepamir
šime tų žmonių, kurie yra už geležinės uždan
gos ir mes niekados nepripažinsime esamos 
padėties, kuri yra tik todėl, kad Lietuva buvo 
smurtu okupuota, brutalių Sovietų pajėgų.

2. Mes darysime visas galimas pastan
gas, kad kuo greičiau sulauktų tos dienos, ka
da lietuviai ir kitos laisvę mylinčios taute s at
gaus savo nepriklausomybę.

3. Šen. Kennedy yra taip pat pa?c pirma
sis, atskleidęs mums paslaptį; kuri ik.-. ne
buvo mums žinoma. Jis pareiškė, jog ;. metu 
kovo mėnesį respublikonų administiuc ja pa
siūlė naują imigracijos kvotą, pa. * kurią 
lietuvių kvota turėtų būti panaikint^ ir mūsų 
sąskaiton padidinta kvota Sovietų Sąjungoj- 
piliečių. Jis pats, su nustebimu klausk.: "DĖL 
KURIŲ PRIEŽASČIŲ RESPUBLIKONŲ ADMI
NISTRACIJA NUTARĖ SUJUNGTI LIETUVOS 
KVOTĄ SU SOVIETŲ SĄJUNGOS?"

MRS. JOHN F. KENNEDY su dukra Caroline

Ir tuo pačiu laiku jis perspėja:
"Tai gali būti ženklas, kad respubliken ą 

administracija bandė pakeisti garbingus 
prezidento Roosevelto nusistatymus pavergtų 
tautų atžvilgiu."

Aukščiau išvardinti faktai patys už save kalba. Ir jeigu 
kuris iš jūsų, mieli tautiečiai, turėtumėt abejonių, tai prašome 
pasiskaityti demokratų platformą ir jūs įsitikinsite, jog demo
kratai yra nusistatę ne žodžiu, bet veiksmu padėti tiek mums, 
tiek mūsų kenčiančiai tėvynei.

Aišku savaime, kad respublikonai duoda irgi gražius skam
bančius pažadus, tačiau, ar mes galime tiems pažadams tikėti? 
Kaip jums yra žinoma, respublikonų administracija v: 1 ’ė kraš
tą paskutinių aštuonerių metų laikotarpyje. Jeigu pridčtumėm 
ranką prie širdies ir paklaustumėm patys save, ką resrubVkonų 
administracija yra padariusi mūsų pavergtos tėvynės T'bui. tai 
reikėtų pripažinti, kad nerodė noro nei reikalo net p~judir.t;. 
piršto, kad padėtų mūsų tėvynei, o kartu ir mūsų broliams bei 
seserims, kurie badauja ir šąla tuščiose Sibiro taigose.

Jau vieri šis faktas turėtų atskleisti mums akis ir įtikinti 
mus, kad nėra reikalo balsuoti už tuos, kurie prieš rinkimus 
daro gražius pasižadėjimus, tačiau vėliau jų nevykdo. Prez. 
D. Eisenhoweris kalbėjo apie išlaisvinimą ir savo kalbą užm ršo.

BŪKIME SUSIPRATĘ, MIELI TAUTIEČIAI, IR NEKAR
TOKIME TŲ PAČIŲ KLAIDŲ! Turėkime galvoje, jog tik su 
demokratais yra mums pakeliui, nes JIE VIENI YRA NUSI
STATĘ NUOŠIRDŽIAI*RŪPINTIS LIETUVIŲ REIKALAIS 
ir padėti mums atsiekti mūsų tikslus ir idealus, o taip pat 
kiekvienas galime būti užtikrintas, kad šen. JOHN F. KEN
NEDY katalikiškos lietuvių tautos rusams neparduos.

BALSUOKITE EILEJE B

-N JOHN r. KENNEDY

Kennedy apie Pabaltę
r. KENNEDY
Chicagoje 1960

keliu mėnesių 
g kas iš mūsų

ANTANAS USTJANAUSKAS
Hartford. Conn.

S3h!. J3HJ 
kolba, PBsakyta 
spalio 1:

Paskutiniųjų 
|aikotarpy?e dc
skaitė garbingų pasaulio vyrų 
k-Jbas, pasakytas Jungtinėse 
Tautose. Viena aktualiausių te
mo, kuri nuolat 'buvo disku
tuojama, tai kolonializmo pik- 
ty'.a ... Bat kolonializmas vie
ny aptariamas vienaip, kitų ki
tai-) . . . Tai labai džiugino N. 
C'; uščlcva . . . Šiandien visiem 
Lromos faktas, kad didžiausias 
f osve—ė:ac šių dienų pa- 
said/įe yra Sovietų Sąjunga. 
Ji ir turi cū’i vertinama . . . 
Aš manau, kad mes esame ge- 
r-*~ '’dėr':e re'kalauti atskai
tom ’ ės iš Sovietų Sąjungos to- 
c č' - J ;i laiko didžiausias ko-

lonialines pajėgas Pabaltijo res
publikose, Lenkijoje ir Čekoslo
vakijoje . . . Vienas ketvirtada
lis Jungtinių Tautų narių yra 
Afrikos tautos, kurios prieš 5 
ar 10 metų buvo tvarkomos Va
karų valstybių kolonialinių pa
jėgu . . . Šiandien jos yra lais
vos. Dabar mes reikalaujame 
Sovietų Sąjungos padaryti tą 
patį — išlaisvinti savo koloni
jas, reikalaujame daugiau kon
krečių darbų, o ne žodžių.

- Baltimorės žinios
Iškilminga novena šiemet 

prasidės lapkričio 14 ir baigsis 
22. Noveną šv. Alfonso bažny
čioje ves du misijonieriai.

Vysk. J. L. Morkosky iš 
Anunarilo, Tex., šv. Alfonso 
bažnyčioje lapkričio 6-8 rinks 
misijom aukas.

Kalėdinių sveikinimų lietu
viškai ir angliškai galima gau
ti šv. Alfonso par. klebonijo
je.

Kristaus Karaliaus šventėje 
parapiečiai gausiai dalyvavo pa^ 
maldose ir priėmė komuniją. 
Ateitininkai dalyvavo 8:30 vai. 
mišiose, ėjo komunijos ir turė
jo pusryčius parapijos salėje. 
Popiet minėjimo programoje 
kalbėjo O. Bačkienė iš Wa- 
shingtono. Moksleiviai ateitinin
kai suvaidino montažą iš parti
zanų gyvenimo.

Pranas ir Elzbieta čėsnai 
lapkričio 6 mini 25 metų su
tuoktuvių sukaktį. Jų intenci
ja bus iškilmingos mišios šv. 
Alfonso bažnyčioje.

Kazys Juška, senos kartos 
lietuvis, mirė namie, Holy Neck 
Rd., spalio 20. Gedulingos mi
šios spalio 25 buvo šv. Petro 
bažnyčioje. Palaidotas Holy Re- 
deemer kapinėse. Liko nuliū
dę žmona Marija, duktė An
gelė ir sūnus Karolis.

Veronika Juškevičienė po il
gos ligos mirė namie, Glynden 
St., spalio 22. Velionė aktyviai 
dalyvavo parapijos veikloje. Ge
dulingos mišios buvo šv. Al
fonso bažnyčioje spalio 26. Pa
laidota Holy Redeemer kapi
nėse. Pasiliko nuliūdę dukte
rys Veronika, Elena ir sūnus 
Feliksas; Jonas Obelinis

— Amerikos atomų šnipas 
David Greenglass lapkričio 16 
bus paleistas iš kalėjimo. Jis 
1951. buvo nuteistas 15 metų. 
Bet jis pasitarnavo, išduodamas 
savo seserį Ethel ir jos vyrą 
Rosenbergus, kurie 1953 buvo 
pasodinti į elektros kėdę.

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

- GLenmore 5-7281 .

spalio 
Avė.,

26-se

VISI BALSUOKIM UŽ EDWARD J. H

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
® (Long Play Hi-Fi Li+huanian Records) <•
g papiginta kaina gaunamos Darbininko administracijoje j

Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų $4.00 g 
Lietuviškos dainos ir šokiai. Įdainuota 16 dainų ir liet, šokių 4.50 Sg 
Lietuviškos dainos. Bostono liet. mišr. choro 17 dainų albumas 4.50 ® 
Sophie Barkus radijo vakaruškininkės dainuoja, 10 liet, dainų

ir 10 kalėdinių .................................................................................. 5.00 ®
Iš rytų šalelės. Alice Stephens Ansamblio įdainuota 17 dainų ®

ir kalėdinių bei kt. švenčių giesmių albumas ..................... 4.50 £
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00 ®
Balta ragio malūnas. K. Borutos; išpildo Montrealio lietuvių ®

dramos teatras (dviejose plokštelėse) ............................. — 10.00 £>

Kaip žinome. lapkričio 8 rin
kimuose turėsime progos pa
duoti savo balsą re vien už kan
didatą už šios šalies preziden
tą. bet ir už visą eilę kandi
datų į kitas valdiškas vietas.

Per praeitus rinkimus lietu
vių komitetas rėmė Attorney 
General Edward J. McCormack, 
ir jis buvo išrinktas. Dabar vėl 
yra sudarytas iš visos Mass. 
valstybės lietuvių komitetas, 
kuris kviečia lietuvius vienin
gai remti Attorney General 
Edward J. McCormack perrin
kimą.

Per praeitus dvejus metus 
turėjome daug progų įsitikinti, 
kad Attorney General Edward 
J. McCormack tikrai supranta 
mūsų lietuvių reikalus ir mus 
remia. Jis taip pat yra pasky
ręs keletą 
vietas savo

Attorney
McCormack

lietuvių į svarbias 
įstaigoje.

General Edward J. 
yra žmogus doras.

to: r s ir ge-as valdininkas.
i komitetas nuoširdžiai 

n--'n tisus lietuvius balsuoti 
i' is paraginti 
/■ ney General
f. : ~ • mack. Man 
ši:.:ken pristatyti 
ga ringą ir artimą
to.ney General Edward J. Mc 
Cc mack.

Adv.

su tų kraštų vyriau- 
ekonominės pagalbos 

Tų 26 valstybių tarpe 
už geležinės uždangos

balsuoti už
Arward J. 
yra garbė 

jums mūsų 
draugą At-

John Grigaitis

Kan. dr. J. B. Končius išrinktas Care 
organizacijos New Yorke vicepirmininku

Care organizacijos metinis di
rektorių posėdis Įvyko 
26 jų centre, ,660 First 
N. Y. City, N. Y.

Ši organizacija veikia
kraštuose, teikia ten pagalbą 
ne tik pabėgėliams, bet daro 
sutartis 
sybėmis 
reikalu, 
yra dvi
— Lenkija ir Jugoslavija.

Šalpa duodama Įsikūrimui pa
bėgėliams, neturtinguose kraš
tuose organizuojami projektai 
ekonominei būklei pagerinti. 
Per praeitus metus aukų iš A- 
merikos plačiosios visuomenės 
Care gavo 9,279,000 dol. ir gė-

rybių iš privačių šaltinių bei 
JAV valdžios maždaug už 45 
mil. dol.

Lietuviams Vokietijoje iš Ca
re gauta Vasario 16 gimnazi
jai fizikos ir chemijos kabine
to įrengimai ir apie 5,000 dol. 
Įkurdinimo reikalams.

Daromas naujas planas teik
ti Care pagalbą naujosioms Af
rikos valstybėms. Šis planas 
labai komplikuotas, todėl nu
tarta jį dar studijuoti ir svars- 

-tyti 1961 metų sausio mėn.
Šiame direktorių posėdyje 

Care vicepirmininku buvo iš
rinktas kan. dr. J. B. Končius.
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HOLY LIGHT-
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street......................... Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-7118

Norwood, Mass.
Stasys ir Ona Alukoniai lap

kričio 23 šventė savo 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukakti. 
Moterystės palaiminimo apei
gas suteikė Norwoodo par. kle
bonas kun. T. Norbutas. šioje 
jų šventėje pamaldose prisirin
ko labai daug. Sukaktuvinis ba
lius, kurį suruošė jų sūnus Sta
sys su marčia. įvyko Eikš salė
je. Dalyvavo giminės, draugai, 
kaimynai. Viso svečių buvo apie 
200. Svočia buvo Marcelė Alu- 
konienė ir svotas Benius Va- 
lantukevičius. Visi svečiai la
bai gražiai buvo pavaišinti, pa
silinksminę skirstėsi į namus, 
dar kartą linkėdami solenizan- 
tams šviesaus ir linksmo gy
venimo. K. S.

(Nukelta į 5 psl.)
ATT. GEN EDWARD J. McCORMACK, JR., tu imona Emilija (RuplyU) Ir 
sūnumis Edvardu ir Jonu.

Radijo programos 
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA
ved. Jonas J. Romanas, sr.

WHIL — 1*30 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. Valinis

1190 kil. Farming-WK0X — 
ham, Mass. 
Sekmadienį 
ryte.

nuo 8 iki 9 vai.

# 
PROGRAMARADIJO

ved. Step. Minkus, Boston, 
Mass.

WLYN — 1360 kilocycles
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

VYČIŲ PROGRAMA
WL0A — 1550 kil. Braddock, 
Penna.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
ved. Jokūo^s Stukas

WEVD — 1330 kil., New York,
N. Y.

Seštad. nuo 5 iki 6 p.p.
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Jų tėvynė yra Lietuva
Vokietijoje šią vasarą Sielo

vados direktoriaus T. A. Ber- 
natonio pastangom buvo su
ruošta vaikams stovykla. Per 
visą stovyklavimo laiką (33 die
nas) perejo 108 vaikai. Dalis 
stovyklautojų vieną savaitę bu
vo išvykę dalyvauti Eucharis
tiniame kongrese Miunchene.

Vaikai buvo suvažiavę iš vi
sų vakarų Vokietijos pakraščių. 
Nemažas jų skaičius buvo iš 
mišrių šeimų. Kai kurie jų ne
turėjo nę mažiausio supratimo 
apie Lietuvą ar lietuviškumą, 
nemokėjo lietuviškai net “la
bas” pasakyti. Tie patys vai
kai, išsiskirdami iš stovyklos, 
jau dainavo lietuviškas dainas 
ir žinojo, kad jų tėvynė yra 
gražioji, garbingos praeities, 
bet šiandien komunistų paverg
ta Lietuva.

Stovyklos gyvenimas prasi
dėdavo 7:30 vai. ryto. Apširen- 
gę ir susitvarkę kambarius, 
stovyklautojai rinkdavosi Vasa
rio 16 gimnazijos parke vėlia
vos pakėlimui ir Lietuvos him
nui. Iš čia eidavo į bažnyčią 
mišioms. Pamokslas būdavo sa
komas lietuviškai ir vokiškai. 
Priešpietis būdavo skiriamas 
religijos ir Lietuvos istorijos 
pamokoms. Po pietų pasivaikš
čiojimai, žaidimai, lietuviškos 
dainos ir tautiniai šokiai. Ap;« 
9 vai. pilyje įsiviešpataudavo 
nakties ramybė.

STOVYKLOS VADOVAI
Ligi Eucharistinio kongreso 

stovyklai vadovavo vienas ku
nigas ir trys klierikai iš šv. 
Kazimiero kolegijos Romoje. 
Nuo liepos 31 dvasiniu stovyk
los aptarnavimu rūpinosi kun. 
Jonas Dėdinas.. Iš pasauliečių 
didžiausią vadovavimo naštą 
nešė Boehm šeima. P. Boehm 
nepailstamai ir sumaniai rūpi
nosi stovyklos administravimu, 
o ponia Boehm - Krutulytė 
praktiškai vedė visą stovyklos 
programą. Jai talkininkavo V. 
Kurgonas ir trumpą laiką I. 
Dalevičiūtė. Maistą gamino 
gimnazijos šeimininkė Jonutie
nė, padedama neseniai iš Si
biro atvykusios J. Jezelskytės 
ir poros vokiečių moterų. Vi
sokio pobūdžio problemos ar 
neaiškumai suplaukdavo pas 
T. A. Bernatonį, kuris buvo 
vyriausias stovyklos rūpintojė
lis.

KUN. PR. LIUBINAS

bū-
lie-

ir
va-

nintelis būdas surinkti vaikus 
į vieną vieta ir čia juos pamo
kyti lietuvių kalbos, dainos, pa
pročių, supažindinti su Lietu
va, jos istorija, dabartine 
sena, įdiegti bent daugiau 
tuviškosios sąmonės. Tad 
buvo nutarta organizuoti
saros stovyklas. Žvelgiant į pra
eitį, jų jau galima suskaičiuo
ti visą eilę. Organizavau jas 
aš pats, organizavo kun. A. 
Bunga. Pagalbos buvo susilauk
ta iš daugelio.

Ateičiai reikėtų svarstyti ko
kiais metodais būtų galima at
siekti geresnių rezultatų. At
rodo, kad būtų naudinga dary
ti ne vieną,' o bent tris vaikų 
vasaros stovyklas kasmet. Ta
da susidarytų mažesnės grupės 
ir visas mokymas būtų sėkmii\ 
gesnis. Tokiu atveju būtų įma
noma atskirai surinkti lietuviš
kai mokančius vaikus ir jiems 
pateikti gilesnę lietuvišką pro
gramą, kas neįmandma, kai di
džioji stovyklautojų dalis turi 
išmokti pirmuosius lietuviškus 
žodžius. Palengvėtų ir finan
savimo 'klausimas, nes atpultų 
tolimų kelionių išlaidos. Tačiau 
būtų susidurta su pajėgių va
dovų trūkumu. Vadovavimo 
problema visą laiką buvo sun
kiai sprendžiama. Vokietijoje 
lietuvių inteligentų, tinkančių

ŽVILGSNIS Į ATEITĮ
T. A. Bernatonis taip 

aiškino stovyklos tikslą:
— Vokietijoje, kaip ir kituo

se kraštuose, lietuvių jaunimo 
nutautėjimas vyksta nepapras
tu greitumu. Net ir nemišrios 
šeimos vien savo jėgomis prie 
geriausių pastangų nepajėgia 
to vyksmo apvaldyti. Šiek tiek 
į pagalbą ateina vargo mokyk
los, kur jos yra. bet Vokieti
joje jų yra tik keletas. Vaikų 
vasaros stovykla dar yra vie-

pa-
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BALFO KONCERTAS IR RINKLIAVA
LOS ANGELES, CALIF.

DĖMESIO!

nupasakojo, kiek dar 
prislėgtų mūsų tautiečių 
paramos iš šiame konti- 
apsigyvenusių lietuvių.

ir norinčių dirbti su jaunimu, 
nėra daug. 0 vasaros metu ir 
tie patys kartais net norėda
mi negali, nes tuo pačiu metu 
būna įvairūs suvažiavimai, stu
dijų savaitės ir 1.1.

DĖL PATALPŲ
Vasario 16 gimnazijos pa

talpos yra tinkamos. Didelis ir 
gražus parkas, aplinkui gra
žūs miškai. 0 svarbiausia, kad 
iš svetimos aplinkos susirinku
siems vaikams čia galima pa
sakyti, kad tai lietuvių nuosa
vybė, mažoji Lietuva Vokieti
joje. Tai daro gerą Įspūdį. Vai
kuose sukelia pasididžiavimo 
jausmą savo lietuviškumu. Pa
jutimas nuosavos- lietuviškos 
žemės po savo kojomis bent 
simboliškai papildo niekuomet 
neišgyventą tėvų žemės jaus
mą. Suprantama, yra ir trūku
mų. Stovyklavietė būtų dar 
puikesnė. jeigu parke būtų 
maudymosi baseinas.

KAS STOVYKLĄ IŠLAIKĖ
Amerikos lietuviai suaukojo 

1779.84 vokiškų markių, Vo
kietijos — 537.08, Britanijos 
— 312.70, Kanados — 61.80, 
Olandijos (Kvedaravičiūtė) — 
50. Iš JAV kunigų šalpos — 
250 dol. Balfas suteikė maisto. 
Didžiausia finansinė parama su
teikta vokiečių Caritas. Ta
čiau Sielovada sąskaitų dar ne
suveda su galu — trūksta dar 
2,000 markių. (Eli)

Elizabetho lietuvių 
parapijos sukaktis

Šv. Petro ir šv. Povilo pa
rapija Elizabeth, N.J., pradėta 
organizuoti 1893. Po dvejų me
tų birželio 28 kun. J. Zebrys 
atlaikė pirmąsias mišias priva
čiame name 80 Bond St. 1895 
rugpiūčio 28 įsteigta parapija. 
Pirmasis klebonas buvo kun. 
J. Servetka. 1895 pradėta sta
tyti medinė bažnyčia 218 Rip- 
ley Place. 1896 sausio 12 buvo 
pašventinta. 1907 padėta rū
pintis naujos didesnės bažny
čios statymu. 1910 baigta sta
tyti nauja mūrinė bažnyčia ir 
lapkričio 6 pašventinta vysk. 
John J. O’Connor. Naujoji baž
nyčia turi 1000 sėdimų vietų, 
yra 127 pėdų ilgio. 66 pėdų 
pločio ir 60 pėdų aukščio. Tu
ri du bokštus po 14 j! pėdas . 
aukščio. 1924 bažnyčia buvo 
dekoruota ir įdėti nauji vitra
žai languose. 1947 pastatytas 
lietuviškas kryžius bažnyčios 
šventoriuje, klebonaujant kun. 
J. Simonaičiui. 1953 atnaujinti 
bažnyčios altoriai. 1958 įreng
tas naujas Šiluvos altorius. 1960 
lapkričio 6 iškilmingos padėkos 
mišios jubilėjaus proga, daly
vaujant Jo Ekscelencijai vysku
pui Thomas A. Boland, Nelan
ko arkivyskupui. Mišias aukos 
prel. M. G. Kemežis. parapijos 
klebonas.

ŠVENČIAME ŠIMTMETINI JUB1LĖJŲ

3 %
a PER METUS

1960

Dividendai apskaičiuojami
daugiau (3*=%

31/2%
PER M

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS lietuviu bažnyčios šverioriuje Ehzabeth, N. J.

PREL. M. KEME2IS, lietuviu parapijos klebonas Elizabeth, N. J.

SUŠILDYKIME VARGSTANČIUS
NORVVOOD, MASS.

IS VISUR

PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

metų ketvirčiais dviems 
pormalaus ir

metams ar 
specialaus priedo)

DIVIDENDAS
KETVIRČIAIS

** NORMALUS
KJ PER METUS METŲ

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

SAVINGS BANK
A MUTUAL BANK

. kur jūsų pinigai tarnauja tik jums l1 
BROOKLYN, Ncw York

Eastem Parkvvay Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at Nostrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v popiet 

Pirmad. vakarais nuo 5 iki 8 v 
z PResident 3-7000

Member Federal Deposit

Brodvvav Office:
135 BROAOVVAY at Bedford Avė 

Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 V- ryto iki 3 v. popiet 

Pirmadieniais —
nuo 9 v. ryto iki 7 v. vakaro 

STagg 2-6676

Insurance Corporation

Ateina šalta ir gili žiema. Vi
si. kas gyvas, stengiasi pasiruoš
ti sutikti ir praleisti ją gėrės- • 
nėm sąlygom, šalta ir gili žie
ma ypatingai paliečia mūsų se
nąją tėvynę Lietuvą ir tremtiy- 
je, šaltajame Sibire ir Vokieti
joje esančius lietuvius.

Žienjos metui reikalinga šil
tesnis drabužis ir sotesnis mais
tas. Kada žmogui datig ko trūks 
ta. ir dar prisikabina visokios 
ligos, nors jų netrūksta ir per
tekliuje esantiem. Vaistai kar
tais yra reikalingesni, negu 
maistas. Mes. Amerikos lietu
viai. gyvename visko pertekę. 
Lietuvių priežodis sako: "Sotus 
alkano neužjaučia". Dėsimės, 
kad tokiais nebuvome ir ne- 
būsirJė. Daug kas asmeniškai 
savo giminėm ir draugam siun
čia siuntinėlius, bet daug yra 
tokių, kurie Amerikoje neturi 
giminių nei draugų. Tokiem bū
tinai reikalinga parama. Bend
romis jėgomis padėkime Į var
gą patekusiems sušilti fiziškai

ir dvasiškai.
Norvvoodo Balfo skyrius kas

met ieško priemonių, kaip ras
ti progą, kad visi galėtų pada
ryti gerą darbeli. Šiemet tokia 
proga ateis lapkričio 6. sekma
dieni. lietuvių namų salėje. 13 
St. George Avė., kur ruošiamas 
didelis banketas su skaniais už
kandžiais. gražia ir linksma pro
grama bei orkestru šokiam. Pra 
džia 4 vai. Meninę dali išpil
dys \Vorcesterio ir Providenco 
dainų ir muzikos vienetai, va
dovaujami .Jono Beinoriaus. 
Šio banketo pelnas yra skiria
mas lietuviams, vargstantiems 
Vokietijoje ir kituose kraštuo
se. Visus kviečiame ir visų lau
kiame.

Balfo 22 skyriaus valdyba

Balfo talka pradėta spalio 19 
aukų rinkliava prie šv. Kazi
miero parapijos bažnyčios. Tą 
dieną parapijos . salėje įvyko 
metinis koncertas, kurį atidarė 
Los Angeles skyriaus vicepirm. 
I. Medžiukas, pasveikindamas 
susirinkusius Balfo rėmėjus ir 
pristatydamas Balfo direktorę 
A. Devenienę. kuri jautriais žo
džiais 
vargo 
laukia 
nente

Koncerto programa ne dėl 
rengėjų kaltės nebuvo tokia, 
kaip iš anksto buvo numatyta 
ir paskelbta. Jr susidėjo iš dvie
jų dalių, kurių pirmoje įvairių 
autorių kūrinius pianu išpildė 
muz. B. Budriūno mokiniai. 
Kaip patys kūriniai, taip ir jų 
atlikimo technika meniniu po
žiūriu buvo labai nevienoda. 
Iš jų visų -stipriausias pasiro
dė ir labiausiai klausytojų pa- 

. lankiai sutiktas A. Aras. Kai 
kurių kitų atlikimo technika 
buvo silpnoka, dar jautėsi me
ninio apipavidalinimo stoka. 
Kas kita, jei būtų buvęs mo
kyklos jaunimo grupės pasiro
dymas. Darant viešus koncer
tus. už kuriuos imamas atlygi
nimas prie įėjimo, kad ir lab
darybės tikslams, gal reikėtų 
daryti didesnė atranka. Atsi
lankiusieji i koncertą paprastai 
tikisi išgirsti ką nors vertin
gesnio. Jei dėl pirmosios da
lies ir buvo girdėti klausyto
jų priekaištų, tai antrojoji da
lis. kurioje pirmiausia pasiro
dė 
tą 
b*. 

vo

muši lietuvaitė, nors ir nepro- 
fesionalė pianistė, bet turinti 
tikrai didelių gabumų ir nepa
liaunamai besitobulinanti. So
listams akomponavo komp. B. 
Budriūnas. Programai. 'Įpinda
mas sąmojaus, vadovavo B. Se- 
liukas. Pasibaigus koncertui, j 
susirinkusius kreipėsi šio pa- 
rergimo vyriausias šeiminin
kas. Balfo skyriaus pirm. adv. 
A. Dabšys, dėkodamas visiems, 
kuo nors prisidėjusiems su
rengiant šį koncertą ir kvies
damas nepavargti šalpos darbe. 
Šokiams grojo M. Krafto or
kestras.

Atsilankiusių nebuvo labai 
daug, kaip tikėtasi, bet visi bu
vo gana dosnūs. Už bilietus 
prie įėjimo, bufeto ir loteri
jos gryno pelno gauta daugiau, 
kaip 500 dol. Iš rinkliavos au
kų lapais ir kitais keliais jau 
surinkta beveik 400 dol. Stam
besnė auka 100 dol. gauta iš 
vienos taupomosios ir skolina
mosios draugijos, kurioje dir
ba mūsų tautietis J. A. Pet
rauskas ir daugelis lietuvių jo
je laiko savo indėlius. V. A.

zzzzzzzzzzz/zzzzr

Baltimorės vyskupijos 
draugija užsienio ir vidaus mi
sijom remti savo metiniame pra 
i ešime. atspaustame “The Ca- 
tholic Revietv”, skelbia, kad vi
sų parapijų pj-iekyje stovi šv. 
Alfonso lietuvių parapija, vado
vaujama klebono prel. L. Men- 
delio. šv. Alfonso parapijoje 
misijom per metus surinkta . 
81,440.27 dol. Artimiausia jai 
yra šv. Igno pa^pija su 29,189. 
91 dol.

— Waterbury, Conn., lapkri
čio 6, sekmadienį, šv. Juozapo 
par. salėje 3 vai. popiet. bus 
vakaras. Programoje dalyvauja 
Putnamo bendrabučio mergai
tės (vaidins "Užburta šalis”) ir 
akt. V. Žukauskas iš Brookly- 
no, N.Y. Vakarą ruošia Putna
mo seserų rėmėjų gildą.

— Dr. Steponas Stankus, ak
tyvus tautininkų veikėjas. Dir
vos bendradarbis, mirė Chica- 
goje spalio 17, sulaukęs 54 me
tų. Buvo kilęs iš Kumpiškio kai
mo. Padubysio vlšč. Baigęs Kau
ne ekonomijos mokslus, buvo 
Prekybos dep. direktorius. Chi- 
cagon atvyko iš Vokietijos, dir
bo socialinėje apdratidoje.

— inž. Feliksas Vizbaras, su
laukęs 86 metų, tebegyvena 
Kaune. .Nepriklausomos Lietu
vos laikais jisai Kaune pasta
tydino Lietuvos Banko rūmus, 
Ateitininkų namus ir k.

— Kun. dr. J; Gronis nuo 
spalio 10 pradėjo eiti Vasario 
16 gimnazijos direktoriaus pa
reigas.

— Birutė Miniotairė, aktyvi 
ateitininkė, gyv. Chicagoje, pa
kviesta dėstyti chemiją Munde- 
leino kolegijoje.

— Kun. A. švedas 
S. Saplis, marijonai, 
misijom į Argentiną.

—St. Baras ir A. 
žienė, lietuviai solistai, spalio 
23 išvyko koncertuoti į pietų 
Ameriką.

— Hamburge, Vokietijoje, 
nuo lenkų laivo nušoko lietu
vis A. R. ir paprašė prieglobs
čio.

— Kun.

ir kun.
išvyksta

Stempu-

Juozapas ir Veronika Matu- 
liauskai, gyvenę ilgą laiką So. 
Bostone, bet prieš karą išvy
kę Lietuvon, lapkričio 10 su
laukė 50 metų vedybų sukak
ties. Jadvyga Averkienė. jų dūk 
tė. gyvenanti Brooklyne, tėvus 
prisimindama, užprašė pranciš
konų koplyčioje mišias. Matu- 
liauskų du.broliai gyvena So. 
Bostone, sesuo — Detroite. 
Mich.

—Vytautas Kavolis, Harvar
do universitete Cambridge. 
Mass., gavo filosofijos daktaro 
laipsni iš sociologijos, šiuo me
tu dėsto kolegijoje Defiance, 
Ohio.

tegu ir vietiniai, jau ne kar- 
girdėti solistai R. Dabšys ir 
Reivydaitė, iš tikrųjų bu- 
puiki ir pataisė klausytojų

nuotaiką. Ypač buvo jaučiama 
R. Dabšio pažanga. Jis turi ne 
tik gerą balso medžiagą, bet 
jaučiama bei jo apvaldymas bei 
atliekamo kūrinio tikslus api
forminimas. Toliau pasirodė so
listė L. Zaikienė. kuri kaip pa
prastai klausytojų buvo šiltai 
sutikta. Jai priklauso garbė bei 
padėka, kad ji nepas.ibrangino 
ir neatsisakė užpildyti progra
moje pasidariusias spragas, ki
tiems menininkams dėl tam tik
rų priežasčių negalint koncer
to programoje dalyvauti. Porą 
dalykėlių pianinu paskambino 
Alicija Dotts, Amerikoje gi-

Kasperas Spudas, 
gautomis iš Lietuvos žiniomis, 
mirė spalio 22 d. Pumpėnuose. 
Velionis buvo gimęs 1891 me
tais.

— Tris knygų bibliotekas do
vanai bus galima laimėti, pasi
naudojant Gabijos knygų išpar
davimu, kuris bus iki gruodžio 
31. Atpiginimas iki 90 proc. Są
rašai siunčiami parašius: Gabi
ja. 87-85 95 St.. Woodh’aven 21,

ti 
i

Kas neturi kur ramiai leis- 
gyvenimo dienų, kreipkitės 

Old Town Farm — poilsio 
namų — šeimininkę. Čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. 
Geri kambariai. Oras labai ty
ras. Gražios apylinkės _ pasi
vaikščioti. Medicinos, priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo NVaterbury, 
Conn. Išlaikymas tik apie 100 
dol. mėnesiui. Adresas: Bernice 
Blekis, Old To\vn Farm. Terry- 
ville, Conn. Tel. Bristol LUd- 
low 2-5113.

Sav.Tel.: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8. N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kainos
• 4O''ž nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai Įvertintoms Admirai ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko

Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. va k.: penktad. iki 9 vai va k.



ALICE STEPHENS, motery choro Chicągoje vadovė.

4LICE STEPHENS CHORO SUKAKTIS

PAlKTING

LANDSCA^INGHOTELS

Lietuviškų produktų.
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
ROOFING SERVICECHILDREN BOARDED

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087

LAUREL MANOR

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės
RELIGIOUS NOTICE

RESTAURANTS JOHN ORMAN AGENCYCHIDREN BOARDED

Richmond Kili 18, N. Y.110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800

AMERICAN HOME REALU

Woodhaven914 Wl 1-7400Telepb

Licensed Real Estate Broker
ANNOUNCING THE OFFICIAL OPENlNG OF

BUTŲ NUOMA

RUTS NURSJNG HOME

Catholics Welcome at the
OLSEN RĘST HOME

CONVALESC. HOMES

VVILLIAM J. DRAKE

1883 MADISON STREET

INSURANCE - REAL ESTATE

GOOD PLACE TO EAT 
Air Con<f.tioned 

PR 2-2541 t

->RT PIRKTI AR PARDUOTI 
namus—Taip pat apdraudų 

REIKALAIS KREIPKIS p

for the elderty; all grovnd floor 
accomodatiots. family atmosphere. 
reasonable rates. Call RO 9-5676.

VYTAUTAS BELECKAS
SAVININKAS

TO PLACE.
YOUR AD

CANCEL OR CHANGe 
Call LO 3-7291

-Alke Stephens moterų-cho
ras mini 2-0 metų veiklos su
kakti. Ta proga gruodžio 4 gra- 
4 ame Te^race Casino Mor-

Contact the Voeation D«rector 
Brother Bertswald, F-C.

Our Lady of Charity Novitiate 
’2O Doe Lane. Philadelphia 18. Pa.

IMPORTUOTA I* VOKIETIJOS 
Moterims : 

Eilutės • Drabužiai 
Sijonai • Megztos liemenės 

Megztukai ir vilonės a pat. kelnės 
Importuoti Va I mali n e
LIETAUS APSIAUSTAI 

Viriški megstinukai ir liemenės

P AI N T I N G
* . WALL PAPERING

G. & J* WINTER
BA 9-3359 HA '6-6876

Special consideration jęiven 
to Rejigioue Inetitutions

Tikrai netekta taurios asme
nybės! Tebūna jam lengva sve
tima žemelė!

Cor. Rogers Avė. & Empire Blvd. 
Brooklyn 29. N. Y.

DON’T MISS THIS
< OPPORTUNITY

This Is A Gilt Edge Investmerif 
Bldr. Mušt Sėli Immediately

My Cnst $43,500 — 9 large rooms 
- 4 bedrms - 2 baths - 2 halfbaths 
Panoramic view for miles: 3 miri. 
to City Line or Pkways. Model 
open Sunday’s 12-5. Dir. Yonkers 
Avė. to Seminary Avė;. '2 blks. to 
110 Durst PI. — Tel. BE 7-6660.

- -jF • “ Tai
krautuvė, 

kurioje gauni geros rūšies prekes 
59-10 Myrtie Avenue 

Ridgewood 27, N.Y. EV 6-8486

RECINE MANOR MOTOR HOTEL 
FishkiU - Route 52. New York 

Open Ali Year. * AB Conveniences. 
Special consuleration given to Re- 
ligious Grotų®. The Maximum in 
Service for the Most Discriminating. 

TW 6 9033

nuoširdus lietuviam!
Lapkr. 5 dr. V. Lelis šven

čia savo gyvenimo 50 metų su
kaktį. Ilgiausių metų ir geros 
sėkmės gelbstint tiem, kuriem 
pagalba yra reikalinga. B. K.

rison viešbutyje rengia banke
tą su didele meninefprograma. 
Pasirodys choras su naujom, 
negirdėtom dainom. Išpildys 
Vlado Jakubėno “Motinos kal
bą”. parašytą specialiai šiai su
kakčiai. Dalyvaus pasaulinio 
masto smuikininkas Francois 
D’Albert, kuris išpildys Tėv. 
B. Markaičio naujai parašytą 
sonatą smuikui. Dainuos solis
tas Arnoldas Vokietaitis. A. S.

Order now! Don’t wait for the lest 
minute! CHRISTMAS CARDS (as-, 
sortedi special 50 for $1-50 vvith your 
name imprinted (plūs 35e for post & 
handling per box». Ali money orders 
made pavahle to H. Wilkinson. — 
HILBERT PRINT SHOP. 1120 Ful- 
ton St. (nr. Franklin Avė.) Bklyn 
MA 2-1020 Hilbert VVilkinson. Prop.

Richmond HiU North. Holy Ch'ld 
Parish. near Forest Park. Large one 
family on 50x100 lot. 9 rooms, oil 
heat; 2 car garage. $24.900. Also in 
šame area — Large. 2 family. 14 
rooms. large ploL fin. basemcnt: 2 
car garage. $28.500. Wickee. - - Tel. 
VI 6-5700. Jamaica Avė., cor. 112 St.

BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood) 
Tet EVergreen 2-6440

NAMŲ PARDAVIMAS
Queens apylinkėje didžiausia patarnavimo įstaiga perkant 
namus ir nuomojant butus. Šeimos su vaikais taip pat 
maloniai aptarnaujamos.

In Bayside L.l. N.Y. Catholic mother 
WILL CARE FOR CHILDREN 

of u-orking mothers t 
Private horne. Reasonable priees. 
Excellent Care. Inspection invited.

BA 4-4978 *

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

YONKERS DUNWOODIB SECT 
St. John The Baptist Pari h 
Near St. Joseph Seminary 

MAKE AN OFFER — SALE

RECINE WAY RESTAURANT
3371 Esstchester Road. Bronx. N.Y. 
Restaurent and Catering. Service 
from 15 to 1500. AVeddings - Com- 
munion Breakfasts - Banęuets. and 
All Sočiai Functions. Special ėonsi- 
deration to ReHgious Grouns. Phone 
OL 4-6495 .... OL 4-4684

<Hj© Huto narys, 1® vasario 
IpmnazgaL remti būrelio narys.

Prasidėjus lietuvių emigracn 
f Angininkų katine. Simno vals- jai i Ameriką, į Rocbesterj bu- 
; čiuje. Pradžios mokslą baigė vo atvažiavę apie 10 lietuvių 

Simrs, gimnaziją — Marijam-' daktarų, bet ištikunas^ Roches- 
polėje. 1935 baigė Vytauto Di- terio lietuvių visuomenei .ir eg- 

- džiojo universiteto medicinos zamįnus New Yorko valstybėj 
fakultetą Kaune. Būcfemas ga— išlai&Ltik JrvVladas tolis. Tad 
tos gydytojas, greit gavo Mari- ypač džiaugiasi Rochesterio lie2 

? jampolėą apkrs. gydytojo-vietą tuviai dabar .turėdami lietuvį 
ir dirbo apskrities ligoninėje, gydytoją savo tarpe. Malonu ir 

~ chirurgijos skyriuje, o taip, pat tai, kad dr. V. tolis neužsidarė 
turėjo ir privatų gydytojo ka- tik savo profesijos ribose, ne- 
binetą. atsiskyrė nuo lietuvių visuome-

Tremtyje dr. V. Lelis visą nės, teisindamasis perkrautu 
laiką dirbo savo specialybėje darbu, bet paliko draugiškas, 
ir buvo Horb, Rottweil bei e- 
migracinių stovyklų gydytojas.

Į Ameriką atvyko 1949 rug- 
piūčio 18 ir kurį laiką padirbė
jęs pas vieną privatų gydytoją, 
vėliau gavo darbą Monroe ap
skrities ligoninėje, kurioje dir
ba iki šiol. ’ New Yorko valsty
bės egzaminus sėkmingai išlai
kė š. m. birželio mėn.— 

Dr. Vladas Lelis yra ne tik 
gabus gydytojas, bet ir puikus 
visuomenininkas. Kultūrinė, pa
triotinė. religinė veikla yra la
bai jam artima. Nuo pat pir
mos klasės gimnazijoje iki šios 
dienos dr. V. Lelis yra aktyvus 
ateitininkų organizacijos narys. 
Vėliau Vilniui vaduoti sąj. na
rys bei stud. medikų, o vėliau 
gydytojų sąjungos narys. Ro- 
chestery dr. V. Lelis ėjo ivai-

84-14 Jamaica Avė., Woodhaven 21.
N. Y. (Forest Parkway stotis)

DON’T MISS THIS EKCTHNG 

International Bazaar!
Nationality Exhtbits

EXOTIC WARES from all corners 
of the wor!d • SPECIAL FOODS • 
H AND ARTS and CRAFTS « PROD
UCTS FOR HOME » TRAVEL at the

1VHEREVER YOU WANT TO GO 
ROCKLAND COACHES, INC.

Educational Trips - Picnic Outings 
To Shrmes - To Cair.p 

BRyant 9-1979 
In New Jersey: DUmont 4-2400

“Darbininko” nr. 69 spalio 
4 Jurg. Ežerietis a.a. Antano 
Pauliukonio nekrologe rašo: 
“N^ra jokių duomenų, kad 
velionis būtų bendradarbiavęs 
spaudoje, būdamas gimnazijo
je, kaip teigiama rūgs. 24 Drau-

CYPRESS MANOR
Available fo.- Receptions.
Dinners and Soniai . ur -tions. Fnlly 
Air-conditic ed Ac r .”.'1-500. Luxu- 
riou'-. Barniu t oo i. Cor CN-press 
Ave.&MvTtle Avė.. Ridgetvood. N.Y. 
' ‘ Tel. V”A 1-4153

Sali vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami potaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

GARDEN CAFE
F »rm»rly at 137—3rd Av».

NOW AT 125 E. 15th STREET
3rrl Av,-mw A Irvine PI.

STRaTTS - CT1OPS — OUR SraCIAI.TV 
Binlneu Mcn» Lunch . Danei no NIjMlr 
Dinr' irm-l-Mudy m Ibe mnm <*3-
O’iliM* fr snrhMfr-d op-tji In Nrtr York 

C-n -r • No iltnhmnn Chirjf* 
Calorinjf t.. ptrtl.-R

CR SM.13
Opm 8 A M. to 4 A M.

ROSEMARY 
ŠOKĘ: MOKYKLA

Rusų amerikiečių baletas kartu 
su Jean Yazvinsky. Rabuffo, 220 
lOth Street. Brooklyn. New York.

STeriing 8-0294

Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 
Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

A-1 ROOFER NEEDS WORK
REPAI RS - NEW ROOFS 

Skylights. Gutters and Ledders
Special Concideration Given to

Religious Ingtittrtions
' GUARANTEED’

CaU 8 A-M. to 6 P.M.
RA 6-3247

RITE-WAY RE A LT Y

84-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.
Tel. VI 3-1477 

naMų adresas
106-5į — 95th Street Ozone Park 17, N.

In St. Joeeph’n Parish in MIIJLBROOK. 
N. Y. Seduded bnt n«t IsNat^d. 2 ye*.- 
ohi C*tMt»oi Bnilt Dre.<un Rancber on 
Acre ot Pairklike Land. 3 Bnii'oomv. 1'- 
t.Te baths. Fii*plaen. H«t Wai*r Bas^- 
board heat. built-fcn-oven. 2 žeme 
inter. com. Radio: Window wall 
•overlookin# extensive vievrs; near 
viUage. schnob. churches. $22.500. 
Call owner ORiole 7-3325.

--------------CHILDREN
5 dnys a wcek. Catholics welcome. 

Reasonable p įceę
inspectūT. invited.

rw—meniškos fotografijos 
PORTRETO. ŠĖMČS, VAUtŲ

Įvairių pūgų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
paa. aua^ųkų;^torite atnaujinti seną fotografijų? Jums 
genais sąljųpjmte paaarys .. . - . uf

y Y T z M A z Ė L IS

COMBINATTON FU V FOOD F.ROIL 
Fon«*sttng <>f Hnlf L»b.- • r. Shrimįr-. 
Crab 21ent. Scall-.jm. CT»m. Le-mon 

— $3.95. '
oi.UE SEA RESTAURANT

135 ’rd Av-n<,- t>et itth < " h St- 
Frm- PnrklnK after 5 P.M.' 

Ali Day Sau A. Sun. ,

A Home o f Distinction
PROVTDING SPIRITUAL, ATTENTION c 

CARE AND COMFORT FOR THE

AR JOS NEPERMOKATE 
\ ■ x • •’ * •' ■ ■ 

už savo automobilio apdraudę?
Virš 21.OO0.OOQ automobilių savininkų 

moka daugiau, negu reikalinga.
Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras. 

Jūs ęsatĮę.kvąĘfikpotasL-------------—_

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

ADELĖ ZINKEVIČIENE - DAGGRES 
ATIDARA ŠBETADHENIAI8 IR SCKMADICNtAIS

Catholic Mother
give expcrience<i louing care 

to-CHFJjRSN DAILY ANY AGE. 
R<aFon:’.Ne Prices. inspection in
vited. - Vpper Manhattan vicinity.

WA 6-0436

Ossining-on-Hodson, Nevk York
A Private Psychiatric Hospital. completėly eųuipped for 

Diagnosis and Treat-ment of Mental and Nervuos Conditions. 
Intulin Coma ElectrosKoclc Psychotherapy 

’ Masses and Sacraments Available
LEO J. PALMER, M.D.

' ( Medical Director
Charles A. Bright, M.O. Maurice J.

Associate Director

Chas. S. Sabella, O.C_Ph.C. Chiro- 
praktika*. — Chiropraktika atgauna na
tūrali* sveikata — kam kentFtil Sony 
skausmai - Galvos skaudėjimas - Nervin- 
jrumas - Artbritis - Lumbago - Sciarica 
- Meno pauzes - Nemira - Bursitis - 
Drebuliai - Sinusai - Nouraljjija - Od<x« 
ligos - Alpimai - Augštas ir ž^-mas kraujo 
spaudimas - Depresija - Kojų skausmai. 
Upai gyvenk, būk sveikas! 1701 Madison 
St.. Cor. Cypress; nr. Myrtle. Ridgewood 

EM 6-4003

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVt 

Q U AL I T Y M E AT M A R K E T 
Home-Made. Bologna

ANTANAS VAITKUS, vedšjas
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all ordeis special price for Weddings and Parties 
34S Gnnd Street, Brooklyn 11, N.Y.

FTN FOR ALL THE FAMILY! 
THOUSANDS OF 
PRODUCTS 
FOR SALE. 
The tdeal Place 
Ts Do All Your 
Hctiday Shopping

area. Just eon^leted beeutlftd 2 story 
e'4ual»l « cMee tandseapėd Aį apre best 
loeutina.'4 bedrms. dress. rtn. batas. 
d«-n. irs lirtnz rm f/p. dinhiK rm 
irith sMd. Klaus* w*ll. kitehen vrith oenar- 
ate dininz are®.* full baaetoent w/nre- 
plare. 4 hhjyka n<-wf8lrh<3nd Ketnentary 
Jr MKh seh<»N. M»d $10 s $20000 mtge 

.....................WH 8 2690.

AGED & CONVALESCENTS 
24^-hour supervision by Registered Nurses

Motiem Facilftiet Inopection Invited

New Jersey 
AUTUMN LAWNS ’

T. K. LAN DSC A P INC to.
New Lawnp, shrubs. tractor & roto-
tiUing. Service. Diivevvays. Pitone

SW 6-6904 or SW 7-8383

FJ.DZRLY MP.N - U’OMEN
Atbnti-m & Car-- R-sęs. Rat- 

v>. R>:< 136. Sprinsr ValJ.y. X
ELJ<V.-»X»D 6-410S iGd- JUO

71st INFANTRY ARMORY 
34th St. at Park Avė.. N. Y. C. 

Pa Iv 1-10:30 P.M.
ADULTS $1.00: CHILDREN 35c

bpecia1 L; ve 
Internationa 
S'-'OV'/scn tht

37th ANNUAL VVOMEN’S 
INTERNATIONAL 

EXPOS!TION 
NOV. 7-13

Tik po» muf pfrktut Snmtc pntmkiiiti saro nomois 
DONT BUY THE WRONG WAY — BUY THE RITE WAY

antras jo draugą, kurie jo ben
dradarbiavimą spaudoje gimna
zijos metu prisimins. Aš tik 
noriu vieną dalykėli pridėti: 
a. a. Antanas Pauliukonis bu
vo ir Lietuvių kalbos žodyno 
bendradarbis. Žymusis Uėtuvių 
kalbininkas prof. Kazim. Bū
ga “Lietuvių kalbos žodyno”, 
išleisto 1924 m. Kaune, pirmo
jo sąsiuvinio įvade rašo: “1921- 
1923 metais esu gavęs žodyno 
medžiagos iš šių asmenų: ... 
7. Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnazijos Vl-tos klasės moki
nio A. Kirtiklio ir kitų jo drau
gų (K. Botyrius ... A. Pauliu
konis ... A. Sopys). 6-tam 
puslapyje matome, jog a. a. An
tano Pauliukonio būta mylin
čio lietuvių kalbą ir jai dirb
ta jau gimnazijos suole.

Elsle Klauke’t
KLEINE KONDITOREI

PdiMf ntnnttjlntn ir pad dintn! Servuoja
ma te*va tr pyragaičiai. Pirm>a< rūsth-r 
kapiniai. Vl-tinmi Ir importih>ti A>k"la<la- 

UŽKANDŽIAI Ir PTETCS
1>r>« rT:< vvn-.* :r alna. Airronditio* 

Ž»4 EAST 88»h STREKT
(tarp 2 ir 3 Ave.> — Tel. REgent 7-7130



WHITE HORSE TAVERN

fH-lH tš. Da-

PAUL’S RESTAURANT

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ik.

IARLONAS

PL 4-1165

r

NEWARK 2, N. J. 
263 Market St. 
MArket 3-1968

rfl HoMne Street 
BAL.T1MORE 1, MD. 
MUlberry 5-5787

vargo verčiami. tatai matyti 
sužeisto Remesea. Kažkodėl te
pasirodė Krušinskas ir MeGee. 
Techniškai tvirtas Kulys ir tai 
buvo gynimo atrama, padedat 
Mileriui ir tą Ceiįą ypač lai
mingam Naroana. Neblogas ir 
Buureckas neįprastoje sau sau
go vietoje, nors kai kada ta
vo nevykusių padavimų. Pūdė 
Kliveėka su OHaara. Pradžioje 
Klivečkas greitis ir veržlumas 
bei O’Haros protingas žaidimas 
davė mum 3:0 persvarą, dviem 
Klivečkos ir vienu Belecko į- 
varčiu. Beje, KliveČka neišnau
dojo baudinio. Antrame kėliny
je priešininkas visą laiką spau
dė, tik laimė apsaugojo mūsų 
vartus. Eilė kamuolių prazvim
bė pro virpstą. Nekartą matė
me kamuolį riedant tuščių var
tų linkui, bet čia pasipainioju
sio Kulio ar kieno kito koja 
gelbėjo padėtį. Naronis, atrodo, 
tą dieną buvo pasirašęs sutartį 
su laimės deive. Vieną kamuolį 
iš tuščių vartų su galva įmušė 
pusdešininis(!) O’Hara.JUivečka 
išnaudojo baudinį. Gale rungty-

Kitą šeštadienį žaidžia vete
ranai su sporto darbuotojais 
Šeštadienį, lapkričio 12, New 

Yorke matysime pirmas rung
tynes, kuriose susitiks New Yor- 
ko ir New Jersey lietuviško 
sporto veteranai ir darbuotojai. 
N. Jersey pusėje greičiausiai 
matysime buv. New Y$ko LSK 
žvaigždes. N. Yorko komanda, 
be kitų, savo eilėse turės jri- 
są centrinį-'Faską. Rungtynės 
įvyks gerame Juniper Valley sta 
dione. Po rungtynių vakare L. 
Atletų klube susijungimo pro-

je, ii Štabai svetur
mūsiškiai dar niekados laiku 
nepasirodydavo; maža pastabė
lė vadovam.

Rezervinė žaidfea ten pat 12: 
45-W Jaann&ai Žaidžia 'Šėlta 
(fienį 3 val/pirmenybių rung
tynes su ukrairiiečiais,Ukrai- 
nian Sports Field, Flushing, N.

PRANAS BRUCAS, savininkas ■
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
___..___ • -- ■ j. _ Salėje gali tilpti 100 dalyvių

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

, ■ ' (wHolesale) kainomis.

K & K FABRICS

Ukrgntoje, Gudijoje, Xžet»- 
ąjįė. n rrrotfrie

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VTLNO-

683 Hudaon Avė. ~ 
ROCHESTBR 21, N. V. 
BAker 5-9923

JUOZO m IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIŲUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas dęgtnės ir vyno. 
103-55 LEFFEBTS BLVD. EICHMOND HILL, N. Y.

1313 Addison Rd. Cor. 
Superior Avė. A 71 St. 
CLEVELAND 3, OHtO 
UTah 1-9807

1158 East Jersey Street EUzabetlu N. J.
Telefonas: ELazabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasioeoa nuo 39-50 už pilną eilutę

WEISS & KATZ, INC.
ĮSI OBCHABD ST, N . Y . C. GB 7-1130

didmenų ir mažmenų prekyba ,

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINĘ) 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie stančia andinius į užsieųį.

Mes padidinome savo patalpas, kad ‘galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir j kitus Sov. Sąjungos valdomus kraštu*. Garantuotas pristatymas
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius
COSMOS PARCELS Ezpress Corporation

11*425430 ORCHARD STREET — GR 54525 
Cor. OELAMCY, N.Y.C.. Z - ’ •

Parduodama: šilkas, nailonas, sutins s, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom. ant<lnriam,~užwUralam, baidam ir k.

KRAUTUVES ATVIROS KASDltJN IR SEKMADIENIAIS, 
1SSKYRUS MESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:S0 VAK.

716 Walnut SL 
PHILAOELPHIA «, PA
WAInut 5-3455

1991 Broadvvay 
NEW YORK 23, N. Y. 
LYceum 5-0900

L Ar firma yra patikima?
2. Ar yra tai įrodžiusi?
3. Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 

reikiamus dokumentus?
i . -■ ’ *

4. Ar. ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes?
5. Ar ištikro ši firmą dirba daugiau, kaip 25 metus?
6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?

Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus 
klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet 
kurį iš skyrių:

971 So. BroadSt 
TRENTON, N. i. 
EXport 4-8085

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

—HAVEN REALTY—
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. o Kasdien nuo 
"9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai. .

346 Third Avė. 
prrrssuRG zt, pa. 
GRant 1-3712

UQUOBS — BEER — WINES 
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

SęKadienials ir. sekmadieniais 
griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 

Sav. P. VI8NIAUSKAS
31 Sprtag St, New Britain, Gobu. TeL BA 3-3771

• NEW YORK 3į N. Y^ 39 - Žnd Avenue — Tet.: AL 4-5456 
o 8ROOKLYN 7, N. Y. 609 ^Sutter Avenue — Tel.: Dl 5 0006
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — _ TeL; FO 3-6560
o PATERSON 1, N.J„ 99 Main Street — Teki MU 4-4619
o NEW HAVEN, Conn^ 6 Day Street — Tel-: LO 2-1446
o PITT8BURG 3, Pa^, 1015 E. Canon Street — Tel.: HU1-2750
o WORCESTER, Ma«A, 174 MIHbury Street —- Tel.: SW Stata 
•-HAMTRAMCK. Midi., 9350 Joe. Campan — Tel.: TR 3-1006 
o CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — TeL: T01-1068 
o CHICAGO 22, HL 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR 8-6966 
o CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737 
o SAN FRANCISCO, Cal„ 2076 Sutter Street — TeL: Fl 6-1571
• N£WARK 3, N. J, 428 SprlngfieM Avenue — Tel.: Bl 3-1797 
o PHILAOELPHIA 41, Pa, 4925 OM York Rd. — Tel.: O A 44401 
o 8PRINGFIELO, Mass^ 270 Worthlngton SL — Tel.: RE 2*7163 
o WATERBURY, Conn^ 6 John Street — Tel.: PLan 6-6766 
o GRAND RAPIOS, Mich., 414 Scribner Avė, N.W. — GLB2256

\ (GLBtaOG
TeL: PR3ta79 
TeL: VI 1-58SS

- RINERAL HOME

H8 SlMNII New Britam, Com.
1oLBA9-ll8l

Mto ll ir 17
Lietuviška, ir europietiška duona ir pyragĄ šventėms 

vestuvėms ir pokyliams tortai

SIŲSKITE KALĖDINIUS IR NAUJŲ METŲ DOVANŲ PAKIETUS SAVO GIMINĖMS! : 
| LIETUVĄ, Ukrainą, Battgudijo, UtvfJo, Stakl h* kitas rsspubITkis. — Ucensed by LNTUUkhH' 
Jei norite, kad Jūsų Oovanų pakietai pssfaktų adresatus priei Šventes, siųskite Mandiru Nedelskite!

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. 
M£uų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms raSy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europų

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TeL Girde 5-7711

ratų varžybose; _ ’
Šiose p-bėse taipgi pasirodė 

Rmnanas Arlauskas, buv. Pie
tų Australijos meisteris prieš 
dešimt metų. Jis žymimas su 6 
tš. ir 1 nebaigta.

NSW p-bėse “Chess World” 
mini dalyvių tarpe Kožemaus- 
ką ir Moščinską. Koženiauskas 
iš 11 galimų, surinko 4*6 tš. 
Melbourno šachmatų klubo p- 
bėse dalyvavo A. Baltutis.

Leipzigas. Pasaulio p-bėse 
baigtos grupių varžybos. Daly
vavo po 10 valstybių, keturiose 
grupėse, iš kurių po 3 kvalifi- 
kavosi į baigmę. IV-toj grupėj 

- laimėjo JAV 29-7 tš., Vak. Vo
nių College Point SC pasiekc ga su LSK bus vakarienė su kietija 25V6, Rumunija 25 tš. 
garbės įvarty. ; šokiais,* ^rame orkestrui gro-u i grupėj: Bulgarija 27, Jugo-

Laimėjo ir rezervinė, šį kar- jant. Pakvietimai gaunami klu- slavija 26 ir Rytų Vcddetija 25 
tą atkakliai ir ambicingai kovo- be. Atletas tš.; II gr. — Sovietai 32, Ar

gentina 25 ir Olandija 23^. 
m gr. — Čekoslovakija ir Ang
lija po 28, Vengrija 27 tš. JAV 
komanda (Fischer, Lombardy, 
Byme, Bisguier ir atsarginiai: 
Rossollimo, Weinstein) laimėjo 
visas devynias savo grupėje 
rungtynes.

Stipriausia, yra Sovietų ko
manda: Tai, Botvinnik, Smys- 
lov, Keres, atsargoj (!) Sovietų

135 W. 14th Street 
NKW YORK «, H. Y. 
TeL CHM—3 2561

141 SnoHd Avenue 
NCW Y0W CTTTY, M. Y. 
TeL GRaueroy 5-7488

3216 8eewt Blvd. 
LOS ANOBL88 SA Ctaf. 
T< NOll—lilj a 8ta?

217 E. Nermepln Avė. 
MINNCAPOUN H, WHML 
TeL FatonH 2ta08

832 FBImere A— 
■UFFALO 6, N* Y.
Tel. TL 6-2674

399 Wet BVMtaay 
TeL AMreed 84048 
SO. 8WTON 27, Mero

132 FraakHa Avenue 
. HARTFORD^ Crom.

Tel, CtapM 6-4724

30 Raytatod Pieta W. 
NCWARK, n. J, 

TekMtakąt 2ta77
908 Lfterary Rd. 

CLKVKLAND U, OMe 
TeL TOee 1-1461

Titai ta Cemgeu 
IMIROIT 82, Muh. 

TeL TOeeeend M888

682 W. Oirard Avė. 
PMILAOCt>M»A 89, Fa.

TeL WAInot 5-6878

1866 We<47th Street 
CMTCAOO 9. ILL.
TeL FRentler 6-6735

i- ■ ■ -



DARBININKAS
NAUJIENOS.

Tretininku kongresėlis Broo- 
klyne bus lapkričio 6, sekma
dienį. Susirenka New Yorko 
ir New Jersey apylinkių treti
ninkai. Popiet 3 vai. Apreiški
mo par. bažnyčioje bus pamal
dos — mišparai, pamokslas, iš
kilmingas Įiadų atnaujinimas. 
Vakare 4 vai. Apreiškimo par. 
salėje posėdis — sveikinimai, 
Tretininkų veiklos Amerikoje 
apžvalga, paskaita. Vakarienė 
su menine programa 6 vai. vak. 
Į kongresėlį kviečiami ne tik
tai šios apylinkės m-jo ordino 
nariai, bet ir visi šv. Pranciš
kaus mylėtojai. Kongresėlis 
duos progos labiau pažinti Asy
žiaus šventąjį ir įsijungti į jo 
sekėjų šeimą. Kongresėlį glo
boja Apreiškimo par. klebonas 
kun. Norbertas Pakalnis.

Antanas Karpavičius, ilga
metis Darbininko skaitytojas, 
sunkiai susirgo. Polyclinic ligo
ninėje New Yorke jam padary
ta operacija.

PADEGĘS ESTAS PASAKOJA
Estų namuose New Yorke 

spalio 25 buvo surengta spau
dos konferencija su jūrininku 
Viktor Jaanimets, neseniai pa
bėgusiu nuo Chruščiovo laivo 
Baltika. Rengė Estijos laisvės 
komit. Pradžioje buvo prista
tytas John Richardson, jr., pre
zidentas International Rescue 
Committee. Vėliau kiekvienas 
galėjo laisvai klausti Viktor 
Jaanimets. Iš klausimų paaiškė
jo tik kai kurios smulkmenos 
apie jo pabėgimą iš sovietų 
laivo, gyvenimą Sovietų Sąjun
goje.

Darbininko atstovas pasitei
ravo, gal jam teko kur laivyne 
sutikti lietuvių. Atsakė nie
kur nesutikęs jokio lietuvio. 
Baltikes laive buvo du estai, 
kiti visi rusai.

Toliau buvo paklausta apie 
partizanu^, gal ką girdėjo apie 
partizanus Lietuvoje? Estijo
je buvę daug partizanų, bet da
bar jau viskas nurimę. Apie 
Lietuvos partizanus nieko ne
girdėjęs.

Buvo paklaustas, ar į Estiją 
iš Lietuvos gali laisvai atva
žiuoti. Atsakymas buvo — taip.

ATEITININKŲ studentų vėliavos šventinimas Kristaus Karaliaus šventoje Apreiškimo parapij'os 
bažnyčioje spalio 30. šventina klebonas kun. N. Pakalnis. Prie vėliavos stovi krikštatėviai M. Šaulie
nė ir St. Lūšys. Vėliavą laiko New Yorko draugovės pirm. G. Naujokaitis. Nuotrauka V. Maželio

ROM
ŽINIOS III

F*rieinamiausiomls kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iš 

ONOS IVAfiKIENfiS

BALDŲ KRAUTUVES

Mišios su egzekvijom už a. 
a. Angelės Zupkienės vėlę bus 
pranciškonų koplyčioje lapkri
čio 5. Užprašė jos draugai. No
rintieji pasimelsti už velionę 
kviečiami ateiti į mišias.

Lietuviškos poezijos ir dra
mos rečitalis, kuriame dalyvau
ja aktoriai Antanas Škėma ir 
Vytautas Valiukas, bus lapkri
čio 6 Baltų namuose. 131 E. 
70 St., N. Y. C. Pradžia 5 vai. 
vak. Po programos užkandžiai. 
Rengia šviesos ir Santaros fi
listerių New Yorko skyrius.

Filisteriu Skautu Sąjungos 
New Yorko skyriaus sueiga bus 
lapkričio 6, sekmadienį. 4 vai. 
popiet Arūnų patalpose, 86-04 
94th St., Woodhaven, N.Y. Po 
sueigos -— arbatėlė. Visi skau
tai, baigę aukštąjį mokslą Lie
tuvoje ar išeivijoje ir nori pri
klausyti filisterių sąjungai, kvie 
čiami sueigoje dalyvauti.

Juozapas ir Veronika Matu- 
liauskai, gyvenę ilgą laiką Bos
tone, bet prieš karą išvykę Lie
tuvon, lapkr. 10 sulaukia 50 
metų vedybų sukakties. Jad
vyga Averkienė. jų duktė, gy
venanti Brcoklyne. tėvus prisi
mindama. užprašė pranciškonų 
koplyčioje mišias. Matuliauskų 
du broliai gyvena So. Bostone, 
sesuo — Detroite.

Keliauti galima, bet negalima 
apsigyventi.

— Ar buvo Klaipėdoje?
Klaipėdos uoste buvęs. Ma

tęs karo griuvėsių ir atstatymo 
darbus. Klaipėda esanti atvi
ras uostąs. Į jį gali įplaukti ir 
kitų šalių laivai. Tokia Liepo
ja, pav., yra karo uostas, ir 
kitiems laivams visai uždarytas.

Po konferencijos buvo pri
ėmimas. Viso dalyvavo apie 
100 žmonių.

Išnuomojamas kambarys su 
atskiru įėjimu moteriai. Galima 
naudotis ir virtuve. Patogus su
sisiekimas. Teirautis vakarais 
nuo 6 iki 8 v. tel.: EV 6-7152.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKatb Avė. 
Brooklyn-Ridgevvood; tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: penktadieniais 6 vai. p.p.

š št.-»d'er.ia.is iki fi’.mos pabaigos 
Trečiadi-ninis — 12 vai. dien s
Penktadienį, lapkričio 4. iki
Trečiadienio, lapkričio 9, 1960

Labai malonias valandas jums su
telks spalvota filmą —
ALLE TAGE IST KEIN SONNTAG
Vaidina: E. Mueller, P. Hubschmid, 
D. Schoenherr, H. Leibelt. dvyniai 
Jochėn ir Juergen Hanke. Taip pat 
pirmą, kartą dainuoja kazokų cho
ras vokiškai. Priedinė Filmą:

Das alte Foerster Haus 
ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

New Yorke lietuvis įkūrė pirmąją mokyklą, o lenkas—smuklę
Spalio 20 Neries b-vės pa

talpose, New Yorke, įvyko Lie
tuvių Prekybos Rūmų valdybos 
posėdis, kuriame dalyvavo Juo
zas Ginkus, dr. J. K. Valiūnas, 
An. Simutis, Mildred Mitchell 
ir J. Valaitis. Posėdžiui pirmi
ninkavo dr. J. Valiūnas.

Tarp eilės kitų reikalų ilgiau 
buvo svarstytas pirmojo New 
Yorke aukštesniosios mokyklos 
mokytojo dr. A. Kuršiaus (New 
Yorko miesto archyvuose užra
šyta dr. Alexander Cursius ir 
Curtius, late professor in Lith- 
uania) 300 metų nuo atvykimo 
sukakties atžymėjimas.

Anas mūsų tautietis Neiv 
Yorko gubernatoriaus Petro 
Stuyvesant kviečiamas, atvyko 
į New Yorką 1659 ir čia įstei
gė pirmąją aukštesniąją mo
kyklą, vadinamą Latin School. 
New Yorko Liet. Prekybos Rū
mų pastangomis buvo surasta

Išnuomojamas gražus kam
barys vienam esmeniui. apsta
tytas baldais, su teise naudotis 
virtuve, arti Botanikos sodo, 
geras susisiekimas. Kreiptis te
lefonu STerling 9-4563.

Išnuomojamas butas su 4 su 
puse kambarių prie pašto šei
mai arba viengungiui. Tel.: PR 
8-3423 Vakare nuo 5 vai. tel: 
PR 3-6221

f..........  fįi
; A. ANDRIUŠKEVIČIUS I

LAIKRODININKASB -JUVELYRAS !s !’
Ijj Auksas. Sidabras. Deimantai į;

Laikrodžiai 
485 GRAND STREET į

Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318 [•
ŠEN JOHN F. KENNEDY, Presidential Candidate and John J. Tormey 
Democratic Candidate for Assembly 13th A. D. Wish each other Good 
Luck in the forthcoming election.

ir ta vieta, kur stovėjo mokyk
la — Broad St. ir Exchange 
St. kampas. Toje vietoje dabar 
stovi Empire Trust Co. dango
raižis. Buvo nutarta 300 metų 
sukaktį atžymėti prie namo pri
kabinant bronzinę lentą su ati
tinkamu įrašu. Pradėjus dery
bas su namų savininkais, jų nu
sistatymas atrodė palankus ir 
jiem pristatytas lentos projek
tas aprobuotas.

Lenta buvo užsakyta ir 
pradėta ruoštis prikabinimo iš
kilmėm. Bet netikėtai namų sa
vininkai susvyravo, o vėliau 
galutinai atsisakė duoti leidi
mą. Atsisakymo .priežastys nė
ra žinomos. . iip,

Ar jos turi ką bendro su 
faktu, kad šį mūsų tautietį nei 
iš šio nei iš to pradėjo savin
tis lenkai, sunku- būtų pasaky
ti. Vicekonsulas A. Simutis su
pažindino posėdžio dalyvius su 
lenkų spaudoje apie dr. A. Kur
šių pasirodžiusiais straipsniais. 
Scranton, Pa., angliškai leidžia
mam lenkų žurnale “The Po- 
lish American Journal’’ 1959 
spalio mėn. numeryje E. L. 
Kowalczyk aprašo straipsnį ir 
H. Archacki duoda paveikslų, 
kaip dr. A. Kuršius galėjo at
rodyti. Straipsnyje rašoma, kad 
1659 birželio gale Į New Yor
ką olandų laivu Trow atvykęs 
dr. Alexander Carolus Curtius, 
lietuvis — lenkas profesorius, 
kuris olandų archyvuose buvo 
užrašytas, kaip Cursius, bet vė
liau tai ištaisyta į Curtius. Pa
staroji pavardė esanti tikroji jo 
pavardė, kuri galinti būti sulo- 
tyninta Kurt ar Kurtz, lenkų 
- vokiečių kilmės. Pagaliau jis 
galėjo būti ir grynas lenkas ba
joras Kurcz, kurio viena šaka 
nusikėlusi į Lietuvą.

Taip sujaukęs faktus, Kowal- 
czek toliau jau rašo apie dr. A. 
Kuršių, kaip tikrą lenką, nu

tylėdamas faktą, kad prieš 300 
metų registruodamasis Olandi
jos universitete, Leiden, medi
cinos studijom, Kuršius pats sa
ve įrašydino lietuviu bajoru 
(lotyniškai nobilis lituanus). Tai, 
greičiausiai, žino ir straipsnio 
autorius, nes su New Yorko 
archyvo šaltiniais jis neblogai 
susipažinęs. Toliau nurodo, kad 
nuo 1640 metų New Yorke gy
venęs lenkas leitenantas Daniel 
Litscho (Liczko) su keliaią ki
tais lenkais. Litscho buvęs, tuo
metinio New Yorko (New Am- 
sterdam) įtakingas pilietis, ku
ris 1648 metais pastatęs ir lai
kęs pirmąją New Yorke smuk
lę — karčiamą.

Posėdyje vienas iš dalyvių 
juokais pasiūlė siekti su len
kais draugiško susitarimo: lie
tuviai sutinka, kad lenkas Li
tscho įsteigė *New Yorke pir
mąją karčiamą, bet tegu len
kai nesisavina lietuvio, kuris 
davė New Yorkui pirmąją aukš
tesnę mokyklą.

Be to, Jozef Dubicki net dve
jais atvejais New Yorko dien
raštyje “Nowy Swiat” (š. m. 
sausio 20 ir liepos 29) rašo 
apie dr. Kuršių, kaip apie pir
mą New Yorko mokytoją len
ką. nors jį lenku vadinti nė
ra jokio pagrindo. Liepos 29 
“Nowy Swiat’’ numeryje Du
bicki dr. A. Kuršių perkrikšti
ja jau į “Curtius Kurczewski”.

Išsamiai klausimą apsvars
čius, valdyba nutarė toliau rū
pintis, kad dr. A. Kuršiaus at
minimas vienu ar kitu būdu bū
tų atžymėtas.

Artimiausiu laiku dr. K. Va
liūnas vyksta į Australiją. Jis 
buvo valdybos įgaliotas lietu
vių kolonijose atstovauti ir kal
bėti New Yorko Liet. Prekybos 
Rūmų vardu. Grįžęs padarys 
pranešimą.

Nauju nariu priimtas dr. Vy
tautas Banelis. D. Alyvis

CYO organizacija Bradfordo 
viešbučio salėje rengia šokius 
— King and Queen Dance. Bus 
išrinkti du geriausi to vakaro 
šokėjai. x

Moterų — merginų klubas 
parapijos salėje prie E. 7th St. 
lapkričio 5 rengia viešą Whist 
Party. Pradžia 7:30 vai. vak.

Šv. Jono Evangelisto pašai- 
pine draugija lapkričio 6 šven
čia 50 metų savo sukaktį. Iš 
ryto 8 vai. bus šv. Petro baž
nyčioje mišios už draugijos gy
vus ir mirusius narius, o po 
pamaldų salėje draugijos pus
ryčiai ir susirinkimas.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Bostono skyrius lapkričio 11 ir 
12 rengia N. Anglijos studen
tams skautams studijų dienas. 
Lapkričio 11 paskaitos bus lat
vių namuose, lapkričio 12 — 
šv. Petro par. salėje.

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono skyrius lapkr. 3 šv. Petro 
par. klebonui prel. Pr. Virmaus- 
kiui įteikė 50 dol. auką palai
kymui parapinės mokyklos, ku
rios patalpomis, elektra ir ap
kūrenimu naudojasi šeštadie
ninė lituanistinė mokykla.

Žiemos sezono pamaldų tvar
ka šv. Petro lietuvių parapi
joje: sekmadieniais bus gieda
ma suma, o 2:30 vai. popiet 
— giedami mišparai; trečiadie
nių vakarais 7:30 vai. bus šv. 
Teresėlės novenos pamaldos ir 
kiekvieną penktadienio vakarą 
7:30 vai. šventoji valanda.

Kun. M. Vembrė, kuris vi
karauja angliškoje parapijoje 
Stoughton, Mass., savo dvie
jų savaičių atostogas praleido 
šv. Petro parapijoje.

Tėvų ir mokytojų draugija 
lapkričio 9 lietuvių piliečių klu
bo salėje rengia viešą Whist 
Party, kurios pelnas 
parapinei mokyklai 
Pradžia 8 vai. vak.

galima gauti butui moderniški 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNIJURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4618 

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

F U N E R A L HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORK

Sfnce 1889

OUR ONL/ STORE
We Deliver Anywhere
We Telegraph Flowers 

Anywhere
Weddinqs & Funerals 

our specialty

LA S KAS FLOWERS
FOR EVERY 
OCCASION”

270 B R O A D W A
BROOKLYN 11, N. Y.

Phpne: EVergreen 4-8859
7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

skiriamas 
palaikyti.

susirinki-

ŽALGIRIO MŪŠIO 550 METŲ IR LIETUVOS 
KARIUOMENES ATKŪRIMO 42 M. SUKAKČIŲ

IŠKILMINGAS MINĖJIMAS
19M M. LAPKRIČIO 19-20 D. D.

Šeštadienį, lapkričio 19 d. 7 vai. vak.:
Akademinė ir meninė dalis Apreiškimo parapijos salėse:
1. Organizacinio komiteto ir L.V.S. RAMOVE New Yorko skyriaus p-ko 

J. Šlepečio atidaromasis žodis

2. Prof. dr. Jono Puzino paskaita — Žalgirio mūšis
3. Meninėje dalyjer

a) solistas Vaclovas Verikaitis
b) aktorius Antanas Škėma
c) muzikas Aleksas Mrozinskas
d) New Yorko Liet. Tautinių Šokių grupė, vad. J. Matulaitienės

4. Pobūvis: G. Rutkausko šokių orkestras ir gausus bufetas.
Įėjmas $2.00 ir $1.50

Sekmadienį, lapkričio 20 d. Ii val.f
Apreiškimo bažnyčioje pamaldos už žuvusius dėl Lietuvos laisvės, da
lyvaujant lietuvių organizacijoms su savo vėliavomis.

Žalgirio mūšio 550 m. sukakčiai paminėti 
New Yorke organizacinis komitetas ir 
L.V.S. Ramovės Skyrius

Tretininkų brolijos 
mas ir vizitacija bus spalio 30.. 
Vizitaciją atliks tėv. Gediminas 
Jočys, O. F. M.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro par. bažnyčioje pamaldų 
spalio 29 palaidotas Pranas Gai
damavičius, 74 metų. Velionis 
gyveno 318 E. St. Nuliūdime 
paliko žmoną, dukterį ir sūnų. 
Palaidotas N. Kalvarijos kapi
nėse. Laidojimo apeigas atliko 
jo giminaitis kun. dr. Pr. Gai
da iš Toronto, Kanados.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043-

Matthevv P. Ballas

F
(BIELIAUSKAS)

U N E R A L HOME
Jf. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

Med. Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS 
VAI pradėjo praktika

144 Kent St.. Brooklyn 22. N. Y. 
(IND G<J Line Gre*-n Point stotis) 
Pri>'mjno valandos — pirmadieniais. 
treAiadientals ir penktadieniais 5:30 
-7:00 vak.; Šeštadieniais 10-12 dienĄ

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GR A B ORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

LB. S H A L IN S
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parkvay Station) 

VVOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

TeL VIrginia 7-4499

Visi lietuviai, gyveną j

GLENDALE 
OZONE PARK 
RICHMOND HILE 
VVOODHAVEN 

balsuokite Lapkričio-Nov. 8 dieną tik už

JOHN J.TORMEY 
demokratų kandidatą į State Assembly 

iš 13A-D

Lietuviu Demokratų komitetas


