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raštis pareiškė: katalikai džiau-

Chicągoje respublikonų

mas noras, kad į valstybės se
kretorius Kennedy pakviestų ne 
Stevensoną ir re Bowles, bet 
Cabot Lodge. Tai esą geriau 
atitiktų ir visuomenės valią, ku
ri pusiau pasidalino tarp dvie
jų kandidatų.

giasi, kad

— Prancūzijoje senatas at
metė de Gaulle vyriausybės pla
ną organizuoti Prancūzijos ne
priklausomą atominę jėgą. Par
lamentas buvo pritaręs.

Irimuose, Nixohui pasitraukus

ūkinio pagerini* 
_ bei jis turės galimy

bių paradyti, kad tie pažadd 
buvo padaryti gera valia".
- Tai skamba lyg įspėjimas ne
laukti. kad tie pažadai galės 
būti įvykdyti. j

Daugiausia atmainų galima 
laukti ne tiek siekimuose, kiek 
taktikoje, asmeninėje prezidėn- 

~ taktikoje. Kennedy taktikos 
galima laukti kitokios nei Ėi- 
senhowerio.

Nixohas kapituliavo paskel
bus Minnesotos davinius. Ta
čiau ir Mirnssotoje skirtumas 
Kennedy naudai buvo tik 17, 
0C0

styti, kad jis jau būtų baig- ciją Kongo padfikacijai. Jo kal
tas, kai pasirodys Kasavubu. ba buvo švelnaus tono ir nelie- 
Dauguma jų norą atmetė.

Antra intryga — kreipėsi į 
pirmininkaujanti Boland, kad 
neleistų Kasavubu užimti jung
tinėse Tautose Kongo delegaci
jai skirtos vietos. Boland tada

VIETOJ NIXONO 
ROCKEFELLERIS

linois ir Kalifornijos panašus. K0NCRC9 
Tokio mažo skirtumo tarp, var- TJgSiMįu 
žovų nebuvo nuo 1880, kada iš putekorių 
9 miL balsuotojų skirtumas tarp, natė Ir

baisų, o paskiau ėjusių D- kandidatų buvo tik 7,000. '■'•*** se. Tačiau <jCTJokra. nai; numato'ma“259''demokratai 
į. 178 respublikonai.

■ Gubernatorių rinkimuose mą-.
žas demokratų prieauglis:* de
mokratų 34, respublikonų 16..

— Vokietijoj* organizuoja
ma kairiųjų socialistų partija. 
Ji pavaduot uždarytą komunis
tų partiją.

— N*w York* mokytojų 
streikas lapkričio 9 baigtas.

— Souado** lapkričio 7 lėk
tuvo katastrofoje žuvo 37.

vubu ir Moteto, grąžinti Lu- 
mumbą, o per jį paskiau paim
ti Kongą į savo'Įtaką.
JŲ PIRMOSIOS INTRYGOS 
JUNGTUOSE TAUTOSE

REIKALAVIMAI
J. Tautose Azijos Afrikos ”8 

valstybės lapkričio 8 reikalavo, 
kad Ispanija ir Portugalija pra
neštų apie padėtį savo koloni
jose. Tokio pranešimo greičiau
siai nesusilauks, nes Ispanija 
ir Portugalija tas kolonijas lai
ko savo valstybės dalim, į ku
rias Jungtinės Tautos negali 
turėti pretenzijų.

Rinkimus stebėjo ir diplomatai
Valstybės sekretorius Herte- 

ris buvo pakvietęs ir užsienio 
atstovus stebėti Amerikos rin
kimus. Nuo to,stebėjimo atsi
sakė Sovietai su satelitais, bet 
Jugoslavijos atstovas dalyvavo. 
Lietuvos atstovybės patarėjas 
dr. S. A. Bačkis buvo išvykęs 
į New Haveną. „

Italijoje sekmadienį ir pirma
dieni buvo savivaldybių rinki
mai. Krikščionys demokratai ga
vo 40.8 proc. balsų, anksčiau, 
1956<buvogavę 38 proc., anėra 
savo didumu partija komunis
tai sustiprėjo taip pat iš 26.6 
proc. iki 27.9; komunistų są
jungininkai Nenni socialistai iš 

Visuomenėje plačiai reiškia- 17.5 leidosi iki. 17.

Su daugybe žodžių, kurie bu
vo leidžiami į rinkikus, bet ku
rie nebuvo apgalvoti, buvo pa
žadas suorganizuoti Amerikos 
buvusių prezidentų kelionę į So
vietų okupuotus kraštus, tarp 
jų ir į Baltijos kraštus.

Walter Lippmannas (NYKT) 
tuos neapgalvotus žodžius su
čiupo ir iš naujo paleido savo 
seniai apgalvotą,' subrandintą 
ir norimą Amerikai įkalbėti po
litinę nesąmonę: gana kalbėti 
apie Baltijos valstybes. "Balti
jos valstybės yra integralinė 
Soviety Sąjungos dalis, ir dėl 
to Mr. Mirono siūlymas reiškia 
Mr. Eis«nhoworio kvietimą vyk
ti į Soviety Sąjungą".

W, Uppmann seniai yra ži
nomas savo politinėm idėjom, 
palankiom Maskvos linijai*. Rin
kimų eigoje aiškiai pasisakĮs 
prieš Nizoną už Kennedy (jo 
pasisakymą pakartojo ir sovie
tinė spauda), gal būt, dabar iš 
naujo kelią savo promaskvinę 
nesąmonę- Baltijos valstybių 
klausimu, kad ją įpirštų nau
jam prezidentui Kennedy.

pro užpakalines duris, kad tik 
korespondentai jo nepagautų. 
Laikraštis išgarbina Kennedy 
rinkimų puikią organizaciją ir 
smerkia pakrikusią respubliko
nų organizaciją. Heraid Tribūne 
nuo priekaištų Rockefellerį gi

rnai kitą dieną pasirodė kito
kį, tai Rockefelleris išsmuko

karėse Rockefėliėris konfiden
cialiai pranešęs Nixonui, kad 
New Yorkas bus su žymia per
svara Nixono naudai. Kai davi-

Amerikos rinkimai baigti. Dar 
tebeskaičiuojami galutiniai da
viniai, nors jie jau nieko tebe- 
lems. Dar tebeeina sveikinimai 
iš užsienio ir iš Amerikos, po 
poros dienų viskas bus užmirš
ta, ir gyvenimas ims tekėti nor
malia vaga. Telieka jau tik su
registruoti istorijai lig šiol pa
tiktus, davinius apie rinkimus ir 
galimas persoektyvas ateičiai. 
PREZIDENTO RINKIMUOSE

Kennedy laimėjo 31.952,834, 
Nixoras 31.648,942, skutamas 
Kennedy naudai tik 300,000 su 
viršum balsų. Procentais: Ke.i- 
nedy buvo 50.3 proc., Nixonas 
49.7; skirtumas Kennedy nau
dai 0.6 proc. Pažymėtinas nuos
tabiai tikslus Gallupo instnu.o 
spėjimas perą dienų prieš rin
kimus; jis numatė skirtumą 
Kennedy naudai vieno proce.i-

Journal American labiausiai 
paliečia New Yorko balsavimą. 
Jei didžiosiose valstybėse, kaip 
Illinois ir Kalifornija, skirtu
mas buvo nedidelis, tai New 
Yorke skirtumas siekė 450,000 
Kennedy naudai. Laikraštis pri
mena, kad buvę Nixonui pasa
kyta, jog jis gali ir nesirody
ti New Yorke, nes čia atsako
mybę už rinkimus pasiima Ro- 
ckefelleris. Net rinkimų išva-

Rūmai atidaro duris katalikui; 
tačiau pridėjo, kad katalikai la
bai gerbia Nixoną. kuris paro
dė -respekto Bažnyčios hierar
chijai. s

skaitoma jau 13 mil. gyventojų. 
Per pusantrų metų priaugo vie
nas milijonas.

mo patalpą, sugriuvo negyvas.
Kanadoj* lapkričio 10 pri- River Lead, L. I.. 95 metų res

publikonas, tik pabalsavęs, po 
10 minučių mirė. O pirmą sykį 
jis buvo balsavęs dar 1888.

Look žurnalo bendradarbis 
R. Wilson, 28 metus stebėjęs 
trijų prezidentų veikimą, rašė, 
kad E3senhoweris savo aštuone- 
rių metų vaisiais esąs patenkin
tas. Patenkintas, kad išlaikė 
taiką, o namie, kad išvengė in
fliacijos. Patenkintas ir savo 
taktika. Esą krizię metu, kada 
kildavo panika ir kada iš ša
lies reikalaudavo prezidentą im
tis akcijos,' jis sugebėjęs pasi
priešinti tokiem reikalavimam, 
sugebėjęs išlaikyti ramumą ir 
palaukti. Tai buvo, sakytum, 
laisvo įvykių tekėjimo taktika.

Kennedy labiausiai kritikavo 
vadovavimo trūkumą Eisenho- 
werio laikais. Tą kritiką, gali
ma suprasti ir kaip Eisenhowe- 
rio taktikos atmetimą. Įvykių 
laisvo tekėjimo taktiką, spren
džiant iš Kennedy charakterio 
ir pasisakymų, turėtų pakeisti 
planingas vadovavimas' ir įvy- 
k>ę organizavimas valstybiniu 
mastu, norint pažangą paspar
tinti tos* srityse, kurios* A- 
m*rika yra atsilikusi.

Kad Kennedy moka planin
gai organizuoti, parodė jo. rin
kimų akcija. Kad jis sugeba į- 
traukti į savo politiką ir tuos, 
kurie jam buvo svetimi, ta pa
ti akcija taip pat parodė. Lie
ka betgi stebėti, ar jis mokės 
išvengti įtakos tų, kurie aplink 
jį susitelks; ar jis mokės ne jų 
įrankiu virsti, o juos paversti 
savo valios vykdytojais.

Kad jis to siekia, atrodė iŠ 
jo pamėgtų prasitarimų apie 
Linkolna.

Kongo prezidentas Kasavubu 
su delegacija atvyko lapkričio 
8 į Jungtines Tautas. Jo tiks
las — pašalinti intrygas, ku
rias J. Tautų vardu pina prieš 
Kongą.
KAS TIE INTRYGŲ 
MEISTERIAI?

Tai 8 valstybės iš Azijos — 
Afrikos bloke' kuriame viso 
yra 45 valstybės. Tai komunis- 
tirės ar komunistams palan
kios — Ceilonas, Indija, Indo-

— Ryty Europos komunisti- nezija, Ghana, Guineja. Mali, 
niai Nixono pralaimėjimai aiš- Marokas, Jungtinė Arabų Vak- 
kina kaip pasmerkimą visai tybė. Jos siekia nustumti Kasa- 
Eisenhowerio politikai. Pra
hos radijas laukia, kad Kenne
dy pakeistų Eisenhowerio už
sienių politiką, kuri susijusi 
su Dulles vardu.

tė nei Hammarskjoldo nei jo 
įgaliotinio Dayal.

Po jo kalbos Chruščiovo to
nu Guinėjos* ir Maskvos atsto
vai aiškino, .kad Kasavubu kal
ba parašyta Belgijoj ir Pran- 

susitarė su Kasavubu, kad pa- cūzijoj; kad J. Tautos turi pa
starasis nesisėsiu į delegacijos pažinti parlamento skirtą val- 
kėdes, kol kredencialų komisi- džią, t. y. Lumumbą.
ja formaliai savo žodžio tebus Trečią intrygą Sovietai 
tarusi. To susitarimo laikyda- laimėjo -
masis, Kasavubu lapkričio 8 pa- JT pilnatis lapkričio 9 nu
sakė keliolikos minučių kalbą .balsavo 48 prieš 30 atidėti 
ir išėjo. / Kongo klausima neribotam lai-
KASAVUBU PIRMASIS kui. Tai pasiūlė Ghana ir tvir-
REIKALAVIMAS tai rėmė Sovietai. Protestavo

Savo kalboje Kasavubu pri- prieš atidėjimą Belgija,- ją pa
statė Kongo delegaciją ir pa- rėmė Amerika. Tokiu telsavi- 
prašė jai vietos tarp J. Tautų mu Sovietai ir jų satelitai sie- 
delegacijų. Painformavo apie kė Kongo klausimo nesvarstyti,

— Pu*rto Rico gubemato- Pttyrę apie Kasavubu galimą padėtį Konge ir savo susitari-
rius Munoz laimėjo -ketvirtu atvykimą; pirmiausia mėgino mą su Tshombe ir kitais Kon- būdu jo neįsileisti į Jungtines
kartu 58 proc. visų balsų. paskubinti Kongo klausimą svar go lyderiais surengti konferen- Tautas.

Š. m. pavasari (kovo mėn.) 
ir rudenį (rugsėjo mėn.) smė
lio ir dulkių tiršti debesys už
gulė Bulgariją, Rumuniją. Veng 

v ••• i j r i rii?’ Jugoslaviją, pasiekdami Yra spėjimu, kad Rockefel- .. . . .. . . c .. „, . , r J ~ T x x net Triestą ir siaurės Afriką,lens buvo suinteresuotas ne- s t0.
organizuoti Nizono laimejuno. Ke kad jdarė
kad pats galėtų būti vienmte- . , . ...

j-j . ■t™, ■ tamsu kaip naktį. Vietomis jielis tvirtas kandidatas 1964 rm- . j •pratrūko dumblo lietumi. Ilgai 
tylėjusi, pagaliau prabilo ir so
vietinė informacija apie dumblo 
lietų Ukrainoje. Krime, Molda
vijoje.

7 - į, į v ' Dvidošimttet* šianhnotyj* A- jai išrinktą preridentą, dėl
t _« menka buvo valdoma 32 me- tų pažadų pastebėjo:

respublikonų ir 28 demo- "Jis rbddkam davė daug p> I Vę aemtlli ra iani kratų. Demokratam perėmus iš ž*dy, kuriuos nebus lengva iš- 
naujo, natūralu žiūrėti, ką jie t*sėH,

rTSSaS - į£« tei^ tentam, dau- W

‘ Senate buvo 66 demokratai Nei platformos, nei diskusi- 
ijnęp ūr 34 respublikonai, bus 64 de- jos, nei praeities gyvenimo prak 

res. mokra*ai k* 36 respublikonai tika nerodė, kad demokratų po- 
eaugti se- Atstovų rūmuose buvo 283 litika būtų priešinga respubli- 
į jdemokratayir 154 respubliko- konų politikai užsienio politi

koj®, ir net vidaus politikoje 
savo siekimais. Tiesa, rinkimuo
se buvo paberta daug pažadų. 
Tačiau pažadai rinkiminiai. N. 
York Times, sveikindamas nau-

Kennedy - Kongresas - Vyriausybė
Prezidento Kennedy padėtis 

bus lengvesnė nei Eisenhowe- 
rio, nes už savo pečių jis tu
rės demokratinį Kongresą. Ta
čiau Kennedy laimėjo tik dide-. 
le Jchnsono pagalba, ypačiai 
Texas ir pietuose. Johnsonas 
yra vienas iš konservatyviųjų 
pietiečių. Spėjama, kad Kongre
se natūraliai susidarys konser
vatyviųjų demokratų ir respub
likonų blokas, kuris ir diktuos 
nuosaikią, liniją prezidentui, su
laikydamas jį nuo šuolių ir eks
perimentų.
KAS BUS KENNEDY 
TALKININKAI

D. News sako, kad artimiau
sias Kennedy talkininkas rin
kimų metu buvęs gųbern. Ri- 
bikovas. Tačiau laikraštis bai
minasi, kad nebūtų Kennedy į- 
takingi liberalai, kurie padėjo 
jam laimėti. Tarp tų liberalų 
mini/ Kęnnedy" patarėjus - jT- 
prof. John K. BaĮbraith, Har-- 
vardo ekonomijos profesorių, 
A Stevensoną ir Chester A. 
Bowles.

Paslaptingas dulkių ir par.’j lytus
Atitinkamos mokslo Įstaigos 

tą gamtos reiškinį p.adėjo ty- 
iiaeti ir išaiškino, kad tai pa- 
oar-s Chruščjjvo piešinių Ka
zachstane. Savo laiku Kazachs
tano stepės nuo smėlio audrų 
saugojo žemę. Stepes paverčiant 
arimais, nėra kas jas saugotų 
nuo smėlio audrų, nes prieš sė
ją ir derlių nuėmus ilgesnė saus 
ra sudaro labai palankias są
lygas. Savo laiku Amerikos ati
tinkami specialistai buvo per
spėję Chruščiovą apie tokį pa
vojų, bet, žinia, Kremlius tokį 
kapitalistų perspėjimą laikė tik 
kapitalistų propaganda. Kr.

Tarp gausių sveikinimų iš
rinktam naujam prezidentui 
Chruščiovas linkėjo, kad Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos san
tykiai grįžtų i Roosevelto lai- Prezidento rinkimai ėjo su 
kas ' nuotykiais, kurie nebuvo lauk- AZIJOS AFRIKOS

Vatikano “O. Romano” laik- nei nor®ti- Pvz.
EI Cajcn, Calif., 44 me- 

Amerikos Baltieji tų Rojas, demokratas, žiūrėjo 
televizijoje Kennedy; jo 10 me
tų jaunesnė žmona, respubliko
nė, Kernedy norėjo iškeisti į 
Lawrence Welk programą.’Žo
dis po žodžio ir žodžiai virto 
darbu — moteris griebė peilį 

NUTRŪKO SU JT REIKALAI ir vyrą mirtinai nudūrė.
—Anderson, Ind., rinkimų 

dieną 11 respublikonų buvo nu
gabenti į kalėjimą dėl triukš
mo, kurį buvo pakėlę, kai pa
stebėjo tikrą ar tariamą netei-

Kongo valdytojas Motetu lap
kričio 8 paskelbė, kad J.Tau- 
tų kariuomenė rengia sąmoks
lą užimti jėga parlamento rū
mus ir sušaukti parlamentą. Mo 
butu paskelbė, kad nutraukia sėtą balsavimą, 
ryšius su J. Tautų įgaliotiniu, 
nes jis neturi "geros valios”, .atstovė rinkimų vienoje apylin- 

. kėje įteikė skundą, kad apie
— Japonijoj* parlamento rin- 10,000 pavardžių dingo kaž ko- 

khnai lapkričio 20. Studentas, jnu būdu' iš rinkimų sąrašo, 
kuris nužudė kairiųjų lyderį. _ .. _. 4 _
kalėjime pasikorė, 'palikdamas roc yn* ,
jrašį tegyvuoja imperatorius. Bud"Mr' že!'8<l™as I balsav-
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jokių ryšių if tuo jiem nuolat 
primenat, kad dangintųsi at
gal, į savo žemę. Bet su vargs
tančiais savo broliais, kiek ga
lėdami, palaikykit. Ir palaikyda
mi nerašykit tokių dalykų, ku
rie jiems gali pakenkti. Rašy
kit atsargiai, atsargiai klauskit. 
Žinokit, kad tik retas laiškas 
be kontrolės pasiekia adresa
tą. O geriausiai, kad vietoj laiš
kų, juos prisimindami, kad ir 
labai nedidelius siuntinukus pa- 
siųstumėt”.

NUO PADĖJIMO DIENOS 
ipskarciuojama METŲ KETVIRČIAIS

PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

4.50
6.00

4.50
4.50

kur Jū»<j pinigai tarnauja tik J u mi!" 
BROOKLYN, New Toris

grupei (kuriai? R.), bet jie ge
rokai kritikuotini iš kitų lietu
vių pusės (kurių? R.) ... Jei 
prezidentas bus katalikas, tai 
pats tas faktas (pačiam prezi
dentui apie tai nežinant) dar 
labiau padrąsins tos rūšies prak 
tiką, ir yra pagrindo bijoti, jog 
tokia praktika gali pasiekti aki
plėšiško masto”.

si 215 - 1450 mylių atstu nuo 
žemės. Tai jau 29 Amerikos sa
telitas, sovietai buvo pasiuntę

Pavergtųjų seimas prieš naują uždavinį

visiems, kurie siunčia siuntinius į 
LIETUVA, arba į kitus kraštus

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 
(Long Pfey Hi-R Lithuanian Records) 

papiginta kaina gaunamos Darbininko administracijoje 
Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų >4.00 
Lietuviškos dainos ir Šokiai. Įdainuota 16 dainų ir liet, šokių 
Lietuviško* dainos. Bostono liet. mlir. choro 17 dainų albumas 
Sophie Baskus radijo vakaruškininkės dainuoja, 10 liet, dainų 

ir 10 kalėdinių ..... ...... . .................... .............................
Iš rytų šalelė*. AUce Stephens Ansamblio įdainuota 17 dainų 

ir kaHdinių bei kt. švenčių giesmių albumas ...........
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 
Battaraglo malūnas. K. Borutos; išpildo kontrealio lietuvių 

dramos teatras (dviejoše plokštelėse) .. __ ..............

JUNGTINĖS TAUTOS IR 
KOLONIALIZMAS

“Laisvieji Jungtinių Tautų na
riai prasilenktų su savo ele
mentarine pareiga ir pastatytų 
į pavojų jų pačių saugumą ir 
žmonijos ateit}, jei jie formaliai 
nepasmerktų sovietinio kolonia
lizmo visose jo formose ir ap
raiškose, ir nepareikalautų, kad 
pavergtosios Europos valstybės,, 
turinčios šimtmetinės laisvės, 
kultūros ir ūkiškos pažangos 
tradicijas, galėtų valdytis, kaip 
jos pačios nori. Sovietinio ko
lonializmo Centro ir Rytų Eu
ropoje panaikinimas yra ir.bus 
pagrindine taikos įgyvendinimo 
ir išlaikymo sąlyga”

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dMems metam? ar 
daugiau < (3^į% normalaus ir %% specialaus priedo)

Kažin ar jį prisimena diplo
matai? O jis nuo 1930 perėjo 
į užsienių reikalų ministeriją ir 
buvo paskirtas Zhiricho konsu
lato sekretoriumi, 1936 vicekon
sulu. Kai Šveicarija likvidavo 
Lietuvos atstovybę ir konsula
tą, S. G. savo pažintim daug 
pasitarnavo Lietuvos propagan
dai šveicarų spaudoje, nors jis 
ir nepakliuvo į sąrašą tų, ku
riem buvo siunčiamas atlygini
mas iš valstybės fondo Wash- 
ingtone. •

O pirmaisiais pokario metais 
jis buvo daug nusipelnęs Vii-, 
kui ir Baltui, kaip ryšininkas 
sū laisvuoju pasauliu. Kurį lai
ką jis buvo paskirtas Balfo į- 
galiotiniu Šveicarijoje ir per 
jį ėjo pagrindiniai šalpos ry
šiai su esančiais Vokietijoje.

Dr. Antanas Kučas yra vie
nas iš nedaugelio tų^ kurie pa
kliuvę į Amerikos Universitetus 
profesoriauti juose neužsikasa. 
Nuo 1947 jis dėsto istoriją ir 
naująsias kalbas Sęrantono uni
versitete. Bet šalia akademinio 
darbo jis surado laiko ir energi
jos tirti lietuvių praeičiai Ame
rikoje. Tų tyrinėjimų dvi kny
gos išleistos — šv. Petro lie
tuvių parapija So. Bostone ir 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų 'Susivienijimas. Dabarti
niu metu renka medžiagą Ame
rikos Lietuvių Katalikų istori
jai ir yra tos istorijos vyriau
sias redaktorius. Visuomenės 
gyvenime dalyvauja taip pat 
paskaitom ir straipsniais žur
naluose. _

Progą jam prisiminti davė 
60 metų sukaktis š. m. spalio

Artinantis Kalėdų šventėms, mes paruošėme ei’ę žemiau 
išvardintų standartinių siuntinių. Prašome patikrinti šių 
siuntinių kainas ir Jūs įsitikinsite, kad jų kainos yra labai 
žemos, tačiau jie turi didelę vertę Lietuvoje.

SAVINOS BANK 
A MUTUAL BANK

Atsiliepimas iš Lietuvos apie 
Amerikos Balso lietuviškus pra
nešimus patvirtino, kad lais
vame pasaulyje esančių lietu
vių kritika Amerikos Balso pro
gramai buvo teisinga. Tos pro
gramos menkas lygis yra bloga 
reklama Amerikai Lietuvoje,ku
riai ta programa skiriama. Kai 
nepasitenkinimo balsą kelia at
vykę iš Lietuvos, būtų mum ne
pateisinamą tą balsą nuleisti ty- 
lom.. Jį nS^rlfcjfet ir ieškant 
išeities; ’^K'jp^iiidinis klau
simas: ar dėl Amerikos Balso 
lietuviškos programos menko 
lygio kalta yra Amerikos infor
macijos įstaigos politika, ar lie
tuviški tos programos organi
zatoriai? Jei Amerikos politika 
uždeda griežtą kontrolę pro
gramai, tai ar lietuviai jos or
ganizatoriai viską padaro, net 
ir tos kontrolės ribose, kad 
programa būtų galimai paken
čiama?

grupė tuo pasinaudos “akiplė
šiško masto praktikai” varyti; 
jeigu prezidentas bus protes
tantas, liberalas, ekskatalikas, 
tai lietuvių protestantų, libera
lų, ekskatalikų kažkokia grupė 
tuo nesinaudos “akiplėšiško 
masto praktikai”.

Toks lietuvio autoriaus gal
vojimas apie lietuvius katali
kus yra panašios sektantiškos 
rūšies, kaip anų užkietėjusiu 

Dėmesio vertas galvojimas: Amerikos protestantų, kurie 
jeigu prezidentas bus katalikas, skelbė diskriminaciją katalikui 
tai lietuvių katalikų kažkokia į Baltuosius Rūmus.

liai, kuris uzurpuoja visus svar
besniuosius nutarimus, užkarta 
pavergtiesiem savo politinę va
lią ir išnaudoja juos ekonomiš
kai, o tai ir yra pagrindiniai 
bendrai pripažinti kolonialinio 
valdymo požymiai. Visai nesvar
bu, ar tie kraštai yra nukariau
ti užjūryje, ar jie yra buvę 
bžkariautojo kaimynai”.

Dirvoj* lapkričio 2 paskelb
tas vienos lietuvės, prieš kele
tą mėnesių pasiekusios Vaka
rus, laiškas. Jame pareiškia Lie
tuvos lietuvių norus.
Dėl Amerika* Balso:

“Kodėl Anįerikos Balsas ne
gali surengi specialius žuvusių 
kovose ir kitaip nužudytų mi
nėjimus? Juk tų kankinių ka
pai dažniausiai ne kapinėse, bet 
pakelėse, miškuose, o ir senų 
sodybų gyvenvietėse supilti. 
“Kodėl tiek mažai jaunesnie
siems aiškinama apie laisvą 
Lietuvos gyvenimą prieš 20 me
tų ... Vyresnieji tai žino, bet 
jaunieji, kurie jau augo vergi
jos sąlygose/ mažai težino ...” 
Dėl santy£& su Lietuva:

JAV prezidentas ir Didžiosios mo formos — sovietinio koto- 
Britamjos premjeras savo 1956 niatizmo — išraiška. Sovietinio 
metais vasario Į d. Washingto- kolonializmo padariniai yra kur 
no dekliaracijoje Sovietų kolo- Jas aršesni, nei. šiandien jau 
nializmą pasmerkė šiais žodžias: mirštančiojo vakarietiško komu-
"Vien tifc Europoje apie 100 
mit žmonių dešimty j* anksčiau

Wentworth manymu, Paverg
tųjų Seimas turėtų įsteigti spe
cialų informacijos ir tyrimų 
centrą, kuris JT delegatus ap
rūpintų teisingais objektyviais 
duomenimis JT svarstymuose iš 
kilusiais klausimais, ypatingai 
JT pilnaties svarstymuose iš
kilusiais klausimais. Kr.

mzmo>. Visos čia suminėtos tau
tos buvo užkariautos jėga ir 

buvusi?\naprtidausomp vakty- y™ pajungtas užkariautojo va- 
bių prieš j?'valią yra priversti 
dirbti komunistinės Sovietų vals 
tybės didesnei garbei ir į 
dėjimui ..."

Spalio revoliucijos pastatyto- , 
ji Sovietų vyriausybė nėra grą
žinusi laisvės nė vienai carų už
kariautai tautai, bet tebelaiko 
jas pavergtas jėga, žiaurus Uk
rainoj Kaukazo ir Gudijos res
publikų trumpalaikės nepriklau
somybės sutriuškinimas kaip ir 
daug kraujo pareikalavę Bal
tijos valstybių ir Lenkijos ne- 
priklausūmybes karai prieš So
vietų Ihfefvehciją 1919-1929 
metais yra vykę ne taip šėmai, 
kad būtų užmiršti”.

KATRAS KOLONIALIZMAS 
BJAURESNIS

Priminęs, kaip po 19 metų 
Sovietai atnaujino agresiją ir 
savo kolonijom pavertė Lietu
vą, Latviją Estiją, Lenkiją, Če
koslovakiją, Rumuniją, Vengri
ją, Bulgariją, Albaniją, kalbė
tojas palygino seną nykstančią 
kolonializmo formą ir naują, 
Sovietų tebestiprinamą.

“Devynių Centro ir Rytų Eu
ropos valstybių pavergimas ir 
anksčiau cšrų užkariautų ne 
rusų tautų laikymas Sovietų ver 
govėje yra naujos kolomaliz-

pasaulis laiko pavergęs. tautas 
Azijoje ir Rytų Europoj* daug 
platesniu mastu nei bet kuri 
senesnioji kolonialinė valstybė. 
Komunizmas, Filipinų delegato 
gen. Carlos P. Romulo žodžiais, 
yra įvedęs “naują super-barba- 
rizmą, naują super-imperializ- 
mą; naują super-valstybę, kuri 
triuškina laisvę visur ten, kur 
tik išsiplečia jos galia”.

premjeras,
komunistinė Sovietų Rusijos 

diktatūra yra išvysčiusi "naują 
kolonializmo formą, daug pavo
jingesnę nei senasis kolonializ
mas ... šiandien komunistinis

Į aukščiau paminėtas kainas įeina visos išlaido* ir pristatymas 
Lietuvon. Visi siuntiniai yra apdrausti ir jų pristatymas garan
tuotas. Prie kiekvieno standartinio siuntinio galima pridėti bet 
kokius kitus pageidaujamu* daiktus ir už tai reikės primokėti Uk 
papildoma muitą. • Visų siunčiamų prekių kokybė yra garantuota. 
Pražome įsitikinti, jog siunčiant per mus JūrT tikrai sutaupote iki 
50%. • Papildomų informacijų ir pavyzdžių reikalu pražome rąžyti 
lietuviškai ir Jūs tuojau gausite lietuviška atsakymų.

Satelitas Explorer VIII

Lapkričio 3 paleistas sateli
tas Esplorer VHI su ąparatais, 
kurie galės pranešti apie įelek
trintą jonosferą. Satelitas suka-

CHRUŠČIOVO ŽEMIAI
Savo kalboje, pasakytoje iš 

Jungtinių Tautų generalinės a- 
samblėjos tribūnos (rugsėjo 23) 
Nikita Chruščiovas akiplėšiškai 
pozavo kaip aršus anti-koloma- 
listas ir kovotojas už laisvą tau^ 
tų apsisprendimąir nepriklau
somybę. “Sovietų Sąjungai”, tei 
gė jis, “yra lengva kalbėti už 
koloninių režimų panaikinimą, 
n** Sovietų Sąjunga neturi ko
loniją". Pagal Sovietų premje
rą tik carų imperija buvo nusi
kaltusi kolonializmui, nes buvo 
pavergusi daugelį tautų viduri
nėje Azijoje, Kaukaze, Užkau- 
kazyje ir kitur ir kad sąlygos 
“tose carinės imperijos žemėse 
vargu bau skyrėsi nuo anų ko
lonijų” (jis turėjo galvoje va- 
karietines kolonijas), "“nes jos 
buvo autokratijos ir kapitaliz
mo žiauriai išnaudojamos”.

Chruščiovas taip pat pripa
žino,kad “carų imperija laikė
si tik durtuvais ir tautų paver
gimu”. Kad pateisintų ir jo pa
ties tęsiamą svetimų tautų lai
kymą vergovėje, jis įtikinėjo, 
kad po spalio revoliucijos tos 
tautos yra padariusios didelę 
ūkinę ir kultūrinę pažangą, ku
ri "esą pavertė jų praeityje bu- 
vusį pavergimą į dabartinį su
gyvenimą kaip lygus su lygiu”...

KĄ SAKO FAKTAI
Pažiūrėkim, ką sako faktai, 

kokia yra tikrovė.
Moderniojo, po pirmojo Pa

saulinio karo, kolonializmo is
torija yra laipsniško užjūrinio 
klasinio ar vakarietiško tipo ko- 
lonizmo nykimo ir nepaprastai, 
didelio sovietinio tipoparba plė
timosi kaimynų sąskaiton, kolo- 
nizmo išbujojimo istorija.

Eidama carų Rusijos pramin
tais takais, vartodama jėgą, są
mokslą ir grasinimą, Sov. Rusi
ja žymiai išplėtė savo ribas eu- 
raziškame žemyne. Kaip tat yra 
konstatavęs 1955 metais Ban- 
dungo . konferencijoje Irako

NUO SPORTO IKI LABDAROS 
IR UŽMIRŠIMO

Tarp dienos įvykių nepaste
bimai praslinko Stepono Gar
bačiausko 60 metų sukaktis. 
Nelengva ją buvo ir pastebėti 
— su juo nesusidūrus kasdien 
akis į akį; jo vardas nekarto- 
jamas spaudoje kaip dienos Įžy
mybė. Jis buvo priverstas pasi
traukti nuo lietuviško gyvenimo 
ir jo darbai lietuvių ar Lietu
vos naudai yra patikę tolimo
je ar artimoje praeityje. Dabar 
jis yra tik eilinis darbininkas 
vienoje leidykloje Ziuricbo 
mieste. Primirštas tų, kuriem 
jis buvo daug ir gal labai daug 
pasidarbavęs.

Kažin ar jį prisimena lietu
viai sportininkai? O jis buvo 
žinomas Lietuvoje, kaip vienas 
pirmųjų sportininkų ir sporto 
organizatorių. 1923 jis buvo 
krašto apsaugos ministerijoje 
sporto instruktorius. Vienas iš 
tų, kurie suorganizavo Lietuvos 
sporto lygą, paskui Lietuvos 
futbolo lygą; ouvo tų organiza
cijų ilgą laika' vadovybėse. Jis 
parašė futbolo vadovėlį, žaidė 
LFLS futbolo komandoje kaip 
centrinis puolėjas. 1924 daly
vavo su Lietuvos futbolo ko
manda pasaulinėje 
limpiadoje.

1. Pusvilnonės medžiagos penkiems vyriškiems, arba mo
teriškiems kostiumams. Iš viso 17 jardų; pamušalo IVz 
jardo, siūlų 5 špūlės, sagų 3 tuzinai ir adatų 1 pokelis

• $49.90
2. Tas pats, kaip siuntinys No. 1. Prie to pridedama 100% 

vilnonės 2 medžiagos vyriškiems, arba moteriškiems 
paltams. Viso 6 jardai.
$79.90 x

FAKTAI, INSINUACIJA AR 
SEKTANTIZMAS?

Dirvoje lapkričio 2 V. Ras
tenis, pasisakydamas prieš Ken- 
necįy, atsiliepė ir dėl jo kata
likiškumo. Manydamas, kad lie
tuviam geriau, jei prezidentas 
bus nekatalikas, savo nuomonę 
paremia faktais, kurie taip su
sukti, kad nežinia, ar tai fak
tai ar tik insinuacija. Rašo:

“Teko girdėti atsitikimų, ka
da katalikiškumas buvęs panau
dotas (keno? R.) kaip kana
las gauti įstaigose (kokiose? R.) 
tam tikroms protekcijoms (ko
kioms? R.), reikalingotns tam 
tikra prasme (kokia? R.) pa
tvarkyti kai kuriuos (kokius? 
R.) mūsų lietuviškos politikos 
klausimus. Tuo keliu pasiekti 
tikslai gal buvo pageidaujami 
katalikų ’ vardu identifikuoja
miems lietuvių sluoksniams ar

Eustern Parkwey Office: 
539 EASTERM FARKWAY 

at Novtran* Avenu* 
Pirmadieniai* - Penktadieniais 
noo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Ptrmad. vakemta nuo 5 iki 8 v.

Natūralu būtų, kad iš kolo- 
ninio jungo iškinkytos ir ne
priklausomybę gavusios Afro- 
Azijos tautos rikiuotųsi prieš 
komunizmą, nepaisydamos, ko
kios jis pats ar jo, aukos yra 
spalvos. Faktiškai betgi taip 
nėra. Ir Jungtinėse Tautose su
sidaro paradoksas: -
, juo daugiau ateina JT na- 
nais . buvusięję koloųjję, juo. 
sunkiau darosi JT plotmėje pa
sireikšti prieš sovietinį koloniz- 
mą. Daugumas buvusiųjų kolo
nijų, tapusios nepriklausomom 
valstybėm, sovietinio komuniz
mo atžvilgiu rikiuojasi su va
dinamais neutraliaisiais. Šioks 
naujųjų Afro-Azijos valstybių 
nesiorientavimas kelia susirūpi
nimo ne tik sovietinio koloniz- 
mo aukom, bet ir JT blaiviai 
galvojantiem delegatam.
Būdingas šia prasme Australi

jos delegato Jungtinėse Tau
tose W. C. Wentwortho Paverg
tųjų Seimui sugestija.

1/2% NORMALUS DIVIDENDAS 
' PER METUS METŲ KfcTVIRfclAIS

3. 100% vilnonės medžiagos 2 vyriškiems, arba moteriš
kiems paltams. Viso 6 jardai.
100% vilnonės medžiagos 3 vyriškiems kostiumams, 
viso 10 jardų.

-100% vilnonės medžiagos dviem moteriškom suknelėm. 
Viso 6 jardai.
$99.90

4. Cukraus 20 svarų; Miltų 10 svarų; Kakao 5 svarai; 
šveicariško šokolado 24 plytelės po 3’ •> oz. Viso 5 sv. 
$49.90

"Jungtinėms Tautoms — sako 
jis, — trūksta triję dalykę: 
1. sovietinių siekimų visumos 
supratimo ..2. iniciatyvos ... 
3. valios savo politikai vykdyti 
iki galo..."

“Kol mes neperprasime so
vietinės strategijos pagrindinių 
uždavinių ir jiems vykdyti var
tojamos lenininės taktikos, mū
sų (JT) politika negali būti pa
veiki. Deja, aš esu pritrenktas 
fakto, — sako Wentworth, — 
kad šiuo atžvilgiu yra (tarp JT 
delegatų) labai didelis trūkumas 
teisingo supratimo”.
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Kas sudaro
Žmogus

Prezidento rinkimam praėjus
Prezidento rinkimai baigėsi, kimų metu buvo mažiausiai ki- 

Baltuosius Rūmus po aštuone- virčų, išskyrus Kinijos salas, 
rių metų vėl užima demokratas 
John F. Kennedy. čia dar nėra 
nieko nepaprasto, nes demo
kratai tebebuvo stiprūs senate 
ir atstovų rūmuose. Naujas as
pektas yra raginis- John F. 
Kennedy yra pirrpasis katalikas 
prezidentas JAV.

Katalikybė buvo pirmoji žie
žirba rinkimuose. Jau pat pra
džioje užsidegė kivirčai reli
giniu pagrindu. Nors buvo stu
miami į užpakalį, tačiau nepa
sitenkinimas ruseno iki pat rin
kimų pabaigos.

John F. Kennedy savo pa
reiškimais rodė, kad jam labiau 
rūpėjo balsai, negu jo tikėji
mas. Kai kurie iš tų pareiški
mų galėjo nustumti griežtesnių 
katalikų balsus. Laimėtai be 
abejo, ne vien katalikų balsais. 
Daug lėmė kiti motyvai, įkaitę 
rinkimų metu.

KAINA V’J • .---. 2.^ ?•?■'• •" ■ <-•'■ '-. •_“_****./ -W^Wį- ,ivA" ■
Pirmoje paskaitoje, tari'bu

vo atpapkota pereitame Dar
bininke, ė PaUl Roth kalbėjo 
apie sovietinį žmogų. Jjb pri
ėjo išvadte, kad tokio žmogaus, 
kokio Jr nori išugdyti 
bolševiznu^xrfra.T>aau So
vietų Rusijoje yra žmogui, stip-

Amerikiečių visuomenė matė, 
kad nei vienas nei antras kan
didatas ko nors apčiuopiamo 
negali pažadėti. '

Daugiau tarpusavio ginčų bu
vo tarp atskirų tautybių. Vie
niem rodėsi, kad Nixonas būsiąs 
griežtesnis komunizmui ir ak- 
tihgesnis pavergtųjų tautų iš
laisvinimui Kiti nematė dide
lio skirtumo. Abiejų pareiški
mai buvo tolygūs. Smerkė sovie
tinį kolonializmą ir palaikė pa
vergtųjų viltį sulaukti laisvės.

Lietuviai šiuose rinkimuose 
pasireiškė daug veikliau, negu 
prieš aštuonerius ar ketverius 
metus. Perėtą laiką daug kas 
įsigijo pilietybę ir galėjo bal
suoti. Lietuvių visuomenėje ga
lima buyo pastebėti keli reiški
niai, verti dėmesio.

Pirmas. Pasirodė didesnis su
sigyvenimas su šiuo kraštu ir 
jo rinkiminiais papročiais. Kai 
kuriose vietose lietuviai, susi
skirstę pagal JAV partines gru
pes, daugiau karščiavosi, negu 
patys amerikiečiai.

Antra. Kai kurios lietuvių 
grupės parodė, kad joYns visa 
lemia toji partija, kurią laiko 
sau artimesne. Partijos išstaty
tas kandidatas buvo laikomas 

. . . . . . ir geriausias ir tinkamiausias,
drauda, labai dar menka, gy- Nepaisyta nei religinių nei po- 
vuoja tik 25 metus. litinių jo įsitikinimų ar pareiš-

Apie gydymo ir ligonių tvar- kimų.
kymą vis dar tebesiginči- Trečia Buv0 pademonstruo
jama. Bauginama “socialine me- u “nepasaulėžiūrinė politi- 
dicina’V kuri kituose kraštuo- ka„ pademonštruota net ir tų,

Socialinės reformos traukė 
darbininkus. Buvo daug kalba
mą apie senatvės pensijų ir gy
dymo tverkymą. Šie reikalai, 
tenka pripažinti, Amerikoje dar 
atsilikę nuo. kitų kraštų. JAV 
daugiau lemia privati iniciaty
va ir asmeniškas apsirūpinimas. 
Yra gerai organizuota, tačiau 
daugiau bizniu paremta labai, 
įvairi apdrauda. Socialinė ap-

se yra jau seniai įprasta. Lat- ją nupeikia Rinkimų at- 
kietuv°je j (^ar prieš sišaukimuose buvo pavardės lie- 

~ . i— . - ». tuvių katalikų veikėjų, pasisa
kiusių prieš John F. Kennedy, 
nors jis ir katalikas.

Lietuviam, be abejo, labiau
siai rūpėjo Lietuvos išlaisvini
mo klausimas. Tuo tarpu JAV 
plačiai visuomenei jis buvo 

Tarptautiniais klausimais rin- antraeilis. ;

praėjusį karą veikė ligonių ka
sos, kurių čia taip bijomasi. 
Tačiau vieno gydytojo nuomo
ne, ta peikiamoji “socialinė me-' 
dicina” ateis: jei ne tuojau, tai
po kelerių metų.

J A. GRIGAITIS

: I MOKYKLĄ
PRISIMINIMAI

krašto lai-

Antroje paskaitoje buvo kal-

skaitė prtf. Franz Gyptan*.

skirstė pasaulį. į tris blokus: 
rytų, vakarų ir neutralių.

Ryty Notas turi nepapras
tą disciplinuotumą, kuris, neiš-

plaukia vien tik iš ten esančios 
diktatūrinės santvarkos. Dis
ciplinuotumą palaiko žmogaus 
asmens vientisumo supratimas. 
Vientisas arba totalinis žmogus 
yra ūkio ir jėgos pagrindas.. 
Rytai įžvelgia, tad tik toks žmo
gus yra priaugęs ateičiai.

Neutraliais blokas susidaro 
iš spalvotųjų tautų, kurios dar 
nepriklauso Rytams. Totalinio 
žmogaus jie nepažįsta. Jų cha
rakteringoji žymė yra ta, kad 
jie iš viso nestato jokio pasau
lėžiūrinio klausimo. Jie ateina 

, iš pagonybės ir yra atsidūrę 
dvasinėje tuštumoje. Rytai jiem 
sako, kad Dievo nėra. Vakarai 
taip elgiasi, tartum Dievo ne
būtų, arba Jo buvimas nebūtų 
svarbus. Tik misijonieriai tei-

i • • • .’ i A tada, tai

pasaulio jaunimą?
kuris 

komunizmo grėsmės akivaizdoje (2) traukti nuo savo

KUN BR. LIUBINAS
gia Dievo buvimą, tačiau jie ne
gali suteikti būtinai reikalingos 
ūkinės ir techniškos paramos. 
Tos paramos jie laukia iš Rytų 
ir Vakarų. Rytai tai atlieka 
daug apsukriau.

Vakarai yra ūkinis blokas su 
dideliu technišku pranašumu. 
Tačiau tas pranašumas mažai 
padeda, nes trūkstą discipli
nuotumo, per mažai dirba ir 
yra nevieningi. Vakarai nedis
ciplinuoti, nes neturi pasaulė-

, žiūros. Kad iš viso dar čia yra 
tvarka, tai glūdi nejučiomis pa
veldėtoje krikščionybėje. Ta
čiau krikščioniškieji principai 
glūdi tik pačiuose pagrinduose. 
Praktinėje veikloje mažai teap- 
sireiškia. Iš kitų kontinentų at
vykę Europon studentai katali-

tai surenkamos milijoni- 
irnos badaujantiems, vai> 
atsiranda toks aukotojas,

kii nuo savo burnos duo- 
kąsnį, ar dėl to negalėtų

Soduose čerešnės, vyšnios 
vaikų ir strazdų jau nuskaby
tos ir surytos. Geltonos ir sal
džios slyvos jau iščiulptos, ser
bentų bei agrastų krūmai nu
rinkti.

Jei baltokai obuoliai dar 
rūgštoki, tai pakirmiję raudo
nukai visiškai skanūs, žinomą,
saldihutai jau senai nukrėsti. 
Alyviniai jau baigia rausti. Jų 
ragauti dar negalima, — at
šimpa dantys. Greitai bus ga
lima pasikrėsti saldinių kriau
šių ir, prisikimšus kišenius, 
bėj^i į laukus, kur su malo
numu pavaišinsi darbininkus ir 
piemenis.

Rugiai ir kviečiai jau klo- 
nuose Miežių gubos sako, kad 
ir jiem laikas keliauti į ūki
ninko pastogę. Laukuose beli
ko tik avižos, žirniai, atolas. 
Štai sėja ir bulviakasis, ruduo 
ir žiema.

Tuo gražiu metu, pirmomis 
rugsėjo dienomis, tėvas nuve
dė mane į Lankeliškių mokyk
lą ir užrašė į “studentus”'. Pas 
mokytoją buvo ir daugiau tė
vų su vaikais. Priėmimas neil-

> * * jf fc‘ ’ ,* - •
tot'RdS ir'/skUrdas lydi vaikus pabėgėlių stovyklose Artimuose Rytuose. Jiem sušelpti A- 
(rięHkta vyskupai-Pa**kas dieną visoje Amerikoje rengia vajų.

kai 70 proc. praranda savo ti
kėjimą. Tikintieji sudaro mažu
mą visame pasaulyje, o taip pat 
ir Vakaruose.

Su nedisciplinuotumu ankš
tai rišasi ir nenoras dirbti. Prie 

jo prisijungia tarpusavio susi
skaldymas ir konkursinė pelno 
kova tarpe atskirų vakariečių 
valstybių. Tai paraližuoja ben
drą planavimą ir veikimą. Pa
grindinis ir tikrasis vakariečio 
žmogaus pavojus glūdi ne išo
rėje, o viduje. Pirmasis jo prie
šas nėra bolševizmas, o krikš
čioniškasis atšalimas arba nu- 
krilcščionėjimas.

Vakarams trūksta naujojo pa
saulio vizijos; jie neturi sąvo
kos, kaip turėtų atrodyti atei
tis. Vakariečiai susitikę su spal
votosiomis tautomis griauna vie 
ni kitų darbus. Vakariečiai ne
nori .niekuo rizikuoti. Jie viso
mis jėgomis pirmoje eilėje sie
kia tik savo gerovės, o kitiems 
atiduoda tik iš pertekliaus, o 
nekartą ir iš noro tuo būdu 
dar daugiau pasipelnyti. Bijo
masi asmeniškos aukos. Net ir

pozityvus bruožas, tai jo* susi
rūpinimas misijomis, čia labai 
teisingai suprato šy. Tėvas Pi
jus XI kad slapvotieji žmonės 
yra pasaulio jaunimas. O kas 
turi pasaulio jaunimą, tas turi 
pasaulį.

Katalikybės moksle glūdi stip
rybės ir disciplinuotumo {daigai, 
tik reikia jų neslopinti, b kelti 
į viešumą ir principus taikinti 
praktiškame gyvenime. Kris
taus paliepimas yra labai aiš
kus: pirmoj eilėj ieškokite Die
vo karalystės- Asmeniška gero
vė turi pasitraukti, kai eina rei
kalas apie Dievo karalystės plė
timą. Tokiu atveju asmeniška 
auka yra kataliko pareiga.

Taigi, Vakarai nežino ko jie 
nori, bet tai jie galėtų sužino
ti, jeigu įsigilintų į krikščiony
bės pagrindus ir išdrįstų pagal 
juos gyventi. Tada jie galėtų 
tapti lygiaverte atspara prieš 
disciplinuotą bedieviškąjį ko
munizmą, kuris labai gerai T- 
no, ko jis nori.

(bus daugiau)

GALAS KOLONIALIZMUI!
j. Vidzgiris (eli>-

Besibaigiančios adenauerinės 
politikos tarpsnis atnešė Vaka
rų Vokietijai stambių laimėji
mų. Iš karo griuvėsių pakilęs 
kraštas pasiekė klestinčios ūki
nės gerovės. Reparacijos Izrae
liui, glaudus bendradarbiavimas 
su JA valstybėmis bei suartė
jimas su Prancūzija sugrąžino 
Vokietijai prarastąją vietą ir 
lygias teises Vakarų demokra
tijų šeimoje. Stambiu ir vis di
dėjančiu įnašu Atlanto gynybos 
sąjungoje ji tapo daugiau tarp
tautinės politikos veiksnys, nė-' 
gu objektas.

Kuo pavirs kanclerio Aden
auerio sukurtoji galybė jo įpė- dėtį matyti kitoje šviesoje. “Vi
dinių rankose? Štai klausimas, sam pasaulyje gerbiamos apsi- 
kurį visu rimtumu kelia ne vien sprendimo teisės dėka mažiau- 
tik vokiečiai. Jį lems, kaip kiek
vienoje demokratinėje santvar
koje, plačiųjų masių nuotaikos. 
Nereikia užmiršti, jog šiuo me
tu kone trečdalį V. Vokieti
jos gyventojų sudaro pabėgėliai toms, tarp jų tautoms su di- 
ir perkeltieji asmenys iš ryti- dingą istorine praeitimi, ta pa- 
nių sričių. Kokios nuotaikos 
vyriauja šiuose sluoksniuose,

kurie save laiko “pačia stam 
biausia politine jėga”?

Pasinaudodami ... mėnraščio 
“Der europaeische Osten” .san
trauka, pateikiame žiupsnį ži
nių, minčių, kurias šią vasari- 
paskaitose dėstė buvęs Bonnos 
ministęris, įtakingas vokiečių 
pabėgėlių bloko lyderis W. 
Kraft.

Galas kolonializmui
Vokietijos klausimą autorius 

tampriai sieja su visu padalin
tosios Europos likimu ir teigia, 

i jog naujausieji įvykiai Afriko
je bei kitose pasaulio dalyse 
įgalina Rytų Europos tautų pa-

sios tautos gauna laisvę ir sa
vivaldą, net jei jos, galbūt, dar 
ne visuomet pakankamai su
brendusios savarankiškai valdy
tis. Tačiau Rytų Europos tau-

ti apsisprendimo teisė paneigia
ma. Jos gyvena nelaisvėje. Tai 
žino visas pasaulis. Kaip tai ga-

gai truko. Užrašė vardą, pavar
de ir gimimo metus. Tėvas pa
dėjo mokytojui ant stalo sidab
rinį rublį. Toks buvo paprotys, 
mokytojui gana naudingas.

Mokykla buvo netoli Lanke
liškių bažnytkaimio, suręsta iš 
paprastų tašytų rąstų, dengta 
šiaudais. Viršum durų buvo ru-
siška iškaba.

Viename šio pastato gale bu
vo klasė, kurioje sutilpdavo 
apie 40 mokinių. Sienos baltos, 
prie durų plytų krosnis su už- 
krosne, kur vaikai sudėdavo 
savo rytolius su pietum. Grin
dys nedažytos, vietomis išpuvę, 
šoninėse sienose po du vidu
tinio dydžio langus.

Klasėje buvo dvi lentos, mo
kytojui katedra, vaitam suolai. 
Ant sienos kabėjo Europos Že
mėlapis, užpakalinėje sienoje 
— caro Mikalojaus n paveiks
las. Virtom paveikslo buvo pri
tvirtintas karališkas vailokas. 
Šalia caro portreto buvo pamo
kų tvarkaraštis, kurio mokyto
jas nesilaikydavo.

Patalpa buvo ankštoka. Kai 
buvo šiltos dienos, atsidarius

langus, netrukdavo oro. Bet žie
mą tavo gana tvanku. Pietų 
pertraukos metu * buvo atidaro
mos durys koridorių ir į lau
ką, kad getrai išsivėdintų.

Kitam pastato gale buvo mo
kytojo butas iŠ dviejų kamba
rių. Pats mokyklos kiemas bu
vo nuiutis. S dešinės jį supo 
tvartelis ir kluonefis.

vaiko proto ir doros negalavi
mų. “Derži lapu” — sakydavo 
mokytojas, norėdamas mokinį 
nubausti. Mokinys ištiesia del
ną, ir mokytojas pradeda jį 
lupti. Kartais net delnas sutin
davo nuo mušimo.

Mums vaikams buvo ne tik 
gaila, bet ir bjauru, kai pradė
davo mušti delną š. Motiejaus.

neteisingumas ilgai liko it pa
šinas širdyje. Mokytojas mano 
akyse jau nebebuvo visa žinąs 
“teisybės veidrodis”.

Mūsų mokytojas pradėjo ne
galuoti. Dietai buvo reikalingas 
pienas, o karvutė Jjuvo užtrū
kusi. Mokytojo paprašyti, tėvai 
kasdieną nešdavo kvortą pieno. 
Butelį su pienu turėdavau mi-

Aikitės pažaisti nebuvo. Te
ko tenkintis .plačiu vieškeliu 
prie pat mokyklos.

Į mokyklą riti netingėjau. 
Mėgau knygas, ypač su paveiks
lėliais. Kai susipažinau su geo
grafija, atrodė, kad pasidariau 
tikras mokslininkas. Savo žinio
mis pradėjau dalintis su mo
kykks draugais. Ypač mėgau 
ginčytis su kaimynu Jmieliu, 
kuris į mokyklą įstojo metais 
anksčiau. Tai buvo striukas, 
raudooskruostis, gabus vaitas, 
peštukas. Vyresniem savo drau
gam nenusileisdavo nei imtynė
se nei ginčuose. Jri negelbė
davo įrodymai žodžiu, pridėda
vo ir kumStį. Vaitai jį mylėjo.

Mū»| mokytoją žmonės va
dino "profesorium”. Buvo rim
tas, saro darbui atsidavęs, ge
ras pedagogas. Mokiniams įkal
davo pradžios mokslo pradus. 
Kur negelbėdavo žodis, ten už
dėdavo ‘Tžtają**. Delnas kentė
davo d apsileidimą, nestropu- 
mą, pamokų neparupėimą, iš
dykavimą irtL

Udji arte linhidtė buvo 
autajimo priemonė, vaistatnuo

jis gal nebuvo iš gabiųjų, bet 
linija savo tikslo nepasiekdavo.

Buvo tokie laikai, tokia pe
dagogika. Nekaltino, kad moky
tojas perdaug įsismagindavo su 
liniuote. Pradžios mokyklos mo
kytojo darbas nelengvas, kar
tais neatlaiko net geležiniai 
nervai Gi rykštes naudojo ta-

nešti ir ašf eidamas į mokyk
lą. žiemą šalta. Vienoje ranko
je knygų rišulys, kitoje bute
lis su pienu ir dar pietų ry
šulėlis. Nors rankos ir buvo 
pirštintiotos, bet vistiek nugel- 
dąvo. Į mokyklą buvo pora Ki
lometrų kelio.

Rankos nors nušaldavo, bet
da ir kariuomenėje, kalėjime, 
šeimoje. Neatsiliko nuo tokio 
auklėjimo ir mokykla. Linija 
vaiko auklėjime turėjo teigia
mos reikšmės. Ji vaikui įkal
davo, kas gera, tas blogai pa
skatindavo stropiau ruoštis pa
mokom.

Kartais atrodė, tad mokyto
jas muša be reikalo, baudžia su 
pykčiu. Tas sukeldavo mums pa 
sibiaurėjimą, ir mokytojas mū
sų akyse nustodavo autorite
to. Vaitai perneša užtarnautą 
bausmę ir širdy nepalieka pa
giežos. Bet nubaustas nekaltai, 
ilgai neužmiršta neteisybės.

Kartą mokytojas mane pali
ko be pietų už tai, tad įtarė 
mane sumušus draugo kristali
nę lentą; Įrodymo nebuvo. Pa
tikėjo vaikui, ne manimi, šis

už tai porą mėnesių pailsėjo dėl 
nai. Nors ir buvau vaikas, bet 
supratau, kad patepus ir moky
tojas sušvelnėdavo.

Bausdavo mus - ir kitokiais 
būdais. Didžiausia bausmė buvo 
paklupdyti ant žirnių. Kartą 
du vaikai beišdykaudami nu
lenkė caro paveikslui karūną. 
Už bausmę gavo klūpėti ant 
žirnių. Tai skaudi bausmė. Ži
noma! mokytojas kitaip pasi
elgti negalėjo. Bijojo įskundi
mų. Toks karūnos nulenkimas 
buvo caro paniekinimas, švel
niai pasielgė su neklaužadomis, 
galėjo pats išlėkti iš tarnybos. 
Klūpėjimas ant žirnių buvo pa
ti didžiausia bausmė.

Lietuviškai skaityti mane iš
mokė vyresnioji sesutė, o jos 
lietuvių kalbos mokytojas buvo

vyresnysis brolis,. kuris mokėsi 
pas daraktorių. Nors tėvas bu
vo baigęs dvi klases Marijam
polėje, motina galėjo paskaity
ti iš maldaknygės, bet vaikų 
nemokė, nes visą laiką buvo 
užimti ūkio reikalais.

Neprisimenu, kiek turėjau 
metų, kai po pirkią lakstyda
mas pradėjau iš elementoriaus 
“slebizavoti” — ba, be, bi, bo, 
bū; ca, ce, ei, co ir Lt. Ele
mentorių slėpdavom nekūrena
mos krosnies pelenuose, nes 
tai buvo laikai, kada už spaus
dintą lietuvišką žodį galėjai at
sidurti Sibire. Namiškių ir sam
dinių tėvai nesibijojo, nes ti
kėjo, kad jų tarpe nėra išdavi
kų. Taip lietuviškai skaityti iš
mokau prieš pradžios mokyk
lą-

Pačioje mokykloje lietuviškai 
kalbėti buvo griežtai draudžia
ma. Anksčiau už kalbėjimą lie
tuviškai ant * kaklo kabindavo 
gėdos lentą. Mano laikais už to
kį nusikaltimą klupdydavo ant 
kelių arba palikdavo be pietų.

Iš vienos pusės toks metodas, 
mokant kalbos, yra geras, bet 
lietuvių vaitams jis netikdavo. 
Mokytojo metodo vaikai nesu-

lima? 
Kraft.

Autoriaus nuomone, Estijos 
pavyzdys ryškiai parodo, jog 
rusų vykdomoji Rytų Europos 
tautų priespauda yra koloniali- 
nio pobūdžio. Lyginant prieš
karinį gyventojų skaičių Estijo
je su dabartiniu, pasigendam 
beveik ketvirtadalio milijono 
vietinių, kai tuo tarpu rusų 
skaičius pasiekė netoli pusini- 
lijonį. Vakarai turėtų įsisąmo
ninti prieštaravimą, tai Sovie
tų premjeras kalba už Afrikos 
ir Azijos tautų apsisprendimo 
teisę, o Sovietijoje laikomos 
nepriklausomybę turėjusios ir 
jos reikalaujančios tautos. “Tik 
nuo Sovietų Sąjungos prikišo- 
so įgalinti šitų tautų' apsi
sprendimą — ar tai būtų Sov. 
Sąjungon formaliai įjungtos pa- 
baltietiškos estų, latvių ir lie
tuvių tautos, ar kitos, kurioms

buvo katalikai.
(bus daugiau)

- nepriklausomybė, tačiau tikro
vėje yra Maskvos valdomos”. 
Estija, Latvija ir Lietuva Mga- 
linčios pasilikti rusiškomis ko
lonijomis šiame amžiuje, tai ki
tose pasaulio dalyse, bolševį- 

(Nukelta į 4 psL)

klausia Waldemar

prasdavo ir pajusdavo, kad lie- tie lietuviai, kas ta Lietuva, 
tuvių kalba yra žeminama. Kar- kokia jos praeitis. Nuo rusų 
tais teko girdėti: su lietuvių skyrė tikėjimas. Kas nekatali- 
kalba toli nenuvažiuosi, o len- kišta, lietuviui atrodė visa sve- 
kiškai, rusiškai visur supranta, tima. Todėl nenuostabu, kad 
Mes žinojom,- jog mes ne rusai, lietuviai pradėjo lenkėti, nes 
o lietuviai, ir turime lietuviškai lenkai 
kalbėti. Bet mes nežinojom, kas
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Balfo skyrius - lapkričio 5, 
šeštadienį, suruošė lietuvių sve
tainėje vakarą. Šiomis dieno
mis Balfas daro drabužių rink
liavą. Valdyba ragina visus pri
sidėti prie šio kilnaus gailes
tingumo darbo ir prašo atnešti 
drabužius į lietuvių svetainę.

Be to, su komunizmu eina

tus už tokias siuntas surenka 
Amerikoje (panašiai, kaip Sov. 
Rus.). Lenkai turi ir kitą būdą 
muitus rinkti, būtent, įmokėjus 
tam tikrą sumą JAV, gavėjui 
siunčiama lyg ir apmokėta są
skaita, pagal kurią Lenkijoje 
pasirenka norimų užsienio pre
kių, papiginta kaina.

Literatūra, religiniai dalykai
Spauda, knygos iš laisvojo pa

saulio į Lenkiją sunkiai paten
ka. Visaip buvo mėginta nusiųs
ti ten taip labai prašomų lietu-

LITERATOROS popietę Baltų Laisvas namuose N. Yorke lapkričio 6 buvo surengę iviesos-Santaros Filiste
riai. Čia matome dalj klausytojų. Nuotr. V. Maželio.

rą mėn. Tačiau pasitikrinus į- 
vairiose vietose, net JAV esan
čioje Lenkijos ambasadoje, ir 
pas , pačius lietuvius Lenkijoje 
— vaizdas siuntoms į Lenkiją 
nėra jau taip blogas. Beveik ga
lima užtikrinti, kad padėtis te
bėra nepasikeitusi, kiek tai lie
čia dėvėtų drabužių mažas siun
tas mūsų vargo broliams lietu
viams Lenkijoje.

• Užsakant laikrašty kitam, mokama taip pat S doleriai, bet 
knygą gauna užsakytojas. Galima pasirinkti vieną iš šių knygą:

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS—TAIP PAT APDRAŪDŲ 

REIKALAIS KREIPKIS I

100 iki 500 zlotų: kuo “miela- 
širdingesnis” adresas, tuo jis 
bra^esms. Balfo adresas visų 
tėft plačiai žinėmas, ir jo kaina

Tas kelias, žinoma, kaip Bal
tijos pavyzdys, rodo, veda į vi
sišką žmonių pajungimą valsty
bei ir Į žmonių išnaudojimą 
komunistinės ekspansijos reika-

vedamajame straipsnyje taip 
pat pabrėžiama, jog Europoje 
kova už pavergtųjų tautų lais
vę nevedama visa jėga, kaip Af
rikoje. Atėjęs laikas, kada Va
karų galybės, ypač Amerika, 
Prancūzija ir Anglija, turinčios 
įsisąmoninti, jog reikia stipres
nės. negu iki šiol, jų veiklios 
pagalbos kovoje už Rytų Eu
ropos laisvę.

Tuo tarpu dar negalime pa
sakyti, kiek šios čia atpasako
tos mintys randa pritarimo at
sakinguose sluoksniuose, tačiau 
jos aiškiai liudija bundantį dė
mesį Rytų Europai. Tie, kurie 
budi lietuviškųjų reikalų sar
gyboje, turi ąkyliai stebėti šią 
raidą, kad nebūtumėm jos ap
lenkti.

Kuboje visa spauda, radijas 
ir televizija buvo nusavinta 
valstybei. Šiuo metu nebeli
ko jokio galimumo viešai reikš
ti savo nuomonę. 1959 liepos 
19 Havanoje paskelbtasis spe
cialios “apsaugos” kodeksas už
draudė kritikuoti valdžią per 
spaudą, radiją ar televiziją (str. 
149 ir 156). Už tų nuostatų lau
žymą teismai gali skirti mir
ties bausmę. Režimas yra aiš-

Dr. A. Trimakas, parašęs išsamų straipsnį ispanu kalba leidžiamam žurnalui "Revista Bal- 
tica", kurio dvi dalis jau skaitėme Darbininke, trečioje pasakoja apie spaudos, informacijos ir 
religijos padėtį Kuboje, kur komunistinė valdžia griebiasi tokių pat priemonių, kaip bolševi* 
kai Pabaltijo ir kituose kraštuose. ~

- DR. ANTANAS TRIMAKAS

pakeisti, O siuntiniams iki 2 
svarų nebuvo ir nėra muito. 
Tačiau kuo didesnis svoris, tuo 
aukštesnis muitas. Nėra abejo
nės, kad tai daroma spękiiHaęi- 
jai sustabdyti, o ne valiutai me
džioti. Mat* Lenkijoje prasidėjo 
“bobturgiai” dovanotais iš už
sienio rūbais, ir ši prekyba sie
kė milijonus zlotų..
Lietuviams Lenkijoje toji pre

kyba jau seniai buvo prie šir
dies. Visi iš visur prašo, gau
na daug, aišku, neša parduoti. 
Mums žinoma, kad dėl to yra 
daug nukentėjusių. Tačiau pra
šytojų vis atsiranda. Kartais- 
ant Balfo stalo tą pat dieną į- 
vairiais kryžkeliais (per Drau
gą, L. Enciklopediją, L. Konsu
latą ir pan.) ateina net penki 
to paties asmens ir to pat tu
rinio laiškai. -
T įdomu; kad Lenkijoje gėra- 

receptų fr įteikiamos be muito, darių JAV adresai pardavinė-

Pranas ir Elzbieta Česnai 
minėjo savo auksinę vedybinio 
gyvenimo sukaktį lapkričio 6. 
Tą dieną 10 vai. šv. Alfonso 
bažnyčioje buvo padėkos mi
šios. česnai daugelį metų da
lyvavo įvairiuose parapijos pa
rengimuose ir lietuviškame vei
kime. Gražiai išauklėjo savo 
dukras ir sūnų Praną. Po mi
šių jų šeimai, giminėm iš kitų 
miestų, pažįstamiem buvo pie
tūs Toli House svetainėje, kur 
kartu su sukaktuvininkais visi

1600 Fleet Street 
BALTIMORE 31. MD. 

Dlokens 2-4240

Pasinaudikite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavnsios firmos, siunčiančios 
siuntinius j SSSR ir LIETUVĄ, patarnavimu

nizmo, o taip pat nurodo, ko
kioje padėtyje šiuo metu yra 
katalikų bažnyčia 
Laiške sakoma:

“Katalikybė ir
atsiremia i dvi

Altoriaus ir rožančiaus mo
terys sekmadienį, lapkričio 20, 
dalyvaus 8:36 mišiose šv. Al
fonso bažnyčioje. Po mišių pa
rapijos salėje turės metinį su
sirinkimą ir pasisvečiavimą. Vi- 

pasilinksmino. P. ir E> čes- narės raginamos dalyvauti tremti arba patys pasišalino, 
nams tinkime ilgiausių metų, parengime. E 16 Havanoje leidžiamų

dienraščių be'iko vos 3 ne val
džios kontrolėje, ir tai grynai 
ūkinės informacijos leidiniai. 
Vieno iš žymiausių Kubos dien- 
rašnų Bohemta redaktorius Mi- 
gue! Angel Ouevedo pasislėpė 
1950 liepos 20 Venezuelos am- 
kaaadre ir iš ten pasiuntė pro- 
tosss ' ast u. nurodydamas, kad 
L a’;, o revoaucija buvo išduota 
Ik ai. Vaitui žuvo 20,000 ku-

jami, ir kainos svyruoja nuo viškų maldaknygių, rožančių,’! 
...-- - —■ katekizmų. Deja, viskas žuvo^

kelyje, pagal kažkokią Ženevos 
konferencijų Dėta ir į rūbų pa«| 
kietokus; tais atvejais knyge*ės| 
ir devodonalai buvo išimti,

~____ __ _ ___ ___ __ Maistas te nauji dalykai kartais ir visa siunta dingdavo. 1
nių betaviams į Lenkiją, pana- I—įta wmms tvirtina (ięrę 11 Maisto siuntos bei naujų daik Antireliginė literatūra (gana
**••*■i-*.; Z 8^2 ~ tų įr rūbų siuntos visada bu- daug jos siunčiama iš Lietuvos*

vo labai apmuitinamos. Beveik į Lenkiją), neutralaus pobūdžio s 
taip pat^taap j Sov. Rusiją, dalykai jpraeina. T. ip pai vaM 
Pvz., naujas laikrodukas išpirk- žomos bet kurios siuntbs ir net" 
ti Lenkijos muitinėja kaštuoja laiškai kunigams į Lenkiją.
apie 600 zlotų. Visa mokytojo Galima tvirtint. ...u mažoms 
vieno mėnesio alga. Todėl JAV individualioms Ša’.p > . luatoms 
yra daug agentūrų, kurios mui- draudžiamųjų muit. beveik nė

ra, todėl Balfas visu spartumu 
jas ir toliau siur.čis. Kažkokių 
naujų muitų nėra, oet vargo tai 
labai ir labai daug. Sudėjus ke
lis prašymus dailiau, gauni tie
siog baisų gyvenimo Lenkijoje 
vaizdą. Vokietijoje gyvenan
tiems žymiaT geriau. Todėl Bal
tas ne tik siunčia individualias 
siuntas lietuviams Lenkijoje, 
bet mano jas dar padvigubinti.

V. — (Forest Parkway stotis)
Tel. Hlckory 1-5220

WILLIAM J. DRAKE

Parapijos vakarienė bus sek- Viktorija Šapokienė, senos 
madienį, lapkričio 13, šv. Al- kartos lietuvė, po ilgos ligos 
fonso mokyklos salėje. Pradžia mirė spalio 28 savo namuose 
5 vai. Skanius valgius turi pa- 
ruošusios pasišventusios mote
rys, švento Vardo vyrai attiko 
sunkesnius darbus. Po vakarie
nės šokiams gros geras orkest
ras; Bilietus bus galima įsigyti 
prie parapijos mokyklos durų.

Jonas Jonaitis (Unitas), pasi
žymėjęs futbolistas Baltimorės 
Colts komandoje, per paskuti
nes rungtynes pasižymėjo savo 
geru žaidimu. Visi Baltimorės 
sportininkai džiaugiasi savo lie
tuvio geru pasirodymu sporto 
aikštėje.

Žalgirio mūšio minėjimo ruo
šia Baltimorės Lietuvių Bend
ruomenės skyrius lapkričio 19, 
šeštadienį, lietuvių svetainės di
džiojoje salėje. Pradžia 7 vai. 
Programoje dalyvaus solistas ba 
ritonas Arnoldas Voketaitis iš 
New Yorko, Baltimorės pasižy
mėjusi tautinių šokių grupė. 
Paskaitą skaitys prof. Antanas 
Skučas iš Scranton, Pa. Visi lie-

Vaistai
Balfas siuntė ir tebesiunčia 

labai daug vaistų į Lenkiją. 
Pradžioje siuntinėta kiekvie
nam prašančiam. Pastebėjus, 
kad prasidėjo gydymas' pagal 
“kūmučių patarimą”, Balfas, o 
ne Lenkijos muitinė, pradėjo 
reikalauti receptų. Dabar tie 
receptai gaunami (Lenkijoje re
ceptai lengvai duodami, tik dak
tarių labai lupa). Nauji nuosta
tai visai neliečia vaistų siuntų, 
kurios ir dabar įlęidžiamos,Jįe

F. Kozlovas, partijos centro 
komiteto sekretorius, kalboje 
lapkričio 7 pranešė, kad šieme
tinis derlius toks pat kaip per
nai. Geriausias pačioje Rusijo
je. Menkas Kazachstane ir Uk
rainoje. Menkesnis nei per
nai. Kaltas blogas oras. Pernai 
buvo apkaltinti partijos parei-

(Atkdta iš 3 psL) 
kam uoliai pritariant, daroma 
galas kolonializmui.
* Pasmerkdamas vokiečių tau

tos vardu praeityje vestosios 
politikos klaidas, W. Kraft sa
ko: “Mės pripažįstam visom 
šiom tautom teisę į laisvę ir 
apsisprendimą. Laisvajame pa
saulyje, o taip pat mūsų sąjun
ginėje respublikoje gyvenantys 
tų tautų nariai turi teisę veik
ti už savo ir visų tautų apsi
sprendimo laisvę”.

Hamburg St. Gedulingos mišios 
buvo aukojamos iiž jos vėlę šv. 
Alfonso bažnyčioje lapkričio 3. 
Palaidota Holy Redeemer kapi
nėse. Liko nuliūdusios dukros 
Patricija ir Viktorija ir nuliū
dęs sūnus Jurgis.

Back to God. Amerikos Legio
no lietuvių postas 154 ir jų pa- 
gelbininkės kartu su Karo Mo
terimis ir Ramovėnais dalyvau
ja mišiose šv. Alfonso bažnyčio
je 8:30 sekmadienį, lapkričio 
20. Visi legiono nariai ragina
mi susirinkti prie parapijos mo
kyklos prieš mišias ir kartu ei
ti į bažnyčią su vėliavomis, 
šiuo žygiu legionieriai skatina 
savo kaimynus ir kitus Ameri
kos piliečius garbinti Dievą sa
vo bažnyčiose ir sugrąžinti Die
vą į asmeninį bei visuomeninį 
žmonių gyvenimą. Jau eilę me
tų mūsų lietuviai legionieriai 
dalyvauja tose mišiose.

Jonas Obelinis

BBOOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Aveme. Tel IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J. — 312 Market St- TeL BU 2-2452 ir MI 2-1681. BOwlmg Green 9-6992 
• Per mūsų firmą MmaSiaini stuntbiial paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami 
vietoje — mOsų Įstaigose, gavėjas nieko nemoka. • Prie firmos {staigų yra krautuvės, kuriose galite gauti 
(vairiausių prekių • Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%.

Įstaigos ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 iki 6 v., Seitad. ir sekmad. nuo 9 iki 4 vai. vak.

Pavergtųjų Baltijos kraštų 
tragiškas likimas įspėja laisvą
sias pietų Amerikos tautas ne
pasiduoti komunistinėms pink
lėms, bet jungtis vieningai ko
vai už tautų laisvę, taiką, socia
linį teisingumą, pagrbą žmo
gui ir už jo gerovę.

žūnus, panaudodama teroristi
nes policines priemones prieš 
gyventojus.

“Mes smerkiame komunizmą 
dar ir todėl, kad jis paverčia 
žmones valstybės vergais”.

Savaime aišku, kad tuoj po 
šio laiško paskelbimo Castro 
režimas nutraukė religinių pro
gramų transliacijas per radiją 
ir televiziją. Radijo programų 
pakeitimas skaudžiai palietė ei
linius Kubos gyventojus, kurių 
70 proc. nemoka nei rašyti 
nei skaityti.

Privatus turtas nusavinamas. 
Paskutiniomis žiniomis yra nu
savintos visos žymesnės pre
kybos ir pramonės įmonės. 
Anksčiau buvo nusavintos ame
rikiečių, dabar ir kubiečių į- 
monės; tai žingsnis į ūkio su
kolektyvinimą.

vysčiusius kraštus, bet taip pat 
padėti išeiviams, ypač kultūros 
srityje, kad užsieny gimęs jau
nimas galėtų pavaduoti ir vy
resniuosius ir neužmirštų tėvų 
kalbos. Todėl įvairios tautinės 
emigrantų grupės turinčios pa
ruošti planus, koks joms tin
kamesnis sprendimas galėtų bū
ti surastas, “šie žmonės ir jų 
vaikai turi būti išlaikyti jų tau
tybėms. Mes turim jiems pa
dėti”. Autoriaus žodžiais, toks 
būtų pirmas konkretus Vokieti
jos įnašas kovoje už pavergtų- 

Latkas pradėti remti jų tautų apsisprendimo teisę, 
Pąsinaudodamas žinomu Mar- nes tai bendra kova.

kso posakiu, autorius teigia, To paties minėtojo žurnalo 
jog Sovietų diplomatinis pra
našumas glūdi Sovietų neišmin
tingume ir bailume. Dabartinė 
padėtis Rytų Europoje susida
riusi ne be vokiečių kaltės, to
dėl jiems tenkanti atsakomybė 
už tautų likimą ir už jų atsto
vus, kurie kaip pabėgėliai tarp 
jų gyvena, “šie žmonės gyve
na tarp mūsų, nes jie stojo už 
savo tautų laisvę ir tikėjo, kad 
ta laisvės diena ateis. Jie pri
klauso savo elitui, nes nenusi
lenkė smurtui. Jie prisiėmė sun
kų tremties tikimą, kad čia lais
vai galėtų dirbti savo kaštui. 
Mes turime jiems pareikšti sa
vo pagarbą. Jie mūsų sąjungi
ninkai atremiant komunizmą”.

Vokiečiai esą įpareigoti rem
ti ne tik silpnai ūkiškai išsi-

Išdėstytieji faktai rodo, kad 
Kuboje esamoji padėtis mažai 
kuo besiskirta nuo gyvenimo 
sąlygų komunistų valdomuose 
kraštuose. Žymiausias komunis
tų vadas Kuboje Ch. Guevara 
1960 liepos 28 tai patvirtino 
pietų Amerikos jaunimo kon
grese. Jis pareiškė, kad

“Kubos revoliucija yra mark
sistinė. Ji surado kelią, kurį 
nutiesė Marksas".

tuviai, kviečiami dalyvauti mi
nėjime. ; *

Stebuklingo medaliko iškil
minga novena prasideda šv. Al
fonso bažnyčioje lapkričio 14 
ir pasibaigs lapkričio 22. Kiek
vienais metais šią noveną lan
ko maldininkai ne tik iš Balti
morės, bet ir iš jos priemies
čių. Du misijonieriai sakys pa
mokslus.

šv. Alfonso bažnyčios vidaus 
atnaujinimas vyksta pagal nu
statytą planą. Darbininkai dir
ba naktimis. Tikimasi, kad dar
bas bus baigtas prieš Kalėdas. 'įjgį pasisakęs už komunizmo

gynimą. Laikraščiai; kurie drįso 
nurodyti komunistinės infil
tracijos pavojų, buvo konfiskuo
ti. UžšienioJt^jesšsomcientai, ku
rie nepalankiai pasisakė apie re 
žūna, buvo taip pat suimti, iš-

komunizmas 
diametraliai

priešingas žmogaus ir pasaulio 
sampratas. Tos sampratos yra 
nesutaikomos.

“Mes smerkiame komunizmą 
todėl; kad jis yra iš esmės ma
terialistinis ir ateistinis, o taip 
pat todėl, kad vyriausybės, ku
rios palaiko komunizmą, yra 
pikčiausi Bažnyčios priešai, ko
kius tik žmonija savo istorijo
je yra turėjusi.

“Mes smerkiame komunizmą, jams 
kaip sistemą, kuri brutaliai yra 
paneigusi visas žmogaus teises ..............................
ir įsteigusi diktatūrinius re- Ir sov'etin® kolonialinė siste

ma, tautų pavergimas, nuolati
nė karo grėsmė, kalėjimai ir 
prievartos darbai.

PRENUMERATOS PAFIGINIMU IR DOVANOM
• DARBININKĄ, užsakant nuo dabar Ugi 1961 metų pabaigos 

prenumerata skaitoma tik S doleriai ir duodama priedo viena iš 
žemiau išvardintų knygų (pasirenkama užsakytojo)»

Dr. A. Maceina SAULES GIESME. LIETUVIŲ ARCHYVAS - 
BoMevizmo metai. Arkivysk. Jr Skvireckas LEKCIJOS IR EVAN
GELIJOS. Arktvysk. Pr. BOCys — MARUOS AI*SIREI6KIMAI 
LIURDE, Guareschi DON KAMELIAUS MAŽASIS PASAULIS (I 
dalis). J. Gailius SUSITIKIMAS, PM. Pr. Juras PRANAŠYSTES 
APIE PASAULIO PABAIGĄ, Dr. Gaida MILŽINAS. DIDVY
RIS ŠVENTASIS. Dr. J. Girnius 1LATSV® IR BOTTS. O 
lUrden DŠIAUGKIS GYVENIMU Ma:k Twain PRINCAS IR 
ELGETA, A. Giedrius TĖVŲ PASAKOS.

z . • -
Prašau siųsti DARBININKĄ

; o stočių likimas yra vi
ii . i panašus. Radijo stotys 
r.u .t- tos ir paverstos Castro 
ta. i os Mr komunizmo propa- 
gi v Iš visų nusavintųjų ra
di ū ctsčiu 1960 vasario mėn. 
s>: ,:a Fiente Independente
c c i r.iscras Libres, kurio ži- 
r. a šiuo metu visos Ku- 
L j > stotys.

RELIGINĖ PADĖTIS
U j boję yra pablogėjusi. Ku- 

bc> z kivyskupų ir vyskupų 
IšS) rugpiučio 7 bažnyčiose 
pei-kaityias ganytojiškas laiš
kas aiškiai pavaizduoja skirtu
mą tarp katalikybės ir komu-

2240 Prote—or 
CLEVELAND 13, OHIO 

SUpeHor 1-1164

78 Becsnd Avenue^ 
NEW YORK 3. N. Y.
- ORegon 4-1540

W7 8a. Vermo«t Ave^ 
LOS ANGELES 4. CALIF.

DUnktrk 5-6590

11601 Jos. Campau Avė, 
DETROIT 12. MICH. 
TOwmemf 8-0290

93Z North 7th Street 
PHILADELPHIA 23. PA.

WAmut 3-1747

1241 N. AMUand Avė. 
CHICAOO tt, ILU 

<• HUmboR 6-2818

643-47 Albany Avenue 
HARTFORD 4, CONN.

CHapel 7-5164

46 Whitehead Avė. 
SOUTH R1VER. N. J. 

CLtfford 7-6320

109 Burnet Park Drive 
SVRACUSE. N. v.

GRaoit 8-6435



PRANAS GRU6AS pasitinka savo žmoną ir dukterį ldlewiide aeodrome. Nuotr. V. Maželio.

Bristol LUd-

1960 M. LAPKRIČIO 19-20 D. D

Tel M V 3-2W$gimnazijai nuolatinę paramą
VACYS STEPONUšf Yra vilčių tokia parama gauti

galiau žmonai ir dukrai buvo 
duotas leidimas išvykti. Lietu
voje paskutiniu laiku jos gyve
no Vievyje, kur ji buvo moky
toja. Iš Vievio išvyko Į Mas
kvą, kur išbuvo apie porą sa
vaičių, kol visi dokumentai bu
vo galutinai sutvarkyti. Iš Mas
kvos per Paryžių atskrido į 
Ameriką.

papročiai, kalba, kultūra — neĮi 
rusiška. Lietuvių tauta nuose^ 
novės laikų mėgo laisvę, dėl jos 
kovojo ir gyventojai didžiavo
si savo vadais; kurių turėjo
me garsių ir kurie leido pasi
rinkti daug laisvesnį gyvenimą, 
negu dabar Lietuvai yra pa
diktuotas. : i

Pareiškiu, kad ALR Katali

------------ ANTANAS GAILIUS r----- ’--------- ?------ - . j---------  

su žmona B Uotwųs, Andrtoįavo, vylia 29 skauty koncerto E1L 
pyvonimus po sovietine valdžia.. Praėjusi kartą skaitėme pirmąją 
> dalyje jis nusako Lietuvoje maisto kainas, pinigu nuvertinimą,

ALR Katalikę Federacijos 
Valdybos Pirmininkas

— Vasario 16 gimnazijos rei
kalais Vokietijos krašto valdyk 
bos vicepirm. dr. P. Rėklaitis 
lankėsi Stuttgarte pabėgėlių mi
nisterijoje. norėdamas gauti

na Rubin, moterų gildos pir
mininkė įteikė dvi stipendijas: 
Juozui Stadalnikui ir Dianai

Komunistai didelį dėmesį 
kreipė | mdĘddfimb amžiaus 
vaikų aiiHėjimą, tikriau pasa
kius, jų sukOmnaištBBhną. Mo
kytojai yra verčiami priklausy- - 
ti komuidstų partijai Jie negali 
viešai lankyti bažnyčios, klebo
nijos. Kunigo aplankymas mo
kytojui sudarytų didelių nema
lonumų, jis galėtų netekti tat 
nybos.

Mokyklos yra praplėstos, bet 
griežtoje komunistų priežiūro
je. Pradedant šešta klase, ant
rus metus palikti toje pačioje 
klasėje nebeleidžiama. Toks 
moksleivis turi eiti dirbti. Bai
gusieji gimnaziją turi dvejus 
metus atidirbti kolchoze arba 
fabrike. Taigi, kada kalbama 
apie nemokamą mokslą, reikia 
žinoti, kad jisai kartais pasibai
gia moksleivio atsiradimu Ka
zachstane.

Tėvai, kiek galėdami, bando 
vaikus- atitolinti nuo - prievar
taujamo stojimo į komjaunuo
lių organizaciją, bet dėl dide
lio spaudimo sunku atsispirti.

Andriejavo ligoninei patal
pas parūpino atimdami klebo 
nijos pastatą be jokio atlygini
mo. Gydymas nemokamas, bet 
reikia užsimokėti už vaistus, ku
rių gauti labai sunku. Daugiau
sia pasirūpinama juodoje rinko-

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

IŠKILMINGAS MINĖJIMAS

— Balto dešimtasis jubilė- 
jinis seimas bus Chicagoje lap
kričio 25 - 27 Jaunimo Centre, 
5620 So. Claremont Avė. Visi 
atstovai bus aprūpinti maistu 
ir nakvyne. Tuo reikalu prašo
ma iš anksto rašyti K. Bružui, 
10734 Ebenhart Avė., Chicago 
26, 111., arba skambinti tele
fonu IN 8-6189. -Lapkričio 25 
d. 12 vai. bus registracija, lap
kričio 26 — posėdžiai ir vaka-

-- Norėtųsi tų komunistuojan
čių, kurie xiar save lietuviais 
tebevadina, paklausti, nejaugi 
jie džiaugiasi kitų lietuvių ir 
net savo giminaičių išbarstytais 
Rusijos gilumoje kaulais už nu
sikaltimus, kurie laisvuose kraš
tuose net nesuprantami, kaip 
meilė ir prisirišimas prie savo 
gimtojo sodžiaus, savo ūkio, sa
vo namų? Lietuvoje ūkininkas 
nebuvo koks turtuolis. Nejaugi 
jiem sukelia pasigėrėjimą žiau 
iriausiu būdu komunistų nukan
kintųjų pralietas kraujas? Ne
jaugi- jie užtaria tuos enkave
distus, kurie tiek dpug nekal
tų brolių badu išmarino^ Rusi
jos kalėjimuose? Jeigu ne, jei
gu tik dėl tikybos, tai tu, lie
tuvi, apsirinki, nes komunizmui 
neužtenka netikėti: jis nori ta
vo vergiško darbo, o toks dar
bas yra skriaudimas savo arti
mo.

Matutis su „ i •* . - r,, t.Kronkaitytei. Klebonas pagyre 
moterų gildą už susirūpinimą

je, 520 S. Michigan Avė. Lap
kričio 27 — pamaldos šv. Kry
žiaus bažnyčioje. Pamaldų me
tu _giedos Dainavos ansamblis. 
Skyriai prašome gausiai atsiųs
ti savo atstovus ir numatyti 
kandidatus į Baifo direktorius.

— Connecticut provincijos 
Kunigų Vienybės naują valdy
bą sudaro pirm. kun. J. Matu
tis, vicepirm. kun. J. Vilčiaus- 
kas, sekr. kun. J. Rikteraitis, 
ižd. kun. Br. Benesevičius. Lap
kričio 15 šaukiamas bendras 
susirinkimas su Bostono provin
cijos nariais. Susirinkimas į- 
vyks Marianapoly.

_ Spl._ SL Citvaras;atvykęs" 
iš Amerikos su Dono Kazokų 
choru, dainuoja Vakarų Vokie
tijoje.

— Suomijoje pora dienraš
čių paminėjo prof. dr. Kazio 
Pakšto mirtį. Priminė jo san
tykius su suomiais.

—Dail. Jonas Šileika, su
laukęs 77 metų, spalio 27 mirė 
Kaune. Prieš mirtį sunkiai sir
go. Buvo kilęs iš Jadagonių kai
mo, Šakių apskr. Jaunas atvy
kęs į JAV, kur mokėsi meno, 
bet 1915 grįžo Lietuvon. Pas
kutiniu laiku gyveno iš pensi
jos. Prieš tai profesoriavo Vil
niaus dailės akademijoje. Palai
dotas spalio 29 Kaune.

Sunku pasakyti, ar man dar 
teks pamatyti nepriklausomą 
Lietuvą, bet darykime viską, 
kad mūsų broliai būtų išlais
vinti, o jie tos dienos labai lau
kia. Visiem, nuoširdžiai dirban
tiem Lietuvos vadavimo ir kul
tūrinimo darbą, linkiu ilgiausių 
metų, nepamirškite Lietuvoje 
pasilikusių.

parapijos jaunimu.
Vakarienė praėjo tikrai ge

roje nuotaikoje. Verti pagirti 
visi komiteto nariai: kun. Jonas 
Rikteraitis, Charles Dėkas, Ar- 
chie Reede, Vincas Silks, J. 
Girdauskas, Michael Dėkas, Jo- 
seph Belcher, Stephen Vas, 
John Markewicz. šeimininkių 
priešakyje buvo Helen Adasu- 
nas. Šv. Vardo draugijos vyrai 
ir CYO nariai padėjo prie sta
lu. N. H.

cagoje. Vasarą panašios varžy
bos bus Detroite.

New Yorko — New Jersey 
apskrities susirinkimas šaukia
mas gruodžio 4 Patersone, N.J.

Jaunę j ę vyčiu stovykla ren
giama kitais metais rugpiūčio 
13 - 19 Dainavos stovykloje.

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU
VES. S AI ES PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

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 dalyje: . '

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

Žodis atskalūnam
< Baigdamas norėčiau kreiptis 
į lietuvių tautos atskalūnus, 
primindamas, kad lietuvių tau
tos vystymasis nieko bendro ne-

Privatiems namams žemę pa
skirsto valdžia, medžiagai pirk
tis ir statybos brigadieriams 
apmokėti galima gauti pasko
lą. Kyšiai ten visur madoje/ 
todėl norint gauti 'brigadierių 
— statybininkų geresnio dar
bo, žmonės duoda kyšius. Sta
tyba vykdoma brigados staty
tojų. bet stato tik iki gegnių, 
o toliau yra savininko reikalas. 
Garantuoti, ar tie namukai tik
rai pasiliks statytojo nuosavy 
bė. sunku, nes 1944 padalin
toji bežemiams žemė irgi buvo 
pažadėta amžinai, o truko tik 
porą metų, kol viskas buvo pri
jungta prie kolchozų.

Gandų yra visokių, bet pas
kutinieji. kurie sklinda apie 
bendrą virtuvę, labiausiai jau
dina mūsų tautiečius. Aš dau
giau nebekalbėsiu, nes spaudo
je, kaip Drauge, Dirvoje, Dar
bininke ir kitoje nekomunisti
nėje pasirodantieji straipsniai 
apie mūsų pavergtą tėvynę ir 
jos gyventojų padėti yra visai 
tikslūs ir išsamūs. Todėl para
ginčiau jų nepalikti neperskai
čius.

Jaunųjų suvažiavimas įvyksta 
š. m. lapkričio 19 Detroite.

Naujų narių vajus skelbia
mas sausio — kovo mėn. Visi 
valdybos nariai skatinami į tai 
atkreipti dėmesį.

Metinis Lietuvos vyčių sei- 
mas_ivyksta kitais metais rug
piūčio 24-27 Clevelande.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Jokūbas Stukas, centro valdy

bos pirm, kultūros reikalams, 
gamina lietuvių kalbos plokš
teles. Taip pat bus parūpintos 
ir reikalingos knygos besimo
kantiems lietuvių kalbos.

Vidurinių vakarų Sporto var
toti su rusais. Lietuvių tautos žybos bus gegužės 27 ir 28 Chi-

Kaunas yra Lietuvos tvirto
vė, kur kartas nuo karto vis 
pasireiškia lietuvių pasiprieši
nimas okupantam. Paskutinis 
toks pasipriešinimas buvo dar 
šiais metais, bet gaila, kad 
smulkmenų man neteko sužino
ti. Papasakojo, užsiminė trum
pai tik prieš apleidžiant tą 
kraštą.

Skolini 100, o gauni 1
Paskolų lakštai visokiais bū

dais buvo verčiami pirkti, nu
statant jų kiekį pagal iššnipi- 
nėtą žmogaus pajėgumą ir tu
rimas santaupas. Kolchozinin- 
kas iš savo 60 arų žemės tu
rėjo išpirkti iki 400 rublių lakš
tų. Toks pinigų atėmifnas bu
vo vykdomas iki 1957 mėtų pa
baigos. Nuo tų pačių metų vi
sų paskolų grąžinimo laikas bu
vo pratęstas 20 metų. Visos 
tos paskolos dar nesudarytų 
tokie/blogovaizdo, -jei nežino
tume, kad jau po karo rublis 
buvo sumažintas dešimčia kar 
tų. Valstybei paskolintų pini
gų suma tuo būdu sumažėjo 
dešimčia kartų. Dabar vėl 10 
kartų'sumažinama rublio vertė, 
ir paskolos dar sumažės dešim
čia kartų: Vadinasi, jei kas yra 
skolinęs 100, tegauna 1: Jei 
kada ir išmokės žmonėm tas 
paskolas, nelabai kas beliks.

Statyba yra atkutusi. Komu
nistai iš to daro didelę propa
gandą. Bet reikia prisiminti, kad 
Lietuva po šio karo buvo atly
ginta pralaimėjusių valstybių 
už padarytus karo nuostolius, 
įskaitant ir privačią nuosavybę, 
statyba galėjo būti keleriopai 
pažangesnė ir geresnė. Priva
tūs žmonės už nuostolius ne
buvo atlyginti, bet buvo parei
kalauta patiekti nuostolių sąra-

Žalgirio mūšio minėjimas

Liet. Bendruomenės New Ha- 
veno skyriaus valdyba rengia 
didžiuli vakarą, kuris savo spe
cialia programa bus ir Žalgirio 
mūšio paminėjimas. Programo
je numatoma: trumpa paskaita 
apie Žalgirio mūšį, pritaikintos 
tai progai deklamacijos, šešta
dieninės lituanistikos mokyklos 
vaikų vaidinimas, tautiniai šo
kiai, muzika bei dainos. Veiks 
bufetas, kurio šeimininkės ke
tina nustebinti svečius pareng
tų valgių įvairumu, puikiu pa
tarnavimu ir prieinamomis kai
nomis.- Visa tai bus lapkričio 
20. sekmadienį, 5 vai. popiet 
lietuvių šv. Kazimiero parapijos 
salėje, 339 Greene St. Įėjimas 
tik 1 dol. Moksleiviams pusė 
kainos. Bilietai jau gaunami 
pas valdybos pirmininką A. 
Gruzdį bei kitus valdybos na
rius bei platintojus. Visas šio 
parengimo pelnas skiriamas 
šeštadieninei lituanistikos mo
kyklai paremti. Visi New Ha- 
veno ir apylinkių lietuviai ma
loniai kviečiami savo atsilan- 
kvmu paremti ši. gražų tikslą.

S. H.

ras. Gražios apylinkės pasi
vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
Tik 15 mylių nuo Waterbury, 
Conn. Išlaikymas tik apie 100 
dol. mėnesiui. Adresas: Bernice 
Blekis, Old Town Farm, Terry-

Lapkričio 7 vakare į Idlewild 
aerodromą Air France lėktuvu 
iš Lietuvos -atskrido Prano Gru
šo žmona Marija ir duktė Mil
da, 18 metų.

Pranas Grušas nuo savo šei
mos atsiskyrė 1944, kai karo 
audros buvo nublokštas į Vo
kietiją. Iš ten atkeliavo į A- 
meriką. Gavęs Amerikos piliety
bę, pradėjo rūpintis atsiimti sa
vo šeimą iš Lietuvos. Susirišo 
su New Yorko advokatu Mac- 
Duffy, kuris jau yra padėjęs 
nevienam atsikviesti savo šei
mos narius..,Prano Grušo rei
kalu advokatas kalbėjosi su vi
ceprezidentu Nixonu, kai jis 
praeitais metais vyko į Sovietų 
Sąjungą. Gi viceprezidentas kal
bėjo su pačiu Chruščiovu. Pa

vergėjas, turbūt, prisidengda
mas keliais sunkvežimiais, ku
riais po darbo dienos buvo leis
ta naudotis statybos medžiagai 
parvežti.

Pasipriešinimas Kaune
Iki 1949 metų stipriai veiku

sieji partizanai buvo sunaikin
ti ir apie jų veiklą nebegirdė
ti. Teko išgirsti, kad Ukraino
je partizaninis veikimas nėra 
palaužtas.

Maisto kainos
Didesniuose miestuose mais

to gaunama lengviau, bet ma
žesniuose kai kada pritrūksta. 
Maisto produktų kainos tokios: 
sviesto kg. 28 rb., kiauliena 
16 rb., veršiena 12 rb., lašiniai 
nuo 30 iki 35 rb., silkių kg. 
iki 14 rb. miltų kg. nuo 2.60 
iki 4 rublių, kiaušinių, dešimtis 
iki 12 rb. Sunkiausiai suranda
mas karvei pašaras, nes paša
ro pardavimas ir pirkimas yra 
suvaržytas.

kų Federacija nieko bendro ne
turi su Lietuvių Katalikų Są
jūdžiu už Nixon - Lodge ir kad 
rinkimų išvakarėse išsiuntinėti 
lapeliai yra be ALR Katalikų 
Federacijos Valdybos žinios.

Pranas Grušas, Lietuvoje bu
vęs mokytoju, vėliau Vokietijo
je ir-Amerikoje Studijavęs ma
tematiką ir ją baigęs, anksčiau 
gyveno Brooklyne, vėliau kaip 
matematikas dirbo Syracuse, 
N. Y. ir kitur. Paskutiniu lai
ku dirba Washingtone IBM ben
drovėje, kuri keletai mėnesių 
pasiuntė jį į Kaliforniją, į San 
Jose. Ten jis ir gavo žinią, 
kad atvyksta žmona. Atskubė
jo lėktuvu į New Yorką pasi
tikti savo šeimos. Ta proga bu
vo apsilankęs į Darbininko re
dakciją.

Spalio 30 šv. Kazimiero lie- Aerodrome atvykstančias pa- 
tuvių bažnyčioje buvo paminė- sitiko keletas lietuvių ir advo- 
ta Kristaus Karaliaus šventė, katas MacDuffy. Viešnios atvy- 
Kun. Juozas Matutis, klebonas, ko gana pavargusios, tad ki-
atlaikė sumą 10:15 vai., o kun. tos dienos vakare išskrido į
Jonas Rikteraitis pasakė pritai- San Francisco. (J.)
kintą pamokslą. Vakare parapi
jos svetainėje įvyko parapijos 
vakarienė.* Dalyvavo virš 300 
žmonių. Visų nuotaika buvo kuo 
geriausia. Kun. 
jam būdingu humoru prajuoki
no žmones ir toliau labai gra
žiai jungė tos dienos šventę 
su vakariene. Pranešė, kad ki
tais metais, minint birželio bai
siuosius trėmimus Lietuvoje, 
prie bažnyčios bus pastatytas 
kryžius, kuris bus ne tik praei
nantiems ženklas, kad čia yra 
mažas Lietuvos kampelis, bet 
taip pat padėkos ženklas kritu- 
siem už JAV ir Lietuvos ne
priklausomybę.

Kun. Juozas Juškevičius, at
vykęs iš Bridgeporto, perdavė 
tos kolonijos lietuvių sveikini
mus. Antanas Gruzdys, pirmi
ninkas, parapiečių vardu svei
kino kleboną ir gyrė ateities 
planus. Miss Leonore Styra juo
kingai šoko solo, Robertas Boc- 
ci ir Ronaldas Miller grojo a- 
kordeono duetus. Labai jautriai 
visi sutiko berniukų ir mergai
čių tautinius šokius, kuriuos 
paruošė p. Strimaitienė ir Li
na Mikalavičiūtė. Mrs. Marijo-

Paterson, N. J.
1960 lapkričio 7 d

Kaip su Klaipėdos bažnyčia?
Bažnyčios lankymas kolchozo 

darbininkam ir senesnio am
žiaus žmonėm galimas, o tar
nautojam ir mokytojam nelei
džiama. Tikintieji tarnautojai 
atlieka savo pareigas nuvykda- 
mi į kitas vietoves, kur jų ne
pažįsta. Pasitaiko ir taip, kad 
per komunistines šventes, kada 
būna eisenos ir kalbos, tarnau
tojų šeimos krikštija savo vai
kus, surengia vakarienę, pri
sidengdamos ta švente.

Kalbos pie Klaipėdos bažny
čios statybą ir duodamą pagal
bą nublunka, prisiminus komu
nistų atimtas bažnyčias, bažny
čių turtą, žemes ir k. Kiek 
mums yra žinoma, pašventini
mui nustatytas laikas yra pra
ėjęs, nors statybos darbai jau 
baigti. Taigi ir čia deda savo 
ranką komunistinis Lietuvos

New Haven, Conn.
Kristaus Karaliaus šventė iškil
mingai paminėta.

Sekmadienį, lapkričio 20 d. II vai.:
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

DĖMESIO!
Kas neturi kur ramiai leis

ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
į 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-

ville, Conn. Tel. 
low 2-5113.

— Prel. M. Krupavičiaus 75 
metų amžiaus sukaktis buvo 
plačiai paminėta lietuvių laik
raščių visame pasaulyje. Prela
to amžiaus sukakti taip pat pri
siminė suomių spauda.



Lietuviškų produktų:
T " 7 DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVfiMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

We take all orders special price for Weddings and Parties
In Bayside L.I. N.Y. Catholic mother į 340 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. Tel. Stagg 2-4329

WILL CARE FOR CHILDREN
< of working mothers

Private home. Reasonable prices. 
Excellent Care. Inspection invited. 

BA 4-4978

Išsinešdino sy dovana
Vokietijos viename 

jė (Schammelsdorfe) buvo 
liamos vestuvės. Puoton atėjo 
svečias; Įteikė jauniesiem savo

lo. Tiktai bevalgydamas Ir be 
gerdamas pastebėjo, kad jam 
visi nepažįstami. Atsikėlė nuo 
stalo, atsiėmė dovaną ir išėjo. 
Pasirodė, buvo pataikęs ne į 
tas vestuves^

Medžiotojas pagyrūnas
Švedijoje viename medžioto

jų klube šaulys pasigyrė, kad 
vienu atveju nupliekęs dešim
tį elnių. Niekas tam netikėjo. 
Kai visi sutarė apžiūrėti tą vie
tą, prisistatė lapiai, kurie gyve
na iš elnių ganymo. Tas medžio
tojas buvo įsisukęs į elnių ban
dą. Už savo medžionę sumokė
jo baudos 500 dol.

Nusisukimas nuo kultūros - 
- Seniau butus šluodavom šluo
tom ir šluostydavom mazgotėm. 
Dabar visa nešvara ištraukia
ma siurbliais. Tai pažanga! Bet, 
antai, brangiam Prancūzijos 
viešbuty (Divonne — Les Bai- 
nes) “Hotel du Golf’ vėl grįž
ta prie šluotų ir mazgočių. 
Siurbliai trukdo ramybę vieš
buty.

Negalimas daiktas!
Yra toks garsus prancūzų 

dailininkas Pablo Picasso. ku
ris savo metu buvo užsimintas 
net lietuviškoje “nuosmukio de
klaracijoje". Ar jo paveikslai 
nusmukę ar ne. tesprendžia spe 
cialistai menininkai. Tačiau 
apie vieną Picasso paveikslą 
“Ieva ir nuodėmė” prancūzų 
kritikas Delormes parašė: “Jei 
Picasso mano, kad Ieva bti^o 
tokia, kaip jis pavaizdavo, tai 
nuodėmei pagundos negalėjo 
būti’\

Proletarės ...
Italijos parlamente iš 24 mo

terų atstovių geriausiai ir pra
bangiausiai dėvi dvi: Laura Di- 
az ir Maria Rossi. Jos abi at
stovauja komunistų partijai!

Ieškomas Jonas Kliučinskas. 
sūnus Jono, iš Lietuvos. Lazdi
jų. Atsiliepti adresu: Anna Gu
dinąs (Ęoloniūtė), 100 Seymour 
St., New Britam. Conn.

MONEY TO U.S.S.R.

RESTAURANTS

REGINE WAY R ĖST AU R ANT 
3371 Esstchester Road. Bronx. N.Y. 
Restaurant and Catering. Service 
from 15 to 1500 Wedd?ngs - Com- 
munion Breakfastš - Banąuets. ar.d 
AH Sočiai FunctūMMk Special consi- 
deration to Religines Grottps. Phonr 
OL 4-6195 . . _ . OL 4-4684

roPtACt
YOUR

CANCEl OR CHANUc
Call LO 3-7291

REAL ESTATE .

nurodo vei
kalo teksto pataisymus L. Vasilauskaitei ir E. OSiapienei. Veikalo vaidi
nimas vyksta gruodžio 3 ir 4 Van Wyck Junior High Schooi, 8505 144 St., 
Jamaica L. I., N. Y.*

WORCESTER, MASS.
šv. Kazimiero parapijos mo

terų gildos draugija spalio 25 
surengė sėkmingą bazarą mo 
kyklos naudai. Kasmet draugi
ja surengia vaikučiams Kalė
dų eglutės iškilmes. Malonu ste
bėti, kaip, uoliai parapijos mo
terys rūpinasi padėti mokyklos 
reikalams. Būtų dar maloniau, 
jeigu tokiuose vakaruose visi 
parapiečiai vieningai dalyvau
tų. (D-S)

Vincas Čėsna, 78 metų. gyv. 
88 Milbury St., mirė šv. Vin
cento ligoninėje. Velionis buvo 
gimęs Lietuvoje ir į šį kraštą 
atvykęs prieš 53 - metus. Nu
liūdę liko žmona Rozalija, duk
tė Mildred ir sūnus Adolfas, 
dvi seserys Lietuvoje ir du anū
kai. Palaidotas iš šv. Kazimiero 
par. bažnyčios šv. Jono kapi
nėse.

Mykolas Žičius, 72 metų. gyv. 
46 Ellsworth St., mirė ir palai
dotas iš šv. Kazimiero par. baž
nyčios Notre Dame kapinėse. 
Gimęs Lietuvoje, šiame krašte 

' išgyveno apie 50 metų. Nuliū
dę liko žmona Anelė, dvi duk
terys Ir 5 anūkai.

Aleksandras Maleška, 70 me
tų. mirė savo namuose 43 Aet
na St. Palaidotas iš šv. Kazi
miero bažnyčios šv. Jono kapi
nėse. Velionis gimęs Lietuvo
je. šiame krašte išgyveno dau
giau kaip 50 metų. Jo sūnus 
Alfonsas žuvo antrojo Pasau
linio karo metu Normandijoje. 

, Nuliūdime paliko žmoną Kot
ryną. sūnų Vincentą, keturias 
dukteris, brolį Karolį, seseris 
Veroniką ir Oną ir dvyliką anū
kų.

S. J. Žukauskas, 70 metų, 
mirė savo namuose 42 Sterling 
St. Palaidotas iš šv. Kazimiero 
bažnyčios Notre Dame kapinė
se. Gimęs Lietuvoje. Į Worces- 
teri atvyko prieš 43 metus. Pa
liko žmoną Uršulę, sūnų Alber
tą. dukteris Oną'ir Adelę-tris 
seseris ir* anūką.

Marija Sposaitienė, 82 metų, 
mirė savo namuose 26 VVaverly 
St. Palaidota iš šv. Kazimiero 
bažnyčios švento Jono kapinė
se.

Ieškomas dr. Juozas šabanas, 
sūnus Juozo, gimęs Šiaulių ap
skrity. Raudėnų miestelyje. Gy 
venęs Chicagoje. Ieško pusese- 
rė Liuda Puščiūtė — Sabaliaus
kienė. žinantieji apie ieškomą
jį asmenį prašomi pranešti: 

„Darbininko administracija, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N.Y.

T«Ueph<>nė. VVAtkins 9-1010
Chapęl w^th foųr Altars į

THE LEO HOUSE
A Catholic Hospice for Člergy. Nuns. 
Laity (Single or Married). Tracsients— 
(Prices ’Moderate). Sister Superior. 330 
W. 23rd Street. between Sth & 9th Avės. 
X>>w York 11. N.Y. Convenient to Steam- 
ship piers. Railroads. Hniversities and 
shopping. — Aid to Travelers.

V.UEREVER YOU WANT TO GO
ROCKLAND COACHES, INC.

Educational Trips - Picnic Outings 
To Sh.-ines - To Camp

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

Grand Hair Stylist Ine.
Open Every Day 

Also Thursday Evening 
32 West Grand St„ M O 4^7344

ELIZABETH, NJ.

10 RUBELS PER $
Deadline: Dec. 10. 1960
Write for details.

Also for SELF-SERVICE Food
and Textile List — Make up 
parcels in the comfort of your 
home. Low prices. No shopping

GRAMERCY — Dept DA
New York: 118 East 28th Street 

(Room 906) — Tel. MLT 9-0598 
,Newark. N, J.: 744 Broad Street 

(Room 925». Licensed and bonded

Mr. Mrs. John Barčas, gyve
ną 715 Mack St., Elizabethe. 
lapkričio 6 paminėjo savo ve
dybinio gyvenimo 50 metų su
kaktį. Ta proga pas sūnų buvo 
surengti pietūs, kuriuose daly
vavo giminės ir artimieji. John 
Barčas susituokė 1910 lapkri-. 
čio 8 Bayonnėje, 44 metus dir
bo Standard Oil Co. Linden. 
N.J.. dabar vra išėjės i pensija.

Topinęy s Grill
Cor. Rogers Avė. & Empire Blvd. 

Brooklvn 29.- N.' Y.
GOOD PLACE TO E AT 

Air Conditioned 
PR 2-2541

In Our Lady of the Isle Parish on 
Shelter IslP.nd. N. Y. — On 1 aere; 
house; 2 summer .cottagrs and con- 
crete building 40x60 with‘ ant. in 
rear: excel!ent income property for 
rerired people. Asking $27.000. — 
Phone for appointment SH 9-0154: 
WE 8-2738.

CYPRESS MANOR
AvaHable for Wedding Receptions 
Dinners and Sočiai Functions Fully 
Air-conditioned. Aec. 50-500. „Ūku- 
rfous Banquet rooms. Cor. Cypress 
Avė. & Myrtle Avė.. Ridgevvood, N.Y

Tel. VA 1-4153 .

COMBINATION SEA FOOD BR0IL 
C<>nsisting of Half Lototer. Shrimps. 
Crab M<*at. Scallops. Clam. Leraon 
Sole. — $3.95.
BLUE SEA RESTAURANT 

135 3rd Avenue bet 14th & izth St 
Frrv Parking after 5 P.M.

Ali Day Saf. & Sun.

Elsie Klauke's
KLEINE KONDITOREI

Pilnai atnaujinta ir padidinta? Servuoja
ma kava ir pyragaičiai. Pirmas rūSieu 
kepiniai. Vietiniai ir importuoti dokuladai

U2KAND2IAI ir PIETOS
G- ros r0Ai.-s vynas ir alus. Ajrcondition 

234 EAST 86th STREET
(tarp 2 ir 3 Avė.) — Tel. REoent 7-7130

HOTELS

RECINE MANOR -MOTOR H0TEL
Fishkill - Route 52. New York 

Open Ali Year. Ali Conveniences. 
Special cons.deration given to Re- 
ligious Groups. The Mąximum in 
Service for the Most Discriminating.

TW 6 9033

ROOM ■ BOARD

In St. John's Parish in Brdakhaven. 
L J. Shoreham Estatos. Brookhaven 
— Ranch type house: 3 bedrooms; 
living room. dinette. kitehen; knottyip

- pine cabinets; ėJeetric stove. wash- • ' 
er. extra stove in basement: garage 
attached; cyclone fenced; storm 
w»hdows and doors; 5 years old; 
nice grounds; code 516-SH 4-2046.

In Maria Regina Parish
in Massapegua, L.I. N.Y.

CAPE; 4 bedrooms. 1*4 baths, eat- 
in kitehen, dining room. living room. 
30' dormer; full basement; stone, 
front, walk to Church; --- $16.500.

PYramid 9-7743

In St. Martin of Tours Parish in Amity- 
ville. L.I. — 1 fam. 2 story older home. 
dbl. garago with «-l«trical fittings for 
workshop. School bus at corner. Totu 
beach 1 block. bulkh>-ad--d eanal proner- 
ty. Gr. South Bay 42‘ on eanal 75’xl51'. 
trees. Ige kitehen. living rm.. f/p. din- 
ing rm.. 3 bedrms.. could be 5: enclosed 
front and bark porch. oil h»-at. Asking 
$15.500. AMityville 4-5184.

In Our Lady of Perpetual Help 
Parish in BROOKLLYN, N. Y. —’ 
Bay Ridge. 62nd Street — 2 family ► 
detached stucco. 6 up, 5 down; gas » 
heat. possession of 2 floors; owner. J 
$21,000. HYacinth 2-5913. ►

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION ;

Sav. B. KUČINSKAS

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

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-71 18

PETRO LISAUSKO
krautuvė

ROOM & BOARD FOR WORKING 
MOTHER AND CHILD — or room 
with kitehen. Ideal sėt up with 
voung Catholic" family. Reasonable.

■ ■ , ■'.•'Ą. ;■ .

LY 3-3069

In C’iro of Ars Parish in Merrick, ► 
L.I. N.Y., Merrick Woods — 3 bed- ► 
rcoms. 2 baths. panelled den with > 
f/p. patio, att. garage, w/w ęarpet- ► 
ing; all appliances. Walk to station, * 
schoolst. shopping. Immediate occu- 
pahcy. ^$23,500."— FReeport 9-6652.

CHILDREN BOARDED

PAlhiTING Catholics Welcome 
In Private Home

EXPERIENCED MOTHER 1 
CARE FOR CHILDREN

WILL

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY
PAINTING
WALL PAPERING
G. & r WINTER

BA 9-3359 HA 6-6876
Special comėsideration given 
to Religious Jnstitutions

CHIROPRACTKE

Chas. B. Sabella, D .C., Ph.C. Chiro- 
praktikas. — Chiropraktika atgauna na- 
turalią sveikata — kam kentėti! Sony 
skattsmai - Galvos skaudėjimas - Nervin
gumas - Arthritis .--zį.unibag'o •- Sciarica 
t Meno pauzos - Nemiga Bursitis - 
Drebuliai - Sinusai - Neuralgija - Odos 
ligos - Alpimai - Augštas ir temas kraujo 
spaudimas - Depresija - Kojų skausmai. 
Ilgai gyvenk, būk sveikas: 1701 Madison 
St.. Cor. Cypress; rtr.-Myrtle. Ridgewood 

• EM 6-4003 ‘

R O S E M A R Y 
ŠOKIŲ MOKYKLA

Rusų amerikiečių baletas kartu 
su Jean Yazvinsky. Rabuffo, 22b 
lOth Street, Brooklyn, New York.

STerling 8-0294

for vvorking parents. playing space, k 
inside and outride. (Brooklyn) — ► «----------  « į 110-04 Jamaica AvenueNE 8-3741

. ■ 1
Richmond Hill 18, N. Y.

1 OR 2 CHILDREN. Ouiet home. J 
Best cf care. From infancy up. >■ 

’Near all transportation. Cathol’cs 
,welcome. Reasonable prices. In
spection invited. (Lafayette Avenue. 
Brooklyn). U L 7-2297.

Tel. VIrginia 6-1800

Catholic Children Welcome F
Jamaica area Į

MOTHER WILL GIVE LOVING ►
CARE TO CHILDREN DAILY į

.Reasonable prices z t
Inspection invited »

AX 1-4248 ►

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 

Q U A L I T ¥ MEAT M A R K E T
Home-Made Bologna

l

AR JOS NEPERMOKATE 
už savo automobilio apdraudę? 

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 
Jūs esate kvalifikuotas:

DONT MISS THIS EXCITING

International Bazaar!
Nationality Exhibits 

EXOTIC WARES from all corners 
of the world * SPECIAL FOODS • 
HAND ARTS and CRAFTS • PROD
UCTS FOR HOME • TRAVEL at the 

37th ANNUAL VVOMEN’S
INTERNATIONAL 

EXPOSITION 
NOV. 7-13

FUN FOR ALL THE FAMILY! 
Soecial Uve iTHOUSANOS OF opeciai l.ve , PROO,JCTS 
Internationa! for sale.
CL~. „ __ j.L_ 1 The ideal Piaee Shows on the . T. Do A,, your 
Great Sta 'i-^ k shoppino

RELIGIOUS

• Tenants or • Landlords
INSURE your 
HOUSEHOLD FURNITURE 
against FIRE .

Call SOuth 8-0187 
o.- write:

P. A. AMATO 
1317 Prospect Avenue 
Brooklyn 18. N. Y. 

GENERAL INSURANCE BR0KER

. Catholic Mother
will give experienced loving care 
to CHILDREN DAILY ANY AGE. 
Reasonable Prices. inspection in
vited. — Upper Manhattan vicinity.

WA 6-0436

CONVALESC. HOMES

Catholics Weicome at the
OLSEN RĘST HOME

for the elderly: all ground floor 
accomodations. family atmosphere. 
reasonable rates. Call RO 9-5676.

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostotių atlyginimo.

Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUDOS SPECIALISTAS

84-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.

Tel. VI 3-1477
NAMŲ ADRESAS

106-53 — 95lh Street Ozone Fark 17, N. T.

71st INFANTR" ARMORY
Buy DIRECT from FACTORY AT LOWEST PRICES Da’lv 1-10 '9 -P ?.I.

ADULTS $1 00: CHILDREN 35c

Gorgeous 
LADIES’ 
WINTER 

HATS
REDUCED

in Otir Miqh Fashion and 
Budget Priee Department*

MEN'S
Finest Ouality
FUR FELTS

In Newest
Stylus and Colors

$^ Values to 320

GROUP PROFITS

OPEN HOUSE and FREE GIFTS 
VISIT OUR ENLARGED DOWNTOWN SHOWROOM

W.- Also Sjeclalizr in BRIDAL HEADWEAR. HATS FOR THE CLERGT 
and CHILDP.EN S HATS AND CAPS

Open 'UI 9 P.M. — Mon. thru Sat. OL 9-9300
3 Jersey City Factory and Outlet Locations

313 3rd St., Oowntown 490 Communipaw Avė.
(At the Junction)

A A P MaHOD

; Cliristmas Grave Pillows
J made of fresh eut evergreens. nicely trimmed,.
J FLOWERS by

Schools. church groups. wom- 
en clubs, etc. interested in 
eaming 45 cents profit on each 
$1 sale of attractive Gift Tie 
Ribbons. Also complete line of 
gift wrapping papers. Write 
for FREE s?mple brochure 
today.

IDEAL GIFT TIE
1133 MAIN STREET

. Dėpt. 902

PATERSON, NEW 4ERSEY
SH 2-7788

DOUGLAS
317 Ridge Road, North Ariington, N. J.

WY 8-6858
Call or write for placetnent on the resting place of your loved ones 1

Ossining-on-Hudson, New York
A Private Psychiatric Hospital. completely eguipped for 

Diagncsis and Treatment of Menta] and Nervous Conditions. 
Insulin Coma Electroshock Psychotherapy 

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

tyedical Director
Charles A. Bright, M.D. Maurtoe J. O’Connor, M.D.

Asaociate Directur Associate Director
Telephone 9I4 Wl I-7400

Sav. V ZELENISTel.: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET

NAUDOKITĖS PROGA!
Fedder* (gertausioe rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos 
40nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 
aparatams

• Dideli atpiginimai aukščiausiai' Įvertintoms Admiral ir Motorola 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

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

kvalifikuoto techniko

Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.: penktad. iki 9 vai

BROOKLYN 8, N. Y.



WHITE HORSE TAVERN

Salėje gali tupu 100 dalyvių

PAUL’S RESTAURANT

Tel. BA 3-9771

Tol: EV 7-2089
Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

HAVEN REALTY KARIŪNAS

FL 4-1165
Richmond Hill Woodhaven

Joseph J. & Johanna H. Dirsa

RITE-WAY REALTY

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

NAMŲ PARDAVIMAS — BUTŲ NUOMA
Queens apylinkėje didžiausia patarnavimo įstaiga perkant 
namas ir nuomojant batus. Šeimos sa vaikais taip pat 
maloniai aptarnaujamos.

Tik pat Hmm perkant būsite patenkinti tavo namais

Maustas; Steponis, Faskas su 
pirmininku Vakseliu priekyje, 
vicepirm. Birutis, Brazauskas ir 
gen. sekretorius Kepenis, Spor
to redaktorius Čcrkdiūnas, bu
vę Kybartų Sveikatos žaidikai: 
dabartiniai vietos futbolo ko
mandos vadovai — Trampas ir 
Danisevičius, LAK baro šeimi
ninkas Prapuolenis, Waterburio 
Gintaro vienas vyriausių vado
vų Gediminas švelnys, LAK 
pirmininkas Arturas Andriulis. 
Nepamirština ir kita eilė vietos 
sporto darbuotojų — Bagdžiū- 
nas iš LAK bei buvęs LSK val
dybos narys Laugalis. Matysi
me ir Lietuvių Siuvėjų lokalo 
delegatą Ubarevičių. šios rung
tynės bus Juniper Valley Park 
geroje aikštėje, kuri pasižymi 
gera žalia veja. Aikštė parink
ta turbūt tam, kad senieji pa
virtę per daug nesusikultų. Aikš 
tė pasiekiama iš. Metropolitan 
Avė važiuojant 74 St, Mid- 
dle Village, N. Y. Rungtynių 
pradžia 3 vai. žaidikai persi
rengia Lietuvių Atletų klube.

Po šių įdomių rungtynių At
letų klube bus banketas ir šo
kiai, grojant geram orkestrui. 
Be abejo, čia galima bus sutik
ti visus minėtus veteranus. Vie
tų skaičius ribotas. Patartina pa

kvietimus iš anksto užsisakyti 
klube EV. 2-9790.

Sekmadienį futbolas .
šį sekmadienį mūsų futboli

ninkai žaidžia namie su GAAC. 
Pirmosios komandos pradeda 
2:30, o rezervinės 12:45 vai. 
Rungtynės bus mūsų aikštėje 
Bushwick HS stadijone, prie 
Lietuvių Atletų Klubo. Su GA
AC žaista paskutinį kartą prieš 
.aštuoneris metus. Lauktina mū
siškių laimėjimo.

Jaunučiai žaidžia šeštadienį 
New York State Cup Gįottschee

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtnės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

' Telefonas: VIrginia 3-3544

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 
Cor. OELANCY, N.YX.

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO 

MOsų kaino* vyrų drabužiam* prasideda nuo $9-50 už pilną eilutę

Petrauskas, Stasys Karolis, 
Adomo sūnus, gimęs 1919 gy
venęs Šiauliuose ir Braunau, 
Austrijoje

Sieg, Heinrich, ir jo seserys 
Anni ir Maria, gyvenę Klaipė-

280 Ches+nuf Street New Britam, Conn.
TeLBA9-ll8l

Krepšininkai pradėjo sezoną 
Užpraeitą ketvirtadienį LAK 

krepšinio vienetas pradėjo žie
mos sezoną YMCA pirmenybių 
rungtynėmis. Priešininku buvo 
latvių Rakte, kuri yra šių me
tų Amerikos latvių meisteris. 
Mūsiškiai žaisdami nepilna su
dėtim, pradžioje net ir negal
vojo apie laimėjimą: Pirmame 
kėlinyje priešininkas vedė. An
trame kėlinyje padėtis mum 
taisėsi. Mūsiškiai taktiškai žai
dė ramiai ir teisingai, o latviai 
pradėjo jaudintis. Lietuvių At
letų Klubo jaunieji Gintautas, 
Budreckas, Jankauskas, Lauga
lis, Rugys^ vadovaujant senie
siem KuryMi ir Daukšai, visai 
vertai laimėjo 51:44. Kuryla 
sėkmingai žaidė po lentomis bei 
naudojo baudas visu 100 proc.

Krepšinio pirmenybės būna 
ketvirtadieniais. Antrąsias rung
tynes mūsiškiai žais lapkričio 
17, 7:30 vai. vak. su Bushwick 
Hylands, juodukų komanda. 
Rungtynės bus 179 Marcy Avė., 
Wiiliamsburghė.
Futbolininkai taip pat laimėjo

Pereitą sekmadienį mūsų fut- bolo išmokyti, tai jau tiksliau 
bolo pirmoji'komanda gavo dar būtų ką nors iš savo jaunųjų 
du pirmenybių taškus, įveikda- paėmus. Kulys geras, kaip vi- 
ma White Plains 1:0 (0:0). Mū- suomet Stiprus Remėza. Išsily- 
siškiai turėjo daugiau progų ginęs kai kuriuos techniškus 
negu priešininkas. Įvartis pa- netobulumus, būtų pavydėtinai 
siektas gynikui Remėzai šokus 
priekin ir išlašant kamuolį vi
durio puolikui Klivečkai. Šis 
nenusileido net trim priešinin
ko gynikams ir pasiuntė ka
muolį į tinklą. Mūsiškiai šį 
kartą žaidė tokios sudėties: Na- 
ronis; Mileris, Remėza; Soko- 
las, Kulys, McGee; Hardy, O’ 
Hara, Klivečka, Meszaros, Be
leckas (Bagdžiūnas). Kaip mato-

Nakvasaitė - Jančauskienė, me, jau aštuoniese rungtynėse 
Ona

Patamsis, Antanas, Patumsie- 
nė, Konstancija ir Patumsytės, 
Danutė ir Laimutė iš Kauno, 
A Panemunės

geras gynikas.
Priekyje kaip paprastai bu

vo Klivečka ir O’Hara. Hardy 
daug dirbo, bet mažai ką pa
darė. Nepasirodė Budreckas.

Rezervinė vėl nelaimės ženk
le. Pirmą kėlinį baigė 2:2, ne
išnaudojo 11 metrų baudinio. 
Antrame, kėlinyje savižudžiu į- 
varčiu ir keliomis gynimo klai
domis pralaimėjo 2:5. Mūsų į- 
varčius pasiekė Daukša ir Vai- 

iš eilės nematome vienuolikos nius.
žaidikų aikštėje! Silpnas Šoko- Jaunučiai šeštadienį žaisda- 
las. Neaišku, kuriam galui lak mi dešimtyje, pralaimėjo pir- 
komas Meszaros. Jeigu jau no- menybių rungtynes stipriems 
rimą per prievartą žmogų' fut- ukrainiečiams 0:6. Atletas

vąe> Kantautas, ir
lUkaotis. Po pusta&į laimėjo 

pirmoji dn ■
Didž. Bostono p-bės prade

damos ketvirtadienį, lapkričio 
10 d. 7 v. v. Cambridge “Y”. 
Pernykštis meisteris ir Lietu>- 
vių pereinamos dovanos laimė
tojas Gediminas Šveikauskas 
nežada dalyvauti. Jis NewYor- 
ko Columbia universitete ruo
šiasi doktoratui.

Ignas Žalys davė simultaną 
Montrealio lietuviams. Jis lai
mėjo 5, pralaimėjo vieną (M. 
Čapkauskui). ir vieną baigė ly
giom su Žižiu. Quebecko pro
vincijos p-bėse, kuriose buvo 
30 dalyvių, Žalys baigė aštun
tuoju. Laimėjo L. Joyner; jis 
dabar geriausias Montrealy ir 
Ouėbecko provincijoj.

Baltimorės mėgėjų “Auksi
nio Žirgo”, p-bes rengia Ame
rikos šachmatų federacija lap
kričio 18-20, Towson YMCA. 
Gera proga išsijudinti vietos 
lietuviams šachmatininkams, 
dalyvaujant šiose p-bėse. To
kie vyrai, kaip Skibniauskas, 
Brazauskas galėtų nesunkiai 
būti šių p-bių nugalėtojais.

Naujas, taškas JAV koman
dai. Pasaulio korespond. p-bių 
rungtynėse JAV - Jugoslavija, 
Kazys Merkis įveikė Ivan Ma- 
ričič, Zagreb. Merkis rungiasi 
trečioj lentoj. Iki šiol jis lai
mėjo po tašką iš Kanados, Is
panijos ir Jugoslavijos. Lygio
mis baigė su Argentina. Beliko 
dvi partijos, viena kurių teks 
pralaimėti (su Australija), ki
toj (su Vak. Vokietija) įgautas 
nekuris pranašumas.

JAV-bių komanda (Fischer, 
Lombardy, Byrne, Bisguier) 
eina antroj vietoj pasaulio p- 
bių baigmėj, Leipzige. Pirmau
ja Sovietai, trečioj vietoj Ju
goslavija. Sovietai įveikė JAV 
2Vž-l%. Fischer baigė lygiom 
su pasaulio meisteriu M. Thal, 
Lombardy lygiom su Botvinni- 
ku ir R. Byrne lygiom su Kor- 
Čnojum. Kiną tašką sovietams 
laimėjo Smyslov, įveikęs Bis- 
guierį. Rungtynėse su Olandi
ja Fischeris sudorojo buv. pa
saulio meisterį Euwė.

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

Lietuvos gener. konsulato 
N. Yorke ieškomi asmenys

Alenckas, Antanas, Juozas ir 
Vincentas, Jurgio ir Elzbietos 
sūnus

Bučionienė - Kniubaitė, Pau
lina, Petro duktė iš Lapšaus 
kaimo, Seirijų^ vlsč., Alytaus 
apskr., ir šeima

Cigleris, Bronius, Karolio sū
nus, gimęs 1917 m.

Dabrila, Jurgis, advokatas iš 
Kauno'

Dilbaitė, Otilija, mokytojavu
si Zarasų apylinkėje

Gelčys, Jurgis, Antano sūnus, 
gimęs 1922 m. Padūnų kaime

Jakučiūnas, Julijonas, Ja- 
kūčiūnienė Veronika ir sūnūs 
Alfonsas ir Leonas

Jankauskienė - Ambraziūnai- 
tė, Juzefą, Simono ir Elzbietos 
duktė

Kasparavičius, Kazys, gimęs 
1918 m. Amerikoje

Kinderytė - Klettke, Valeri
ja, Vinco duktė, ir vyras Klet
tke, Albertas

Kovas, Jonas iš Lieplaukės, 
Telšių apskr.

Laštautas, Jonas, gyv. Kau
ne, Šančiuose

Meiliūnas, Jonas ir Petras, Si
mo sūnūs

Edward A. Žigas FUNERAL HOME 
M8 Bart 0fau4» New Brttate, Con. 

TėL: BA 9-Ž242 — 94SŠ6
Aptarnauja NKW BRrrAŽN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP<
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319

DOVANŲ SIUNTINIAI l LIETUVĄ
ir i kitus Sov. Sąjungos vaktomtM krattus. Garantuotas pristatymas
Muitai ir kiti mokesčia’ apmokami aa. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rąžykite arba aplankykite jums artimiausius mflsg skyrium
COSMOS PARCELS Express Corporation

Licensed by Intourist

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. _

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnėj
Specialiai- žemos kainos timns, 
kone siunčia audinius į užsienį.

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 

RAY’S LIQUOR STORE

: • IJQUORS — BEEB — WINES 
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI' 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 

Sav. P. VIŠNIAUSKAS
31 Spring Št., New Britam, Conn.

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

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

(wholesale) kainomis.

K & K FABR1CS

TSBS B ONE FTC«TT 
IGNOBED! Help the needy pco- 
ple oveiseas by clearlng your 
ctarets et wesr*b’e used clathes, 
beddžag mateliais, ete,
youno tonger need. Send to 
the nearest Catho’ic chuvc'i for 
the C.-thoHe Bi’hofi’ Thanks- 
^ving Ciothlrg Collectlan.

51 FBOVIDIINC& STREET 
WORCBSTEB 4, MAS8 

M M—t 44581 PLMMmt 4-3865

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PAUROPHITI JAU PABARI

- mūsų SSSR, Gudijoje, Lieto
Ik A Latvijoje, Estijoje, kiliausiai

vertūia peutem siuMriny ? ? ?
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI 
1TI IR galirna pirkti vūnonęs medžiagas dovanas pa- 

čiom žemiausiom kainom mieste?
TIK 3. KRAUTUVĖSE FIRMOS

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

~"KRAimiVttŠ ArrVIROS kasddjn ir a dtkntatr. 
išskyrus šešt adienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukninlžkai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite ši skelbimą, kuri* bu* ypatingai įvertintas

Šlapifcytė, Jono duktė, iš Vi- 
dąujos kaimo, Šimkaičių vlšč., 
Rasinių apskr.

Stqjonavičius, Benediktas, 
Mato ir Domicėlės sūnus, iš 
Anykščių miesto, Utenos aps
krities

Zaksaitė, Domicėlė, Jono duk
tė, iš Vidaujos kaimo, Šimkai
čių vlšt, Raseinių apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti: -

Comutete General of
LHtMNNlhl

baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-1S JAMAICA AVĖ. Woodhaven 31, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

• LAKEWOOO, N. J. 12S
• PATERSON L N. J, 9» Mato Street -------------
• NEW HAVEN, Cothl, • Oay Street — Tel-: LO2-1449
• PITTSBURG 3, Pa^ 1015 E. Carson Street - Tel.: HU 1-2750
• WORCESTER, Mm-, <74 Mllfbury Street Tel.: 8W 8-2868
• HAMTRAMCK, Mielu, 9350 Jo*. Campan — Tel.: TR 3-1886.
• CLEVELANO 13, Ohio, 2683 W. 14th Street - TeL: T01-1068
• CHICAGO 22, IIL, 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: 8R 8-8968
• CHICAGO 2?, IB, 2439 W. 69tti Street — Tel.: WA 9-2737
• SAN FRANCISCO, CaL, 2076 Sutter Street - Tel.: Fl 8-1571
• NEWARK 3, N. J., 428 Springfleld Avenue - Tel.: 81 3-1797
• PHILADELPHIA 41, Pa, 4925 OI4 York Rd.-Tol.: DA4-4401 
o SPRINGFIELD, Mml 270 Worthlngton SL - TeL: RE 2-7163 
o WATERBURY, Conn, 8 John Street — TU.: PLan 8-8788
• GRAND RAPIOS, Mld», 414 Seribner Avė, N.W. —QL 8-2256
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Kun.dr. lap—
krifito i United States Javu iš 
Romos atvyko į New Yorką. Jis 

įdirbs pastoracinį darbą Brook- 
Šlyno vyskupijoje. '

ISSJŠto* Baras po sėkmingų 
ZJoneertų Kolumbijoje grįžta į 
23AY> nes yra įsipareigojęs lap- 
23riSo viduryje dainuoti eilėje 
^koncertų ir 1961 sausio 22 me- 
^tiniame Darbininko koncerte 
~$tew Yorke.

P- RaŽictonė, ilgesnį laiką 
Spiginėjusi, išvyko pailsėti pas 
£jeseles į Putnam, Conn.

^Pagerbi AvstraKjM cMagatus
New Yorke lapkričio 2 Pa-

Uniųn Are. persftNė į napjas 
patalpai, to bųs liatuviflcų 
laikraščių ir radijas. Naujas ad
resas — 449 Grand SL, Brook
lyn 11, N.Y. . A«-

Stasė , Povilas'ir PųvHiukM 
Vainiiflrat žinomi biznieriai 
iš Grmi Necko, atostogas 1d- 
džia Floridoje.

Stotiniems U Lenkiją nuo 
lapkričio 1S pakeičiamas tari
fas. Siuntiniai iki 20 svarų ei
na' Iena tvarka,' nuo20 svarų 
— labai aukšti muitai Lenkijo
je atsiimant siuntinius.

LB apylinkės valdyba prane
ša, kad kalėdinių * sveikinimų 
lapai Centro Valdybai turi bū-• 
ti išsiųsti iki š. m. lapkričio 15.

MM.
kianti New Yorke, išleido sa
vo naują biuletenį, nr. 26. Nu
meryje rašo, kaip rinkti Lietu
vos pašto ženklus, supažindi
nama su Lietuvos pašto ženk
lais.

Dalia Bulgarauskaitė, Romas 
Kezys ir Vytautas Strolia suda
ro Filisterių Skautų Sąjungos 
New Yorko skyriaus valdybą.

Aprdiškimo parapijos gyvo
jo rožančiaus draugijos metinė 
vakarienė bus gruodžio 18, 

pptitikų. Priėmimui.vadovaisekmadienį, tuoj pat po mi^a- 
Pavergtųjų Seimo pirminin- i; — ’ r r;5' . •

^as V. Sidzikauskas. 
L..; -

Pasisekęs kongresėlis
V v >Z Lapkričio 6 Brooklyne įvy- ’ 

' kęs Tretininkų kongresėlis bu- 
sėkmingas. Šv. Pranciškaus 

mylėtojų gausiai susirinko į 
Apreiškimo par. bažnyčią iš N. 
Yorko ir N. Jersey apylinkių. 
Pamaldas laikė Tėv. Benedik
tas Bagdonas, “šv. Pranciškaus 
Varpelio” redaktorius, pamoks
lą pasakė Tėv. Gediminas Jo
čys, tretininkų reikalų tvarky
tojas — komisarius. Salėje po
sėdis atidarytas malda. Susi
laukta sveikinimų iš svečių ku
nigų. Pranešimą apie Ę tmdjgg 
veiklą Amerikoje padarė Tėv.

Yorke lapkričio 2 Pa- 
!’i Seimo vadovybė pa- 

Australijos delegacijai J. 
priėmimą ir delegatui 

C. Wchworth įteikė atžy- 
ZSiėjimą — devynių Sovietų pa
vergtų Centro ir Rytų Europos 
ŠĮautų vėliavas bendrame stove 
£5u įrašu: “Ryžtingam kovotojui 
įjž žmogaus vertę ir tautų lais- 
«-vę”. Priėmime, be australų ir 
^sovietų pavergtųjų tautų atsto
tų, dalyvavo ir eilė amerikie-

rų, 4 vai. poppiet Apreiškimo 
par. salėje. Kviečiama atvykti 
ne tik nares, bet laukiama ir 
viešnių bei svečių.

Ona Pločkauskiono iš Pater- 
son, NJ., persikėlė gyventi į 
Glendale, Calif.

JUOtas ir Domicėlė Biekšai 
iš Bloomfield, N. J., išvyko ilges 
niam laikui į Lake Worth, Fla.

Anelė Garliauskienė po sun
kios operacijos jau grįžo iš li
goninės ir persikėlė gyventi į 
340 Union Avė., Brooklyn, N.Y.

LIETUVIŲ motery parodoje New Yorke. Šiemet parjJa b-as labkričiox 7-13 Armory Regement, 34 St. ir 
Park Avė. Lietuvių programa tus lapkričio 13 Biiiet js prašoma pirkti pas lietuvių moterų klubo nares, o 
ne prie įėjimo.

LIETUVIAI IR LENKAI DRAUGE MINĖJO ŽALGIRI
Lapkričio 4 New Yorke len

kų instituto patalpose įvyko to 
instituto bendrai su Lietuvos 
tyrimo institutu organizuotas 
Žalgirio mūšio 550 metų minė
jimas. Dalyvių prisirinko pilnu
tėlė, tiesa nelabai erdvi insti- ropos dalies istorijai. -

Pagrindinius pranešimus pa
darė dr. K. Jurgėla ir prof. O. 
Haleckis. Pirmasis išryškino Žal 
girio kovos priežastis, antrasis

Po trumpą įvedamąjį žodį 
tarė Lietuvos ir Lenkijos dele
gacijų Pavergtųjų Seimo pirmi
ninkai: V. Sidzikauskas ir S. 
Korbonskis, abu pabrėždami žal 
girio posūkį tolesnei šios Eu-

tūta -salė. Daugiau lenkų, bet 
nemaža ir lietuvių. Buvo vie- < 
nas kitas ir kitų tautų bei ame- ] 
rikiečių atstovas. ;

daugiau jo pasekmes. Dr. K. 
Jurgėla paneigė pastaruoju lai
ku sovietinė propagandos ypa
tingas pastangas Žalgiryje ^SU- 
teikti rusams kone lemiančio 
poveikio. Be to, abu pranešė
jai — Jurgėla ir Haleckis — 
paryškino po Žalgirio susida
riusią tarptautinę padėtį. Krikš
čioniškieji vakarai ordino pra
laimėjimą laikė savo pralaimė
jimu ir telkė koaliciją prieš 
Lietuvą ir Lenkiją. B antro šo
no, rytuose, Maskva smarkiai 
kilo ir jos grėsmė Vytautui su 
.Jogaila kėlė naujų rūpesčių.

šis bendras lietuvių — len
kų minėjimas pačiai sukakčiai 
suteikė ber dresnį pobūdį ir pla
tesnį tarptautinį charakterį.

(Kor.)

> dienojo lapkričio 
Bostono kardinolas visus

i arkivyskupijoje gyve- 
ir atvykusius į svečius 

_3 atleidžia nuo penkta
dienio abstinencijos. ” *

Laisvės Varpo koncertas bus 
lapkričio 13, 3 va), popiet So. 
Bostono aukštesnės mokyklos 
salėje. Programą^-atliks sol. Mo
nika Kripkauskienė ir. sol. Vac
lovas Verikaitis.

Kun. Juris Pudans lapkričio 
13, 12 vai. šv. Petro par. baž
nyčioje latviams aukos mišias 
ir pasakys pamokslą. Po pa
maldų salėje po bažnyčia bus 
latvių susirinkimas ir pusryčiai.

Kat. Federacijos skyriaus su
sirinkimas šaukiamas lapkričio 

• 18, 8 vai. vak. parapijos sa
lėje.

Skautu lapinę būrelis lapkri
čio 4 atšventė 9 metų gyvavy- 
mo sukaktį. Tautininkų namų 
salėje buvo surengtas minėji
mas ir linksmavakaris. Sveiki
nimo žodį tarė dvasios vadovas 
kun. J. Klimas, A. Banevičius, 
A. Treinys, M. Subatkevičius 
ir k.

Moterystės sakramentą lap
kričio 5 priėmė John F. Shee- 
han su Evelina M. Lukas; Ge- 
rald J. Carey su Evelina A. Tut
kus ir Peter Zigarni su Emili
ja Groden - Savickaite.

Studiję dienas Studentų Skau
tų Sąjungos Bostono skyrius 
lapkričio 11-12-13 rengia ry
tinio pakraščio studentams. Te
ma — “Naujos kryptys šių die
nų gyvenime”, apimanti filoso
fijos, literatūros, meno bei ki
tus mūsų gyvenimo aktualius 
klausimus.

Penktadienį iš ryto prasidės 
registracija latvių namuose — 
Baltis Nams - 64 Siguorney St., 
Jamaica Plain, Mass. (Netoli 
Franklin Park — White Sta- 
dium), o pirmą vai popiet bus

BALNKRMnUVES
. r * .

galima gauti butui modemUUd 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys Ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27,' Mass.
Off. Tat.; AN B-461S 

Re*.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ. pratęsti prenumera
tų arba užsisakyti naujai.

FUNERAL HOME
I97 WEBS^~Xvė ^~ - 
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dienų ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale laukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORK

M e d. Dr. Joseph J. Zabner 

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS
Vėl pradėjo praktika

144 Kent St.. Brooklyn 22. N. Y. 
(IND GG Line Green Point stotis) 
Priėmimo valandos — pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais 5:30 
- 7:00 vak.: šeštadieniais 10-12 diena.

jog Čia jų yra apie 100,000, e 
"Tllietuvių tretininkų apie 4,000. 
^Paskaitą apie tretininkų reikš- 
2inę Lietuvos gyvenime skaitė 
„.Jėv. L Andriekus, O. F. M.

Po to ėjo pranešimai iš kongre
gacijų. Buvo iškelta klausimų, 

įnešta sumanymų. Kongręsėtis 
' baigtas bendra vakariene, kurią 
; suruošė Apreiškimo par. treti- 
* itinkų kngregadja. Kongrėsė- 

lyje dalyvavo svečiai kunigai:
J. Pakalniškis, S. Raila, V. Pik
turna, P. Totoraitis, A. Račkaųs- Mūrininkas reikalingas prie 
kas ir pranciškonai B. Bagdo- naujai statomos lietuvių Mas- 

r pas, G. Jočys, P. Baniūnas, L. petho bažnyčios. Dėl sąlygų 
Andriekus, brolis J. Petkevičius kreiptis dienos metu DA 6- 
- (A. K.) 7297, vakarais TW 9-0964.

Išnuomojamas 4 kambarių bu
tas gražiam rajone, kaina 100 
doL mėn., įskaitant elektrą ir 
gazą. Skambinti LA 8-2231.

Išnuomojami 5 erdvūs kam
bariai antrame aukšte Williams- 
burghe. Kreiptis iš ryto arba 
vakarais tel STagg 2-1454.

MUZ M. Cibas, kurio diriguojamų Operetės chorų girdėsime dai
nuojant lapkričio 13, Schwaben Hali.

Naujai užsisakė Darbininką: •

E. Culadienė, Brooklyn, N. 
Y., Kazys Kureiša, Worcfester, 
Mass., Petras Kalvynas, Wor- 
cester, Mass., Motiejus J. Bren-

Lavvrence, Mass., Stasys ten pat pirma paskaita. Ten 
Ohio, pat penktadienį po antros paCleveland,

iis, So. Boston, Mass., skaitos įvyks susipažinimo va-

PAGALVOKIM APIE JAUNIMO NAMUS

LAPKRIČIO 13 D.

SCHVVABEN HALL

Operetes Choras ir
Rūtos Radijo Ansamblis

PAREMKITE LIETUVIŠKĄ DADM-'

Prieš 11 metų dail. V. K. Jo- girdėti apie tokių namų reika- 
nynas buvo kėlęs mintį pasta- tingumą.
tydinti lietuvių namus New šių metų lapkričio 6 susi- 
Ybrke. Ta mintis dėl įvairių rinkime Skautų Filisterių są-

Since 1889
OUR ONLZ STORE

We Delwer Anywhere
We Telegraph Flowers 

Anywhere
Weddinqs & Funerals

• our specialty

L A S K A S FLOWERS
“ FLO W E R S 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 BROADWAY
BROpgLYN -11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859
7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

kąrąs, šokiai, o šeštadienį vaka
re — po paskaitų — didieji 
šokiai. Studentai ir visuomenė 
yra nuoširdžiai kviečiama daly
vauti paskaitose ir vakaro pa
rengimuose.

Leonas Laniauskas, Cicero, I1L, 
Antanas Baranauskas, Maspeth, 
N.Y., B. Pilipavičienė, Montreal, 
Canada.

Marijona Leckis iŠ Fleming- 
ton, N. J. prisiuntė 10 dol. ap
mokėti Darbininko prenumera
tas ilgus metus Japonijoje dir
bančiam misijonieriui kun. Al
binui Margevičiui, saleziečiui, 
ir seserim kazimierietėm, kurios 
tik ką išvyko į Argentiną apaš 
talauti.

Aleksandras Andriušaitis iš 
Syracuse, N.Y. apmokėjo Dar
bininko prenumeratą Paryžiaus 
universitetui, kuris jau ilgus 
metus gauna Darbininkų ir lai
ko savo bibliotekoje.

Darbininko administracija la
bai dėkoja geradariam ir tiki
si, kad ir daugiau kas galės pa
sinaudoti papiginimu — už 5 
dol. suteiks progą skaityti vi
sus metus. Darbininką.

Radijo programos
BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

WHIL — 1430 kih Mędford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

#
LAISVĖS VARPAS

ved. P. VZrEnfc
WK0X — 1190 kiL Farming-

Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

FUNERALHOME
M. P. BALLAS — Directorlua
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

— Refkaig Vedėju

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph GarszvaRADIJO PROGRAMA
ved. Stop. Mlnkus, Boston, 

Mass. !
WLYN — 1360 ktiocydes 

Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

junga ryžosi pajudinti jaunimo 
namų klausimą. Kad šis reika
las nevirstų tik posėdžių, gin
čų ir popierizmo auka, FSS nu
sprendė attikti pirmuosius pa-, 
ruošiamuosius darbus, tikėda
ma vėliau sulaukti organizaci- šiemet švenčia auksinį jubilė- 
jų, atskirų asmenų ir plačiosios jų- Prieš 50 metų Ši parapija 
visuomenės paramos. Komisija, buvo įsteigta ir per pusę šim- 
kurią sudaro Regina Frankai- to metų sėkmingai dirbo lietu- 
tė, Vytautas Aukštikalnis, Vy-’ vių katalikų dvasinei gerovei, 
tautas Gobužas, Alfonsas Sa- šias svarbias sukaktuves para

vį. Dainys iš So. Boston, mu§įs jonas Ulėnas, attiks pija minės gruodžio 11, sekma- LIETUVOS ATSIMINIMAI 
Mass. E. Naudžiūnienei iš pirmuosius darbus. dienį, Popiet 4 vai. bažnyčioje ved. Jokūoe* Stuka*
te® P3*- Suprantame, kad jaunimo na- bus bažnytinės iškilmės. Mišias WEVD — 1330 kil., New York,

W. F. Etris iš Buffalo, N. mai ne jaunjmo su- aukos klebonas kun. Pr. Juškai- N- Y.
Y. V. Ceputiui iš ten pat. -sibūrimo centras, bet visų tie- tis, asistuos kun. S.Saulėnas ir . šeštad. nuo 5 iki 6 p.p.

priežasčių nerado atramos. Per 
paskutinius dešimt metų nete
ko girdėti, kad kuris nors ki
tas asmuo ar organizacija bū
tų iš naujo tą mintį kėlusi, 
nors daug privačių balsų teko

CAMBRIDGE, MASS.
Parapijos auksinis jubilėjus

Nekalto Prasidėjimo parapija

Užsakė Darbininką:

M. S. Jasučiai iš Worcester, 
Mass. — Mirgai Vaitkienei, 
Whitman, Mass.

#
. VYČIŲ PROGRAMA

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

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVĖ.
BrooMyn, N. Y.

J. B. SHALINS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-92 JAMAICA AVĖ.
(prie Foreat Piarkvay Stattoe) 

WOOOHAVEN. N. Y.

KopiyMoa nemokamai Ytooae 
miesto dalyse: veikia ventiliacija

S. Miknius iš New London, tuvi^ięų sambūrių buveinė. Bū- svečias kunigas. Sutvirtinimo 
Conn. — Urbai Vokietijoje. .tų naudinga, kad organizacijos sakramentas suteiktas Jo Emi-

Vietoje mirusios J. Jakevi- savo susirinkimuose šį suma- nencija kardinolas Rictiard J.
čienės (mūsų ilgametės skaity- nymą iš principo pagvildentų. Cushing. Vakare 6:30 viešbučio

Vardas "Jaunimo namai” iš- Continental salėje bus banke*
reiškia viltį, kad šios patalpos tas su neilga koncertine pra
būtų daugiausia naudojamos grama, kurios dalį išpildys bu-

tojos) Darbininką perėmė skai
tyti jos duktė Julija Bik, Tau
tan, Mass.

Antanas Visminas iš Woodsi- 
de, LX, N.Y. — Julijai Styles,

daugiausia jaunimui ir tokiu vęs Vilniaus operos solistas 
būdu pagrindinė šių namų funk Stasys Liepas. Laukiama, kad 

Miami, Flal cija būtų lietuviškos sąnąpnės lietuviai gausiai atsilankys į
V. Slikas — T. Končiui, abu išlaikymas jaunimo tarpe. šias svarbias sukaktuves.

įvairių progų — vestuvių, krikštynų gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinu senų fotografijų? Jums 
geromis sųlygomls padarys

PYT. MAŽELIS


