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Pop. Jonas XXIII savo 80 metų sukakties proga kreipia akis
Popiežius Jonas XXIII lapkri

čio 25 sulaukia 80 metų. Spa
lio 28 suėjo treji metai, kai bu
vo išrinktas popiežium. Abi su
kaktys buvo paminėtos lapkri
čio 4, šeštadieni, vainikavimo 
metinėse. Diena buvo vėjuota 
ir lietinga, bet tūkstančiai žmo
nių meldėsi šv. Petro bazilikos 
aikštėje, nes netilpo Į vidų, kur

Į popiežių Leoną I, kuris sustabdė huną antplūdį

Lietuvoje mirė
Klaipėdos klebonas kun. 

Aleksandras Kinderis spalio 11 
buvo nuvykęs i poliklinika, kur 
jam ištraukė tris dantis. Grįž
damas namo nusilpo ir pargriu
vęs ant šaligatvio tuoj mirė 
(nuo infrakto). Dalyvaujant 50 
kunigų, palaidotas spalio 14 
Šilalės kapinėse. Velionis buvo 
Nepriklausomybės kovų dalyvis, 
kunigu įšventintas 1933.VI.10 
Telšiuose. Klebonavo Užventy, 
Truikinuose, Plateliuose, Dar
bėnuose ir. areštavus Klaipėdos 
kunigus, šį pavasarį buvo pa
skirtas Klaipėdos klebonu.

Kun. Kazimieras Būdvytis, 
gim. 1908.12.18, kunigu įšven
tintas 1935.4.20 Telšiuose, mi
rė po operacijos Kaune, palai
dotas spalio 18.

Prieš kurį laiką Kretingoje 
buvo užmuštas kun. Paulius 
Lagys. Paaiškėjo, jog užmuš- 

. tas apiplėšimo tikslu; kaltinin
kai suimti.

buvo iškilmingos pamaldos. Pa
maldose dalyvavo 68 valstybių 
delegacijos 
Prancūziškai 
je popiežius 
rūpinimą

pavojumi, 
visu tautu.

ir 52 kardinolai, 
pasakytoje kalbo- 

išreiškė savo susi-

kuris kabo viršum

melsdamas Dievą, kad apsau
gotų nuo nelaimės tautas ir 
žmoniją, kuri, susitaikiusi ir su
sivienijusi, galėtų gyventi tik
roje taikoje ir ramybėje.

Popiežiaus kalbą diplomatai 
supratę, kaip

smerkimą atominiy bandymu 
Sovietu Rusijoje,

rišdami su bolševizmu ir nau
jąją encikliką, kurią popiežius 
yra parengęs priminti popiežiui 
Leonui I, ryšium su 1500 me
tų sukaktimi.

Prieš pusantro tūkstančio me
tų (461) vakarų Romos impe
riją ir dar jauną krikščionybę

hu-

pra
su

AMERIKOS KATALIKŲ 
VYSKUPŲ VAJUS

Padėkos savaitėje JAV kata
likų vyskupai skelbia metinį 
vajų drabužių, avalynės, reik
menų ligoninėm ’ bei prieglau
dom ir k. Peniai tokiu metu 
surinkti rūbai, apavas ir aukos 
buvo išdalinti 48 kraštam. Per 
metus laiko visa tai susidėvi, 
ir jei galima būtų visus paten
kinti. tai rinkliavos vis tiek ne
nustotų savo reikšmės. Tačiau 
vargas yra didesnis, negu au
kos. žmonės tebesišaukia pagal
bos. Džiaugsmo jiem suteikia 
ir nedidelė parama, kaip tai 
mažai Formozos mergytei, ku
ri pernai gavo iš Amerikos 
naujų rūbelių per Tien Chung 
katalikų misiją Taichune. Au
kas galima įteikti kiekvienoje 
parapijoje. Lietuviai gali tai da
ryti ir per Balfo skyrius. Bal- 
fo surenkamos aukos eina tie
siai mūsų vargstantiem broliam 
ir seserim.

POPIE2IUS XXIII savo vasarinėje Castelgandolfo.

iš rytu puolė barbarai 
nai,

vedami Atilos. Kur jie 
eidavę, ten žolė neaugusi,
vo jau pasiekę Romos, bet prieš 
juos su kryžiumi išėjęs popie
žius Leonas I ir tą pavojų nuo 
miesto nulenkęs. Dabar istorija 
kartojasi tuo būdu, kad vaka
rų Europos civilizacija ir krikš
čionybė yra grasoma

mūsų laiku hunu — barba
riškojo komunizmo.

Savo kalboje popiežius dar 
prisiminė jo širdžiai brangias 
tautas, kurios čia nėra atstovau
jamos, nes

"kenčia sunkia prievarta".
Užsiminęs apie Bažnyčios vi

suotinį susirinkimą, davė 
prasti, kad jis galįs Įvykti 
metų pabaigoje.

Amerikiečių delegacijai
piežiaus pagerbimo iškilmėse 
vadovavo Thomas K. Finletter, 
JAV ambasadorius prie Nato. 
Prie Šv. Sosto JAV savo atsto
vo neturi.

lapkričio 3 
išrinktas ir 
tų balsais 
generaliniu
1963 balandžio 10, kada turė
jo baigtis laikas sekretoriauti 
Afrikoje žuvusiam gen. sekre
toriui Dagui Hammarskjoldui. 
Dėl naujo sekretoriaus buvo 
tartasi 6 savaites, kol Sovietų 
Rusija atsisakė savo “troikos". 
Naujam sekretoriui palikta lais
vė pasirinkti savo padėjėjus ir 
tiek, kiek ras reikalinga. Jis 
tuojau pasirinko savo padėjė
jais amerikieti dr. Ralphą J. 
Bunche ir rusą Georgijų P. Ar- 
kadjevą. Kai kas dėl to sako, 
kad "troika" vis tiek buvo su
tarta, tik L'. Thanto laisvai pa
sirinkta ir jis nuo savo pagel- 
bininkų nepriklausys tiek, kiek 
rusai norėjo. Tai laikoma JAV 
laimėjimu. Bet įžiūrimas ir pra
laimėjimas. U Thant, buvęs mo
kytojas, paskui išėjęs Į Burmos 
diplomatus ir vadovavęs jos de
legacijai Jungtinėse Tautose nu 
1957. laikomas mažiau Ameri-

VIETOJE TROIKOS. U
Thant, naujas JT gen. sekr.

kai palankus, negu buvo velio
nis Dag Hammarskjoldas. Nau
jasis sekretorius, manoma, ati
džiai rūpinsis laikytis vidurio 
tarp JAV ir Sovietų Rusijos. 
Su jo asmeniu sustiprėja vadi
namųjų neutraliųjų Įtaka. Pra
siveržia Azijos žemynas, iš ku
rio Burmai pirmajai teko gar
bė užimti vadinamojo “pirmo
jo pasaulio piliečio” vietą.

SU- 
kitų

po-

JAV ir Vietnamas
Gen. Taylor patarė preziden

tui susilaikyti nuo Amerikos 
kariuomenės siuntimo i Pietų 
Vietnamą. Geriau sustiprinti 
vietinių karių apmokymą ir pa
keisti strategiją.

Sovietų lėktuvai nugabeno 
karinės pagalbos į pietų rytų 
Laosą. -Pagalba skirta invazijai 
Į Pietų Vietnamą.

GENEROLAS

JAU BE UNIFORMOS: gen. 
Edwin A. Walker.

IR NYKSTI KAI

A. Walkeris, buvęs 
24 divizijos vadas, 
pareigų, kilus ki
jo pastangų savo

“VAIKAI” PAMOKĖ “TĖVUS”: BOMBOM NEŽAISKITE

RODĖ TANKUS, DABAR PASUS 
Adenaurį kviečia tartis dėl Berlyno į

Berlyne įsigali Sovietu rei
kalaujama rytu Vokietijos kon
trolė susisiekimui iš vakarę 
Berlyno. Amerika tos kontro
lės nepripažino ir tai pamėgi
no demonstruoti jėga: savo ka
ro policijai leido, kad Ameri
kos pareigūnam padarytų kelią 
Į rytų Berlyną. Tačiau atvy
kus Į Berlyną Sovietų tankam, 
Amerika sutiko, kad Amerikos 
neuniformuoti pareigūnai rody
tų savo dokumentus rytų Vo-

SU DOVANOM IS AMERI
KOS: Formozos mergytė.

Atominiai sprogdinimai dau
giausia šiuo metu davė įtam
pos tarptautinėje propagando
je. Jungtiniu Tautu politinėje 
komisijoje lapkričio 2 mažes
nieji kraštai 72 balsais prieš 
21 pasisakė už atominių ban
dymų sustabdymą — morato
riumą. Prieš balsavo Amerika 
su savo artimaisiais sąjunginin
kais ir Sovietai su satelitais. 
“Tėvai", kurie gimdė J. Tau
tas. buvo patarti ir pamokyti 
“vaikų”.

Sovietai paskelbė, kad sprog
dinimus sustabdys tada, kai 
Amerika priims visuotini nusi
ginklavimo planą. Pagrasino: 
jei Amerika mėgins atnaujinti 
sprogdinimus ore. tai Sovietai 
ims sprogdinti naują seriją. Sa
vo spaudoje Sovietai nieko ne
skelbia nei apie savo sprogdi
nimus nei apie pasaulio sujudi
mą prieš tuos Sovietų sprogdi
nimus.
Amerika lapkričio 5 per Ame

rikos Balso siųstuvus ypačiai 
pamėgino pralaužti sovietinius 
radijo kliudymus ir informuo-

piliečių savo atominius bandy
mus ir kaip apie tai atsiliepia 
pasaulio opinija.

Prezidentas Kennedy yra 
spaudžiamas iš abiejų pusių: 
atnaujinti sprogdinimas ore. bet 
taip pat ir nuo to susilaiky
ti. Lapkričio 3 jis pareiškė kom
promisini abi puses turintį pa
tenkinti nusistatymą: Amerika 
sprogdinimus ore pasiryžus at
naujinti. jei to reikės. . . Spau
doje spėjama, kad “reikės” — 
sprogdinimai gali būti atnaujin
ti apie pavasarį. Nepaaiškėjęs 
ir nusistatymas dėl neutroni
nės bombos, kuri duoda vadi
namus mirties spindulius. — 
daryti bandymas ją pagaminti 
ar ne.

Pasauly, nekomunistiniame.

organizuojamos demonstracijos 
prieš atominius bandymus. Ja
ponijoje ir kitur kalbama apie 
padidėjusi radioaktyvumą. Ame 
rikoje sveikatos departamentas 
paskelbė, kad pavojaus nejaus
ti. Nurodoma, kad krituliai ims 
reikštis tik pavasari.

TROCKIO ŽMONA IEŠKO 
TEISYBĖS IR SŪNAUS

ti Sovietų Sąjungos gyventojus, 
kaip jų vyriausybė slepia nuo

BUVO GRjŽUSI PIRMOJO 
DIDŽIOJO KARO KAITRA

New Yorke ir jo apylinkėse 
lapkričio 4-5 vidurdienyje tem
peratūra buvo pasiekusi iki 75 
laipsnių. Tokia vasarinė šiluma 
buvo tiktai 1914 metais. Nor
mali aukščiausia temperatūra
šiam rudens laikui neprašoka 
60 laipsnių.

Chruščiovui apkaltinus Stali
ną. kad jis žudęs ir komunis
tus. atsiliepė Leono Trockio 
žmona, parašiusi laišką ir parei
kalavusi ištirti, kas iš Stalino 
agentų suorganizavo ir nužudė 
jos vyrą. Trockienė reikalauja 
viešo tardymo ir teismo reabili
tuoti jos vyrą ir sūnų Leoną 
Sedovą. apkaltintus Maskvoje 
1927. Taip pat reikalauja nu
rodyti. kur yra antrasis jos sū
nus Sergejus Sedovas. areštuo
tas 1935 metais.

Leonas Trockis - Bernšteinas. 
žydas, kuris su Leninu ir Sta
linu sudarė bolševikinės revo
liucijos “troika", iš valdžios 
Stalino išspirtas 1927 ir jo agen-

NATALIJA SEDOVA
TROCKIENE

mę. 1960 per Kubą išvyko į 
Čekoslovakiją: kur jis dabar 
vra. nežinome.

(Kadangi Chruščiovas galvą 
dėjo už Staliną, puldamas troc- 
kininkus, tai našlė Trockicnė 
tiek tegali rasti teisybės, kiek 
jos paisė pats Trockis, kai bu
vo valdžioje ir su Dzeržinskiu,

tų nužudytas Meksikoje 1940. 
Žudikas, atlikęs 20 metų baus-

Leninu ir Stalinu vykdė žmo
nių egzekucijas).

kietijos kontrolei ir patarė sa
vo pareigūnam iš viso susilai
kyti nuo vykimo Į rytų Berly
ną.

Autostradoje tarp Berlyno ir 
vakarų Vokietijos Amerika bu
vo paleidus patrulius. Sovietam 
užprotestavus, tuos patrulius 
atitraukė.

Tie smulkūs ženklai rodo, 
kad Amerika stengiasi išveng
ti konflikto, tylom priimdama 
stiprėjančia rytų Vokietijos 
kontrolę ir sutikdama su ry
tų ir vakarų Berlyno atitvėri- 
mo faktu ne tik civiliniam gy
ventojam, bet ir sąjungininkų 
pareigūnam.

Prezidentas Kennedy pakvie
tė atvykti Vokietijos kanclerį 
AdenauerĮ. Numatoma, kad jį 
kvies ir Chruščiovas. Tai pa
stangos Berlyno klausimą spręs
ti toliau derybų keliu.
Prieš Amerikos griežtesnę po

litiką Berlyne labiausiai sukilo 
jos sąjungininkai. Taip infor
mavo Amerikos atstovas Nate 
Finletter.

Gen. Edwinas A. Walkeris 
pasitraukė iš kariuomenės 
Gen. Ed.

Vokietijoje 
atleistas iš 
virčam dėl
divizijos karius informuoti apie 
komunizmą, jo metodus ir pa
vojų Amerikai, iš kariuomenės 
visai išėjo. Kongreso pakomi
sei įteikė pareiškimą, kuriame 
pastebėjo, kad nenori toliau bū
ti “žmogiūkščių” (little menj 
valdžioje, turėdamas galvoje 
Pentagoną. Savo pareiškime iš
dėsto, kad kariuomenė turi bū
ti gerai informuota apie Ame
rikos priešą — komunizmą, su 
kuriuo šis kraštas yra lemiamo
je kovoje. "Kovos lauke, sako 
generolas, negali būti jokios ko
egzistencijos". Savo pareiškime 
dar nurodo, kad jo. kaip karo 
vado, pastangos sumenkinamos 
komunistinės infiltracijos JAV. 
Kaip civilis asmuo, jis turėsiąs 
laisvas rankas kovai, kurią jis 
matysiąs naudingą kraštui ir 
kuriam jis tarnavęs kariuome
nėje 30 metų su pagyrimu. Jo 
byla dar bus svarstoma Kongre
so pakomisės, kuriai vadovau
ja šen. John Stennis, demokra
tas iš Mississipio valstybės.

New York Times (lapkričio 4) 
savo įžanginiame gen. Edw. A. 
Walkerio pasitraukimą iš ka
riuomenės palydėjo gana kar
čiu žodžiu pabrėžęs, kad jis 
“fanatiškai laikosi savo tiesos”, 
kad yra “peržengęs ribą, kuri 
karį skiria nuo politiko”. Ta
čiau laikraščio noras nukreip
ti reikalą tiktai į “politikuojan
tį kariškį” taip pat gali būti 
laikomas “fanatišku įsitikini
mu”, kad ne kariškių uždavi
nys nurodinėti komunizmo pa
vojų. Mums rodosi, kad tai yra 
visų uždavinys.

ALIARMAS DĖL ŽYDŲ 
PERSEKIOJIMO RUSIJOJE
Amerikos spaudoje aliarmuo

ja apie žydų suėmimas Rusijo
je. Prieš pat komunistų kon
gresą buvo suimtas ir slapta
me teisme 12 metų nuteistas 
Leningrado žydų lyderis G. Ru- 
binovič Pečerski. Kaltino už 
santykių palaikymą su “užsienio 
agentais". Suimta ir daugiau 
žydu. Pernai uždaryta 12 sina
gogų.

Leningrade žydų yra 250, 
000. Visoje Sovietų Sąjungoje
3 mil. Žydus labiausiai perse
kioti ėmėsi Stalinas nuo 1948.

TUNELIS PO ALPĖMIS
Ilgiausias pasaulyje tunelis 

kasamas po aukščiausiu Euro
poje kalnu — Alpių Monbla
nu (Mont Blanc). Kasa prancū
zai ir italai. Ligi šiol pragręž
ta du trečdaliai — apie 5 my
lios. Iš viso reikia prakasti 7 
su puse mylios. Kasant iš abie
jų galų, prancūzų ir italų inži
nieriai susitiks po kalnu atei
nančių metų rugsėjo mėn. Au
tomobiliam važiuoti bus galima 
1963 ar 1964 metais. Tunelis 
kelią tarp Romos ir Paryžiaus 
sutrumpins visu penktadaliu. 
Darbai kainuos apie 40 mil. do
lerių. Ligi šiol tame darbe jau 
žuvo 12 darbininkų.

— Malenkovo nebesą elek
tros fabrike Sibire. Nežinia, 
kur esąs nudėtas.

Kaltino, kad jie norėję Staliną 
nunuodyti.
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Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimų medžiagų 
moterižkiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti-

dr. A. Trimakas. Bet prieš iš
vykdamas, jis paskambino į 
Vienybės redakciją, įspėdamas 
dėl kai kurių lietuvius aliar-

AfeSMto, kitoje asmenų, ma- 
Tanks- 

Jūs teo-

Dirvoje spalio ,13 buvo pa- jų su prašymais pašalinti iš Lie- 
skelbti LNT pirmininko V. Ras- tuvos okupacines jėgas, o bet- 
tenio pasisakymai dėl lips- gi jos naudingos, kaip naudin-

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

► SIUNTINIAI APDRAUSTI » PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
Į — GAVĖJAS NIEKO NEMOKA — .

Norite gėręs—meniškos fotografijos |
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nauctingas ... Matome gi, kad 
Jungtinėse Tautose dabar jau 
beveik nemanoma pasiekti bet muojančių gandų ... Konkre- 
kokio Sovietijai nepalankaus čiai, mūsų veiksnius yra pasie-

<

ir Švarkams, moterų eilutėms, bei Švarkams.
ICaižytos ir rayoninSs medžiagos parduodamos griežtai urmo

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. ; 
Mūsų ištaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones i ‘ 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraStus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines M Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • Ta Orde 5-TH1

Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminiems } bet kurią <
SSSR dali. J

Telefonas: ELizabeth 4-1711 -
ATDARAS KJgrVlKTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 

MOsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo |9J0 už pilną eilutt

rdkšta ir pakartota”.
(Tie argumentai, kurie pa

grindė Naujienų ir Talkos pa
sisakymą prieš rezoliuciją ga-

kusios gana patikimos žinios, 
kad ‘anglosaksai yra sutarę 
tarp kitų nuolaidų Sovietam, 
pripažinti Pabaltijo valstybių 
inkorporavimą”.

Artimiausi
MMMiy lai
to veikla su-

Mtų Bd fitta net šilta.

bus” fr perdaug pasinešęs į 
appeasmentą. B kitos — esąs 
pernašai “lankstus” ir perdaug 
karingas, vos ne “karo kursty
tojas**. Pirmos rūšies kaltini
mai eina iš vadinamų konser
vatorių, antros iš vadinamų li
teratų.

Kai Amerikos liberalai prie-
Z kaBtaūją prezidentui, kad jis 

permažai “liberalus” ir perina- 
■ žai “lankstus”, daros įdomi už
sienių liberalų nuomonė. Tokią 
nuomonę paskelbė Paryžiaus 
“Figaro” ir New Yorko ‘Fran
ce - Ameriųue’. Tai atviras 
laiškas prezidentui Kennedy. 
Jo autorius yra Raymond Aron, 
vienas iš populiariausių pran
cūzų publicistų, prieš keleris 
metas pakviestas į Sorbonnos 
universitetą profesoriauti socio
logijos fakultete, dažnai lanką
sis Amerikoje su paskaitom ir 
savo nusistatymais — libera
las. Jis sakosi buvęs entuzias
tingas “partizanas” už Kenne
dy rinkimų kovos metu. Kaip

raK?
' • • "• - - • • į . . ■ ~ ‘.

savaičių jvykiąi gaji nulemti Europos likimą

tik dėl to ir įdomi šiokio libe
ralo pažiūra.
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FYT. MAŽELIS
422 Menahan Stroef, Ridgewoo<l, Brooldyn, N. Y. 

Tek HYadnt 74677žmoiHų, Vertų saW 
reputacijos. Tai intelektualai 
įvairiausių socialinių grųpių, i* 
vairių galvojimo krypčių. To
kia organizacija turi pranašu
mo: jūs nesate pavojuje apeiti 
vieną iš galimų pasirinkimų. 
Bet prieš jus yra baisus kitas 
pavojus: žmogus kaip jūs, pa
dėtyje panašioje kaip jūs, su 
tokia didele atsakomybe, kuriai 
jūs esate nusmerktas, yra ne
išvengiamai gundomas neiti iki 
politinio sprendimo galo. Vi
sais klausimais jūs išklausote 
vienų žmonių, kurie jum sako 
juoda; išklausote kitų, kurie sa
ko balta; jum pasilieka tada 
pasirinkti — pilka. Taip yra 
užsienio politikoje — pusiau 
priemonės, kompromisai tarp 
dviejų politinių galimybių.
Jūs nemėgstate perdaug, kas 
jum primena Kubos fiasco ... 
Bet pamoka neturėtų būti pa-

Pono Prezidento, — pradėjo 
laišką Aron — po ilgo laiko 
New York Times pirmu kartu 
paskelbė gerą žinią: jūs ėmė
tės revizijos savo idėjom, ku
rias atsinešėte į Baltuosius Rū
mus — po devynių mėnesių 
apsigavimo su Sovietais, kurie 
atnaujino savo atominius ban
dymus; apsigavimo su sąjungi
ninkais, kurie nesustįprino sa
vo konvencinių karimų pajėgų 
ir kurie sunkiai duodasi padi- 
riguojami; apsigavimo su tre
čiaisiais, kurie Chruščiovui at
leidžia tai, ko neatleistų jum...

Apibūdinęs tuos “trečiuo
sius” — neutraliuosius, kurie 
esą visada žiauresni Vakaram 
nei Sovietam; apibūdinęs Ti
tą, kuris nesivaržo imti pini
gus iš Amerikos, o remti Chruš
čiovą; apibūdinęs Chruščiovą, 
kuriam nerūpi žmoniškumas, o
tik žmones laikyti baimėje, — miršta. Projektas buvo paruoš- 
sustoja autorius prie aplinkos, tas ^UVUS1OS vyriausybės; jis 
kurioje prezidentas turi daryti numat® Kubos egzilų išlaipini- 
sprendimą. Sutraukiant mintis, mą, bet taip pat ir Amerikos 
jo samprotavimai taip atrodo: marinų paramą. Jūs pasakėte

Didžiausios galybės šefui 
tarptautinėse džiunglėse dides
nis trūkumas yra būti juokin
gus, negu būti nekenčiamam. 
Budapešte Chruščiovas pasirin
ko būti nekenčiamas .... Veng
damas jus suerzinti netinka
mais atsiminimais, aš baiminuo
si, kad neatsidurtumėte kely
je pakartoti Kubos klaidas, tai 
reiškia — nepasirinktumėt li
nijos tarp to ir kito. Nėra pa-

ftžęs MMfinti rytų Vokieti-- 
‘ verčiau tai 

padarytafciek anks
čiau arba geriau būtų palaukti 
keletu mėnesių, negu tai dary
ti dabar, nes tai, kas šiandien 
yra pastatyta ant kortos pa
saulio akivaizdoje, nėra tik 
dviejų milijonų berlyniečių li
kimas; tai jūsų gebėjimas, Jung 
tinių Valstybių gebėjimas įti
kinti Chruščiovą, kad jūsų ner
vą! turi jėgos nepasiduoti 
šantažui.

Artimiausių dešimties mėne
sių įvykiai, sakėte jūs. gali nu
lemti žmonijos likimą dešim
čiai tūkstančių metų. Leiskite 
man būti mažiau apokaliptiš- 
kam: artimiausių dešimties sa
vaičių įvykiai gali visiškai nu- 
lemt Europos likimą artimiau- 
siem dešimčiai metų. Bet spren
dimai tam bus padaryti Wa- 
shingtone, o ne Londone ir 
Paryžiuje ...įp«M>, prieštaraujančių pata-

tarno” stiliuje, taftoje, meto
duose. Rezultatas tuo tarpu tas, 
kad niekas daugiau nežino, 
kaip rašė vienas amerikiečių 
laikraštis, ar jūs žadate imtis 
ChufetoUįo rolės ar Chamber- 
laino. Kad jūsų, tafta J. Tauto
se;ĖterUtūriniu požiūriu yra 
.verta Churchfflio, niekas tuo 
neabejoja. Bet ką ji reiškia?

Protarpiais jūsų sostinė, rei- 
cho šeštinė, Londonas ir Bon- 
na skardenas! dementi, balio- 
nais, stūlomom ar atšaukiamo™

Liberalo Areno žvilgsnis iš 
Europos sutaria su Amerikos 
liberalais tik vienu punktu — 
prieš kompromisų kelią. Esmi
niais klausimais, dėl derybų su 
Maskva, priešingas Amerikos 
liberalų žvilgsnis. Čia jis su
taria su de Gaulle žvilgsniu— 
nesiskubinti. Arono žvilgsnis į 
Chruščiovą, į Titą, į sąjungi
ninkus yra labai artimas ir 
Amerikos 
žvilgsniui. Jei Gallupas teisin
gai tos daugumos nusistatymą 
išreiškia, tai šiuo metu į libe
ralus linksta 41 proc. Ameri
kos gyventojų, į konservato
rius 46 proc., o pietuose tas 
skirtumas net didesnis — 34: 
52. M.

187 OBCHARD ST., N. Y. C.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SPAUDA

combo - Kuchelio rezoliucijos, 
kuri prašo Kongresą nutarti, 
kad vyriausybė imtųsi iniciaty
vos iškelti Lietuvos klausimą 
J. Tautose. Autorius pasisako:

“Jau ir kiti mūsų ‘vyriausi 
veiksniai* yra bandę veikti ta 
linkme. LNT nuomonė apie to
kius sumanymus visada buvo,

net nepalanki. Ne tik dėl to, 
kad dabartiniu metu beveik nė
ra realaus pagrindo tikėtis, kad 
būtų įmanoma Lietuvos klausi
mą net į dienotvarkę įspraus
ti, kiek dėl to, kad Lietuvos 
klausimo iškėlimas Jungtinėse 
Tautose dabartinėse aplinkybė
se, kurios tenai vyrauja, būtų 
Lietuvos nepriklausomybės rei-

Naujilnte spalio 23: “Neti
kėtai ‘Naujienoms’ į talką at
ėjo tautininkų Talkos’ pirmi
ninkas V. Rastenis ... Beveik 
visi jo. argumentai tokie pat 
kaip ‘Naujienų* , ... Visa tai

200 Orchard Street New York 2, N. Y.

Tel. AL 4-8319

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!

gas buvo ir Kersteno komite
to darbas. Nauda ta, kad su
daroma konkreti proga judinti 
Lietuvos klausimą vis iš naujo 
ir neleisti jo palaidoti tyloje. 
Tos prasmės turi ir akcija už ' 
Lipscomb - Kuchelio rezoliuci- ; 
ją. Gal tas bylos draskymas 
nėra patogus valstybės depar
tamento laikinei politikai dėl 
santykių su Maskva, ir dėl to 
būtų pageidaujama tyla dėl Lie
tuvos? Bet tai jau kitas klau
simas).
VIENYBĖS "TALKA" VLIKUI

Vienybėje spalio 20: “Šios 
savaitės pabaigoje į Washingto-

Naujienos spalio 24 į tai: 
“Neatsakingas sensacijų fabri- 
kavimas” ... “labai neapgalvo
tas elgimosi būdas” skleisti 
gandus spaudoje, “nepasisten
gus jų ištirti ir patikrinti”.

Draugas spalio 25 vedama-
jame: “Mes nesuprantame, ko- įktirie yra už rezoliucijos rėmi

mą. Nebuvo realių galimybių 
nei Kersteno komiteto siūly
mam įvykdyti; nėra realių ga- 
&>yM| įvykdyti nei Vasario
16 proga rianaamų rezolmo- tfeaų pasluntinybes/pir^ jų 

nepatikrinęs. Būtų tiksliau, jei 
at-

dėl ‘Vienybė’ skelbia nepatik
rintas žinias ir jomis gąsdiną 
savo skaitytojus. Be reikalo ir 
dr. Trimakas sutiko reikšti kai

Ssvtatg Ntoratūra yra at- tasai pasikalbėjimas būtų 
sibkusi, — kalbėjo spalio 24 spausdintas jau po to, kai dr.

Ka-sonetų rašytojas Solochovas. Trimakas ir atstovas p. J.
Kaita aplinkybė, kad rašytojai jeckas aplankė valstybės de- 
atitrūky ūtio realaus gyvenimo: partamentą ir sužinojo, kad pa- 
iš rašytojų Maskvoje gy- skleistiems gandams nėra jokio 

pagrindo ..
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DARBININKAS 1HI m., t»?iKORTBO^EPRIEDAS
Anykščių šilelis vėl ošia

KULTŪRINĖ KRC

"Kalnai kelmuoti, pakalnės 
nuplikę". Tai žodžiai, kurie 
nuo pradžios mokyklos pasilie
ka kiekvieno atminty. Tie žo
džiai nukelia į Anykščiu šile
lį, kurį taip gražiai apdainavo 
Antanas Baranauskas. Nors to 
šilelio seniai nebėra, bet jis 
gyvas ošia poeto dainoje, su
keldamas brangius senovės pri
siminimus, žadindamas paliktų 
plotų ilgesį.

Šis gražus mūsų klasikinės 
literatūros kūrinys buvo pali
kęs nuošalyje, laukdamas nau
jo pristatymo. Kadaise tokio 
naujo pristatymo laukė ir K. 
Donelaičio “Metai”, kuriuos 
pažinome tik iš chrestomatijų, 
iš senų nepatrauklių laidų. 
Dail. V. K. Jonynui “Metus” 
iliustravus, prof. J. Brazaičiui 
juos tinkamai paruošus ir Švie
timo ministerijai puošniai iš

VYSK. A. BARANAUSKO klėtelė, išlikusi iš tų laikų, kai kūrė “Anykš
čių šilelį". Nuotr. V. Augustino.

ATSIŲSTA
Alfonsas Gricius — PAŽA

DINTI SFINKSAI. Poezija, 48 
psl.. kaina 1.50 dol. Tiražas 
400 egz. Išleido Lietuvių Die
nos. išleidimą finansavo kun. 
J. Kučingis.

Ignas Končius — ŽEMAIČIO 
ŠNEKOS II dalis, 239 psl., iš
leido “Nidos” Knygų Klubas 
Londone, kaina 1.50 dol.

LITHUANLA AND LITHUA- 
NIANS. A Selected Bibliogra- 
phy compiled by Jonas Balys,
Published for the Lithuanian 
Research Institute by Frederick 
A. Praeger, Publisher Nevv 
York, 170 psl.. kaina 5 dol.

AUKSINIS JUBILEJUS, ŠV. 
ANTANO PARAPIJA. Cicero. 
III. Lietuviškas tekstas ir re
dakcija A. Barono, viršelis Jo
no Pilipausko. išleista prel. I. 
Albavičiaus ir jubilėjui rengti 
komiteto rūpesčiu. 235 psl.

LUX CHRISTI, rugsėjo nr. 
Leidžia ALRK Kunigų Vieny
bė. Turinyje: pop. Jono XXIII 
enciklika Motina ir Mokytojas, 
kun. dr. P Celiešius — Žvilgs
nis į modernų šv. Rašto aiški
nimą. vysk. V.Brizgys — Vi
siem lietuviam kunigam ir pa
sauliečiam pasauly. Kunigų Vie
nybės pirmininio prašymas kon- 
fratrams. kun. V. Budreckas 
— Aktyvus privatinis ir bend
ruomeninis tikinčiųjų dalyvavi
mas skaitytinėse mišiose, kun. 
A. Kaleckis — Immola Deo sac- 
nficium laudia, kun. dr. I. Ur- 

leidus, Donelaičio “Metai” ga
vo naują pristatymą, ir knyga 
kuo plačiausiai pasklido.

Taip ir Antano Baranausko 
“Anykščių Šilelis” buvo randa
mas tik chrestomatijose, seno
se skurdžiose laidose. Praėjus 
šimtui metų nuo “Anykščių Ši
lelio” pirmo paskelbimo, šį nau
ją pristatymą davė Romuvos 
leidykla. Tai didelė ir graži 
knyga su dail. Prano Lapės 
iliustracijomis. Vinco Maciūno 
paaiškinimais, J. Brazaičio pa
rengtu žodynu. Tai pati puoš
niausia ir gražiausia šilelio lai
da.

Knygos visą architektūrą su
kūrė dail. Pranas Lapė. Pati 
Šilelio poema teturi tik 320 ei
lučių, bet dailininkas iš jos pa
darė didelę knygą. Pats teks
tas surinktas gana stambiomis 
raidėmis (14 punktų), dailinin

PAMINĖTI
bonas — Liet. Kat. Mokslo 
Akademijos suvažiavimas. K. 
M. Urb. “Pono” kilmė, pamoks
lų skyriuje rašo kun. dr. V. 
Balčiūnas, kun. J. Jankauskas, 
kun. dr. j/Draugelis. Knygas 
recenzuoja: kun. St. Yla — 
Didysis nerimas, K. J. Kardaus- 
kas — Keturi ganytojai. T. An
gelaitis — Užburti keliai, kro
nikoje — Kunigų Vienybės 
seimas, 

BOSTONE Moterų Klubas buvo surengęs dail. J. Paukitienės kūrinių parodą. Čia matome dail. V. Vizgirdą, dail. J. Paukštienę, p. Manomaitienę — 
Motery Klubo pirmininkę, ir dail. J. PaukStienčs dukrą. Nuotr. Beatričės Kerbelienės.

ko gerai išstudijuotas ir iš
puoštas piešiniais. Kartais pus
lapyje yra tik dvi, keturios ei
lutės, kurias sujungia piešinys. 
Nemaža iliustracijų padaryta 
per vsą puslapį. Visoje knygo
je yra arti 70 piešinių, gražus, 
per du puslapius išsitiesęs ap
lanko piešinys.

Piešiniam naudojamos dvi 
spalvos: juoda ir alyvinė, sa
maninė. Dominuoja juoda spal
va, antroji įvesta kaip palydo
vė sustiprinti piešinio konstruk
ciją, puošniau praturtinti.

Dailininkas visu platumu 
vaizduoja šilelio gyvenimą. 
Daugiausia sutiksime medžių ir 
augmenijis motyvų. Prie jų 
šliejasi poemoje suminėti gyvu
lėliai ir žmonės. Piešiniai ap
ima visą žmogaus ir miško gy
venamą.

Piešiniai sukurti daugiausia 
plunksnos lengva skambia li
nija. Ta linija kartais praveda
ma visoje pilnumoje ir visame
savo plastiškume, dažniausiai ji 
turi apybraižinį charakterį. Prie 
jos antroji spalva vartojama 
gana santūriai, kad nenustelb
tų linijos skambesio ir dinami
kos.

Įsismaginęs dailininkas įveda 
vis daugiau juodų linijų, 
plunksną pakeičia teptuku. Pie
šinio lengvas lyrinis charakte
ris pasikeičia į dramatinį. I aly
vinės spalvos plačių dėmių fo
ną įvedami tiršti teptuko juodi 
brūkšniai, arba į juodas tirš
tas dėmes įsipina alyvinė dė
mė. Šios rūšies piešiniai daili
ninkui yra labiausiai pasisekę 
ir geriausiai išreiškia Šilelio 
gavalingumą.

Dailininko darbas yra sąži
ningas ir kruopštus, knygos 
ritmas — patrauklus ir skonin
gas.

Palydėdamas dailininko pa
veikslus ir pačią Šilelio poemą, 
Vincas Maciūnas apžvelgia šio 
kūrinio istoriją, jo laidas ir li
teratūrinę vertę, plačiau išnag- 
rinėdamas gamtos motyvą. Pa
aiškinimas parašytas specialis
to. kuris gerai pažįsta Bara
nauską ir jo kūrybą.

Kad būtų kūrinys lengviau 
suprantamas, sudarytas ir žo
dynas. Parengė J. Brazaitis, 
kruopščiai surinkęs visus re
čiau vartojamus ar nesupran
tamus žodžius, ir juos paaiš
kinęs. Žodynas yra kur kas 
platesnis ir didesnis nei kito
se Šilelio laidose, i

Knygą ofsetiniu būdu šva
riai atspaude Orion Press: į- 
rišta į kietus viršelius. įspau- 
džiant auksinius ornamentus. 
Taip knyga pasidaro viena iš 
gražiausių šių metų leidinių.

SAVOS PASTOGES RŪPESČIAI
New Yorke pasklido žinia, 

kad Lietuvių Bendruomenės 
Apygardos valdyba žpirko na
mus. Su ta, žinia pasikė’ė ir įvai
riausios kalbos: girdi, kam dar 
reikia vienos bakūžės, kai tu
rime Ne-v York? septynis ar 
devynis klubus, kurių negalime 
išlaikyti. Pla/.'.veme statyti di
delius kul.ū’os namus ir dabar 
iš tų planų išėjo tik senstelė
ję namai.'

Į šias jų kalbas atsiliepia ir 
kiti samprotavimai: gana mums 
barstytis po visokias klubo sa
les ir restoranus. Geriau ne 
alinė, nors ir kukli, pastogė. 
Mūsų jaunimo organizacijos tu
rės savo kampą, kur galės po
sėdžiauti ir šiaip susirinkti.

Apygardos valdyba tais sume
timais ir nupirko nams. Ji ge
rai žinojo, kad veikia komite
tas kultūros namams statyti. 
Bet kol tie namai bus pastaty
ti. praeis dar nemaža laiko. Pa
sikvietę statybos specialistus ir 
nustatę. kad pirkinys nėra 
brangus ir kad visada pardavus 
bus galima gauti savo, jie ir 
padarė savo sprendimą.

Nėra tai reprezentaciniai rū
mai, su puošniom salėm ir pla
čiais prieškambariais. Bet vie
tos pakanka. Priklausys nuo 
apygardos vadovybės, kaip ji 
sugebės įrengti, kad pastogė 
būtų jauki ir kad trauktų ypač 
janimą. Čia valdyba turi pa
rodyti nemaža apsukrumo pa-

Išleido Romuvos leidykla 
Nevv Yorke (507 Fifth Avė., 
3rd Floor. Nevv York 17, N. 
Y). Kaina 5 dol.

A. Džiugėnas 

sikviesti dailininkus, architek
tus, kad suplanuotų ir išpuoštų. 
Juk ir kitose miestuose yra 
panašių namų, pvz. Bostone, 
kur įrengta visai gražiai ir pa
traukliai.

Yra dvi nedidelės salės (kiek
viena talpina po 150 žmonių), 
kur bus galima rengti nedide
lius koncertus, ypač kamerinės 
muzikos. Bus galima iškabinti 
ir dailininkų paveikslus paro
dom.

Vadovybė jau dabar turėtų 
visus parengimus planuoti. Vie
ni parengimai spontaniškai pa
tys atsiras, o kitų, pvz. dailės 
parodų, gal reikės ieškoti.

Apygardos valdyba nemano 
ten ilgam įsitvirtinti. Kai atsi
ras kitur geresnės sąlygos, na
mus parduos. Tad ir toliau pa
lieka visos galimybės statybos 
komitetam posėdžiauti, ieškoti 
sąlygų ir statyti didelis kul
tūros namus ar kokį jaunimo 
centrą. A.K.

— Nobelio literatūros pre
mija šiemet paskirta jugosla
vui komunistui, Tito parlamen
to nariui. Ivo Andrič.

Naujas LIETUVŲ
Lietuvių Dienos, iliustruotas 

mėnesinis lietuvių ir anglų k. 
lietuvių kultūros ir visuomeni
nio gyvenimo žurnalas, Nr. 9, 
1961 m. lapkričio mėn. Redak
torius Bern. Brazdžionis, leidė
jas A. Skirius, 4364 Sunset 
Bivd.. Hollyvvood 29, Calif. Ats
kiro numerio kaina 65 et., pre
numerata metams 5 dol.

Šiame L. D. numeryje telpa

— Latviai praeitais metais 
išleido 20 rašytojų 23 knygas. 
Per pastaruosius penkeris me
tus laisvėje gyveną latviai iš
leido 1007 knygas, iš jų 622 
grožinės literatūros veikalus. 
Vidutinis knygos tiražas 1000 
egzempliorių.

— Estai, gyveną laisvame pa
saulyje, turi savo tautinį fon
dą. Jis įkurtas 1946 Stockholme 
Fondo lėšas sudaro narių sava
noriški įnašai. Per 15 metų fon
das surinko apie 170,000 dol. 
Lėšos skiriamos įvairiem infor
maciniam leidiniam, kurie nu
šviečia Estijos okupaciją. Taip 
pat skatinama ir estų pabėgė
lių kultūrinė bei politinė veik
la. Fondo dėka yra išleista vi
sa eilė informacinių leidinių 
įvairiomis kalbomis ir net stam
bių veikalų apie Baltijos kraš
tus ir Estiją.

— “Augustus John, garsiau
sias Anglijos portretistas, mi
rė spalio 31, sulaukęs 83 metų 
amžiaus. Jis yra piešęs žymių 
Anglijos vyrų portretus ir ka
raliaus šeimą.

— Dirvos laikraštis skelbia 
romano konkursą. Premijos į- 
teikimas įvyks kitais metais 
rugsėjo 29 Clevelande. Premi
jai 1,000 dol. paskyrė J. Čės- 
na. Jau baigiamos paruošti ro
mano konkurso taisyklės.

— Maria Einsiedeln, bene
diktinų vienuolynas Šveicarijo
je, atšventė 1100 metu sukak
ti-

— Amerikos aukštosiose mo
kyklose šiais mokslo metais 
mokosi 53,000 užsieniečiai stu
dentai iš 143 kraštų. Daugiau
sia studentų iš Kanados — 
6058, iš nacionalinės Kinijos— 
5304, Indijos —- 4835, Persi
jos 2880, Japonijos — 2434.

- Melbo 
veikia Lietu 
das, kuris i 
21 d. surer 
1. Tamošaiti 
doeuropiečic 
Darvinizmas 
tuvių senov 
šviesoje.

— Karių 
išleidusi dr. 
apie Žalgiri c 
nemokamai 
kos visom di 
universitetai 

kom.

— Rafaeli 
lės Sadūnai 
kalbos prof 
universitete, 
gerai lietuvi 
lietuvišką ve 
nesį jis važi 
shington, kr 
skaitys pask 
pam sustoti 
ilgėliau Chic 
jo žmonos ti 
skaito viešą 
nias lietuvių

— Kleopą 
nosios karto. 
Riverside, C 
garsaus pers 
“Rubajat”. T 
tus persų vt 
lietuvių kalb

— Kun. dr 
hursto kol e 
Conn., dėsto 
toriją, tauti 
Kursas apim

— Mažoji 
ganizuojama 
rį Chicagoje, 
ninku Sąjung 
los sukaktį, 
vauja visi Chi 
dram chorui 
tas B. Budriu

Spalio mėnesio AID
Spalio mėnesio Aidų žurna

le rašo: Pranas Brazys, MIC, 
— Enciklikos “Mater et Ma
gistrą” mintys ir bruožai; Jur
gis Blekaitis — Antano Škė
mos atsisveikinimas; A. Balti
nis — Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademijos suvažiavimas 
Chicagoje, Jonas Rugis — Me
džiagos sąvoka moderniojo 
mokslo šviesoje; Alf. šešplau- 
kis — Lietuviškasis elementas 
Anges Miegel kūryboje. Poe
zijos spausdina Alfonsas Gri-

DIENŲ numeris 
šešių Liet. Kat. Mokslo Akade
mijos suvažiavime skaitytų pa
skaitų autorizuotos santraukos.

Greta eilės iliustruotų repor
tažų apie Lietuvių Fronto bi
čiulių stovyklą, apie “Ateities” 
šokėjus ir kt. čia spausdina
ma įdomus Jono Kario straips
nis apie lietuviškus pinigus, ku
riem suėjo 600 metų.

Literatūros ir meno pusla
piuose yra J. Gliaudos ištrau
ka iš spausdinamo romano. Ba
lio Pavabalio satyrų bei ironijų 
pluoštas ir Telesforo Valiaus 
rašinys apie dailininko Viktoro 
Petravičiaus kūrybą. Rašinys 
iliustruotas Petravičiaus kūry
bos pavyzdžiais.

Angliškame Lietuvių Dienų 
skyriuje Stasys Daunys rašo, 
kad lietuvių tauta nėra tik ver
kianti. — ji yra herojiškai ko
vojanti tauta. Dailininkas Mi
kas Šileikis taikliai apibūdna 
dalininkės Tamošaitienės tau
tinių drabužių ir paveikslų pa
roda Chicagoje. Nuolatiniai sky
riai, kaip knygų recenzijos, kro
nika ir Lithuanian Make News, 
duoda gausų lietuviškos infor
macijos pluoštą.

Pirmąjį žurnalo viršelį puo
šia Barboros Armonienės, gar
sios Sibiro tremties pergyveni
mų knygos herojės "Ašaras pa
lik Maskvoje" nuotrauka, pas
kutiniame viršelio puslapyje 
— dail. V. Petravičiaus pav. šv. 
Jurgis.

cius, Zeferina 
lapis skirtas > 
nui K. Kariu

Kūrybos pa 
Pranas Naujc 
ir lietuviškoji 
ginis re cenzui 
“Tūzų klubą” 
dr. K. Jurgė 
rašytą knygą 
šį; Izidorius 1 
Marijošiaus ir 
ji simfonija; J 
muno žemupį 
amžiuje, St. B 
Lietuvių Bene 
nime. Numeris 
Mindaugo Na; 
bienės, V. K a 
žinskio kūrini 
mis.
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OR. JUOZAS LĘIMONAS skaito 
paskaitą.

DetroiL Mieli
Čiurlionio ansamblis iš Cle- 

velando atvyksta lapkričio 18 Karaliau Visagali’ 
koncertui, kurį rengia Detroi
to lietuviai šauliai. Visada mie
lai klausomas, manome, ir šį 
kartą susilauks gausios publikos

Dramos sambūris, vadovauja
mas rež. Zuzanos Arlauskaitės- 
Mikšiėnės, gruodžio 2 ispanų 
salėje vaidins “Įpėdinę”, šį vai
dinimą su šokiais ir pasilinks
minimu rengia lietuvių organiz 
rijų centras, kuris nori iš anks
to patelkti lėšų Vasario 16 mi
nėjimui. Reikia sveikinti tokius 
užsimojimus. Juo geriau pasi
ruošime tai šventei, tuo geriau 
paminėsime.

Adv. Aleksas Kundrotas - 
Conrad vėl yra paskirtas Way- 
ne apskrities gynėjo pavaduo
toju. Yra uolus rėmėjas lietu
vių reikalų.

Petronėlė Mazaliauskienė bu
vo sužeista gatvėje automobilio 
ir nuvežta Į šv. Pranciškaus li
goninę; dabar jau sveiksta na
mie. R.V.

Lietuvių veteranų -ramovėm; suvažiavimas New Yorke
Spalio 28 Atletų klubo salė

je Brooklyne įvyko L. V. S. ladelphijos, Hartfordo, Water- juiieŲ^ uviiię:! ciivi■ ouva~ * *
įdavimas šaukiamas lapkriflo Ram0¥as Amerikos rytinio pa- būrio. Bostono ir New Yorko 
25. Padėkos dienos savaitgaly- krašči0 skyrių atstovl* suvažia‘ Padarė skyrių veikl<)s Praneši' 

vimas. Atidarė New Yorko sky- 
’riaus pirmininkas V. Vilkutai- 
tis. Sugiedojus Lietuvos him
ną, sukalbėta ramovėnų malda 
už Lietuvą.

žodžiu sveikino vicekonsulas 
A. Simutis, Ramovės centro 
valdybos vardu A Rėklaitis. Jis 
įteikė ramovėnų premijas už ge 
riausius straipsnius Kario žur
nale. Premijos įteiktos: Z. Rau-

ATEITININKŲ SENDRAUDIŲ 
KONFERENCIJA

Ateifminkų Sendraugių Są
jungos konferencija — suva- 

je. Chicagoje. Jaunimo namuo
se. Skyriai siunčia po vieną at
stovą nuo 20 narių arba įgalio
ja atstovauti pasirenkamus Chi- 
cagos bei artimesnių apylinkių 
ateitininkus. Suvažiavimui nu
matyta praėjusių metų veiklos 
apžvalga, įstatų keitimas ir pas
kaitos — kun. dr. V. Bagdona
vičiaus, dr. J. Meškausko ir 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun-
gos pirmininko J. Račkausko. linaičiui už jo straipsnį apie 

' Durbės mūšį, dr. K. Jurgėlai
— Dail. J. Pautienius lapkri- — už “Mūšį Eglijos girioje”, 

čio 26 rengia savo kūrinių pa- Amerikos lietuvių legiono var- 
rodą Apreiškimo par. salėje du sveikino P. Jurgėla.
Brooklyne.

— Laisvės statulos bijoma 
už geležinės sienos. Kaip žino
ma. kiekvienas kraštas siunčia 
į užsienį laiškus su savo pašto 
ženklais. Komunistai ir čia į- 
žiūri sau pavojų. Pavyzdžiui, iš
komunistinės Čekijos gražinti bėjo A. Rėklaitis. Legiono va- 
neiteikti JAV laiškai, nes paš- das P. Jurgėla skaitė referatą 
to ženklas vaizdavo Laisvės sta- apie Amerikos lietuvių vetera- 
tulą. Maskvos vergai bijo net nų veiklą ir nuopelnus Lietu- 
ir tokio laisvės priminimo. vos bylai.

FLORIDA
HOLLYWOOD APARTMENTS AND HOTEL ROOMS

1724 Buchanan Street, Hollywood. Florida 

Juozas ir Ona Ycsauskai, savininkai

Tek WA 3-5317
Graži ir patogi vieta arti Little Flower Church,

Ho11ywood. Florida. U. S. #1 prie Pierce Street

KRISTAUS VALDOVO MINĖJIMAS
ŠV. Antąpo gimnazijoje Į IŠ VISUR I

mingas pasiaukojimas Kristui 
Valdovui

Astrą valąndą popiet risi su
sirinko iškilmingam minėjimui. 
Pradžioje sugiedojome Kristaus 
Karaliaus himną.' Atidaromaja- 

šus spalio 29 gražiam sekma- me žodyje kuopas pirmininkas 
dienio rytui, šv. Antano gimna-x Algimanatas Suopys kalbėjo 

apie Kristaus Valdovo šventės 
prasmę. Dr. Juozas Leimonas 
savo paskaitoje pabrėžė, kaip- 
yra svarbu gyvenime išlikti iš
tikimu, geru ir uoliu Kristaus 
valdiniu—kataliku. Stasys Ras
toms su giliu įsijautimu pa
skambino Chopino nokturną 

taus Karaliaus garbei aukojo . (opus 9, No. 2), o Vytautas Va- 
Tėvas Jurgis Gailiušis, O.F.M., 
šv. Kazimiero provincijos pro
vincijolas. Jam asistavo T. Am- 
brozijus Prakapas, Tėv. Stepo
nas Ropotas ir Tėv. Eugenijus 
Jurgutis. Pamokslą apie Kris
taus karalystę sakė Tėv. Mo
destas Stepaitis. Mokinių cho
ras, vadovaujamas Tėv. Bernar
dino Grauslio, giedojo L. Pero- 
si “Te Deum Laudamus” 
šias, C. Rossini “O Jesu 
dulcissime”, B. Andriuškos 
- — -r į. M
kulskio “O Dieve Geriausias”. 
Mišių metu mokiniai priėmė ko
muniją. Buvo padarytas iškil-

Kristaus Valdovo šventė mū
sų gimnazijoje šiemet buvo 
ypač iškilmingai paminėta. 
Moksleivių ateitininkų Prano 
Dielininkaičio vardo kuopa tam 
rengėsi keletą savaičių. Išau- 

dienio rytui, šv. Antano gimna-x 
zijos mokiniai nekantriai lau
kė svečių. Prieš pat pamaldas 
atvyko dr. Juozas Leimonas, 
lydimas Bostono moksleivių 
ateitininkų kuopos valdybos. 
Taip pat atvažiavo nemažai mo
kinių tėvelių bei artimųjų.

mi- 
mi

Mi-

GROJA akordeonistai — Vytautas Ivaška, Kęstutis Mačiūlaitis ir Juozas Petraitis.

Darbo prezidiuman pakvies
tas J. Šlepetys pirmininkauti, 
sekretoriauti A. Vakselis, nariu 
V. Nenortas.

Paskaitą Ramovės veiklos rei
kalais skaitė Z. Raulinaitis, 
centro valdybos reikalais kal- 

liukas — M. CĮementi sonati
ną (opus 36, No. 2, C Major- 
Andante). Tikrai įtikinančiai vi
sus nuteikė Dangeručio Aukš- 
tikalnio ir Broniaus Sadinaus- 
ko pokalbis apie Kristų Kara
lių. Į lietuviško rudens nuotai
ką prie Rūpintojėlio labai jaut
riai visus įvedė Antanas špa- 
kauskas, interpretuodamas Pu
tino “Rūpintojėlį”. Jonas Si- 
paila B. Brazdžionio “Keleiviu 
iš Edomo” realiose spalvose pri
statė Kristų kaip Visatos Tei
sėją. šį rudenį atvykęs iš P. 
Amerikos Kęstutis Mačiulaitis 
akordeonu solo išpildė V. Di

Atstovai iš Baltimorės, Phi- 

mus.
Diskusijose pasisakyta dėl 

skyrių veiklos pagyvinimo ir 
bendradarbiavimo, ateities veik
los aptarimo, karinių ir ramo
vės tradicijų palaikymo, ramo
vėnų aktyvumo klausimais.

Dr. K. Jurgėla papasakojo 
apie lietuvių karių veiklą Wa- 
shingtone ir apie Lietuvos va
davimo bylą.

Išsamiau paliesti Kario žur
nalo reikalai, kalbėjo redakto
rius Z. Raulinaitis, administra
torius L Bileris.

EGLUTE
Eglutės' laukiame Kalėdom. 

Mažiesiem ji teikia didelio 
džiaugsmo. Bet tas džiaugsmas 
greitai praeina. Kalėdų 
nudžiūva ir išmetamos laukan. 
Gaila!

Galima tą gailestį sumažinti, 
o džiaugsmą palaikyti, duodant 
vaikam į rankas nevystančią 
eglutę ištisus metus. Tai jų

- EGLUTE. Lei-
ūžiamas jau vienuoliktus metus. 
Per tą laiką nebe vienas vaikų 
laikraštėlis rodėsi ir nyko. EG
LUTE tebegyva, tebežaliuoja! 
Ar yra jūsų namuose?

Nelaukite Kalėdų! Tuojau už
sakykite adresu: EGLUTE Im- 
maculate Conception Convent, 
R. F. D. 2. Putnam. Conn. Me
tam kainuoja mažiau, negu veš
li Kalėdų eglutė — tik 4 dol. 
Ir dar mažiau, negu žibučiai, 
papuošalai. Papuoškite savo vai
kų kambarius tikrąja EGLU- tttŲ^Rrsdsktiljsj* fsįta fceo tstatL kai Ju ttvenai sldtjo ut statų Pstnamo seserų 25 metų 

sukakties minėjime. Nuotr. •- KertetieMs,

GIEDA gimnazijos choras, vadovaujamas T. Bernardino Grauslio, O.F.M.

Chiara “La Spanola”, o bene ge
riausias mūsų akordeonistas 
Juozas Petraitis puikiai inter
pretavo G. H. Matos Rodriguez 
“La Cumparsita” ir Vytautas 
Ivaška davė tautinių šokių ai
dų. Gimnazijos choras padaina
vo K. V. Banaičio Žygis į Vil
nių, J. Strolios Jauna Sese ir 
Tyku? buvo vakarėlis, bet ypa
tingai gražiai J. Strolios Palei
dau paukštelį ir M. Budriūno 
Pasėjau kanapę. Tėvas Provin
cijolas išreiškė džiaugsmą, 
moksleiviai daro nemažų

kad
pa

Svarstant sumanymus, ilgai 
kalbėta- apie anglų kalba leidi
nį, skirtą Amerikos visuomenei, 
nukreiptą prieš komunizmą.

Nutarta pasiųsti sveikinimus: 
centro valdybai Chicagoje, prof. 
S. Kairiui, Lietuvos nepriklau
somybės akto signatarui, Klai
pėdos vaduotojui J. Budriui, 
pirmam Lietuvos kariui St. But
kui Sudaryta speciali komisi
ja, kuri parengs ir pasiųs Lie
tuvos reikalų rezoliuciją kon
gresui ir senatui.

Suvažiavimas, prasidėjęs 1 
vai., užsitęsė iki vakaro, pra
ėjo pakilioje ir darbingoje nuo
taikoje. Vakare toje pačioje sa
lėje buvo vaišės.

stangų ne tik moksle, bet ir 
dailiojo žodžio, muzikos bei dai
nos srityse. Vargonais grojo ir 
pianinu akomponavo Jonas Lon- 
gas. Ateitininkų 'kuopos ir ki
tas vėliavas nešė bei asistavo 
Juozas Kanapka, Ronaldas 
Snarskis, Edvardas Daniliūnas, 

Vasario 16 gimnazijos prašymas
Vasario 16 gimnazijos praė

jusieji mokslo metai buvo pa
kankamai laimingi. Buvo daug Būtų skaudu, je tuo metu, ka- 
rašoma spaudoje, ypač po J.
Bačiūno atsilankymo. Susirinki- naziją labiau šelpti (pažadėjo 
muose buvo keliami ir svarsto
mi reikalai, susiję su šio moks
lo židinio dabartine būkle ir 
ateitimi. Buvo reiškiama įvairių 
nuomonių dėl galimų pagerini
mų.

Būrelių vadovai stengėsi su
rinkti mėnesines aukas, atskiri 
asmenys bei vienetai (bankai, 
klubai, draugijos) teikė gausių 
aukų. Iš 136 būrelių 79 veikė 
labai gerai, 17 gerai. 16 vidu
tiniškai, likusieji — blogai: ne
paisė nei reguliarumo nei au
kų kiekio. Iš būrelių, atskirų 
asmenų ir organizuotų viene
tų per praėjusius metus gauta 
aukų 133,408.33 DM.

Didžiai reikšminga buvo ir rio al Bendruomenės ši
Balfo maisto produktų parama, valdybai už manųjų kūrinių 
Vietos vokiečių krašto valdybos 
(Lando) pirmą kartą suteikta 
30,000 DM parama ir padidinta 
iki 40,000 bendrabučio remon
tam. Pabėgėlių ministerija pa
kėlė pašalpą iki 2,000 DM. mė
nesiui. Apskritai, vokiečių įstai
gos paskutiniu metu pradėjo 
labiau domėtis bei įvertinti mū
sų gimnazijos reikšmę.

Visa ta parama padėjo gim
nazijai praėjusiais mokslo me
tais išsiversti be ypatingų sun
kumų. Tačiau neturint tuo tar
pu pastovių pajamų iš valdžios 
įstaigų, vienintelis Vasario 16 
gimnazijos išsilaikymo šaltinis 
lieka ir toliau laisvojo pasau
lio lietuvių aukos.

Pradėję po vasaros atostogų 
tolimesnį darbą, vėl kreipiamės 
į savo užjūrio brolius ir sese
ris lietuvius. Jei ir toliau visi 
parodys tokio pat pasiaukoji-

Eugenijus Jankauskas, Algir
das Litkus, Rimvydas Zailskas 
ir k.

Minėjimą susirinkusieji už
baigė tautos himnu.

Stasys Rastenis

Jonas Karaška

mo, tai ir ateityje gimnazija 
išsivers be ypatingų sunkumų.

da vokiečiai pradeda mūsų gim- 

net 300,000 DM naujiem kla
sių rūmam), lietuviai liautųsi 
rėmę, pagailėdami vieno kito 
dolerio. Gimnazijos vadovybė 
tiki, kad jos pagalbos prašymas 
ras atgarsio tauriųjų lietuvių 
širdyse. ,

Vasario 16 gimnazijos 105 
moksleivių akys ir širdys nu
kreiptos į laisvojo pasaulio lie
tuvius. Neleiskite jaunajai kar
tai ištirpti svetimųjų jūroje!

Vasario 16 gimnazijos 
vadovybė

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Waterbu- 

parodos surengimą ir sėkmingą 
pravedimą. Taip pat nuoširdi 
padėka priklauso šv.Juozapo 
parapijos klebonui kun. A. Gra- 
deckui, davusiam parodai salę 
nemokamai, o taip pat ir vi
siem, vienu ar kitu būdu prisi- 
dėjusiem prie gražaus parodos 
pasisekimo.

Nuoširdus ačiū New Britain 
AL Bendruomenės skyriaus val
dybai už mano kūrinių parodos 
suruošimą. Malonu padėkoti šv. 
Andriejaus klebonui kun. B. 
Gauronskui, kuris parodai salę 
davė nemokamai ir prisidėjo 
prie parodos išpopuliarinimo.

Taip pat nuoširdų ačiū tariu 
muzikui prof. V. Marijošiui ir 
jo šeimai, kurie mane parodos 
metu priglaudė ir sudarė jau
kias sąlygas pamatyti šią lietu
višką koloniją.

Juozas Pautienius

— Kazys Vidikauskas mirė 
Philadelphijoje spalio 21, palai
dotas spalio 25 Holy Sepulchre 
kapinėse iš šv. Jurgio lietuvių 
bažnyčios. Velionis buvo gi
męs Kaune 1879 sausio 6. Gy
vendamas Amerikoje, rašinėjo 
Darbininkui ir kitiem lietuvių 
laikraščiam korespondencijas ir 
proginius eilėraščius, skirtus 
atskiriem asmenim ir Lietuvos 
praeities įvykiam priminti. Ei
lėraščius rašė taip pat lenkų, 
rusų, ukrainiečių ir esperanto 
kalbomis, kurių buvo savaran
kiškai pramokęs. Už Lietuvos 
vardo garsinimą buvo apdova
notas Gedimino ordinu. Velio
nis paliko žmoną Marijoną Puo- 
džiūnaitę, sūnų Marijoną Kazi
mierą ir dvi dukteris.

— Aleksandras Nicius (Ni- 
čajus) mirė rugp. 30 Austra
lijoje, Sydnėjuje; palaidotas Li- 
verpoolio katalikų kapinėse. Ve
lionis buvo gimęs 1900 Panevė
žyje. Nepriklausomoje Lietuvo
je tarnavo policijoje. Australi
joje aktyviai veikė lietuvių ka
talikų draugijose ir laisvu lai
ku drožinėjo lietuviškus kry
žius bei rūpintojėlius.

— Jurgis Mikaila, inžinierius, 
dribąs General Motor Co. Det
roite, sukonstruavo automaši
nom vienos plokštės spyruok
lę. Paprastai yra vartojamos ke
lių plokščių spyruoklės. Tuo pa
tobulinimu yra susidomėjusios 
įvairios bendrovės. Inž. J. Mi
kaila yra Detroito ateitininkų 
sendraugių pirmininkas; daug 
rūpinasi Dainavos jaunimo sto
vykla.

— AR.K. Federacijos kon
greso proga spalio 20 Detroite 
įvyko lietuvių katalikų laikraš
čių redakcijų atstovų ir arti
mųjų bendradarbių pasitarimas, 
kuriame sutarta remti Kuchel- 
Lipscombo rezoliuciją.

— Kun. klebonas Simonas 
Morkūnas, Siuox City, Iowa, 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos klebonas, įsijungdamas į 
Kuchel - Lipscomb rezoliucijai 
remti komitetą, to vieneto va
dovybei rašo; “Su labai dideliu 
malonumu sutinku įsijungti į 
komitetą remti Kuchel - Lips
comb rezokiuciją, kuria norima 
Lietuvos bylą perkelti į Jung
tines Tautas. Pasižadu vienu ar 
kitu būdu, kiek leis laikas ir 
jėgos, prisidėti prie taip svar
baus Lietuvos vadavimo darbo. 
Tegul Gerasis Dievas laimina 
jūsų kilnius žygius Lietuvai lais
vinti”.

— Dvylika premijuoty kny
gų, šalia daugelio kitų, yra 
metinio išpardavimo sąraše. 
Šias knygas gausite žymiai pa
piginta kaina dabar iŠ Gabijos 
leidyklos. Sąrašų prašykite ad
resu: Gabija, 87-85, 95 St., 
Woodhaven 21, N. Y.

RADIJO VALANDĖLĖS
LITHUANIAN MELOOIES 

DETROIT — WJLB 
1400 banga 

Aeitadieniai* 5-5:30 popiet 
Vecfejas Ralph J. Valatka 
15756 Leaure, Detroit 27, Mich. 

BRoadvvay 3-2224

TĖVYNĖS GARSAI 
HARTFORD WPOP 

1410 klc.
Sekmadienį — 11-12 vai. dien^ 

Vedėja* J. P e t kaltis 
vv uincoln Street, Hartford, Conn.

BENDRUOMENES 
BALSAS

PHILADELPH1A W T E U 
860 ..banga 

ieStadieniais —
Vedėjas Adolfas Gaigalas
335 Titan St., Pbiladelpbia 47, Pa. 

HOward 7-4176

SOPHIE BARČUS
RADIJO SEIMOS PROGRAMOS 

lietuviu kalba:
kasdien 10-11 vai. r.: ieit. - sekm. 
8:30-9:30 vai. r.: Lletuvitkos vaka- 
ruėkos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglu kalba: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotis WOPA. Oak Park. Ui. 
A.M. 1400 kiloa.; F.ML 102.7 megac.
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A NENUSTOK VILTIES! Kas nors it kur nors tau vis dar gali suteikti pagalbą 
Mano tikslas yra padėti žmonėms atgauti sveikatą natūraliu budo. Daug karty vienas apsilankymas mano office buvo sprendžiamas posūkis 
ligonio gyvenime ir atidarė jam kelią į sveikatą. SVEIKATA YRA BRANGIAUSIAS JŪSŲ TURTAS — SAUGOKIT JĄ LABAI RŪPESTINGAI

Čia yra eile laisvai duotų ligonių liudijimų, kurie reiškia savo dėkingumą
BENDRAS NUSILPIMAS

Ve kų noriu pranešti savo tau* 
tiečiams: ilgai sirgau ir gydžiausi 
pas daug daktarų, bet nieko nepa
dėjo. Pagaliau kreipiausi j dr. Mil- 
ler. Šiandien esu tokia sveika, jog 
viduryje gatvės galėčiau žmonėms 
Saukti, kad eitų gydytis pas dr. 
Miller. Man trūksta žodžių padė
koti už tai dr. Miller.

Viešai jam reiškiu padėkų ir ra-» 
ginu visus, kurie sergate, kreiptis į 
jį. Būsite man dėkingi už gerų pa
tarimų.

Tegul jam Dievas padeda.*

ROZALIJA KOWALSKA
Nevvark, N.J.

VISA ŽEIMA SĖKMINGAI PAGYDYTA
Tai retas atsitikimas, kad visa šešių as

menų šeima tiek daug manim pasitikėjo, 
kad visi, šeši dėl įvairių negalavimų krei
pėsi į mane ir aš savo natūraliu gydymo 
būdu visus pagydžiau. Dėl profesijos eti
nių priežasčių nenoriu išvardinti visų tos 
šeimos .narių ligas, .tačiau mano kabinete 
yra jų išsamus padėkos laiškas, kurį kiek
vienas besidomįs gali patikrinti.

"Aš rašau šį laiškų Jums norėdamas pa
reikšti didžiausių padėkų už. taip puikų 
manęs ir mano šeimas pagydymų, kuris 
mums visiems taip buvo geras, kad mes 
visi be operacijų ir be jokių vaistų pagojo
me ir jaučiamės pilnai sveiki. Tiesiog ne
įmanoma Jums, dr. Miller, t nkamai atsidė
koti, kad Jūs taip greitai mane, mano žmo
nų pagydėte. Reiškiu didžiausių pagarbų 
ir padėkų.*' OSCAR STILLER
Newark. N. J.

SCIAT1CA (IŠUA)
• šį laiškų rašau norėdamas pra
nešti ligoniam, kų gero Dr. Milleris 
man padarė.

Gana jlgų laikų man skaudėjo 
nugarų ir jaučia labai opius skaus
mus kųlrėje kojoje.

Daug gydytojų. į kuriuos pasto
viai kreipiausi .patarimo ir pagal
bos. neįstengė tų skausmų pašalin
ti, kad nepasikartotų.

Dr. Milleris iš Newarko, pažinęs 
tikrų tų skausmų priežastį, savo na
tūraliu gydymo metodu pas ekė vi
siška mana pasveikimo. Dabar ne
bejaučiu jokio skausmo nei nugaro
je nei kojoje.

Norėčiau, kad mano laiškas pa
siektų tuos, kurie kenčia panaš us 
skausmus, kaip aš kentėjau, kad 
Dr. Milleris galėtų ir J.xm padėti, 
kaip padėjo man.

LUCCIANO PĄLMUCCI
Newark, New Jersey

Didžiai Gerbiamas Daktare Miller,
Ne vien todėl rašau Jums tų laiškų, kad noriu padėkoti už tai kų 

Jūs man gero padarėte, bet taip pat noriu, kad ir kiti, kurie apie Jus 
nežino, sužinotų, nes daugelis kenčia, vienu ar kitu būdu negaluoja, me
tų metais kankinasi ir neranda paramos.

štai aš, per 25 metus kankinausi savo kojomis, jose dienų ir naktį 
jaučiau didžiausių skausmų: sunkiai valdžiau ir rankas, plaštakos ne tik 
tirpdavo, bet jas traukė mėšlungis ir aš buvau nedarbingas. Buvau ligo
ninėse, lankiau daktarus per 25 metus, bet jokių rezultatų nesulaukiau. 
Pagaliau mano kojos pradėjo juoduoti, vietomis net pūliuoti. Nors ligo
ninėms, daktarams ir įvairiems vaistams išleidau visas savo santaupas, 
apie 25.000.00 dolerių. Buvau beviltiškoje padėtyje, tačiau, štai buvau 
rekomenduotas pamatyti Jus.

Kreipiausi j Jus. Pirmo vizito metu Jūs ištyrėte 
mane, pasiuntėte padaryti X-Ray ir padarėte kitus 

tyrimus. Po to pradėjau lankytis Jūsų ofise ir laikyti 
s Jūsų nurodymų ir turiu pasakyti, kad jau po dviejų 
savaičių pradėjau daug geriau jaustis. Praėjo skaus 
mai kojose ir rankose, pradėjau miegoti, o anksčiau 
miegodavau skausmuose. Per trumpą laikų juodunfai 
kojose dingo, skausmų nejaučiu, miegu normaliai ir 

kas svarbiausia, jau galiu ir dirbti. Jokių pūliavimn 
kojose neturiu. Mano vizitas pas Jus buvo man “Life 
saver”. Aš be jokių vaistų bei operacijų pasveikau ir 
toliau laikausi Jūsų nurodymų.

Pažįstu daug žmonių, jie stebisi, prač—oje netik 
ėjo. bet dabar, kada sužinojo, kad aš vėl darbingas, 
kad vėl sėkmingai dirbu, patikėjo. Tačiau yra daug 
kenčiančių, ieškančių pagalbos sveikatai, todėl, dak
tare Milleri, aš Jums rašau ir sutinku, kad mano šis 
padėkos laiškas ir mano paveikslas gali būti spaus

dinamas laikraščiuose, kad kiti apie Jus sužinotų, o k 
urie abejoja gali manęs pasiklausti.

Dar kartų dėkodamas Jums, daktare Joseph Mi 
Uer. linkiu Jums sėkmės.
137 East 116th St., New York. N. Y.

JAMES NOULAS

1960 sausio 12 
Gerbiamas Pone Dr. Miller:

Ilgą laiką kenčiau baisius reumatizmo sopulius. Tie skausmai diena 
iš dienos stiprėjo. Aš sunkiai begalėjau pavaikščioti ir namie apsiruošti. 
Kai niekas jau negelbėjo, beviltiškoje padėtyje pasinaudojau Dr. Millerio 
praktikos geradarybe. Kadangi Dr. Milleris savuoju gydymo metodu su
teikė man neįkainuojamą pagalbą, tai šiuo žodžius rašau niekieno net 
neraginama, kad nuoširdžiai padėkočiu Dr. Milleriui ir atkreipčiau kitų 
dėmesį, jog nėra reikalo bepasmiškai kentėti, nes su tikru pasitikėjimu 
gali kreiptis į Dr. Millerj.

Gerbiamajam Daktarui reikiant! didžių padėką ir pagarbų

Mr*. M. ZAYK0W8KA

644 18th Avenue, Irvington, N. J.

Brangus Dr. Miller.

Per šešis mėnesius kankinausi vi
durių negalavimais. Aplamai, mano 
sveikata buvo menkoka ir dėl to 
buvau nustojęs 10 svarų svorio. At
virai kalbant, mano sveikata buvo 
gerokai pašlijusi, tačiau nenustojau 
vilties, bet nežiūrint to, turėjau pa
sitraukti iš savo darbo. Nors mane 
tuomet gydė net trys gydytojai. pa
sveikti negalėjau.

Pagaliau vienas mano prietelis 
rekomendavo man Dr. Millerio na
tūralų gydymų, bet atvirai kalbant 
nemaniau, kad tas man pagelbėtų, 
bet, ieškodamas pagalbos, nutariau 
neatidėliojant kreiptis į Dr. Millerj 
ir po poros savaičių gydymo, jau
čiausi kaip kitas žmogus.

Aš jaučiu savo pareigų rekomen
duoti Dr. Millerio nepaprastą gydy
mo metodų savo pieteliams, kurie 
norėtų informacijų apie jo natūra
lius gydymo metodus.

Su pagarba,
K. SOTOS 

New York 16, N. Y.

Ilgai džaiugiauši sveikata, nuolatos dirbdamas savo ūkyje. Bet 1945

Kadangi Tamsta, grąžinai man 

sveikatų, ir man prasidėjo naujas 

gyvenimas, aš jaučiu pareigų Tams

tai pareikšti savo dėkingumų šiuo 

laišku. AŠ kentėjau nuo skausmų 

visame kūne, ypač kojose, per dau

gelį metų. Daug daktarų nieko man 

nepadėjo, ir pagaliau aš kreipiausi 

į jus pagalbos. Tuojau po pirmo 

apsilankymo aš galėjau geriau 

vaikščioti ir skausmai dingo. Dak

tare Milleri, aš siūlau, kad Tamsta 

paskelbtum mano laiškų kartu su 

mano nuotrauka, taip kad ir kiti 

sergantieji žmonės gautų pagalbos.

Nuoširdžiai Jūsų.

W. SCHEFFEL 

Lavvrence. Mass.

1960 sausio 5 
Gerbiamas Pone Dr. Miller:

Mano laiško tikslas nėra tiktai išreikšti gilių padėką Dr. Milleriui, 
bet ir apskelbti žinią sunkiai sergantiems kad yra viltis atgauti sveikatą 
be vaistų ir operacijos. Ilgą laiką kenčiau aštrius skausmus pečiuos, gal
voje ir nervų; tie skausmai buvo priežastimi daugėlio nemigo naktų. 
Mano viltis, kad skausmai praeis, vis mažėjo, ir pagaliau aš ėmiau pra
rasti kantrybę. Kreipiausi į dagelį gydytojų, bet nė vienas negalėjo man 
padėti net ir geriausiais vaistais. Radęs laikraštyje Dr. Miulerio pranešimą, 
visą savo viltį ir pasitikėjimą nukreipiau į jį.

Gerai mane ištyręs ir peršvietęs Rentgeno spinduliais, nustatė mano 
sopulių diagnozę. Jau po dviejų savaičių, dėka Dr. Miller o pastangų ir 
natūralaus gydymo, pasijutau žymiai geriau ir galėjau vėl užmigti, o po 
kėlių savaičių buvau visai išgydytas ir pasveikęs.

Mielas Skaitytojau, tuš ^padėkos laišku Dr. Milleriui norėčiau jį pri
statyti visiem kenčiantiem.

Su gilia padėka ir didžia pagarba
JOHANN ARMER

83 Central Aventte, New Brunsvick,. N. J,

visus 1946 m. važinėdavau pas jį į New Yorkų. Deja, niekas nepage

rėjo, net priešingai — negalėjau vaikščioti, tad vežiojo mane veži-

, mėlyje. 1947 m. vėl buvau grąžintas

buvau priverstas ieškoti pagalbos. Kaimyninio miestelio gydytojai pareiškė.

kad tai artritizmas ir prirašė vaistų. Vėliau pasiuntė pas specialistų 

į New Yorkų. šis paguldė msčne savo klinikoje, iš kurios išėjęs, vėliau

m. staiga susilpnėjau, pradėjo skaudėti kojos. Susitrukdė darbas, tad

Noriu šia proga Jums pareikšti 

mano padėkų už suteiktų man vėl

1960 sausio 17 
Didžiai Gerbiamas Pone Daktare:

Iš gilios širdies noriu Tamstai nuoširdžiai padėkoti už stebuklingų ir 
sėkmingų pagydymų, kuris buvo pasiektas Jūsų praktika. Ilgus metus 
kentėjau dėl skausmingų tulžies akmenų. Gydė mane Ukrainoje, paskui 
Vokietijoje. Gydytojai man patarė operacijų tiem akmenim pašalinti. Labai 
tos operacijos bijodama, o taip pat ir dėl kitų priežasčių, nesiryžau. Vėliau 
mane pasiekė pranešimas apie Tamstos gydymo būdą ir tai. kad daug 
kam padėjote be vaistų ir operacijų. Gali man Tamsta patikėti, kad jau
čiuos labai laiminga, jog galėjau operacijos išvengti. Mano gi kentėjimai 
jau taip ilgai tvėrė, kad nebuvo galima delsti diena iš dienos. Vis dėlto 
mielai pasidaviau 7 mėnesių trukusiam gydymui, nepaisydama nei vargi
nusios kelionės iš Philadelphijos į Newarką nei išlaidų, nes greitai pajutau 
sveikatos pagerėjimą, o šiandien galiu iš naujo, kaip kitada, namie šei
mininkauti ir džiaugtis gyvenimu.

Rašau tai be jokio raginimo ar prašymo, o tik norėdama, kad ir kiti 
kenčiantieji galėtų pasinaudoti Dr. Millerio paslauga ir nusikratyti ne
reikalingų skausmų.

Mrs. KATERYNA MUELLER
3406 Kirwood Rd., N.E.. Philadelphia, Pa.

U Širdies dėkoju Dr. Joseph Mil- 
lerlui už tų stebuklingų būdų, ku
riuo jis mane pagydė. Atvsžiavus į

New Yorkų, aš gavau sunkų darbų. 
Kiek padirbėjus, susižeidžiau nuga
rą ir turėjau darbą mesti. Aš buvau 
pas daug daktarų. Vienas sakė, kad 
mane reiks operuoti. Kitas gydė nuo 
pūslės uždegimo, bet vietoj jaustis 
geriau, aš blogėjau. Pagaliau pri
ėjo prie to, kad negalėjau nei mie
goti, nei valgyti, nei vaikščioti ir 
kentėjau baisius skausmus. Aš ne
tekau vilties kada nors pagyti. Ma
no vyras pamatė Tamstos skelbimų 
lenkų laikrašty "Nowy Swiat" ir, 
ners aš nenorėja.*., įkalbėjo kreiptis 
j Tamstą. Peršvietus mane X spin- 
dul nūs ir ištyrinėjus, buvau, gydo
ma apie mėnesį. Dabar aš jaučiuosi 
10C procentų geriau ir vėl dirbu.

Dėkodama už grąžintų sveikatų, 
aš siunčiu savo nuotraukų, kurių 
galite naudoti viešai, kad kiti Hgo- 
niai pasektų mano pavyzdį ir kreip
tųsi į.Dr. Millerj.

LEOKADIJA PUDANS
Long Island City, N. Y.

į ligoninę, kurioje gydžiausi 5 njėn. 

Bet mano sveikata blogėjo. Paga

liau mane šeima vėl atsiėmė namo, 

kur laukiau tik Aukščiausiojo pasi

gailėjimo.

1948 metų pradžioje vienos bičiu

lės patariami atvežė mane sūnus 

pas dr. Miller. Jis mane patikrino 

ir sut.'ikė vilties gyventi. Jo klau
sydamas. jau vasario mėn. pradėjau 
vaikščioti, pasiremdamas ramsčiais, 
o po poros mėnesių ir jų nebereikė
jo. Lygiagrečiai pranyko ir skaus
mai. Vasarų jau dirbau ūkyje.

Visa širdimi dėkoju daktarui ir 
siunčiu tris savo fotografijas, kurias 
prašau paskelbti.

LORENZO JANY

galimybę gyventi.

Turėjau daug įvairių skausmų 

nugaroje, kurie privertė mane atsi

sakyti darbo. Vienų dienų išgirdau 

apie Jus ir.Jūsų natūralius gydymo 

metodus. Po šešių sėkmingų vizitų 

aš įsitikinau; kad visa tai kų gir

dėjau buvo tiesa, šiandien aš esu 

visų 100% sveikas.

Čia pridedu mano nuotraukų su 

šiuo laišku. Jūs galite jį paskelbti 

bet kuriame laikraštyje ar žurnale, 

kad kiti žmonės galėtų pasinaudoti 

b* sugrąžintumėte jiems sveikatų.

Nuoširdžiai Jums dėkingas.

E. CRUZ 

Newark X N. J. 

Frenchtown, N. J.

1960 vasario 13

Gerbiamas Pone Dr. Miller:

šiuo laišku noriu išreikšti Tamstai padėkų už stebuklingų gydymų, 
kuris grąžino man sveikatų.

Daug metų naudojausi įvairia mediciniška pagalba, deja, be jokių 
teigiamų pasekmių. Kad nusikratyčaiu baisių galvos skausmų ir dažno 
apsilpimo. sutikau su pečių operacija, kuri vos nesibaigė mano mirtimi. 
Mano ilgų kentėjimų istorijoje posūkio diena buvo metų pabaigoje mane 
pasiekęs Tamstos sieninis kalendorius, kursime radau šiuos žodžius: 
"Niekada nepraraskite vilties; visada atsiras kas nors ir kur nors, kas 
galės padėti.” Jau po trumpo gydymo pajutau ryškų sveikatos pagerėjimų. 
Už didžių paslaugų būsiu dėkingas Dr. Milleriui iki savo amžiaus galo 
ir karštai jį rekomenduoju kitiem ligoniam.

Su nuoširdžia pagarba

IZYDOR CANTOR
Bronx 57, New York

Buvau kreipęsis į daug gydytojų, bet niekas neįstengė palengvinti 
* * - . • ■ ’

mano skausmų ir pagydyti mano nugarkaulio, inkstų ir pairusių nervų. 

Naktimis neužmigdavau, o atsikeldavau dar labiau pavargęs. Esu šian

dien dėkingas Aukščiausiam ir dr. Miller, nes atgavau sveikatų ir jau

čiuosi lyg naujai užgimęs. Todėl visiems patariu kreiptis į Dr. Miller, 

nes tikiu, kad jis ir jiems padės.

GEORGE LIZAK

New Brunswick. N. J.

Neįmanoma paskelbti visų tų mano pacientų laiškų, kuriuose raiškiame padėka už mano globų ir gorus gydymo rezultatus. Tie laiškai rašyti vyrų ir moter;, kuria kentėjo įvairiausius skausmus: įvairius skilvio negalavimus, 

reumatizmų, krūtinės ir kryžiaus, rankų, kojų ir galvos skausmus, širdies, aidų ir ausų nusilpimų, skundėsi aukštu kraujo spaudimu, cukriną figa, geltfige, inkstų r pūslės, taip pat ir visokiais kitokiais negalavimais.

Besidomintieji gedi tuos laiškus pamatyti mano raštinėje. Ten yra jų patvirtinti originalai.

DR. JOSEPH .MILLER, D€. P hC. 7N MOJU) STBEET, kaspau MAUET STBEET, NEVJUUK, KJ~* T«L MtdMU 24773 
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SIUNTINIAI J LIETUVI

KUN. K. VENGRAS, MIC

WHTTE HORSE TAVERN
baras - restoranas

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. VIrginia 6-1800
Lietuviškų produktų:

PETRO LISAUSKO

TeL: EV 7-2089

SOLIO BRICK HOMES

$27,490

HI 6-5600
J. F, EUDEIKIS

1883 MAOI8ON STREET

Mokami nuo vasario I d., 1960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

INSURANCE - REAL ESTATE

komiteto nariai, norėdami pasi
tarnauti geresniam Dainų šven
tės pasisekimui, be komiteto

Ieškomieji arba žinantieji 
apie juos maloniai prašomi at
siliepti:

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take aH ordera spectal prie* for Weddtaga and Partie* 

344 Grant Street. Braaklyn U. N. Y. — TeL Mart. 2-4199

Petkus, Juozapas, iš Kulšė- 
nų k., Sedos vai.

Sermokas, Pranas, 
South Halsted St.,

ior Store, Ine.

rijonų leutiSamn “Krstaus Ka- 
raliaus Laivo” redakcijoje, 
spausdino daug pamokslų, ve
dė šv. Teresės noveną įvairio
se Pennsyivanijos parapijose.

1939 išvyko į Argentiną ir 
ten kūrė naują lietuvių misi
ją. Buvo Avellanedoje, Buenos 
Aires, perinąs Gailestingos Die
vo motinos parapijos klebonas 
nuo 1941 iki 1949. Ten pasta
tė lietuvišką salę ir mokyklą, 
padėjo išleisti “Laiko laikraš
tį, padėjo kun. J. J. Jakaičiui 
statyti šv. Kazimiero bažnyčią 
Rosario mieste. Argentinoje 
praleido šešioliką metų.

Į Ameriką grįžo 1956. Kurį 
laiką darbavosi šv. Kazimiero 
parapijoje Ratine, Wisc., pas
kui buvo paskirtas j marijonų 
seminariją Clarendon Kilis, HL 
Dabar darbuojasi Chicagos ma
rijonų namuose.

Lapkričio 12, sekmadienį, 10 
vai. šv. Petro lietuvių bažnyčio
je So. Bostone aukos padėkos 
mišias. Prel. Pr. Strakauskas, 
sakęs pamokslą per jo primici
jas, ir dabar kalbės iškilmin
gų mišių metu. Vaišės įvyks 
salėje po bažnyčia. Vaišių pra
džia 1 vaL (KJLN.)

Petkus, Nikodemas, kunigas, 
išvykęs 

antr. pa-

mittee” blankus, įtraukdami ir 
asmenis, nepriklausančius Dai
nų šventės komitetui.

2. “Lithuanian Song Festi- 
val Committee” blankai buvo 
naudojami tik JAV valdžios pa
reigūnų pakvietimui į Dainų 
šventę.

3. Dainų šventės komiteto 
žiniomis “Lithuanian Song Fes- 
tival Committee” laiškam blan
kai nebuvo naudojami aukų 
rinkimui Dainų šventės reika
lams.

Motuzienė - Andriuškaitė,

gyvenąs Klaipėdoje, 
Amerikon prasidėjus 
sauliniam karui

5/z - 2% or 4/2 - 3%

ROOM APARTMENTS

4. Komitetas prašo lietuvių 
visuomenės, po šio pranešimo, 
laikyti šį reikalą išsiaiškintu ir Pranė, ir jos sesuo Jocevienė, 

Levosė, Prano dukterys, iš Pa-

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIKA&EVANS
684S S& ATI.

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
blankai užpildomi

ALBEBT P. PETEB8-Petrauskas

Kun. Įturiariarai Veagną 
marijonų koagragadjbs narys, 
yra daug keliavęs, pastoracinį 
darbą dirbęs ne tik Ameriko
je, bet ir Kanadoje, ilgiausiai 
— Argentinoje.

Gimė 1919 balandžio 2 Brigh- 
ton, Mass. Krikštytas šv. Pet
ro bažnyčioje Bostone. Tris lai
kais parapijos mokyklos nebu
vo, bet veikė vasarinės mokyk
los, kuriose buvo mokoma ir 
lietuvių Raibos. Aukštesniąją 
mokyklą lankė Bostone (Bos
ton English High) iki 1927. 
Įstojęs į marijonus, lankė Cla- 
redon Kilis, Dl., seminariją. Fi
losofiją studijavo 1931-32 vie
nuolių sulpitijonų seminarijo
je. Tais laikais daug rašė į 
“Jaunimo darželį” Darbininke. 
Toliau .tęsti studijų išvyko į 
Lietuvą, kur mokėsi Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune. Už 
darbą “Bažnyčios papildomoji 
jurisdikcija” gavo kanonų tei
sių Ikencijatą.

Grįždamas į Ameriką, 1937 
aplankė lenkų okupuotą Vil
nių, Vokietiją, Prancūziją, Ita
liją ir kitus kraštus.

Grįžęs į Ameriką, dirbo ma-

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vaL
87-09 Jamaica Ave^ VFoodhaven 21, N. Y. TeL VI7-4477

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS CHCAGOJE 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

Lietuvos gener. konsulato 
H. Yorke ieškomi asmenys

Bimbaitė, Verutė, iš Bimbų 
km., Panemunėlio vaL, Rokiš
kio apsk.

Blažys, Antanas ir Kazimie
ras, iš Lukšių km., Jurbarko 
vai., turėjo brolį Izidorių

Černius, Vytautas, Petro sū
nus, gimęs 1926 m. Marijampo-

Dailidonis, Leonas, Aleksan
dro sūnus, gimęs Panevėžyje

Gurauskaitė, Ona, iš Grūstės 
km., Sedos vai., gyveno Chica- 
goje

Jocevičienė - Andriuškaitė, 
Levosė, ir 'jos sesuo Motuzie
nė, Pranė, Prano dukterys, iš 
Pakapio km., žaiginio vai., Ra
seinių apsk. __

74 Providence Street 
WORCESTER, MASS 

PL 4-6757

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

Rezoliucija
JAV ir Kanados Lietuvių 

Antrosios Dainų šventės Komi
tetas 1961 m. spalio 14 d. po
sėdyje, apsvarstęs spaudoje iš
keltą “Lithuanian Song Festi- 
val Committee” blankų atsi
radimo klausimą ir tuo pačiu baigtu, 
reikalu JAV LB Ciucagos Apy- Nutarta: rezoliuciją paskelb- kapio km.. Žaismo vai., Rasei- 
gaHos* VaSiyBos raštą, priėjo spaudoje visuomenės žiniai nių apste1-*' • * 
sekančių išvadų: ir raštu pranešti JAV LB Chi- • Pashko, Viktorija, jos sūnūs

1. Kai kurie Dainų šventės cagos apygardos valdybai. Jacob ir William, ir duktė, gy-

• Fedder* (geriausiom rtUHea) oro vtotatavaL ftmntan molio kata**
• 40% miolaictoe vokiškiem* Btaupunkt r*4to kai etane HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukKtauaiai {vertintam* AdmUni Ir Motorais 

23 inOų televtaijone, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanot tu kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiftkų aparėtų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai vak.; penktad. Iki 9 vaL vak.

TKL: Arplięsta 7-0M8

BANGA TELEVIS1ON
BROOKLYN 8, N. V.

NAUDOKITfS PROGA!

SAVINOS AND
LOAN ASSOCIATTON

veno 610 East 5th St., New 
Prel. Ignas Aibavičius York N Y

Komiteto pirmin. Petkaitė, Polionika ir Zosė, 
nutarimo ir kai kurių kitų ko Tamošiaus dukterys, iš Dunaus-
miteto narių žinios sudarė _________________ kl4 « Urvidiškės km., Sedos
“Lithuanian Song Festival Com-

gyvenęs 
Chicagoje

Tendienė - Raliugaitė, Adelė, 
gimusi Palangoje, vyras Ten- 
dys, Martynas ir jo brolis My
kolas, abu gimę Alksnių km., 
Klaipėdos apsk. '

Žukauskas, Simonas, jūreivis, 
gyvenęs 250 Ten Eyck Street,

8aH vestuvėm*, Ir kito
kiem* pramogom*. B* to. 
duodami polaidotuvinlal 
plet&s. Pirmo* rūftie* Ho-

Seperate Entrances. Full Basement 
22x43. Built-in wall oven & range, 
plaster walls, Street level garage.

10 minutes from Manhattan
25 year mortgages

Grand Central Parkway Service 
Road to 48th Street; Cross over 
I*arkway to property.

PRANAS BRUCAS, savininkas
88-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Dainų Šventes Komiteto pareiškimas
(Protokolo Nr. 25 išrašas)

Posėdyje dalyvavo: PreL Ig
nas Aibavičius, Vytautas Ka
džius, Teodoras Blinstrubas, 
Jonas Jasaitis, Stasys Daunys, 
Jonas Paštukas, LB Chicagos 
Apygardos valdybos atstovas 
Jonas Bertašius ir specialiai į 
posėdį pakviestas Kazys Žirgu-

Comulate General of Lithu- 
ania, 41 West 82nd St., New 
York 24, N» Y.

Pasinaudokite šia tikrai reta proga paremti savo arti- 
miesiems — Užsakyti siuntinius galima pas bendrovės 
atstovą

JONĄ DAUGIRDA
337 Union Avė. o Brooklyn 11, N. Y. o TeL EV 7-4949

Reikalaukite medžiagų pavyzdžių

ŠVENČIŲ PROGA

Lietuvių Prekybos Bendrovė Londone.
sudarė specialius papigintus vertingus 

SIUNTINIUS

Edward A. Žigas FUNERAL HOME 
540 East Street, New Britais, Coaa. 

TH.: BA 9-2242 — 9*386 ________
Aptarnauja NKW BRITAIN, WATERBURY tr HARTFORD. CooB



■

ADVOKATAS

po
ADV. RIMANTAS IVAŠKA

C. A. Vokei - Vokietaitis 
ADVOKATAS

V/ILLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

41 — 40 74th St. 

Jackson Heights, N. T.

Tel. NEwton 9-6820

NMUIEN0&
84 • 14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.
TeL: Hlckory 1-5220

Stephen Bredes, Jr 
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

Tel. APplegate 7-7083

minėdami savo 10 metų sukak
ti. kaip jsikūrė Brooklyne, gruo
džio 10 Apreiškimo parapijos 
salėje rengia vakarienę, kurios 
metu bus ir meninė programa 
su dainom bei deklamacijom.
Vengrai, minėdami penkerių 
metų revoliucijos sukaktį, ren
gia piketus prie sovietų atsto
vybės. Vienas piketas įvyko 
lapkričio 4, kitas rengiamas lap
kričio 7, antradienį, 6:30 v.v. 
Į peketavimą kviečiami įsijung
ti ir kiti pavergtų tautų atsto
vai ir ateiti prie sovietų atsto
vybės, Park Avė. ir 68 St. kam
pas.
* J Štokas mielai sutiko be 
atskiro atlyginimo talkinti N.Y. 
Balfo vajui, kuris tesis nuo lap
kričio 4 iki gruodžio 4. Vajaus 
metu kiekvieną šeštadienį kal
bės per Stuko radiją į New 
Yorko lietuvius vienas iš komi
teto narių. Lapkričio 11 d., 5 
vai. popiet kalbės komiteto pir
mininkas dr. A. Trimakas. |

Sibiro maldaknygė olandiš- ’ 
kai. kuri tik ką atspausdinta | 
rekordiniu skaičiumi (400,000), 1 
pasiekė Balfo centrą ir kaip su- j 
veniras bus pridedama prie Bal- : 
fo kvito dosnesniem aukotojam | 
New Yorke. i

NAUJAS FASKAS
Lietuvių sporto sąjungos 

(Fasko) nauja vadovybė bus 
Clevelande, kaip paaiškėjo po 
rinkimų, kuriuos koresponden
tiniu būdu pravedė rinkimų 
komisija Boštone. Komisijos 
pirm. K. Merkis praneša, kad 
rinkimuose dalyvavo 199 JAV 
ir Kanados lietuviai sportinin
kai iš 624 galėjusių balsuoti. 
Teisėtų balsavimo lapelių buvo 
pripažinta 192. Už Clevelando 
kandidatų sąrašą pasisakė 121,

m 

ŽINIOS

Balfo Centro valdyba susi
renka svarbiam posėdžiui lap
kričio 8 centro patalpose. Tarp 
daugelio paramos prašymų yra 
ir trys iš Palestinon nuklydu
sių lietuvių, kurie į ten pateko 
iš Polekėlės, Pakapės ir Tytu
vėnų.

Gyvojo rožančiaus draugijos 
metinė vakarienė bus lapkričio 
19 4 vai. popiet (tuoj po pa
maldų) Apreiškimo par. salėje. 
Įėjimo auka 2 dol. Kviečiami 
nariai bei draugai ir pažįsta
mi linksmai praleisti sekmadie-
nio popietę.

Dašl. V. K. Jonynas jau 8 
metai kaiip piešia kalėdinius 
sveikinimo atvirukus Book of 
the Month Club. 345 Hudson 
St.. New York 14. N.Y. šiemet 
nupiešė du atvirukus. Viename 
vaizduojama Marija su Kūdikė
liu ant rankų, kitame — rau- 
dongūžiai paukščiai, sutūpę me
džio šakose. Atvirukus gali už
sisakyti ir ne klubo nariai.

Stepo Zobarsko novelių rin
kinys angliškai “The Maker of 
Gods” jau atspaustas ir atiduo
tas rišyklom Knygą pirmiausia 
gaus tie, kurie užsiprenumera
vo.

J. Sereiva New Yorko mies
te yra Įsigijęs krautuvę, kur 
laiko stogam, namam, medžiui 
impregnuoti, asfalto grindim at
naujinti visas reikiamas medžia
gas. Jo adresas: 315 W. 82 St 
New York 24, N.Y., tel. TR 3- 
5337.

Maironio šeštadieninės mo
kyklos tėvų susirinkime spalio 
15 buvo pasidžiaugta žymiai 
augančiu mokinių skaičium ir 
išrinktas naujas tėvų komite
tas: A. Gerulaitienė — pirm., 
P. Leveckienė — vicepirm., 
Mikalauskas —sekret., Balke
vičius — ižd., V. Dėdinienė — 
spaudos bei švietimo reika- 0 Chicagos — 71. Į naują- 
lams.

Nežinomo politinio kalinio 
diena yra lapkričio 7. Ta pro
ga rengiamas specialus minėji
mas Baltų Laisvės namuose, 
131 East 70 St. Programa pra
sideda 6:30 v. v.

Lietuviškas skyrius veikia 
tarptautinėje moterų parodoje 
Infantry Armory, Park Avė ir 
34 St., N.Y.C. Paroda atidary
ta lapkričio 6 ir tęsis iki lap
kričio 12. Lietuviškame kioske 
išstatyta liaudies meno išdirbi- 
nai: juostos, gintaras. Yra ir 
informacinės literatūros anglų 
kalba, kalėdinių atvirukų, sal
dainių^ pyragaičių. Lietuviška 
programa bus lapkričio 12, sek
madienį, nuo 2 iki 3 vai. 
piet.

ją Fasko vadovybę Clevelande 
išrinkti pagal gautus balsus: 
Elvyra . Vadopalienė - Sikšniūtė 
(109 balsai), Algirdas Bielskus 
(105), Jaunutis Nasvytis (104), 
Algirdas Nasvytis (101), Vytau
tas Jokūbaitis (91), Juozas Ki- 
jauskas (68), Kazimieras Kara- 
lis (62). Kandidatai: Laimutis 
Klimas (51) ir Algis Penkaus- 
kas (45). Į revizijos komisiją 
išrinkti pagal Chicagos sąrašą: 
Zigmas Degutis (50), Rimantas 
Dirvonis (50) ir Jonas Degutis 
(46). Kandidatai: Petras Baltra- 
monas (44) ir Edvardas šulai- 
tis (42).

Vlika narių susirinkimas bus 
lapkričio 25-26 dienomis New 
Yorke. Iš Vokietijos atvyksta J. 
Glemža — Vliko Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas.

ADV. ST. BREDES, Alto skyriaus pirmininkas New Yorke. Nuotr. V.
Maželio. B-

Balfo vajus didžiajame New Yorke
Mieli ir brangūs New Yorko bejėgis, jeigu ne visi stojame 
lietuviai, talkon ir savo auka negausina-

būris, Onos Ivaškienės vadovau
jamas, šoko spalio 27 Fremin- 
ghame, 20 mylių nuo Bostono, 
kur yra įsikūrusių daug moder
niškų krautuvių, ir todėl kas
dien apsipirkti privažiuoja dau
gybė žmonių. Visa savaitė tru
ko ta jungtinių tautų meninė 
šventė. Kasdien pasirodydavo 
po tris naujas tautas scenoje.

Studentai ateinininkai, brok- 
toniškiai, atvykę Bostonan, tu
rėjo savo posėdį, o paskui vi
si nuėjo į Balfo vakarienę, už
siėmė stalą, lietuviškai šneku
čiuodami ir padainuodami. Vi
si atkreipė dėmesį ir kartu su 
studentais džiaugėsi. *

Bostono spauda nerašo apie 
Chruščiovo bombų sprogimų 
nuosėdas ar radiavimus, ir žmo
nės nežino, kaip iš tikrųjų yra. 
Betgi jie džiaugiasi žvarbiu ne
pastoviu oru. nes, sako, tada 
chruščiovisko pavojaus mažiau. 
Bet Skandinavija, Japonija, net 
ir bolševikinė Kinija dėl to jau 
rėkia. Amerikai arčiausia yra 
Skandinavija, kuri pirmoji pa
kėlė aliarmą.

Naujas Strand valgyklos ir 
užeigos savininkas P. Peldžius, 
savo įstaigą gerindamas, sta
lus atidavė studentams lietu
viams, kurie turi savo būstinę 
330 E Street, So. Bostone. Stu
dentai džiaugiasi ir dovanoto
jui dėkoja.

Laimėtoja Balfo vakarienė
je neseniai buvo Antanina Sta- 
rinskienė; laimėjo visą stalą su 
gėrybėmis, ir po to artimuo
sius pavaišino tomis gėrybėmis. 
Antroji laimėtoja buvo Ona administraciją. 
Šmitienė.

Liet, piliečiu klubo visuoti
nis susirinkimas jau buvo pir
miems valdybos rinkimams, ant 
rasis kandidatę nominavimo su
sirinkimas bus lapkričio 19 d., 
7:30 vai. vakare, o gruodžio 
mėnesį bus galutinieji valdy
bos narių rinkimai. Klubas na
rių turi keliolika šimtų, bet la
bai mažai susirinkiman buvo 
susirinkę. Svarbu, kad visi 
riai visad ateitų; svarbu 
riams, ne kam kitam.

Rita Ausiejūtė pasirodo 
tuvių radijo programoje, 
riai vadovauja Jonas Romanas. 
Ji turi gerą balsą ir tarseną. 
Dabar šioje programoje dirbo: 
Danutė Venckutė, Marytė Grin- 
kevičiūtė, Jonas Romanas jr, ir 
Raimundas žičkus. Programos 
vedėjas Jonas Romanas sj. vis 
ieško naujų talentų.

Pabrango susisiekimas. Va
žiavimas autobusais ir trauki- 
niukais Bostone nuo spalio 28 
pabrango. Į tolimesnes vietas 
važiuojant, reikia mokėti net 
iki 40 centų. Vaikams palieka
ma ir toliau 10 centų.

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS

na
rį a-

SUSILAUKĖME NAUJO ADVOKATO
Rimantas Ivaška neseniai Jau kuris metas dirba dide- 

baigė Bostono aukščiausiąją Įėję Bostono Travelers Insu- 
teisių mokyklą ir išlaikė eg- rance Co., kaip investigatorius 
zaminus, gaudamas advokato 
teises. Kaip advokatas, jis bus 
iškilmingai*prisaikdintas Bosto
no aukšta teisme lapkričio 16.

Rimantas Ivaška yra gimęs

— revizorius; savo tuo darbu 
labai patenkintas. Jo buto ad
resas: 17 Thinkle Str., Dor- 
chester, Mass., o jo advokati- 
nės kontoros adresas: savo mo- 

1932 So. Bostone. Per 4 metus tinos name, kur ji turi lietuvių 
baigė Bostono kolegijoje biznio 

Kariuomenėje 
būdamas, baigė karo mokyklą 
ir gavo leitenanto laipsnį. Ka
riuomenėje tarnavo ir Europo
je, tada kartu su savo žmona 
Dalia apkeliavo Vokietiją, Ita
liją Prancūziją ir kt. Iš kariuo
menės išėjo kapitono laipsniu. 
Po to per 3 metus baigė Bos
tono aukščiausiąją teisių mo
kyklą.

Ketvirtis Edmund, atsargos 
aviacijos karininkas, išrinktas 
šv. Patriko dienos parado Bos

iję- tone vadovu kovo 17, 1962. 
Projektuojama parade įmaišyti 
ir lietuviškų maršų, nes ir ve
teranai lietuviai bei liet, pa
rapijos benas parade, kaip kas
met. dalyvaus. O lietuviai turi 
gražių net ligi 30 maršų. Daug 
tų maršų yra čia ir plokštelė
mis išleistų ir lengvai galima 
jų gauti nusipirkti. Jų ir gai
dų galima gauti.

ku-

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom ižsimokSjimo sąly
gom ir pristatymu i vietą iš 

ONOS TVašKTENBS

60(1 KRAUTUVES

r j -j * ...... me Balfo išteklių.Jau dvidešimt metų betų™ Mdžiajanle New Yorke auk 
tauta kenčia sunkų trėmimų ir vajus metajs pradedamas 
naikinimų siaubą. lapkričio 4 ir baigiamas gruo-

Dvidešimt metų prabėgo, bet džio 4. Tenelieka nė vieno lie- 
mūsų seserų ir brolių šauksmas tuvio nė lietuviškos šei- 
nenutilo. Jie savo prašymus mos fcm-j per tą mėnesį neduo- 
kreipia į mus, JAV lietuvius, savo aukos. Kiekviena auka 
tikėdami mūsų gailestingumu. _ didesnė ar mažesnė — yra 

širdį veliantys šauksmai at- lygiai verta, gi tomis aukomis 
i« iKcnuvv v»»aia. uK/. v ieva. e*na B siaubingo ir mirtį ne- sušelptieji bus giliai ir nuošir- 
1470 St. John’s PI., Brooklyn, žan^o Sibiro, iš Lenkijos, iš džiai dėkingi.
N. Y. Teirautis telefonu: PR8- nuolat apgrobiamos Lietuvos, 
6976.

RADIJO PROGRAMOS
NEW YORKE ir BOSTONE

baldų krautuvę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Nuo jaunų dienų Rimantas 
buvo savo motinos sukurto 
Bostono lietuvių tautinių šokių 
sambūrio nariu ir akordeonis
tu bei šokėju, priklauso ateiti
ninkų sendraugių organizaci
jai. Yra iŠ senųjų ateivių lie
tuvių patriotų šeimos. Jo tėvas 
a. a. Aleksandras Ivaška ir mo
tina Ona Ivaškienė plačiai ži
nomi, kaip darbštūs visuome
nininkai lietuviai, 6 motina dar 
yra išrinkta Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės tarybos nare. 
Advokato trys broliai taip pat 
senų lietuviškų vardų: vyriau
sias Algimantas — Metropoli- 
taino kino vedėjas (menedže
ris), Gediminas — Bostono uni
versiteto studentas, busimasis 
inžinierius, ir Vytautas — be
simokąs lietuvių pranciškonų 
gimnazijoje Kennebunkporte, 
Maine. Visi — advokatas, jo 
motina ir jo broliai ir advoka
to žmona yra PL Bendruome
nės Bostono skyriaus nariai.

Advokato Rimanto žmona 
Dalia Skudžinskaitė - Ivaškienė 
yra taip pat uoli ateitininkė 
organizatorė, baigusi kolegiją 
kaip chemikė, o dabar augina 
savo šeimos prieauglį, mokyto-

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

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
8o. Boston 27, Mass.

Off. Tel.: AN 8-4618 
Res.: AN 8-5961

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

STEPHEH AROMISK1S
(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME
M. P. BALLAS — Dfrectorius 
4LB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalo Vedėjas

660 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

72 kambarių narna reikalin
gas prižiūrėtojas (superinten
dentas), mėnesiui mokama 300 
dol. atlyginimo it 4 kambarių 
butas pirmame aukšte. Namas 
apšildomas alyva. Namuose nė
ra keltuvo (Walk up). Vieta:

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO VALANDA 

Direktorius 
JOKŪBAS J. STUKAS 

WEVD - 1330 kil. 97,9 mg. FM 
New York, N. Y. 

Šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. popiet 
Raštinė: 1264 White Street 

Hillside, New Jersev 
Tel. W A verly 6-3325

Laisvės Varpas kviečia pasi
sakyti. Kai kas yra nuomonės, 
kad geriau būtų Laisvės Varpo 
radijo programą duoti ne da
bartiniu laiku sekmadienį, bet 
darbo dieną vakarais. Yra ga
limybė gauti radijo stotį, kuri 
sutinka skirti Laisvės Varpui jauja lituanistinėje mokykloje 

ir dalyvauja Dėtuvių parapijos 
bažnytiniame chore. O jų jau
nutė šeimynėlė tokia: Nijolė, 
5 metų, lanko šv. Petro para
pinės mokyklos vaikų darželį, 
ir Darius, dar tik 2 metų.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
281 BEDFOED AVĖ.

______  _ _______ _______ _ Savo dosnumu ir gailestingu- 
iš Vokietijos tremtinių ir kitų mu atžymemike Padėkos dieną 

ir artėjančias Kalėdų šventes. 
m v___________________________________________________ Laukiame atsiliepiant visų.Maspeth, N. Y.r išnuomoja- visom jėgom A;jkas prašome siųsti adresu

si kančiančių tautiečių šauksmą 105 Grand st., Brooklyn 11, 
g į*! k antram stengiasi iš slopaus N Y„ arba įteikti bet kuriam

aukšte. Butas apšildomas. Ka- skurdo juos gelbėti komiteto nariui,
dangi nuoma neaukšta, pagei- 
daujama ramių ir suaugusių 
žmonių šeima. Teirautis TW 4- 
7589.

pasaulio kraštų.

CHIDREN BOARDED
Priimkite iš anksto nuošir-

Išnuomojamas gražus kamba
rys pirmame aukšte moteriai 
315 So. 4th St., Brooklyne. 
Kreiptis Mrs. U. Katulis, tel. 
EV 4-2626.

WILL TAKE CARE OF 
CHILDREN

from Infante to 7 Tears 
Private home - Reasonable prices 

143-01 Glasbord Avė., Jamaica, L.I.

džią mūsų padėką.
Dr. A. Trimakas
Vajaus Komiteto pirmininkas

Dr. M. Žukauskienė 
Vajaus Komiteto Sekretorė

AX 7-2566 K. Biotinis

#
BOSTONO LIETUVIŲ
RADIJO VALANDA

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

VVHIL - 1430 kil. Medford, Man. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

#
LAISVĖS VARPAS

Vedėjas
P. V I * C I N I S 

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bang. 105.7 megaciklų 

iš
WKOX, Framingham, Mass.

#
SENIAUSIA N. ANGLIJOJE 

RADIJO PROGRAMA
Vedėjas

8TEP. MINKUS 
Boston, Mass.

WLYN —1380 kilocycles

ketvirtadienį pusę valandos nuo 
9 vai. ligi 9:30 vai. vak. Ne
aišku, kiek yra klausytojų,- ku
rie norėtų tuo laiku Laisvės 
Varpo programos? Visi kviečia
mi ligi lapkričio 11 pranešti 
Laisvės Varpo vadovybei: ar pa
likti programą'dabartiniu laiku 
iš dabartinės stoties ar nukelti 
į ketvirtadieni 9 - 9:30 vai. va
kare iš naujos radijo stoties. 
Nauja stotis būtų girdima Bos
tone, bet visiškai negirdima savo darbą visur ir visada są-
Worcesteryje. Savo pageidavi- žiningai atlikti, nes, anot jo,
mus siųsti Laisvės Varpui, 47 tik su teisybe laimėsi ir toliau-

Advokatas Rimantas Ivaška 
geras lietuvis, greitos orienta
cijos žmogus, paslaugus, nuo
širdus, išmaningas ir teisingas 
visiems patarėjas, ir nusistatęs

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreat Parlnrėy Statloa)

WOODHAVEN. N. Y.

Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla venUUacija

TeL Virgiui* 7-4499

Banks St., Brockton, Mass.

PUIKUS LENKŲ ŠOKIŲ IR MUZIKOS KONCERTAS

“MAZOWSZEn
Pirmą kartą iž Varšuvos atvyksta į Ameriką 100 šokėjų, 
dainininkų ir simfoninis orkestras koncertuoti

BOSTON GARDEN 
BOSTON, MASS.

šeštadienį, gruodžio 9 8:30 vai. vakare
Sekmadienj, gruodžio 10 d., 2:30 vai. popiet

Sokmadfenials nuo 1 - 1:30 vai. p.p.
Bilietai parduodami: BALTIC FLORISTS — S. V. Minkų 
krautuvėje — 502 East Broadway. So. Boston. Maaa.

FŪNERAL HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC -

meninu dykai. Aptarnauja Catn- 
bridge Ir Bostono kolonijas ts- 
tniausiomts kainomis. Kainos tos

& -


