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SPAUDA

Skatina:
“Sukakties progą būtų

to, kad studentas neturėjo pa-

Aimrta kateNkę 6peu- 
dos sąjungoj garMs pirminio 
fcm MCWt umtadc* ^uri— 
dMtoriut kdb*io rag* 
sšjn 21 SaaAntoni^ T«x^ ra

ja^ ko raiHi laukti iš katalikę

karną uždarbi; mes keliame rei
kalus skurstančių ir pavergtų 
visur, visame "pasauly ir aiški
name svarbią tėvų teisę vaikų 
auklėjime.

Musę pareigu kabėti aiškiai 
ir tvirtai.

Pripažino, kad Amerikos ka-

Pasisakyti aiškiai prieš komu
nizmą, kuris dabar yra “mūsų 
didžiausias priešas”. Tačiau mes 
susiduriame su amerikiečių nu-

lėtą mėnesių sėkmingai vykte 
katalikų spauda — tai kosi 
prieš diskriminaciją mokyklų 
srityje, prieš skriaudą kitaip 
kam tėvam. Kaltinimai mum bū 
davo dėl to kartais labai pik
ti. Bet katalikų spauda apskri
tai išsilaikė čia išmintingai, ko
rektiškai, ramiai. Tačiau pasau
liečiai neparodė pakankamai 
entuziazmo.

taukų spauda jau išaugusi ir 
daugelio rimtai vertinama. Jei 
ji pasiekė tokio lygio, tai tik

reikštas žodžiais: “Nejaudinki
te!” “Kam užkabinėjate?”. Tai 

dėka asmeny, kurie nepažįsta, gąsdinanti apatija. Dažnai mū- 
kas yra “kapituliuoti”.

Į katalikų spaudą kalbėtojas 
žiūrėjo kaip j Bažnyčios balsą. 
Jos uždavinys ne tik pranešti 
įvykius, kurie liečia religinį gy
venimą, ne tik pakomentuoti 
vedamuosiuose dienos įvykius, 
bet reikštis pozityvia progra
ma —

parodyti, kaip dieviškosios 
tiesos turi būti pritaikytos kas
dienio gyvenimo klausimus 
sprendžiant.

Dėl to mes pasisakome,— 
kalbėjo vyskupas — prieš die
nos piktybes— tokias, kaip pi
lietinė korupcija, rasinė diskri
minacija, darbo žmogaus išnau
dojimas; mes pabrėžiame dar
bininko pareigą atiduoti gar
bingai dienos darbą už atitin-

sų informacijos priemonės esti 
supasavusios dėl tikrojo pavo
jaus, kuris glūdi ateistiniame 
komunizme. Daugumas Ameri
kos piliečių nesižino, kad mes 
esame pastatyti į kovą prieš 
klaidingas idėjas ir pagoniškus 
idealus. Jie interesuojasi tik 
socialine ir ūkine padėtim. Jei 
kuris yra tarnyboje ir turi ge
ras pajamas patogiai gyventi, 
to nejaudina rodomi pavojai. 
Atrodo, kad tik atominė bomba 
kai kuriuos pažadins — ir tai 
jau, kai ji bus numesta.

Mes turime žadinti savo skai
tytojus iš sapnę pasaulio ir ti
kėtis, kad jie imsis nešti ki
tiem žinią: "Komunizmas nėra 
vaiduoklis; tai šėtoniška tikro-

Toliau kalbėdamas apie už
davinius, vyskupas nurodė, kad 
spauda skelbtų Bažnyčios bal
są ir nurodytų, jog Katalikų

pasaulio ir tautų lyderiai, bus 
vilties išsigelbėti. Esą milijo
nai pavergtųjų laikosi mažai 
rusenančia viltimi, kad įvyks

LIETUVOJE

Kitas uždavinys, kurį per ke-

Kapitalistiniai siuntiniai, dryžuoti 
marškiniai ir veltėdžiai

Sovetskaja Litva paskelbė želaičio poeziją. Giliausiai ją 
vertino J. Kostkevičiūtė. Ta
čiau ir ji perdaug žavėjosi jo 
poezijos formos eksperimen- 

dos gatvėse ir aikštėse bastosi' tais, protarpiais pamiršdama 
paaugliai, kurie niekur nedirba idėjinę poezijos pusę. Primena 
ir nesimoko. Jie ypačiai sūkio- naują Chruščiovo partijos pro- 
jasi apie tarptautinį jūrininkų gramą, kuri rašytojam pabrė- 
klubą ir taikstosi gauti kram- žia, kad jie savo raštais perdir- 
tomosios gumos ar dryžuotų binėtų žmogų, įskiepytų jam ko

munistines idėjas.
Derliaus valymas

Sovietinė spauda rašė, kad 
derliui nuvalyti orai buvo geri. 
Javai nupjauti laiku. Tačiau 
blogiau su kūlimu. Spalio pra
džioje buvo iškulta tik trečda
lis Vilniaus, Varėnos, Eišiškių, 
Molėtų rajonuose. Javų paruo
šos planas visame krašte buvo 
įvykdytas 80 proc., nors der
lius šiemet buvo geresnis nei 
pernai Kai kuriuose rajonuo
se, šakių, tebuvo atlikta paruo
šų tik 40 proc., Skuodo, Ra
seinių, Kovarsko, Širvintų, §i

vedamajane Klaipėdos viduri
nės mokyklos mokytojos E. 
Augaitytės laišką, kaip Klaipė-

marškinių. Tarp tokių paauglių 
sumini 17 metų Geležytę, kuri 
metusi mokyklą, tarp jų basto
si ir U. Deviatnikova, V. Pet- 
rašova, Dapkevičius, Čepas. I- 
vaščenko. Pastarasis sistemin
gai verčiasi spekuliacija su už-
šiemečiais.

Laikraštis savo ruožtu mini 
E. Ostrakovą, Klaipėdos mies
to vykdomojo komiteto techni
ką, kuris žeminasi prieš užsie
niečius. 0. Vilniuje Auna Es- 
per “šmeižia savo tėvynę”, ra
šydama savo giminėm į vaka
rų Vokietiją, kad atsiųstų siun
tinių, nes čia ji nieko negali lutės per 50 proc. 
gauti. Klaipėdoje Marta Greice- 
rienė gauna dovanas iš Vokie
tijos atstovybės Maskvoje, nors 
Klaipėdos teismo buvusi bausta 
už girtavimą ir triukšmąvimą.
Ir Gerta KozeckL 30 ‘metų 
“veltėdis” gauna dovanas iš 
“Bonuos diplomatų”. Esą vi
suomenė griežtai smerkia tuos, 
kurie kaulija siuntinių iš kapi
talistinių kraštų ir jų organi
zacijų. Tokius reikią traukti at
sakomybėn.

Litaralvra ir "soctaNstinė 
statyba"
A. Baltrūnas rašo Sovetska

ja Litva, kad būdingiausi da
bartinės literatūros Lietuvoje 
veikalai yra J. Marcinkevičiaus 
“Kraujas ir pelenai”, M. Sluc- 
kio knygos, J. Avižiaus “Žmo
gus lieka žmogumi” ir E. Mie
želaičio poezija. Tie veikalai 
daugiausia pasitarnaus komu
nizmui įdiegti masėse.

Juozas Kirkylo sustoja prie 
literatūrinės kritikos. Labiausiai 
joje vertina J. Lankučio tyri
nėjimus dramaturgijoje ir jo 
knygą apie kritinį realizmą lie
tuvių literatūroje. Tačiau ir jo
raštuose trūksta “kovingos li
nijos”.

Kritika neatlikus! savo pa- NIK|TA CHRU 
reigot, nė vertindama E. Mio- pu*M»j* vuoja

VYSKUPAS ALBERT R. 
ZUROWESTE

būtų vartojamas at- 
> jei pereitais metais 
ir visuomenėje dėme- 

buvo labiau sutelktas į Lie- 
okupacijos faktą, šiemet 

sukilimo prieš bolševikus fak- 
tai kitiem metam siūloma 

nukreipti akis į Maironio sukak
tį. Tais atžvilgiais būdingi šie 
keli pasisakymai.

Rašytojo žodis
Draugo spalio 21 poetas 

Brazdžionis nukreipia akis
ateinančius metus — į Mairo
nio 100 metų gimimo sukaktį.

B.
i

išstebuklas, kuris paleis juos 
pančių.

Jei mes nesiimsime iniciaty
vos ir nejudėsime pirmyn so-

paskutinė andkiBta "Matar at 
Magistru", mes kapituliuosima

Arta bažnyčios žibintas turi 
šviesti aiškiai, arba komuniz
mo liepsnos sunaikins pasaulį. 
Mes turime pasirinkti. Pasirink
ti turi žmonės geros valios, švie» 
sios minties ir drąsios plunks
nos.

NIKITA CHRUŠČIOVAS — PIEMUO AR BAJORAS?
Nikita Chruščiovas gerai 

no savo buržuazinę kilmę, 
čiau rūpestingai slepia savo 
bajoriškumą, vis pabrėždamas, 
kad jis yra “vargšų darbininkų” 
sūnus. Viename ukrainiečių kai
miečių susirinkime pasisakė ki-. švaistės’ buvo sustoję vien dėl 
lęs iš kaimo, esąs kaimiečio vai
kas. Maskvos požeminio trau
kinio darbininkus įtikinėjo net 
jaunystėje buvęs paprastas dar-

Vieno Vokietijos laikraščio 
redaktorius paskambino telefo
nu į Manheimo banką ir pa
prašė prie telefono patį banko 
direktorių. Telefono ragelyje 
pasigirdo balsas:

—Alio, čia Chruščiovas.
Redaktorius iš karto sumišo, 

bet paskui manydamas, kad čia 
kvailas šposas, atsakė:

— O čia kalba Fidel Castro. 
Zinai, tavo draugas su barzda.

Iš karto buvo tyla. Paskui 
balsas iš banko paaiškino, kad 
jis tikrai Chruščiovas, tikriau 
— Von Chruščiov.

Atsitiktinai paaiškėjo, kad 
Vakarų Vokietijoje gyvena Ser
gejus von Chruščiovas, kilęs iš 
senos rusų didikų giminės. Jis 
yra Manheimo banko direkto
rius ir gyvena Weinheime ne

toli Vasario 16 gimnazijos.

Chruščiovo (gimusio 1803), ku
ris yra prosenelis Manheimo 
banko direktoriaus ir Rusijos 
diktatoriaus. Petras Ivanovičius, 
caro gvardijos leitenantas, 1826 
vedė Teodoziją Michailovną Ta- 
tarinovaitę ir susilaukė dviejų 
sūnų: vyresnysis Ivanas Petrovi- 
čius, gimęs 1831, yra Manheimo 
banko direktoriaus senelis, o 
jaunesnysis Mikalojus, gimęs

a-

nalas ... turėtų sukelti studen
tijai pasididžiavimą ir norą sto
ti į darbą..... Tačiau mėginant 
sutelkti lėšas, skyrių bendra
darbiavimo nesusilaukta”.

Žodžiai senimo
Keleivyje spalio 25 Steponas 

Kairys ryšium su LDD suva
žiavimu lapkr. 4-5 rašo irgi dėl 
spaudos — dėl ‘Darbo’ žurnalo, 
kuris nebesirodo nuo ano skan
dalo, kada jame buvo paskelb
tos prosovietinės idėjos. .Nesi
rodo, sako autorius. “Ir liū- 
liūdniausia tai, kad su tuo skau
džiu nuostoliu lyg pradedame 
apsiprasti, iš dalies ir tuo vei
kiami, kad ‘Darbo’ ankstyves
niųjų jaunųjų bendradarbių da
lis panoro ieškoti naujų*dievų 
ir nuo mūsų atšlijo. Esu pasi
ryžęs išgirsti abejojančių, pa
senusių, pasitikėjimo savim ne
tekusių balsų: ‘Kur mūsų jė
gos? Kas Darbą atgaivins ir 
jam gyvybę suteiks?’ Tikras 
taip prašnekusiems atsakymas 
turėtų būti: ‘Gėda jums’ — Ir

gera 
išleidus liuksusinę ‘P. B.’ (Pa
vasario Balsų. Red.) laidą, di
delio formato, gausiai iliustruo
tą, kaip kad turime Donelaičio 
Metus ... čia dailininkai turė
tų atiduoti dainiui savo duok
lę ... Vis dar tebelaukia dai
lininko ‘Jaunoji Lietuva’ ... 
šiuo metu aktualu būtų jauni
mui parodyti ir garsiosios ‘Ra
seinių Magdės’ fizionomiją ... 
Jau baigiamas rengti spaudai 
Maironio metraštis, kuriame 
tilps spausdinta periodikoje 
ir nespausdinta maironika, at
siminimai, laiškai, foto nuo
traukos ir kt. Netrukus keti
nama išleisti pirmą kartą lietu
viškai Maironio poema ‘Nuo Bi
rutės kalno’, 1904 metais len
kiškai parašyta Lietuvos bajo
rams ... Chicagoje turėtų bū
ti surengta pagrindinė Mairo
nio minėjimo akademija”.

žodžiai jaunimo
Drauge spalio 21 akademi

nio jaunimo skyriuje “Akade- autorius ragina nenuleisti ran- 
minėse Prošvaistėse” jaunimas 
pasiragina pajudėti iš nerangu
mo spaudos srityje, kuris taip 
konkrečiai rodomas: “Bent ma
žiausiai pareigai sunku yra su
rasti žmogų, kuris nebijotų įsi
pareigojimo. ‘Akademinės Pro-'

kų, mobilizuoti 'senosios gvar
dijos’ jėgas žurnalui atgaivin
ti.

BAJORAS ui proletaro pečių...

naudodamas arcEyvais ir rusų 
didikų sąrašais, surado dabar
tinio Rusijos “raudonojo caro” 
Nikitos
sirodė, kad tasai Manheimo ban 
ko direktorius yra nepertolimas 
maskvinio Chruščiovo giminė.

Chruščiovų giminės lopšys 
yra Čekoslovakijoje. Ten, Krus- 
tovo vietovėje, šios giminės 
pradininkas Ivan Ivanovičius tu 
rėjo savo žemes ir nedidelę - 
tvirtovę. Giminės herbas — 
driežas, slenkąs per ugnį. Kai 
1493 Ivan Ivanovičius Chruš
čiovas perėjo į caro Jono DI 
tarnybą, jis gavo bajoro titulą 
ir žemių netoli Tūlos.

Apleidžiant senesnius Chruš
čiovų giminaičius, reikia susto
ti prie Petro Ivanovičiaus

187 ORCHARD ST, N. Y. C.

1839, vėliau tapęs valstybės pa
tarėju ir caro rūmų užvaizdą, 
yra dabartinio Nikitos senelis.

Nikitos senelio Mikalojaus 
vardas yra 1894 Tūlos didikų 
sąrašuose. Tūloje nuo amžių 
Chruščiovai turėjo savo žemių 
ir kiek vėliau valdė nemažus 
plotus Kursko gubernijoje, ne
toli nuo Kalinovkos, kur 1894 
balandžio 47 gimė Nikita Chruš
čiovas.

Senelis Mikalojus turėjo sū
nų, vardu Sergijų (gimusį 1872), 
kuris užaugęs tapo Kalinovkos 
žemių valdytoju, bet vėliau per
sikėlė į Petrapilį. Petrapilio ad
resų knygoje 1898 įrašyta, kad 
jis yra vidaus reikalų minis
terijos valdininkas. Kiek vėliau 
Sergijus Chruščiovas buvo įvel
tas į sąmokslą prieš carą. Są- 

išaiškinus, Sergi- 
nebeteko Petrapilyje vietos 

r turtų. Grįžęs į Kalinovką jau 
Rivo beturtis.

bininkas. Metalo apdirbimo 
pramonės darbininkams gyrėsi 
kilęs iš metalo pramonės dar
bininkų šeimos. Lenkų kasyklų 
darbininkams pasakojo savo pa
tirtį, kada dirbęs kasyklose. Bet 
dažniausiai Nikita mėgsta pasi
girti, kad esąs vargšų kaimie
čių vaikas ir jaunystėje melžęs 
karves.

Laikraštis, atidengęs Rusijos 
kruvinojo valdovo kilmę, rašo, 
kad nėra lengva susekti sovie
tų valdovų praeiti, nes jų pra
eitis priderinama prie dabarties 
Ypačiai Stalino laikais Chruš
čiovui buvo pavojus. Jei kas 
būtų atidengęs jo kulokišką kil
mę, o juo labiau, kad Nikita 
buvo vedęs caro pulkininko dūk 
terį Niną, tai už tokius dalykus 
Stalinas būtų Nikitai pridėjęs 
Sibirą. Nikitos laimė, kad Ka- 
linovkos archyvai karo metu 
buvo apnaikinti.

J. Sav.

TeL GR 7-1130

■DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
■' vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.

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

— Italijos komunistų parti
ja per 1960 sumažėjo 64,000; 
dabar turi narių 1,728,794.

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 pakistus j Europą. Pamėginkite užeiti pa* 
mus ir būsite patenkinti.

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

Tel. AL 4-8319

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
. Tamsta ras! didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumam* 

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

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS
1158 East Jersey Street Elizabeth, N. J.

Telefonas: ELizabeth 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAI* VAKARO

Mūsų kaime vyrų drabužiams prasideda nuo 99-50 ui pilną eilutf

. < 
DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. <

Mūsų ištaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones i ’ 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, < 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- Į 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui Į R. Europą <
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos <

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine. ;
45 W. 45Str. New York 36, N. Y. • Tek Orele 5-7711 J

- - — <<
< ■<
1COSMOS PARCELS EXPRESS

CORPORATION
Licensed by Vneshposiltorg <

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėsms į bet kurią < 
SSSR dalį. J
SIUNTINIAI APDRAUSTI » PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA — J
’ - <

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų < 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per- <
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti- < 
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo- , 
karnų kainaraščių rašykite ar aplankykite jum* artimiausią skyrių: <
• NEW YORK 3, N. Y, 39 - 2nd Avenue — Tel.: AL 4-5466 J
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: DI 5-8808
• LAKEWOOO, N. J. 126 - 4th Street — Tel.: FO 3-8569
• PATERSON 1, N. J, 99 Main Street — Tel.: MU 4-4619
• NEW HAVEN, Conri, 6 Oay Street — TeL: LO 2-1446
• PITTSBURGH 3, Pa, 1015 E. Caraon Street — Tel.: HU 1-2750

* • WORCESTER, Mm, 174 Millbury Street — Tel.: 8W 8-2868
! • HAMTRANCK, Mich, 11333 M. Campau — TeL: TO 7-1575
► • CLEVELAND 13, Obio, 2683 W. Utti Street — Tel.: T01-1068
► • CHICAGO 22, III, 2222 W. Chtcago Avenue — Tel.: BR 8-6966
; • CHICAGO 8, nu 3212 So. Hatated Street — Tel.: 5-2737
* • SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Td.: Fl 6-1571
! • NEWARK 3, N. J^ 428 SpHngfleld Avenue — Tel.: 81 3-1797
► • PHILADEL.PHIA Z3, P*. 530 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-4035
’ • VVATERBURY, Conn, S John Street — Td.: PLuza 6-6766
► • GRAND RAPIDS, Mich, 606 Brldge St, N.W. — GL 8-2256

2-6387 
1-6355 
9-6245
1- 2994
2- 1767 
6-3330

• GRANO R A PIOS, Midi., 906 Brklge St, N.W.
• PASSAIC, N. J, 176 Marint Street — Tel.: GR
• DETROIT, Mich, 7300 Mich i gan Avenue — Tel.: VI
• ATHOL, Mas*, 61 ML Pleaaont Street • — CH
• LOS ANGELES 22, Calif, 960 So. Atlantic Blvd. — AN
• BOSTON 18, Ma**, 271Sh*wmut Avė. — Tel.: Ll
• WOODHAVEN 21, N.Y, 84-17 Jamaica Avė. — Tel.: VI
• VINELANO, NJ, We*t Landi* Avė, Greek Orthodex Club BMg.



Savo laisva valia varome raudonąją propagandą
Laiškas iš Chicagos

$3.50 $3.50 
$6.50

PubUahad Mmi-wMidy «xccpt hoUday • 
MMck* and Jtaiy and First wesk in

Auguat whan puNlshed waeldy. '

(Tltte CapyHgM) By FRANCI8CAN FATHER8 
Eina nuo W15 metų. 1$51 sujung* AMERIKĄ, LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS 

Sacond-daa*. postag* paid at Brooklyn Port Office

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metame 
Brooklyn, N. Y. _ 
Pusei motų 
Užsienyje -

. SUMCRIPTION KATES 
Domcctic ycarly ___________
Brooklyn. N. Y. ___________
HaH yoar ________________ _
Foroign ........ ...................

Laikrašti tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rad. S. SUŽIEDĖLIS 
Straipsniu* ir koreapondancijaa redakcija taiso savo nuoilOra. Nenaudoti straipe- 
nlal saugomi Ir gražinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai net>0- 
tinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimu turini ir kalbą redakcija neatsako. 
REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: $10 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.
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Amerikos vyskupų vajus
Amerikos katalikai vyskupai dalyku yra stoka meilės žmo- 

kasmet kreipiasi į parapijas, gaus žmogui. Gal ir reikėtų į 
mokyklas ir katalikiškas orga- tas visas nelaimes žiūrėti, kaip 
nizacijas, prašydami Padėkos į nuolatinį priminimą, kad žmo- 
dienos savaitėje rinkti ir ska- nija sudaro vieną šeimą. Kaip 
tinti aukoti aprangą ir apavą, 
kuris dar tiktų vartoti. Pernai 
tuo būdu buvo surinkta 135 
milijonai svarų drabužių, batų, 
paklodžių, rankšluoščių, lovom 
užtiesalų ir kitokios namų apy
vokai reikalingos medžiagos. 
Visas rinkinys buvo vertas 160 
milijonų dolerių. Jisai išdalin
tas 64 kraštam. Drauge su 
Amerikos vyriausybės teikiama 
pagalba maistu, buvo paleng
vintas vargas daugeliui žmo
nių, skurstančių arba ištiktų 
nelaimės ’— potvynio, žemės 
drebėjimo, gaisro, epidemijų.

šeimoje rūpinamasi savaisiais 
ir jiem aukojamasi, taip turėtų 
būti ir visoje žemėje. Vargas 
tada mažėtų: būtų pridengiami 
nuogi, pavalgydinami alkanie
ji, galbstimi kenčiantieji.

Užsieniuose Amerikos katali
kai vyskupai išlaiko pagalbos 
misijas devyniuolikoje kraštų. 
Daugiausia tų misijų yra Afri
koje, pietinėje Amerikoje, Mek
sikoje, Karibų salose, šiam ra
jone, esančiame Jungtinių Ame
rikos Valstybių pašonėje, per
nai teko daug pagalbas teikti 
bėgliam iš Kubos. Stengtasi pa
dėti didelio viesulo nusiaubtom 
sritim Japonijoje ir Formozos 
saloje, o taip pat bėgliam iš 
komunistinės Kinijos, Vietna-

Kančios .pasaulyje šiandien 
yra pervirš. Tačiau dėmesys 
žmonių, kurių toji kančia tie
siai nepaliečia, yra daugiau su
sirūpinti. kad jų ir neliestų, o 
ne tuo, kaip padėti vargstan- 
tiem, pavergtiem, apleistiem. 
Tų nelaimingų žmonių padėtimi 
tada piktai naudojasi komuniz
mas, versdamas dieviškąją evan 
geliją šėtoniška: iš tų akmenų 
mes padarysime duonos ... 
Kaip tai sekasi, jau arti pusės 
amžiaus galima matyti iš ko
munistų valdomų kraštų. Var
gas toli gražu nemažėja ir ne
gali mažėti, nes 
meilės žmogui.

nėra tikros

bei labdaros 
skatina Ame-

Komunistinė propaganda pa
siekė tokio laipsnio, kad vaka
rų valstybės nė iš tolo negali 
susilyginti. Tos milžiniškos pro
pagandos išdavas jau matome 
ir realiai apčiuopiame. Vakarie
čių daromos nuolatinės nuolai
dos komunistam yra išdava ne
pakankamos priešpropagandos.

Reikia stebėtis bolševikinės 
propagandos nepaprastu lanks
tumu ir metodų įvairumu. Čia 
ir noriu tarti kelis žodžius apie 
naują propagandos formą, neju
čiom primetamą mums patiems, 
kad mes savomis rankomis už
sitrauktume ant lietuviškų kak
lų raudoną juostą ir ant jos 
pasikabintume.

OKUPUOTOS LIETUVOS 
LANKYMAS

Gal vertėtų prisiminti, kad 
pirmieji komunistinėje Lietuvo
je pradėjo lankytis raudonieji 
ir jų draugai. I jų eiles buvo 
pakliuvę, mažai ar net visai ne- 
siorientuojančių komunistinėje 
propagandoje. Jiems rūpėjo pa
sivažinėti, pamatyti kraštą, ne
matytą keliasdešimt metų, dau
giau ar mažiau pasiilgtą.

Jų parvežtos žinios tikslesnės 
ir atviresnės. Tokie nieko ge
ro nė blogo širdy neturėdami, 
papasakoja visa tai, ką savo aki
mis matę, arba tiksliau — kas 
jiems buvo leista matyti. Ypač 
atviri tie, kurie Lietuvoje netu-

ri artimesnių giminių, arba jei 
ir turi, tai perdaug nesijaudi
na, nes jų pokalbiai dažniausiai 
privataus pobūdžio, savo arti
mų pažįstamų ratelyje.

Vienas antras prasmuko į 
Lietuvą iš tikrų patriotų, bet 
iš jų retas tegalėjo aiškiai ir 
viešai pareikšti savo nuomonę, 
duoti pilną okupuotos Lietuvos 
vaizdą spaudoje.

Atsirado ir tokių, kurie atsi
vežė iš Lietuvos susuktus fil
mus. Kokius filmus atsivežė ko
munistuojantieji, kaip jie juos' tų, nebus nei kaimo, kolchozų 
aiškina, mums visiems aišku ir 
suprantama. Jie yra įsipareigo
ję, ir net savo noru varo rau
donąją propagandą.

ATSIVEŽTI FILMAI
Prieiname prie filmų, ne lie

tuvių komunistų atsivežtų, štai 
čia okupantas ir pagavo mus, 
apeliuodamas į mūsų jausmus 
gimtajam kraštui, gimtajam 
miestui. Kodėl neiti ir nežiū
rėti filmo iš Lietuvos, jeigu 
atsivežė žinomi lietuviškoj veik
loj žmonės? čia tikrai jau ne
bus nei bolševikinės propagan
dos, nei talkininkavimo valsty
bės okupantui... Tik komu
nistai sugeba taip “nekaltai” 
Įduoti peilį į rankas.

žinome, kad filmo rodytojas

ir aiškintojas suvaržytas tiek, 
jog nei filme nei paaiškinimuo
se objektyvumas nėra įmano
mas. ar filmas susuktas paties 
atsilankiusio, ar ten gautas. 
Filme matomos tik vietos, ro
dančios komunistinės Lietuvos 
išimtinai gražias vietas, ar tik 
tokias, kurios praėjo pro cen
zūrą. Filmas niekuomet nebus 
toks, kad parodytų krašto vaiz
dą. Nebus nei nepriklausomos 
Lietuvos laisvės ar kultūros pa
minklų. daugiausiai, sunaikin-

gyvenimo, nei apleistų, sugriu
vusių sodybų, kurių daugumas 
taip ir stovi, tik trobesiai daž
nai perkelti kitur, nebus rodo
ma nei kaip kolchozininkai ap
sirengę, ką jie valgo, kokiuo
se pastatuose gyvena, ką pa
sikloja ir kuo užsikloja ...

Ar gali būti rodoma bažny
čios, 
kaip

paverstos sandėliais 
kitaip išniekintos?

TOKIE FILMAI 
PAVOJINGI

Tai komunistinė propaganda, 
tik išvirkščia forma, žiūrėk, 
jaunime! Tu nematei savo tė
vynės! Gėrėkis! Matai, kaip at
rodo tavo komunistinė Lietu
va? Kokios gražios gatvės mies
tuose, gerai apsirengę žmonės,

ar

nauji, po karo atstatyti namai. 
Kas sako, kad tikėjimas slopi
namas? štai, žiūrėk, bažnyčios, 
pilnos maldininkų. Vilniuje — 
moderniška kavinė. Palygink. 
Vilniuje ir Kaune gatvės šva
rutėlės, o kaip pas tave Chi- 
cagoje? Dabar supranti?

Ar dar ir daugiau reikėtų 
kalbėti?

NEGALI BŪTI RODOMOS <.!
Jau nekalbant apie vyresniuo

sius, jaunimui žiūrėti panašius 
filmus ir nepaaiškinti tikros tie-1 
sos — tai mirtis. Mirtis ta 
prasme, kad tėvų per kelioliką 
metų kaltos vaikams mintys 
apie raudonąją tėvynės okupa
ciją, tėvynės, kuri jiems ne
matyta, o, jeigu ir vaiko am
žiuje matyta, tai stovinti kaip 
miglose arba susidedanti iš at
skirų vaizdų, — tos tėvų kal
bos ir per eilę metų keltas vaiz
das gali subyrėti į skeveldras 
per kelioliką tokios filmos mi
nučių. Mažiausiai, sukels abejin
gumo ir nepasitikėjimo. Jau 
vien tik dėl Šio vieno moty
vo filmai iš Lietuvos nerody
tini. Antra, visus išeivijos lietu-

NEŽINOMAM KEREtVIUI pa
minklas Kaune, bolševikų sunai
kintas.

vius gražus filmas apramina. 
Gal iš tikrųjų nėra taip blo
gai? Psichologiškai supranta
ma, dėt ko komunistai į mūsų 
pačių rankas virvę įspraudė. 
Karkitės! Silpninkite savo dar
bą kovoje dėl jūsų Lietuvos 
laisvės bylos! A. Jonaitis

Artimo meilės 
darbai. į kuriuos 
rikos vyskupai savo vajumi Pa
dėkos dienos savaitėje, turi 
būti kiekvieno prisiimti asme- 

mo, Laoso ir k. Pagalba teik- niškai. Tai yra moralinė parei
ta nepaisant, kas yra kokios ga. Vyskupų vajus yra proga
rasės kilmės ar tikėjimo. Pa- tą pareigą atlikti: duoti ne vien 
grindinis dalykas'— kad žmo- tai, kas atlieka, kas nesudaro 
nes atsiduria nelaimėje ir var- nė aukos, kadangi nieko savo 
ge. neišsižadama, bet ir tai, kas

★ pareikalautų tam tikros aukos.

Vargas yra nuolatinis žmo- Aukos turi tikslą padėti ki- 
nijos palydovas šioje žemėje, tam, savo artimui, bet jos ato- 
Yra labai įvairios jo priežas- grąžos būdu padeda ir pačiam 
tys: gamtos katastrofa, perdide- aukotojui: daro jį kilnesnį, gai- 
lė žmonių grūstis vienoje vie- lestingesnį ir evangeliškesnį. 
toje, epidemijos, karai, politi- Tik šia dvasia galime tikėtis 
nė priespauda, atsilikimas ei- sumažinti vargą ir persverti 
vilizacijoje ir k. Bet kokios tos vargu besiremiantį žmonijos 
priežastys bebūtų, pagrindiniu priešą.

VLIKO KONFERENCIJA
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi

nimo Komitetas lapkričio 25, 
10 vai. ryto, Baltijos Laisvės 
namuose, New Yorke, 131 East 
70th St., šaukia savo metinę 
sesiją. Joje pranešimus pada
rys:
1. Dr. A. Trimakas, Vliko 
pirmininkas, apie Lietuvos lais
vinimo žygius;

2. J. ’Glemža, Vliko Vykdo
mosios Tarybos pirmininkas, 
apie gyvenimą pavergtame kraš 
te;

3. V. Sidzikauskas, LLK pir
mininkas, tik ką grįžęs iš ke-

lionės po Europą, apie paverg
tųjų Europos tautų reikalus da
bartinių įvykių sukūry;

4. Dr. D. Krivickas, Vliko 
politinės komisijos pirminin
kas, apie mūsų santykius su 
pavergtąja lietuvių tauta;

5. Inž. A. Barzdukas — apie 
intensyvesnį jaunimo dalyvavi
mą Lietuvos laisvinimo darbuo
se.

Po pranešimų bus diskusijos 
ir platesnis pasisakymas iškel
tais klausimais, kurie šių dienų 
įtampos ir netikrumo metu yra 
ypatingos reikšmės.

...

KORĖJOJE pagerbiami kovoje kritę Amerikos kariai. Jų žuvo 11.000.

benešioja savo kūne ir dvasio
je kovos už laisvę ženklus. Juos 
pagerbdami, ryžtamės tęsti ko
vą, kad visame pasaulyje įsi
vyrautų laisvė ir teisinga taika.

Lapkričio. 11 nuo 1918 me- tam, nebuvo kaip minėti nei 
tų, kai pasibaigė Didysis ka- Paliaubų dienos. Iš tikrųjų esa- 
ras, buvo ilgai minima kaip me kare, tik vadinamam “šal- 
Paliaubų diena. Tiktai prieš ke- tajame”, kuris nemažiau svili- 
leris metus prez. D. Eisenhowe- na, kaip ir karštas.
rio aktu buvo pavadinta Vete- Veteranę prisiminimas yra 
ranų diena. Tasai pakeitimas visai kitas reikalas, žuvusieji 
buvo prasmingas. už laisvę negali būti pamiršti,

Paliaubų diena tegalėjo būti nes jų kraujo auka tebegyve- 
minima ligi antrojo pasaulinio name. Likę gyvi veteranai te- 
karo (1939), kuris taiką pasau
lyje vėl sudrumstė. Kai karas 
pasibaigė 1945 metais gegužės 
mėn. nei šiokia nei tokia tai
ka, visą pergalę sukišus Sovie-

A. GIEDRIUS

Raudonosios ir rudosios oku- gatvėje. Arba kas nežinojo, kad 
pacijos metais mūsų laikinojo- Aušros takelyje poną Sakutį li
ję sostinėje nelinksmas buvo gi pat kojų padų nuvilko, o po-

tuvėlį ar nors kumpą durų ran- vienas, bet dvi trys valandos 
keną. prašoko kaip viena minutė.

Remigijus Braulas kątik buvo Braului laikas namučių, 
priimtas į finansų departamen
tą už parankinį sargą ir tik 
vieną dieną teištarnavęs. O kad 
ta diena jam labai patiko ir 
buvo labai smagi, tai vakare 
jis panoro nueiti pas mielą sa
vo draugą iš Kęstučio gatvės 
į Putvio gatvę pasikalbėti ir

su tuo laikrodžiu! — linkėjo 
Braulas plėšikui ir nė namo ne
norėjo eiti.

Ir staiga dingtelėjo jam į gal- 
dieu, ponia, širdingai dėkui už vą laiminga mintis — vytis plė

šiką! Juk toli dar neims nuėjęs.
Tuojau susisuko ir pirštų ga

lais pasileido paskui aną. Ogi 
štai Maironio gatvėje ir prisi
veja.

— Rankas aukštyn! — su
bliovė anam.

— Sudieu, mielas Biguži. Su

jus. O dabar, kai buvau vienas, 
tai lengviau susidorojau su pra
keiktu plėšiku.

— Ar apvogė
— Žinoma. Pamanyk tiktai: 

ramiai sau einu namo, o jis ir 
ateina priešais. “Rankas aukš
tyn!” suriko iš visos gerklės.

vaišes, — atsisveikina Braulas.
— Sudieu, sudieu, bičiuli. 

Dėkui, kad aplankei. Kitą kar
tą būtinai su žmona ...

— Dabar judu pas mus ...
Braulas smagus išėjo iš kie-

_ _ ___ pasididžiuoti .savo laime, žmo- mo, įstojo į platų šaligatvį ir
gyvenimas. Gyventojų rankas nią Sakutienę — nuo padų ligi na norėjo, kad ir ją vestųsi, eina. 0 tamsu kaip šikšninia- Anas iškėlė.

bet Braulas jokiu būdu nesu- i 
tiko. < rėlio, nes ir mažiausias spindų-

— Geriau kada norą vidų- lėlis uždraustas. Karo metas.
ry dienos nueisiva, —„ pasakė . Nespėjo Braulas smagiai pa- ir nusegė laikrodėlį.
vyras. — Vakare neatsargu, eiti nė šimto žingsnių — ka- — Dabar eik sau ir neat- žmona.

ir kojas pančiojo visokie su
varžymai ir persekiojimai, o dar 
atsirado ir negirdėtų profesijų 
vertelgų, kurių negalėjai nei 
žinoti, nei suprasti.

galvos, tik paliko jai trumputį 
drabužėlį žemiau juosmens ir 
kitą siaurutį per krūtinę! Dar 
laimė, kad juodu buvo vyras 
ir žmona, tai ramiai pašaliukais

me maiše. Niekur jokio žibu- — Ramiai stovėk! Nesisuk į 
mane! — dar pridėjo Braulas, 
apkabino plėšiką, pagrabaliavo

Tais visokių trūkumų ir ne- galėjo pareiti į Maironio gatvę.
galių metais ypatingai įkyrėjo Kitiems ir kitoms dar prasčiau duok Dieve, išvilktų tave kas, matyti, bet ateina. Tegu sau pasiskubino už kampo ir grei-

buvo atsitikę. Taip vienas vy- tai ir gaučiau nešti. 0 savo svo- eitų ir praeitų; tiktai Brau- tu žingsniu parėjo namo.
dėjo versti praeivius gatvėse ras vieną žiemos vakarą basai rį žinai — į šimtą aštuonias- las išgirsta prie pat- savo no-

išautą savo žmoną nešte parne- dešimt griebi!
paltais, suknelėmis ir net smul- šė iš Bosų gatvės į Sopranų

žinai, kaip dabar atsitinka. Ne- žinkas ateiną. Iš tolo nieko ne- sisuk! — įsakė Brautas, o pats

viena profesija, kuri varu pra-

dalintis su artimu kailiniais,

Braulas valandėlę žiūrėjo Į 
žmoną, paskui į tą auksinį laik
rodį.
— Tai ką jis man padarė, 
jeigu laikrodžio nenusegė? — 
nustebo žmogus. — Vienoje 
rankoje laikė pištalietą, su ki
ta grabinėjo po kišenes. Gali

Aš buvau besigriebiąs savo ran- suprasti, Rožiuke, kiek turėjau 
kenos, bet staiga sumojau, kad baimės: pištalieto vamzdis tie-, 
jis gali turėti tikrą, tai ėmiau šiai man buvo atsuktas į nosį, 
ir iškėliau abi rankas į dangų. 
O jis apčiupinėjo mane ir nu
segė laikrodį. Ir taip mikliai, 
bestija, kad, rodos, nė pirštų 
neprikišo.

— Suprantu, Remi. Bet ta
vo laikrodis namie.

— Tai, vadinas, Rožiuk, aš 
apmoviau plėšiką. Jis norėjo

— Bet, Remi ... — mėgino mane, o aš — jį! Jis nieko ne-

Palauk, palauk, žmonele, ką, žmonele? Tas laikrodis tik
riausiai vogtas. Kur tau plėši
kas su tokiu brangiu laikro
džiu vaikščios! Aišku, kątik dar 
neseniai buvo kam nusegęs ir

sustabdė ją vyras, — duok 
Prie durų smarkiai pasiskam- man pabaigti. O žinai mane — 

bino ir neramiai laukė atida- drąsos man gana, ne koks ul-sies nežmonišką bliūvį:
rant. Juk žmogus negalėjo ži- žis. Kai tik jis pasišalino, aš _ .
noti, koks nelabasis ir prie sa- tuojau — paskui jį. Ąnt pirš- Gaila tiktai, kad
vo buto durų panorės prisika- tų galų prisivijau ir surikau iš dauSiau nepačiupmejau: tik- 
binti. Ką su anuo gerai pasi- užpakalio: “Rankas aukštyn! nausiai kišenese turėjo. Bet

net nuogo kūno. Taip antai Ro- teatro per visą Kęstučio gatvę Šiandien penkiais svarais ma- žino — gal anas turi tikrą? sekė, tai dar ne garantija, kad Ramiai stovėk, nejudėk!”. Tas ^.au . °* 1 .SUP . ’
žiu gatvės gyventojam gerai ligi Vytauto prospekto, o kad žiau. žinai, kokie dabar liesi Taip staiga užkluptas iškėlė ir su kitu galės pasisekti O baisybė, netikėtai iš užpakalio e’ ors nuos 0 P b
buvo žinomas faktas, kaip iŠ panikė pasiskundė sušalsianti, laikai. Bet žinokis: šįvakar eik abi rankas į viršų ir visiškai Braulienė, matyt, buvo jau už- užkluptas, ir apmirė iš bai-
dviejų gerų draugių, Onutės tai lygintojas apsiautė ją su ka- vienas. Tik perilgai neužsibūk, pasidavė didnasriui. O tas pa- migusi tai juo ilgiau truko, kol mės, o aš tuo tarpu ramiai pa-
Storaitytės ir Verutės Plonaity- valieriaus švarku ir pats lydėjo Neprasigyvenai dar nė tu iš tapnojo Braului per šonus ir atidarė. — siėmiau savo laikrodį ir štai... tu jį sugrąžinsi? Ką tu žinai,
tės, ir juodviejų palydovo Kle- ligi namų, o ten atgat atsiėmė, naujos tarnybos.
vo Beržinio Vienas uolus žmo- ką buvo paskolinęs apsiginti 
nių lygintojas paėmė viską, tik- nuo šalčio.

Žmona išsitiesė, susiėmė
kesniais daikteliais. Pagaliau gatvę. O vienas kavalierius sa- abiem rankom per juosmenį ir Braulas turėjo kišenėje du- 
uolesnieji jau nė pusės nežiū- vo panikę, kai abudu liko bal- sako: 
rėjo—ėmė Ug pat marškinių ar tai išvilkti, gavo nešti nuo pat —

rų rankeną, Imtų galėjęs at- 
Apsirikai, mano Remi: kišti nenaudėliui, bet ką jisai

—Suprantu, Remi. Bet kam

Ir Braulas išėjo pas savo
nuėjo, nė dėkui nepasakęs. Ar tu čia, Remi?

Velnias!

tai mergaitėms malonmgai pali
ko po apatinius, o vaikinui —
kepurę ant galvos ir apatines
ant dvišakumos ir griežtai įsa
kė palydėti mergaites Ugi pat kėjo, ėjo vieni vyrai, ir tai dar
juodviejų namų durų Lelijų slapta įsikišę į kišenę kokį šau-

Pagaliau vyrai su moterimis 
visai paliovė vaikščioję — dėl 
šventos ramybės. Kur labai rei-

patylomis
draugą Bigužį į Putvio gatvę, nusikeikė Braulas. — Kaip aš

— Aš. aš’ Greičiau’ Brtulas ištraukė iš kišenės
i/ii vL laikrodi ir nustebo: laikrodisĮėjo žmogus | vidų ir iš .vi-

dabar būsiu be laikrodžio!
Tas jo laikrodis nebuvo pui

kus nei brangus, bet vis laik
rodis. 0 tokioje tarnyboje be

Draugas malonus, žmonelė dar 
malonesnė — ant stalo pasta
tė butelaitį baltosios, kelis spir
gus lašinių, ir visų akys pasi
darė linksmos. Įsigeri neįsigė- laikrodžio — kaip be akių.

buvo gryno aukso, labai pui
kus ir brangus. Braulienė sklys- 
telėjo rankomis ir sušuko:.

rė, prisivalgyt neprisivalgė nė — Kad tu sprandą nunirtum

sos krūtinės atsipūtė.
— Kas tau? — paklausė su

sirūpinusi žmona.
— Velniava, moterėle. Gerai, — Remi, Remi! Ką tu pada- 

kad ir atkalbėjau tave. Tikriau- rei? Juk tavo laikrodis namie 
šiai būtum brangiai užsimokė- ant sienos kabo!

kas buvo jo savininkas? Ant 
savo sąžinės nepasiliksi ... o 
dar į tokią šviesią vietą pate
kęs finansų ministerijoje! Aš 
tau sakau, Remi, tu turi sąži
ningai laikyti savo tarnybą! To 
laikrodžio man nepasiliksi!

(^ju^daugiau)
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•Z Srits šttfa b* teita
Galvosūkis

? Nata konferencijoje Paryžiu-
* je Fr. Straussas, Vakarų Vokie- 

** tijos gynybos ministeris, paste-
bėjo: “Jūs norite, kad mes bū- 
tume stipresni idį rusus, bet

' .silpnesni už belgus. Patarkite,
* kaip galima būtų tai padaryti”. 
»’Kas sugebėtų tą uždavinį iš-

spręsti, atsakymą tegu siunčia 
'Britanijos karo ministerijai.

-.Ganyklos

* Prancūzu žemės ūkio minis- 
'’- teris Pisani aiškino, kad kitam

kraštui galima įsiūlyti pirkti 
_ tiktai tokias prekes, kurių jis 

pageidauja, o neturi. “Pavyz
džiui, — nusijuokė ministeris, 
— jei kas įsigeistų raudono 
pieno, mūsų karvės turėtų ir 
jo duoti”. Vienas iš klausytojų 
atsiliepė: “Reikėtų siųsti gany
tis j Rusiją”.
Taisyklės

Pietų Prancūzijoje į vieną 
provincijos miestelio muzėjų 
užėjo amerikietis turistas. Sar
gas paprašė palikti rūbinėje ap
siaustą ir skėtį. “Bet aš skė
čio niekada su savim nenešio- 
ju ir neturiu”. “Tai eik tams
ta ir nusipirk, nes man įsaky- 
ta: jei nepaliekama apsaugai 

\ skėčio ir apsiausto, muzėjaus 
apžiūrėti negalima”.

- Profesorius
Škotijos universitete Abede- 

’ ene chemijos profesorius auk
sini pinigą įmėtė į rūgštį ir pa
klausė savo studentų: “Rūgš- 

-I ties sąstatas jums žinomas. Pra- 
' šau atsakyti, ar pinigas su

tirps, ar ne?”. Vienas atsilie
pė: “Ne!”. Profesorius: “Visai 
teisingai. Bet kodėl?”. Studen- 

’ tas: “Nebūtumėte įmetę, jei 
; tirptų“.
t, PtmMMIM

Kino filmų artistas Charles* 
Laughtonas, kuriam gydytojas

- patarė numesti svorį, savo bi-
'čhiliui: “Kitados aš kelnes de- 

“ Tindavau prie savo stuomens, 
* o dabar stuomenį turiu derin-

ti prie kelnių”.
Laim^

Vokietijoje dalijant tremti
niams prisiųstus rūbus, vienas 
berniukas, gavęs padėvėtą eilu
tę. panoro padėkoti komiteto 
pirmininkui: “Pone pirmininke, 
aš esu labai dėkingas ir laimin- 

; gas. Linkiu ir tamstai tokios 
- pat lamės“.
» Politika
» Varšuvoje du bičiuliai susiti

ko miesto sode ir prisėdo ant 
moliuko pokalbiui. Vienas labai 
giliai atsiduso. “Prašau nepoliti- 

. kuoti viešai ir mano akivaizdo- 
; je, — sudraudė antrass.

Mandagumas
Liverpoolyje. Anglijoje, su

ruošti gelžkelio tarnautojam 
mandagumo kursai. Kursus lan
kė 10.000 tarnautojų. Kol ge
ležinkeliai nebuvo suvalstybin
ti, tokių kursų nereikėjo.

KAM JIE ten skelbia piene streiku? Nuotr. V. Maželio

Ateitininkų sendraugių suvažiavimas Chicagoje
Centro Valdyba lapkri- 
Padėkos dienos savait- 
šaukia sąjungos visuo-

ASS 
čio 25, 
galyje, 
tini suvažiavimą Chicagoje. ša
lia apyskaitinių pranešimų, su
važiavime dar bus dvasios va
do kun. V. Bagdanavičiaus pra
nešimas aktualiais religiniais 
klausimais, dr. J. Meškausko 
paskaita “Ateitininkų sendrau
gių veiklos galimumai”, MAS 
Centro Valdybos pirmininko J.

Račkausko referatas “Sendrau
gių vaidmuo moksleivių ateiti
ninkų veikloje”.

Suvažiavimui bus siūloma 
Centro Valdybos bei Revizijos 
Komisijos kadenciją ateityje 
pratęsti iki trejų metų (dabar 
yra nustatyta dvejų metų ka
dencija). Siūlomas pakeitimas 
nebūtų taikomas dabartinei val
dybai, kurios kadencija baigia
si 1962 metų pradžioje.

Laiškai redakcijai
Lietuvių katalikų spaudos čius ir žurnalus, bet nežinia dėl 
konferencijos reikalu

Aprašydamas lietuvių katali
kų spaudos konferenciją Det
roite š. m. spalio 20 dieną, Dar
bininkas (š.m. spalio 24 dieną) 
suminėjo atstovaujamus laikraš-

Būtų gera, kad skyriai paro
dytų tinkamo dėmesio savo su
važiavimui ir į ji pasiųstų savo 
atstovus (vieną atstovą nuo 20 
narių). Gausiausiam Chicagos 
skyriui bus patogiausia suvažia
vime dalyvauti. Tačiau ir kiti 
skyriai, kuriems tiktai sąlygos 
leidžia, turėtų pasirūpinti savo 
atstovavimu. Įstatai numato, 
kad tie skyriai, kurie neįsten-. 
gia atsiųsti savo atstovų, gali 
Įgalioti kitų skyrių sendraugius.

Visiems ASS skyriams yra 
išsiuntinėtas aplinkraštis suva
žiavimo reikalu. Jeigu kurio 
nors skyriaus aplinkraštis ne
būtų pasiekęs, tuo atveju pra
šoma tuojau susisiekti su ASS 
Centro Valdyba.

DARBININKO 
KALENDORIUS 1962

H. W. FEMALE

HOUSEWORKERS — Part or Full 
Time - Nice Families - Located in 
good Brooklyn neighborhood. Ex- 
cellent pay and good working con- 
ditions. NO FEE. Also House Keep- 
er for 1 adult - Sleep own room - 
fine home located in beautiful neigh
borhood. We are not an Employ- 
ment Agency. — Tel. BE 8-2282.

CERAM1CS

CLASSES ON CERAMICS in glaze 
work and Jacquelyn Stains. Special 
attention given to church groups 
and organizations. Phone G R 2-1448 
or come in and brouse around —

IRENE’S CERAMIC STUDI0
125 Madison Avenue, Clifton, N. J.

TRAVEL AGENCIES

PIERCE TRAVEL AGENCY

Let Pierce — "Pierce Your Travel 
Needs to Anvwhere” — Land - Sea
- Air. Anywhere-Anvtime. Package 
Vacation to Calif.-Hawaii-Caribean
- Europe. Round the World Crulses.

59 East 161 Street, Bronx 51
JE 6-0503 .........................GY 3-6464

Kw norūty skelbtis Darbininke 
praiomas, skambinti:

' GLanmors 5-7281

Tik ką išleista

BARBOROS

TO PlAtE.
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CaU LO 3-7291

RELIGIOUS NOTICE

DREAM BOOKS
CANDLES - INCENSE - GILS 

RELIGIOUS ARTICLES 
Send 25c 

(Coinor Stamps)
For Nųmber Publications \Vrite

VERNON BOOK SALE 
PO. Box 88 — Dept. L 

Mt. Vemon. N. Y.

Am I Too Old To Be A Brother? 
40 years is not too old when one en- 
joys an honorable reputation. good 
health, and sufficient generosity. To 
live a life of Eucharistic Adoration 
and Apostolate. Send for our Lite- 
rature on the Eucharistic Vocation.

The Blessed Sacrament Fathers
184 East 76 St., New York 21, N.Y.

EXPOSITION

Dont Misa This Esciting

INTERNATIONAL BA2AAR!
National ity Exhibits * Exotic Ware* 
from all corners of the world . Special 
Foods • Hand Arts and Craftc - Products 
for Home - Travel — at the

38th Annual Women*s 
International Exposition 

November 6-12
FUN FOR ALL FAMILY!

Special Live International Shows 
on the Stage

Thousands ot produeta for sale. The ide- 
al place to do all your Holiday Shopping

71at INFANTRY ARMORY
34th St. at Park Avenue. N. T. C. 

Daily 1-10:30 p.m.
ADULTS $1.50 CHILDREN 50e

CONTRACTORS

SOUND ELECTRIC
Licensed Electrical Contractor

ATTICS - BASEMENTS WIRED

220 Service Priced Right
Special Consideration 

to Religious Institutions

FL 2-4515 ......................... SU 5-6426

HOTELS

RESTAURANTS

STAKE CASINO
33 University PI., (at 9tL St) NYC 
Charcoal Pit Guided Menue — Free
3 Hour Parklng — Special consi
deration to Religious Groups. TeL:

AL 4-7499

“New York Dining at its Best” — 
GILHULY’S Restaurant and Bar. 
729 8th Avė. (at 46 St.). N. Y .C. 
Estbl. 1893 — Delicious Luncheons 
& Dinners served in homėUke at- 
mosphere. Daily and Sunday. Con- 
venient to Coliseum, Theatres and 
St. Patricks Cathedral. Special con
sideration to relig. groups; accom- 
modates 15-60 people. J U 2-9507.

O I O R I O S 
KING COLE RESTAURANT

1527 VVilliams Bridge Rd. (Comer 
Poplar St.), Bronx. Italian-Ame
rican Restaurant catering to func- 
tions in our completely new Regina 
Room. Special consideration to re
Ugious Groups. __ ___ TA 2-9380.

LA MARCHAL Supper Club, Ine.
Announcas the Opening of its 

RESTAURANT - BAR
Bar at 837 Nostrand Avė. (Comer 
President), B'klyn; Restaurant at 
1200 President St., B’klyn. Featur- 
ing Business Mens Lunch 11 A.M. 
- 2 P.M. — PR 3-8892 PR 3-9139.

GRIPSHOLM RESTAURANT
Ine.

324 EAST 57th STREET 
NEW YORK 22, N.Y. 

Finest Swedish Smdrgasbord 
Luncheon - Cocktails - Dinner 

AIR COOLED PL 9-6260

KINGSTON RESTAURANT

Dining in the finest tradition

Two Cocktail Lounges. Unexelled 
Facilities for Weddings * Banguets 
- Communion Breakfasts. Special 
consideration to Religious Groups.

1181 Morris Avė., Union, N. J.
MU 6-2537 (NJ.)

ped-e-flous Supper Club. Gracįous coun- 
try dining since 1888. Charming cocktail 
lounge. Italian American culainc. compl. 
facilities for weddings. banguets. priv. 
parties; dancing .veekends. Luncheon 
ll:3O-3pm: dinner from 5:30; Sun. from
1 pm. 708 Mountain Blvd.. Watchung, 
N.J. Directions: W. on Rt. 22 to North 
Plainfield, tum right to Watchlung, a- 
round eircle f<41ow signs to Warrenville
2 miles. PL 5-0111. Bill Williams. Host.

Bridgeports Conn.
Mūsų parapijai šis ruduo ne

labai linksmas. Jau mirė vie
nuolika gerų parapiečių ir var
gu, ar kas užpildys jų vietą. 
Nors jaunų šeimų yra daug, 
bet gvvena tolokai nuo bažny
čios. Senesnių žmonių pasitrau
kimas iš gyvųjų tarpo pasilie
ka didi spraga. Nuostolis para
pijai, kurią jie kūrė bei išlai
dė, ir visai kolonijai. Lietuviš
kuose parengimuose ir tauti
niuose minėjimuose jų jau ne
sutiksime. • • "

Spalio 21 vakare parapijos 
choras surengė gražų vakarą 
pagerbti choro vedėjui A. Sta- 
nišausk ū. Atsilankė kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas, vikaras J. 
Juškevičius ir daug jaunimo 
bei senesnių choristų ir necho- 
ristų. Buvo gražių dainų, ska
niu užkandžių ir pasilinksmini
mo. A. Stanišauskas labai dė
kingas rengėjams, svečiams ir
visiems choristams už prisimi- čias; Elzbieta Paurazienė 
nimą ir gražią dovaną. Choras 
dabar ruošiasi Kalėdų šventėm. 
Vėliau pradės pamokas dide
liam koncertui. O.

• karių priežasčių kai kuriuos jų 
nutylėjo. Buvęs tos konferenci
jos sekretorius, jaučiu pareigą 
prašyti Gerb. Redaktorių pa
skelbti Darbininke pilną konfe
rencijos dalyvių sąrašą ir jų 
pačių pažymėtus atstovaujamus

‘ laikraščius. Čia tą sąrašą ir pa
duodu (užsiregistravimo tvarka)

Prel. M. Juras, Lawrence, 
Mass.; Leonardas šimutis; Tėv. 
Modestas Stepaitis, OFM., “šv. 
Pranciškaus Varpelis”, Kenne- 
bunkport, Me.; T. Jonas Kidy
kas, S. J., “žvaigždė” ir “Laiš
kai Lietuviams”, Chicago, BĮ.; 
Adolfas Darnusis, “Dainava”, 
Detroit, Mich.; Simas Sužiedė
lis, “Darbininkas” ir “Aidai”; 
AL Astašaitis, “Tėviškės Žibu
riai”; Robert S. Boris, Liet, vy
čių pirmininkas; Helen Shields 
(Šaulytė), Liet, jaunųjų vyčių 
Lapelio redaktorė; Ralph J. Va
latka, Detroito Žinių reporteris 
(Lietuviškų Meliodijų radijo va
landėlė); Antanas Masionis, A. 
L.R.K. Federacijos pirmininkas; 
kun. V. Dabušis, “Darbininkas”, 
Ateitininkų Federacija; T. Nar
butas. “Lux Christi”. Vladas 
Mingėla, “Lietuvių Dienos”, 
kun. V. Rimšelis, “Draugas”; 
Stasys Garliauskas, “Draugo” 
koresp.; Jurgis Mikaila — sve-

Darbininko skaitytojam 
pasiųstas 1962 metų sieninis 
kalendorius. Kas norėtų Įsigy
ti ar platinti, prašom kreiptis 
i Darbininko administraciją. 
Kalendoriui parinkti daugiausia 
lietuviški vaizdai.

Drauge su kalendorium Dar
bininko skaitytojai gavo mūsų 
papigintų knygų siuntinėlius 
(12 knygų tik už 5 dol.). Kvie
čiami Įsigyti siūlomas knygas, 
kurios papildys lietuvišką jū
sų knygynėli.

A. Lalio žodynas, kuris pirma 
kainavo 14 dol., dabar parduo
damas už 7.25 dol. Tai graži 
dovana visiems, kurie norėtų 
turėti lietuviškai anglišką ir 
angliškai lietuvišką žodyną, virš 
1250 puslapių, gražiai Įrištą

Visais reikalais rašyti: Darbi
ninko administracija, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N.

jau
EDUCATION

GET YOUR HIGH SCHČ0L 
DIPLOMĄ “EGUIVALENCY"

Prenare dūrinu your snare time. 
For Information nhonė m, 7-4861 

or tvrite to The Director
Academy of American Speech

51 7th Avė., B’klyn 17. N. Y.

HOTEL AMERICA

145 West 47th Street, N. Y. C.
300 Fireproof Rooms. Completely 
renovated. New1y decorated. 21" 
TV — Free radio. Restaurant - Va- 
let - Beauty parlor - Barber shop. 
Free parking. Special consideration 
to religious groups. Tel. CO 5-6300.

HONE HONE RESTAURANT

1731-33 Flatbush Avė., Brooklyn 
(Corner Avenue *J’) *

Out Going Orders - EXOTIC CHI- 
NESE DISHES tastefully created 
by Mr. Chiu (formerly of Trader 
Vic’s). — Special Luncheon from 
85č up...............  .......... DE 8-7371

OIL BURNER

EFFICIENCY HEATING 
& APPLIANCES

555 Tonnelle Avė.. Jersey City. N. J. 
I nstitutional Directorsl Give a Thought 
to the Cold Days Ahead and Save on 
Heating Bills. Keep Heat Up and Fuel 
Costs Dovvn this Winter. Eaay monthly 
payment plan. Special consideration to 
Religious Institutions. — OL 3-6700.

DTSPLAV

Bemardini Cast Stone Co.
3151 DeLavalle Avė.. Bronx 

3lizino- in: smCFS -WTND0W 
STT.T^Š - COPTNGS. Snecial con
sideration to ReUeioos Institutions.

FA 4-7064

BRIRFIELD HOTEL

215 West 83rd Street N. Y. .C. 
Refined Friendiy Atmosphere 

Transits Accommodated

TV available. Daily - Weeklv and 
Monthly Kates. ______ TR 4-6400

BRESLIN HOTEL

29th Street & Broadway 
Near Penn Station 

Transits - Permanents. 450 Rooms: 
Radio - TV Low weėkly & monthly 
rates. Special consideration to re
ligious groups. — TeL MU 5-9600.

BROADWAY CENTRAL HOTEL 

in Greenwich Village 
at 673 Broadway — N. Y. C.

SINGLES - DOUBLES
Special Weekly Kates. Special con
sideration to ReUgious Groups. Tel. 

OR 4-6300

CHILDREN BOARDED

DAY CARE WEEKLY
Great Interest in Taking Care of 
CHILDREN. — Good Environment, 
Private Home, Catholics welcotne. 
Reasonable Pricės. Rev. Grabam.

BU 2-9435

WILL TAKE CARE OF 
CHILDREN

from Infants to 7. Years 
Private home - Reasonable prices 

143-01 Glasbord Avė., Jamaica, L.I.
AX 7-2566

FLOOR SERVICES

ARMONIENĖS
pasakojimai parengti A. L. Nasvyčio

Didvyrės lietuvės 

pasmerkiantis 

kaltinimas

Sovietų 

priespaudai

Moję knygoje B. Armonienė smulkiai pasakoja pereito 
karo meto ^gyvenimus. Uttrėmimą j Sibiru, kalinimą, li
gas ir kančias sovietinėje santvarkoje. Dvidešimt metų 
atskirta nuo savo vyro ir dukters (Amerikos piliečių) 
atvyko pns teima tik po to. kai duktė asmeniškai prašė 
N. Chruščiovo jam lankantis JAV. fti knyga yra drąsios 
moters brangus testamentas ir pasmerkiantis kaltinimas 
Sovietų priespaudai.

Leave Ycur Tears in Moscow
Kaina $3.96. Gaunama visuose knygynuose

UPPINKOTT

viešnia; Marija Kasevičienė — 
ALRK Moterų Sąjunga.

Reiškiu pagarbą,
Titas Narbutas

Dayton, Ohio,
1961.11.4, •

V/ILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.

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

EXCELLENT ŪSE D 
MINK COATS___ $200.00

NATŪRAI- MINK STOLES 
LIKĘ NEW $110.00

PERSI AN LA M B COATS___ $160.00
Ali Merchandis* 5 Tear Guarant*

ROSALLE KURS
178 North Av«-.. N«nr Rnch*41*. N.Y. 

(opp. Amnld Conrtabl*)
Op*>n and Thum. 9 A.M. to 9 P.M.

Oth*r day<< untfl 6 P.M.

C.L.I. 2-FAMILY

HOTEL MANBFIELD
12 West 44th Street, N. Y. C.

Near Times Sq. - U. N. - Radio Cįty 
- St. Patricks Cathedral - Empire 
State Bldg. Newly decorated rooms 
A Suits. Reasonable rates. Special 
consideration to reUgious and other 
groups. Ext. 5 ---------... MU 2-5140.

FLOOR WAXING 
and 

VACUM MACHINES
(Conunerdal)

Reasonably priced. Special consi
deration to Religious Institutions.

Associated Maintenance Co.
16 Hudson St., N. Y . Q, B A 7-5699

Seperate Entrances. Fuil Basement 

22x43. Built-in wall oven & range, 

plaster walls, Street level garage.

10 minutes from Manhattan

25 year mortgages

48th Street (Bet 20th & 21st St.).

ASTORIA, N. Y. C.
Tri-Boro Bridge to lat Ent ūse 

Grand Central Parkway Service 

Road to 48th Street; Cross over 

Parkway to property.

HI 6-5600

SOLID BRICK KOMES
5'/2 - 2>/j or 4/2 - 3 U

ROOM APARTMENTS

$27,490

Į Norite geros—meniškos fotografijos |
j PORTRETO, SSDfOS, VAIKŲ |
I Įvairių prosų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir |
į pan. nuotraukų; norite atnaujinti oenų fotogntfijų? Jums |
I geromis sąlygomis padarys j

VYT. MAŽELIS |
422 Meaahan Street, Ridgewood, Brooklyn; N. Y. | 

Tel. HYecmt 7-4677 t

HOLY LIGHT

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OP EVERY DESCRIPTION 

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

EVergreen 7-2155

Brooklyn II. N. Y.

Resid. Illinois 8-7118

ROKORIAU8 eperadja.



NAUJIENOU
BILIETAI | VAKARIENĘ
Bilietų į pranciškonų vienuo

lyno dešimtmečio vakarienę, ku 
ri ruošiama Apreiškimo para
pijos saleje gruodžio 10 d. 6 
vai., galima įsigyti pranciško
nų vienuolyne ir Darbininko 
administracijoje. Jų galima už
sisakyti ir laišku. Visi kviečia
mi dalyvauti ir iš anksto apsi
rūpinti blietais, kad būtų ga
lima žinoti, kiek paruošti val
gio. Auka 5 doL

Mišios už Sibire nukankinto 
mokyt. Juozo Rainio sielą ir 
už Gustaičių bei Ramanauskų 
šeimų sielas bus pranciškonų 
koplyčioje lapkričio 11 d. 7 
vai.

Angelę Karalienės parapijos 
choras uoliai rengiasi vakaro 
— koncerto programai. Vakaras 
įvyks lapkričio 26, sekmadie
nį, 5 vai. popiet Angelų Ka
ralienės parapijos salėje. Pel
nas skiriamas vargonam patai
syti.

Adv. William J. Drake - Dra 
gūnas su žmona lapkričio 4 
išvyko į Puerto Rico dviem sa
vaitėm. Sustojo Caribe Hilton 
viešbutyje ir padės vienam sa
vo klijentui nupirkti nedidelį 
viešbutį Puerto Rico kurorto 
rajone. Grįžta lapkričio 18.

Gabrys ir Ona Bakšiai minė
jo 25 metų vedybų sukaktu
ves. Vaišės buvo Belecko resto
rane.

Antanas Dambrauskas, 71 
metų, kun. Stepono Dambraus
ko. MIC, tėvas, mirė lapkričio 
4. Palaidotas lapkričio 8 iš Ap
reiškimo par. bažnyčios šv. Ka
rolio kapinėse.

Aldona Valukonienė - Kati
liūtė iš Detroito vieši pas Ve
roniką Smidtiene Woodhavene, 
N. Y? Tel. VI 7-0839.

Išnuomojami kambariai su 
šildymu ir karštu vandeniu že
mutiniame aukšte. Pageidauja
ma moteris, kuri galėtų gyven
ti su senyvais žmonėmis. Tei
rautis telefonu MI 7-0998. Ad
resas: M. Sabis. 435 Lincoln 
Avė., Brooklyn 8, N. Y.

72 kambarię name reikalin
gas prižiūrėtojas (superinten
dentas), mėnesiui mokama 300 
dol. atlyginimo ir 4 kambarių 
butas pirmame aukšte. Namas 
apšildomas alyva. Namuose nė
ra keltuvo (Walk up). Vieta: 
1470 St. John’s PI., Brooklyn, 
N. Y. Teirautis telefonu: PR8- 
6976.

Maspeth, N. Y., išnuomoja
mas naujai atremontuotas bu
tas. 4 gražūs kambariai antram 
aukšte. Butas apšildomas. Ka
dangi nuoma neaukšta, pagei
daujama ramių ir suaugusių 
žmonių šeima. Teirautis TW 4- 
7589.

RUDENS BALIUS
LAPKRIČIO 18 D. 

modernioje RIDGEWOOD LANES saleje 
(Kampas I r v i n g Avė. ir C o v e r t St. — šalia Lietuvių Atletų klubo Į

PROGRAMOJE:
MENINE DALIS
ŠOKIAI GROJANT STAROLIO ORKESTRUI

Patogus privažiavimas BMT Line iki Halsey Str. ir paskui tik bloko. 
Atvykusiems automobiliais daug vietos nemokamai pasistatyti mašinas.

ŠOKIŲ METU VAIŠES, SODE IR LEDAI — NEMOKAMAI
Bilieto kaina tik $2.50 Pradžia 8 vai. vakare
Savo atsilankymu paremkime sportuojantį jaunimą!

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

LMvuHka programa tarptau
tinėj* moterų parodoje bus šį 
sekmadienį, lapkričio 12, 2-3 
vai. popiet. Kalbės lietuvių 
Moterų Atstovybės pirm. Libi
ja Bieliukienė, koncerte daly
vauja operetės choras, muz. My
kolo Cibo diriguojamas, ir J. 
Matulaitienės šokių grupė. Pa
rodoje yra ir lietuviškas kios-
kas su lietuviškais audiniais, 
gintaru, knygomis ir lietuviš
kais valgiais. Lietuvišką skyrių 
suorganizavo Liet. Moterų At
stovybės New Yorke klubas.

Barboros Armonionės knygą .
“Leave Your Tears in Moscow” LIETUVIŠKOS LĖLES moterų tarptautinėje parodoje, 
galima gauti lietuvių kioske ”
tarptautinėje moterų parodoje, 
kuri šią savaitę vyksta Infantry 
Armory, Park Avė ir 34th St.
New Yorke

Baltę Akademinės Federaci
jos metinė konferencija įvyks 
lapkričio 12, sekmadienį, 12 v. 
popiet Estų namuose, 243 East 
34 St., New York CVity. Pro
gramoje bus paskaita bti nau
jos valdybos rinkimai. Valdy- 
bon įeina ir lietuvių atstovai. 
Syarbu, kad lietuvių kuo dau
giau dalyvautų. Po konferenci
jos bus šokiai.

Jonas Kabošius, 72 metų, 
gyv. Hale Avė., Brooklyne, mi
rė lapkričio 6 d., palaidotas 
lapkričio 9 iš Angelų Karalie
nės bažnyčios Šv. Jono kapinė
se. Paliko liūdinčią žmoną Pet
ronėlę, sūnus Juozą ir Joną, 
dukrą Mariją bei anūkus. Lai
dotuvėmis rūpinosi Jalinskų 
laidotuvių biuras, Woodhaven, 
N. Y.

Moterę S-gos 29 kuopos su
sirinkimas bus lapkričio 15, 
trečiadienį, 7 vai. vak. Apreiš
kimo parapijos salėje.

Lietuvię Atletę Klubo tele
fono numeris iš EV 2-9790 pa
keistas i HY 7-9756. 

I “

WILLIAM J. DRAKE, JR.

LB New Jersey apygarda 
steigia stipendiją fondą 

New Jersey apygardos
suvažiavimas 1961 gegužės 28 
vienbalsiai priėmė akademinių 
stipendijų steigimo pasiūlymą 
ir pavedė stipendijų fondo stei
gimo darbą apygardos valdybai. 
Apygardos kultūros reikalų ve
dėjas Alg. Budreckis rugpiūčio 
5 sušaukė steigiamąjį posėdį, 
kuriame dalyvavo B. Vyliaudas,

Salomėja Valiukienė - Nasvy
tytė su pagyrimais baigė Co- 
lumbijos universiteto biblioteki
ninkų mokyklą magistrės laips
niu ir dabar dirba New Yorko 
miesto viešoje bibliotekoje.

V. Sidzikauskas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas, 
lapkričio 7 grižo iš Europos.

William J. Drake - Dragūnas, 
jr., adv. Dragūno sūnus, bai
gęs Comell universitetą, tar
nauja Amerikos karo laivyne ir 
yra Boxer laivyno karininkas. 
Po dviejų metų, atsitarnavęs 
kariuomenėje, studijuos teisę 
Columbijos universitete, kurį 
yra baigęs ir jo tėvas.

R. šomkaitė, L. Šimkus ir Vyt. 
Vaitiekūnas. Posėdžio uždavi
nys buvo paruošti statutą, ku
rį apygardos valdyba patvirti
no rugsėjo 22.

Akademinės stipendijos tiks
las yra siekti palaikyti lietuvių 
studentų tarpe tautinę gyvybę 
ir sąmonę. Viena stipendija ne
galinti būti didesnė kaip 500 
dol. vieneriems mokslo metam. 
Stipendijų kiekis priklauso 
nuo lėšų. Apygardos valdyba 
tikisi sulaukti paramos iš New 
Jersey lietuvių visuomenės ir 
pirmą stipendiją įteikti 1962 
rugpiūčio 1.

Stipendijos 
būti tik New 
tieji lietuviai 
bus galima įsigyti prašymų blan 
kus, bus vėliau paskelbta. Apy
gardos valdyba sudarys stipen
dijos komisiją iš septynių as
menų. Tuo tarpu valdyba pra
šo, kad geros valios lietuvių 
aukos stipendijos fondui būtų 
siunčiamos apygardos iždinin
kui dr. St. Skripkui, 146 Fo- 
rest St., Kearny, N. J. A.M.B.

kandidatais gali 
Jersey gyvenan- 
studentai. Kur

CYO lapkričio 26 parapijos 
salėje rengia vienos dienos ka
lėdinių dovanų išpardavimą — 
bazarą parapijos reikalams.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro parapijos bažnyčioje pa
maldų palaidoti: Adomas Ma- 
selskis (lapkr. 2) 75 m. Velio
nis gyveno 1779 Columbia Rd.. 
Nuliūdime paliko žmoną, dvi 
dukteris ir sūnų. Palaidotas 
šv. Marijos kapinėse.

Ona širkienė (lapkr. 4) 47 
m. Velionė gyveno 1774 Colum
bia Rd. Nuliūdime paliko vyrą, 
sūnų ir dėdę kun. šliką. Pa-

, SkaufV draugoves , ‘Se- N Kurijos kapinėse.
Šalnos ideia gyva nų Lapinų” būrelis lapkričio 25

r J 07 d. 7 vai. vak. mini veiklos 10 Agniete Bacevičiene (lapkn-
Newark, N. J. Kad ir ne- metų sukaktį “Starlite Room”, čio 4) 80 m. Velionė gyveno 

gausus metinis Balfo skyriaus 1712 Mass. Avė., Bostone. 43 Robinson St., Dorchester.
susirinkimas spalio 15x vis dėl
to perrinko valdybą: pirm. VI. 
Dilis, kun. P. Totoraitis, J. Avi
žienis, Iz. Dilienė, VI. Audėnas 
ir B. Sarkenis.

Skyrius lapkričio 10 pradeda 
vajų, kuris tęsis iki metų pa
baigos. Vajui vadovauja kun. 
P. Totoraitis. Garbės pirminin
ku pakviestas prel. Ig Kelme
lis. Aukos renkamos laiškais 
ir aukę lapais. Taip pat renka
mi tinkami dėvėti rūbai. Dalis 
rūbų jau pristatyta Balfo cent
rui.

Ugus metus Newarke gyvuo
ja Vasario 16 gimnazijos rėmė
jų būrelis. Būrelio vadovui Vy
tui Kvedarui išvykus iš Netvar
ko, būrelį perėmė Balfo skyrius
Būrelio reikalams tvarkyti prie 
valdybos yra vienas narys, 
šiuo metu būrelio reikalus tvar
ko Izabelė Dilienė, kuri jau
______ _  visus 1961 metus 
289 dol. Pinigai per Balfo cen
trą pasiųsti Vasarį o 16 gimna
zijai.____________________ L.V.

YUcon 8-8310 
atidaryta Iki vidurnakčio

CMHnenlal Mkatessen
George Kopping 

Importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue 
(kampas 86th Street) 
Naw York 28, N. Y.

Nuotr V. Maželio.

ŽINIOS
— H

mi-

Šv. Petro parapijos choras 
lapkričio 11, šeštadienį, 7:30 
v. v. Lietuvių piliečių draugi
jos didžioje salėje ruošia vaka
rą. Programoje dalyvaus solis
tas Stasys Liepa, poetas Pra
nas Lembertas ir choras, ku
riam vadovauja muz. Jeronimas 
Kačinskas. Įėjimas tik 1 dol.

Kun. Kazimieras Vengras, 
marijonas, sulaukęs 25 m. ku
nigystės sukakties, lapkrič. 12 
šv. Petro par. bažnyčioje 10 
vai. ryte aukos iškilmingas 
šias. Pamokslą sakys prel. 
Strakąuskas.

Kat. Federacijos Bostono sky
riaus susirinkimas šaukiamas 
lapkričio 17 d. 8 vai. vak. šv. 
Petro parapijos klebonijoje.

Sodalietės lapkričio 18 para
pijos salėje po bažnyčia laimė
jimo būdu išdalins 10 kalaku
tų, kuriuos laimėjusieji galės 
skaniai suvalgyti Padėkos die
ną.

-------------------------------------- Nuliūdime paliko tris dukteris 
ir sūnų. Palaidota N. Kalvari-

Darbininko administracija jos kapinėse
nuoširdžiai dėkoja už pagalbą
rasti nauju prenumeratorių Juozapas Wassell (lapkr. 6) 
šiem mūsų laikraščio skaityto- 66 m. Velionis gyveno 804 E. 
jam: V. Rajeckienei, Ir. Lubie- 6th St. Nuliūdime paliko žmo- 
nei ir P. Plaktonienei iš Brook- ną, dukterį ir tris sūnus. Pa- 
lyno, M. Šalinskienei iš Wood- laidotas N. Kalvarijos kapinė

se.
Petras Butvytis (lapkr. 8) 79 

m. Velionis gyveno 23 Dorches- 
ter St. Nuliūdime paliko žmo
ną ir du sūnus. Palaidotas N. 
Kalvarijos kapinėse.

haveno, S. V. Štarui iš Worces- 
terio, Mass.

Nauji skaitytojai: D. Petru
lytė, Chicago, m., F. Lauren - 
Laurinaitis, Woodhaven, N. Y., 
A. Andrišiunienė, Brooklyn, N. 
Y., Ch. Brown, Brooklyn, N. 
Y., S. Kulys, Brooklyn, N.Y., 
K. Sakalauskas, Woodhaven, N. 
Y.. B. Kantanavičius, Omaha, 
Nebr., H. Ulrickas, Worcester, 
Mass.

Naujus skaitytojus adminis
tracija sveikina ir kartu laukia 
daugiau talkininkų. Susipažini-
mui siunčiamas Darbininkas už 
1 dol. iki šių metų pabaigos. 
Iki kitų metų galo nuo užsa
kymo dienos — 6 dol.

Air Conditioned

206 East 86th Street(Jqį(tarp 2 ir 3 Avė.) 

Te!. RE 4-4428

• Vedėjas: Kelmu t Vollmer
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. popiet 
Puikiausia vokiška virtuvė: pietūs-vakarienė 

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės

Lionė Juodytė lapkričio- 26 
Jordan Hali rengia savo kon
certą, į kurį jau pakvietė ame
rikiečius muzikos kritikus.

Lietuvos kariuomenės šventė 
yra lapkričio 23. Bostone bus 
paminėta gruodžio 2, sekmadie-
nį. Šv. Petro bažnyčioje 10 v. 
r. Ims mišios už žuvusius ko
votojus dėl Lietuvos laisvės. Iš
kilmingas minėjimas 3:30 v.v. 
Tautinės S-gos namuose, 484 
E. 4 St., So. Bostone. Paskai
tą skaitys dr. Vytautas Čepas, 
meninę programą atliks akt. 
Jurgis Jašinskas, solistas Ben. 
Pavilavičius, kuriam akompa
nuos muz. Julius Gaidelis, smui
kininko Izidoriaus Vasyliūno 
kapela atliks Gaidelio kompo
nuotą kvartetą. Minėjimą ren
gia L. V. S. Ramovės Bostono 
skyrius.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas lapkričio 19 rengia 
tradicinį vakarą, kuris kiekvie
nais metais sutraukia daug pub
likos. Pelnas skiriamas mokyk
lai palaikyti.

Tautybię paroda buvo su
rengta Bostono universitete. 
Dalyvavo apie 70 tautų. Lietu
vių skyrius, atrodo, buvo pats 
gražiausias tiek savo sutvarky
mu tiek eksponatais. Universi
teto rektorius prie lietuviško 
skyriaus nusifotografavo drau
ge su lietuvaitėmis. Parodą ap
lankė Bostono laikraščių atsto
vai.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė, prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

š*3tadieniaia iki filmo* pabaigos 
Trečiadieniai* — 12 vai. dienos 

lapkričio 10, iki 
lapkričio 15, 1961Trečiadienio, 

Pirmą k
“DAS WIRTSHAUS 

IM SPESSART”
Vaidina: Liselotte Pulver - Carlos
Thompson - G. Lueders - R. Vogei.

Priedinė filmą:
"Heisee Emte”

Ir naujausi* Vokietijos savalt. apžvalr*

86+h CASINO THEATRE
210 East 86th St • REgent 4-0257 
New York, N. Y. BU 8-0561 

Penktadieni, lapkričio 10, iki 
Ketvirtadienio, lapkr. 16, 1961

Pirmą kartą New Torke muzikalinė 
gražiausių spalvų filmą —
MWIEN, DU STADT 

MEINER TRAEUME"
Vaidina: Erika Remberg - Adrian
Hoven - H. Holt - P. Hoerbiger ir k.

“Rooen fOr BettiM" 
Ir n*uj*u*i* Voldetijo* apžvalga

‘'Tįsu

z & ; x
;fZUlGZDfi > 
AIRŠUM > 
Kurios M

ŽVAIGŽDE
V I B $ U M 
GIRIOS

ALtSROTOS 
■romanas

Vaizduoja senosios Lietuvos 
gyvenimą Mindaugo laikais. 
Idiliški kaimo vaizdai, šventės, 
senieji papročiai ir ano meto 
žmonės patrauks visus skaity
tojus.
Knygą išleido DARBININKAS, 
374 psl., kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y.

Pririnamiausiomls kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą U 

ONOS IVAšKIENftS

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui modemiški 
baldai, {vairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k. 

LITHUANIAN
FURNITURE CO. 

366 West Brbadway, 
So. Boston 27, Mass.

Off. Tet.: AN 8-4618
Re*.: AN 8-5961 _ •_

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera-

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

STEFftN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Gratorios-Balssmaotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

FUNEEAL HOME
M. P. BALLAS — Directoriu* 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

— Reikalu Vedėja*

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

231 BEDFORD AVĖ.
BrooklyiL N. Y.

J. B. SHALINS
- Jalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Fartnray Statloa)

Suteikiam garbingas taidotuves 
Koplyčios nemokamai viaooe 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TU. Vlrglai* 74498

VAITKUS

I97 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menim* dykai. Aptarnauja Cam- 
brfdgv ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir J kitus miestus.


