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Išsiputos ir nusistos; ar 
tarptautinį chaosą pagi
lins? — Tuo tarpu eina
antruoju keliu

10 CENTŲ

Gromyko vykdo Molotovo - Ribbentropo sąmokslą prieš Suomiją
■į -

Pareikalavo sudaryti vyriausybę su komunistais ir kairiaisiais 
socialdemokratais; apie bazes tuo tarpu dar neužsimenama 

.............. .
entropo sąmokslą, pasirašytą 
1939 rugpiūčio 23 protokole, 
pagal kurį Maskvai perleidžia
mos Suomija, Estija, Latvija, o 
pagal rugsėjo 28 protokolą ir 
Lietuva.

Vakaram reiškia tiesioginį 
Maskvos spaudimą į Nato šiau
rinį sparną — kad Norvegija 
ir Danija išsijungtų iš Nato ir 
virstų neutralios; kad Švedijos 
neutralumas, palankus Vaka
ram, savo palankumą suktų į 
rytus.
KUO SKIRIASI GROMYKO 
NUO MOLOTOVO?

Tik vardu. Gromyko tęsia 
Molotovo pasirašytą agresiją. 
Tęsia tais pačiais užtikrinimais 
Suomijai: “Sovietų vyriausybė 
neturi nė mažiausios intencijos 
kištis į Suomijos vidaus reika
lus”. Nesikišimą į vidaus rei
kalus buvo pasirašęs ir Molo
tovas “savitarpinės pagalbos” 
sutartyje su Lietuva 1939. Ne
praėjus nė pusei metų, jau bur 
vo Molotovo ultimatumas pa
keisti Lietuvos vyriausybę.

Gromyko tęsia tuos pačius 
Maskvos pasiaiškinimus, kad 
Maskvos kontrolė Lietuvai, da
bar Suomijai, reikalinga Sovie-

Suomijos prezidentas Urho 
Kekkonen lapkričio 14 paleido 
parlamentą ir paskelbė naujus 
rinkimus kitais metais vasario 
4-5. To pareikalavo Gromyko 
iš Suomijos užsienių reikalu mi- 
nisterio Ahti Karjalainen Mask
voje lapkričio 11.

Iš Suomijos vyriausybės 
reiškimų aiškėja Gromyko 
gumentai ir reikalavimai:

URHO KEKKONEN, Suo
mijos prezidentas.

pa- 
ar-

Suomijos dabartinė vyriausy
bė esanti per silpna neutralu
mui išlaikyti. — Vyriausybė 
turinti būti praplėsta ir sustip
rinta komunistais ir kairiaisiais 
socaldemokratais. — Parla
mento paleidimas būsiąs pirmas 
žingsnis į Suomijos garantijas,

kad ji sudarys tvirtą bazę neu
tralumui išlaikyti.
KĄ GROMYKO AGRESIJA 
REIŠKIA?

Suomijai reiškia grėsmę su
silaukti tokio pat likimo kaip 
prieš 21 metus Estijos, Latvi
jos, Lietuvos. Gromyko dabar 
vykdo slaptą Molotovo ir Ribb-

Amerika ir pietų Korėja
Prez. Kennedy lapkričio 14 

priėmė Pietų Korėjos vyriau
sybę ir pažadėjo visokeriopą 
paramą. Prezidentui patiko jau 
dabar padaryta Korėjos pažan
ga socialinėje srityje, ypačiai 
vykdoma nūn. pirm. gen. Chun 
Hee Park kova su korupcija. 
Park vadovauja vyriausybei nuo 
pereitų metų gegužės. Kai ka
riuomenė paėmė valtįžią, Ame
rika ilgai nenorėjo naujos vy
riausybės pripažinti.

GIZENGOS SUKILIMAS
NAUJAS J. TAUTŲ 
POLITIKOS VAISIUS

Jungtinės Tautos lapkričio 15 
paskelbė, kad Konge, dviejuo
se rytiniuose miestuose, sukilo 
kariuomenė — Kindu 2,000,
Albertville 100. Sukilimas nu
kreiptas prieš centrinę vyriau
sybę. Jam vadovauja Gizenga, 
Kongo ministerio pirmininko 
pavaduotojas, prokomunistas.

Gizengos atsiradimas Kongo 
vyriausybėje yra J. Tautų nuo
pelnas. Represijom jos spaudė 
Kasavubu vyriausybę,kad su
darytų koaliciją su prokomu- 
nistu Gizenga.

Naujas J. Tautų gen. sekre
torius įsakė, kad J. Tautų ka
riuomenė imtųsi atstatyti tvar
ką ir įstatymą.

ANTOINE GIZENGA, dabar 
sukilėlis.

GEN. PARK, Korėjos valdžios 
galvai

VAKARAI DEL BERLYNO

bar, kaip Gromyko tvirtino, Vo
kietija ir jos sąjungininkai ren
gia agresiją.
KAM REIKALINGAS 
SAUGUMAS?

Gromyko ir Molotovas sakė, 
kad Sovietam reikalingas sau
gumas. Ir prezidentas Kennedy 
pripažino reikalą užtikrinti So
vietam saugumą vidurio Euro
poje. Tai reikalavimas saugumo 
vilkui, įšokusiam į avių tvartą. 
Koki vilko ir koki avių dantys, 
palygina World Telegram: — 
Sovietai turi 3,000,000 ar
miją, Vokietija 300,000 armiją; 
taigi 10 prieš 1. Maskva suor
ganizavo dar rytų Vokietijoje 
kariuomenę 400,000. Iš 17 mili
jonų gyventojų krašto sudaryta 
didesnė kariuomenė nei iš 54 
milijonų. Laikraštis dėl to ir 
sako: Chruščiovo šauksmas apie 
vakarų Vokietijos militarizmą,. 
apie Adenauerį — antrąjį Hit
lerį, siekia pridengti rytų Vo
kietijos apginklavimą, o taip 
pat Maskvos rengiamią agresi
ją. Chruščiovo aiškinimas, kad 
vakarę Vokietijos "militaristai" 
gresia Sovietę Sąjungai yra 
yra tiek pat teisingas, kaip, jei 
prez. Kennedy imtę skelbti, 
kad Jungtinėm Valstybėm gre
sia Kanados invazija.
KODĖL ŠIUO METU?

Momentas patogus užsieniuo
se, nes Vakarai netekę galvos 
dėl Berlyno, dėl Laoso, dėl 
Vietnamo, dėl Afrikos, nesikiš. 
Patogus ir namie — nes pa
smerkus Molotovą bus
monstruota, kad ir be Moloto
vo gali eiti ta pati Maskvos eks
pansija.

J. Tautose nuo Chruščiovo 
spektaklio su batu vis labiau 
įsigali dvasia, kuriai tiktų Me- 
režkovskio apibūdinimas: “Cha
mas žengia”. Laukiniai žvėrių 
instinktai cirko arėnoje esti su- 
dresiruoti, o Jungtinių Tautų 
arenoje jie reiškiasi laisvai, ne
kontroliuojami nei žmogaus lo
gikos, nei teisės bei teisingu
mo, nors jais pagrįsta tos kil
nios institucijos charta. Afri
ka ir Azija, tariami “neutralie
ji”, Chruščiovo pavyzdžiu ima 
siautėti, vykdydami griovimo, 
chaoso žygius, lenktyniuodami 
su Maskvos veidmainingais žo
džiais, lyg už juos būtų duoda
mas farizėjaus ordinas. Vakarai, 
nesiimdami iniciatyvos chamiz
mu! sudrausminti, chaosui įsta
tyti į teisės ir pačios instituci
jos chartos rėmus, pilotiškai 
stebi, lyg patys darydamiesi 
“neutralūs” viskam, kas ten de

TAUTOSE?

li THANT, gen. sekretorius.

das.

Politiniame komitete lapkri
čio 13 dieną 72 balsais (anot 
Maskvos naujo termino: mate
matine dauguma!) pasmerkė 
Pietų Afriką dėl jos “rasisti
nių- veiksmų”. Bet niekas ne
pasiūlė pasmerkti Sovietų ra
sistinius veiksmus (pvz. antise
mitizmą, dėl kurio aliarmuoja 
dabar pasaulio žydų organizaci
jos). Niekas nepasiūlė pasmerk
ti Sovietų genocidinius veiks

Vokietijoje naujo erzelio at
nešė atstovo Kroli Maskvoje pa
sikalbėjimas su Chruščiovu. 
Kroli pritarė apytikriai tam pla
nui, kuri Chruščiovas buvo pa
reiškęs derybom dėl Berlyno. 
Kancleris Adenaueris atšaukė 
atstovą ir paskelbė, kad tai jo 
asmeninė pažiūra, ne vyriausy
bės. Kancleris pasiskubino tai 
paskelbti, kad nesukeltų Vaka
rų įtarimo norint susitarti su 
Maskva už Vakarų pečių. Ar

KO NESPĖJO STALINAS-Ty PADARE CHRUŠČIOVAS

Ką apie Molotovą - Staliną kalbėjo 1956 ir ką 1961

Kroli grįš atgal į Maskvą—ne
žinia.

Anglijoje min. pirm, pareiš
kė, kad Vakarai greitai sudarys 
savo bendrą nuomonę ir pra
sidės derybos su Maskva dėl 
Berlyno.

Amerika tokio optimizmo ne
turi, nes beveik niekas nepasi
keitė.

Prancūzijos užs. r. min. Mur- 
ville pareiškė taip pat, kad pa
dėtis nieko nepasikeitė, Pran
cūzijos nuomonė nepasikeitė 
taip pat. Vakarų ministeriai po 
mėnesio susitiks Paryžiuje. Ta
da gal bus sudarytas bendras 
nusistatymas. Gal būt, Vakarai 
galimose derybose pareikalaus

MASKVA IR 
WASHINGTONAS

Maskva siekia naujos viršū
nių konferencijos. Per diploma
tus leidžia gandus, kad prezi
dentas Kennedy bus pakvies
tas į Maskvą pavasarį. Ameri
koje toki gandai sutinkami 
skeptiškai.

Maskvoje taip pat leidžiami 
gandai,- kad Chruščiovas pa
smerkė Staliną ir jo užsienių 
politikos vykdytoją Molotovą 
ir dabar galės pasakyti: atsiri-

SAM RAYBURN, ilgametis At
stovų Rūmų pirmininkas/ didelio 
autoriteto amerikietis, po ilgos 
vižo ligos, lapkričio 16 mirė.

Partijos dvidešimt antraja- atimta teisė dalyvauti politbiu- gai Molotovas ir Mikojanas šia
me suvažiavime Chruščiovas ap- ro posėdžiuose. Stalinas uždrau- me kongrese kalbų jau nebūtų 
kaltino ir iškeikė “antipartinę dė jam dalyvauti politbiuro po- sakę. Stalinas regimai turėjo 

planus baigti su senaisiais po
litbiuro nariais”.

Taigi, ko nespėjo 
įvykdė Chruščiovas. Tol 
lino valią vykdydamas 
baigti ir su Mikojanu.

grupę” — Molotovą, Malenko- 
vą, Kaganovičių, o taip pat Vo
rošilovą, Bulganiną, Pervuchiną 
Saburovą. šepilovą. Apie juo* 
rugsėjo 27 kalbėjo kaip apie 
Stalino nusikattimę bendrinin
kus:

“Jie bijojo, kad po dvidešim
tojo suvažiavimo bus atidengti 
toliau jų neteisėti veiksmai as
menybės kulto laikais ... Juk 
žinia, kad visos piktadarybės 
tada buvo vykdomos ne tik su 
jų parama, bet ir jiem aktyviai 
dalyvaujant. Atsakomybės bai- komiteto posėdį po devyniolik
inė, noras atstatyti tvarką, gy- tojo partijos kongreso, kada 
vavusią asmenybės kulto laikais Stalinas kalboje į pilnatį api-

'" ' budino Viačeslav
Molotovą ir 
ir pareiškė, kad šie seni mūsų 
partijos veikėjai yra kalti dėl 
kažkokių nepagrįstų dalykų. Nė 
ra negalimas daiktas, kad jei
gu Stalinas būtų pasilikęs prie 
vairo dar keletą mėnesių, drau-

sėdžiuose ir priimti dokumen
tus ...

“Būdamas kraštutinai įtarin- 
gas, Stalinas nešiojosi su ab
surdišku ir juokingu įtarimu, 
kad Vorošilovas buvo anglų 
agentas (salėje juokas). Tikrai 
— anglų agentas. Specialus 
aparatas buvo įtaisytas jo na
muose, kad nusiklausytų, kas 
ten kalbama (salėje pasipikti
nimas).

Apie Molotovą:
“Žvelkime Į pirmą centrinio

— štai kas juos sujungė.” Tai 
gi jie Stalino nusikaltimų ben
drininkai.

Tas pats Chruščiovas dvide
šimtajame suvažiavime 1956 bu
vo kalbėjęs apie Molotovą ar 
Vorošilovą kaip Stalino aukas.

Apie Vorošilovą:
“Vienas iŠ seniausių mūsų 

partijos narių Kliment Efremo- 
vič Vorošilov pats jautėsi ne-

bojam nuo visos praeities ir 
pradėkim santykius iŠ naujo, ži
noma, pripažįstant status quo 
ir paliekant sau viską, kas bu
vo Stalino ir Molotovo prisi
grobta.

World Telegram ir pastebėjo, 
kad Chruščiovas pasmerkė Sta-

AMERIKOJE
— New Yorko Metropolitan 

mažėjus lapkričio 15 nupirko 
Rembrapdto paveikslą “Aristo
telis prie Homero biusto” už 
2.3 mil. doL Tai brangiausiai 
lig šiol mokėtas paveikslas.

mus. — Ten pat 47 balsais pa
sisakyta už- Pietų Afrikos iš
varymą iš J. Tautų. Bet tos pa
čios J. Tautos priėmė į narius 
Mongoliją, kuri kariavo Korė
joje prieš J. Tautas. Prieš Pie
tų Afriką 48 balsais nutartos 
diplomatinės ir ūkinės sankci
jos. Bet niekas nepasiūlė san
kcijų prieš Castro, kuris orga
nizuoja perversmus kaimyninė
se valstybėse.

Lapkričio 14 politinis komi
tetas pasmerkė Portugaliją, kad 
ji nedavė žinių apie padėtį sa
vo kolonijose Guinejoje ir kt 
Nutarė pakviesti tų kolonijų 
atstovus, kad jie paaiškintų 
diktatoriaus Salazaro valdomam 
krašte. Bet niekas nepasiūlė 
pasmerkti Maskvos, kuri nelei
do J. Tautų komisijos patirti 
padėties Vengrijoje. Nepasiūlė 
pakviesti atstovų iš Jugoslavi
jos, Lenkijos, Baltijos kraštų, 
kuriuos valdo raudonoji dikta
tūra.

Keturiolika Afrikos valstybių 
numatė rezoliuciją, kuri pa
skelbtų Afrikos teritoriją “nu- 
a teminta zona”. Rezoliucija 
specialiai nukreipta prieš Pran
cūziją. Rezoliuciją remia Sovie
tai, prieš ją stojo Amerika, 
Anglija. Nėra žinios, ar bent 
kas pasiūlė toje rezoliucijoje 
sukeisti vardą — paskelbti "nu- 
atomintą Aziją" ...

Lapkričio 14 paskelbtas J. T. 
komisijos tyrinėjimas apie dik
tatoriaus Lumumbos nužudymą. 
Nėra žinios, kad J. T. būtų ėmu
sios tirti, kiėk žmonių nužu
dė diktatorius Lumumba ir jo 
šalininkai dabar. O jeigu tiria
mos vieno diktatoriaus nužudy
mo aplinkybės, kodėl netiria
mos kito pvz. Trujillo? J. Tau
tų komisija kaltę suvertė 
Tshombei, Kasavubui, belgam. 
Tai panašu į sekimą vaidyba 
Maskvoje, kur panašus nutari
mas paskelbtas dėl Molotovo.

Afrikos rezoliucijom iniciaty
vos rolę vaidino Indijos vadi
namos neutralios valstybės at
stovai. Kokios rūšies jų neu
tralumas, parodė Nehru atsilan
kymas Washingtone.

★

kus, bet jo užsiėmę politikos 
jis nepasmerkė h* nežada jos 
atsisakyti.

— San Diego lapkričio 14 
buvo protesto demonstracija 

GERI BUVO LAIKAI. Bet jie ne- P”®5 ten ^g^namus ka- 
grj*. Ntet. ro lėktuvus Jugoslavijai.

Amerikos pagalba Titui
Jugoslavijos diktatorius Ti- nų. Ar duos daugiau, neaišku, 

tas kalbėjo, kad Amerika spau- O Titas nori gauti jau ne pu- 
džia Jugoslaviją ūkinėm prie- sę milijono tonų, bet visą mi- 
monėm, neduodama ūkinės pa- lijoną.
rainos. Esą Amerika pasinaudo-

kaip tik sunkiu metu, ka
da Jugoslavijoje tokis neder
lius. Tai esąs spendimas dėl Ju- bet pagausėjo krikščionių de-

SENIMAS IR JAUNIMAS: "Ar 
dar toli, sūnąu, iki Stalingrado?” 
"Nėra jau Stalingrado”. — Kaip 
tai nėra? M ten tavo koją už 
draugą Staliną palikau". — “Ir

— Italijoje lapkričio 12 sa
vivaldybių rinkimuose nežymiai

— Albanijoje eina nuchruš- 
čiovinimo akcija: naikina Chruš- draugo Stalino nėra”.

goslavijos užsienių politikos. mokratų atstovų skaičius. Kai- 
.... muose ar mažuose miestuose 

Departamentas patekino, priaugo kr. dm. skaičius, dides-

— Valstybės departamentas 
paskelbė, kad Amerikos, Ang
lijos, Prancūzijos, Vokietijos 
ministerių konferencija Berly
no klausimu bus gruodžio 13- 
15.

— Vyr. teismas lapkričio 13 
išaiškino, kad Amerikos nacių 
pirmininkas G. L. Rockwell tu
ri teisę sakyti viešas prakalbas 
New Yorke. Pernai vietinis 
teismas jam buvo uždraudęs.

— Robert Kennedy įspėjo, 
kad pirmadienį baigias termi
nas komunistam savo partiją 
ir organizacijas registruoti.

— Amerikos vyskupę kon
ferencija Washingtone lapkri
čio 15 prasidėjo popiežiaus Jo
no XXIII metinių pagerbimo iš
kilmėm.

—Amerika lapkričio 14 pa
žadėjo panaikinti dalį ūkinių 
sankcijų Domininkonų Respub
likai, atsižiūrėdama į jos pa
žangą.

— Amerikoje smarkiai pa
plito falsifikuoti 10 dol. bank
notai. Tik New Yorke sulaikyti 
jau 283 toki banknotai.

Nehru tris dienas susitikinė
jo su prezidentu Kennedy. 
Apie pasitarimo rezultatus mig
lotai kalbėjo komunikatas ir 
didžioji spauda. Daugiau prasi
tarė komentatorius W. S. White 
(Journal American), kuris daž
nai pasako nuomones, artimas 
prezidentui. Jis atsiliepė tiesiai 
ir atvirai: Nehru misija nepa
sisekė. Jis norėjo įpiršti prezi
dentui naują “viršūnię konfe
renciją", naują atominių bandy
mų moratoriumą be kontrolės, 
koegzistenciją, nes kitaip bū
sianti visai "neegzistencija". 
Tai Chruščiovo piršlys. Bet jis 
tuo pačiu metu nesutiko net 
pareikšti, kad Berlyno gyven
tojai turi teisę pasirinkti, ar 
jie nori gyventi komunistinėje 
ar laisvoje bendruomenėje. To- 
kis jis demokratas ir neutralu
sis! O Amerikos vadinamieji li
beralai žavėjosi juo lig Šiol kaip 
didžiausiu šio amžiaus valsty
bės vyru, filosofu, demokratu. 
White ta proga tarė kietą žodį 
apie tuos tariamus neutraliuo
sius: aukšto laipsnio absurdas, 
kad Vakary politikai turi da
ryti įtaką neutralieji kraštai.

leris metus jam buvo faktiškai vietoje deda, Stalino vardą. Kažin ar jau?



Ką daryti, kad nuveiktame komunizmą
mitai

nuo
pasaulį. Jis ypač pavojingas 
tuo, kad komunistai gali nu
spręsti, jog pakankamai jie stip
rūs imtis “galutinio konflikto” 
pasauliui dominuoti. Karas bū
tų nelaimė, tad klausimas, kaip 
karo būtų galima išvengti?

Vienas kelias — atsako Jes- 
Ltfe žurnale. Svarsto logiškai sup — Vakaram karo išvengti 
ir Tnetodiškal su komunistais — tai nuolat

Jessup konstatuoja: komuniz- trauktis. Tą kelią autorius ver
siąs siekia persiristi per visą tina neigiamai. Per 15 metų,

SPAUDA

aktuaiu; rakte visas jėgas su
tekti prieš komunizmą, kuris

. Geri darbai ir žmonės, kurie nešaukia
darbo turi padėti, būdamas pir
mininku toli nuo centro sąjū
džio, kuris, be to, ir nėra tur
tingas. Suprantant jo asmeni
nes sunkenybes ir jo auką, vis 
dėlto buvo malonu konstatuo
ti, kad dr. P. Vygantas studen
tų sluoksniuose yra mėgiamas 
ir žinomas pirmiausia kaip lie
tuvis. Kalbantis su įvairių tau
tų kongresistais ir pasisakius, 
kad esi lietuvis, tuoj buvo ga
lima išgirsti maždaug tokį at
sakymą: “A, lietuvis! Tai dr. 
Vygantas — jūsų tautietis”. Ir 
kai jis, vos iš traukinio išlipęs, 
buvo tuoj apsuptas įvairių tau
tų spalvotų studentų, • negalė
jai nesidžiaugti jo populiarumu 
iT drauge jo energija. Turint 
galvoje, kad nepriklausomybės 
laikais dr. P. Dielininkaitis tė
ra buvęs tik Pax Romana stu
dentų sąjūdžio vicepirmininkas, 
dr. P. Vyganto buvimas to są
jūdžio priešaky yra neabejotina 
garbė lietuviams ir Įpareigoji
mas ateitininkams savo eilėse 
subrandinti kitą vyrą, kuris po 

niffi? Vokietijoje, Austrijoje, laiko galėtų eiti tokias pa- 
Lenkijoje ir net- Sibire. Tokio kokias dabar atlieka dr. 
darbo nevertinti ir juo nesido Vygantas”.

Lengviau pastebėti negero
ves. Jos pašos krinta į akis. 
Geri darbai patys nesišaukia. 
I juos dėl to verta specialiai 
atkreipti dėmesį. Keletas pasta
bų iš spaudos apie tokius po
zityvius darbus, o taip pat ir 
žmones.
*KAS NEVENGIA KITŲ
Lietuviu Dienos lapkričio mė

nesio nr. vedamajame “Būti 
■ lietuviu” atkreipė dėmesį:

“Kas nevengia bendruome
ninio lietuviško gyvenimo, nė
ra abejonės, jis bus lietuviškai

šaulyje; Pirmas lietuviškos mir
ties simptomas yra šalinimasis 
iš lietuviškos bendruomenės”.

KAS KITIEM PADEDĄ
Draugas lapkričio 11 veda

majame, rašydamas apie Balfą 
ir jame dirbančius:

“šioje organizacijoje darbuo
jasi tos darbščiosios bitelės, ku
rios lašą po lašo nešdamos 
bendran avilin, sudaro dide
lius turtus, palaikančius lietu
vių gyvybę ir įmanomą gyve-

mėti būtų ne tik dvasinis, bet 
ir tautinis nusikaltimas”.
KAS JAUČIA ATSAKOMYBĘ

Aiduos* Nr. 8 A. Baltinis, 
apžvelgęs U K. Mokslo Akade
mijos suvažiavimą, taria išva
dą: '

“... mes turime asmenų, ku
rie jaučia atsakomybę už tai, 
kas atsitinka su lietuviais^ Vie
nas ryškiausių įrodymų tam yra 
L. K. Mokslo Akademijos su
važiavimas, kurio paruošimas 
reikalavo tiek daug darbo ir 
rūpesčio ... Galima sakyti, kad 
L. K. Mokslo Akademijos su
važiavimas yra išraiška mūsų 
noro likti krikščionimis ir lie
tuviais. Kol šis noras yra ir 
randa tokią puikią išraišką ... 
mums yra tvirtas Įrodymas, kad 
mes nesame žuvę nei kaip žmo
nės nei kaip tauta”.

KAS YRA VIENINTELIS _ 
TOKS Iš LIETUVIŲ

Ateityje Nr. 8 dr. J. Grinius, 
rašydamas apie tarptautinės 
studentų organizacijos Pax Ro
maną kongresą Šveicarijos Fri- 
bourge, paryškina, su kokiu 
prestižu jame atliko savo rolę 
tos organizacijos pirmininkas 
dr. V. P. Vygantas, vienintelis 
iš lietuvių tokios tarptautinės 
organizacijos prieky:

“Šituose iškilminguose posė
džiuose lietuviams buvo malo
numas išgirsti ir dr. Petrą Vy
gantą (Vytautą Petrą Vygantą. 
Red.), kaip Pax Romana sąjū
džio pirmininką. Dr; P. Vygan
tas kalbėjo angliškai apie sun
kenybes, kurias sutinka stu
dentas šių dienų sutechninta- 
me pasauly. Bet, kongreso di
džiulei auditorijai pristatyda
mas kaip paskaitininką Vienos 
kardonolą Koenigą, jis jau kal
bėjo vokiškai. Tas dviejų kal
bų vartojimas paliko gerą įspū
dį.. .Prabėgomis stebint ir ma
tant, kaip dr. P. Vygantas 
kongreso dienomis buvo užim
tas, galima tik iš dalies buvo 
įsitikinti, kiek jis pastangų ir

kritikuoja Life žurnalas.
t - -nraū&tataaaftiita
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sako, Vakarai rašė savo balanse 
nuolatinius prakišimus komunis 
tam ir juos priiminėjo kaip 
“naujus gyvenimo faktus”. Bet 
ši galimybė nėra begalinė. To
limesnis traukimasis anksčiau 
ar vėliau išgąsdins Vakarus, 
kad jie dėl savo neveiklumo 
pralaimės, ir tada karas bus ne-

Antras būdas karui išvengti 
—tai komunizmo siekimy ir 

prigimties pasikeitimas savaime 
jo mesianistinio charakterio 
praradimas ir politinės ekspan
sijos riby pajautimas. Dauge
lis vakariečių tiki, kad ilgainiui 
taip įvyks. Anglų Harold Nicol- 
son mano, kad tai gali įvykti 
per 50 metų (jei nebus komu
nistai kitaip išprovokuoti), nes 
žmogaus prigimtis ilgisi ir šau
kiasi laisvės.

Tas argumentas Jessupo taip 
pat neįtikina, nes praeityje, 
sako, žmonės be laisvės išsilai
kydavo po 3,000 metų, kaip ro
do pvz. Egipto civilizacija. Nė
ra jokios garantijos, kad per 
50 metų komunizmas praras sa
vo įtaką moderniajai istorijai.

Trečias būdas komunizmui 
nugalėti tai Amerikos ir lais
vojo pasaulio veikmė komuniz
mui, kad nukryptu nuo dabar
tinio savo kelio. Tai esąs tik
riausias kelias karui išvengti. 
Autorius nurodo, kad šio ak
tyvaus kelio Vakarai vengė. Jie Tuose dėl susisiekimo su mies- 
tesilaikė arba pasyviai arba mė
gino sustabdyti tolimesnį ko
munizmo veržimąsi. “Kantrybė 
ir tvirtumas” nepajėgė sustab
dyti šaltojo karo, kuris veržėsi 
viena kryptimi ir atnešė tris 
tragedijas — Vengrijos 1956 
spalyje, kada Ameriką neatėjo 
į pagalbą vyram, kurie norėjo 
įrodyti savo gyvybėm, jog tota-

* Gaunama visame pasaulyje 130 valstybėse

BLALPUNKT — žinomiausias vardas pasaulyje ste
reo instrumentų tarpe. Varžosi viso pasaulio muzikos 
mėgėjai dėl jo techniško preciziškumo; savo kokybe 

taip pat stovi virš visų kitų aparatų; o taip pat geriausiai pasauly ži
nomi PEKPETUUM-ĖBNER patefonai, matysite didžiausią skirtumą, 
kaip perduodamas muzikinis pasaulis giliai, švariai, taip kad ir dau
giausiai išlepęs muzikos žinovas pajunta tobuliausią tono gyvybingumą.

13

už smurtą. Šie-

monizmui toliau veržtis. Ir jo
kia Vakarų vyriausybė nepa
darė savo oficialia politika ko
munizmo nugalėjimo. Autorius 
pakartoja gen. MacArthuro žo
džius: ‘'Nelaimė yra stoti į ka-

Autorius supranta, kad vy
riausybė vengė imtis aktyvios 
politikos, nes toks pasiryžimas 
iškeltų painų klausimą: kaip 
reikia imtis ofenzyvos tokiame 
kare, kokio Amerika nėra ka
riavusi. Ligi šiol, sako auto
rius, mes kariavome tik defen- 
zyvinį karą (Trumano doktrina, 
Marshallo planas, Nato). Bet de- 
fenzyva, containment, negali 
atstoti Chruščiovo naujo “di
namiško karo”. Berlyne pvz. 
containment politika tesieks ap
saugoti, kas dar liko, bet ji ne
pajėgs atgauti tai, kas buvo, at
gauti tos reikšmės, kurią mies
tas turėjo. O ji buvo didelė. 
1945 pareiškime, kad rytu ir 
vakarę Vokietija bus sujungtos, 
slypėjo jėga, kuri kurstė žmo
ni ę viltis toli už Berlyno riby. 
Ta jėga būty kildinusi dides
nius siekimus, jei Chruščiovui 
sukėlus Berlyno krizę būty iš
eita su apsisprendimo teisės 
reikalavimu ryty Europai. To 
nepadarius, Amerika dabar 
kapstosi smulkiuose argumen

tu.
Tokiu būdu containment vir

to formule atsitraukimam da
lim. Tai, kas įvyko su Berly
nu, tas pats dedas Laose. Con
tainment politika nėra pajėgi 
atlaikyti šias krizes ilgesnį lai
ką.

Kokia. Tad galima strategija 
pirmyn”? (bf d.)

KAIRĖJE: Barbora ArtnonienS «u sūnumi prie barako Novootroike Sibire; dešinėje — 
(k.) su drauge prie darbo Sibire.

Barbora Artnonienė

SIBIRO KANKINĖS SIELVARTO ISTORIJA
Šių metų vasarą amerikiečių' Ypatingo dėmesio verta knyga 

didelis “Life” žurnalas milijo
nams savo skaitytojų davė net 
per du numerius ištraukas iš
knygos "Leave Your Tears in 
"Moscow". O prieš porą mėne
sių J. B. Lippincott Co. leidyk
la išleido ir pačią knygą.

Svarbiausioji priežastis, dėl 
ko mes norime atkreipti skai
tytojų ypatingą dėmesį į tą

Kolonizuotoje Lietuvoje
Kiek pasisekė perdirbti žmo
nių sėstas
Lietuvos kom. partijos cen

tro komiteto suvažiavime rug- 
,sėjo 28 buvo pristatytas pra
nešimas, paskelbtas tik spalio 
15, kuriame kalbama apie ko
munizmo baigtus ir nebaigtus 
laimėjimus. Apie žmonių nuo
taikų, įsitikinimų perdirbimą 
kalbant, rodomas pasitenkini
mas, kad “buvo geriau vedama 
kova su kapitalizmo liekanom 
žmonių sąmonėje, su buržuazi
nio nacionalizmo reiškiniais. 
Buvo skelbiami dokumentai ir 
straipsniai,. kurie demaskavo 
buržuazinius nacionalistus ir 
nusikaltėlišką veiklą”.

Tačiau “nepakankamai skiria
ma dėmesio mokslinei ateisti
nei propagandai, silpnai veda
ma kova prieš sovietinių įsta
tymų apie kultą laužytojus. Vis 
dar reiškiasi buržuazinės nacio
nalistinės sampratos vertinant 
kultūrinį palikimą. Su tokiais 
faktais komitetui teko susidur
ti tarybinės Lietuvos statybos, 
architektūros ir praeities pa
minklų apsaugos srityje, o taip 
pat leidiniuose. Surastos rim
tos klaidos mokykliniame isto
rijos vadovėlyje ir tarybinės 
Lietuvos istorijos skaitymų kny
goje. Silpnai vykdoma kova su 
smulkiu miesčioniškumu. Nepa
kankamai atskleidžiama prie
šiška propaganda iš užsienio”.

“Suvažiavimas pabrėžia dide
lę reikšmę mokytis rusų kal
bą ... Būtina kovoti prieš ob
jektyvizmą ir nepolitiškumą, 
kuris reiškiasi tarp, dalies mo
kytojų”.

"Istorinė neišvengiamybė" „ 
ir Minkevičius
J. Minkevičius paskelbė So- 

vetskaja Litva straipsnį “Isto
rinė neišvengiamybė”. Jame ra
šo apie neišvengiamą komuniz
mo laimėjimą prieš kapitaliz
mą. Priminė, kad Lietuvoje ka
pitalizmo gynėjas ir darbo žmo
nių smerkėjas buvo “buržuazi
nės Lietuvos katalikų teoreti
kas A. Maceina”. J. Minkevičius 
Žino, kad A. Maceina skelbė 
prieš kapitalizmą idėjas. Tai ro
dė jo veikalai “Buržuazijos žlu
gimas”, “Socialinis teisingu
mas”, o jo praktinį dalyvavi
mą darbininkų veikloje rodė jo 
buvimas Krikščionių Darbinin
kų Sąjungos centro valdyboje, 
Jo veikalų dabartinė visuome
nė Lietuvoje negauna, bet J. 
Minkevičius, kaip universiteto 
dėstytojas, gali juos pamatyti 
iš neleidžiamų skaityti knygų 
sandėlio, laikomo po užraktu. 
Kam jis taip meluoja, matyt iš 
jo prasitarimo: “Neverta būtų 

(nukelta į 6 psl.)

knygą, yra ta, kad joje yra ap
rašytas

lietuvės tremtinės Armonie- 
nės ir jos mažo sūnelio ištrė
mimas ir gyvenimas Sibiro ver
gų stovyklose ir kalėjimuose.

Aš pats, o ir daugelis mano 
pažįstamų pripažįsta, kad toji 
knyga skaitytoją taip “pagau
na”, kad pradėjęs skaityti, ne
begali nuo jos atsitraukti. Tie
sa, jūs čia nerasite poetinių 
puošmenų, nei ašarojančių sen
timentų, netgi pagiežos ir pyk

ARMONŲ SEIMĄ Suėstuose 1940 metų vasarą. {Iliustracijos tš šveicarų 
savaitinio laikraščio “Schweizer lllustrierte” 1961 spalio 23.

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST„ N. Y. C. , 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.
■ Specialiai Žanos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maišytos,. spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
Salikai — Geriausios rūšie* pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruoSiant pakietus j Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

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

Tol AL«3W

SIUNTINIAMS J LIETUVĄ!
Tsmst* rasi dideli pasirinktai* vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

Ir tvaikams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.
Maldyto* Ir rajoninis medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(vrMeaals) kainomis.

K & K FABRICS
1158 East Jersey Street Etizabeth, N. I.

Telefonas: EUnbeth 4-1711
ATDARAS KKTVUtTADIKNlAlS IKI 9 V AL. VAKARO

Mfleų katate* vyrų tfrabetiem* prasidida nuo SMO at pilnų

čio kankintojams. Viskas atpa
sakojama ramiai, šaltai ir blai
viai. Tuos pasakojimus surašęs 
Alg. Nasvytis tvirtina, kad vis
kas, kas toje knygoje parašyta, 
yra gryni faktai. Jeigu kur nė
ra duotos žmonių pavardės, tai 
tik dėl to, kad nenorėta jiems 
bei jų artimiesiems pakenkti. 
Knygą galime laikyti

lietuvės, Sibiro kankinės var
gų ir sielvarto kronika.

Knygos pradžioje ir gale 
skaitytojas supažindinamas su 
tragišku Lietuvos respublikos

(nukelta į 3 psl.)
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Padėk os dieną
Žmonėm nuo gamtos tolstant, 

dėkingumas Kūrėjui tolydžio 
mažėja. Tai galima pastebėti di
desniuose miestuose, kur žmo
nes susikuria savo technišką ap
linką.

Netekus artimesnio ryšio su 
gamta ir žemės darbu, ima ro
dytis, lyg viskas tepriklauso 
nuo paties žmogaus — nuo jo 
fabrikinio darbo ir atlyginimo, 
už kurį krautuvėse gali gauti 
visa, ko tiktai prisireikia. Pini
gas pasidaro viešpats, tasai Ma
mona, kuriam tarnaujama. O 
yra pasakyta: dviem valdovam 
negali tarnauti.

Tuo nesakoma, kad miestiš
kas gyvenimo būdas būtų nie
kam tikęs, kad visiem reikia iš
krikti į laukus. Miestas savo 
ruožtu remia kaimą, naudoda- 

nuopelnu. Dėkojo Dievui už tė- mas jo darbo vaisius, gi savo 
darbu parūpina kaimui reikme
nų. Prasta tėra mieste didesnė 
nedėka ir įsitikinimas, kad žmo
gus tepriklauso nuo aukštesnės 
civilizacijos. Jis priklauso nuo 
aukštesnės už žmogų jėgos.

Padėkos diena primena anuos 
laikus, prieš 340 metų, kai Ply- 
moutho piligrimai dabartinėje 
Massachusetts valstybėje kėlė 

. pokylį,’ dėkodami Dievui už pir
mųjų vargo metų derlių. Ne
sunku ir šiandien suprasti anų 
žmonių nusiteikimą.

Atvykus į svetimą kraštą, 
toli už marių, nebuvo žinios, 
kokie pavojai ir vargai gali iš
tikti. Atsikėlė iš gimtos šalies, 
ieškodami didesnės laisvės sa
vo įsitikinimams, bet kas bepa- 
liktų iš laisvės, jei gyvybė atsi
durtų pavojuje?

Nauja jų buitis priklausė nuo 
daugelio nežinomų veiksnių, 
tačiau pats pagrindinis buvo 
Naujosios Žemės derlius. Kad 

' jų vargingas triūsas davė vai
sių, to gero nelaikė vien savo

viską ranką, kad ji apvaizdžiai 
tvarkė jų gyvenimą. E jų šir
dies kilo dėkingumas.

Visatos Kūrėjui dėkingesni 
yra žmonės, artimesni gamtai 
ir labiau nuo jos priklausą. 
Gamtos grožio, jos gyvastingu
mo ir įvairumo veikiami, la- 

. biau pajaučia ryšį tarp Dievo 
ir žmogaus. “Būk pašlovintas, 
Viešpatie, su visais savo tvari
niais” — liejosi giesmės žodžiai 
iš Šv. Pranciškaus Asyžiečio

Kiekvieną dieną reikia kreip 
ti savo akis ir mintis į Dievą, 
kurio malonė leidžia šiame kraš 
te gyventi gerovėje ir ramybė
je. Yra šalių, kurios tos laimės 
neturi. Lanko gamtos katastro
fos, sirgdo epidemijos ir alkina 
badas, slegia nežmoniška prie
spauda ir vergija. Kuo šis kraš-

kvapsnyje. Ir tai nebuvo koks tas yra labiau išskirtas iš kitų? 
pagoniškas gamtos išgyvenimas, pačių ^0^ ^0^ suma-

jausmų, sukilusių saulės žaroje, 
paukščių čiulbėjime ir gėlių

jos garbinimas, o įžvelgimas 
Dievo galybės ir gerumo mus 
gaubiančioje gamtoje. Joje 
randame savo gyvybei atramą, 
poilsį po darbo ir dvasios pra- 
skaidrinimą po liūdesio. Net ir 
audringame marių siūbavime, 
anot M. K. čiurlionies, “girdi 
tarytum religišką ilgėjimąsi” sa
vo Viešpaties, Galybių Dievo.

numu, sugyvenimu? Jei tai ir 
turi nemažos reikšmės, tai vis 
dėlto nepamirština, kad kiek
viena šalis
yra Dievo saujoje. Gali būti iš 
jos paleistas savo nedaliai. Už
tat ir skatinama piligrimiška 
dvasia dėkoti ir melsti Dievą 
nepalikti mūsų be apsaugos.

PAULIUS JURKUS

Liepojos žiburiai

Per virtuvės langą matėsi 
mūsų kiemo išsišakojusi kriau
šė, už jos — dirva, nusitiesusi 
per kalnelį. Lango vaizdais bu
vo lyg paveikslas, kuris nuolat 
viliojo ir traukė. Kiekvieną 
dieną, atsirėmęs rankomis į pa
langę, žiūrėjau ir žiūrėjau. Min
tinai žinojau kiekvieną šaką, 
inkilą. Pavasariais krykščiau ir 
pirštu rodžiau mamai, kad par
skrido varnėnai ir švilpauja 
prie savo namelio. Paskui ste
bėjau lapus, kaip jie išsilukš
tena ir išsiskleidžia.

Ak, tai buvo pavasario die
nos! Gražios ir šiltos. Straksė
jau kieme po kriauše, o jos nu
linkę šakos apsipylė žiedais. 
Už seno, suskeldėjusio kamie
no vagojosi dirva. Į minkštą 
purią žemę ir aš myniau savo 
pėdas, laksčiau kaip varnėnai, 
atsidurdavau pakalnėje prie 
tvenkinio ir net kopdavau ant 
kalniuko, kurį matydavau pro 
virtuvės langą. Jo atšlaitėje bu
vo sužaliavę rugiai. Tankūs ir 
vešlūs. Koks malonumas buvo 
braukti per jų ūsus ir, užko-

Pranciškonas G. Melani šiais 
metais išleistoje savo knygoje 
"Pastabos iš mano celės"'duo
da šiurpų Italijos katalikišku
mo vaizdą ir pačią Italiją va
dina misijų kraštu.

Italijoje esą labai sumažėjęs 
kunigų skaičius, seminarijos li
kusios pustuštės, į vienuolius 
pašaukimų vis labiau pasigen
dama. Kunigai neįstengia aptar
nauti tikinčiųjų. Yra parapijų 
be kunigų.

Autorius, vesdamas misijas, 
radęs vyskupijų tik su 20 ku
nigų, įskaitant patį vyskupą ir 
katedros kanauninkus. Yra pa
rapijų kalnuose, kur kunigas 
tik kartą metuose aplanko ti
kinčiuosius. Ten žmonės mirštą 
be sakramentų.

Jei imsi visą Italiją bendrai, 
tai tik 10 procentų žmonių at
lieka velykinę išpažintį, sek
madieniais ateina mišiom.
miesčiuose šis procentas nu
krinta iki 
munizmo 
nusiteikę 
suaugusių
bažnyčiose.

Moralinis jaunimo lygis žy
miai kritęs, palyginus dar su 
nesenais laikais. Nelegalūs gi
mimai labai padidėję. Pakilę ir 
nepilnamečių prasikaltimai. •

Did-

5. Darbininkai, ko- 
paveikti, priešiškai 
Bažnyčiai. Bendrai, 
vyrų mažai tesimato

Politinė padėtis, ypač šiauri
nėje ir vidurinėje Italijoje, dėl 
komunizmo įsigalėjimo labai ne 
tikra. Čia nuo 21 iki 27 proc. 
visų gyventojų yra komunistai. 
Be to, paskutiniuose rinkimuo
se surinko dar 9 milijonus ne
sąmoningų katalikų balsų. Pa
gristai autorius nuogąstauja: 
“Atrodytų, lyg Italijoje komu
nistų partijai priklausytų dau
giau narių negu Rusijoje”.

Nušvietęs šiurpią padėtį, -au
torius klausia, kodėl taip yra. 
Atsako popiežiaus Leono XIII 
žodžiais:

"Didžiausias Italijos priešas 
yra tikėjimo nepažinimas".

Toliau, remdamasis statistika, 
ir radęs, kad Italijoje dar yra 
55,000 kunigų, atseit, 14 pro
centų viso pasaulio kunigų, į- 
žvelgia didelį dvasiškijos apsi
leidimą. Vėl tos pačios statis
tikos daviniais, tik 30 procen
tų vaikų tesimoko katekizmo. 
Atrodytų, kad didesnė dalis 
vaikų neparuošiama nei pirmai 
išpažinčiai nei pirmai komuni
jai.

Atidengęs visus šiuos dvasi
nius Italijos skaudulius, auto
rius ragina kunigus, katalikų 
akcijos vadus ir visus tikinčiuo
sius šv. Pranciškaus. Asyžiečio

pavyzdžiu nešti tamsybėje Kris
taus šviesą visiem. Veikti dau
giau geru pavyzdžiu, o ne iš
kalbingos retorikos žodžiais.

Anglikonų bažnyčia lapkričio 
9 pasisakė už glaudesnius san
tykius su kitom bažnyčiom. Nu
tarė taip pat daryti žygių, kad 
anglikonų vyskupai nebūtų ski
riami ministerio pirmininko. 
Argumentas *— min. pirminin
kas gali būti ir kitokio tikėji
mo ar visai be tikėjimo. Vie
nas tokis ministeris prminin- 
kas, taigi ir anglikonų vyskupų 
skyrėjas, 
žydas.

yra buvęs Disraeli -

šeimos klausimas Amerikoje 

tarnybos sąjunga lap-šeimos 
kričio 12 savo konferencijoje 
skelbė, kad Amerikos sociali
nė problema Nr. 1 yra šeima. 
Esą per porą dešimčių metų 
nelegalių vaikų skaičius patri
gubėjo; — naujai sudaromų šei
mų viena iš keturių baigiasi 
divorsais; — nusikaltimų skai
čius nuo 1940 patrigubėjo; — 
kasmet į psichiatrines ligoni
nes nukeliauja 200,000. PASVIRĘS PIZOS BOKŠTAS. Turi apie 800 metų.

SIBIRO KANKINES SIELVARTO ISTORIJA
(atkelta iš 2 psl.) 

ikimu, jos žmonių vargais 
ibiejų okupacijų laikais, su par- 
izanų kovomis ir t.t. Tatai kny
gos vertę labai pakelia, nes 
i tampa ne vien paskiros mo- 
ers gyvenimo istorija, bet ir 
dsos lietuvių tautos tikimo ap-

Dabar turime didelę ir retą

i® Lietuvos likimo klausimą iš- 
Jti plačiose vakarę pasaulio
__ • \

nes autorius, kurio -pastango
ms ši knyga yra išleista, pra- 
aužė didžiulę angą tame tylos 
ir nežinios mūre, kuris lig šiol 
iengė mūsų tautos tragediją. 
Kiek džiaugsmo patiriame su
radę pasaulinėje periodinėje 
spaudoje kad ir trumpą žinute 
įpie savo tėvynę! Gerai juk ži
nome, kaip sunku išjudinti lais
vojo pasaulio viešąją opiniją 
triūsų reikalui, kada neturime 
nei įtakingų bičiulių, nei pa
kankamai lėšų. Todėl, kada pa

sitaiko tokia reta proga, kaip 
šioji, būtų tiesiog nedovanoti
nas apsileidimas jos neišnau
doti.

Pirmasis visų mūsų sutelktų 
pastangų tikslas būtų

visais būdais skleisti šią kny
gą amerikiečię tarpe, kad kuo 
greičiau būtų išpirkta pirmoji 
laida.

Mat, kaip jau patirtis rodo, 
greitai išpardavusi pirmąją lai
dą, leidykla leidžia didesnį kie
kį antros, žymiai atpigintos lai
dos, kur būna prieinama dide
lei skaitytojų masei. Toks yra 
kelias knygos, kuri turi tapti tas žurnalas

Jeigu būtume ryžtingi ir vie- 
. ningi — tuos keliolika tūks
tančių pirmosios laidos eg
zempliorių kaip bematant iš
graibstytų. J..

Pakilkim ir subruskim! Siū
lykime visiems nusipirkti: 
__"Leave Your Tears in Mos- 
cow" by Barbara Armonas as 
told to A. L. Nasvytis. L. B. 
Lippincott Co., Philadeiphia, 
Pa., — New York 222 pusi., 
kaina 3.95 dol.

Pr. K.

šveicarę savaitinis iliustruo-
Schweizer Dlus-

trierte Zeitung”, leidžiamas“best seller”.
Artėja Kalėdos. Daugelis tu- Konstancoje, plačiai paplitęs 

rime gerų kaimynų ir bendra- vokiškai kalbančiuose kraštuo- 
darbių amerikiečių tarpe. Ko- se» 1061 spalio 23 numeryje 
dėl gi negalėtume jiems pado- (43), paskyrė penketą su puse 
vanoti po tokią knygą? Seno- puslapių Barboros Armonienės 

- ■ ■ pasakojimam, pavaizdavęs juos
gausiom Sibiro iliustracijom ir 
iškeldamas stambiom antraš
tėm. Sibiro kankinės atvaizdas 
užima kone visą puslapį tokio 
žurnalo,

sios lietuvių ateivių kartos vai
kai ir vaikaičiai jau dažnai ne
beįstengia suprasti lietuviškai. 
Jems kaip tik tiktų toji kny
gi

“Look”.
koks yra “Life” ar

Noko vaisiai. Didelės pagel
tusios kriaušės puolė žemėn. 
Net sprogo pusiau ir sultim 
išsitaškė. Tada gulėjau po me
džiu ir valgiau. Valgiau ir at
sikėlęs vėl bėgau. Jau buvo ru
duo. Reikėjo apžiūrėti aguonų 
galvas, pupas, žirnius. Reikėjo 
man visur būti. Reikėjo dar iš
bėgioti paskutines šiltas dienas,

Paskui pakilo lyg kokie švie
sūs stulpai ir ėmė siūbuoti.

— Mama, kas ten? — pa
klausiau.

Mama sėdėjo prie krosnies 
ir siuvo. Ji pažvelgė per akinių 
viršų, nesuprasdama mano 
klausimo.

— Dega!
Tada atsikėlė ir skubiai pri-

pavasaro grioveliais. Jie turi bū
ti kaip didelės geldos. Bet ko
dėl miestas vadinas Liepoja?

Paklausiau mamos.
— Tu visko užsimanai. Pa

vadino ir gana. Jau būtų lai
kas tau gulti.

Man taip norėjosi paklausti, 
kodėl ten važiavo mano tėtis, 
bet neišdrįsau. Atsiguliau ir

Sugalvojau.
Mūsų gatvele praeidavo kai

mynas, Antanas Raštikis, kurį 
visi vadindavom dėde. Jis bu
vo toks senas, senesnis net už 
mūsų kriaušę, ramstėsi lazda. 
Bet jis buvo visų vaikų drau
gas. Jis vienas niekur nesku
bėjo ir turėjo laiko pasikalbė
ti. Jis man viską pasakys,—nu-

pus į viršūnę, žvalgytis į dide
lį pasaulį. Mačiau dar kitus kal
niukus, lygumas, pelkes ir krū
mus. Jie traukėsi tolyn ir to
lyn. Kur jie pasibaigia? To nie
kas nežino. Ir nereikia. Juk nie
kur nėra gražesnės vietos, kaip 
mano namai. Niekur nerasi to
kios kriaušės, dirvų ir tokio 
kalniuko, kaip mūsų sodyboje!

Vakarais, kai virtuvėje kūre
nosi ugnis ir kunkuliavo kati
lai, dar žvelgdavau pro langą. 
Norėjau patikrinti, ar varnė
nai jau gula. O gal koks kitas 
paukštis atskrido į svečius ir 
prie inkilo šnekučiuojasi su na
miškiais. Pasikalbėti yra ko. Pa
vasaris. Dirvos. Sėja. Taip kal
ba mama su kaimynais, kai jie 
ateina. Taip visi kalba.

Paskui buvo vasara su tam
siu žalumu, dideliais saulėgrą- 
žais darže, morkomis, ridikais, 
pupom ir žirniais. Ir anas lau
kas kalnelyje išaugo ir pagel
to. Ir kiek buvo darbo mano 
kojom, kol pereidavai lysves, 
kol nutrepsėdavau pro rugių 
palinkusias varpas!

išsišūkauti lauke.
Nebuvo laiko nei varnėnam 

pasakyti sudie, kai jie atsisvei
kino kriaušę ir išskrido .Ir kai 
vėl pažiūrėjau pro virtuvės lan
gą. lauke jau buvo gilus ru
duo. Vėjas ir ūkanos. Pilkuma. 
Ir kas beliko iš ano gražaus 
mano paveikslo? Tuščia. Nyku. 
Bet aš sėdėjau palangėje lauk
damas, gal koks paukštis at
skris į medį, gal tolimam kal
nelyje praeis medžiotojas.

Kartą pamačiau purų sniegą 
šakose ir laukuose. Net sušu
kau. Tai lėksime rogutėmis, 
statysime pilis ir sniego senius. 
Ir lakstėm. Sūkavom. Pailsęs 
vakare, prisiplodavau prie lan
go stiklo. Žinojau, nieko nepa
matysiu, juk viskas išžiūrėta. 
Bet gal koks kiškis atšuoliuos 
prie kriaušės, gal pasirodys ru
gių lauke kurapkos. O, tai bus 
daug, bus net linksma ilgesin
goje prieblandoje.

Vieną tokį vakarą, kai lau
ke buvo šalta ir. kai sužibo 
pirmos žvaigždės, viršum kal
nelio pamačiau keistą šviesą. 
Ji stiprėjo su tamsa, skleidėsi

ėjo prie lango, nusiėmė akinius. 
Įsižiūrėjo.

— Tai Liepojos žiburiai!

—Liepojos? — man taip 
keistai nuskambėjo. — o kas 
yra Liepoja?

— Miestas. Toli toli nuo čia, 
prie marių, yra miestas, kur iš 
tolimų kraštų atplaukia laivai. 
Ten stovi dideli švyturiai ir 
naktį užsidega, kad laivai ma
tytų uostą ir galėtų nakvynei 
sustoti. Kai yra šviesios ir šal
tos naktys, matome ir mes Lie
pojos žiburius. Ir mūsų tėtis 
ten yra daug kartų buvęs.

Ji grįžo prie savo siuvinio. 
Žinau, prisiminė mirusį mano 
tėtį. Aš susigūžiau valandėlei, 
lyg būčiau padaręs negera, ir 
vėl įsižiūrėjau į tolimas švie
sas.

Tenai miestas prie marių 
kranto. Kas yra miestas, jau 
žinojau. Mačiau knygų paveiks
lėliuose. Bet kaip atrodo mies
tas prie didelių vandenų? Kaip 
atrodo laivai? Jie tikriausia di
desni už tuos, kuriuos dirbome 
iš sąsiuvinio lapų ir leidome

tylus svajojau. Išsiaiškinau, ko
dėl miestas pavadintas Liepo
ja. Ten turi būti daug liepų. 
Jos visos žydi. Ir dabar. Dūz
gia bitės. Žiburiai kaip lutės 
skraido ir šviečia aplink. Švie
sa net mus pasiekia. Ir laivai 
dideles ugnis laido. Ten turi 
būti įdomu. Ir tėtis važiavo pa
žiūrėti žydinčių liepų. Ten jos 
visada žydi ...

Kitą dieną, vos išsiritęs iš 
lovos, vėl buvau prie lango.

— O kur Liepojos žiburiai?

— Jau diena, žiburius už
gesę.

— O laivai? Ar jie išplaukė 
į marias?

— Žinoma, prisikrovė pre
kių ir išplaukė, — atsakė ma
ma ir, užsimetusi ant pečių kai
linius, išėjo | tvartą.

Aš pasilikau prie lango. Už 
mūsų kalnelio, už kitų kalniu
kų, yra tasai Liepojos miestas. 
Ak, jis turi būti gražus, gra
žesnis už mūsų kriaušę, už lau
kelius, už mūsų sodybą. Juk 
ten važiavo tėtis. Bet kodėl jis 
važiavo? Ir kas galėtų pasakyti.

sprendžiau.
Įlindau į kailinukus, pasiė

miau ausinę kepurę ir nubėgau 
į didįjį kambarį. Ten pro lan
gus matėsi mūsų kelias. Dėdė 
Antanas tuoj ateis. Žinau, jis 
tuo laiku grįžta iš bažnyčios. 
Žino ir jis, kad iš kiemo iš
šoks vaikai ir jį užkalbins. Jis 
kišenėje turi du tris raudonpu- 
sius obuolius. Pasmilo man ir 
jo obuoliai.

Pamačiau jį, pamažu žengian
tį snieguota gatvę. Išdulkėjau 
pro duris ir tuoj atsidūriau 
prie vartų. Išvydęs mane, dė
dė maloniai nusišypsojo ir jau 
traukė iš kišenės obuolį. Aš gi 
norėjau pasigirti ir sušukau:

— Dėde, mačiau Liepojos ži
burius!

— Niekus plepi, vaikeli, — 
jis sustojo apsiblausęs ir obuo
lį vėl įgrūdo kišenėn.

— Tikrai mačiau. Vakar va
kare danguje švietė tokie stul
pai Kur tas miestas, kodėl jis 
vadinas Liepoja, kodėl ten va
žiavo mano tėtis?

fBus dongšeuj

Baltijos deportacijos turi at
grasyti Kanadą nuo komuniz
mo

The Union of Electors, Nr. 
8-9, leidžiamas Montrealyje, Ka
nadoj, skyrė daugiau kaip pus
lapį deportacijom iš Baltijos 
kraštų. Informacija baigiama 
kovingu pasmerkimu bendra
darbiavimo su komunizmu po
litikai. "Negalite sustabdyti ko
munizmo, darydami jam nuo
laidas. Nei keisdamiesi su jais 
lyderię vizitais. Nei kišamom 
komunistam gėlėm. Nei niekin- 
mu tę, kurio nuima komuniz
mui kaukę ir parodo jo grės
mę". Įspėja, kad “komunizmas 
infiltruojamas į mūsų kraštą, 
kai tuo tarpu tikrasis jo vei
das paslėptas ... Komunizmas 
yra melas. Jis turi būti atsa
kytas tiesa”.

— Venezuela lapkričio 11 nu
traukė diplomatinius ryšius su 
Kuba. Tai jau devinta valsty
bė Amerikoje santykius su Ku
ba nutraukus.

— Paryžiuje suimti alžiriečių 
pogrindinės organizacijos va
dai — apie 30 asmenų. Rastas 
taip pat fondas apie 600,000 
dol.

— Amerikos atstovybės Var
šuvoje buvęs sekretorius Irvin 
C. Scarbeck nuteistas 30 me
tų už atstovybės paslapčių 
išdavimą Lenkijos komunistam.
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LATVIJOS valstybes ženklas.
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ventpilės SENA seklyčia Rucavoje.

didelis, priespauda baisi. Ją la* 
bai skaudžiai išgyvena ir tie 
latviai, kuriem teko apleisti sa
vo mieląją tėvynę.

ARAJS . Artojas

JANIS ČAKSTE, pirmasis Latvi
jos prezidentas, miręs 1927. Min 
tauoje jią mokėsi drauge su prezi
dentu Antanu Smetona.

KARLIS ULMANIS, paskutinis 
laisvos Latvijos prezidentas 1934- 
40, bolševikų suimtas ir išvežtas.

Laisvajame pasaulyje latvių 
daugiausia yra Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse — arti 40,000. 
Australijoje yra apie 20,000, Ka 
nadoje ir Anglijoje — po 10, 
000. Laisvajame pasaulyje atsi
dūrę latviai veda kovą už sa
vo krašto išlaisvinimą. Tam dar
bui vadovaujantieji veiksniai 
yra Švedijoje, Vokietijoje ir 
Jungtinėse Amerikos Valstybė-

Grumtynėse už savo egzisten
ciją latvių tauta vėl prisimena 
Lačplėsį, į kurio lūpas poetas 
Janis Rainis yra įdėjęs žodžius: 
“eina nav gala” — kova dar 
nebagta- Taip, Lačplėsi, “ko
va dar nebaigta, tau Spinduolė 
padės!”.

Padės ištverti ir nugalėti am
žiais spindėjusi, .nemari, šviesi 
ir kovinga tautos dvasia.

Dievs sveti Latviju!

tauta kenčia prievartą, kokios 
nėra buvę jos istorijoje.

Tokiu metu laisvėje gyve
nantieji turi šaukti už paverg
tuosius. Nors tas balsas ir nė
ra toks lemiąs, kad galėtų su
traukyti vergijos pančius, bet 
ir nėra be reikšmės: jis palai
ko pavergtųjų viltį, jis stipri
na pasiryžimą ištverti kovoje, 
jis sudaro rūpesčio Baltijos 
kraštų okupantui. Vieną kartą 
teisybė turi laimėti!

vir- 
am-

ris yra tautos žudikas, engėjas, 
piktybės demonas. Jisai siekia 
pražudyti ir Lačplėsį ir laimės 
dukrą Laimdotą — Latviją. Ko
va sunki. Abu besirungiantieji 
grimsta Dauguvos verpetan, bet 
Lačplėsį drąsina jo numylėtoji 
Spinduolė, skaisti latvių tautos 
dvasia: “Lačplėsi, tau Spinduo
lė padės!”.

Ir padėjo. Nemari tautos dva
sia prisikėlė Nepriklausomąja 
Latvija.

žmonės 
tautos 

ji prie-

Taurūs ir šviesūs 
džiaugiasi kiekvienos 
laisve, ir liūsta, kada 
vartos sutrypiama.

Mums buvo didelio

Dieve, laimink Latviją, 
Mūs tėvynę brangiąją. 
Laimink Latviją,
Ak, laimink ją.
Kur latvių dukros žydi. 
Kur dainos sūnus lydi. 
Duok laimės džiaugsmą

Sveti jei Latviju, 

Ak sveti jei to.

latvju meitas zied, 

latvju deli dzied, 

•nums tur laimė diėt

Latvių tauta nebe pirmą kar
tą savo istorijoje išgyvena 
sunkias dienas, bet niekada nė
ra praradusi vilties. Pasitikėji
mas savimi ir šviesesne ateiti
mi yra išreikštas didvyrio Lač- 
plėsio grumtimi su juoduoju ri
teriu — latvių tautos , priešu, 
žmonių pasakojimu, prie Dau
guvos gyvenęs toks karžygis 
milžinas, kuris net lokiam per- 
plėšdavęs nasrus; iš čia ir jo 
vardas Lokiaplėšys. Besigrum- 
damas su raganvaikiu stipruo
liu, žmonių kankintoju, nu
grimzdęs Dauguvon ir ten po 
vandeniu murkdąs savo priešą. 
Žmonės lūkuriaują tos rungties 
galo. Lačplėsis nelabąjį įveik
siąs ir iškilsiąs visos tautos 
džiaugsmui.

Tame liaudies pasakojime ne
sunku įžiūrėti latvių tautos is
torinį likimą. Nuo pat 12-to 
amžiaus pabaigos, kai buvo vo
kiečių riterių užpulta ir paverg
ta, laisvės tesusilaukė mūsų lai
kais. Valdė vokiečiai ir švedai, 
lenkai ir rusai.. Vienu mėtų Lie
tuva buvo parėjusi nuo rusų 
atsiginti, — šiemet lapkričio 
28 sueina 400 metų nuo Livo
nijos (Latvijos, Estijos) susijun
gimo su Lietuva, — bet ir Lie
tuvos valstybė tais laikais 
silpnėjo, stiprėjant lenkų 
kai ir rusų puolimui.

Raudonasis siaubas latvių tau
tą pirmąjį kartą buvo puolęs, 
paskelbus Nepriklausomybę. 
Apie ketvertą mėnesių 1919 me 
tų pradžioje siautėjo bolševiki
nė Stučkos vyriausybė. Bolše
vikai tada buvo iš kraštą iš
ginti latvių savanorių karžygių. 
Jiem suteiktas Lačplėsio ordi
nas.

Antru kartu bolševikai įsiver
žė, kaip ir Lietuvon, 1941 bir
želio viduryje. Toji okupacija 
truko metus. Masinių trėmimų 
metu suimta ir Sibiran išvež
ta apie 20,000 žmonių.

Trečiu kartu bolševikam atė
jus, sunki maskolių okupacija 
tebetrunka ligi dabar — jau 
17 metų. Latvių tautos aukas 
sunku būtų apskaityti. Tiktai 
karo pabaigoje, užėmus Liepo
jos, Kuldigos ir Ventpilio sri
tis, kur vokiečiai ir latviai spy
rėsi kiečiausiai ir ilgiausiai, į 
koncentracjos stovyklas buvo 
sugrūsta apie-25,000 žmonių. 
IŠ Vidžemės ir Latgalos tik per 
vienerius metus (1944 - 45) iš
tremta apie 50,000 gyventojų. 
Masiški trėmimai kartojosi be
veik kasmet ligi 1949. Dabar 
vėl pagausėjo. Latvių vieton at
keliami rusai.

Užsienio lankytojų žiniom, 
Ryga yra daugiau rusiška, ne
gu latviška. Miestas apleistas. 
Prie Dauguvos, 
Maskvos priemiestyje pastaty
dintas “dangorėžis” — “Žini
jos pilis” (Zinatnes pils); pana
šus griozdas, kaip Varšuvoje 
“Kultūros namai”. Bet dėl tų 
“namų” kultūrinė pažanga ne
kyla. Gyvenimas slopus, vargas

Latvijos nepriklausomybes pa skelbimo švęnteje, lapkričio 18, 
nuoširdžiai sveikiname savo brolius ir linkime sėkmės bend

re už gimtojo Baltijos pamario laisvę 
Nepriklausomąją Latviją bu

vo miela lankyti ir stebėti tau
tos gajumo prasiveržimą bei 
džiaugsmą savo laisvėje. Lai
mingu būdu neturėdama pasie
nio kivirčų su kaimynais, galė
jo atsidėti grynai kūrybiniam 
darbui. Buvo pasiekusi didelės 
ūkinės gerovės, plačiai išplėtu
si švietimą, dailiai aptvarkiusi 
miestus ir sodybas. Žmonės gy
veno laimingai, nors ir netrū
ko rūpesčių, kai caristinės Ru
sijos laikais miestai buvo per
augę kaimą. Paskutinio prezi
dento Karlio Ulmanio laikais 
(nuo 1934) buvo stipriai atsi
gręžta į žemę, ūkiam įdirbti 
pristigdavo darbo rankų, o juo
se galėjo gerai dar kurtis 
tos prieauglis.

Lačplėsis buvo iškilęs 
šum verpeto, kurį priešai 
žius suko Latvių žemėje, ir sa
vo kalaviją pavertęs arklu, kny
ga ir lyra. Bet negi kas paiso 
neliesti ramių žmonių būties, 
jeigu tie žmonės yra silpnesni, 

,o jų žemė godžiai traukia stip
resnįjį — tą juodąjį ar raudo
nąjį riterį.

Caristinės Rusijos valdymo 
metu, kai subruzdo tautinis lat
vių judėjimas, latvių poetas 
Andrejs Pumpurs aną pasakoji
mą priminė savo epiniu veika
lu, stiprindamas tautos ryžtą 
vaduotis iš svetimųjų tamsios 
nelaisvės.

Dar stipriau tą kovą pabrė
žė žymusis latvių poetas Janis 
Pliekšans - Rainis, gyvenęs ir 
advokatavęs kurį laiką Panevė
žyje. Aną pasakojimą apipavy- 
dalino drama “Uguns un nakts” 
(1905). Dramoje vaizduojamos 
dvi priešingos jėgos, besigru
miančios Dauguvos pakrantėse 
— ugnis ir naktis, šviesa ir 
tamsa, gėris ir piktybė, laisvė 
ir vergovė, nepriklausomybė ir 
priespauda. Lačplėsis išreiškia 
tautos gyvybę, jos nemarią dva
sią, jos neužslopinamą troški
mą gyventi ir kurti visiškoje 
žmogaus laisvėje. Juodasis rite-

džiaugs
mo sveikinti latvių tautos išsi
laisvinimą po Didžiojo karo, ir 
mums yra didžiai skaudu, la
biau negu kam kitam, šiandien 
išgyventi brolių tautos nelais
vę ir kančią. Ji yra bendra vi
soms trims Baltijos valstybėms.

Tiktai prieš dešimtį dienų 
visame Baltijos pamaryje buvo 
iškabintos raudonos vėliavos, 
vėliavos kraujo, o žmonės išgin
ti manifestacijoms garbinti sa
vo pavergėjus, “džiaugtis” siau
bingos revoliucijos švente.

Latvijos nepriklausomybės 
šventėje, lapkričio 18, drau
džiama kelti tautinės vėliavos 
ir, neleidžiama žmonėm pareikš
ti tikrų savo jausmų, kurie lie
jasi iš širdies gilumos. Latvių

EVANGELIKU
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JAV LB senoji Centro Valdyba, baigusi kadenciją i. m. lapkričio B. Ii kairi* | dečing pirmoje eilčje: dr. 
Algis Nasvytis, Antanina Puikoriūtč, Stasys Barzdukas — pirm.. Pijus J. ZiOrys, Vladas Braziulis; antro
je eilčje: Petras Balčiūnas, Edvardas Kaminas, Viktoras Maciūnas,* Julius Staniiki*.

ATEITININKŲ FEDERACIJOS RINKIMŲ ŽINIOS
Pasiūlytieji kandidatai

AF Vyriausioji rinkimų ko
misija savo posėdyje lapkričio 
12 sudarė bendrą pasiūlytų 
kandidatų sąrašą ir priėmė bal
savimo taisykles.

Kandidatu į Ateitininkų Fe
deracijos vadus pasiūlytas lig
šiolinis garbės teismo pirminin
kas dr. Stasys A Bačkis iš 
Washingtono.
• Į Federacijos Valdybą pasiū
lyti kandidatai: Arvydas Barz
dukas, Pranas. Grušas, dr. An
tanas Sužiedėlis, dr. Vladas Vi
liamas ir Juozas Vitėnas — iš 
Washingtono; kun. Viktoras Da- 
bušis ir dr. Vytautas P. Vygan
tas — iš New Yorko, ir Jo
nas šoliūnas iš Baltimorės.

Kandidatais į Kontrolės Ko
misijos pirmininkus yra dr. 
Bronius Radzivanas iš New Yor
ko ir Leonardas Valiukas iš

Pasikeitimas Rinkimu 
Komisijoj

Komisijos narys Jonas šoliū- 
nas buvo pasiūlytas ir sutiko 
būti kandidatu į Federacijos 
Valdybą; dėl tos priežasties jis 
pasitraukė iš Vyr. Rinkimų Ko
misijos. Jo vieton Komisijon į- 
ėjo Vytautas Volertas.

Registracija pasibaigė
Lėtai, bet tvarkingai vykusi 

registracija po pratęsimd pasi
baigė lapkričio 1. Atskirai gy
venančių ateitininkų ir nepri-

S- ‘

klausančių jokiam vienetui įsi
registravo vos keli. Dar keli 
tiesioginiai įsiregistravo nežino
dami, ar jie yra įrašyti kokio 
nors padalinio sąraše.

Tarp įsiregistravimo laiškų 
Vyr. Komisijoj buvo gautas ir 
sendraugio, Nepriklausomos Lie 
tuvos atsargos generolo ir ad
vokato Vinco Grigaliūno - Glo
vackio iš Kolumbijos įsiregis
travimo pranešimas. Jis: tarp 
kitko pažymi: “Tat prašau ma
ne užregistruoti rinkimams, jei

Rytmečio aušra ir dienos darbai
LB senoji Centro Valdyba naujai Valdybai

Į IŠ VISUR I
DARBININKAS Padėkos dra-

1961 lapkričio 8 įvyko pas
kutinis mūsų posėdis. Nuo šios 
dienas JAV lietuvių Bendruo
menės priešaky atsistoja nau
joji Centro Valdyba, iš eilės 
jau trečioji Perduodami parei
gas, manome, kad mūsų viešas 
ir atviras pasidalinimas patir
tim, pažiūrom ir nuotaikom įga
lins Bendruomenės naująją ad
ministraciją ir jos bendradar
bius iš arčiau pažiūrėti į juos 
laukiantį darbą, jo kryptis bei 
galimybes.

Antroj Centro Valdyba, tu
rėdama daug dėmesio ir rūpes
čio skirti neišbaigtai Bendruo
menės santvarkai kompetenci
jų klausimams, centrinių orga
nų statutų svarstymams, Lietu
vių Fondo reikalams ir LB įsta
tų perredagavimui. negalėjo vi
so savo dėmesio ir rūpesčio su
telkti ties bendruomeniniu ug
dymu, ties lietuvių kultūros ir 
švietimo darbais, numatytais 

* jos veiklos deklaracijoje. Tre
čioji Centro Valdyba šiuo at
žvilgiu bus jau geresnėj padė-

tas nesudarys Tamstoms kurių 
keblumų, kliudančių mano bal
seliu pasinaudoti*’.

Kiekvienas ateitininkas tu
rėjo teisę pasitikrinti, ar jis 
įregistruotas, bet niekas ta tei
se nepasinaudojo. Balsavimo 
lapelių negavę galės dar kreip
tis į Vyr. Rinkimų Komisiją.

C.S.

kartą — trečiadienį, lapkričiotyj, nes ji randa Bendruomenės bafsai yra prislopinti, bet toli 
santvarką esminiais bruožais gražu ne nutildyti. Pagaliau tai 
nusistojusią: kone visi senosios nepasiekiama nei vieneriais, nei 

keleriais metais — tam reikia 
ilgesnio laiko.

Tokia yra dirva, kurią nau
jajai Centro Valdybai teks pu
renti. Ji sava, lietuviška, taip 
pat gyvybiškai prasminga, bet 
daug kur kieta, duobėta ir net 
liesa. Linkime, kad jai netrūk
tų laimės pasirinkti gerą lai
ką, darbščius sėjėjus ir daigią 
sėklą.

Tikime, kad naujosios Centro 
Valdybos į Bendruomenės Tary
bą ir mūsų visuomenę bus at
eita su Lietuvos laisvei ir išei
vijos gyvybei būtinais bei įvyk- 
dytinais siūlymais ir planais. 
Reiškiame viltį, kad į Bendruo
menės siekimų viršūnę bus iš
kelta kova su užsidarymu as
meninių interesų sienose, moks
lo ir meno kūrėjų bei jų kū
rinių globa, naujų priemonių ir 
pažiūrų ieškojimas lituanisti
niam švietimui bei jaunimo 
veiklai, bendruomeninės sąmo
nės ir dvasios ugdymas ir 
Bendruomenės santvarkos įgy
vendinimas visu plotu, ypatin
gą dėmesį skiriant saikingai 
darbų centralizacijai.

Gerai organizuota ir tinka
mai savo uždavinius atliekanti 
Bendruomenė yra būtinybė mū
sų šios dienos ir rytojaus liki- 
miniuose rūpesčiuose. Ji bai
gė savo rytmečio ruošą. Die
nos darbai reikalaus daug drą
sos, gyvos dvasios ir ištvermės.

Naujajai Centro Valdybai, ar
timiesiems . jos talkininkams ir 
visai JAV Lietuvių Bendruome
nei nuoširdžiausiai viso to lin
kime!

Laimingos sėios ir turtingo 
derliaus, nes mūsų pastangos 
— tai, Lietuvių Chartos žo
džiais, Visagalio valios ir lais
vo žmogaus pašaukimo vykdy
mas! ,>

Centro Valdybos sprendimai ir 
siūlymai Bendruomenės Tary
bos buvo priimti ir įteisinti Tai 
davė taip pat naują pačios Ta
rybos rinkimų tvaiką ir sudė
ti. sustiprintą Centro Valdybos 
autoritetą ir lankstesnius san
tykius su pagalbiniais organais, 
savaime taip pat realesnes ir 
Bendruomenės dvasinio bei ma
terialinio ugdymo galimybes.

Tačiau šitai toli gražu nereiš
kia, kad visos kliūtys ir visi 
sunkumai Bendruomenės kely
je pašalinti. Kaip buvusios, taip 
ir naujosios Valdybos dvasią 
vargins jutimas, kad atsakomy
bė nesiduoda ribojama nei vie
tos, nei laiko, nei darbo at
žvilgiu, nes išeivijai galimos 
priemonės labai jau netobulos 
bei neturtingos.

Naujoji Centro Valdyba taip 
pat susitiks ir su žmogaus va
lios statomomis kliūtimis: kai 
kurie mūsų veikėjai ir spaudos 
darbuotojai juk nenorėjo ir ne
norės Bendruomenę pripažinti 
tuo, kuo ji turi būti ir kuo 
yra. Ypačiai neigiamas yra Ben
druomenės prigimties ir tikslų 
visuotinumas. O tai yra jos pa
grindinė žymė. Jie rado ir ras 
jiems patogių motyvų Bendruo
menę laikyti tik kita organiza
cija su specifine ideologija ir 
dalinėmis veiklos sritimis. Šitie

— Adelaidėn, Australijon, 
vietos arkivyskupui priėmus, 
vyksta du lietuviai marijonai 
kunigai. Vienas padės lietuvių 
pastoracijai, kitas dirbs austra
lų parapijoje.

— Žurnalistę Sąjungos sky
rius įsteigtas Detroite. Organi
zaciniame susirinkime valdybon 
išrinkti: pirm. kun. dr. T. Žiū
raitis, vicepirm. VI. Mingėla, 
sekr. P. Januška, ižd. M. Sims 
ir narys J. Krikščiūnas.
— Kun. A.-Karčiauskas, bu
vęs St. Camillo parapijos kle
bonas Brazilijoje, Sao Paulo, 
įstojo į lietuvių marijonų vie
nuoliją ir gruodžio 8 pradeda 
noviciatą.

— Dr. Birutė Ciplijauslcaitė, 
profesoriaujanti Madisono uni
versitete, Wisconsin valstybė
je, pakelta į “assistant profes- 
sor”, septyniems mėnesiams iš- 
vyksta pasispecializuoti Euro
poje.

— Sol. Prudencija Bičkienė 
lapkričio 26 d. 2:30 vai. Chi- 
cagos laiku dainuos televizijo
je (kanalas 5) “Artist’s Show- 
case” programoje.

— Prof. Matui Krikščiūnui, 
Lietuvių Profesorių Draugijos 
pirmininkui Amerikoje, šiemet 
sueina 75 metai amžiaus. Jubi
liatas gyvena Chicagoje. Yra gi
męs 1886 gruodžio 31 Ašmin
tos km., Prienų vis., Marijam
polės apsk. Matematikos - fi
zikos mokslus yra išėjęs Pet
rapilyje. Nepriklausomoje Lie
tuvoje profesoriavo Dotnnuvos 
žemės ūkio akadem. ir moky
tojavo aukštesnėse mokyklose. 
Vokietijoje rūpinosi lietuviško
mis mokyklomis tremtinių sto
vyklose.

— Jonas Akunevičius, 46 
m. iš Weymouth, Mass., dirb
tuvėje sužeistas, mirė po 30 va- 

. JĮandų. Palaidotas iš Viešpaties 
Jėzaus švenč. širdies bažny
čios. Paliko žmoną ir 4 vaikus. 
Buvo gimęs ir augęs Bostone.

BALTlMORĖJE įsteigta altoriaus riterių draugija. Viduryje kun. Ant Dranginis, prel. dr. L Mentfeiis. kun. Kazimieras Pūgevičius.

JAV LB ll-OJI CENTRO
VALDYBA

PATARNAUJAME DAUGIAU KAIP 100 METŲ

SKAITYTOJAI

DIVIDENDAS

KINGS COUNTY
kur JO«ų pinigai tarnauja tik J u m s I"

IN BROOKLYN, N. Y.

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

STagg 2-M7B

Member Federal Depostt Inunuace CorporaUoo
bus. Buvo atkalbėta priesaika, Du mišijonieriai iš New Yorko

•>.

adresu:
Wood-

mūsų šalį.
Jonas Obelinis

Brodway Office: 
135 BROAOWAY at Bedford Avė 

Antradieniais - Penktadieniais

Iškilminga novena prie Svč. 
Mergelės Marijos stebuklingo 
Medaliko prasidėjo lapkričio 13.

Liudas Stukas, solistas

NORMALUS
METUS METŲ

metų ketvirčiais dviems metams ar 
normalaus ir 14% specialaus priedo)

Monday to Friday 10 A. M. - 4 P. M. 
Friday Evenings 6 - 9 P. M. 

PYramM 94100

SAVINGSBANK
A MUTUAL BANK

Kandidatais į Kontrolės Ko
misijos narius: Julius Jodelė ir 
Juozas Kojelis — iš Los Ange
les, ir Antanas Sabalis iš New 
Yorko.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Įsteigta altoriaus riterių 

—draugija

Kristaus Valdovo šventėje, 
spalio 29, po rožančiaus pa
maldų ir palaiminimo Svč. Sa
kramentu, 4 vai. popiet, įvyko 
šv. Alfonso lietuvių parapijos 
altoriaus riterių draugijos na
rių iškilmingas įrašymas ir į- 
vilktuvės. Tokia draugija pirmą
kartą suorganizuota šioje pa- rį suorganizavo neseniai iš An- 
rapijoje. Jos tikslas — ugdyti glijos atvykęs aktorius Jonas 
tarnautojų prie altoriaus di- Kazlauskas, jau pradėję savo 
desnę meilę Jėzui Svč. Sakra- darbą. Ratelį sudaro jauni dra- 
mente. mos mėgėjai Reikia tikėtis, kad

Los Angeles.

Balsavimas baigsis vasario 1

Priimtoji balsavimo tvarka 
numato balsavimo formalumus. 
Visi tie nuostatai bus atspaus
dinti su balsavimo lapu, ku
ris balsuotojam numatyta iš
siuntinėti per ateinančias 4-5 
savaites. Balsavimo paskutinė 
data nustatyta 1962 vasario 1 
d. Kieno siunčiamojo voko paš
to antspaudas bus vėlesnės da
tos, to balsavimas nebus už
skaitytas.

Stasys Barzdukas, Petras Bal
čiūnas, Vladas Braziulis, Ed
vardas Karnėnas, Viktoras 
Mairūnas, Algirdas Nasvytis, 
Antanina Puškoriūtė, Julius 
Staniškis, Pijus J. Žiūrys

Clevelande,
1961 lapkričio 8 __

PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI 

Dividendai apskaičiuojami 
daugiau - (3%%

31/2%
PER 1----

33%
į PER METUS

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar tetefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

Eastern Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

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

Ptrmad. vakarais nuo 5 iki 8 v.
PResident 3-7000 

IN NASSAU COUNTY 
MASSAPEQUA OFFICE:

HICKSVILLE ROAD and JERUSALEM AVENUE

vių 154 postas. Kaip ir kiek
vienais metais, taip ir šiemet 
lapkričio 19, sekmadienį. 8:30 
vai. postas dalyvauja mišiose 
šv. Alfonso bažnyčioje ir kvie
čia visus lietuvius padėkoti Die
vui už visas malones, kuriomis 
džiaugiamės šiame krašte, ir iš
prašyti naujų malonių. Mišias 
aukoja posto kapelionas kųn. 
A. Dranginis.

sako visus pamokslus. Novenos 
pamaldos vyksta keturis kartus 

įteiktas draugijos ženklas ir liu- per dieną. Pasibaigs lapkričio 
dijimas. 21.

Iškilmės užbaigtos vaišėmis, ■ Sodalietės lapkričio 18 ruošia 
kurias suruošė parapijos klebo- šokių vakara. Taip pat bus ga- _ ... ....
— —r f _ Padėkos dieną iškilmingos 

mišios šv. Alfonso bažnyčioje 
bus 10 v. Kunigai kviečia da
lyvauti tose mišiose ir padėkot 
Dievui už visas suteiktas malo
nes ir prašyti kad ir toliau lai
mintų

nas mokyklos svetainėje. Visi įima laimėti įvairių dovanų. Pel- 
altoriaus riterių draugijos na- nac skiriamas bažnyčios atnau- 
riai dėkingi klebonui už jo rū- jinimoi 
pešti jų dvasiniais reikalais ir
materialine globa. "Grįžimo prie Dievo" fBack

To God) programą suorganiza
vo Amerikos Legijono organi
zacija. Joje dalyvauja ir lietu-

Parapijos klebonas prel L. artimoje ateityje turėsime pro- 
J. Mendelis savo pamoksle pri- S05 pasidžiaugti jų talentais, 
minė, kad priklausyti šiai drau- Linkime jiems sėkmės, 
gijai yra didelė privilegija ir 
garbė, lygi garbei senųjų am
žių riterių, kurie kovojo už Ka
talikų Bažnyčios teises. Alto
riaus •riterių draugijos nariai 
turi pasižymėti gyvu tikėjimu, 
būti garbingi savo pareigose ir 
mandagūs elgesyje. Prel. I*J. 
Mendels, asistuojamas kun. K. 
Pugevičiaus ir kun. A. Drangi
nio, altoriaus riterių draugijos 
nariams įteikė bažnytinius ru-

Parapijos vakarienė įvyko lap
kričio 12. Visiem darbam va
dovavo parapijos kunigai ir šv. 
Vardo draugija. Seimininkės 
pagamino daug gardžių valgių. 
Senieji ir jaunieji praleido gra
žiai laiką. Po vakarienės buvo 
šokiai, kuriems grojo J. Leke- 
vičiaus orkestras.

NORĖČIAU t? vidurinį kalakute Padtkos dienai.

baritonas, prieš dvi savaites 
dainavo Lindeno, N. J., miesto 
100 metų minėjime ir Drago- 
navičiaus lietuvių radijo kon
certe Hartford, Conn. Sį šešta
dienį dainuos Philadelphijoje, 
vyčių 20 metų sukakties kon
certe, o lapkričio 26 — Water- 
bury, komp. A Aleksio para
pijos choro koncerte.

— Retai pasitaiko proga do
lerio vertės knygą pirkti tik už 
10 centų. Pasinaudokite meti
niu Gabijos knygų išpardavimu, 
kai knygos atpigintos 
proc. Sąrašų prašykite 
Gabija, 87-85, 95 St., 
haven 21, N. Y.

MALONUS DARBININKO

Jūs tikriausiai norite, kad 
DARBININKAS Jus lankyty 
1962 metais. Tad nepamirš-

ginti už 1961 metus, padary
kite tai tuojau. Nysdami pi-

Naujiem skaitytojam užsa*

riems metams naujiems skai
tytojams 5 doL Naujai užsi
sakiusiems DARBININKĄ, ad 
ministracija prisiys ir 1962

Rašykite: DARBININKAS.

lyn, 21, N. Y.
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INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800

U B L I C
PETRO LISAUSKO

Brooklyn 11, N. T322 Union Avė.

KIRST AR NEKIRST? Ed. Staknys žaidžia šachmatais Nuotr. V. Maže
lio.

Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

Richmond HiU 18, N. Y. J

<

S & G MEAT MARKET 
buvusi

—........  r—........... _■--------
Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

PL 4-1165

ANTANAS VAITKUS, vedijM 
Papigintomis kalnotois priimam* ntntnniu 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders spedal price for Weddings and Parties 
M* Gnu* Street, Brufcty 11. N. Y. — TSL StagZ S-43

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas .
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, Rusi rinkimam ir kitiem pobūviam

64-09

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms , ir pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

BROOKLYN 6, N. Y.36-38-40 STAGG ST.

Telefonas: STagg 2-5938

WiTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y.

Tel. EVergreen 2-6440

kloms pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvlnlal 
pietO*. Pirmos ritele* Ite- 
tuvtekaa maistas prieina
momis kainomis.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. E1CHMGND HILI* N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

sunkai su apgailestavimu pra

Salys rašo, kad jis ir kiti Mont- 
reaho vyrai negalės atvykti. 
Tą patį rašo Ant. Sirutis ir J. 
Budrys apie Toronto Vyties

masi, kad Povilas Vaitonis, pa
ti stiprioji lietuvių šachmatų

TaL: APplafta 7-M4S Bar. V. ZBLBNIS

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BBOOKLYN 8, M. Y.

NAUDOKUtS PROGA!
• Fedder* (geriausio* rūttea) oro utantuvL taniau mano katDM

23 točų televizijoms. M stereo HI-FI

Nemokomai dovanos «u kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI b0l vokiikų aparatų taisomas atitekamas RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien 4H 7 vai. vak.; penktad. Ud 9 vai vak

Clevelande. Vaitonis dukart 
buvo Kanados čempionu, tad 
jo dalyvavimas labai pratur
tintų ir sustiprintų šias lietu
vių p-bes. Iš Chicagos vyksta 
meisteris Povilas Tautvaišas, 

, daugiausia laimėjimų pelnijęs 
JAV-se. Jis puošėsi Bostono, 
Chicagos, Illinois, Trans-Mis- 
sissippi ir Indianos valstybės 
meisterio titulais. Draug su 
juo atvyks ekspertai Aleks. 
Zujus, V. Palčiauskas, K. Jan
kauskas, P. Šalkauskas ir kt. 
Bostoniškius atstovaus buvęs 
Bostono meisteris Ged. Švei
kauskas su kitais, įskaitant 16 
-mečius jaunuolius. Detroitas 
greičiausia bus vieno K. Škė
mos, buv. Bostono ir dabar Mi- 
chigano valstybės meisterio, 
atstovaujamas.

Illinois p-bės, kuriose daly
vavo 76 žaidikai, įskaitant 3 
meisterius: pernykštį-laimėto
ją Povilą Tautvaišą, latvį J. 
Tums yir Fischheimerį, ir 13 
ekspertų. P-bes laimėjo Ange
lo Sandrin, surinkęs 7 y* taško 
iš 8 galimų. 2. Fischheimer 7 
tš. Toliau seka net šešiese, su
korę po 6 tš.; jų skaičiuje P. 
Tautvaišas, latvis J. Tums, P. 
Šalkauskas ir kt. Čia itin iš- 
keltinas Prano Šalkausko pa
siekimas. Jis sudorojo porą 
stiprių Chicagos ekspertų — 
Leopoldi ir šameckį.

Boston S. Globė, lapkričio 
12, mini Bostono tarpklubinių 
rungtynių pasekmes. Harvar
das vedąs* prieš Lietuvius 21/?:

gygp

LAK : College Point 0:3 (0:2)
Nelaimingas savaitgalis mūsų 

futbolininkam pirmenybių rung 
tynėse. Šeštadienį mažučiai pra
laimėjo čekoslovakam 0:3, jau
nučiai 0:5. Sekmadienį rezer
vinėj! _

-ii Pat knto; ^kąip k pirmoji
IVž, tačiau Kazio Merkio tvir- komanda. F v
tinimu atidėtos partijos taš
kas nedvejotinas Lietuvių klu
bo naudai.

šį penktadienį, lapkričio 17 
d. pas lietuvius į So. Bostono 
L.P.D-jos klubą atvyksta Syl- 
vania - Lincoln komanda su N. 
Anglijos ir Bostono meisteriu 
John Curdo ant pirmos lentos. 
Globė mano, kad Sylvania gali 
būti grėsmė dėl pirmos vietos 
šių metų Bostono p-bėse.

Mūsų i ji šį karta turė-
jo sudėties sunkumų. Ypač pa
sigesta puolimo. LAK žaidė to
kios sudėties: Czere; Vainius, 
Henshaw I; Margaitis, Rėmė 
za n, Mizara; Kerekes, Hen- 
shaW H, Remėza I, Nemickas 
m, Bagdžiūnas (Kaušyla).

College Pointas pasirodė tu
rįs tvirtą ir greitą komandą. 
Ir LAK visą rungtynių laika ne
prarado kovos dvasios. Gynime

WATEBBURY, CONN.
jos mišrus choras ir kvartetas. 
Vadovauja muz. A. Aleksis. Bus 
dar solistės, šokėjai. Po kon
certo veiks bufetas ir bus šo
kiai. Su svečiais dar atvyks 
prof. J. Žilevičius ir Jokūbas 
Stukas.

Pelnas skiriamas parapijos

Parapijos koncertas

Šiomis dienomis parapijos 
klebonas kun. E. Gradeckas iš
siuntinėjo parapiečiam laišką, 
kviesdamas visus dalyvauti pa
rapijos koncerte, kuris bus lap
kričio 26, sekmadienį, 4 vai. 
popiet šv. Juozapo salėje.

Programoje dalyvauja solis- naujo vienuolyno statybos fon- 
tas Liudas Stukas, baritonas, 
jam akomponuoja Algirdas Ka- 
čanauskas. Abu iš New Jersey. 
Pasirodys šv. Juozapo parapi-

dui. Visi kviečiami kuo gausiau 
dalyvauti šiame puikiame kon
certe.

Marcelė Andrikytė

Brangiam Vienybės Redaktoriui

JUOZUI TYSLIAVAI

staiga mirus, žmoną Valeriją, sūnų Juozą ir artimuosius 
užjaučiame ir kartu liūdime ” .

LB New Yorko Apygardos 
ir Cypress HiUs Apylinkės

Vienybės redaktoriui ir Lietuvių Rašytojų draugijos 
pirmininkui

JUOZUI TYSLIAVAI

mirus, jo žmoną Valeriją ir sūnų Juozą nuoširdžiai už
jaučia

LIETUVOS LAISVES KOMITETAS

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
ŠVENČIŲ PROGA

sudarė specialius papigintus vertingus 
SIUNTINIUS

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

JONĄ DAUGIRDĄ
337 Union Avė. o Brooklyn 11, N. Y. e TeL EV 7-4940

Reikalaukite medžiagų pavyzdžių

narsiai kovėsi Henshaw I. Puo
lime, gaila, Remėža I buvo vie
nintelis, be talkininkų, nes Hen- 
shaw II laikėsi daugiau užpaka
lyje. Kitų puolikų kaip ir ne
būta. Paskutinėse sekundėse, be 
je, mūsiškiai neišnaudojo 11 
m baudinio, tad nepasiekė nė 
garbės įvarčio.

šeštadienį New Yorko fut
bolininkai žaidė Philadelphijo-

JURGIS J. JOKŪBAITIS,

V 7-..
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

R E P 
Liųuor Store, Ine,

TeL: EV 7-2089

Manager

jšį savaitgalį mūsų seniorų 
komandos rungtynių neturi. 
Žaidžia šeštadienį mažučiai 2 
vai. su Gottschee, o jaunučiai 
su ukrainiečiais 3 vai. Abejos 
rungtynės įvyks Brennan Field, 
Middle Village L. L
šeštadienį sportininkų balius

Šį šeštadienį Lietuvių Atle
tų Klubo sportininkai turi ru
dens balių — šokius. Naujoje 
salėje šis vakaras turėtų būti 
ne tik jaunimo dėmesio cent
re. Tokie vakarai visados turi. 
pasisekimo. (Plačiau — skelbi
me 8 pusi.). Atletas

ROMAN FUNERAL CHAPEL

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 Mt. Vernon St

POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

PL 4-6757

74 Providence Street 
WORCESTEB, MAS8

YUcon 8-8310 
atidaryta iki vidurnakčio

George Kopping 
importuoti ir vietiniai skanėstai 

namie gamintos salotos 
šviežia, rūkyta žuvis

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

Didžiausias pasirinkimas 
New Yorke

VOKIŠKŲ Hi-Fi
GRUNDIG • BLAUPUNKT
SABA • TELEFUNKEN
Vokiečių meistrų patarnavi
mas. Atidarą nuo 9:30 ryto 
iki 7 vai. vaR. e Mūsų įstai
goje nemokamai gausit trum-

German Hi-R Center 
1574 3rd Avenue (88 Street) 

AT 9-66O9

WILLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 - 14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.
Tel: HIckory 1-5220

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimų

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
TeL: BA 9-2242 — 9-9336

Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD. Conn.

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS CHICAGOJE 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue — Tel YA 7-1741-2 

4330-34 South Cafifomia Avė. — Tel. LA 3-0440 - 9852 

Ambulonce patomauima* dienų ir naktį

Laidotuvių Direktoriai 

MAŽEIMYANS 
<84s sa wnrm Avt.


