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Turim siekti atoslūgio, neturim silpninti budėjimo

EUROPOS BALSAS DĖL ATOSLŪGIO
Pagal jį atrodo, lyg Vakarai mjgsta dialogą, kuriame 
jie neklausinėja, tik atsakinėja kiekvienas už save — 
taip-ne, taip-ne

Prezidentas Maino universi
tete kalbėjo, kad atominė su
tartis, Kubos sprendimas ir ki
ti politiniai klausimai yra ne
vienodai vertinami/ Skirtingai 
prie jų priėjo kaip tik tuo pat 
metu kaip ir prezidentas Ray-

Maskvai, jis mano, sutartis da
vė didelių pirmenybių: sustip
rino Maskvos poziciją prieš Ki
nijos komunistus. Amerikai — 
patenkino prezidento Kenne- 
dy jau nuo 1961 siekiamą ato
minių bandymų draudimo su-

Ku naujo politikoje? Naujų 
įvykių, varančių politinę akci
ją pirmyn, šiuo tarpu nežymu. 
Tad yra laiko atkreipti akis į 
tuos dėsnius, kuriais siekia va
dovautis šiuo metu Amerikos 
politika santykiuose su sovie
tais. Juos išdėstė prezidentas 
Kennedy spalio 19 Maine uni
versitete.
Ar santykiai' su Sovietais kin
ta?

Prieš metus buvo pavojus, 
kad didžiausios karinės galybės

Prezidentas: ko ir kaip Amerika siekia santykiuose su Sovietais. Tę pat svarsto 
europiečiai, žiūrėdami, ar Vakarai turi savo bendrus politinius siekimus

mond Aron, prancūzų įžymus 
politinis vertintojas ir Sorbonos 
universiteto vienas iš labiausiai 
garsinamų profesorių (France- 
Ameriųue spalio 20).

susirems dėl Kubos. Nors Ku
bos sprendimas dabar tebėra 
skirtingai vertinamas, tačiau 
karo išvengta. Nuo to laiko 
santykiai su Sovietais yra nuo
latiniame kitime — rodosi vis 
nauji vilties spinduliai, tačiau 
tebegyvenama karo šešėlyje.

Protestai prieš sovietinį konsulatą
Chicagos Lietuvių Taryba 

i spalio 20 Jaunimo Centro na
muose sukvietė organizacijų at
stovų konferenciją. Konferen
cija priėmė rezoliucijas prezi
dentui ir valstybės sekretoriui, 
kad Chicagoje nebūty leista 
steigti sovietinio konsulato, 
kurio tikslas šnipinėti ir kiršin
ti čia gyvenančias tautybes;

Kas kliudo santykius išlyginti?
Kai kurios sudarytos sutar

tys pakeitė atmosferą, bet at
mosferos pakeitimas nereiškia 
atsisakius nuo siekimų. Tebė
ra plačios konfliktų sritys — 
nuo Berlyno iki Kubos ir pie
tų Azijos. Jungtinės Valstybės 
ir Sovietų Sąjunga taip pat tu
ri skirtingą supratimą apie pa
saulį, jo laisvę ir ateitį, visai 
skirtingą supratimą apie vadi-

taip pat kad nebūty pradėtos 
darybos dėl nepuolimo sutar
ties, kol Soviety Sąjunga ne
grąžins pilnos laisvės h* nepri
klausomybės Lietuvai ir kitom 
pavergtom tautom ir negrąžins 
tūkstančių tų tautų tremtinių, 
išvežtų į sovietų vergijos dar
bų stovyklas.

Kuba bombardavo Amerikos laivą
Kubos lėktuvai, keturi ar 

penki, spalio 22 apšaudė rake
tom ir kulkosvydžiais Ameri
kos prekinį laivą, kuris buvo 
per 13 mylių nuo Kubos kran
tų. Laivo įgulos žmonės nesu-

* žeisti, bet nuostolių padaryta 
daug, nes sukeltas gaisras, ku
rį užgesinti truko tris valandas nės blokados Kubai nenuims.

Laivas buvo pakliuvęs į sritį, 
kurioje Kubos pasienio sargy
ba kovėsi su Kubos egzilais, 
mėginusiais išsikelti į krantą.

— Valstybėj departamentas 
spalio 23 pranešė.fcad laivo 
užpuolimą prie Kubos tebeti- 
ria. Paskelbė taip pat, kad ūki-

— Valstybės sek r. Rusk už
tikrino Vokietijos vyriausybę, 
.kad Amerika savo kariuomenės 
Vokietijoje nemažins. Vokieti
joje kilo nerimas, kai buvęs 
prezidentas Eisenhoweris pasiū
lė Amerikos kariuomenę Euro
poje mažinti ir kai apsaug 
sekr. pav. Gilpatrick paaiškin 
kad dabartinis ištisos divizij 
permetimas iš Texas į Vokie 
ją rodo, jog nėra reikalo k 
riuomenę laikyti Europoje, 
galima kiekvienu metu nug 
benti ir iš Amerikos.

— Prezidentas Kennedy 1 
rėsi su pozicijos ir opozicijos • 
dais dėl pilietinių teisių įstal 
mo. Prezidentas sutinka, kad . 
būtų švelnesnis, bet kad t 
būtų Kongreso priimtai Pa 
tarime projekto likimas neiša 
kėjo.

namus /išlaisvinimo karus ir kliūčių. Bet jame mes neturi- 
subversijos vartojimą. Ir kol me praleisti progų, kurios gali 
šie skirtumai yra, jie apriboja 
galimybes susitarti.
Kokiu argumentu veikiame So
vietus?

Visuose pasitarimuose mes 
siekiame įtikinti Sovietų vadus, 
kad jiem yra pavojinga įsivel
ti į tiesioginę ar netiesioginę 
agresiją; neverta jiem stengtis 
primesti savo valią ir sistemą 
kitom to nenorinčiom tautom ir 
naudinga, kaip ir visam pasau
liui, prisidėti prie taikos išlaiky
mo ir stiprinimo.
Kokiu argumentu vadovauja
mės patys?

Kelias į taiką ilgas ir pilnas

būti mums naudingos. Prezi
dento manymu, naudinga buvo 
atominė sutartis. Naudinga e- 
anti prekyba kviečiais. Naudin
gas siekiamas nusiginklavimas. 
Naudingas bendras erdvių ty
rinėjimas.
šaltajame kare pertrauka dar 

nėra taika. Jungtinės Valsty
bės siekia atoslūgio, bet netu
ri silpninti savo budėjimo. Tu
rime išnaudoti kiekvieną kelią 
taikai, būdami pasirengę karui. 
Visada aiškiai pareiškiame no
rą kalbėtis, jei kalba pagelbs
ti, ir pasiryžimą kautis, jei kau
tis turime.

Kas nustatinėja politinį klima-

Aronas kalba, kad tarptauti
nių santykių klimatą šiandien 
kaip ir vakar, taigi ir dabarti
ni atoslūgį, lemia Maskvos žmo
nės. Ir tik jie. Kai jie nori atos
lūgio — visada jį gauna, nes va
kariečiai nepajėgia atsisakyti 
nuo dialogo, nors ir žino, kad 
Chruščiovo nuoširdumas yra 
klastingas. Ir šiandieninis atos
lūgis yra Sovietų padaras Mask
vos susitarime, ta vadinama 
Maskvos dvasia.
Kam atoslūgis naudingas ir 
kam ne:'

Kitaip Aronas galvoja dėl 
Maskvos sutarties naudingumo.

PO TITO DEBIUTO:
Jugoslavijos Titą priimdama,

Amerikos vyriausybė pasirodė 
korektiška, vaišinga, bet ir san
tūri — vidaus politikos sume
timais. Tito vyriausybė priešin
gai: ėmė švaistytis protestais 
valstybės departamentui ir kal- 

t tinimais apskritai Amerikos vy
riausybei: paskelbė, kad atšau
kia priėmimą, kuris turėjo bū- .... -a-r
ti ketvirtadienį, ir į kurį buvo , v
prikviesta 1,300 asmenų, nes..
Amerikos vyriausybė nepasirū- 
pinosi užtenkamu saugumu.

Kodėl prabilo apie saugumą? ■k,- M-
— Nes Titas visur buvo sutik- 
tas su piketais, o pirmadienio 
vakarą, spalio 21, policija su- 
laikė du jugoslavus Waldorf As- - ■ ..
tona viešbučio aukšte, kuname TIU18 js kal€jimo> net vykdamas , A. 
gyveno Titas. Jie pasisakė no- meriką. Komunistas Djilas drįso kri- 
rėję kreiptis į Titą dėl savo ar- ūtouoti komunistinį režimą, išauginu

sį Unaujgja klasę”.

įgrota plokštei* 
lavimą. tai kam ėmė ginklus 
Amerikos; jei atmetė jėgos v; 
tojimą klausimam spręsti, ks 
jėgos būdu sulikvidavo šimt 
tūkstančių savo piliečių.

Kai po kalbos J. Tautose I 
respondentas paklausė apie I 
įėjime laikomą Djilas, tai 
tas atkirto, jog tai vidaus r 
kalas, ir nesuprantąs, kaip 
kis klausimas galįs būti kel 
mas. — Tito ištarti žodžiai i 
liko įspūdį, lyg per J. Tautas ir 
per Ameriką būtų perbėgęs 
Chruščiovo šešėlis. Spaudoje, 
laiškuose, daugelis atkreipė dė
mesį į skirtingą priėmimą A- 
merikoje komunisto Tito ir su 
komunistais kovojančios Mada-

GARBĖS DAKTARAS J. F. KENNEDY, pagerbtas Maine universiteto, lydimas prezidento Lloyd H. Elliot

tartį. Bet ji pagilino Vakarų ski
limą. Ypačiai tarp Amerikos ir 
Prancūzijos. Ji parengė klima
tą status quo padėčiai pripažin
ti; jeigu Washingtonas, Londo
nas, Paryžius su tuo gali sutik
ti' be didelio skausmo, tai Šis 
klimatas labiausiai gresia Vo
kietijos interesui ir ją išskiria 
iš sąjungininkų politinių sieki
mų.
Ar Vakarai turi savo politiką:

Aronas specialiai sustoja prie 
Vakarų politikos. Esą nuo 1946 
ji tebėra paremta dviem prie
laidom .Viena — negali būti 
pripažinta rytų Europos padėtis 
ir Vokietijos padalinimas, nes 
jie turi turėti taip pat laisvę ap
sispręsti. Antra — atkrinta ga
limybė pavartoti jėgos priemo
nę esamai padėčiai pakeisti. 
Juo toliau, juo labiau šios prie
laidos ima viena kitai priešin
tis. Nuo 1956, kada Vakarai su- 
jasavo Vengrijos sukilime, pir- 
noji prielaida daros vis sun
kiau ir sunkiau išlaikoma. Da- 
jartiniu metu Vakaruose vy- 
auja dvejopos nuomonės, ar
ia, kaip Aronas sako, mokyk- 
os. Londone galvojama, kad į- 
ampą duoda Vokietijos sieki- 
nai. Juo labiau jie pabrėžiami, 
tampa daros jau karinė, ir So
vietai sunkiau palenkiami į Vo
kietijos sujungimą. Nuolaidu
mas, išeitų, daugiau turėtų lai
mėti: Kita Arųrro minima mo
kykla esanti tų, kurie atoslū
giui priešinasi, laiko jį Vokieti
jos sujungimo išdavimu, tebe
galvodami, kad sujungimo gali
mybė ateis ateityje; jie prieši
nasi ir tokiom priemonėm kaip 
stebėtojai abiejose pu s ė s e, 
nes tai veda i padėties įamžini-

atoslūgį priimti tik pasy-

PRIEŠ RINKIMUS: Nixono nenori, Rockefelleris netinka
Spauda skelbia respublikonų 

įvairių organizacijų pareiški
mus, kad jos nenorinčios Nixo- 
no tarp kandidatų į preziden
tus.

H. Tribūne plačiai skelbė 
pasisakymus iš katalikų The 
Sign žurnalo, leidžiamo pasio- 
nistų. kad Rockefelleris turįs

Ūmųjų paleidimo iš kalėjimų. 
Vieno tėvus Titas, buvo nužu
dęs 1945. Žudikas išsigando sa
vo aukų. Norėdamas jas nuslėp
ti nuo Amerikos visuomenės, 
mėgino nukreipti akis į kaltini
mą Amerikos vyriausybei dėl 
nesaugumo. Aliarme dėl saugu
mo išryškėjo, kaip diktatoriai 
yra bailūs laisvame krašte. Ma
noma, kad influenza buvo pri
dengta ir Tito baimė nuvykti

• į Kaliforniją.

bloką, tai šis 
yra garantija 
ir pačios Ju-

sakmiai Atlanto 
blokas kaip tik 
taikai, garantija 
goslavijos saugumui. Neigiamai
įvertino ir Tito aliarmą dėl 
nesaugumo.

H. Tribūne vedamajame iš 
karto pasmerkė: prezidentas Ti
tas savo siūlymą (koegzistenci
jos reikalui viršūnių konferen
ciją) paskelbė netinkamu laiku, 
netinkamoj vietoj ir ne tiem

kalboje J. Tautose. Nors karto
jo joje tik Chruščiovo išminti, 

/'bet A. Stevensonas iš manda
gumo gyrė, ir N. Y. Times ve
damajame sakė, kad tai buvu
si “sveikintina ir konstruktyvi 
kalba”. Tačiau po pirmo kom
plimento Times -tuojau pastebė
jo: tai, ką Titas siūlė, jau yra 
J. Ta uty chartojo. Laikraštis 
perėjo ir į ofenzyvą: girdi, jei 
Titas kalbėjo už apsisprendimo

kėjo tai paskelbti Maskvoje, 
nes tai Chruščiovo siūlymas ir 
tegul Titas grąžina jį Chruščio
vui, kad jis parodytų darbais, 
jog savo skelbiama koegzisten
cija ūki.

Chruščiovo mintys, perėju
sios per Tito lūpas, pasirodė 
aiškiai vaidmainingos: jei Ti
tas kalbėjo apie reikalą sugy
venti skirtingų socialinių nu-

principą, tai nepasakė, ar jį tai* sistatymų valstybėm, tai kodėl 
ko ir Vokietijai bei ryty Euro* jis neleidžia sugyventi savo vaL

PRALAIMEJUSIEJI: Reginald Maudling. nitvartogi AngHjea 6kf, lordas Hailshan, buvęs 
mokslo m misteri* ir lordų rūmų vadas, Rab Butlerto, nūn.* pirmininko pavaduotojas. Visi

TARP MASKVOS IR KINIJOS

zidentus. “Nutraukti po 31 me
tų moterystę ir vesti divorsuo- 
tą keturių mažų vaikų motiną 
ir tada prisistatyti amerikie
čiam kaip garbingam su charak
teriu vyrui, kuris siūlosi ameri
kiečiam vadovauti — tai jau 
perdaug“, čia pat skelbiami ir 
Rockefellerio šalininkų argu
mentai: girdi, ji priėmė ir po
piežius. su Rockefellerienė nu
sifotografavęs pats kardinolas 
Spellmanas ... Tokie argumen
tai išduoda; kam Rockefelleriui 
buvo reikalingi teki vizitai ir 
paveikslai.

KUR SOVIETAI NENORI PRA
LENKTI AMERIKOS

Aronas mano, kad nei vie
na nei antra kryptis neveda į 
Vokietijos sujungimą, o žmo
nės. kurie oficialiai apie sujun
gimą kalba, galvoja visai ką ki
ta. Vokiečiai tikisi, kad išti
kimiau laikydamiesi Amerikos 
politikos, bus artimesni savo 
politiniam siekimui. Kai Rusk, 
Home, Gromyko kalbėjosi dėl 
Vokietijos, tai prancūzai suda
rinėjo tarp vokiečių opiniją, 
kad europinė politika, mažiau 
priklausoma nuo Washingtono, 
duotų geresnes perspektyvas 
Vokietijos siekimam.

Aronas padaro vieną išvada, 
kuria siekia atstatyti Vakarų 
politinę vienybę. Būtent: užuot 
vieni kitus kaltinę noru susi
prasti su įvykdytu faktu, geriau 
padarytų ieškodami būdų susi
daryti sąlygas, kuriose atoslū
gis duotų geriausių vaisių; kam 
kalbėtis, sako, jei žinia, kad pa
sikalbėjimai bus be vaisių; ar 
Amerikos diplomatija negeriau 
padarytų, jei aiškiai pareikštų, 
jog įtampa neišnyks, kol ne
bus pašalintos įtampos priežas-

vandens 1.2 bil. galonų. O re
zervuaruose yra tik 31.4 proc. 
kiek juose gali tilpti. Reikia 
sutaupyti vandens 25 proc.

— Soviety kom. partija spa
lio 23 paskelbė atsišaukimą į 
pasaulio komunistus, kad prie
šintųsi Kinijos komunistų 

mao-
mą v siūlė, naikinti blokus, į- žmonėm; jei pasmerkė apsigink-

MASKVA TAUPO DUONĄ, 
NEW YORKAS VANDENĮ

New Yorko majoras Wagne- 
ris paragino gyventojus taupy
ti vandenį: neplauti indų tekan
čiu vandeniu, neleisti vandens 
tekėti skutantis, nevėsinti te
kančio vandens srove kūdikiui 
pieno bonkelės ir pan. Per norui leninizmą pakeisti 
dieną New Yorkas suvartoja izmu”.

Kinijos komunistai spaudoje 
ir per radiją skelbia, kad Churš- 
čiovas v’kdo baltųjų rasizmą 
ir neokolonizmą. O Maskva 
skelbia, kad Kinijos komunis
tai vykdo asmenybės kultą, gar
bindami Mao Tsetungą kaip 
Staliną.

J. Tautose spalio 22 Sovietai 
siūlė panarinti J. Tautų nuta
rimą. kad vienam kraštui nebū- — Vokietijos ir Berlyno pa
tų leista mokėti daugiau J. Tau- * "
tom kaip 30 procentų. Sovietai 
siūlė, kad Amerika mokėtų turi..ta‘p Pat'j? Prisiimti pasy- 
bent 44 proc. Dabar Amerika v,ai • 
sumoka 32.02 proc. O Sovietai 
specialiom operacijom visai ne
moka.

dalinimas. "Vakarai neturi at
sisakyti nuo atoslūgio, bet ne-

— Lordas Home jau atsisakė 
nuo lordo titulo ir virto tik pi
liečiu. kuris vadinsis Sir Alec 
Douglas Home.

Esą 65 kraštų komunistai pa
reiškė ištikimybę Maskvai. 21 
Kinijos komunistam.

Kiek skiriasi šis europinis 
balsas nuo amerikinio, skelbia
mo šio puslapio kitoj vietoj, 
matys skaitytojas. Bet jis ma
tys taip pat, kaip šitas euro
pinis autoritetas sumenkino Va
karų sąlygas atoslūgiui įvykdy
ti — kalba jau tik apie Vokie-
tiją ir Berlyną.



vo užsienių politika Šiuo

doros dėžę, kurtoje yra 
mumai jo komunistinei imper 
jai.

Šiandien Chruščiovas to si-

Ant parako statines
Nixonas kalba klausiniu, dėl kurio kiti nori tylos

Richard Nixon daugiausia 
šiuo metu kalba ir rašo, kad A- 
merikos užsienio politikoje 
būtų suaktualintas pavergtų 
tautų klausimas. Gal būt, jis tai 
daro rinkimų sumetimais. Gal 
norėdamas prikišti Kennedy 
vyriausybei, kad ji nieko pa
vergtųjų klausimu nedaro. Gal 
norėdamas patraukti sau ir sa
vo partijai palankumą paverg
tųjų tautų ir jų bičiulių Amą 
rikoje būrimuose rinkimuose. ^ žino, kad rytų Europos tautos

Nesigilinant į sumetimus, dėl 
kurių Nixonas kalba apie pa
vergtuosius, dėmesį patraukia 
betgi jo keliami faktai bei sam
protavimai apie pavergtų' tautų 
rolę šio meto tarptautinėje pa 
litikoje, konkrečiai santykiuose 
tarp Maskvos ir Washmgtono.
PAVERGTIEJI IR MASKVA
Reikia pavergimą antspauduoti

Aš mačiau — rašo Nixonas 
Saturday Evening Post — kaip 
Chruščiovas aštriai reagavo į 
1959 Kongreso paskelbtą Pa
vergtų Tautų Savaitės rezoliu
ciją, kurioje laisvieji buvo ragi
nami melstis už pavergtų tau
tų išlaisvinimą. Kildamas iš kė
dės, sovietinis diktatorius tren
kė į stilą ir šaukė: “Ši reza 
liucija dvokia!” Paskui jis var
tojo tokius žodžius, kad Oleg

■ ; - • v •: * '

DARBININKAS 1963 m., spalio 25 L iw. 71,
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IR lUiMRNŲ FftĖKYĖA 
DIDELIS PASmiNKIMAS AUDINIŲ

■ vyrą Ir motorų upifaimtoin, mikltoMr ir kt
Trojanovskis juos versdamas 
raudonavo.

Nes Chruščiovas žino —kal
ba Nixonas —, kad jis sėdi ant 
parako statinės. Jis žino, kad 
didžioji dauguma gyventojų ry
tų Vokietijoje, Vengrijoje, Ce- kia derybom dėl nepuolimo su- 
koslovakijoje, Lenkijoje, Bulga
rijoje ir Rumunijoje neapken
čia savo, komunistinių vyriau
sybių ir prieš jas sukiltų, jei 
tartųsi turį vilties laimėti. Jis

■ Mes ptdidtotonB patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti ktijentam. Prašome užeiti ir paatiūrėti!

neapkenčia Rusijos imperializ
mo ir jo bijo. Jis žino, kad mi
lijonai anapus uždangos palik
tų savo namus ir eitų į laisvąją 
Europą ar Jungtines Valstybes, 
jei jįem tai leistų jų valdovai. 
Ir jis žino, kad nors Jungtinės 
Valstybės supasavo, neduoda
mos paramos 1956 Vengrijos 
revoliucijai, betgi pavergtų tau
tų žmonės tebelaiko Ameriką 
savo pagrindine viltimi laisvei 
atgauti.

štai dėl ko nelemtoji Berly
no siena stovi kaip jaudinantis 
sovietinės baimės ir pralaimė
jimo simbolis. Kaip minų lau
kai, sargybų bokštai ir spygliuo
tos vielos Vengrijos pasieniu, 
taip Berlyno siena turi sulaiky
ti ne priešo įsiveržimą, bet su
laikyti gyventojų išbėgimą. Ne
nuostabu dėl to, jei Chruščia

tarties tarp Nato valstybių ii 
Varšuvos komunistinio pakte 
grupės. Sutartis jam turėtų due 
ti kaip tik tai, ko jis nori 
kad Vakarai pripažintų ryti 
Europos komunistinio režime 
teisėtumą ir pastovumą.

0 ką Amerika į tai?
AMERIKA IR PAVERGTIEJI:
Reikėjo apie juos tylėti vardan

DABAR JOS GAL ITE APLANKYTI savo artimuoeius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijom rašy- 
kite/skambtnkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

(v.) ir Bernare! Nursmen

LIETUVOJE

LEONARDAS VALIUKAS su estais Ame 
(d.) Nuotr. L. Kančausko.

Nixono teigimu, derantis dėl 
atominių bandymų draudimo ’ 
sutarties ir įtampos atoslū^o - 
buvo Amerikos pusėje kelia
mas argumentas, kad reikia at
leisti spaudimą tais klausimais, 
kuriem Chruščiovas yra ypatin
gai jautrus, kaip, sakysim, ry
tų Europos pavergtieji kraštai, 
komunistų dominavimas Kuba 
je. Amerikos vyriausybė dėl to 
turėjusi pritilti apie pavergtua 
sius. Vienas Amerikos užsie
nio politikos patarėjas Europa 
je Nixonui pasakęs: “Jei Ken- 
nedy vyriausybė nebūtų nu- 
blukdžiusi šiais metais Paverg
tų Tautų Savaitės rezoliucijos, 
Chruščiovas vargiai būtų suti
kęs pasirašyti atominių bandy
mų draudimą.”

šitokį pareiškimai padeda su
prasti, kodėl Amerikos vyriau
sybė tokia santūri savo žodžiua 
se ir darbuose dėl pavergtos Eu
ropos, dėl jos kolonializmo; už 
tylą apie pavergtuosius ji galė-

’ labai platų Šnipų tinklą dele
gacijoje Jungtinėms Tautoms”.
O Chicagoje yra politiniai ir 
-kultūriniai lietuvių centrai, gau 
si4s-^kat(fe ^Įkybės. Per konsu
latą sovietą^ nori išplėsti lega
liai savo “bendradarbiavimą” 
tarp šių tautybių (Gal susiras 
ir daugiau Morkų! Red.). Dien
raštis dėl to ragina Altą, Bend
ruomenę k- kitas organizacijas 
rodyti iniciMyvos ir pasipriešin
ti naujam šnipinėjimo centrui, 
pridengtam konsulato iškaba.

Bendradarbiavimo dvasia 
muito neatstoja

Paveikaus bendradarbiavimo 
Amerikos komunistai nesusi
laukė iš Amerikos muitinės... 
Sandara spalio 11 informavo, 
kad “Chicagoje paleckiniai or
ganizavo importo
“Gintaras” ir pradėjo gabenti 
iš* Sovietų Sąjungos į šią šalį 
įvairias prekes, neva pagamin
tas Lietuvoje”. Tarp kitko jie 
užsakė“ dideli kieki cigarečių. 
Bet muitinė pareikalavo 1,700

esą dol. muito — toki muitai taika
mi importuojamos cigaretėm. 
Nors kaip paleckiniai kalbėjo 
apie bendradarbiavimo dvasią, 
muitinė nuo muito neatsisakė, 
ir paleckiniai tada atsisakė pa
siimti šimtinį iš muitinės.

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms j bet kurią
SSSR dalį......................................• . Licensed by V/O Vneshposilt.org

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------

SPAUDA

N IKONAS ir Nnconienč eina į Rytų Berlyną.

Bendradarbiavimo dvasioje ar be dvasios
Bendradarbiavimo dvasią vyk

dant tarp Amerikos’^Soyietų, 
Chicagoje numatomas steigti- 
Sovietų konsulatas, o Amerikos 
konsulatas Leningrade. Drau
gas spalio 15 vedamajame klau
sia, kam tas konsulatas reika
lingas kaip-tik Chicagoje, ne 
New Yorke. Atsako; “New Yor- 
■ke Sovietai ir taip ° turi savo

jo pirkti atominę sutartį.
Bet pirkimo—pardavimo 

tas dar nebaigtas
(bus daugiau)

jau esą 41. 
sutelktų į 7, 
seka, tikrina, 
reikia, ūkinio

41,000 ūkinio gyvenimo šnipų—aktyvistų
Pagal Chruščiovo direktyvas 

vykdyti kontrolę gamyboje Lie
tuvoje veikia “partinėš-valsty- 
binės kontrolės” komitetas. Sa 
vetskaja Litva pranešimu, to 
komiteto žinioje 
000 “aktyvistų”.
000 grupių. . Jie 
pranešinėja, kur
gyvenimo trūkumus, apsileidi-

T'^mus, nusikaltimus. Iš tų kont
rolierių pranešinėjimų. kuriuos 
skelbia Sovetskaja Litva, pati
nam, kokios rūšies yra tie ap- 

. sileidimai ar nusikaltimai.
Javę suėmimo punktez;

I. Rebik, “ 
nės kontrolės’ 
pektorius, paskelbė Maskvos

te pasirodė naujas vedėjas — 
Macijauskas. Javų grobimas ir 
gadinimas ir prie jo nesiliovė. 
Punktą jis tvarkė šeimyniškai 
— savo žmoną paskyrė buhal
teriu. savo pavaduotojo Matai
čio žmoną paskyrė sandėlio ve
dėja pavaduotoju, o apsaugos 
viršininko žmoną — kombina
to pašaro cecho bendradarbe. 
Per metus javų trūkumas buvo 
132 tonos. Spaudoje stiprina
mi reikalavimai bausti griežtai 
tokius nusikaltimus ūkiui.
Skundų biure:
“Partinė valstybinė kontra 

‘partinės-valstybi- lė” paragino piliečius praneši- 
” komiteto ins- nėti laiškais pastebėtus trūku

mus, nusikaltimus. Sudarytas 
Pravdoje ir Sovetskaja Litva tam reikalui skundų biuras. 

Skundų per biurus esą daug. 
Sunku su jais ir susidoroti. Bet 
esą trūkumų ir su tais skun
dais. O. Budilina. Naujosios 
Vilnios rajono partinės valsty
binės kontrolės komiteto pirmi
ninko pavaduotoja. Sovetskaja 
Litva Nr. 226 informuoja apie

Nr. 224. -kad Rokišky, Tauragėj, 
Mariampolėj ir kt. dingę šim
tai tonų javų, Plungėje ir kt. 
miltų maišai sudrėkę. Priežas
tis tokių nepasisekimų nurodo 
ilgiau pasakojama istorija apie 
Tauragės suėmimo punktą. — 
Esą iki 1961 priėmimo punkto 
vedėjas buvo .kažkoks Tirriofe- skundų piktnaudojimą. 
jev. Dėl kyšių jis buvo paša
lintas. Savo globėjų ministe
rijoje dėka išvengė teismo ir 
buvo paskirtas Į Radviliški ja
vų priėmimo punkto vedėjo 
pavaduotoju. Tauragės punktui 
paskyrė Normantą. Jis buvo tuo 
ypatingas, kad apie savo darbą 
neišmanė ir nesistengė išma
nyti. Po metų jo tarnybos vai
siai pasirodė — trūko 159 ta 
nos javų. Nors, pasak inspek
toriaus, būtų reikėję atiduoti

Žydai apie žydus
Izvestija spalio 19 paskelbė, 

kad Maskvoje susekta privati
nė prekyba, vadovaujama as
menų, -kurių pavardės žydiškos. 
•Prekybos vertė siekusi 3 mil. 
rublių. Laikraštis sako, kad Va
karuose tai bus laikoma anti
semitizmu, bet sovietam tai 
esą nesvarbu, ar nusikaltimą 
padarė žydaš, rusas, ukrainie
tis ar totorius.

N. Y. Times koresponden
tas iš Maskvos dar prideda, 
kad Lietuvoje leidžiamam so
vietiniam laikrašty Genrikas 
Zimanas, Lietuvos kom. parti
jos centro komiteto narys ir 
vienas iš viršūnėje esnančių žy
dų, aiškina, jog žydai iš papra
timo esą susieti su prekyba, ir 
dėl to nesą nuostabu, jei dide
lis procentas teisiamųjų 
žydai.

— Sovietuose žydas rašyta 
jas Aron Vargelis spalio 10 at
metė Amerikos žydų protestus 
dėl žydų persekiojimo Sovie
tuose. Vergelis aiškina, kad žy- 
dai atsisakė nuo savo papročių 
ir prisiėmę marksistinius (Taip 
sakydamas, turi galvoje tokius, 
kaip jis pats).

redarbiaudama su Lietuva, nu
vežė į Lietuvą “atsižymėjusiom 
tarybinėm moterim kaip suve- 
nytus^nuo New Yorko moterų 
klubo”,.. nosinėlių.
Bendradarbiauti buvo panoręs 

ir Zaremba
Europos Lietuvis rugsėjo 24 

rašė apie Amsterdame įvyku
sią egzilinių rytų ir vidurio Eu
ropos socialistų konferenciją. 
Joje lenkų socialistų atstovas 
Zaremba pasiūlė keisti strategi
ją, ir ieškoti bendradarbiavimo 
su komunistais, siūlant jiem sa
vo rūšies “liaudies frontą”. Ta
čiau visų kitų atstovai jo siū
lymą atmetė, pasilikdami ka 
vos prieš -komunizmą pozicija 
je.

(nukelta į 3 psl.}

mes su Lietuva
Laisvėje spalio 11 Ieva Mi- 

zarienė pasakojo, kaip ji, bend-

Vokietijos naujo 
kanclerio programa

Vokietijos kancleris Erhardas 
spalio 18 dviejų valandų kalba 
je skelbė savo politiką: Vokia 
tija pritaria Amerikos pasikal
bėjimam su Sovietais; santy- 

bendrovę kiai tarp Vokietijos ir Sovietų 
turi būti svarstomi; Vokietija 
linkusi padidinti prekybą su ry
tų Europa; nuolatinio Vokieti
jos padalinimo nepripažins; sti
prins Europos ūkinės bendrua 
menės ryšius su Anglija.
Erhardo pirmas žygis

Vokietijos kancleris Erhar
das pirmame savo vyriausybės 
posėdy pakeitė Adenauerio 
tvarką — leido rūkyti, nes jis 
pats per dieną surūko 10-12 
cigarų... Jo vyriausybėje tik 
trys nauji žmonės.

Tarp jų vicekancleris ir ben
drųjų reikalų ministeris Men- 
de, laisvųjų demokratų vadas.

skundą parašęs “Žalgirio” fab
riko darbininkas V. Andrejev. 
Jis skundėsi, kad jo šeima, 
4 žmonės, gyvenanti virtuvėje, 
kurios plotas 8 kv. metrai; kad 
profsąjungos butų komitetas, 
skirstydamas butus, nesilaikąs 
tvarkos ir dėl to jam buto lig 
šiol nepaskyręs. Kada kontra 
lieriai ėmė skundą tikrinti, pa
sirodė, rašo Budilina, kad An
drejevas turi du kambarius, tai
gi jis gali palaukti buto, iki at- 

teismui, bet partijos komitetas eis jam eilė.
jį rekomendavo į kolchozo pir- Daugelis skundų esą nepasi- 
mininkus. Tada Tauragės punk- rašyti, anonimai. VAKARŲ VOKIETIJA, išaugusi Adenauerio taikais.

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 t>et kur kitur. Dėl papildomų intormadjų ir nemo
kamų kainaraš&ų rašykite ar aplankykite jums artimiausi) skyrių:

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue Al 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue OI 5-6808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt Pleasaht Street_________________ CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue _______ Ll 2-1767
o SOUTH BOSTON, Mass. — 359 West Broadway .... Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillntore Avenue TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chfcago Avenue _____ IR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Hatetead Street ______WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road TO 1-1068
e DETROIT, Mich. — 7300 Miohigan Avenue________ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge 8t, N.W. __ GL 8-2256
o HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau______ TO 7-4575
e HARTFORD 14, Conn. — 200Franklin A v, Tel. 2338030,2460215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė.___ ES 2-4685
e YOUNGSTOVVN 3, Ohio —21 Fifth Avenue .....___ R! 3-0440
• YONKLRS, N. Y. — 555 Nepperhan Avė ...................   GR 6-2681
e LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. . AN 1-2994 
o LAKF.WOOD, N. J. — 126 - 4th Street FO 3-6569
• N E W AR K 3, N. J. — 428 Springfield Avenue _____ SI 3-1797
e NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street NU 4-4619
• P A SS Al C, N. J. — 176 Market Street GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Glrard Ava. _ PO 5-5882
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street __ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ___ F! 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street 8W 8-2868

CRANE SAVINOS &LoanAssoeiation

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 

Nemokamai vieta automobiliams

41 /2 % INVESTMENT 
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš menesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro Antr-ad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Seštadienais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės —

118-125-130 ORCHARD STREET — GRM525 
Cor. DELANCY, N.YX.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDIhlN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI l:3» "AK.

Važiuoti BMT išlipant Ezs«x Street, keltis elevatorium S rirKj.

Atslnvtktta 9| akelbhn*, kurte bus ypatingai ĮartUKas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 

IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir sukn^kms, Tnip pat 
Silkinės, maitytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vitnonM ftkaros ir 
Salikai — Geriausios rūAies pigiausiomis kainomis Specialus pa
tarnavimas paruoAiant pakirtus į Europa. Uteikite Ir įtikinsite!

SUPER1OR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Sf. Tel. AL 44319 NewY«*2. N.Y.

Vneshposilt.org


4 DARBININKAS m., spalio 1$ d., nr. ?1.

dail. V. K. Jonyno vitražo pranciškonų vienuo-KRISTUS. Detalė iš 
lyno koplyčioje Brooklyne. Nuotr. V. Maželio.

Australijos
Pirmuosius dvejus metus at

eiviai Australijoje turėjo atlik
ti vadinamą darbo privolę; tu
rėjo dirbti tą darbą, kurį val
džia skyrė. Nors darbas buvo 
apmokamas, bet be jokio pasi
rinkimo. Ateiviai buvo išmėtyti 
darbams po visą plačią Aust
raliją. Tik po dvejų metų jie 
ėmė grupuotis tautybėmis ir 
burtis į didesnius miestus.

Didesnės lietuvių grupės su
sidarė Sydnėjuje — 3000, Mel
boume — 2000, Adelaidėje — 
1500. šie miestai milijoniniai. 
Pramonė didelė, darbo pasirin
kimas apstus. Mažesnės lietuvių 
grupės susitelkė Geelonge — 
400, Canberroje (Australijos 
sostinėje) — 300, Perthe — 
300, New Castle — 300, Ho- 
barte (Tasmanija) — 200, Bris
bane — 150. Yra vietovių su 
dar mažesnėm lietuvių grupėm. 
Atskirom šeimom po miestelius 
išsimėčiusių yra labai nedaug.

lietuvių
KUN. PR. VASERIS

bendruomenė

O. B. AUDRONĖ

Karalius
Viešpatie, 
Kai Tu Karalius — 
Tai mažas karalaitis 
Aš esu.
Ir nenuskinsiu, 
Pažadu, 
Be Tavo valios 
Nei jokio žiedo, 
Iš Tavo sodu 
Žydinčiu visu.

Gi, ir parpuolus man,
Atleisk, Valdove, 
Juk aš
Tik mažas mažas kūdikis esu,
O, kai tarnai
Supykę stovi —
Man taip baisu, 
Man taip baisu.

Taigi rūstybėje 
Priglauski, Tėve! — 
Atbėgu, 
Mažas vaikas, 
Pas Tave — 
Jei kalnus prikeli, 
Jei glostai svėrę — 
Paglostyk mano plaukus 
Liūdnume .. .

NAUJOS KNYGOS, ŽURNALAI
Marius Katiliškis — ŠVEN

TADIENIS UŽ MIESTO. Nove
lės. Išleido Terra Chicagoje. 
Iliustravo dail. Algirdas Kuraus- 
kas. Įrišta i kietus viršelius 
354 psl. Kaina nepažymėta.

Kostas Ostrauskas — ŽALIO
JOJ LANKELEJ. Dvi viena
veiksmės dramos. Išleido San
tara-Šviesa. Viršelis dail. Vy
tauto O. Virkau. Įdėta dramos: 
Pypkė, žaliojoj lankelėj. Kai
na nepažymėta.

Juozas Kruminas — ŠEŠTA
SIS MEDIS. Romanas. Išleido 
Nidos knygų klubas Londone. 
Kaina 2 dol.. 367 p.

Sally Salminen, KATRYNA. 
Romanas. Iš originalo vertė M. 
Mikaliūnas. Išleido Terros lei
dykla Chicagoj. Aplankas dail. 
A. Kurai^ko. Kaina nepažymė
ta, 251 pusi.

A. Rinkūnas — KREGŽDU
TE. I dalis, ketvirtoji laida. Įves
ta daugiau spalvų iliustracijo
se. Elementorius, skaitymai, 
aplinkos pažinimas. Viršelio ir 
elementorinės dalies iliustraci
jos dail. T. Valiaus. Kaina 3.50 
dol., 120 p. Išleido Spaudos 
Bendrovė “žiburiai” Toronte.

Lietuviškasis gyvenimas pra
džią gavo prie bažnyčios. Atvy
kę lietuviai kunigai čia lietu
viškų parapijų ar bažnyčių ne
rado. Jie susitarė su vietiniais 
kunigais ir tam tikrom valan
dom iš jų išsinuomavo bažny
čią ir kitas parapijos patalpas, 
kaip tai salę, mokyklos klases. 
Sekmadienis pasidarė lietuviam 
įprastinė susirinkimo vieta.

Pradžioje čia kiekvienas ieš
kojo savo pažįstamų ir mezgė 
naujas pažintis, dalinosi įspū
džiais, svarstė įsikūrimo klausi
mus. Čia pat bažnyčių salėse 
buvo šaukiami organizacijų stei 
giamieji susirinkimai, ruošiami 
minėjimai ir šventės.

Čia pradėjo savo darbą ir 
Lietuvių Bendruomenė. Parapi
jų salėse buvo šaukiami susi
rinkimai, renkamos valdybos, 
ruošiamos tautinės šventės. Di
desnėse kolonijose žmonių bu
vo apstu ir įvairiom organizaci
jom dirva buvo gera. Tų orga
nizacijų susidarė net po kelias 
dešimtis, kaip tai skautai, atei
tininkai, sportininkai, teatrų 
vienetai, chorai, socialinė drau
gija, katalikės moterys, kultū
ros fondas, karių ramovė ir 
pan.

Nuomotose bažnyčios patal
pose vietos jau nebeužteko. Ki
lo klausimas įsigyti nuosavybę.

Bendruomenės vadovybė skati
no žmones aukoti pinigus ir 
pirkti salę ar panašias patal
pas. Kunigai kėlė klausimą sa
vo bažnyčios ar parapijos na
mų. šiam tikslui reikėjo ir pro
pagandos. Bendruomenės vado
vybė įrodinėjo, kad lietuviam 
reikia būti vieningiem ir pirkti 
tik vienus namus, kur visi ga
lėtų sutilpti. Kunigai propaga
vo, kad nuomotose patalpose 
parapija yra tik laikinė ir bū
tinai ją reikia įtvirtinti savose 
patalpose. Ši konkurencija iš
šaukė nesutarimą.

Visa tai dar vyko prie para
pijų. Kunigai buvo nepatenkin
ti, kad čia pat parapijų salėse 
vykstančiuose bendruomenės 
susirinkimuose vis aštriau pa
sisakoma prieš kunigo planus. 
Kai kur įvyko gana aštrių susi
kirtimų, ir birvo bendruomenei 
atsakytos parapijos patalpos. 
Žmonėm ši padėtis buvo ne
aiški.

Bendruomenės vadovybė pra
dėjo tai aiškinti per savo lei
džiamą savaitraštį — "Mūšy Pa 
stoge". Gana aštriai čia buvo 
pasisakoma prieš vieną ir kitą 
kunigą ir kritikuojami jų para
piniai planai. Pasiteisinimai ar 
pasiaiškinimai tame pačiame 
laikraštyje buvo nepraleidžia
mi, ką ir man teko patirti.. Pa
rapijos šalininkai tuomet susi
organizavo į Liet. Kat. Federa
ciją ir išleido savo savaitraštį 
— "Tėviškės Aidus".

Įtempta kritika iš abiejų pu
sių šiuose laikraščiuose ėjo be
ne apie 4 matus. Tuo laiku mė
ginta ir kitų metodų. Bendruo
menė yra demokratiška, ir to
dėl rinkimuose turi lemti dau
gumos balsas. Jei dauguma 
nori taip pat parapijos, tai ga
li išsirinkti tokią vadovybę, ku
ri parapijai nesipriešins. Tai 
buvo padaryta. Krašto Valdyba 
sugebėjo neteisėtu būdu apei
ti ir šią padėtį ir pasilikti vy
riausioje valdžioje.

Žmonės tuomet nusivylė ir 
pasitraukė iš aktyvaus bendruo
meninio darbo. Jei anksčiau 
bendruomenės susirinkime, ka
da buvo renkama apylinkės val
dyba, Melbourne būdavo 350 
žmonių, tai dabar liko tik apie

80. Pati Krašto Valdyba savo 
rašytame pranešime PLB Sei
mui Toronte, prisipažįsta, kad 
“.. .pastebimas vis didėjantis 
lietuvių abejingumas (ypač in
teligentų) lietuviškai bendruo
meninei veiklai.”

Parapijos tuo tarpu nenuken
tėjo. Adelaidėje jau turi visas 
parapijai reikalingas patalpas 
— bažnyčią, salę, kleboniją ir 
savaitgalio mokyklos klases. 
Melbourne įsigyti parapijos na
mai, kur yra klebonija, nedide
lė salė susirinkimams ir “Tėviš
kės Aidų” spaustuvė. Bendruo
menė nuosavybės neįsigijo, tik 
prie jos susidarė sąjungos ar

klubai, kurie didesniuose cent
ruose turi nuosavybes.

Daug kas paklaus, kodėl Aus
tralijoje tokia keista padėtis 
tap lietuviškos parapijos ir 
Bendruomenės organizacijos. 

Juk, rodos, tie patys žmonės 
parapijoje ir tie patys bendruo
menėje. Lietuvybės išlaikymui

(nukelta į 6 psl.)

MELBOURNO lietuvių parapijos choras ir jo vadovas Jonas Juška (d.) prie lietuvių kle
bonijos

KLAIPĖDOJE VYRAUJA RUSAI
Neseniai iš Lietuvos atvyku

sieji buvo paklausti, kaip šiuo 
metu atrodo Klaipėdos miestas.

— Karo metu Klaipėda bu
vo labai nukentėjusi. Pokariniu 
metu pastatyti namai teikia sle
giantį įspūdį: lėkšti, trijų aukš
tų, mažais langais neskonin
gais balkonais. Jie daugiau pri
mena kareivines, liudija sovie
tinę “architektūrą”, Azijos kul
tūrą. Net ir sovietiniai parei
gūnai pripažįsta, kad įvykusi 
klaida. Teisinasi, kad anuomet 
nebuvę laiko galvoti apie mies
to išvaizdą. Pirmasis po karo 
Klaipėdoje atremontuotas pa
statas buvo .. . kalėjimas (jau 
šiandien panaikintas). Dabar 
statyba kiek moderniškesnė, 
vykdoma sparčiau, bet nespė
ja patenkinti prieauglio. Kaip 
ir kituose Lietuvos miestuose, 
butų klausimas Klaipėdoje pats 
opiausias.

— Ar daug šiuo metu rusu 
Klaipėdoje?

— Klaipėdoje gyventojų 
skaičius gali siekti arti 100,000.

A. Rinkūnas — KREGŽDU
TE, II dalis, ketvirtoji laida. 
Skaitymai, aplinkos pažinimas 
ir gramatika pratimais trečiam 
ir ketvirtam skyriui. Viršelis ir 
iliustracijos dail. T. Valiaus. Iš
leido Spaudos Bendrovė “Žibu
riai” Toronte. Kaina 3 dol., 
196 p.

THE ORDEAL OF ASSAD 
PASHA. A Story by Ignas šei
nius. Išvertė Raphael Sealey. 
Išleido Manyland Books, Ine.. 
Kaina 2 dol.. 65 psl.

MYKOLAS BIRŽIŠKA, Mūsų 
Vyties žurnalo numeris, skirtas 
velioniui signatarui M. Biržiš
kai paminėti. Sudėti spaudoje 
pasirodę straipsniai.

Dr. J. Savasis—KOVA PRIEŠ 
DIEVĄ LIETUVOJE. Išleista 
prel. Pr. Juro lėšomis. Kaina 
nepažymėta, 93 psl.
’ GIMTOJI KALBA, bendri
nės kalbos laikraštis, nr. 2. Re
daguoja L. Dambriūnas. Eina 
keturis kartus per metus. Kai
na metam 2 dol. Administraci
jos adresas: 262 West 15 Str.„ 
Chicago. III., 60608.

BANGA, Bostono jūros skau-

KAT. MOTERŲ DRAUGIJA Melbourne, Australijoje.

Apie 55-60 proc. sudaro rusai. 
Tuojau po karo rusų skaičius 
■buvo dar didesnis. Jie užėmė 
geresnius butus. Klaipėdoje 
gauti gerą butą — didelė lai
mė. Dažnas atvejis, kai Klaipė
doje 10-15 m. gyvenąs darbi
ninkas negauna buto, o atvy
kęs “jaunas specialistas” bema
tant aprūpinamas.

Norint gauti butą, reikia tu
rėti gimines ar pažįstamus, ku
rie turėtų atliekamo gyvenamo 
ploto ir sutiktų apgyvendinti. 
Taip pat reikia turėti darbą, 
bet darbo negausi, jei neturi 
buto. Taip ir patenkama į už
burtą ratą. Apsukresni, labiau 
išradingi žmonės, gelbėjasi po
sakiu “nepatepsi-nevažiuosi”.

— Kur daugiau susiduriama 
su rusais atėjūnais?

— Stambiuose fabrikuose, 
žvejybos ir prekybos uostuose. 
Transporte dažniausiai vado
vaująs personalas ir didžioji 
darbininkų dalis yra rusai. Do
kumentacija vedama rusų kal
ba. Žvejybos ir prekybos uos
tuose rusų skaičius gali siekti 
apie 80 proc. Kiek daugiau lie
tuvių miesto valdyboje, medi
cinos, švietimo įstaigose, čia 
vartojama ir lietuvių kalba. 
Klaipėda laikytina labiausia su
rusintu Lietuvos miestu.

— Kokios kultūros Įstaigos 
veikia Klaipėdoje?

— Dramos teatras, keturi ki
no teatrai. Kiekviena stambes
nė organizacija turi savo klu-

bą ir vad. “meno saviveikla”. 
Į šiuos ratelius vadovai įparei
goti įtraukti kuo daugiau jau
nimo, tačiau tos saviveiklos 
jaunimas kratosi, verčiau lan
kosi šokių salėse ar restoranuo
se. Populiarus yra kinas, ypa
tingai jei rodomi Vakarų ga
mybos filmai. Lietuviai dau
giau lankosi dramos teatre. 
Rusų publiką aptarnauja regu
liariai atvykstąs Tilžės rusų dra
mos teatras.

Dar veikia poilsio ir kultū
ros parkas. Čia iškabinti aki 
rėžią propagandiniai šūkiai. 
Parke saviveiklos koncertai ar 
šokių vakarai retai kada baigia
si be įsigėrusiųjų peštynių. Iš 
viso įsigalėjęs alkoholizmas. 
Miesto valdžia buvo priversta 
atidaryti “išblaivinimo įstaigą”.

Aukštųjų mokyklų nėra. 
Anksčiau veikęs Pedagoginis 
Institutas uždarytas. Veikia mu
zikos, žemės ūkio, finansų, bu
halterijos technikumai, amatų 
mokykla ir vienintelė Lietuvo
je jūreivystės mokykla, bet jo
je daugumoje — rusai. Į šią 
mokyklą nėra lengva Įstoti. 
Reikia įrodyti tėvų veiklą, o 
jei vienas iš tėvų miręs, tai pri
statyti pažymėjimą, kur būtų 
pažymėta, kur palaidotas ir ko
kia mirtimi miręs.

Palyginti su kitais Lietuvos 
miestais, inteligentijos Klaipė
da turi mažiau. Apskritai, kul
tūros atžviltiu Klaipėda užima 
vieną iš paskutinių vietų Lietu
voje. (Elta/.

FOR

tų laikraštėlis, nr. 9, spausdi
namas rotatorium.

POST YEAR BOOK 
1963. So Bostono Stepono Da
riaus posto 317 nr. leidinys, 
gausiai iliustruotas.

ATEITIS, rugsėjo nr. Rašo: 
Dr. J. Girnius, Federacijos va
das, — Po konferencijos žvilgs
nis ateitin; mūsų stovyklos: 
baigusieji; iš plataus pasaulio; 
N. Diminskaitė — Argentinos 
jaunimas ir k. Numerį sureda-* 
gavo P. Kaufmano kolektyvas.

— Viščiukų byla, kuri kilo 
tarp Amerikos ir Europos ūki
nės bendruomenės, bus per
duota trečiųjų sprendimui. Pa
kėlus muitus. Amerikos viščiu
kai neina į Vokietijos rinką, ir 
Amerika turi 46 mii. nuostolio.

NAUJA MARIAUS KATILIŠKIO KNYGA
Po kelerių metų pertraukos 

Marius Katiliškis vėl davė nau
ja knygą, šį kartą novelių rin
kinį "šventadienis už miesto". 
Knygą išleido čikagiškė knygų 
leidykla Terra. 3237 West 63rd 
Street. Chicago 29. III. Knyga 
stambaus formato. 356 psl.. kie
tuose drobės apdaruose, kaina 
5 dol.

Knygoje telpa 17 novelių, pa
rinktų iš visos Mariaus Katiliš
kio kūrybos ir sudėtų šia eile: 
Kaimiška detalė. Eglaitė pake
ly, Raktas. Sulinio istorija. Už
gavėnės. Apie Jonką čigoną. 
Žiema. Šventadienis už miesto. 
Žingsniai prie vandens. Prasi
lenkimas, Nakvynė pas ameri
koną, Nuobodžiu krantu, Paukš-

čiai. Nutolusi meilė, Duob
kasiai, Paskendusi vasara ir 
Ryšininkas.

Gausiems Mariaus Katiliškio 
gerbėjams šios knygos pasiro
dymas yra labai maloni nau
jiena, nes knygoje yra kūrinių 
savo įdomumu ir literatūrine 
verte labai nedažnai sutinka
mų mūsų literatūroje.

Knyga iliustruota dailininko 
Algirdo Kurausko puslapinėm 
vinjetėm, pirmosiom visų no
velių raidėm, papuošta puošniu 
trijų spalvų aplanku. Knyga ge
rame popieriuje, išleista pra
bangiai. be abejonės, gražiausia 
ir puošniausia iš visų Terros 
leidinių. (sk.)

Jei Jūs norite siųsti Jūsų pačių parink
tus daiktus kaip dovanas į Lietuvą, arba , 
užsakyti prekes, gaminamas U. S. S. R. 
(kaip pav. automobilius, dviračius, siu
vamas mašinas ir t.t.), kreipkitės į vieną 
iš seniausiai veikiančių ir patikimiausių 
firmų, turinčią

30 metų patyrimą

Atvykite arba rašykite į mūsų cent
rinę įstaigą arba kurį nors skyrių didės- 
niame mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
716 Walnut Street
Philadelphia 6, Pa 

WA 5-3455



DARBININKAS 1963 m., spalio 25 d., nr. 72.

G. VASILAUSKIENĖ po koncerto Elizabeth, N. J. spalio 19; iš k. į d. — D. Masionyte, I. Dilienė, pianistė 
D. Oldham, V. Dilis, sol. G. Vasiliauskienė, A. Rugys, kun. L. Jankus. Nuotr. V. Maželio.

RALFO VAJUS
KEARNY, NJ.

AUTO REPAIRS

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENE
(atkelta iš 4 psl.) 

naudinga parapija, naudinga ir 
bendruomenė.

Tų priežasčių bus čia ne vie
na. Pirmoji bene bus ta lietu
viško gyvenimo kūrimo skuba 
ir iš to kilusi konkurencija, 
apie ką buvo kalbėta. Atsiliepė 
taip pat ir politinės nuotaikos, 
o dar labiau pasaulėžiūrinis pa
siskirstymas. Liberališkos nuo
taikos lietuvių Australijoje yra 
gana daug, o ypač inteligentų 
tarpe. Lietuvių kunigų esame 
tik 7. Liberalai i kunigo darbą 
vis šnairavo ir stengėsi rasti 
priekabių. Taip po vieną ėmė 
mus spaudoje pašioti ir kriti
kuoti. Nedaug esame, tai grei
tai išprausė visus. Vienam skau
dėjo daugiau, kitam mažiau, 
bet pajutome visi. Visi iš kar
to ir pradėjome kalbėti — pa
rašėme bendrą atsišaukimą i 
tikinčiuosius.

Jei anksčiau spaudoje būda
vo vienas ar kitas kunigas kri
tikuojamas, tai skaitytojas pa
galvodavo, kad tas kunigas gal 
ir negeras, bet kiti geri. Dėl 
bendro mūsų kunigų pareiški
mo spauda kritikos nebesiėmė. 
Atsiliepė tik čia Amerikoje 
"Dirva". Australijos Lietuvių 
Bendruomenės vadovybės kuni
gų kaltinimas taip pat buvo pri
statytas ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimui Toronte 
Jei šitą kaitinimą priimti už 
tikra pinigą, tai mums visiems 
septyniems kunigams reikėtų 
nešti skudurus iš Australijos. 
Ar tuomet lietuvių bendruome
nė būtų lietuviškesnė? Manau, 
kad tokio reikalavimo nestaty
tų ir Australijos Liet. Bendrui* 
menės vadovybė.

Ko pagaliau iš kunigų reika
laujama? Kad jie nekurtu lietu
viškų parapijų? Ar tai bus lie
tuviškiau? Kai kuriem gal taip 
ir atrodo. Adelaidėje pašventi
nus Šv. Kazimiero bažnyčią ir 
te i peikėlus lietuvių pamaldas, 
apylinkės valdyba ragino l:etu- 
viams rinktis i katedrą, kad iš
vengtų lietuviškos bažnyčios. 
Kiek tam kunigui darė kliūčių, 
kol jis tą bažnyčią pastatė. Bet 
jis užbaigė, pavargo ir mirė. 
(A. a. kun. Juozas Kun^vs mi
rė širdimi 42 m. amžiaus) To-

kie atsitikimai rodo, kad bend
ruomenės vadovybės yra spren
džiamas ne lietuviškumo klau
simas, bet daugiau pasaulėžiū
rinis. o gal ir politinis. Lietuviš
kumas dėl to tik nukenčia ar 
lieka tuo jojamuoju arkliuku, 
kurio niekas nebešeria.

Šiandien Australijos Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė kal
ba vis apie derybas, bet kal
tinimų kunigams neatsisako. 
Kunigai kaltinami ne dėl to. 
kad jie perdaug lįstų Į bend
ruomenę. kaip čia buvo girdė
ta Lietuvių Seime Toronte, bet 
kad į bendruomenę visai nei
na. Eisi per dvarą — gausi 
mušti, neisi — ir vėl gausi 
mušti. Mes Australijoje viso 
pamėginome, ir vis gaudavom 
lupti. Kol per bendruomenės

dvarą ėjome, gavome botagų, 
kad kunigai nori valdyti bend
ruomenę. Dabar neiname — 
plaka, kad kunigai nepadeda, 
kuria parapijas ir ardo bend
ruomenę.

Tai teks užburtas ratas ir su
kasi Australijos lietuvių bend
ruomenėj. Kunigai ir katalikiš
kos organizacijos vis tempriau 
spiečiasi parapijos darbe, o ben
druomenės vadovybė dejuoja, 
kad per maža liko žmonių, 
kad maža pinigų. Ateis gal lai
kas, kad ir bendruomenės vado
vybė supras savo politikos 
pavojingą kelią ir atsisakys kal
tinimų organizuotam lietuvių 
katalikų darbui. Tuomet be su
sitarimų ir be rašytų aktų bū
tų vieninga Australijos lietuvių 
bendruomenė.

Baigiasi metai. Prieš akis 
daug svarbių reikalų. Vienas 
teikiu — Balfo vajus, kuri no
rima sėkmingai pravesti.

Drabužių ir pinigų vajus pra
sidės lapkričio mėnesį. Rūbus 
manoma surinkti per trumpes
nį laiką. Pinigų rinkimas užsi
tęs kiek ilgiau. Tuo reikalu jau 
tartasi su parapijos vadovybe, 
kuri pasižadėjo talkininkauti.

Geros širdies šios kolonijos 
lietuviai, tikimasi, supras šį 
svarbų reikalą ir savo aukomis 
parems Balfo vajų. Nejaukios 
bus Kalėdų šventės, jei mes, 
visa ko pertekę, neatsiminsime 
savo tautiečių, tebevargstančių 
užjūryje. Todėl, gavę paragini
mą, nedelskite, bet įdėję auką 
nusiųs kitę, kaip laiške bus nu
rodyta.

Vajaus proga Kearny-Harri- 
son Balfo skyrius ruošia kortu 
vakarą, kuris bus gruodžio 
8 d. 6 vai. vak. Lietuvių Kata
likų Bendruomenėųs Centro sa
lėje, 6 Davis Avė, Kearny, N.J.

Naujas vikaras
Kun. A. Žemeikis jau antras 

mėnuo čia. Vadinasi, Sopulin
gosios Dievo Motinos parapija 
dvasiškai dar sustiprėjo. Visi 
trys dvasios vadai — klebo
nas kun. D. Pocius, pirmasis 
pagelbininkas kun. K. Tamo
šiūnas ir antrasis pagelbinin
kas kun. A. Žemeikis — jau
ni ir energingi ir daug žadą pa
rapijai. Kun. A. Žemeikis, dar 
neseniai atkeltas, tačiau jau į- 
sijungė į parapijos veiklą. Sma
gu. jog jis laisvai kalba lietu
viškai (žemaitiška tarme) ir sa
kėsi mažas būdamas net ang
liškai nemekėjęs, nes su tėvais 
tik lietuviškai kalbėjęs,- o apy-1 
linkė, kur jis gimė ir augo (Eli- 
zabeth, N. Y.), irgi lietuviška 
buvusi. Tad angliškai išmoko

tik mokykloje. Kun. A. žemei
kis jau mokytojauja lietuvių 
šeštadieninėje mokykloje ir da
lyvauja kitose organizacijose.

Šeštadieninė mokykla 
įau veikia

Mokykla pradėjo darbą. Mo
kyklai vadovauja Kiaušienė. 
Mokytojai: kun. A. Žemeikis, A. 
Vitkauskas, M. Melynienė; kiti 
dar nepasisakė. Mokyklėlė per
eitą sezoną turėjo apie 40 vai
kų. Šiemet tiek nesusirinko, bet 
tikimasi bus pakankamas skai
čius. Mokiniai dar registruoja
mi. Mokykla veikia šeštadieniai 
nuo 10-12 vai. Patalpas duoda 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Centras. J. M.

IMPERIAL AUTO BODY
Car repairs. body v.’ork, painting 
done by experts. Satisfaction guar- 
anteed. 24 hour service. Insurance 
agency.

96-14 Northern Blvd., Corona, L.I.
Phone — NE 9-9077

DOM'S
SERVICE STATION

2801 Tildei! Avenue, Brooklyn 
General Repairs - Batteries - Tires 
and Accessories. Sspecial consider
ation to religious groups.

Call: BU 4-9677

ECONO — AUTO REPAIRING & 
TOVVING - General Auto Repairs, 
Ine, Automatic transmsisions, tnne- 
ups, brakes. motor jobs, mufflers. 
All vvork guaranteed, foreign car 
specialists — 56 22 Church Avenue 
(corner E. 57th St.) B’klyn 3, N. Y. 
H Y 5-1603 ask for Bob or Ahron

Money 
in your 
mailbox

MALDAKNYGE

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
Išleido Tėvai Pranciškonai

610 peši. Kaina 4 <1ol Labai 
patraukli, dnka kaip dovana 
visok.omis progomis. Gauna
ma pas knvgų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21. N. ▼.

MELBOURNO parapijos choras koncertu metu. Chorui vadovauja Jonas Juška.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ VEIKLA NEW YORKE
Moksleivių ateitininkų Mari

jos Pečkauskaitės kuopos susi
rinkimas Įvyko rugsėjo 29 Ap
reiškimo parapijos salėje. Su
sirinkimą pradėjom malda. Pir
mininkauti buvo pakviestas 
Visvaladas Gerdvilis, sekreto
riauti — Laima Minkūnaitė.

V. Gerdvilis papasakojo apie 
praeitų metų veiklą. L. Minkū
naitė paskaitė protokolus. Vy
tas Radzivanas. visų išėjusių 
į studentų ateitininkų eiles var
du. atsisveikino su moksleiviais 
ir palinkėjo daug sėkmės.

P. Navickienė, jaunučiu va
dovė. darė pranešimą apie

jaunučių veiklą. Jie turi daug 
gražaus prieauglio. Po to buvo 
K. Baltrušaitytės pranešimas 
apie jaunesniųjų veiklą. Jie tu
rėjo 4 susirinkimus ir dalyva
vo programose bei pusryčiuose.

Išrinkta nauja valdyba 1963- 
1964 mokslo metams. Jos sąs
tatas Darbininke jau buvo pa
skelbtas.

Naujasis pirmininkas A. Bal
sys spalio 12 sušaukė piimą 
valdybos posėdį, kur pateikė 
darbų planą 1963-64 metams, o 
spalio 19 sušaukė MAS Mari
jos Pečkauskaitės kuopos susi-

rinkimą. Susirinkime dvasios 
vadas kun. J. Pakalniškis tarė 
žodį, paaiškindamas, kas yra ti
kėjimas ir ką jis mums duoda. 
P. Navickienė kalbėjo apie 
Kristaus Karaliaus šventę ir 
kaip ją minėsime.

Vyr. mergaičių vadovė I. 
Sandanavičiūtė kalbėjo apie į- 
vykstantį Ateities koncertą spa
lio 20 Commodore viešbutyje ir 
visus vyresniuosius mokslei
vius “apdalino” pareigom. 
Lauktasis koncertas jau praėjo 
su dideliu pasisekimu, bet apie 
jį pasisakys daugiau žinantieji.

B. Barauskaitė

. . ■ i. ' — L , . ■■■— ■_ , , i i . i ■ .. -....... I

!
PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai. įvairiausios mėsos ir kiti produktai

Užeikite

6 DIDŽIULĖS
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 

(Tarp 85 - 86 g-vių)
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Avė. — VA 1-7068
Astorijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210

- Įsitikinsite!

KRAUTUVĖS 6
Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540 
Flushinge — 41-06 Main Street — Hl 5-2552 
Jackson Heights — 82-10 37th Avenue

— DE 5-1154

AN EXCELLENT

INVESTMENT OPPORTUNITY

OIL INTERESTS
• FOR SALE •

This company is offering interests 
in a well to be drilled for oil and/or 
gas in Caddo. Parish. Louisiana. 
Price is $195 per 1 128 interest in 
the well and gas on a 20 aere lease. 
The $195 covers the cost of drilling. 
An additional charge of $180 will 
be made if vvell is completed and 
eguipped.
The.se interests are deseribed in an 
offering sheet filled v.-ith the Sec. 
Exch. Comm. Wash. D.C. The offer 
is made only by prospectus.

CLIP AND MAIL THIS COUPON 
American Belle Petroleum Corp. 
P. O. Box 7373 Shreveport. La. 
Dept. NH phone < 318 > 4 22-5068

Name ...............................................................,

Address .......................... ...........................

City ...................... State...............

AUTOMATINĖ TRANSMISIJA
Atnaujinimas visų modelių $29.95. 
••Rebuilt Units in Stock”. Vienų me
tų garantija. Lengvos mokėjimo są
lygos. Visokie pataisymai. Nemo
kamas darbo įkainavimas.
HARSAL EV 5-9643
2111 Atlantic Avė.. Brooklyn. N. Y.

VVEDDING PARTY

Getting Married? Having a Party? 
Be sure the CAKE comes from —

LONG FRENCH BĄKERS
Patissier specialists in Birthday & 
Wedding Cakes designed to your 
specifications. 1042 Madison Avė., 
between 79th & 80th Sts. New York 
City. — BU 8-7880 or BU 8-0798.

BRIDES TO BE 
"The Proof is in the Taste”

Order your Wedding Cake and Ital- 
ian Pastries - Cookie Trays from 

THE
LA GULI 

PASTRY SHOP
The Finest in Italian Baked Prod
ucts. Delicious pastries. cakes and 
breadfor all occasions. We special- 
ize in Wedding Cakes. Let us serve 
you with the Finest! Call RA 8-5612 
29-15 Ditmars Blvd., Astoria. L.I.

If you'd likę to have regular, 
twice-a-year income from a 
government-guaranteed in- 
vestment, you’ll be interested 
i n Series H Savings Bonds. 
Twice a year for ten years 
they’ll bring you this steady 
income in the form of in
terest checks. Then at ma- 
turity, your H Bonds will be 
redeemable at par. H Bonds 
pay 3’4% when held to 
maturity. Ask your banker 
about H Bonds—and start 
tinding money in your mail- 
box soon!

Save with U. S. 
Savings Bonds
The TT.g. Go'cernme'nt dces not pay 
jor this adeertiseinent. The Treas- 
nry Department thauks the adeer- 

tising council and 
this publirationfoi 
their patrigtic 
port.

RESTAURANTS

OIL & HEAT

Fuel-O-Matic Oil Corp. Tydol fuel 
oil. Oil burner service included at 
no extra charge with your purchase 
of oil. Chimneys. boilers, furnaces. 
cleaned by one of world’s largest 
Vacuum Cleaners. 1036 Sutter Avė., 
Brooklyn. Call Ml 7-2000. Special 
consideration for religious groups.

SLIDING DOOR VVARDROBES 
Made to Order 
(Queens onlv) 

Call
IDEAL VVARDROBES

37-16 B’vvav. Long Island City
Y E 2-3997

MICHAEL’S FUEL & OIL CO.
Complete Heating InstaUation. Ge
neral Motors Delco - Heating. Li- 
censed. 1815 GATĖS AVĖ. (bet. 
Onderdonck & Seneca Avė. i. Ridge- 
wood 27. N. Y. Tel. VA 1-9235.

Plumber.s Lic. No. 7843

FUNERAL HOMES

HENRY WEYDIG & SON 
I ne.

FUNERAL HOME

CHARLES VVEYDIG. Lic. Mgr.

13-39 122nd St.. College Poin*. N.Y.
FLushing 9-8563

Ėst. 1929 NEvins 8-3600

STEFANO
FUNERAL HOME

EMIL STEFANO. Director 
575 Vanderbilt Avė. B’klyn 38, N. Y.

HESS-MILLER FUNERAL HOME 
Serving the Community In a 

Dignified and Personai Manner 
For 50 Years

Air Conditioned Chapels In 
Ali Localities

Harold J. Mooney, Mgr. 
64-19 Metropolitan Avė.

Middle Village, L.I. VA 1-6660

GLENN R. COOK 
Syosset Fanerai Home

Distinguished Fanerai Service at 
reasonable rates. Chapels in all bo- 
roughs. 2 blocks north of Catholic 
Church. 28 DeVine St.. Svosset. L.I.

VVA 1-1372

VVhen the need arises choose Fa
nerai service with discretion — 

•-<■ r'• NNON Fanerai Home 
152 East 28th St.. N.Y.C. LE 2-6579 

x-unerai Service giving 
comfort and solace to those i n grief 
— every wish observed. Air condi
tioned. Chapels in all localities.

Buv L' S Savjngs Bprtds
REGULARLY <•

For wedding party. anniversary & 
sočiai affairs see S K A N D I A Im- 
ported Foods and Delicacies from 
all nations. Also imported beer.
Phone orders accepted: NE 8-1077. 
Come in see the thousands of im
ported items. 244 FLATBUSH 
Avė.. Brooklyn. N. Y.

DANCING IS FUN at 
La MARTINIOUE CLUB

Music by Chic Morrison. Cocktail 
Lounge, Restaurant. Ladies invited. 
Admission Fri. Sun. $1.55; Sat. Evs. 
$1.75 tax incl. Adults only.
57 West 57th Street at 6th Avenue 

PL 2-2234

John O. MOONEY CO.. Ine.
VVEDDING INVITATIONS 6 day 
service: Envelopes immediatelv. 3 
day service at extra charge in N.Y. 
at the VValdorf Astoria. Studios at 
Fleetvvood station. 699 McQucsten 
Pkv.-y North. Monnt Vernon, N.Y.

Call MO 4-4456

DINING OUT? Take your Family 
and Friends to . . .

MEI TI.NG RESTAURANT
2 East Jericho Tpke, Huntington 
Station. L. I. Chinese cuisine at its 
best. Facilities for small private 
parties. Member of Diners’ Club. 
For reservation — call HA 3-5937.

BRIDES - BRIDES - BRIDES

Enlarged, New, Manot of the

BLUE NOTE
Superb Wedding and Banquet faci- 
lities Parties to 400. Dates avail- 
nble for Eowling Parties. Free 
parking oh premises.

Everv Friday and Saturday Nite 
"The San Francisco Boys”

160-06 NORTHERN BLVD.

Flushing FL 9-9882

HOTELS

TAPPEN’S RESTAURANT
Ėst. 1845 -- 3078 Ocean Avenue. 
Fa motis for shore dinners since the 
carriage days. Outdoor dining on 
our PaHo from May to Sept. Ban- 
quet facilities for all sočiai func- 
tions from 10-350. Reservations: 
call Anthony Marinos — DE 2-4200

OYSTER BAY RESTAURANT
Pietūs - Vakarienė - Kokteliai 

Banketo stalo specialistai 
Nuo 25 iki 500 žmonių

31-01 Broadvvay, Astoria, L. I.
Spalio - lapkričio - gruodžio rezer
vacijai skambinti banketo vedėjui: 

L H 5-8402

WOLCOTT HOTEL
4 West 31st Street. New York City 
near Pen.n Station. Macv’s. Gim- 
bel’s. Fifth Avė. Shops. St. Francis 
of Assisi. Single from $5. Doubles 
from $7. all piivate baths, kitehens. 
TV's available. Special considera- 
tion to religious groups. LA <1-7800

RESTAURANTS

KARL’S Mariners Inn Lunch or
dine vvhere cuisine and scehic beati- 
ty excel. Sea food. lobsters. steaks. 
chops. For reservations call AN 1 - 
9756; if no answer. ANdrevv 1-8111. 
Bayvievv Avė & James St. North- 
port (turo North on 25A i Enjoy 
the Bay-View.

HILLMANN’S RESTAURANT

Private Dining Rooms for Wed- 
dings. Banquets anJ all festive oc
casions. Seating 20-95 people.
1 Fordham Road. Bronx 68. N. Y.
For reservations call FO 7-2610

LUCK KING Restaurant. Chinese 
food at its best! Luncheon menu at 
ponular prices; outgoing orders; 
privalė dining room. eoekt. Jounge. 
free parking. Special attention to 
familv &■ re'igious groups. societies. 
chibs, parties. 1335 North Avė . 
New Rochelle. N.Y Ca'1 BE 5-6450

THE STUDENT PP-NCE
Ideal facilities for Wedding, Recep- 
tions. Communion Breakfasts and 
other occasions large or small 
groups (50-38 persons) 207 East 
86th Street, near 3rd Avė.; ATvvater 
9-8230. ask for BETTY.

SEA SHORE RESTAURANT
F-’-’O'- nu- famous Shore Dinners on 
our beautiful open terrace over the 
water. Sea food extra„rdinary, sizz- 
Hn-r -steaks. native Italian dishes — 
591 City Island Avė., Bronx. N. Y., 
on your righ. after the bridge. Fr»e 
parkin. Open all year. TT 5-9849.

Chinese-American Garden Restau
rant Hillside Gun HilI area. Serv
ing Luncheon. Dinner. Supper; Can- 
tonese cuisine. air conditioned. Spe
cial a’tention to groups. Mr. Chin. 
vour host. Out-going orders accept
ed bv nhone O L 5-0281. 3483 Bo
ston Rd.. Bronx. N.Y. Free parking.

H 0 L Y L I G H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION
B. KUČINSKAS, sav.

280 BOERUM ST., BROOKLYN 6. N.Y.
(212) GL 6-0200 Resid. ILlinois 8-7118

R E P U B L I C
Liquor Store, Ine.

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II. N. Y.
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS. Manager 
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų. midų — Šventėms bei kitokioms progoms.
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LUMBER

XAK:White Plains SC 
3.-0 (2:0).

Lietimų

- THE QUIN LUMBER CO.
■ 43 Van Brunt SL, Brooklyn, N.Y. 
Marine Contractors - Marine Car- 
pentry and Dunnage. The ultimate 
in lumber produets, the best grades 
of lumber at prices you will appre- 
ciata May we serve you?

TR 5-7034 and TR 5-8564

TOPLAČĖ, 
YOUR AD 

CANCEL Oft CHANGE 
CaN LO 3-7291

DISKĄ?

BRONXWOOD LUMBER & SUP-

Millwork. Frames, Sash, Doors, Peg 
board. Mouldings, Milhvork, Build- 
ers hardware and suppbes. Piaid 
stamps given on cash and carry or
ders. Open Wed. eves. 7 to 9 p.m., 

SaL 8 a.m. to 1 p.m. — 801 E. 
224th Street. Brome. NY, KI7-5800

“FOR THEM ALSO”

► kraš-
jaute

CROWN LUMBER ČO., INC.
62-65 Fresh Pond Road 

Ridgeu-ood. Queens 
LUMBER, BUILDING AND 

MASON MATERIAL 
Do it y ourself and save 

VA 1-4931

PAINT WLY
YOUR eiOA
HOUSE

We paint the a^terage eocterior house 
Of 1000 sq. fL STUCCO, BRICK, 
MASONRY A all typee pf Shingles.

Mr. ANTHONY
Eve. CL 9-2*69 Day* HU 7-8153

A retume of fundamentais to livo by. 
A praetical reader for prospecHve converts.

CHARLES FRANCIS BUDDY 
Bishop of 8an Olego 

University of San Diego Press, Publishers
Catholics who wish to be well informed and alert to answer ųuea* 
tions of non-Catholics will find in “For Them Also“ a rėfireuer 
course in Cathohc doetrine. Less than a heavy theology.-more than 
a catechism, a down to earth lift for High School A College studentą. 
Hard cover $3.75, soft cover $1.25; special consideration for quan- 
tity orders. Dealer inųuieries invited.

Alcala Park, San Diego, Caiifornia 92110

BOWLING

EsceBent Used

MINK COAT8 _______
NATŲRAL MINK STOLES 
tikę new---- ------:-----------------
PER8IAN LAMB COATS ....

$200

$110 

$150

Namų pardavimo oe> apdraudimo reikalais kreipkite*-

INSURANCE REAL ESTATE

Atletų Klubo abi seniorų vie
nuolikės, Saldžiusias namie, vėl 
laimėjo.

Pirmoji komanda įveikė Whi- 
te Plains 3:0. LAK į aikštę iš
ėjo tokias sudėties: Jmikauskas; 
Vainius H, Daukša; Trampas, 
Remėza n, Kerekes; 
Musso, Remėza I, 
Gennaro. š į t

Ir šį kartą pirmą kelmi 
rai sužaidęsį gynimas davė 
grindą pergalei. Pirmą 
pirmoje komandoje 
tu Žadvydas nejaukiai
si, o Budreckui nevyko 
pramovė pro tuščius 
Vien tik pusdešiniu žaidęs 
so buvo apdairus ir 
Jis ir pasiekė visų trijų 
čių.

Rungtynių pabaigoje, 
ninkui sukrutus, pradėjo 
ruotiirmūsų gynimas, 
buvo prastas visas rungtynes, 
pabaigoje ir Remėza H 
Vainius rodė silpnumo žymių. 
Tik laimė gelbėjo 
nuo įvarčių.

P<x ilgesnės pertraukos var
tuose žaidęs Jankauskas sulai
kė prastai šautą 11 m baudi
ni.

Su gynimu neturėtų būti 
go ir ateityje, išlyginus 
netikslumu.

Laimėjo ir rezervine 
(1:1). Mūsų įvarčių pasiekė 
Stankaitis ir Šeibis. Prasčiau 
ėjosi jauniesiem futbolininkam. 
Mažučiai šeštadieni pralaimėjo 
Minervai 0:2, o jaunučiai Ein- 
trachtui 0:7.

Ateinantį savaitgalį lietuvių 
pirmoji ir rezervinė žaidžia 
prieš- White Plains pas juos. 
Pirmųjų pradžia 2:30 vai. o re
zervinių 12:45 vaL šeštadieni 
LAK mažučiai žaidžia prieš 
Brooklyn D.S.C. 4 vaL

STRIKE A SPARE 
LANES

5200 Kings Highway, corner Utica 
Avė., Brooklyn, N. Y. — 64 modern 
lanes, open bowling nighUy, snack 
bar, cocktail lounge, nursery, large 
parking field. You will have a good 
time here........................CL 8-6900

ROSALLE FURS
178 North Avė., New Rochelle, N.Y. 
opp. Arnold Constable; (914) Be- 
verly 5-0621. — Open Mon. and 
Thurs. 9 a-m. - 9 p.m.; other days 
til 6 p.m.

JOHN ORMAN AGENCY

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

Tel. Vlrginia 6-1800

var- 
eilę

Senjorų grupėje šį sezoiią ne
sudarius komandos Bridgepor- 
tui, po kelių rungtynių pana
šiai atsitiko ir latviam, kurie 
iš pirmenybių turėjo pasitrauk
ti. Tokiu būdu mūsų lygoje li
ko tik 10 komandų. Atletas.

Moteris, reikalinga prižiūrė
ti 5 metų berniukui; duodamas 
butas. Skambinti HI 1-9653 po 
5 vai. vak.; sekmadieniais išti-
są dieną.

Išnuomojamas butas iš 6 di
deliu gražių kambarių Brookly- 
ne. Kaina 100 dol. mėnesiui. 
Teirautis telefonu MI 7-3681.

Trijų asmenų šeimai reikalin
gas 4-5 kambarių butas. Skam- 

- binti MI 2-1263.

110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penkiadieniais 6 va], p. p. 

šeštadieniais Iki fihnos pabaigos. 
Trečiadieniais — "2 vai. dienos. 
Penktadienį, spalio 25 d. — iki 
Trečiadienio — spalio 30, 1963 

Linksma šeimyninių nuotykių filmą 
"SCHEIDUNGSGRUND: LIEBE”

O. W. Fischer. D. Robin. V. Ferrari 
Priedinė filmą:

"Oer tržunende Mund”
Ir nauja Vokietijos savait. apžvalga

86+h CASINO THEATRE
210 East 86th St., New York, N. Y.

RE 4-0257 • BU 8-0561

Penktadienį, spalio 25 d. — iki 
Ketvirtadienio, spalio 31, 1963

Likimo sužalota, bet nenugalėta —

"ALLE WEGE FOHREN HE1M”

Pricdinis filmas: 
"Die Beine der Dolores”

Ir naujausia Vokietijos įvykių ap
žvalga.

VITALIS ŽUKAUSKAS, aktorius, ir Juzė Kriitolaitytė, solistė, atlikę me
ninę programą Liet, valstiečių liaudininkų suvažiavime New Yorke spalio 
13. Nuotr. V. Maželio.

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

— John Curdo. žymiausias Mas- 
sachusetto meistras, nežiūrint jo 
pralaimėjimo trečiame rate Gedimi
nui Šveikauskui, laimėjo visas liku
sias partijas ir surinkęs 6 iš 7 gali
mų taškų, tapo šių metų Bostono 
čempionu. II vietoj Gediminas Švei
kauskas su 51^ tš. Penkius ratus 
ėjo jis pirmuoju, pustaškiu priešaky 
J. Curdo ir kitų; šeštam rate ne
lauktai jis suklupo prieš Washing- 
tono ekspertą Edmund Nash, turė
damas 2 pėstininku viršaus. III vie
tą. pasidalino E. Nash, D. Scheffer. 
Keys ir Waisman—visi po 5 tš. Al
gis Makaitis baigė su 4 tš., Leopol
das Šveikauskas su 3 l-a ir Petras 
Kontautas 2^ tš. John Curdo gavo- 
visiškon nuosavybėn So. Bostono 
Lietuvių Pil. D-jos pereinamąją do
vaną. kurią jis laimėjo trečią kartą: 
1958, 1960 ir 1963 m. Dovanos len
telėj. greta angliško teksto yra į- 
rašyta lietuviškai ■— Garbė Laimė
tojui! Boston S. Globė, spalio 20 d. 
įdėjo G. Šveikausko laimėtą partiją 
prieš John Curdo.

— Š. A. Lietuvių šachmatų pir
menybės rengiamos kas antri me
tai. Praeitos buvo 1961 m., jas lai
mėjo Povilas Tautvaišas. Chicagos 
Nėris; n v. Viktoras Palčiauskas 
(Chicaga), III. Gediminas Šveikaus
kas (Bostonas); toliau Kazys Škė
ma (Detroitas), dr. Algirdas Nas- 
vytis (Clevelandas) ir kt. šių metų 
Lietuvių p-bės įvyks lapkričio 28 - 
30. Clevelande. Vyr. p-bių vadovas 
dr. A. Nasvytis. Visų klasių šach
matininkai raginami dalyvauti lie
tuvių pirmenybėse.

— Palčiauską, Jankauską ir Kar- 
pušką minėjo Anglijos šachmatų 
žurnalas CHESS Nr. 441-442. pla
čiai aprašytose JAV p-bėse. Chica- 
goje. Straipsnis P. H. Little.

— Chicagos Nėries šachmatinin
kai žada įsijungti į Chicagos tarp- 
klubines varžybas. Galima laukti 
gero pasirodymo, nes komandoje

kauskas. Jakštas. Šalkauskai. Kar- 
puška, Bikulčius ir kiti.

SCHOOLS

THOMAS J. VALENTINO, Ine.
Teach your boy to be an Altar Boy. 
ALTAR BOY RESPONSES RE- 
CORDINGS (3) 12" Records $5.25 
in album. — 150 W. 46th SL, NYC 
36, N.Y., Cl 6-4675. No COD’s, send 
check or money order with order.

LISENA NORDINE — Graduate 
Svvedish Institute. esL over 16 yrs. 
Licensed - Hospital trained - Mas- 
sage - Modem Gym. Member N.Y. 
State Soc. of Medical Masseurs. — 
LADIES ONLY. 158 5th Avė. (Cor. 
3rd St.), Peiham. N.Y. — Call:

DlSPLAY

JACKIE ROCHE for the best in 
Irish-American Music. — Call

JACKIE ROCHE
and

HIS AVOCA RECORDING 
ORCHESTRA

Telephone: Y U '.-8472

TheCup &. Saucer COTTAGE
132 W. 32nd St., N. Y. C. — a few 
doors away from St. Francis of As
ais! Church. Breakfast - Lunch - 
Dinner. Service from 7:30 am to 
8:45 pm. Closed Sundays. Luncheons 
from 99č, Dinners from $1.50. Gar- 
den Room available for reservations

Mortgage Money Avaitable
Alį areas—all types of Commercial 
& Inėtastrial propertiea 25 years ex- 
perience in placing hard to get mtges 
Contact Fr. Cohen, Mtge officer — 
Pilgrim Funding Corp. 211 Hemp- 
stead Tpke., West Hempstead, N. Y.

516 IV 3-6300

ORTHOPED1C SHOE CLINIC
Shoes made to order to fit every 
foot — All shoes and lasts made on 
premises — Shoe consultant for 
hard-to-fit feet — Shoes made to 
prescription. ASK YOUR DOCTOR

Vlrginia 7-8000
89-09 Jamaica Avė. VVoodhaven

VOKIŠKI RANKDARBIAI 
Pirmos rūšies pavyzdžiai antklodėm 
ir pagalvėm. Importuota drobė, ki
limai, spurgai, mezginiai ir kt.

SELMAS ART SHOP
1661 2nd Avenue (86 SL), N. Y. C.

Tel. SA 2-6469

BEST LANDSCAPING CO.

Top Soil - Sods - Trees - Shrubs 
Ali work done at reasonable rates. 
Special consideration to religious 
groups. — 4412 BEDFORD AVĖ.

Nl 8-1196

Vokiški VAIKŲ DVIRATUKAI 
su stabdžiais, lėlių vežimėliai, riti
namieji balionai 
Rabeneick dviračiai ir kiti gaminiai

KIEFERT
260 Wyckoff Avė. (kampas Linden 
St.), Brooklyn 27, N.Y. VA 1-0840

I THE NASSAU INN — 800 Jericho 
Tpke.. New Hide Park. L.I. Cater
ing, u-edding, showers. sočiais, etc. 
Special package deal $7.50 ea. per- 
son with 1 week free in Miami Beach 
Fla. Luncheons, Dinners. Your Host 
Mrs. bucas. Facilities up to 200. 
Air conditioned. Special consider
ation to groups. Tel. 516 FL 4-9562

CARLOS M. ZUCCARO 
GROUP INSTRUCTIONS 

IN BALLROOM DANCING
Private homes, Lodges, Churches. 
Clubs, Schools, an sočiai events. Ex- 
cellent references. CaU White Plains 
WH 6-4079, or write to 118 Lake- 
view Avė., East Whitc Plains, N.Y.

CARRY BACK LIMOUSINE Ser
vice “Courteous uniformed chauf- 
feurs” for Weddings, Funerals, Air- 
ports, Piers, Terminais (flat rates). 
Special rates on Sundays. 24 hdur 
Service. 420 East 80th St. New York 
City, 5 Boro service. Call RE 4-8889 
Days - Nite.

VAKARŲ PENNSYLVANIJOS 
vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburghe ir apylinkėje, 
transliuojama iš galingos stoties,

LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADUO VALANDA

WEDO
Prof. dr. POVILUI STANCIUI

mirus, jo žmonai, poniai 

gilią užuojautą reiškia

GENOVAITEI STANCIENEI,

New York© Lietuvių
Dantų Gydytojų Draugija

TULIP HILL Bowling Lanes
AMF Automatics, Club Bar. Cock- 
tail Lounge, Restaurant, Party ac- 
commodations, Bowling buffets — 
Sočiai groups, Tournament condi- 
tions at all times, fully air condi- 
tioned. — 413 Tulip Avė., Florai 
Park, L.I., 516 FL 4-9449.

B O W L 
12 BRUNSWICK LANES 

Cocktail Lounge, Free parking 
Leagues now being formed, Women 
Aftemoon League forming. 117-11 
Myrtle Avenue, Richmond Hill — 

DeTurris Triangel Bovvling Ctr. 
Hl 1-2790

STORE — SHOP

ALBERT MAIER. INC.
PORK STORE

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
"Kielbassy”. 1927 Washington Avė. 
Bronx 57, N. Y. TRemont 8-8193

Mckeesport, Pennsylvania 

kas sekmadienį 
nuo 1:35 iki 2:00 vai. popiet.

BANGA 810
Visais reikalais kreipkitės adresu: 

LFTHUANIAN CATHOLIC HOUR

McKEESPORT. PA.

EVERBEST PORK STORE
74 Westchesper Square, Bronx, N.Y. 

homE Made SAUSAGE 
Finest Pork, Veal and Beef 

Poultry Fresh Daily
U N 3-9007

NEMETH & MAIER, Proprietors

STERN’S PASTRY SHOP “Patar
navimas -ir kokybė pirmoj eilėj” — 
Pobūvių* sĮyakČių, vardinių, krikš-

Užsakymai apAimami telefonu. Ati
darą 7 dienas savaitėje. Teirautis: 
Ext. 3 ES 7-9443; 1201 Avenue J’ 
Brooklyn, N. Y.

MOVING

Local and Long Distance. Packing, 
Shipping, Storage. Reasonable rates

3854 3rd Avenue Bronx, N. Y.

We Handle Your Furnitūra 
As if it wera our own! 

R. K. DAVIS MOVING 4 STORAGE 
Local & Long Distance Moving 

Residential & Commercial 
Packing — Storage— Shipping— 

Crating

187 New York Avė., Huntington,L.L
HA 1-0100 WA 1-0020

GENERAL CONTRACTORS

SCAFFOLDING
HEYDT ČONTRACTING 

CORPORATION
Longfellow & VIele Avės.

WY 1-2500

TV ON THE BLINK?
Biggest.Deal in TV History 
SAVE MONEY 4 WAYS

1. House Calls —> $1-50
why pay more

2. Written guarantee; 3. 90 days 
free service; 4. 10% off on pietura 
tubes. For service call — KI 2-9310

PROJECT TV

H. A. SULLIVAN CO. Mfrs. & Dist. 
of professional Bingo Eguipment — 
Flashboards, Blovvers, Cages, Spe- 
cials, Lapboards, Tables. Las Vegas 
Nite Rentals; cataįoguė on nequest. 
Special consideration to religious 
groups, societies, clubs, churches. 
TeL ST 6-4700; 47-28 37th Street, 
LOng Island City, N. Y.

STUTZ STUDEBAKER 
221 Bruckner Blvd.,. Bronx 

(Cor. E. 137th St.) • CY 2-0260 
“Dealer’s Choice” 

LARKS — 63 Leftover 
2 & 4 dr Sedans, New Car Guar. 

as low as $1755

For Better Wedding and 
Week-End Dancing 

TUXEOO BALLROOM 
Offer the Finest 

Call F r e d RE 4-7335 
210 E. 86th Street & 3rd Avenue 

New York City

ALBERT SHERMAN, INC.

LIFE - A'^CIDENT - HEALTH 
GENERAL INSURANCE

107 Fifth Avė., Peiham, N. Y. 
914 PE 8-3131

BRICKWQRK - PORCHES
Patios - Stoops - Bar-Be-Qs

Siding - Aluminum - Asbestas 
Insulation

All work guaranteed. Call:
P & K

iys Pft 4-23fc — Nites DE 2-7194

REAL ESTATE

Lake Ronkonkoma, L.I. — 2 family 
with 2 car garage, $22,500, ground 
floor 5 rooms, 1 bath, upstairs 7 
rooms and baths, hot water heaL 
Also 2 blocks from Lake 4 rooms 
$89.50, immed. occupancy. Olga Ei- 
lersten, broker — Smithtown Blvd.. 
Lake Ronkonkoma (516) JU 8-4777

Marie H. Franke 
ARTHUR FRANKE REALTY 

Real Estate Insurance 
Notary Public 

1479 FLATBUSH AVĖ.. B’klyn 10, 
N.Y. GE 4-7510: Branch Office — 
2101 FLATBUSH AVĖ., B’klyn 34, 
N. Y., DE 8-2101.

ISIDOR TAUB, INC.

SALES — RENTALS 
MORTGAGE LOANS 

INSURANCE

564 3rd Avenue, Brooklyn 15, N. Y.
SO 8-6030

DlSPLAY

S & G MEAT MARKET
> ANTANAS VAITKUS, vedėja*

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. Vi 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. • TeL STagg 
Papigintomis kainomis priimame užsakymu* 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūriu* 

-------We take all orders special price for Weddings and Parties--------  
Home-Made Bologna

W1NTER GARDEH TAVERM

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tūviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgevrood)

Tel. EVergreen 2-6440

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S LIQUOR STORE

9-5077

2-4329

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFEBTS BLVD.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

baras - restoranas
; ■ PRANAS BRUCAS, savininkas
! 86-16 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
] j Tel. Vlrginia 6-9519
i ; SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM 

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WakefieW Terrace under the perso
nai supervision of Al C;ardullo. mgr. 
Complete catering Service, clubs - 
societies - religious groups. 2 new 
ballrooms. Weddings - Banųuets - 
Parties. Call FA 4-7733 — 694 East 
241 Cor. White Plains Rd., Bronx,

MASTE R ROOFERS

No. 6 Hicks Lane, Great Neck, L.I.

Aluminum 5 inch 79c a foot. 
Installed 

Call 516 HU 7-8153

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
(LONG PLAY HI-FI LTTHUANIAN RECORDS)

Dainos Iš Lietuvos, L, Juodis su Rūtos ansam. 16 dainų (stereo $5.00) 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis, 14 liet dainų akomp. gitara .... 
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai, 2 pi. su 24 liet šokių ir dainų .... 
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 taut. šokių..........-...........
Težydi vėliai Lietuva, vyčių choro įdainuoti 17 Bet. dainų ...............
Lietuviški šoktai, akordi jonu K. Daubaro įgrota 18 net šokių..........
Dainos Lietuvai; S. (Šerienės kotnp. įdainuota 12 liet dainų —..........
Mylėsi Lietuvą iš tolo, n-stos dainų šventės 15 rinktinių dainų ...........
Lietuvos Kanklės, 14 Bet kūrinių, vad. O. Mikulėkienei (stereo $5.00) 
Kalėdų giesmės, Br. Budrtūno Ansamblio 11 kalėdinių giesmių .......
Tėvynei aukojant, Dainavos AnsambBo, 14 Bet dainų (stereo $6.00) 
Mes padainuosią, Čiurlionio ansasnbL 16 Bet dainų'.... (stereo $7.50) 
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 liet patrijotinių maršų ------
Ar žinai tą šalį R. Mastienės, 13 liet dainos solo ........ .......... .........
A. Sabaniausko, po 12 dainų-šokių, X ir XI albumai po $5.00 ............ 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 Bet dainų ir šokių.......
S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet dainų..........
Iš Rūtų šalelės, A. Stephens, 7 kalėd. giesmės ir lOJlpt dainų —......
Alice Stephens liet kompozitorių 3 kūriniai J----- ZS... (stereo $7.00)
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lengvos muzikos šokiai, solo .... 
Ar pameni, V. Stankūs. 10 šokių muzika solo..............  (stereo $7.00)
Milžino paunksmė, Montrealio liet, dramos teatro 3 plokšt albumas .. 
žirginėliai, Montrealio Bet dramos vaikams pasaka —.................. ......
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet patrijotinės vaikams dainos .. . 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, žukausko-Vasiliausko juokai ..........
Lithuanian 2-speed record course (2 plokštelės ir du žodynėliai) .. . 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių................... po

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 WILLOUGHBY AVĖ, BROOKLYN, N.Y. 11221

• Persiuntimo išlaidom s prašom pridėti 50č •

$4.00 
5.00 
8.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
5.00 
6.50 
7.00 
5.00 

10.00
4.50 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
6.00 

15.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 

$5.00

čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis, čia gatlte visokeriopai apsidrausti; 
čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — Real Estete — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobily, baldų ir k. Namų 
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funda — 

investacijos.

* Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai

87-09 Jamaica Ava., Woodhaven 2I, N. Y.

Pinigų

popiet.

T*L VI 7-4477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS. MV.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefoną* STagg 2-5938
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Kun. Pr. Vaseris, Melbourno 
lietuvių parapijos klebonas 
Australijoje, apie 10 dienų 
praleidęs New Yorke, spalio 24 
išskrido i Londoną, kur daly
vaus Kristaus Karaliaus šven
tės minėjime. Iš Anglijos ke- 
liaus Vokietijon, kiek ilgiau su
stos Italijoje. Iš ten laivu grįž
ta Į Australiją.

Prel. J. Balkūnas šį šeštadie
nį, spalio 26, kalbės per J. 
Stuko radiją pasaulinės paro-
dos reikalais.

Angelu Karalienės parapija, 
minėdama savo 75 metų su
kaktį, lapkričio 10 Bossert vieš
butyje rengia iškilmingą ban
ketą. Pradžia 4:30 v. popiet. Ta 
pačia proga išleidžiama parapi 
jos istorija ir sveikinimų kny
ga-

Kristaus Karaliaus minėji
mas, rengiamas ALRK Federa
cijos. bus spalio 27, sekmadie
nį, 4 v. popiet Apreiškimo pa
rapijos salėje. Programą išpil
dys ateitininkai, skautai Lietu
vos vyčiai. Kalba pasakys A. 
Samusis.

New Yorko vyru oktetas iš
pildys meninę programą stu
dentų sąjungos suvažiavimo me
tu lapkričio 29 Statler-Hiltcn 
viešbutyje New Yorke.

Už a.a. Joną Veršeli 7 me
tų mirties sukakties proga mi
šios ir egzekvijos bus spalio 
29 9 v.r. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Giminės ir artimie
ji prašomi dalyvauti pamaldose.

Mišios ur a.a. Juzefą Stas
kevičienę bus lapkričio 9 d. 10 
vai. ryte Tėvų Pranciškonų kop
lyčioje. 680 Bush\vick Avė. 
Draugai kviečiami dalyvauti.

Dr. Kęstutis Valiūnas, Neries 
prekybos bendrovės direkto
rius. iš Havajų atsiųstame laiš
ke patikslina, kad. rašant apie 
jo kelionę aplink pasauli Dar
bininke. Įsibrovus klaida: Bang- 
koke jie turi investacijas dvie
juose fabrikuose, o ne du fab
rikus.

Nauji Darbininko 
skaitytojai

A. Ošlapas, Long Island Ci
ty. N.Y. S. Augaitis, Tillson- 
burg. Ont.. Canada. H. Rekš-
tis. Scranton. Pa., F. Grigalaus- 
ki. La Šalie, III. J. Valys. Dor- 
chester, Mass.. J. 
Woodhaven. N.Y. A. Gilvydis.
State Ccllege. Pa.. V. Bajalis. 
So. Boston. Mass.. M. Veliuona. 
Baltimore. Md.

Sveikinam naujus skaityto
jus ir ta pačia proga kviečia
me talkon rasti daugiau naujų 
Darbininko skaitytojų. Naujai 
užsiprenumeruojantiem Darbi
ninkas pirmiems metams tik 
5 dol. Už 1 dol. siunčiame su
sipažinimui iki šių metų pabai
gos. Rašyti: Darbininkas. 910 
NVilloughby Avė.. Brocklyn, N. 
Y., 11221/

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvykloje. todėl kainos pigios. Pirkdami bet ką ateikite pas mus ir įsitikinkite. Mes taip pat pataisome kailinius, kai- lininius apsiaustus, šalikus (stols). — Galite pasirinkti iš didelės atsargos karakulio, aliaskos ruonio, minko ir kitų dirbinių.
Didelis pasirinkimas 

Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT
FL R CO

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

150 Vyėst 28th Street • New York, N. Y. • Room 402

Darbininko administracijos 
telefonas yra GLenmore 2-2923. 
Skelbimų, adresų pakeitimų, 
prenumeratos, knygų ir plokš
telių reikalais prašom skambin
ti šiuo nauju telefonu. Pato
giausias laikas skambinti nuo 
9 iki 12 ir nuo 2 iki 6 v.v.

Izabelė Dylienė, gyv. E. Ran
ge, N.J., būdama New Yorke 
lankėsi Darbininko administra
cijoje ir spaudos reikalam pali
ko 5 dol. auką, už kurią nuo
širdžiai dėkojama.

ATEITIES KONCERTAS PALIKO GRAŽIŲ ĮSPŪDŽIŲ
(atkelta iš 5 psl.)

daina įgavo vis daugiau pasiti
kėjimo, ir balsas skambėjo lais
viau, spalvingiau. Gražiausiai 
praskambėjo arija iš Verdi op. 
“La Forza dėl Destino”. Salė, 
puiki šiaip sau pasižmonėti, ne
buvo dėkinga solistei. Pažymė
tina ir L. Šukytės kultyvuota, 
graži laikysena scenoje: nuosai
ki, traukli, bet neblaškanti dė
mesio.

Manigirdas Motekaitis, pia
nistas iš Chicagos, neseniai bai
gęs konservatoriją, jau dažnai 
besireiškiąs įvairiuose koncer
tuose, skambino ilgas ir sudė

SOL. LILIJA ŠUKYTĖ, pianistas Manigirdas Motekaitis ir aktore Birute Pukelevičiūte. dalyvavę ateitininku 
koncerto programoje spalio 20 New Yorke. Nuotr. P. Ąžuolo.

Birutė Pūkelevičiūtė, praėju
sį savaitgalį dalyvavusi koncer- 

Petroška, te New Yorke. šį savaitgalį iš
Montrealio vyksta Į Philadel- 
phiją. kur taip pat deklamuos 
koncerte. Grįždama trumpam 
sustos New Yorke ir iš čia ke
liaus į New Haveną, Conn., 
kur kalbėsis su P. Jasiukoniu 
savo statomo filmo reikalais.

Juozas Audėnas, diplomuo
tas ekonomistas ir registruotas 
investavimo fondų atstovas, pri
ima interesantus investavimo 
reikalais — 109 Warwick St., 
Brooklyn 7. N.Y., Tel.: TA 7- 
9518 ir PL 3-6628.

BALFO vajaus reikalu orginizacijų atstovu pasitarimas spalio 17. Nuotr. V. Maželio.

ATEITIS koncerte. Dešinėje gen. konsulas J. Budrys su žmona. Nuotr. P. Ąžuolo.

tingas Roberto Schumanno 
Simfonines variacijas. Buvo ra
mus ir nuosaikus, individua
lios interpretacijos daugiausia 
suradęs elegiškose kūrinio vie
tose. Tokiu pat užtikrintu 
drausmingumu jis pianinu pa
lydėjo ir solistės dainavimą. Pi
anistas M. Motekaitis studijom 
gilinti išvyksta į Belgiją.

Koncertą savo atsilankymu 
pagerbė Lietuvos generalinis 
konsulas J. Budrys su ponia, 
Vliko pirmininkas dr. A. Tri
makas ir eilė kitų žymių mū
sų veikėjų. Malonu buvo maty
ti sukaktuvininką Kiprą Bielinį 

šiemet sulaukusį 80 metų,, bu
vusį Lietuvos seimo narį, žy
mų Lietuvos socialdemokratų 
veikėją. Jo amžius ir asmuo 
buvo didelė pagarba koncertui.

Po koncerto buvo šokiai, 
grojant Joe Thomo orkestrui. 
Šokių metu laimėjimam išleis
ta dail. C. Janušo padovanotą 
paveikslą. Laimėjo kun. J. Pa
kalniškis.

Koncertu rūpinosi komisija, 
kurią sudarė: E. Baltrušaitienė. 
P. Minkūnas, A. Sabalis ir A. 
Vainius. Daug talkino New Yor
ko studentų ateitininkų drau
govė. (k)

Visų Šventųjų dieną, lapkri
čio 1. visiem katalikam yra pa
reiga būti mišiose. Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje mišios bus 
6. 7. 8. 9. 10 vai. ryte ir 7:30 
vai. vak. Parapijos koplyčioje 
— 6 ir 7 vai. ryto.

Sodaliečių vakarienė. Spalio 
26 šv. Petro parapijos sodalie- 
tės ruošia vadinamą švedų kal
bos žodžiu “Smorgasbord". Va
karienė bus Dariaus Posto le
gionierių patalpose. Pradžia 6 
vai. vak.

Jaunimo pusryčiai. Šv. Petro 
parap. CYO organizacija Kris
taus Karaliaus šventėje 9 vai. 
ryto ruošia jaunimo mišias ben
drą komuniją ir pusryčius salė
je po bažnyčia. Kalbės kun. Jo- 
seph Laporte. Pusryčiams bilie
tus galima gauti pas CYO na
rius. Kaina 1 doleris.

Ruošia Whist ir Blitz. Šv. 
Petro parapijos šv. Vardo drau
gija lapkričio 9 d. parapijos po- 
bažnytinėje salėje ruošia viešą 
Whist ir Blitz pobūvi.

S. Blinstrūbas, kuris buvo An- 
thony Yuga testamento vykdy
tojas. per savo advokatą John 
Grigalių šv. Petro parapijai per
davė 200 dol.. kuriuos An- 
thony Yuga paliko testamentu 
šv. Petro parapijai.

Reikalingas sargas (Janitor) 
naujam 67 butų namui Bosto
no priemiestyje. Butas ir geras 
atlyginimas. Kreiptis — J. Ra
šys, 330 Harvard St., Cambrid- 
ge 39, Mass. Tel: 491-0840.

i Norite geros meniškos fotografijos — i
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ i

| įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo- " 
į traukų: norite atnaujinti senų fotografiją.’’ Jums geromis sąlygomis ę 
a padarys — "

’ VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridge^ood, Brooltlyn, N. Y.

f Tel. HYacint 7-4677 į
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LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,

Šiandien gavęs Darbininką, 
radau patikslinimą dėl Bostono 
lituanistinės mokyklos. Jame 
nusiskundžiama koresponden
tu: “. . .gana išsamiai aprašė 
tėvų susirinkimą, tik kažin ko
dėl neišvardino visų asmenų, 
išrinktų į naują tėvų komitetą, 
paminėdamas tik 3 pavardes. ; 
Tarp nepaminėtų yra ir komi
teto pirmininkas”. Labai nema
loni klaida. Pasitikrinau nuora
šą anos žinutės. Ten kaip tik 
mano parašyta: “Išrinktas nau
jas tėvų komitetas: D. Eikinie- 
nė, D. Baltienė. R. Veltas, K. į 
Barūnas ir A. Baika” Draugas 
taip ir atspausdino. Jeigu tai iš 
mano žinutės paėmėte, tai - la
bai prašau prie Bostono žinių 
atitaisyti, kad tai ne mano kal
tė.

Reiškiu pagarbą
P. Žičkus

P.S. Žinutė atėjo visai iš ki
to šaltinio, bet ir joje visos pa
vardės buvo suminėtos, bet ne 
visos surinktos, o korektorius 
to nepastebėjo. Gaila, kad ne
turintieji reikalo su spaudos 
technika iš tokių riktu daro 
nemalonias išvadas, užuot ra
miai atitaisę redakcijos paklai
das.

—o—
Lituanistinės mokyklos va

karas rengiamas lapkričio 17, 
sekmadienį, lietuvių piliečių 
draugijos salėje.

Sudaromas komitetas gruo
džio 8 So. Bostone ruošiamas 
simfoninis koncertas, kurio pro
gramą išpildys komp. Jeroni
mo Kačinsko vadovaujamas 
simfoninis orkestras. Koncerto 
solistas bus smuikininkas Izi
dorius Vasyliūnas. Sėkmingam 
šio koncerto surengimui spalio 
29 Kačinskų bute kviečiamas 
rengėjų pasitarimas, kurio me
tu bus sudaromas rengimo ko
mitetas.

Sukilimo (1863) minėjimą 
rengia LB Bostono apylinkė 
lapkričio 10 d. 5 vai. popiet So 
Bostono I ietuvių Piliečių Drau
guos III aukšto salėje. Progra- 
m.oie: 1. S. Sužiedėlio paskaita 
“Muravjovo misija Lietuvoje 
2. deklamacijos. 3. tautiniai šo- 
k ai ir k. Po oficialios dalies 
bus bendras pobūvis. Visi Bos- 
tr io ir jo apylinkės lietuviai 
turėtume susidomėti šiuo retu 
paminėjimu ir savo apsilanky
mu pademonstruoti vieningu
mą su pavergtuoju tautos ka
mienu. Tad iki pasimatymo lap
kričio 10 d. paminėjime.

Valdyba

Rožančiaus pamaldos. Spalio 
20 šv. Petro parapijos bažny
čioje buvo užbaigtos metinės 
misijos, kurias pravedė domi
ninkonai kun. dr. T. Žiūrai
tis ir kun. Burke. §v. Rožan
čius kalbamas visą spalio mė
nesį vakarais 7:30 vai. Rožan
čius maldos užbaigiamos lap
kričio 2 d. 7:30 v.v.

WILLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS
84-14 Jamaica Avenue 

VVoodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AR0MISK1S
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Railas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. S H ALINS
- Jalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84.-02 JAMAICA AVĖ.

(pi,., r orėsi siaiion)
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOUNNIH,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

KARTONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME 

Ine.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Iiirektorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge. Mass.
NOTARY PUBLIC 

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

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway

So. Boston. Mass.
Priešais miesto teismo rūmus

•
Rūpestingai patarnaujame ri
šliose reikaluose, atydž.iai iš
pildomo kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose

Joseph C. Lubin 
Funeral Direetor

Telefonas: 268 -5185


