
- •„x ■

DARBI MIŠK AS

Nixonas stebi praeitį — kaip Nuonas atgaivina “išlaisvini- 
joje buvo.remiamas pavergtos mo" idėją. Pavsrgty tauty iš-

komu&MM vyriausybės 
tų veikti bažnyčiom ir 1

jom ir kitom susižinojimo pi 
motnėm, ypačiai tom, kurios 1 
dėtų jaunimui palaikyti ryšį 
Vakarais. Visa tai raikšty 
didinimą su žmonėm

Galėjome daugiau padaryt
Nixonas apie pavergtas tautas

Vengrijos sukilimo 1956. Paša- vilties palaikymas, na dospara- 
kojas, gruodžio mėnesį stove- i 
jęs Austrijoje prie Vengrijos 
sienos ir matęs bėglius, kurie 1 
ieškojo laisvės. Netrukus kelias I 
į laisvę buvo užkirstas, kai nie
kas iš Vakarų sukilėliam nepa
dėjo.
KODĖL NEPADĖJO?

Tikiu, kad mes galėjome dau
giau padaryti, nei padarėm — 
taria Nrionas, žvelgdamas at
galios. — Nelaimė, Vengrijos 
sukilimas negalėjo ateiti nepa- * 
togesniu laiku mūsų akim Sū
rint Anglija, Prancūzija ir Iz
raelis buvo pasirinkę tą patį 
laiką savo žygiui į Egiptą. Mes 
tikėjome, kad turėtų būti ben
dras standartas ginkluotai jėgai 
pavartoti prieš abejus — prieš 
draugus ir priešus. Kai mes

kad būtų padidinti ryšiai 
šių kraštų žmonėm, leidžiu 
lankytis ir J. Valstybių au 
tiesiem pareigūnam — tej 
žmonės mato, kad jie nėra 
miršti: padidinti pasikeiti

OFENZYVINĖS POLITIKOS 
PROGRAMA:

Svarstydamas, kuo ofenzyva 
turėtų reikštis, Nizonas kreipia 
dėmesį į pavergėjus ir paverg
tuosius, į tai, ko mes turėtume 
nedaryti ir ką daryti. Būtent: spaudiniais, radijo

— Pirmiausia turime pasi
priešinti Chruščiovo bet kuriem 
mėginimam laimėti teis'm už
grobimo pripažinimą.

— Turime savo laikyseną nu
statyti skyrium su kiekvienu iš 
pavergtųjų kraštų. Jie nebė
ra tokis ištisinis blokas, kaip 
buvo prieš 10 metų. Rytų Eu
ropoje atgimsta nacionalizmas, 
ir jis yra mūsų sąjunginin- 

______ __  ____ _____ ____  kas. Kongresas turėtų duoti vy- 
kreipėmės su Sueso byla į riausybei įgaliojimus lanksčiai 
Jungtines Tautas, mūsų drau
gai atitraukė savo jėgas, pa
gerbdami teisę, kaip ir buvo 
galima laukti iš kultūringų vy
riausybių. Kai mes ėmėmės tos 
akcijos dėl Sovietų represijų 
Vengrijoje, Chruščiovas pada
rė, kaip jis visada daro —nau
dojasi Jungtinėm Tautom, jei 
tai jam naudinga, ir jas igno
ruoja, jei tai jį žeidžia. Mes 
baigėme šią bylą J. Tautose 
debatais, o Vengrijos laisvės 
kovotojai baigė savo krašto ne
tekimu.
O KĄ AMERIKA BŪTŲ DAR 
GALĖJUS PADARYTI?

Galėtų būti klausimas, ar dar 
galėjome ką daugiau padaryti, 
atmetus riziką pasauliniu karu. 
Manau — tęsia Nixonas, — 
kad Chruščiovo ir jo komunis
tinių iškamšų Vengrijoje nusi
kaltimas buvo toks didelis, jog 
turėjo būti pavartoti dramatiš
kesni metodai pasaulio dėme
siui atkreipti ir klausimui dė-

vyriausybių pripažinimo.
Nixonas supranta, kad 

remdama pavergtuosius ki 
tus. Amerika verčiasi ne lab 
ra, bet ramia savo pačios i 
kalą. "Atiduodami ryty e<j 
piečius jų komunistiniam vai 
vam, mes atsisakome nuo 
tdovavimo antikomunistin 
jėgom visame pasauly".

naudotis kiekvieno krašto skir
tybėm ,kad plyšys tarp to kraš
to ir Maskvos būtų didinamas.

— Neturėtume padėti tom 
k o m unistinem vyriausybėm, 
kurios nesiekia padėti žmonėm 
išsivaduoti iš komunistinės (gal 
maskvinės?) priespaudos. Pvz. 
visa Jugoslavijos programa tu
rėtų būti griežtai peržiūrėta. 
Jam davėm su viltim, kad pa
rama gilins plyšį tarp Tito ir 
Maskvos. Bet pasirodė, kad vil
tis nepasiteisino. Amerikos 
duoti Titui ginklai galimo karo 
atveju stotų Sovietų pusėj ir 
atsisuktų prieš Ameriką. Jei pi
nigai buvo duodami tikintis 
žmonėm padėti, tai žmonės var
giai tą paramą pajuto. Įspūdis, tautinės parodos Italijoje, kur 
kad Tito komunizmas esąs “Ii- huvo lietuvių liaudies 
beralesnis”, yra klaidingas. 1

tuose kraštuose teistų iš

======
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ir bisnio keliones į 
vizas, 
raty- 

Europą

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
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SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
—. GAVĖJAS NIKKO NEMOKA ------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir. nemo
kamų kainanšttų tetykite ar aplankykite jums artimiausi) skyrių:

o NEW YORK. 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue —------------ Al 4-5468
o N£W YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street-----------  CH 3-2583
o BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ------------ EV 4-4852
o BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue-------------  OI 5-8808
o ATHOL, Mase. — 61 ML Pleasant Street------------------ CH 9-6246
e BOSTON 18, Mas*. — 271 Shawmut Avenue---------------Ll 2-1767
e SOUTH BOSTON, Mase. — 359 West Broadway — Tel. 268-0068 
e BUFALLO 6, N. Y. — 332 Filimore Avenue -------------  TL 6-2674
e CHICAGO 22, IU. — 2222 W. CNcago Avenue ---------BR 8-6966
• CHICAGO 8, III- — 3212 8o. Halstead Street ---------- WA 5-2737
e CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road -------- - TO 1-1068
o DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ------------- VI 1-5355
e GRANO RAPIO8, Mietu — 606 Bridge 8L, N.W____ GL 8-2256
e HAMTRANCK, Mietu — 11333 Jos. Campau----------- TO 7-1575
o HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av, Tel. 2338030, 2460215 
o IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfieln Avė.___ ES 2-4685
o Y0UNGST0WN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ------------ R! 3-0440
o YONKLHS, N. Y. — 555 Nepperhan Avė   .......... GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994

KNYGA APIE LIETUVIŲ LIAUDIES SKULPTŪRĄ
Vilniuje šiais metais pasiro

dė knyga “lietuvių liaudies me
nas. Skulptūra”. Knyga dviem 
kalbom — lietuviškai ir rusiš
kai. Su 489 nuotraukom, tarp 
jų 16 spalvotos. Apie ją entu
ziastingą atsiliepimą paskelbė 
meno mokslų kandidatas S. 
Červonnaja laikrašty “Sovets- 
kaja Litva” Nr. 243, spalio 16.

Priminė, kad nuo 1925 tarp-

LIETUVOJE

ko

mesyje palaikyti.
Ketveriopa veikla būtų tiku

si šiam reikalui. Viena, turėjom 
pripažinti tuojau antikomunis- 
to Nagy vyriausybę. Tai būtų 
atėmę Chruščiovui teisinį aiški- 
nimąsi, kad komunistinio Ka
daro vyriausybė jį pakvietė at
vykti į Vengriją. Antra, kai 
Chruščiovas atsisakė atitraukti 
kariuomenę iš Budapešto, turė
jome nutraukti su Sovietais 
diplomatinius santykius. Tre
čia, turėjome leisti organizuotis 
“savanoriam” laisvuose kraštuo 
se, kad padėtų Vengrijos lais
vės kovotojam. Ketvirta, kai 
buvo pastatyta iškamšinė Kada
ro vyriausybė, mes turėjome

kad Tito komunizmas esąs “Ii- buvo lietuvių liaudies meno 
beralesnis”, yra klaidingas. eksponatai, buvo daug rašoma

— Pasimokius iš Jugoslavi- aPie lietuvių liaudies meną
jos pavyzdžio, jokia karinė pa- Lenkijoje, Vokietijoje, švedijo- 
galba iš viso neturi būti duoda- 3e> 
įna komunistinėm vyriausybėm. j°ie parašyl _  _

— Turime laikytis nuošaliai simboliką ife-tuvių 
nuo Sovietų Sąjungos ir Kini
jos konflikto. Jos riejasi viena 
su kita tik dėl to, kaip mus 
greičiau ir lengviau palaidojus.

Nixonas priešingas tam, kad 
santykiai su komunistų valdo
mais kraštais būtų nutraukti. 
Jis skiria pavergtuose kraštuo
se valdomus ir valdytojus, tau
tas ir komunistines vyriausy
bes. Ir jei pirmuosius reikia 
remti ir su jais galimai santy
kius palaikytu o antruosius 
stelbti ir silpninti, tai tam rei
kalui Nixonas kalba apie tokią 
programą:

— Siekti, kad būtų pašalin
ta sovietinė kariuomenė iš ry
tų Europos kraštų;

J. Mikėnui, prižiūrint dar 
Vaineikytei bei A. Venclo

vai. Mikėnas turėjęs įrodyti, 
kad liaudies menas, nors vaiz
duoja dievukus ir šventuosius, 
esąs “antiklerikalinis”, kad Baž
nyčia dėl to jį persekiojusi.

Knygos pasirodymu visi lie
tuviai gali džiaugtis. Įvadiniu 
aiškinimu gali džiaugtis komu
nistai. Tik tokiu atveju jie tu
rėtų džiaugtis ir dabar kartais 
iš po nakties pasirodančiom

Sužinojo, kad jam pastatytas 
paminklas, atvyko jo pasižiū
rėti.

o LAKF.W00D, N. J. — 128 - 4th Street  FO 3-8669 
o NEWARK 3, N. J. — 428 Sprinflfield Avenue  Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. ________ LO 2-1446
• PATERS0N 1, N. J. — 99 Main Street .. .............. - MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street  GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė.__PO 5-6882
o PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street__  HU 1-2750
o SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street____  Fl 6-1571
o WATERBURY, Conn. — 6 John Street  PL 6-6766
• WORCE8TER, Mase. — 174 Millbury Street 8W 8-2868

Prancūzijoje. Philadelphi- 
/’ųisertaęij^ apie 

_ naudies 
skulptūroj. Dabar knyga entu
ziastingai sutikta Maskvos kny
gynuose.

Knygos medžiagą parinko ir 
sutvarkė Paulius Galaunė, o dai
lininkas J. Mikėnas parašė įva
dinę apžvalgą. Dėl tos apžval
gos červonnaja labiausiai ir . _ ____ t ______
kalba. Esą lig šiol vis buvo nė jo kūno. Pakeltas į herojus, 
skelbiamos teorijos apie lietu
vių liaudies meno ryšį su "Va
karų Europos kultūrinėm įta
kom”, su "krikščioniškąja ideo
logija”. Taip rašęs ir prof. 
Jungferis. Todėl sovietiniai re
daktoriai turėjo atmesti tas 
“idealistines nesąmones” ir 
pristatyti liaudies meną "mark
sistiškai”. Tas uždavinys ir te-

tiklerikalmėsj..) užuot jas sku-

Minės Donelaitį
Kristijono Donelaičio 250 gi

mimo sukaktį numatė minėti 
. Maskvoje rašytojų draugija 

gruodžio mėn.
Būsianti sutvarkyta rašytojo 

tėviškė (Lazdynėliuose). Taip 
pat pastatys paminklą ant ka
po Tolminkiemy.

— Neringoje projektuoja per 
keleris metus įrengti kurortą. 
Projektui paruošti sudaryta ar
chitektų komisija — V. Miku- 
čanis, V. KibrancaSį . J. Daujo- 
taitė, Čekanauskas, P. Janu-

Paminklas Ivanui Nazarevui V- ir V. Stauskas.

Žagarėje ^pastatė paminklą 
leitenantui Ivanui Nazarevui, 
kuris 1944 kovojo su vokiečių 
tankais. Buvo sakoma, kad jis 
paėmęs glėbį granatų ir puolė
sis prie tanko. Sprogimas suar
dė tanką ir leitenantą. Nerasta

GRANE SAVINGS&LoanAssociation

B. B. PIETKIEWICZ, Ptm.

ir dėl to jam Žagarėje pastaty
tas paminklas.

Vieną dieną atvyko kažkoks 
draugas ir apžiūrinėjo pamink
lą. Pasirodė, kad tai ir yra Iva
nas Nazarevas. Jis tebuvo su
žeistas, pateko į ligoninę, pasi
gydė, pasitraukė iš kariuome
nės ir tarnavo kolchoze 
Orenburgo srity traktorininku.

— Cabot Lodge lapkričio pra
džioje parvyksta j VVashingto- 
ną tartis dėl politikos Vietna
me. Valstybės departamentas į- 
spėjo, kad nieko dramatiško 
nenumatoma.

— Vengrijai spalio 23 Ame
rika pardavė kukuruzų 30,000 
tonų už 2 mil. dol. Su Sovietų 
delegacija dėl kviečių eina de
rybos.

— Mėnulio kelionei paruošti 
buvo numatyta 20 bil., dabar 
manoma, kad užteks 1-3 bil.

— Raketos Ranger šūvis į 
mėnulį atidėtas kitiem metam.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
Nemokamai vieta automobiliams

41/2% ‘ INVE^MENT
ACCOUNTS

Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos
Pinigai įdėti prieš mėnesio 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; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

pripažinti egzilinę vyriausybę.
Tai buvo praeitis. Žiūrint į 

dabartį kyla klausimas:
... KOKIA POLITIKA BŪTŲ GA

LIMA DABAR PAVERGTŲJŲ 
ATŽVILGIU?

Ieškodamas politinės progra
mos pavergtųjų atžvilgiu, Nix- 
onas atsiremia ne į “atoslūgį”, 
kuriuo remiasi Kennedy vyriau
sybė. bet į “šaltąjį karą”. Jo į- 
sitikinimu, komunistai nepakei
tė siekimo — siekia ne tik Ame 
riką “palaidoti”, bet užimti vi
są laisvąjį pasaulį. Nixonas ma
to. kad komunistai užsimojo di
džiulei prieš laisvąjį pasaulį 
ofenzyvai, kuri juo pavojinges
nė. kad Vakarai jos nemato ar 
stengiasi nematyti, nes jis pri-' 
dengta atoslūgio vardu.

Jei “atoslūgio” politikos ša
lininkai stengiasi tylėti apie pa
vergtuosius kraštus, tai Nixo- 
nas atsisako nuo tylos ir nuo 
defenzyvos ir siūlo į komunis
tų ofenzyvą atsakyti ofenzyvi- 
niais siekimais ir žygiais. Prieš 
komunistų siekimą remti “iš
laisvinimo” karus, remti subver 
sijas. Vakarai turi skalbti ir 
remti išlaisvinimą Kubos, ryty 
Europos, Rusijos,K inijcs. Siek
ti. kad visur būtų sudaromos 
sąlygos žmonėm pasirinkti san
tvarkas. Gal pasirinks komuniz
mą. Bet tegul bus leista jiem 
patiem pasirinkti. Tokiu būdu

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 
atraižų vilnonSs medžiagos - importuotos ir vietinės — 

3-jose krautuvėse

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525

Cor. DELANCY, N.YX.
KRAUTUVES ATVIROS KASDI1JN IR SKRMADIENlAIS, 
IASKTRUS AE6TADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 vaK.

8. Beekentetao krautuvėse kalbama rusHkal, lenkiukai, ukminificai
Važiuoti BMT UHipant Essex Street, keltia elevatorium J virtų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

AtaineSklto »| skelbimą, kuris bes ypatingai {vertintas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maiSytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel AL 44319 New York 2. N. Y.

WEISS & KATZ, INC. j 

187 ORCHARD ST„ N. Y. C. TeL GB 7-1189 į
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ I
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt §
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės. »
■ Specialiai Žemos kataras stančšaat andtarim | iristea). S
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau į 

patarnauti kiijentain. Prašome užeiti ir pssiši&rM! |
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val. ryte. Darbotvarkėje: finan
sų komisijos ir revizijos komisi
jos pranešimai, apyskaitų, są
matų ir protokolo priėmimas, 
sesijos uždarymas.

Vliko dvidešimtmečio proga 
spausdinamas specialus anglų 
kalba leidinys. Jame bus įdėti

Pasaulinei parodai artėjant
1964 m. sueina lygiai 25 me

tai, <kai įvyko pirmoji pasauli
nė paroda New Yorke, kurioje 
dalyvavo teveik visos pasaulio 
valstybės įskaitant ir Lietuvą. 
Lietuva buvo nepriklausoma, 
savaranki valstybė, kokios per 
amžius troškome, lygiai kaip ir 
dabar.

1939 metais pasaulinėje pa
rodoje Lietuva turėjo savo pa
vilijoną, kur buvo skoningai iš
dėstyti įvairūs Lietuvos išdirbi
niai: gintaro papuošalai, “Dro
bės” b-vės gražūs audiniai, 
Šiaulių brolių Norakų odos ga
miniai. šie ypač patraukdavo 
tos srities vertelgų dėmesį.

Įeinant į Lietuvos pa vili jo
ną, pasitikdavo didinga Vytau
to Didžiojo statula ir kiek to
liau įspūdingi Lietuvos daili
ninkų kūriniai. Ypač patraukli 
buvo dail. Mikėno skulptūra 
“Lietuva” (lietuvaitė su balan
džiu rankoje).

Svarbiausias gi įvykis mums 
toje parodoje buvo Lietuvių 
diena. Neužmirštami liko šo
kiai ir dainos. Keli tūkstančiai 
šoko ir dainavo. Dar prieš pa
rodą buvo sudarytas specialus 
komitetas iš Amerikos lietu
vių muzikų ir kitų meno žino
vų. Jie lankėsi visose kolonijo
se, skatindami chorus ir jaunų
jų šokėjų grupes dalyvauti pro
gramoje.

Nebuvo tikėtasi tokio nuosta
baus pasisekimo, kokį regėjo
me tą dieną. Parodos aikštėje 
buvom nustebinti, radę ištisas 
virtines autobusų iš plačiausių 
apylinkių. O žmonių, žmonių! 
Vienų dainininkų atvyko dau
giau kaip 3000. O kiek palydo
vų! O žiūrovų prigužėjo tiek, 
kad akimis vos užmatai.

Susitinku pažįstamą Bertulį, 
seną New Yorko gyventoją, ir 
klausiu: “Na kaip patinka?. “Po 
ne Dieve, — atsako. — nejau
gi čia visa Lietuva suvažiavo, ir

iš kur čia tiek primarmėjo lie
tuvių”? “Palauk, kaimyne, — 
sakau, — juk žinai jau nuo 
seno, kad vien New Yorke yra 
apie 30,000 lietuvių. Tik jie la
bai išsklydę, kiti jau nutautėję. 
Jų vaikai vargiai bekalba lie 
tuviškai. Bet gi aš, eidamas tuo 
ilguoju keliu, visur girdžiu lie
tuviškai, tik kai kur angliškai. 
Tačiau jų takas buvo vienas. 
Ir tie pasijuto esą lietuviško 
kraujo vaikai”.

Parodoje buvo toks ežerė
lis. Už jo — scena su daininin
kais ir šokėjais. Ir štai Jonas 
Valaitis per mikrofoną gražiai 
ir aiškiai pranešinėja Lietuvių 
dienos programą. Vaizdas di
dingas. Visur lietuviška ir Lie
tuva. Didžiulė aikštė perpildy
ta. Sėdimų vietų trūko.

1939 metai Lietuvai buvo 
sunkūs metai, pilni rūpesčių, 
užtat Lietuvos pavilijoną teko 
remti Amerikos lietuviams. Tą 
jie atliko.

Šiandien Lietuva žiauriai ru
sų pavergta. Mūsų prievolė da
bar labiau parodyti pasauliui, 
kad Lietuva dar gyva ir lietu
viai — kovojanti tauta.

Jei 1939 m. įstengėme suau
koti stambią sumą, kad išlaiky
tume lietuviškąjį pavilijoną iki 
pabaigos, tai šių dienų sąlygo
mis reikia padaryti dar dau
giau. Anuo metu uždarbiai bu
vo maži. Jei kas uždirbdavo 50 
dol. per savaite, tai buvo dide
lė retenybė. Jei tuo metu au
kotojas pasiryžo aukoti 5 dol., 
tai. mums atrodo, jog dabar be 
sau skriaudos tam reikalui pa
kloti 25 dol. ne tiek jau sunku.

Šiam reikalui komitetas iš
siuntinėjo laiškus-prašymus au
koti. Neatsisakykime! Lietuviai 
ir lietuvės, sukruskime ir atliki
me savo pareigą. Aukas siųski- 
me adresu: A. Šetikas, 84-11 
101 st. Street. Richmond Hill 
18. N.Y. Pranas Narvydas;

Vliko praplėstojo prezidiumo 
posėdis įvyko New Yorke spa
lio 5. Dalyvavo finansų komi
sijos nariai ir Tautos Fondo pir
mininkas prel. J. Balkūnas. Bu
vo svarstyti informaciniai, fi
nansiniai ir kiti reikalai. Pasi
tarta dėl Vliko metinės sesijos.

Vliko metinė pilnaties sesi- visų Vliko buvusių ir dabarti- 
ja bus taip pat New Yorke nio pirmininko trumpi pasisaky- 
lapkričio 23-24, Overseas Press mai, S.\ Lūšio straipsnis—Vh- 
Citrb patalpose (54 W. 40 Str., 
Manhattan), ši sesija sutampa 
su Vliko veiklos 20 metų su
kaktimi. Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas pradėjo 
veikti dar Lietuvoje, pogrindy
je, 1943 lapkričio 25.

Sukaktienės sesijos progra
ma numatyta tokia:

Lapkričio 23, šeštadienį, pir
mas viešas posėdis pradedamas 
10 vai. ryte — , atidarymas, 
sveikinimai žodžiu, raštu, komi
sijų sudarymas, veiklos prane
šimai: Vliko pirmininko, Vyk
domosios Tarybos pirmininko, 
konsolidacijos komisijos atsto
vo, Tautos Fondo pirmininko, 
Lietuvos delegacijos PET sei
me pirmininko. diskusijos. 
Antras viešas posėdis pradeda
mas 3 vai. popiet. Darbotvar
kėje: VISko dvidešimt metų (J. 
Audėnas), Išeivijos dalyvavi
mas Lietuvos laisvinimo akci
joje (St. Lūšys), diskusijos. Va
karienė 8 vai. vak. 
dalyvaus aktorius 
kauskas.

Lapkričio 24, 
trečias posėdis pradedamas 11

ko kilmė, J. Audėno — Vliko 
darbai, dr. K. Šidlausko — Vil
kas kaip tautos atstovybė ir 
prof. dr. D. Krivicko Lietuvos

laisvės bylos esmė. Be to. bus 
paminėti Lietuvos valstybei 
gyvavimo nuo Mindaugo laikų 
svarbesnieji faktai ir Lietuvos 
žemėlapis.

Gerai paruoštas representaci- 
nis leidinys tapomas kitatau
čiams ir jų spaudai. Leidinio 
kaina bus 2.50 dol. Kas užsisa
kys iš anksto ir betarpiškai, lei
dinį gaus už 1.50 dol. Užsaky
mus su čekiais siųsti adresu: 
Elta, 33 W. 42 St., Rm. 928, 
New York, N. Y. 10036.

(Elta)

Programoje
Vitalis Žu-

sekmadienį.

PENKTIEJI METAI 
KUPIŠKY

(Iš 1905 metų sukilimo Lietuvoje)

Lietuvą rusam užgrobus 
1795 metais, prieš okupantą 
buvo trys žymesni sukili
mai — 1831, 1863 ir 1905 
metais. Praėjusio karo metu 
paskutinis buvo 1941. Čia 
duodame autentišką praneši
mą apie įvykius Kupiškyje 
1905 m. pabaigoje. Praneši
mas yra rašytas vertėjo Ro- 
gevičiaus. Jis buvo vertėjas 
ypatingiem reikalam štabo 
karininko, kurį Vilniaus ge
neralinė gubomatūra buvo 
siuntusi į Kupiškį (Ukmergės 
aps.) raminti sujudusių ūki
ninkų. Iš originalo vertė Juo
zas Tijūnėlis.

KUPIŠKIO miestelis — Lie
tuvos revoliucinio judėjimo 
centras, iš kur tas sukilimas iš
siplėtė į kitus Kauno guberni
jos valsčius. Lapkričio mėn. ko
mendantu ypatingiems reika
lams prie vyriausiojo viršinin
ko buvo štabo karininkas rot
mistras A.G. Zagriažski. Jis bu
vo siųstas padėtį išaiškinti vie
toj. Man, kaip susipažinusiam

su vietinėmis gyvos kalbos tar
mėmis, buvo pavesta jį palydė
ti.

Į Kupiškio miesteli atvykau 
lapkričio 17, sutemus, apie 15 
vai. Čia sutikau iš Raguvos 
miestelio tarnautojus, ziemskį 
ir stanavą, su kuriais išsikalbė
jau aktualia tema — ūkininkų 
neramumais. Kiekvienas besi- 
pasakojančių patiekė daug fak
tų, dėl kurių vietos gyventojai 
nepatenkinti valdžios įvesta 
tvarka. Tas nepasitenkinimas, 
anot jų, privedė prie viešo pa
šalinimo to, kas šiek tiek pri
minė iki šiol esamą režimą.

Vietiniai ziemskiai viršinin
kai ir kiti rusų valdininkai boi
kotuojami, mokyklos ir vals
čių valdybos uždaromos, valdiš
kos svaigalų parduotuvės arba 
sunaikinamos arba uždaromos, 
mokesčiai nemokami. Stačiati
kiai gyventojai grąsinimais ver
čiami priimti katalikų tikėjimą. 
Stačiatikių cerkvės ir vienuoly
nai yra kariuomenės apsaugo
je. Mitinguose ir susirinkimuo
se priimami priešvalstybiniai 
nutarimąi.. žodžiu, rusų val

KOVOTOJAS UŽ PAVERGTŲ LAISVĘ
Pabaltiečių, lenkų ir veng- paskatino jo specialybė — ar? 

cheologija, kurios dėka jis tu
rėjo progų lankytis Pabaltijo 
kraštuose ir juos geriau pažin
ti.

1923-25 buvo pakviestas ar
cheologijos profesorium į Tar
tu universitetą Estijoj. Vėliau 
atliko archeologinius kasinėji
mus Latvijoj ir Lietuvoj. Kasi
nėdamas Apuolės piliakalnį 
1931-32 metais, artimai bendra
darbiavo su Lietuvos praeities 
tyrinėtojais gen. VI. Nagevi
čium ir prof. E. Volteriu.

Kaip archeologas, prof. B. 
Nermanas ypač pasižymėjo 
Gotlando salos tyrinėjimais. 
Savo veikaluose taip pat plačiai 
nagrinėjo Skandinavijos ir Pa-

rų egzilinės organizacijos spalio 
mėn. 6 d. Stodcholme pasvei-

bė švedų mokslininką prof. 
Birgerį Nermaną, kuriam tą 
dieną sukako 75 metai. Lietu
vių vardu jį pasveikino lekto
rius J. Lingis, Pabaltiečių ko
miteto narys. Prof. Birgeris 
Nermanas yra žymus švedų ar
cheologas, Skandinavijos gele
žies amžiaus tyrinėtojas, bet 
kartu ir nusipelnęs kovotojas 
už pavergtųjų tautų laisvę, o 
ypačiai nuoširdus bičiulis Lie
tuvos, Latvijoslr Estijos.

Prof. Birger Nerman Pabal
tijo klausimais susidomėjo dar 
tada, kai po pirmojo pasauli
nio karo šie kraštai iš naujo baltijo ryšius ir tai aprašė sa
kelės! savarankiam ir neprik- vo veikaluose.
ląusomam gyvenimui. Tam jį Remdamasis savo ilgame-

DR. ANTANAS TRIMAKAS, dabartinis Vliko pirmininkas. Nuotr. V. Ma
želio.

PREL. M. KRUPAVIČIUS, buvęs antrasis Vliko PIRMASIS Vliko pirmininkas prof. St. Kairys (d.) ir tre- 
pirmininkaj. tysis — Jonas Matulionis.

džios ir rusų pradžios lyg kraš
te nebūtų buvę.

Pasakotojai buvo tos nuomo
nės, kad būtinai reikalinga 
tuojau įvesti kariuomenę ir iš 
ūkininkų tarpo pašalinti kenks
mingą elementą, kad krašte 
grįžtų tvarka ir ramybė. Dėl ki
tų priemonių gyventojams nu
raminti, anot jų, ne tik negali 
būti jokios kalbos, bet negali 
būti nė leista. Iš jų žodžių aiš
kėjo, kad lietuviai jiems pa
skelbtą “laisvę” sutiko sau nau
dinga prasme.

Lapkričio 18 buvo sušauktas 
valsčiaus susirinkimas Kupiš
kio valsčiaus valdyboje. Atvy
kau 9 vai. rytą, žmonių dar 
nebuvo. Prie posėdžių salės du
rų ant atskiro suolo sėdėjo pil
noj aprangoj trys kareiviai: 
vienas narsusis dragūnas ir 
du pėstininkai. Ant jų kepurės 
mėlynų lankų reljefiškai švytė
jo skaičius “246”. Pamažu pra
dėjo rinktis žmonės. Prieš tai 
kažkas paleido gandą, kad su
sirinkime dalyvaus ir guberna
torius. Todėl anksčiau atvyko 
tie, kurie turėjo gubernijos 
viršininkui paduoti skundą ar
ba prašymą.

čia buvo viena moteris dva- 
rionaitė, kuri graudžiai skundė
si, kad jai neišduoda neturtin
gumo pažymėjimo. Paūmėji
mas jai būtinai reikalingas pa
tiekti geležinkelio pareigūnam 
gauti pensijai dėl jos sūnaus 
nedarbingumo, nustoto geležin
kelių tarnyboj. Ji norėjo gau

ti tą pažymėjimą kiek galima 
greičiau, kad galėtų pasinau
doti bilietu, kurio tarminas už 
•kelių dienų baigėsi, vykti ne
apmokamu traukiniu į. Sarato
vą.

Ū kininkas Viktaras Armo- 
nas sielojosi, kad į jo paduo
tą pradžioj kovo mėnesio gu
bernatoriui prašymą patvirtin
ti valščiaus nutarimą naudotis 
žemės sklypu iki šiol negavo at
sakymo.

Septyniasdešimties metų am
žiaus Mikalojaus kareivis vaito
jo ir rūpinosi, kad jam neišmo
ka 3 rublių pensijos, nors Nau
jo Aleksandravo karo viršinin
ko kanceliarija yra seniai pripa
žinusi jį nedarbingu.

Kiti garsiai reiškė savo nepa
sitenkinimą vietos policija, kal
tindami ją nerūpestingumu, iš
laidumu ir šališkumu. Kaip pa
sekmę policijos nesirūpinimo, 
nurodinėjo į išsiplėtimą plėši
mų, chuliganizmo ir vagysčių. (

Žmonių skaičius daugėjo. Su
važiavo ne tik vietiniai gyven- ( 
tojai, bet daugelis ir iš kaimy
ninių valsčių.

Valsčiaus valdybos patalpos 
pirmą valandą visų atvykusių į 
susirinkimą negalėjo sutalpinti. 
Nuotolio ir darbų išvargintuo
se veiduose galima buvo išskai
tyti tik stebėtino abejingumo 
atšvaitą. Prisiklausęs ziemskio 
ir stanavo pasakojimų apie vi-f 
suotinį susierzinimą., buvau pa-j 
siruošęs sutikti minią, sužvėrė-*

jusiais veidais ir šiurkščiais už
gauliojančiais poelgiais. Buvau, 
žinoma, maloniai nustebintas, 
nepastebėjęs nei to nei kito; 
gal būt, arkliavagiai neužeidi- 
nėja į valščiaus valdybą.

Antrą valandą minia išaugo 
iki 500-600 žmonių. Didžioji 
žmonių dalis buvo kieme. Staiga 
įbėga ūkininkas ir praneša, kad 
kieme bus atlaikytos pamaldos. 
Visi buvusieji valdybos patal
pose puolėsi į kiemą. Jokių pa
maldų nebuvo ir būti negalėjo: 
pas katalikus Dievo garbinimas 
nepraktikaojamas po atviru 
dangumi.

Ten prieš minią aukštesnėj 
vietoj stovėjo studentas Galva
nauskas iš Cipėnų valsčiaus ir 
apie kažką kalbėjo su minia. 
Studento pasikalbėjimas neilgai 
truko. Palikęs minią, studentas 
greitai nuvyko į valsčiaus val
dybą.

Kaip tik šiuo metu išėjo į 
minią rotmistras Zagriažski ir 
pranešė susirinkusiems kieme 
žmonėms, kad jis atvyko vy
riausios krašto valdžios siųstas, 
ir kad jam pavesta sušaukti 
valsčiaus valdybos susirinkimą 
ir išklausyti pareiškimų dėl vie
tinių ūkininkų rūpesčių. Šiam 
tikslui kviečia visus pareigūnus 
ir rinktus asmenis (kurių vals
čiuje priskaitoma 12) į vals
čiaus valdybą, o kitus prašo iš
siskirstyti.

Minia pradėjo murmėti: “Iš
rinktų pas mus nėra, o mūsų 
pareigūnai paperkami; prašom

čiais tyrinėjimais, prof. B. Ner
manas mano, kad trys Pabalti
jo tautos priklauso seniausiam 
Europos gyventojams, kurie
jų dabartinėse gyvenamosiose 
vietose užtinkami jau nuo ak
mens amžiaus. Sprendžiant iš 
daugeriopų archeologinių radi- 
dinių. matyti, jog šios tautos 
nuo seniausių laikų priklausė 
Vakarams ir Į juos nuolat lin
ko.

Už nuopelnus Lietuvai 1932 
prof. B. Nermanas buvo Lietu
vos respublikos prezidento ak
tu apdovanotas III laipsnio Ge
dimino žymeniu.

Po antrojo pasaulinio karo 
jubiliatas, kaip niekas kitas, 
Švedijoj pasitarnavo Pabaltijo 
tautų laisvės reikalui, jį nuo
lat keldamas spaudoj ir visuo
menei, skleisdamas tiesą apie 
sovietų okupaciją, pavergtųjų 
tautų, laisvės siekimus, organi
zuodamas medžiaginę paramą 
Švedijon atvykusiem pabaltie- 
čiam kultūrininkam. Tam tiks
lui yra išleidęs seriją brošiūrų.

išklausyti mūsų dabar išrinktų 
dviejų atstovų”. Nurodė stu
dentą Galvanauską ir dar vieną 
asmenį. Rotmistras pareiškė, 
kad jis šių įgaliotinių nepripa
žįsta, nes jie nepriklauso valš
čiaus ūkininkams. Minia nenu
sileido: “Mes visi rinktiniai”.

Rotmistras Zagriažskis prade
da kviesti pareigūnus ir rink
tinius. Iš minios lėtai išeina 
staršina, žmogus baisiai pris
lėgtas, su medalium ant krūti
nės: paskui jį ėjo seniūnai vie
nas paskui kitą, su ženklais 
ant apnešiotų paltų, bet ne vi
si: 6 asmens neatvyko. Rinkti
nių nė vienas neatsiliepė.

Minia, kaip ir anksčiau, mur
mėjo: “Mes visi rinktiniai”. 
Rotmistras mėgino perkalbėti 
minią — nieko neišėjo. Nete
kęs vilties sudaryti valščiaus 
valdybos pilnatį. A.G. Zagriažs
ki įsakė žmonėms išsiskirstyti. 
Minia nė krust, ir pradėjo lyg 
tai triukšmauti. Buvo nutarta 
minią išvaikyti ginklo jėga. 
Tartum būtų buvę pamota už
burta lazdele: prieš išsiskirstan- 
čią minią atsirado Grozoveckio 
pulko “246” puskuopė. štabo 
kapitono G. M. Riabovo vado
vaujama .... Pamatęs stovin
tį šalia jo 7-to dragūnų pul
ko papulkininkį, baroną Krid- 
nerį. Riabovas perdavė jam. 
kaip vyresniam pagal rangą, 
puskuopės komandą. Pakeltu į- 
sakančiu balsu baronas sušuko: 
“Išsiskirstykite! Šaudys’”

(Bus daugiau)

Iki šiol pirmininkauja Švedijos 
pabaltiečių komitetui, kuris vei
kia nuo 1943 m.

Prof. B. Nermanas yra įta-
kinga asmenybė ne tik kaip 
mokslininkas, bet ir kaip visuo
menės veikėjas. Kai 1961 buvo 
iškilęs Chruščiovo vizito Skan
dinavijoje klausimas, jis suda
rė ir pirmininkavo vadinamam 
Rugpjūčio komitetui, kuris su
kėlė tokią nepalankią visuome
nės nuotaiką, jog Chruščiovui 
neliko nieko kito kaip vizitą at
šaukti. Pastaruoju metu vėl kal
bama apie Chruščiovo kelionę 
Skandinavijon. Tačiau Rugpjū
čio komitetas budi. Kaip prof. 
Nermanas neseniai spaudos at
stovam pareiškė, viskas paruoš
ta tai dienai, jeigu Chruščiovas 
išdrįstų pasirodyti Švedijoj.

Ilgiausių metų garbingam 
Jubiliatui- j.v. (Eli)

Irgi, mat, 

specialistai!
Sov. Sąjungoje keliomis kal

bomis, jų tarpe ir lietuviškai,
pasirodė nauja ateistinė kny- - 
ga “Ar kardinolai eina į pra
garą?” Pasirodo, jog to sovieti
nio “bestsellerio” autorius — 
lietuvis Juozas Lavreckis (Gri- 
gulevičius). gimęs Vilniuje, mo
kėsis Vilniaus lietuvių gimna
zijoje ir dar 1932 pasodintas į 
Lukiškių kalėjimą.

Visa tai panašu į tiesą, nes 
apie tai “Tiesoje” (Nr.' 216) ra- - 
šo S. Kurliandčikas. Juk sa
vus geriausiai pažįsta.

Viskas būtų tvarkoje, jei to
je pačioje recenzijoje š. Kur
liandčikas nebūtų persistengęs. 
Ėmė jis ir pavadino savo gūž-

(nukelta į 4 psl.)

— Kongo vyriausybė spalio 
23 paskelbė, kad Sovietų ir Če
koslovakijos agentai kursto 
Kongo kariuomenę suimti va
dus ir paskelbti perversmą. Tuo 
skundžiasi Kongo vyriausybė, 
pati treniruodama partizanus, 
kurie nuverstų Angoloje Portu
galijos valdžią.

— Italijos vyriausybei kelia 
nerimą komunistai. Jie grasi
no vykdysią sabotažą. Romoje 
suorganizavo riaušes, kur su
žeisti 152 policininkai. Fiat fab
rikų darbininkų rinkimuose jie 
padidino savo atstovų skaičių. 
Jie reikalauja vyriausybėje 1- 
2 narių.

— Domininkonų vyriausybės 
atstovas spalio 23 paskelbė. kad 
išsivers ir be Amerikos ūki
nės pagalbos.



DARBININKAS

Specialistai...
(atkelta iš 3 psl.)

tos draugą Lavrecki-Grigulevi- 
čių ‘'žinomu katalikybės spe
cialistu".

Kokia ta “specialybė", gali
ma spręsti iš to paties Kurlian- 
dčiko įspūdžių apie minėta 
Lavreckio knygą:

“Knygoje pateikiama Įdomių 
žinių apie tai, kokią veiklą va
ro Vatikano žvalgyba, kurią 
“šventieji tėvai” vadina “infor
macijos tarnyba” apie Vatika
no ardomąją veiklą prieš socia
listines šalis, apie jų vedamą 
ideologinę kovą. Vatikane vei
kia spaustuvė, kuri spausdina 
įleidimus Įvairiomis pasaulio 
kalbomis. Vatikano radijas or
ganizuoja laidas 50 kalbų, ka
talikų bažnyčiai priklauso dide
lis tinklas leidyklų, radijo ir 
televizijos stočių Įvairiose pa
saulio šalyse". Ta-ta-ta!

Na. ką gi. Iš tų žodžų kiek
vienam aišku, kcks “kataliky
bės specialistas" anas Lavrec- 
kis ir jo draugas Kurliandči- 
kas.

Kadangi tokios “specialybės" 
lengvai įsigyjamos, mes jiems 
linkime Įsigyti dar kita pana
šią. Jeigu imtų Lavreckis ir pa
rašytų kitą knygą, pavyzdžiui. 
“Ar rabinai eina į pragarą?", 
o Kurliandčikas panašiais žo
džiais ją parecenzuotų. tai ar
gi jis tada “Tiesai” neatrody
tų tikri izraelitų tikybos “spe
cialistai"?

“Nudžiugo, lyg ge’ežėlę ra
dęs"—sako mūsų liaudies prie
žodis. Tekios “pagyros" nusi
pelnė Ukmergės ryšių mazgo 
operatorius S. Bedrovas savo 
laišku “Tiesoje" (Nr. 211). Te
gu jis pats savo žodžiais pasa
koja tą savo “džiaugsmingą ra
dini".

“Neseniai — rašo S. Bedro
vas — teko būti komandiruo
tėje Žemaitkiemyje. Mano dė
mesį patraukė grupė besijuo

DIRBKIM SU MEILE
I. MIŠKINIS

Nepaprastai galinga jėga lie
tuvybei ugdyti slepiasi kil
niuose idealuose ir jausmuose. 
Bet visų geriausias vaistas 
nuo per ankstyvo pasenimo yra 
meilė: darbo meilė, artimęįę 
meilė, gimtosios kalbos meilė.

Meilė yra galingiausia nau
josios gyvybės kūrėja. Ji pa
žadina kilniuosius jausmus ir 
gerąsias žmogaus ypatybes. Ka
da žmogus myli, jis vaizduoja 
save pasaulio galiūnu, jam nė
ra kliūčių, jis milžinas, jis vis
ką gali. Mylinčiam žmogui ir 
saulė skaisčiau šviečia, ir gėlės 
gražiau žydi, ir žmonės atrodo 
meilesni ir gražesni. Jis niekam 
nepavydi, nes pats jaučiasi lai
mingu. Mylįs žmogus jaučia 
kiekvieną dieną, lyg pavasario 
rytą. Mylįs žmogus lengvai nu
gali visas jo kelyj pasitaikiu
sias kliūtis.

Meilė tėvynei ir lietuviu 
bendruomenei

Auga ir plečiasi svetur Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
šeima. Kaskart vis didesnis 
skaičius sesių ir brolių labiau

Ir po mano balanos Morkus

MALDA UŽ MIRUSIUS
kiančių merginų. Priėjęs pama
čiau, kad šios linksmybės šalti
nis — laiškas. Netrukus ir aš 
skaičiau šį laišką ir kartu 
su merginomis juokiausi. Pra
linksmino mus “Šv. Antano 
lenciūgėlis” ...

Kovingam oficialaus ateisto 
džiaugsmui nebuvo ribų: juk 
tai puiki medžiaga ateistinei 
propagandai! Taip ir atsirado 
jo laiškas “Tiesoj".

O dabar žemaitkiemietės to
liau juokiasi iš naivaus Bedro- 
vo. mat, tas Įsismaginęs para
šė. kad “šv. Antanas pasižymi 
ne tik dosnumu, bet ir žudiko 
savybėmis”.

G. Sniečka (Eli)

Prieš daugelį amžių Izraelio 
valdovas Saulius sumanė nu
bausti, o gal ir visai nuo že
mės nušluoti savo kaimynus pi- 
listimus. Su savo galinga ir ge
rai išmiklinta kariuomene per
žengė sieną. Prieš galingą Sau
liaus jėgą išėjo mažas, bet nar
sus pilistimų būrys. Ir kas bū
tų galėjęs sakyti, kad netrukus 
visas Gelboės kalnas bus nu
klotas Sauliaus karių lavonų.

Saulius su vienu savo kariu, 
nors ir sužeisti, tebesilaikė. Bet 
galingi pilistimai jau ir juodu 
buvo begriebia už 'krūtų. Ma
tydamas, kad kitos išeities nė
ra, Saulius atidavė savo kala
viją kariui ir įsakė, kad jį nu- 

MASPETHO, N. Y. lietuviu parapijos choras su klebonu prel. J. Balkūnu varg. A. Visminu (k.) ir choro pirmininku V. Rokum (d.). 
Choras dalyvaus pasaulinės parodos dainų šventėje.

pamilsta savo šventą idėją, į- 
sigilina ir žengia Lietuvių Ben
druomenės įstatų nurodyta 
kryptimi. Lietuvių Bendruome
nės pasišventėliai daug ką my
li ir dirba nenuilstamai, mylė
dami brangią tėvynę, ant ku
rios aukuro visus darbus su 
meile aukoja, kad Lietuva vėl 
būtų laisva ir nepriklausoma.

Mieli lietuviai, kurie supran
tate savo gimtosios kalbos 
meilės reikšmę — tą lietuvy
bės stiprybės šaltinį, su dėme
siu žvelkite į mūsų tautos gar
bingą praeitį: Kęstučio. Vytau
to, dainių, knygnešių, savano
rių, miško brolių partizanų, mo
tulių, kurios sugebėjo išauklėti 
tekius garbingus vyrus ir mo
teris su stipria ir nenugalima 
dvasia, kurie sugebėjo net 
mirti už tėvynę dėl mūsų gra
žios ateities. Prisiminkime ku
nigaikštienę Birutę, Živilę, Gra
žiną. ir kitas. Testiprina jų kil
nūs darbai ir žygiai mūsų eiles. 
Sekime tėvynės meilės sėklą vi- 
vi ir visur. Būkim vienas ki
tam nuoširdūs ir vieningi.

durtų anksčiau, negu priešai į- 
veiks. Karys susigraudinęs at
sisakė savo karalių nudėti. Sau
lius sugriebė kalaviją ir pats 
ant jo puolė. Tai pamatęs, ir jo 
karys puolė ant savo kalavijo 
ir drauge numirė. Tą dieną žu
vo ir trys Sauliaus sūnūs — 
Jonatas, Abmadabas ir Melki- 
sua.

Pilistimai. nukapoję galvas 
Sauliui ir jo sūnums, pamovė 
ant lazdų, kėlė aukštyn, šūka
vo ir dainavo. Jų pergalės 
džiaugsmas buvo didelis.

Kai Galaado Jabės gyvento
jai išgirdo, ką pilistimai buvo 
padarę Sauliui, pakilo visi jų 
drąsiausieji vyrai, ėjo visą

STOUGHTON, MASS., aikštės atidarymo iškilmėse kalba Mr. Francis T. 
Grimmins.

Aikštę pavadino lietuvio vardu
STOUGHTON, MASS.

Spalio 20 aikštė, kur susiker
ta Morton St., Wyman St. ir 
Brock St., pavadinta lietuvio 
veterano Zigmo Poškaus vardu 
— Zigmas Poskus plaza.

Atvykus Veteranų daliniui, 
orkestrui bei susirinkus žmo
nių miniai, 2 vai. prasidė
jo iškilmės. Kalbėjo Fr. T. 
Crimmins, kun. M. Vembrė, or
kestras patrimitavo, veteranai 
pagerbė šūvių salve.

Zigmas Poškus gimė 1911 

naktį, paėmė Sauliaus lavoną ir 
tirjų jo sūnų, parsinešė ir su
degino. Paskui jie ėmė jų kau
lus ir palaidojo Jabės miške.

Bet tuo savo pareigos miru- 
siem nebaigė. Septynias die
nas nevalgė ir negėrė, bet gi
liausioje maldoje susikaupę 
meldėsi už mirusius, kėlė akis 
į dangų, maldavo Viešpaties, 
kad žuvusiųjų sielas priglaustų 
savo karalystėje.

Malda už mirusius atsirado 
tada, kai atsirado žmogus, ir ji 
bus tol, kol žemėje bus mirtis. 
Mirusiųjų ir gyvųjų negalima 
visai išskirti. Kaip buvo pra
džioje, taip bus ir pabaigoje. 

lapkričio 3. Jo tėvas Jonas ir 
motina Marija Stokaitė gyveno 
51 Myrtle Str., Stoughton, 
Mass. Pradžios ir aukštesniąją 
mokyklą lankė Stoughtone. Į 
karo tarnybą buvo pašauktas 
1939 gruodžio 30. Pradžioje 
buvo Fort Slocum, N.Y., 1940 
vasario 20 perkeltas į Havajus, 
kur išbuvo iki 1943 metų, lai
mingai išvengė Pearl Harbor 
tragedijos. Iš Amerikos buvo iš
siųstas į Prancūziją. Žuvo kau
tynėse su vokiečiais 1945 sau
sio 25. Buvo narsus karys gavęs 
vienuolika įvairiausių medalių.

M. Kas.

— Prof. dr. Julius Kakarieka, 
kuris jau eilę metų profesoriau
ja Čilėje, Pietų Amerikoje, o 
praėjusiais metais lankėsi JAV, 
šiuo metu vieši Vokietijoje, 
yra užmezgęs gerus ryšius su 
universitetais ir ya pakviestas 
paskaitom kaip svečias.

HOTELS

VVOLCOTT HOTEL
4 West 31st Street, New York City 
near Penn Station, Macy's, Gim- 
bel’s. Fifth Avė. Shops, St. Francis 
of Assisi. Single from $5, Doubles 
from $7, all pu vate baths, kitehens, 
TV’s available. Special considera- 
tion to religious groups. LA 4-7800

DISPLAY

ADONIS FCRMALS Rentals for all 
occasions: Tuxedos. Strollers, Cut- 
aways. Fuil dress, Ivy league styles, 
Continental styles, complete acces- 
sories; also Rent-a-Mink. Steles in 
smart styles and nevvest shades for 
the ladies. Fully insured No de- 
posits. Open until 9 p.m. IV 3-7160 
70 Main St., Hempstead. L.I.

BEER—Ice-cold in Kegs—’/8, !4, /2 
also in bottles and cans. all popular 
brands of beer & soda at popular 
prices. prompt delivery to homes. 
restaurants and shops; special at- 
tention to religious groups, clubs & 
sccieties. Cash & Carry. F. Kramer, 
341 Bway. Hicksville. L.I. WE 1-9864

AMBASSADOR CAMERA
FOR THE FINEST IN CAMERAS 

Ūse our special Lay-Away Plan 
Credit Cards accepted

1650 Bath Avė.. Brooklyn, N. Y.
BE 6-8206

MISS KATHLEEN BOSSERT
TEACHER OF PIANO THEORY 

and
VOCAL COACHTNG

Gali ST 9-5845
365 Clinton Avė.. Brooklyn 38, N.Y.

f Apt. 8B)

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

WHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

BOSTON. MASS.
Vedėjas

STEP. MINKUS
WLYN — 1360 kilocycles

Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton 18, Mass. 
Tel. J U 6-7209

AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7
meg. iš WKOX, Framinghani, Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banga
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224
šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄ VICIUS

WPOP, 1410 klc.
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

Tel. CH 9-4302
Sekmadienį — 11-12 vai. dieną

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 banga

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa.

HOward 7-4176 
šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

VVATERBURY, CONN. . 
WWCO — banga 1240-1000 klc.

Ved. ANT. PALIULIS 
321 Robinwood Road 

pran. E d v. M e 1 n i n k a s 
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.p.

CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — Šeimos radijo 
programos. Radijo stotis WOPA — 
Oak Park, III. AM 1490 klc.; FM 
102.7 megac. kasdien 10-11 vai. r.; 
šešt. - sekm. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vai. v.

McKEESPORT, PA. 
WEDO, 810 banga 

Vedėjas
Kun. ALF. SUŠINSKAS 

706 Talbot Avenue, Bradock, Pa. 
Sekmadieniais nuo 1:30 vai- o.p.

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 St., NYC 
36, N.Y., Cl 6-4675. No COD’s, send 
check or money order with order.

LISENA NORDINE — Graduate 
Swedish Institute, ėst. over 16 yrs. 
Licensed - Hospital trained - Mas- 
sage - Modern Gym. Member N. Y. 
State Soc. of Medical Masseurs. — 
LADIES ONLY. 158 5th Avė. (Cor. 
3rd St.), P e 1 h a m, N. Y. — Call: 

P E 8-3602

CARLOS M. ZUCCARO 
GROUP INSTRUCTIONS

IN BALLROOM DANCING 
Private homes, Lodges. Churches. 
Clubs, Schools, all sočiai events. Ex- 
cellent references. Call White Plains 
WH 6-4079, or vvrite to 118 Lake- 
vievv Avė., East White Plains. N.Y.

ROSEMARIE 
SCHOCL OF DANCE 

American, Russian Ballet; Modern. 
Interpretive and Toe. Special atten- 
tion to children 3 to 6 years; ex- 
ercises for v;omen and teens.

516 5th Avenue, Brooklyn 
ST 8-0294

KAY-LAURE’
For A Beauty Carccr

• Beginners. Day 
and evening 
classes

• Refresher coursc
• Manicuring 

course 
Free placement

service 
Write for brochure

KAY-LAURE’
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE

8 Duffy Avenue 
Hicksville. New York 

Overbrook 1-5313

t
FUNERAL HOMES

HENRY WEYDIG &. SON 
I ne. 

FUNERAL HOME

CHARLES VVEYDIG, Lic. Mgr.

13-39 122nd St.. Collcgc Point. N.Y. 
FLushing 9-8563

HESS-MILLER FUNERAL HOME

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 — įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 I Hempsteade — 310 Front Street — IV 3-5540 i

(Tarp 85 - 86 g-vių » I Flushinge — 41-06 Main Street — H1 5-2552 I
Ridgewoode — 56-54 Myrtle Avė. — VA 1-7068 I Jackson Heights — 82-10 37th Avenue
Astorijojc — 28-28 Steinvvay St. — AS 4-3210 | — DE 5-1154

—  ;-------------- ~~~——- --.r.-—,-r r;-; .-..v.-. - -r.FTrsa-- -Bnaa-i- ■

MYKOLO BIRŽIŠKOS ATMINIMUI
Paskutinis “Mūsų Vyčio’ nu

meris skirtas paminėti Vasario 
16 signataro a.a. prof. M. Bir
žiškos mirties metinėm. Nume
ri redagavo Filisterių Skautų 
S-gos Los Angeles skyrius, va
dovaujant Mykolui Naujokai
čiui ir Liūtui Griniui. Prof. M. 
Biržiškos gyvenimą nušviečia jį 
pažinusieji jaunystės dieno
mis ir paskutinėm jo gyvenimo 
valandom. Salia paties prof. M 
Biržiškos kalbos, pasakytos Va

sario 16 vienam minėjime, ra
šo: Nepriklausomybės Akto 
signataras Steponas Kairys. 
Mykolo brolis Viktoras Biržiš
ka, Stasys Lozoraitis, Stasys 
Žymantas ir Bronys Raila. Nu
meris iliustruotas D. Cibo nuo
traukomis iš velionies gyveni
mo.

Norintieji ši leidinį Įsigyti 
Ne\v Yorke. prašomi skambinti 
Romui Keziui TW 4-1288.

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS

Tel. NEvvton 9-6620

41-40 74 th Street 
Jackson Heights. N. Y.

Serving the Community In a 
Dignified and Personai Manncr 

For 50 Years 
Air Conditioned Chapels In 

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

Middle Village. L.I. VA 1-6660

GLENN R. COOK 
Syosset Funeral Home 

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

WA 1-1372

VVhen the nccd arises choose Fu* 
neral service with discretion 
Charles GANNON Funeral Home. 
152 East 28th St.. N.Y.C LE 2-6579 
A su peri or Funeral Service gjvu's 
comfort and solace to those m gnef 

cvery vvish observed. Air condi-
tioned. Chapels in all localities
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Dabar pats darbymetis
Atrodo keistoka: ruduo jau 

eina į galą, o New Yorke da
bar pats darbymetis. Tai ne ap
sileidimas, bet svarbių darbų 
skubus vykdymas. Laikraščiai 
perpildyti lietuvių komiteto pa
saulinei parodai straipsniais, 
oro bangomis įvairūs kalbėtojai 
primena mūsų dalyvavimo 
reikšmę ir svarbą toje paro
doje. Kadangi pasaulinės paro
dos atidarymo valandos skuba 
nepaprastais šuoliais, ir ten 
mums, lietuviams, svarbiausia 
— Lietuvių diena. Tai ir aš,

Baltimores žinios
Mindaugo ir Kęstučio labda

ros draugijos savo banketą tu
rėjo spalio 26 lietuvių svetai
nės didžiojoje salėje. Iškilmin
gą vakarienę malda pradėjo 
kun. A. Dranginis.

Suaugusiu klubas spalio 26 
lietuvių svetainės klevų kam
baryje surengė kaukių balių. 
Už geriausius kostiumus bei 
kaukes buvo duodamos premi
jos, kurias išdalijo kun. J. An- 
toszevvski.

Šv. Alfonso parapijos vaka
rienė bus lapkričio 10 šv. Al
fonso mokyklos salėje. Visi pa- 
rapiečiai kviečiami i šią meti
nę vakarienę. Po vakarienės 
šokiams gros orkestras.

Amerikos kalnų tautinių šo
kių vakarą — Sąuare Dance 
lapkričio 16 šv. Alfonso mo
kyklos salėje rengia parapijos 
sodalietės. Pradžia 9 v. Bilietų 
galima Įsigyti pas sodalietes ir 
parapijos klebonijoje.

Baltimores arkivyskupijos 
katalikų aplankymas ir surašy
mas (census) bus lapkričio 17d. 
nuo 2 iki 6 v. šv. Alfonso pa
rapijai paskirtas aplankyti ra
jonas vidury miesto. Šios pa
rapijos grupei vadovaus Alber
tas Juškus, lietuvių radijo va
landėlės vedėjas. Visi vyrai ir 
jaunuoliai kviečiami i talką pa
dėti aplankyti mum paskirtą 
rajoną.

Dail. V. Stančikaitės-Abraitie- 
nės paroda įvyko spalio 26 ir 
27 dienomis lietuvių svetainė
je. Rengė A.L. T. Sąjunga.

Sol. Genovaitės Vasiliauskie
nės koncertas buvo spalio 27 
Lietuvių svetainėje. Rengė A. 
L.T. Sąjungos Baltimores sky
rius. Jonas Obelinis

Ruošiamasi Matulaičio namų statybai
Gautas dovanų žemės skly

pas Putname. Conn.. Matulai
čio senatvės bei poilsio namų 
statybos reikalams.

Jau priimti pagrindiniai na- 
mų projektai. Didelis pastatas 
iš centro eis spinduliais, ku
riuose bus senelių bei slaugo
mųjų gyvenamieji kambariai.

Inž. Augustinavičius iš Cle- 
velando ruošia smulkius staty
bos darbų vykdymo planus.

Statybos fonde turimų lėšų 
nepakanka statybai pradėti.
Šiuo metu Nek. Pr. M. seserų

JŪRA Kennebunkporte. Nuotr. P. Ąžuolo

Pasikalbėjimas su kun. dr. Sta
siu Valiušaičiu, pasaulinės pa
rodos komiteto finansų sekci
jos koordinatorium.

kaip meno ir dainos sekcijos 
sekretorius, kuriam rūpi ne tik 
lietuviškos dainos aidai parodo
je, bet ir su tuo neabejotinai 
susiję piniginiai reikalai, be ku
rių nei žingsnio paeiti negali, 
nuskubėjau pas kun. d r. Stasį 
Valiušaitį pasiteirauti, kaip ei
na jo pradėtas vajus ir kiek 
jau turime pinigų skubiom sąs
kaitoms apmokėti.

Kalbinu kun. dr. St. Valiu
šaitį, mūsų komiteto finansų 
sekcijos koordinatorių, kuris 
jau pasiuntė gausybę laiškų kuo 
greičiausiai rasti dolerių, kad 
galėtume skinti kelią į “pasau
lio plotmes” Lietuvos labui.

— Luktelk, Mykolai, — 
sako kun. Stasys Valiušaitis. 
Mūsų verpetai sukasi. Esame 
jau išsiuntę New Yorko ir jo 
apylinkių lietuviam beveik po
rą tūkstančių laiškų. Pradžia 
gera, džiuginanti, ir yra vilties, 
jog komitetui uždėti atsakingi 
darbai įvertinami. Mūsų laiškai, 
matom, randa dėmesį.

NORWOOD, MASS.
Izabelė gimė Vabalininke. 

Biržų apskr. ir būdama 16 me
tų. atvyko i JAV Bostonan ir 
tuoj įsijungė Į lietuvišką veik
lą. po 8 metų persikėlė į Nor- 
woodą, kur darbavosi dauge
lyje organizacijų. Paskutiniu 
metu ypač reiškėsi Alte. Bal- 
fe ir SLA. Bronius Kovas

Alto skyrius spalio 20 lietu
vių salėje suruošė Izabelei Jur- 
geliūnaitei-Vasiliauskienei jos 
75 m. gimimo proga pagerbi
mą. Vaišių metu sveikino kun. 
klebonas A. Abračinskas. vika
ras kun. A. Klimas, vietos or
ganizacijų atstovai, giminės, 
bičiuliai ir laiškais Alto, Balfo 
ir SLA centrai. Visi minėjo jos 
nuoširdžius darbus, atliktus lie
tuviškuose baruose, ir linkėjo 
dar daug saulėtų dienų ir iš
tvermės toliau sėkmingai dar
buotis. Meninę dalį išpildė Bos
tono vyresnės sesės skautės, 
vadovaujamos L Nenortienės, 
padainavo gražių dainų, o Ivaš- 
kienės mažųjų tautinių šokių 
grupė pašoko kelis, šokius ir 
susilaukė daug šiltų katučių iš 
publikos. Žiūrovai ypač buvo 
sužavėti mažaisiais Gintaru ir 
Egle Subatkevičiais — už pui
kų šokį suktinį ir deklamacijas.

Pagerbimu daugiausiai rūpi
nosi K. Šimėnas, Antanina ir 
Jonas Pečiuliai. J. Svidras ir ki
ti. Žmonių buvo pilna salė.

kongregacijos rėmėjų centro 
valdyba pradeda vajų Matulai
čio namų statybos fondui padi
dinti.

Išleisti spalvoti atvirukai su 
tų namų piešiniu. Taip pat iš
leisti specialūs lipinami ženkle
liai. Abejus gaus aukotojai ir 
statybos rėmėjai.

Bet kekio dydžio auka ma
loni. Tačiau statybai pradėti 
reikia daugiau pinigų. Kiekvie
nas prašomas prisidėti bent ply
ta kita, o kas daugiau gali — 
ir didesniu įnašu.

— Malonu girdėti. Norėčiau 
žinoti, kaip pavyko tokiu trum
pu laiku surasti tiek daug lie
tuviu, parašyti tokią gausybę 
laišku?

— Turiu pasakyti, kad kepti 
balandžiai nekrito iš dangaus. 
Tai ne vieno žmogaus darbas, 
žodelius “kaliau" aš pats, bet 
adresų “medžioklėn” buvo su
kviesta talka. Teko gerokai pa
vargti. Bendruomenė turinti 
vos porą šimtelių. Aukso aruo
dai — telefonų knygos, bet 
jose, kaip Atlante, paskęsti ga
li. Išeitis — Tėvai Pranciško
nai. Jie atvėrė ne tik savo šir
dis, bet ir visas savo knygas 
parodė.

— Kas daugiausiai 
vo?

— Visi, kurie tik 
prašyti: eilė šeimų, 
ir geros valios senimo bei jau
nimo. Nepraleidau pro šalį ir 
savo St. Leonard's gimnazijos 
mokinių. Stebėjausi, kaip visi 
dažnai iki gaidelių, noriai ju
dėjo, krutėjo. Talkininkavo ne 
tik New Yorkas, bet ir Nėr Jer- 
sey lietuviai. Juk mūsų darbas 
nesiriboja vien New Yorku. Jis 
plečiamas po visas Amerikos ir 
Kanados lietuvių kolonijas. Mes

( nukeltai 8 psl.)

talkinink

buvo pa- 
studentų

Sportinio šaudymo varžybos
Brockton, Mass. — Brockto- 

no Martyno Jankaus šaulių kuo
pa lapkričio 10 organizuoja pir
mąsias sportinio šaudymo var
žybas. Varžybos Įvyks Walpole, 
Mass., Sportsmen .Aso. šaudyk
lėje (prie Norfolk St., Lincoln 
Rd.).

Varžybose galės dalyvauti vi
si lietuviškos kilmės vyrai ir 
moterys nuo 16 metų. Varžo
masis bus tiktai 22 kalibrų spor 
tiniais šautuvais. Pageidauja
ma turėti savo šautuvus, bet 
kas neturės, galės vietoje gau
ti. išbandyti ir laisvai pašaudy
ti nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. 
Tuo met bus ir registracija.

Varžybos prasidės punktua
liai 1 vai. Vėliau atvykusieji 
varžybose negalės dalyvauti.

Statybos darbai pagreitėtų 
ir laukiančius lietuvius i na
mus jau būtų galima priimti, 
jei būtų žinoma, per kiek lai
ko susidarys pati būtiniausia 
suma. Norį prisidėti, bet dabar 
negalį, galėtų pranešti i Putna- 
mą arba vajaus vykdytojams 
vietose, kad prisidės vėliau ir 
kokio didumo auka. Ir tas pa
greitintų darbus. D. S.

PIANISTAS M. MOTEKAITIS ir muzike Salomėja Cerienė Ateities koncerte spalio 20 New Yorke.
Nuo t r. P. Ąžuolo

Spalio 20 Stoughtono lietu
viai minėjo Suvienytų Draugi
jų 50 metų sukaktį. (Draugija 
buvo Įkurta 1913 spalio 13).

Ta proga išleido 'knygutę, 
iš kurios sužinome, kad drau 
gijos pirmininkais buvo A. Pa- 
cevičius, J. Valančauskas, K. 
Mockus. B. Mockus, J. Mika
lauskas, J. Petrauskas. A. Rad
vilas, W. Grigas, A. Stonkus, T. 
Cigas. F. Kvedaras, 
čiūnas. T. Kibirkštis. 
S. Laporta. A. Raila.
F. Jakubaitis.

Sukakties komitetą
Valentas, V. Strimaitis. V. Ces- 
na (Chestnut). G. Vareika, L. 
Jodaitis, J. Petrukaitis, A. Rai

G. Atko-
J. Lavas,
J. Blaizis,

sudarė P.

Laimėjusieji pirmas 3 vietas 
gaus vertingas asmenines tau
res. Kiekvienas gaus pažymėji
mą. kuriame bus nurodyta, kiek 
surinko taškų ir kurią vietą iš
sikovojo.

Varžybininkų pramogai gre
timoje salėje gros plokštelių 
šokių muzika. Veiks ir bufetas, 
kuriame bus galima pasivaišin
ti.

Smulkesnės informacijos ir 
tikslus varžybų vietovės planas 
bus pasiųstas paštu 
nam. kas atsiųs sau pačiam ad
resuota voką šiuo adresu: J. 
Stašaitis. 136 Savvtell Avenue. 
Brocktcn 39, Mass. J.S.

kiekvie-

Rochester, N. Y.
Trečias Koncertas

Po 
terio 
girsti

atostogų Roches- 
turėjo piogos iš- 

pasidžiaugti
lietuviai

ir pasidžiaugti dviem 
koncertais? Mastienės ir Vasi
liauskienės. Abu Koncertai pra
ėjo su dideliu pasesekimu.- pa
likdami gražiausių prisiminimų 
ir teigiamų Įvertinimų. Tačiau 
tuo nepasitenkinta. Lietuvių ra
dijo klubo vaidyba pasiryžusi 
dar trečia koncertą suruošti.

Rochestery lietuviškas radi
jo pusvalandis yra nuolatinis
lietuvių kultūros apreiškos ke
lias. kuris jungia lietuvius dar- 
nion vienumon. O per lietuviš
ka žodi, dainą, muziką gaiviną 
pavergtos tėvynės meilę, ilgesį.

Lietuviškos valandėlės išlai
kymas reikalauja daug lėšų. To
dėl kiekvienais metais klubo 
valdyba rengia tradicini vaka
rą ar koncertą. Šiemet vėl ruo
šiamas koncertas, kurio prog
ramą atliks du jungtiniai cho
rai — Rochesterio Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės. J. 
Adomaičio vadovaujamas, ir Te
lefono bendrovės.

Koncertas bus lapkričio mėn. 
9 d. 7:30 vai. vk.. šeštadieni. 
Sv. Jurgio lietuvių parapijos 
salėje (5 5 5 Hudson Avenuei. 
Po koncerto bendras pasilinks
minimas ir kitokie Įvairumai. 
Tikimasi, kad gausiai atsilan
kys ir kaimyninių kolonijų lie
tuviai. Visi maloniai laukiami.

M.

DRAUGIJOS 50 METU SUKAKTIS
STOUGHTON, MASS.

J. Gora, J. Blaizis, P.la, 
penas.

Lietuviai Stoughtcne pradė
jo apsigyventi apie 1890. Buvo 
jų apie 500 šeimų, ir turėjo Šv. 
Antano ir Gedimino draugijas. 
Lietuvybės geresniam išlaiky
mui ir kad būtų lengviau gau
ti Amerikos pilietybę, tos drau
gijos susijungė. Vėliau pasista
tė salę susirinkimam, vaidi
nimam, rūsyje buvo įrengtas 
baras. Turėjo savo knygynėlį, 
vyresniųjų ir jaunesniųjų cho
rą. Kai 1926 Stoughtonas šven
tė 200 metų sukaktį, dalyvavo 
ir lietuviai su gyvaisiais paveik 
lais.

Vėliau salė buvo atremontuo
ta. Dabar ji dažnai išnuomoja
ma vestuvėms.

Sukakties proga kieme bu
vo jaunųjų mankšta, o salėje 
— meninė programa, kurią at
liko Onos Ivaškienės vadovau
jama jaunų šokėjų grupė, pa
šokusi tautinių šokių ir padek
lamavusi. Inž. VI. Juodaitis 
įJodis) iš Milton. Mass., kalbė
jo apie lietuvių kalbos senumą. 
Jis pabrėžė, kad nėra gėdos 
būti lietuvių ir kalbėti lietuviš
kai. Brocktono vyrų choras pa
dainavo keletą dainelių.

Po to buvo vaišės.
INŽ. VLADAS JUODAITIS
Po inž. Vlado Juodaičio pa

skaitos, priėjęs paklausiau, kas 
jį paskatino į kalbos ir istori
jos tyrinėjimus. Jis taip atsa
kė.

Kartą važiavom pažiūrėti 
naujo darbo. Keleivių tarpe bu
vo ir lietuvių. Jie kalbėjo apie 
lietuvių reikalus ir juos aiški
nosi. Mane lyg šiurpas paėmė. 
Ir aš lietuvis, o man tie daly
kai svetimi. Pradėjau skaityti 
Šventųjų gyvenimus. Bibliją ir 

BALSUOKITE UŽ

ALVIN JACK SIMS
į miesto burmistrus

ALVIN JACK SIMS .38 metų broktoni.škis. Assistant 
District Attorney. tai žmogus, kuris nuveiks darbus'. Jis 
patarnaus visiems žmonoms Brocktone sąžiningai ir gerai.

Jis užsitarnavęs jūsų pagalbos ir jūsų balso.

S I M S 

tinkamiausias žmogus į burmistrus

Sinis foi Mayor Committcc. 2X0 Mnšn St.. Brockton 
Francis P. Murphy. Chairnian 
.John F'. Johnson. Secrctary

lie- 
me- 
kal- 
Pa- 
kal-

kitas senesnes knygas, nes 
tuvių kalbos nevartojau 20 
tų. Ją pamiršau. Dabartinę 
bą man sunkiau suprasti, 
stebėjau panašumą su kitų
bų žodžiais. Įsigijau 15 kalbų 
šv. Raštą, žodynų, net kinų, 
japonų, hebrajų, lietuvių, len
kų, rusų ir k. Manau parašyti 
savo tyrinėjimus. Mano gi ty
rinėjimai rodo, kad lietuvių 
kalba yra sena ir originali.

Jo tėvas Pranas, iš Naumies
čio, motina — Ona Nalivaikaitė 
iš Alytaus. Vladas gimė 1913 
birželio 27 So. Bostone.

V. Juodaitis 1931-35 lankė 
politechnikos institutą Worces- 
tery, Mass., tarnavo kariuome
nėje kaip inžinierius, studijas 
dar gilino Harvardo universite
te, yra buvęs Įvairiose tarny
bose. Buvo ir UNRRA valdinin
kas Įvairiuose kraštuose.

Džiugu, kad čia gimęs ir au
gęs gilinasi i lietuvių kalbos 
studijas. M. Kas.

INŽ. V. JUODAITIS

Į IŠ VISUR Į
— Prof. K. Pakšto pamink

lui Chicagos kapinėse pastaty
ti sudaryta Detroite komisija iš 
kun. B. Dagilio. J. Mikailos ir 
L. Bajorūno. Komisiją sudarė 
Ateitininkų Sendraugių Sąjun
gos C. Valdyba. Buvęs Ateiti
ninkų Federacijos vadas prof. 
dr. Kazys Pakštas yra miręs 
prieš trejus metus. Paskutinę 
kalbą jis pasakė jubiliejiniame 
ateitininkų kongrese Chicagoje 
1960 m.

— Prel. dr. J.B. Končius, 
Balfo pirmininkas, gyvenąs pa
stoviau Floridoje, laisvu laiku 
gilinasi Į Lietuvos praeities ty
rinėjimus. Yra baigęs angliškai 
rašyti mokslinį veikalą apie 
Vytautą Didįjį. Lietuvių Istori
jos Draugijai Chicagoje parem
ti šiomis dienomis paskyrė 50 
dol. auka.

— Kan. M. Vaitkaus 80 metų 
amžiaus sukakties proga Im- 
maculata Press Putname. Conn., 
išleido jo 1947-49 m. eilėraščių 
knygą “Alfa ir Omega“.

— Pranas Dailidė, diploma
tas ir žurnalistas, gyvenąs Sy- 
ra.';ise, N.Y., yra sulaukęs 75 
metų. Jis gimė 1888 rugsėjo 28 
Sintautuose, Sūduvoje. Nepri
klausomos Lietuvos laikais dir
bo Užsienio reikalų ministerijo
je, Eltos agentūroje, buvo Lie
tuvos pasiuntiniu Latvijai. Yra 
daug rašęs ir teberašo politinių 
straipsnių įvairiem laikraščiam. 
Darbininke taip pat buvo jo 
straipsnių.

— Rezoliucijoms Remti Ko
miteto vadovybė rengia viešas 
diskusijas tema: “Naujų kelių 
ieškojimas Lietuvos laisvinimo 
kovoje”. Diskusijos įvyks 1963 
gruodžio 14, šeštadienį, 7 vai. 
vakare LB Centro salėje, 4415 
Santa Monica Blvd., Los Ange
les. Diskusijoms vadovaus ko
miteto pirm, pavad. S. Paltus; 
įvadą padarys keturi vadovybės 
nariai.

— Giedra Sidrienė, Streator, 
III., buvo kreipusis į savo kon- 
gresmanę Charlotte T. Rcid (R. 
-III.) rezoliucijų reikalu, ragin
dama ją padaryti spaudimą į 
krašto administraciją. Anot 
kongresmanės Reid, ji tai pa
dariusi, kreipdamasi į JAV pre
zidentą J.F. Kennedy. Kongres- 
manė savo laišką Giedrai Sid- 
rienei baigia šiuo sakiniu: “ . .1 
of course shall continue to ur- 
ge prompt Committee action 
thereon . . .”

— Dr. Jonas Paukštelis, E. 
Chicago. III., Rezoliucijoms 
Remti Komiteto vietos skyriaus 
pirmininkas, surinko 105 dol. 
aukų ir pasiuntė centro vado
vybei.

— Eglutei, vaikų laikraštė
liui paremti. ALR Katalikių Mo
terų Sąjunga savo seimo pro
ga paskyrė 50 dol. Laikraštėlį 
redaguoja ir leidžia Nekalto 
Marijos Prasidėjimo kongrega
cijos seserys Putnam. Conn.

— Putnamo bendrabučio stu
dentės ir moksleivės privalomai 
studijuoja ir lituanistiką. Stu
dentės lituanistiką studijuoja 
Annhursto kolegijoje ir gauna 
užskaitas: moksleivės lituanisti
kos mokosi bendrabutyje. Li
tuanistikos studijom paremti. 
Ateitininkų Sendraugių Centro 
Valdyba paskyrė 50 dol.

SERAF1ŠKUOJU KELIU
Mąstymų knyga. Parašė P. 

Hasenoehrel, O.F.M. Vertė kan. 
M. Vaitkus. Išleido Tėvai Pran
ciškonai. Pirmasis tomas. 670 
psl. Antrasis tomas pasirodys 
kitais metais.

Si mąstymu knyga tinka ku
nigams, vienuoliam ir visiem 
dvasiniu gyvenimu besidomin
tiem pasauliečiam.

Pirmasis tomas prasideda ad
ventu ir baigiasi šeštuoju sek 
madieniu po Velykų Kaina 8 
d oi.

Galima įsigyti adresu: Frau- 
ciscan Fathers, Kennebunkport, 
Maine.



Į Geriausi ir pigiausi
Jau eilė maty patarnaujame lietuviškai visuomenei 

siųsdami maisto bei drabužiu siuntinius į Lietuvą arba i 
kitus kraštus. Musę patarnavimu pasinaudojo daugelis tau
tiečiu ir mes labai džiaugiamės, galėdami- viešai pareikšti, 
jog iki šiol dar nei vieno nusiskundimo nesame gavę. Visus 
užsakymus pildėme greitai ir sąžiningai ir visi siuntiniai 
tvarkingai pasiekė adresatus.

Artinantis Šv. Kalėdoms, ir vėl prašėme savo siunti
mus užsakyti per mūšy lietuvišką firmą. Mos užtikriname, 
kad visi jūsų užsakymai, kaip paprastai, bus neatidėliojant 
išpildyti. Visi siuntiniai yra pilnai apdrausti ir į u pristaty
mas garantuotas. Mūšy maisto siuntiniai yra nebrangūs, ka
dangi jie yra siunčiami iš Danijos, kur maistas yra piges
nis, o pats pristatymas atliekamas taip pat pigiau ir grei
čiau, negu siunčiant tokius pačius siuntinius iš Amerikos.

Maloniai prašome žemiau dedamą siuntinių sąrašą išsi
kirpti, nes šiais metais mes šios rūšies siuntinių daugiau 
nebeskelbsime. J siuntinių kainas įeina muitas, pristatymas 
ir visos kitos išlaidos ir tekiu būdu siuntinių gavėjui nie
ko nereikia primokėti.

Siunčiant siuntinius į Rusijos Azijos sritį, reikia papil
domai primokėti po 1*4 dolerio už siuntinį. Normaliomis 
sąlygomis siuntinys pasiekia adresatą 14 dienų laikotarpyje.

EXTRĄ SPECIAL — VYRIŠKAS $59.00
Grynos vilnos medžiaga paltui ........    3 jardai
Pusvilnonės kostiumui medžiagos 2 gab.................. 7 jardai
Pamušalų __________ J_____________ _______  9 jardai
Klijonkės .......................... ... ................  2 jardai
Siūlų ...................   . .. ......... . 6 špūlės
Sagų .................  ... .24 štukos
Adatų Įvairaus dydžio .......................... 1 pokelis

EXTRA SPECIAL — MOTERIŠKAS $59.00
Grynos vilnos medžiaga suknelei 3 jardai
Grynos vilnos medžiaga paltui .......................3 jardai

. Nylono medžiagos ............................. ... 4 jardai
Dirbtinio šilko medžiagos ... . ... ..... 3 jardai
Grynos vilnos megztinis .. .... 1 gab.
Siūlų ....... -.................. 6 špūlės
Sagų ...... . .......... . .... 24 štukos
■Adatų Įvairaus dydžio.............................. .... 1 pokelis

NR. 20 .......... ... ___ ____  .... . .................... ....$19.95
20 svarų cukraus
200 amerikoniškų cigarečių

NR. 21 .............................................   $30.00
40 svarų cukraus
200 amerikoniškų cigarečių

NR. 22 . .... $27.40
20 svarų grynų kiaulienos taukų — 18 dėžučių
200 amerikoniškų cigarečių

NR. 24 ' .... ..........  / $38.75
20 svarų sviesto — 18 dėžučių
200 amerikoniškų cigarečių

NR. 29 .... ............... $19.95

20 svarų ryžių
200 amerikoniškų cigarečių

NR. 29 ............................... $30.00
40 svarų ryžių
200 amerikoniškų cigarečių

NR. 30 ................................................... $25.20
40 svarų kvietinių miltų 
200 amerikoniškų cigarečių

NR. 31 ............................... $53.50
20 svarų grynų kiaulienos taukų
20 svarų rūkytų lašinių

NR. 32 ...... ...................................      $35.00
20 svarų grynų kiaulienos taukų 
20 svaru cukraus
NR. 33 ............... ...... .......................................$35.00
20 svarų grynų kiaulienos taukų 
10 svarų cukraus 
10 svarų ryžių

NR. 51 — 2G svarų sviesto . ....................  $36.35
NR. 25 — 40 svaru sviesto i................................ $65.20
NR. 52 — 20 svarų taukų $25.80
NR. 23 — 40 svarų taukų ........................................$44.05
NR. 53 —svarų margarino ...... $27.35
NR. 54 — 40 svarų margarino ........................ $47.20
NR. 55 — 20 svarų ryžių .... ..................  $17.70
NR. 56 — 40 svarų ryžių ... $27.85
NR. 57 — 20 svarų cukraus .......................  $17.70
NR. 58 — 40 svarų cukraus $27.85
NR. 59 — 20 svarų kvietinių miltų ............... $23.05
NR. 60 — 40 svarų kvietinių miltų . .. $23.05
NR. 26 — 20 svarų rūkytų lašinių ................... $36.15
NR. 27 — 40 svarų rūkytų lašinių ................... $63.50
NR. 61 — 10 svarų rūkyto kumpio ................... $28.60
NR. 62 — 20 svarų rūkvto kumpio ..........   $48.20
NR. 63 — 10 svarų Emmenthaler sūrio ............... $23.30
NR. 64 — 10 svaru Eidammer sūrio........... .......  $20.70
NR. 65 — 9 svarai degintos kavos “Santos” ....... $27.25
NR. 66 — 13 svarų degintos kavos “Santos" $46.70
NR. 67 — 9 svarai kakavos “Rowntree” .........  $26.45

. NR. 68 — 18 svarų kakavos “Rowntree" ........... $45.15
KR. 69 — 8 svarai šokolado .Ncst’e plytelėse .... $26.80 
NR. 7C — 8 švarai chalvos, vanilijos skonio ....... $21.20
NR. 71—8 svarai pieno miltelių ............. $17.80
NR. 72—16 svarų pieno miltelių $27.80
NR. 73 .— 8 svarai medaus, gryno bičių $20.30
NR. 74 — 15 svarų medaus gryno bičių   $32.89

maisto bei rūbų siuntiniai visam pasauly
AMERICAN & FOREIGN 

TRADING CO.
62 Whiting Lane, W. Hartford, Ccnn.

Telef. AD 3-8030
ANTANAS USTJANAUSKAS. savininkas

NO. 45 ...... ..................................................-
2 svarai sūrio Eidammer
1 svaras šveicariško sūrio
1 svaras makaronų
2 svarai pieno miltelių
2 svarai ryžių
2 svarai gabalinio- cukraus
2 svarai kvietinių miltų

___ ..$30.30

- - ■ . < • - •-:■ -r.,’- • v.'. 1 svaras degintos kavos “Santos”

NR.34.........    ,__ _________
10 svarų grynų kiaulienos taukų
10 svarų sviesto
10 svarų rūkytų lašinių
10 svarų rūkyto kumpio
2 DARB SKELB.

NR. 35 ....................................... .......................

$64.50

$40.70

$19.30

1 svaras kakavos
1 svaras šokolado Nestle plytelėse
1 svaras džiovintų slyvų
12 oz. razinkų
7 oz. citrinos sunkos
200 amerikoniškų cigarečių

NO1 46 ........1............    __ ___ $132.45
2x3>Z>iardo prvnos an?liškn<: vilnonė: medžiagos nirmos

10 svarų grynų kiaulienos taukų
10 svarų sviesto
10 svaru cukraus
10 svarų ryžių

NR. 36 ........................

rūšies
30 jardų perkelinės medžiagos
10 perkelinių skepetaičių
6 frote rankšluoščiai
6 frote maudymosi rankšluoščiai

5 svarai grynų kiaulienos taukų
5 svarai cukraus
5 svarai ryžių
4 svarai kvietinių miltų

NR. 36 _________ ________ . - -....... :...............
4 svarai degintos pupelių kavos “Santos”
4 svarai kakavos “Rowntree 22-24%
2 svarai arbatos “Ridgeway”
2 svarai Nescafe
4 svarai sūrio Eidammer
1 svaras šokolado Nestle plytelėse
400 amerikoniškų cigarečių

NR. 38 ................................

NO. 49 ___________________ __________ ........ $119.75

$55.45

$26.35

1x3 jardo grynos angliškos vilnonės medž.
3 pilni setai pamušalo ir priedų

NO 50 ____ _____ _____ ___
2 lovatiesės 195x230 cm.
1 staltiesė 125x125 cm.
I sieninis kilimėlis 125x180 cm.
10 vilnonių skarelių 28x28 in.
6>/_. jardo medžiagos impilams 160 cm. pločio
13 jardų damasko 160 cm. pločio
II jardų medžiagos paklodėms 200 cm pločio
1 staltiesė 130x160 cm.
1 pora užuolaidų perkelinių 205 cm. ilgio

pirmos rūšies

$196.80

10 svarų cukraus
10 svarų kvietinių miltų
5 svarai skalbimui muilo
1 svaras toiletinio muilo “Lux”
1 svaras skalbimo miltelių “Sunlight”
2 svarai grynų kiaulienos taukų
1 svaras kakavos Rowntree 22-24%

NR. 39..........     .
5 svarai degintos kavos pupelių “Santos”
2 svarai kakavos “Rovvntree”
I svaras arbatos “Ridgeway”
1 svaras šokolado “Nestle” plytelėse

NO 78 ............. $31.75

$30.25

2 svarai sviesto
2 svarai taukų
2 svarai cukraus
2 svarai kvietinių miltų
2 svarai sūrio Eidammer
1 svaras kakavos
1 svaras degintos kavos “Santos”
1 svaras arbatos
1 svaras chalvos
I svaras šokolado Nestle plytelėse
12 oz. razinkų " .
II oz. maišytų džiovintų vaisių

200 amerikoniškų cigarečių 1 svaras tualetinio muilo

NR. 40 ............................. .............. ...... $29.20
3 svarai džiovintų cbuilių* •.
2 svarai 4 oz. razinkų “Sun Maid”.
3 svarai džiovintų aprikosų
3*2 svaro džiovintų kriaušių
3 svarai džiovintų pičių
3 svarai džiovintų slyvų
7 oz. citrinos sunkos

NR. 41 _____ ________ $26.30
5 svarai cukraus plytelėse
5 svarai kvietinių^ miltų
5 svarai ryžių
2 svarai degintos kavos “Santos”
1 svaras kakavos “Rovvntree”
1 svaras šokolado “Nestle” plytelėse
1 svaras arbatos “Ridgeway”

NR. 75 ...............„............... . $38.10
20 svarų cukraus
10 svarų ryžių
3 svarai sviesto
3 svarai taukų- C. ? .
2 svarai chalvos -
1 svaras degintos kavos pupelių
1 svaras kakavos
NR. 76 ........................ — ____ ______ . . . $37.75
5 svarai taukų
5 svarai sviesto
2 svarai rūkyto kumpio
2 svarai chalvos
2 svarai lašinių rūkytų
2 svarai kepimui lašinių

NR. 77 _________....................... ■............— 37.75
8 svarai cukraus
8 svarai ryžių -
8 svarai kvietinių miltų
8 svarai taukų
4 svarai sviesto.
2 svarai chalvos

NR. 44 ... ........................ $43.00
2 svarai degintos kavos “Santos”
2 svarai šokolado “Nestle” plytelėse
2 svarai vaisinių sladainių
2 svarai kakavos
1 svaras pyragaičių
1 svaras džiovintų obuolių
1 svaras džiovintų aprikosų
11 oz. džiovintų pičių
1 svaras džiovintų slyvų
1 svaras 6 oz. maišytų džiovintų vaisių
12 oz. razinkų
1 svaras arbatos
1 svaras juodų pipirų, nemaltų
2 svarai rūkytų lašinių
200 amerikoniškų cigarečių

AUTOM A TINS TRANSMISIJA — 
Atnaujinimas visų modelių $29.95. 
“RebuiltUnits 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.

WEDDING PARTY

-

Getting Married? Having a Party? 
Be aure the CARE comes from —

LONG FRENCH BAKER8 
Patissier specialiais in Birthday & 
Wedding Cakes designed to your 
specificatipns. W42 Madison Avė., 
between 79th & 80th SLs. 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 
bread for 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.

For wedding party, anniversary & 
sočiai affairs see SKANOIA Im- 
ported Foods and Delicacies from 
aU 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.

John O. MOONEY CO., Ine.
WEDDING INVITATIONS 6 day 
Service; Envelopes immediately, 3. 
day Service at extba charge in N.Y. 
at the VValdorf Astoria. Studios at 
Fleetwood station. 699 McQuesten 
Pkwy North, Mount Vernon, N. Y.

Call MO 4-4456

BRIDES - BRIDES - BRIDES

Enlarged, New, Manor of the

BLUE NOTE
Superb Wedding and Banąuet faci
lities — Parties to 400. Dates avail- 
able for Bowling Parties. Free 
parking on premises.

-Every Friday and Saturday Nite 
"The San Francisco Boys”

160-06 NORTHERN BLVO.

Flushing FL 9-9882

AUTO REPAIRS

IMPERIAL AUTO BODY
Car repairs, body work, painting 
done by experts. Satisfaction guar- 
anteed. 24 hour Service. Insurance 
agency.

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

DOM’S 
SERVICE STATION 

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

Call: BU 4-9677

NO 79 .... ..... .................. $26.35
1 svaras degintos kayosi“Santos”
1 svaras arbatos
1 svaras kakavos.
1 svaras šokolado “Nestle” plytelėse
1 svaras chalvos
1 svaras vaisinių saldainių
1V4 svaro šokoladinių saldainių
1 svaras pyragaičių

NO 80 ............................ ............................... $29.00
1 svaras arbatos
1 svaras kavos “Maxwell House”
7 oz. Nescafe
7 oz. šokoladinių biskvitų
7 oz. šokolado “Toblerone”
1 svaras chalvos
y2 svaro migdolų
7 oz. marcipanų
I svaras Įvairių riešutų
II oz. maišytų džiovintų vaisių
12 oz. razinkų
200 amerikoniškų cigarečių

42 ............................      $25.35
1 svaras degintos kavos “Santos”
1 svaras sviesto . __
1 svaras kakavos
7 oz. arbatos
1 svaras šokolado “Nestle” plytelėse
1 svaras juodų pipirų nemaltų »
I svaras džiovintų slyvų
II oz. maišytų džiovintų vaisių
12 oz. razinkų
1 svaras braškių uogienės
200 amerikoniškų cigarečių

NO 43 .......... ...... ..................... $68.65
4 svarai degintos kavos “Santos”
2 svarai kakavos
1 svaras arbatos
5 svarai maišytų džiovintų vaisių
1 svaras juodų pipirų nemaltų
4 svarai pieno miltelių
4 svarai sviesto
4 svarai rūkytų lašinių
4 svarai rūkyto kumpio
4 svarai kiaulienos taukų
5 štukos citrinos sunkos
4 svarai cukraus
400 amerikoniškų cigarečių

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, furnace* 
cleaned by one of world’s largest 
Vacuum Cleaners. 1036 Sutter Avė., 
Brooklyn. Call Ml 7-2000. Special 
consideration for religious groups.

SLIDING DOOR WARDROBES 
Made to Order 
(Queens only) 

Call 
IOEAL VVARDROBES 

37-16 B’wav. Long Island City 
YE 2-3997

MICHAEL’S FUEL 4 CIL CO.
Complete Heating InstaPation. Ge
neral Motors Delco - Heating. Li- 
censed. 1815 GATĖS AVĖ. (bet. 
OnderdonCk & Seneca Avė.». Ridge- 
wood 27. N. Y. — Tel. VA 1-9235.

Plumbers Lic. No. 7843

RESTAURANTS

DANCING IS FUN at 
La MARTINKJUE CLUB 

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

PL 2-2234

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

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

OYSTER BAY RESTAURANT 
Pietūs - Vakarienė • Kokteliai 

Banketo stalo specialistai 
Nuo 25 iki 500 žmonių 

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

LH 5-S4O2

HOHNER AKORDEONAI
STUDENT 24 klavišų 32 basų.................................$101.25
VERDI UI 41 klavišų 120 basų .......... $207.50
ATLANTIC m P 41 klavišų 120 basu ...................$353.75
ATLANTIC IV DE LUXE 41 klavišų 120 basų ...$407.50
MAESTRO III 72 klavišų 96 basų ..........................$295.00

KARL’S Martnera Inu — Lunch or 
d i ne where cuisine and scenic beso
ty excel. Sea food. lobsters. steaks. 
chops. For reservations call AN 1 - 
9756: if no answer, ANdrrw 1-811L 
Bayview Avė A James St. North- 
port (tum North on 25A> — Enjov 
the Bey-Vtew.

HILLMANN S RESTAURANT
Private Dfning Rooms for Wed- 
dings. Banquets and all festive oe- 
casions. Seating 20-95 people. — 
1 Fordham Road. Bronx 68. N. Y. 
For reservations call F O 7-2610
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Fordhamo universitete spa
lio 26 d. įvyko New Yorko Lie
tuvių Katal. Mokslo Akademi
jos židinio metinis susirinki
mas, kuriame tarp kitų buvo 
svarstyta ateinančių metų Aka
demijos suvažiavimo New Yor
ke reikalai. Suvažiavimo laikas 
jau galutinai Centro Valdybos 
nustatytas — 1964 rugsėjo 5- 
7. Suvažiavimo sekcijų prele
gentais rūpinasi Centro Valdy
bos paskirti nariai. Sekcijų pra
matyta 9. New Yorko židinio 
valdyba jau surado suvažiavi
mui patalpas Fordhamo univer
sitete. Čia bus atskirų sekcijų 
paskaitos, pamaldos, iškilmin
ga vakarienė, nakvynė vyram. 
Suorganizuota ir finansų komi
sija, kuri prel. J. Balkūnui va
dovaujant jau pradėjo veikti. 
Rugsėjo 26 susirinkime buvo 
aptarti informacijos, pamaldų, 
banketo ir sekcijų reikalai. In
formacija spaudoje pavesta rū
pintis kun. dr. Viktorui Gi
džiūnui, O.F.M. 
reikalais prof. 
Jannace.

New Yorko
šaukia metinį narių susirinki
mą lapkričio 8 d. 7 vai. v. Lie
tuvių Atletų Klubo patalpose 
1332 Halsey Str., Brooklyn, N. 
Y. Visi dabartinės Tarybos na
riai prašomi dalyvauti. Kaip 
pagrindinės keturios grupės, ku 
rios sudaro New Yorko Altą, 
taip ir kitos organizacijos, iš 
kurių renkami į Tarybą 4 at
stovai, prašomos atsiųsti savo 
atstovus.

Studentų ateitininkų New 
Yorko draugovės susirinkimas 
bus penktadienį, 1 lapkričio 
8:30 vai. vakare Liaugaudų na
muose (391-15th Avenue. Pži- 
tersen. N.J.). Ideologinės pas
kaitos kandidatams bus ten pat

o meniniais 
dr. Šlepetytei -

Lietuvių Taryba

nuo 7:30 vai. vakare.
Diagnozė. Anatolijaus Kairio 

dramos veikalas, kuris neseniai 
su pasisekimu buvo suvaidin
tas Chicagoje. statomas ir New 
Yorke. Stato aktorius-režisie- 
rius Vitalis Žukauskas su savo 
trupe. Premjera numatoma va
sario pradžioje.

Vitalis Žukauskas, aktorius, 
ŠĮ rudenį plačiai važinėja po 
lietuviškas kolonijas ir išpildo 
humoristinę programą. Perei
tą savaitgalį buvo Worcestery 
Prieš savaitę buvo Clevelande, 
o dar anksčiau — Detroite.

Antano Maceinos veikalas 
“Niekšybės paslaptis” jau pa
rengtas spausdinimui. Jau su
laužyta į puslapius, ištaisytos 
paskutinės.korektūros. Spausdi
na pranciškonų spaustuvė Broo- 
klvne.

| Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

į įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo- 
S traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
I padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y. 

TeLHYacint 7-4677

BALFO 35 NEWARKO SKYRIAUS
LAIMĖJIMŲ VAKARAS 
- CARD PARTY

lapkričio 3, 1963
NEV/ARKO LIETUVIŲ PARAPIJOS SALĖJE 

(NAUJOJE)
Adams ir New York Avenue kampas

Pradžia 5 vai. vak. • Auka $1.00
Kviečiami visi atsilankyti ir paremti Balfo šalpą, kuri pa
siekia vargstančius Lietuvoj bei Sibire ir kit. kraštuose.

BALFO Valdyba

Redakcija ..................... GL 5-7281 >
Administracija .............. GL 2-2923
Spaustuvė .......................GL 2-6916
Vienuolynas .................. GL 5-7068

Tėvų pranciškonų naujom 
statybom paremti Woodhaveno 
moterų komitetas ruošia susi
pažinimo popietę lapkričio 17, 
sekmadienį, nuo 3 v. iki 10 v. 
v. Kolumbo vyčių salėje, 86- 
22 85 St., Woodhaven. Bus į- 
vairi programa.

Antanas Mažeika, ilgametis 
Lietuvos Vyčių veikėjas, apsi
ėmė režisuoti vaidinimėlį “Sek
minių vainiką”, kuris bus stato
mas lapkričio 17 Apreiškimo 
parapijos salėje. Veikalo pasta
tymu vietos Lietuvos vyčių 
kuopa prisidės prie organizaci
jos penkiasdešimt metų sukak
ties minėjimo.

DABAR PATS DARBYMETIS
— Atrodo, kad komitetas į- 

stengs ne tik laiku paruošti 
tūkstančiui jau užsiregistravu
sių dainininkų labai svarbų 
gaidų repertuarą, bet ir visi ki
ti reikalai Lietuvių dienai pa
saulinėje parodoje plauks kaip 
numatyti?

— Dėl to ir abejoti neten
ka, — sako kun. Stasys Valiu- 
Šaitis. — Juk meilė Lietuvai 
negali nedegti mūsų širdyse.

— Kaip matau, nusiminimui 
nėra vietos. Komiteto darbai 
bus gražiai vainikuoti?

— “Šalin nusiminę dūsavi-

(atkeltais 5 psl.) 
prašome talkos iš visų laisvė
je gyvenančių lietuvių bei lie
tuviškų organizacijų, draugijų 
ir visų kitų lietuviškų vienetų.

— Ar matyti kokie vaisiai 
to jūsų triūso?

— Per greita spręsti apie 
mūsų darbo derliaus gausumą, 
'bet iš pirmųjų mūsų paskelb
to vajaus “-kregždžių”, atskrai
dinusių savo dalį, yra geras įs
pūdis. Štai, Leonas ir Marija 
Virbickai — 50 dol.; Dr. Ju
lita ir Stasys Trojanai — 50 
dol.; E.P. Paulonis iš Little 
Neck, N.Y., (tai lietuvis niekad 
nebuvęs Lietuvoj) — 25 dol; 
prel. Jonas Balkūnas — 25 
25 dol.; V. Lukas — 25 dol.; K. 
Miklas — 10 dol.; J. Liaukus 
— 10 dol.; V. Lukas — 25 dol., 
Tai tik keli pavyzdžiai per pir
mųjų keturių dienų laikotarpį 
po vajaus paskelbimo.

Ona Kadišienė, gyv. 244 Ir- 
ving Avė., Brooklyne, mirė spa 
lio 28, pirmadienį. Gedulingos 
pamaldos V. J. Atsimainyme 
lietuvių bažnyčioje spalio 31. 
•ketvirtadienį, 10 vi. ryte 
Po pamaldų palydėjimas į Kai 
varijos kapines. Velionė palike 
tris sūnus — Joną, Antaną 
Albertą, ir 2 vaikaičius. Laido
jimu rūpinasi Augustas Kodis 
63-06 Flushing Avė., Maspeth.

Išnomuojamas butas, Water 
town, Conn. Jei eis vienas ai 
viena, dėl draugystės noriu pri 
imti moterį ar vyrą gyventi vie 
nos šeimos name gražioje vie 
toje. Yra atskiras Įėjimas, mau 
dynė ir išvietė. Skambinti tel 
EV 2-5025.

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

DARBININKAS

mai skaudūs! Jie silpnina dva
sią paikai, — meilė tėvynei te
būnie vadovu”, ir Lietuvių die
na tikrai bus labai graži. Kur 
Lietuvos reikalai, ten nieko nė
ra negalima. Amerikos lietuviai 
1905 metais Paryžiaus paro
doje švystelėjo“ lyg kometa ir 
parodė pasauliui — mūsų tau
ta gyva ir ji privalo būti lais
vų tautų gretoje. Juo labiau 
šiandien mūsų pareiga kuo pla
čiau, kuo garsiau skleisti jos 
vardą, reikalauti Lietuvai lais
vės.

Mykolas Cibas 
Imat Neck, N.Y.

AKTOR6 BIRUTE pOKELEVICtO*
lio 20 New Yorke. Nuotr. P. Ąžuolo.

LIETUVOS VYČIŲ SUKAKTIS
šiemet per visą Ameriką Lie

tuvos Vyčiai vienokiu ar kito
kiu būdu prisimena savo orga
nizacijos auksinį jubilėjų. Tai
gi ir brooklyniečiai negali leis
ti šiems sukaktuviniams me
tams užsibaigti, nesuruošus ko
kio nors minėjimo.

Kalbant apie brooklyniečius 
turime galvoj tik Apreiškimo 
parapijos vyčius. Buvo laikai, 
kai vyčių kuopos klestėjo šv. 
Jurgio ir Karalienės Angelų 
parapijose, bet dabar vien tik 
Apreiškimo parapijoj, vieną 
ar kitą savaitės vakarą, vieną 
ar kitą sekmadienio popietį, ga
lima užtikti vyčių įvairius dali
nius posėdžiaujant.

Po draugiška Apreiškimo pa
rapijos prieglobstimi dabar yra 
ne tiktai originali 41-ji kuopa, 
kuri apima artimesnes Queens 
kolonijas, bet. taip pat prieš 3

Parengimai Hew Yorke
Spalių 19 — Great Neck vy

čių šokiai Atsimainymo para
pijos salėje,- Maspethe.

Spalių 20 — Ateities koncer 
tas Commodore viešbučio salė 
je-

Lapkričio 9 — Korp. Neo Li 
thuania metinė šventė Ridge- 
wood Lanes salėje.

Lapkričio 10 — Skautų meti
nė šventė Apreiškimo parapi
jos salėje.

Lapkričio 16 — Sportininkų 
rudens vakaras, Atletų klubo 
rengiamas.

Lapkričio 17 — Vaidinimas 
Sekminių vainikas; rengia vy
čiai Apreiškimo par. salėje.

deklamuoja Ateities koncerte spa- Lapkričio 23 — Kanuome- 
nės šventės minėjimas Apreiš
kimo par. salėje; rengia Vete
ranų Sąjungos valdyba.

Lapkričio 23 — A.L. Inž. ir 
Archit. S-gos rudens balius.

Lapkričio 28 New Yorko stu
dentai ateitininkai rengia links- 
mavakarį LSS suvažiavimo pro
ga Atletų Klubo patalpose.

Lapkričio 30 — Solistų D. 
Stankaitytės ir St. Baro kon
certas ir šokiai Statler-Hilton 
viešbučio salėje; rengia ALB 
New Yorko apyg. valdyba ir 
Studentų Sąjunga.

Gruodžio 8 — P.L.K.0. S- 
gos valdybas rengiama katali
kių moterų akcijos studijų die
na.

Gruodžio 29 — Maironio šeš-

ar 4 metussusiorganizavę 
New Yorko Senjorai. Papras
tai šios dvi grupės veikia atski
rai, bet 50 metų organizacijos 
sukaktį paminėti abi grupės 
susidėjo drauge.

Minėjimas yra ruošiamas sek
madienį, 17 d. lapkričio, 7-tą 
vai. vakare, Apreiškimo para
pijos salėj. Bus suvaidinta vie
no veiksmo Lietuvos vaizdelis 
“Sekminių Vainikas". Po vaidi
nimo šokiams gros Joe Tho- 
mas orkestras.

I šį vakarą tikimasi sutrauk
ti nemaža publikos, kuriai yra
ne tik įdomu matyti Amerikos tadieninės mokyklos eglutė Ap- 
lietuvių jaunimą vaidinant gry
nai lietuvišką veikalą, bet ku
riai taip pat svarbu įsijungti į 
paminėjimą jubilėjinių metų 
Amerikos lietuvių sukurtos ir 
per penkis dešimtmečius palai
komos Lietuvos Vyčių organi
zacijos. (J.B.)

MM0S—
Maldos Apaštalavimo draugi

jos pamaldos bus lapkričio 3 
2:30 v. popiet. Po pamaldų salė
je po bažnyčia bus draugijos 
susirinkimas.

Egzekvijos už parapijos mi
rusius sudėtinėmis intencijo
mis bus lapkričio 2 d. 8 v.r. 
šv. Petro bažnyčioje. Po egzek
vijų bus mišios.

Drabužių rinkliava, vykdo
ma Bostono arkivyskupijos, 
■bus nuo lapkričio 3 iki lapkri
čio 9. Drabužius galima suneš
ti į parapijos salę po bažnyčia 
arba į šv. Vincento pauliečio 
draugijos sandėlius prie B gat
vės, So. Bostone. Surinkti dra
bužiai bus perduoti NCWC or- 
įganizacijai ir nuvežami į tuos 
kraštus, kur parama labiausiai 
reikalinga.

Nukryžiuotojo Jėzaus sese
lių vienuolynas prie E. 7-tos 
gatvės, pradėtas dažyti iš lau
ko pusės. Parapijos kebonas 
prel. P. Virmauskis kviečia pa 
rapiečius talkon, kad išdažytų 
vienuolyną ir iš vidaus.

reiškimo parapijos salėje.
Gruodžio 31 — Naujų Metų 

sutikimas Saievas salėje; rengia 
Atletų klubas.

Numatomus parengimus pra
nešti: S. DzHori, 19-17 97 Str. 
W<Mxft*avon, VI 7-5113.

Komp. Jeronimo Kačinsko 
keli kamerinės muzikos kūri
niai buvo išpildyti per Harvard 
radijo stotį spalio 13.

CYO organizacija per dau
gelį metų išaugo į didelę gru
pę. Iš jos narių yra sudarytas 
gražus orkestras, kuris Mass. 
valstybėje buvo išsikovojęs pir
maujančią vietą. Spalio 25 pa
rapinės mokyklos mokiniai bu- . 
vo supažindinami su orkestro 
instrumentais ir buvo kviečia
mi įstoti į orkestrą. Parapijos 
CYO organizacijai ir orkestrui 
vadovauja kun. Juozas Svirs-

Atremontavo kambarius. Ku
nigui J. Žuromskiui išvykus kle
bono pareigom į Lowell, Mass. 
parapijos klebonas prel. Pr. Vir- 
mauskis panoro naujai atre
montuoti kambarius naujai at
vykstančiam vikarui kun. A. Ja
niūnui. Klebono rūpesčiu ir pa
stangomis buvo surinkta reika
lingos lėšos ir kambariai atre
montuoti. Savo aukomis prisi
dėjo: Bronius Posius, Juozas 
Lubinas, Liet. Piliečių Draugi
ja, Mr. Mrs. K. Šidlauskas, N. 
N., J. Genevičius, Al Neviera, 
Al. Barka.

Kamerinės muzikos plokšte
lės. Smuikininkas Izx Vasyliū- 
nas ir jo sūnus pianistas Vy
tenis įgrojo į plokšteles ketu
rias lietuviškas sonatas: kom- 
poz. J. Gruodžio, V.K. Banai
čio ir J. Gaidelio. Plokšteles 
galima gauti per Lithuanian 
Music Recording Co., P. O. 
Box 372, Cambridge 39, Mass. 
Kaina 6:30 dol.

Lt. Adolfas J. Namksy tar
naująs JAV karo aviacijoje, pa
keltas į pirmuosius leitenantus. 
Jo dalinys yra Texas, San An- 
tonio bazėje. Tėvai gyvena 321 
Country Club Rd., Newton Cen- 
ter, Mass.

LT. A. J. NAMAKSY

Mirusieji, Po gedulingų šv. 
Petro parapijos bažnyčioje pa
maldų palaidoti:

Jonas Anupras (spalio 15) 
80 m. Velionis gyveno 114 Fen- 
way St. Roxbury, Mass. Nuliū
dime paliko žmoną, 6 dukteris 
ir 4 sūnus. Palaidotas Dedham 
miesto kapinėse.

Antanas Matulis (spalio 18) 
74 m. Velionis gyveno 10 Tor- 
rey St. Dorchester, Mass. Nu
liūdime paliko žmoną, dvi duk
teris ir sūnų. Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Antanas Valaitis (spalio 19) 
63 m. Velionis gyveno 54 
Westland St., Dorchester. Mass. 
Palaidotas Naujos Kalvarijos 
kapinėse.

Petras Jarvis (spalio 21) 74 
m. Velionis gyveno 511 7th St. 
Nuliūdime paliko žmoną, duk
terį, sūnų ir seserį- Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Anelė Parčiauskas (spalio 24) 
77 m. Velionė gyveno 10 But- 
tenvood St., Dorchester. Mass. 
Nuliūdime paliko dukterį ir se
serį. Palaidota Naujos Kalvari
jos kapinėse.

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas 
registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais — 

109 Warwick St. 
Brooklyn 7, N. Y.

Tel.:
PL 3-6628TA 7-951*

Seselės benediktinės, Bed- 
ford, N.H. vis labiau yra giria
mos dėl savo gražaus vaikų dar
želio ir gero auklėjimo. Jos 
ypač stengiasi padėti dirban- 
čiom gausių šeimų motinom, 
kai vieno tėvo uždarbio neuž
tenka. Seserys labai laukia pos- 
tulančių tam gražiam darbui.

WILLIAM L DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS
84-14 Jamaica Avenue 
Woodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STCPHEK AROMISKIS
( ARM AKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME 

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

Licensed Manager 
& Notary Public 

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS
* Jalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie r'orest ?arxwa> staliui!) 
WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODOKE WOUNHIM,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
VVorcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modemišką 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

FUMBULHOME
546 East Broadway

So. Boston, Mm
Priešais miesto teismo rūmus

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš
pildoma kiekviena pageidavi
mu. Jūs galite pilnai pasiU- 
kčti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubln 
Funeral Director

Telefonas: 268*5185


