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LAIMĖTI NEGALIM AR NENORIM?
Kad daba negerai, visi mato, bet ne visi sutinka, kad

jau atėjo laikas kitaip daryti
Rūgimas — k«m teisybės nesako

XLIX NR. 68

Tolimieji Rytai kelia rūpesčius. Ten negerai, Kas ten darosi ar Amerikos daroma, ne
viską patiriam. Ir N. Y. Times
kelintu kartu rūstauja, kad vy
riausybė nepasako tikros padė
ties. Girdi, reikia laukti eilinio
jūrininko laiško, kad patirtum,
kas nutiko Tonkin įlankoje su
laivais užpuolikais. Reikia lauk
ti mėnesius, iki vyriausybė pa
skelbė suradus nuskendusį Tresher laivą 8,400 pėdų gilumoje.
Vakarų Vokietijos vyriausyTačiau kai vyriausybė paskel
bė vengia taip pat kalbėti apie bia ir kai jos paskelbtos ži
šią prekybą. Vokietijos kanc nios netinka “keep smiling”
leris Erhardas spalio 6 Berly- stiliui, kyla pagunda kaltinti
ne buvo korespondentų
l pa vyriausybę bloga politika, ku
'
klaustas:
kokią 'kainą vakarų rios 'klaidas parodo patirtis.
I.......................
Vokietija sutiktų mokėti, kad Kaltinimo dėl politikos Toli
išpirktų kaliniam laisvę? Kanč muose 'Rytuose gausu. Deja, ar
leris atsakė: “Deja, šio klausi kritika teisinga ar klaidinga,
mo atsakyti negaliu”.
paaiški tik po patirties.
10 CENTŲ

Vakarų Vokietija išpirko is komunistų kalinius
:

I

Erhardo kita iniciatyva: o jeigu atominį laivyną pradėtų or
ganizuoti Amerika ft* Vokietiją? Amerika dėl to santūri
Rytę Vokietija spalio 6 pa •nistų malonė ir žmoniškumo
skelbė, kad paleis 10,000 kali ženklas. Tai padaras visus menių. Tai esanti amnestija 15
metų rytų Vokietijos sukak ir vakarę
- gauti ii
ties proga. Kiek tarp jų yra Ryty Vokietija
politinių kalinių, kiek krimina vakarę
didesnius
Voki
linių, neaišku. Paleisti numato kreditus tr
užpirkti. Vakama iki gruodžio mėnesio, bet ry Vokietija
už tai
dalis jau dabar esą paleisti. laisvės ryty
ioje suimKurie buvo iš vakarų Vokieti- tiem asmenim.
jos, dalis grižo.
Aiškėja betgi, kad kalinių
paleidimas nėra jokia komu-

KALBA AZIJOS ATSTOVAI: su Amerika ar su Kinija?

Nato, atomai,
bendras laivynas

KANCLERIS ERHARDAS iškyla su politine inciatyva.

TSCHOMBE: jo nenori, bet apie jį šneka.
Kai Kongo min. pirm. Tsh atstovybės Kongo sostinėje.
ombe iš Atėnų atvyko į Kairą, Tshombe atsiliepė, kad jis ne
jis, Nasserio įsakymu, buvo in skuba. Jis galįs televizijoje
ternuotas viešbuty. Sargybos pasižiūrėti “neutraliųjų” kon
jo neišleido, neprileido prie jo ferencijos. Pačioje konferenci
nė Kcngo atstovybės narių. joje dėmesys labiausiai sutelk
Taip jam buvo sukliudyta pa tas Į Tshcmbę, nors jo ten
sirodyti “neutraliųjų" konfe nėra.
rencijoje. kuri dar nubalsavo,
kad jis nepageidaujamas. Tsh
ombe tada pasirinko grįžti na
mo.
Žinia apie Tshombės inter
navimą sukėlė Kongo sostinė-*- Kcdėl Afrikos komunistam taip
je Leopoldville nuotaikas prieš parūpo Kongo samdiniai?'
Egiptą ir jį parėmusi Alžirą.
Konge suorganizavus sava
Kariuomenė turėjo apstoti jų norius samdinius, apie 350
atstovybes nuo minios smurto. vyrų, pasikeitė karo prieš ko
Jei Tshombe nebuvo populiarus munistų remiamus sukilėlius ei
tarp sostinės gyventojų,
tai ga. Spalio 7 vėl pranešta, kad
Nasseris laimėjo jam gyvento Kongo kariuomenė atėmė iš
jų simpatijos.
komunistų Kivu
provincijos
Nasseris savo taktiką pakei miestą Uviru ir išlaisvino bal
tė. Anksčiau nenorėjo Tshom tuosius įkaitus. Miestą sukilė
bės įsileisti, dabar atsisakė jį liai buvo išlaikę nuo balandžio.
išleisti. Paskelbė, kad jo neiš Jo netekimas laikomas didžiau
leis, kol nebus atitrauktos sar siu lig šiol smūgiu sukilėliam.
gybos nuo J. Arabų Valstybės Jie esą dabar atkirsti nuo Bu
rundi, pro kurį gaudavo para
mą iš komunistinės Kinijos.
Optimistai sako, kad jei toliau
taip eis, tai per tris mėnesius
Kairo “neutraliųjų” - konfe sukilėliai būsią likviduoti. Ki
rencijoje didelės vienybės lig ti sako, kad užtruksią ilgiau,
šiol nepasirodė. Indijos atsto nes sukilėliai keičia taktiką—
vas parėmė arabų pretenzijas į ima užpuldinėti ne masiškai,
Jordano upę, bet Nasseris at bet iš pasalų, mažom grupėm,
sargiai apėjo tarpininkavimą, panašiai kaip Vietname.
kad Indija ir Kinija ieškotų
sprendimo derybom. Sukamo NUSOVĖ AMERIKOS LĖKTŲ*
smarkavo prieš imperialistus, VUS VIETNAME
svetimas bazes. Imperatorius
Vietname spalio 7 komunisSelassie ragino neturėti
j—
tai nušovė du Amerikos heli
tenzijų virsti trečiąja jėga. Nkkopterius ir vieną lėktuvą. He
rumah smarkavo prieš Kongo
likopterio 5 vyrai greičiausia
samdinius,
kitos
valstybės
bus žuvę. Nuo 1901 pradžios
draudė kištis į svetimus vidaus
Vietname žuvo 199 amerikiereikalus.
čiai. Nuo šių metų pradžio
Pačioje konferencijoje Jujau žuvo 92.

Prez. Kennedy ir min. pirm.
Macmillano planas sudaryti po
vandeninį laivyną, ginkluotą
Polaris raketom ir atomais, ap
tarnaujamą Nato valstybių miš
riem įgulom — nepajudėjo iš
vietos. Dabar mėgina judinti
Erhardas. Erhardas nepaneigė
projekto, kad pradžią tokiam
laivynui galėtu sudaryti Ame
rika ir Vokietija. Amerika sie
kia, kad dar trečias partneris
dalyvautų, tada laivynas jau
galėtų veikti. Ilgainiui ir kiti
Nato kraštai galėtų prisidėti.
Nors Macmillanas pritarė pir
mam projektui, bet Anglija
laikosi iki šiol santūriai, o dar-

Cambodia princas Sihanouk
spalio 6 paskubę, kad kom.
Kinija suteikė ūkinę paramą
Cambodijai. “Mes esam ne tik
draugai, bet gmklo broliai. Amerikos imperializmas niekad

PREZIDENTAS MACAPAGAL

negalės atskirti
Cambodijos
nuo Kinijos”, skelbė Sihanouk
po 8 dienų vizito Kinijoje.
N.Y. Times aiškina: “Prin
cas Sihanouk, matyt, įsitikinęs,
kad Jungtinės Valstybės nega
li sulaikyti komunizmo eigos
pietų Vietname ir kad komu
nistų galybė pietų Azijoje au
ga, pasirinko kiek galėdamas
greičiau prisitaikyti prie Pekingo reikalavimų užsienių po
litikoje”.
Filipinai tuo pačiu klausimus;
Filipinų prezidentas Macapagal, lankydamasis Washingtone, -spalio 6 pareiškė: pietų
Vietnamo ' likimas giliai palie
čia ir 'kitus Azijos kraštus, įskaitant Malaysiją. Dėl to J.
Valstybių
atsiteisimo akcija

JT nepajėgė,
o Tshombe?

Titas neutralus?

goslavijus Titas pasirodė tekis,
kokis yra — rėmė Maskvos po*
Etiką, kritikavo J. Valstybes
dėl Vietnamo, kritikavo kom.
Kimią.

— J. Tautę Mtijo* atidary
me lapkričio 10 pakviesti da
lyvauti ir dalyvausią Johnsonas
ir Chruščiovas.

ŠV. TĖVO SVEIKINIMAS
BALFUI

Balfas gavo telegramą iš Va
tikano:
"Bendro Amerikos Lietuviu
Šalpos Fondo 20 motę veiklą
švenčiančius Balto direktorius
ir veikėjus šventasis Tėvas,
sveikina ir nuoširdžiai laimina
visus, kurie dirba Šį grąžę paKardinolas Cicognani.

— Scviefy šnipas Sokolovas
su žmona pasirinko Čekoslova
kiją, kai jis bos deportuotas.

PRIEŠ RINKIMUS: Johnsonas laimėjimu jau įtikintas

kiam laivynui.

MRS. JOHNSON

Tenkino įlankos užpuolime su
stiprino visas Azijos valstybes.
iMacapagal pasisakė už karo
perkėlimą į šiaurės Vietnamą,
jei tai reikalinga.

MRS. HUMPHREY

M R S. MILLER

M R S. GOLDWATER

J®s AKTYVIAI DALYVAUJA kovoje d4l pirmosios ir antrosios Lady__ Kurią parinktų balsuotojai,
jei balsuotų ne už vyrus, bet už jas?

GINA TĖVŲ TEISES AR LAUŽO BENDRI PADORUMĄ?
Susijaudinimas dėl prievartinio joje, kaip tai darė pereitą va VATIKANE ttr
mekinię perkėlimo tebėra dide sarą kai kur negrai. Trečią die
Spalio 6 pritarta bendrom
lis
ną mokyklų superintendas iš katalikę pamaldom su nekataUOueens tėvų kova prieš jų kvietė policiją ir 65 tėvus, mo kais tam tikrais atvejais. To
vaikų prievarta vežimą iš jų tinas su mažais vaikais susodi kius atvejus nustato vietos vys
gyvenamo rajono į kito rajo no į policijos vežimus ir nuga kupas.
no mokyklą virto dramatiškom beno į teismą. Ten vaikai ant
scenom. Tėvai savo vaikam, grindų žaidė, kai kurios moti- SOVIETAI SAKO: ŠNIPAI
Sovietai spalio 6 apkaltino,
kurie buvo paskirti pervežti į
kad
Amerikos 3 ir Anglijos 1
tolimesnę mokyklą buvo įstei visi buvo paleisti paskyrus
kariniai pareigūnai buvę šni
gę savo privatinę mokyklą. Bet jiem teismo dieną.
pai. Jie galį būti išvaryti iš So
ji buvo uždaryta. Tada tėvai
Majoras Wagneris aiškinosi, vietų. Sovietų saugumas fJU
su vaikais susirinko į buvusią
savo rajono -mokyklą ir sėdėjo kad policija teatliko tai, kas bu kambariuose Chabarovske rug
vo reikalauta mokyklų superin- sėjo 28 buvo padaręs 'kratą ir
tendo.
Tasai' kietai
aiš- paėmė f)otokameras, radijo ap-

Prez. Johnsonas pavedė savo vienam ekspertui tikrinti
rinkimines nuotaikas. Tyrimo
rezultatai buvo labai palankūs
Johnsonui visose valstybėse,
gal išskyrus pačią Arizoną, Nevadą. Johnsonas jau sudarė
specialistų kadrus, kurie pa
ruoštų planus tolimesnei veik
lai.
Johnsonas lankėsi spalio 7
Chicagoje, pradėjęs ratą po vi
durinius vakarus. Priimtas en
tuziastiškai. Hurnphrey mėgina
laimėti pietus.
Goldwaterio naudai pradėjo
savo kalbas Hixona*. Pradžiai
jis atrėmė Johnsono priekaištus Gokhvateriui dėl atominio
ginklo — keno rankose jis tu
ri būti. Mironas aiškino, kad
prezidentas Eisenhoveris buvo
patvarkęs: jeigu prezidentas
sukliudytas r yra tiesioginis
užpuolimas, karinė
vadovybė
yra įgaliota savo atsakomybe
pavartoti atominius
ginklus.
To reikalauja, sakė Nixonas,
laikytis ir Goklwateris. Ar L.
Johnsonas nori įvesti naują
tvarką? - perkėlė Niro n as
klausimą jau oponentui. -~

JEIGU POLITIKOS AZIJOJE

AR ATOMAI ŪKS KETURIŲ
MONOPOLIS?

laužo įstatymą ir “bendrąjį pa

apsaugos sekr. McNamara pa-* dorumą”.
Tame susijaudinime dėmesio merikos ir Anglijos karo attareiškimą: esą per 10-20 moty
vertas faktas: kai. plėšiamos
krautuvės ir daužomi žmonės
'Brome, Brooklyne, tas pats
būti didelės grėsmės taikai Die
Tokis McNamara pareiški
mas kertasi su anglų paleista
žinia, kad tarp anglų,ir ameri
kiečių esanti paruošta sutartis
sulaikyti atominių ginklų plėti
mą tarp tokių ginklų neturin
čių valstybių.

__
Į
w
bar
laikraštis
apeina
tylom
priežastis, dėl kurių tėvai ėmėsi laužyti ‘‘įstatymą ir padoru-

che Chabarovske. Vienoj rodo*
rai ant žemės sovietiniai lėktųvai'. Tai vis įrodymai, kad jie
lipinėję.
— FBI direktorius Hooverb
spalio 5 įspėjo, kad su moksto metų pradžia komunistai Amerifcoje daro pastangų vertao-

Patirties su Sukamo vaisiai

Po patirties su Indonezijos
diktatorium ir imperialistu Su
kamo Jean Chamberlain (Jour
nal American) prikaišioja vy
riausybei, kad ji nepaklausė už
save išmintingesnio. O tekis
išmintingesnis arba, anot J.
American, turįs “šeštą jausmą”
tokiem dalykam, yra senatorius
Thomas J. Dodd. Esą jis bu
vęs priešingas tai politikai, ku
rios ėmėsi Amerikos vyriausy
bė dėl Naujosios Guinejos. Vy
riausybė leidosi į appeasementą diktatoriui Sukamo. Tikėjo
si: jei leis jam atimti iš Olan
dijos vakarų N. Guinėją, tai jis
bus pasotintas. Šen. Dodd ta
da savo kolegom senate kalbė
jo, kad tokis appėasementas te
turės tiek reikšmės kaip poros
colių mėsos gabalas plėšriam
žvėriui Ir jis buvo teisus. Su
kamo jau nori naujo kąsnio
— Malaysijos. Prieš ją pradė
jo agresiją.
Šen. Dodd vėl prabilo. Pa
remtas poros dešimčių senato
rių, pasiūlė rezoliuciją, kad J.
Tautos imtųsi žygių prieš Su
kamo agresiją Tačiau Chamberlainas netiki, kad J. Tautos
ką nors padarytų. O ką Sukarno padarys, tai priklausys nuo
to, ką padarys kom. Kinija La
ose, Vietname ir kitoje pietų
Azijoje.
Patirtis su Mao Tsatungu

Journal American kolumnistas vėl primena to paties Dodd
įspėjimą apie Mao Tsetungo
karo teoriją — apie “politinių
uodų” ir “alinimo” karą. Uodų karas — tai partizanų fcaras. Jis daros priešui alkiamas, kai “uodai” turi nepaliečiamas vietas, kuriose jie vei
siasi ir iš kurių jie pasiunčia
mi žygiam. Korėjos kare tokia
nepaliečiama vieta buvo Mandžurija, kita Yalu upės pusė.
Dabar neliečiama vieta yra
šiaurės Vietnamas.
Tokioje padėtyje kinai esą
nenugalimi, ir karo Vietname
laimėti negalima. Ir Malajuose
anglai negalėjo laimėti karo
prieš komunistus, iki nebuvo
galutinai atskirti keliai komu
nistų papildymam į Malajus.
Blogiau yra su Vietnamu, kurį
atskirti nuo anos nepaliečiaįmos vietovės daug sunkiau.
Prez. Johnsonas davė supras
ti, kad Amerikos laivų užpuo
limai duos pagrindą Amerikos
lėktuvam persekioti užpuoli
kus ir per kom. Kinijos sieną.
Bet tai visai neliečia partizanų,
kurie infiltruojami į pietų Viet
namą iš nepaliečiamos šiaurės
Vietnamo vietovės.
Dėl to
Chamberlainas ir padarė išva
dą, kad tokiose aplinkybėse
karo laimėti negalima.
Tačiau jis 'kreipia dėmesį į
psichologinį ginklą prieš nepa
liečiamas vietoves. Jo vardas
jaudinąs Kinijos komunistus
kaip sužeistą leopardą. Komu
nistai jį gerai pažįsta iŠ praei
ties. Tai brigados generolas
Edvardas Lansdale, kuris bu
vo patarėjas Filipinų vadui Ramon Magsaysay, kada pastara
sis kovojo su komunistais. Pas
kiau Lansdale buvo pietų Viet
name artimas ir labai patiki
mas prezidento Diem patarė
jas. Jis padėjo stabilizuoti kraš-

kad Vietoms bus prarastas
mėtų eigoje, Endokinijos visos namo pasitraukus.
keturios valstybės trejų metų
Bet atėjo kiti laikai. Ir ge
j®$> Aznerika savo po nerolas Lansdale dabar šildąs
litikos pietį Azijoje nepakeis.
padus Amerikoje, besidarbuo
damas organizacijoje, kuri va
Kurto kryptimi fcshti?
N.Y. Times vedamajame kri- dinasi “Food for Pfeace”.
Išvada? Jei teisybė yra, kad
tikuoja Goldvaiteiį, kuris atmeta ‘‘,jokio laimėjimo” poiiti- dabartine karo taktika Vietna*
ką ir retalnja perkelti karą me laimėti negalima; jei teisy*
į šiaurės Vietnamą. Times pa- bė yra vyriaisybės pardški-

vo vaikam auklėjimą.
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išsdaisvimmo viltis,
JU Maskva — didžiausias priešas
is. Pavergtųjų tautų
ir kalėjimas,
ir mūsų įkys seka kiekvieną
Wasbingtono žingsnį ir baimi
nasi dėl artėjimo į Maskvą
Kiekvienas toks artėjimas toli
na pavėrgtųjų tautų viltis grei
čiau išsivaduoti iš Rusijos ne
laisvės.

Per praėjusius arti ketve rius metus šio krašto demokratų-liberalų administracija susikivirčijo su eile laisvų valsty
bių (Prancūzija, Kanada, Ang
lija, Panama ir kt.), bet su
Maskva, jei neskaityti nelaimin
gosios Kubos, reikalai
eina
sklandžiai. Net dabar Johnsono-Humphrey ‘ ‘tikėtas’ ’ Mask
vos neliečiama. O Amerikos ko
munistų laikr. “Worker” dar ra-

■i i-i‘ ■
- --j
gina, “Komunistai ir visi tairieji turi jungtis ir vienytis LBJ
vadovybėje, kad nugalėtų B.
Goldwaterį” (cit •Karys” 7 ar.
viršelis).

kuris žada laisvąjį pasauli pa
laidoti ir mūsų vaikaičius įgrūsti į komunizmo v«giją,
prezidento Kennedy
laikais
Baltieji Rūmai prisijungė “karštąja’ ’ telefono linija, tartum
\ geriausias
_
Maskva būtų
bičiu-•
lis, su kuriuo bus galima telefonu dar aiškintis, ar atominė
bomba nukris tiesiog ant Washingtono, ar ne?...
y
Kai Maskva jau buvo sulau
žiusi 50 tarptautinių sutarčių
(iš 52), demokratų administraci
ja pasirašė atominių ginklų
bandymų sustabdymo sutartį.

steigįmo, tas bos melam pa*
tvirtinti Senate po rinkimų, jei
demokratai laimės. Turėsime
Sovietų L__
šnipų_ širšynus dides- eonas 1960 apie šią draugiją
pareiškė:. “Aš nelaukiu,
kad
niuose Amerkos
ADA eitų už mane; jei ji eitų
nes jų, matyti, dar
už mane, ai jausčiausi labai ne*
■patogiai”
dabar prez. Johnlyti globalinės reikmės projek- sonas viceprezidentiniu kanditas: siųlosi bendram žygiui į data pasirinko H.H. Humpiuey
mėnuty, prašosi bendromis jė kuris yra tos draugijos steigėgomis ^skirti druską iš jūrų
vandens ir kt, tartum, laisvo- zidentas ir, kuris jau dabar ža
dančius aktyviai laisvinti pa
vergtąsias tautas vadina ‘politi
tams būtų nepriimtinos.
Kai Sovietus spustelėjo duo
nelės trūkumas, tai demokratų taratai laukia, kad H.H.H. (H3)

jiems parduoti kviečių, už juos
primokėdama mūsų visų sude
damais valstybės iždo pinigais.
Blokuojamas Lietuvos

Amerikos kongrese yra pri
imta per 70 rezoliucijų, reika
laujančių iškelti Jungtinėse
Tautose Pabaltijo išlaisvinimo
reikalą. Tačiau tos rezoliucijos
dūla atitinkamuose Senato ir
Atstovų Rūmų komitetuose, —
nes Baltieji Rūmai ir Valsty
bės departamentas toms rezo
liucijoms priešinasi Įdomu, kad
dauguma respublikonų senato
rių remia tas rezoliucijas, o de
mokratų tik mažuma. Rėmėjų
tarpe yra Goldwateris, bet nė
ra Humphrey. Atstovų rūmuose
rezoliuciją yra įnešęs ir respub
likonų viceprezidentinis kandi
datas W. Milleris.
Pastebėtina, kad net tokie
mums palankūs senatoriai kaip
T. Dodd (Conn.) ir P. H. Dou, iglas (UI), Žki šiol rezoliucijų ne-

pat rinktoms T. Dodd tokią re
zoliuciją įnešė, prie kurios pri
sijungė ir Douglas ir kt Tačiau
viskas atsimuša į prez. Johnsono blokadą.
Baisas Jungtinėse Tautose

Pabaltijo ir kt. pavergtų tau
tų pavergimas Jungtinėse Tau-

KONGRESMANAS JOSEPH M. MONTOYA

TRYS NAUJOS REZOLIUCIJOS
Į JAV-bię Kongresą įneštos 73

rezoliuci jos. —

89

Senatoriai

ar Kongresmanai yra rezoliuci-

ję autoriai

dėl JAV-bių vyriausybė bijo ir
nenori kelti Lietuvos. Latvijos
ir Estijos bylą Jungtinėse Tau
tose? Mūsų yra šventa pareiga
padėti tiems kraštams išsiva
duoti iš Kremliaus vergijos,” —
klausė ir kalbėjo kongresmanas
Ceri W. Rfch (R.-Ohio), nese
niai inešdamas naują rezoliucijo kraštų laisvinimo reikalu. Re
zoliuciją išrūpino prof. dr. V.
Bieliauskas. Xavier katalikų uni
versiteto (Cincinnati, Ohio) psi
chologijos fakulteto dekanas.
Jis taip pat išgavo rezoliucija,
ir iš kongresmano D.D. Clancy
4R.-OHIO. Tai vieno asmens pa
stangų rezultatai! Jei daugini
lietuvių būtų tiek pasidarbavę,
būtumėm vieną iš rezoliucijų
jau pravedę.
Kun. St. Aleksiejus, šv. Onos
parapijos klebonas Deming, N.
M., mieste, yra sukėlęs ant ko
jų visus savo valstybės legisiatorius Lietuvos bylos klausimu.
Jo pastangomis kongresmanas

Martinkaus ir med. dr. Balio
Matulionio pastangomis kong
resmanas John E. Fogarty (D.
-R.l.) įnešė rezoliuciją (H. Con.
Res. 362) Lietuvos bylos klau
simu.
šiame Kongrese (88th Coogress) buvo įneštos 73 rezoliuci
jos Lietuvos laisvinimo reika
lu. Senate buvo įnešta 12 rezo
liucijų. o Atstovų Rūmuose —
61 rezoliucija. Kelias rezoliuci
jas įnešė du, trys ar net dau
giau legislatorių. Senate rezo
liucijų autoriais yra pasirašę 29
senatoriai, o Atstovų Rūmuose
— 60 kongresmanų (kongr. E.
Derwinski yra įnešęs dvi rezo
liucijas).
--—
Rezoliucijų pravedimo žygis
bus tęsiamas kito Kongreso
(89th Čongress) meta. Rezoliu-

mėjimas bus pasiektas kito
Kongreso metu. Senate jau be
veik trečdalis senatorių yni
šimtu procentų mūsų pusėje!
Pilnam laimėjimui pasiekti
reikės visų galimų darbo ran
kų ir visos galimos paramos.
Rezoliucijoms Remti Komitetas
jau dabar kviečia visus lietu
vius, kurie iki šiol dar nieko
nėra prisidėję, atsiliepti, pasiū
įnešė rezoliuciją (H. Con. Rss. lant savo talką ir paramą. Vi361) Pabaltijo kraštų laisvini
joms Remti Komitetas, Post
mo reikalu.
Rezoliucijų žygyje pajudėjo Office Box 77048, Los Ange
(IT.)
ir Rhode Island. Kun. Heb. V. les. California. 90007.

Ir kas gi primins? Ar Stevensonas, kuris įtikino prez. Kenne
dy, kad jis atšauktų Amerikos
oro pajėgų dengimą pirmutinės
į Kubą invazijos metu? Ar tą
klausimą iškels demokratų ad
ministracija, kuri
areštuoja
bandantį užpulti Kubą bei kon
fiskuoja laisvtotojų laivus, lėk
tuvus ir ginklus? Ar Lietuvos
laisvinimo klausimą kels prez.
Johnsonas, kuris rugsėjo 21 |
Baltuosius Rūmus specialiomis
telegramomis išsikvietė pasikal
bėti ne tik AuLJLK.S. pirm. L.
Simutį ir sekr. Kvietkų, bet
taip pat ir komunistų Bimbos-

___ ____
ta» tai tap«m>taj>tat
ja norinti ‘užgesinti šviesas’,
prieštadamosi ‘pastangoms pra

vesti teisingus imigracijos įsta-

Tai, kas čia turima galvoje,
Ar nors vieną panašų žygį į-

ii nifšnjinr nt Servi
300 <tartwninfrų į
fabrikų Švedijoje.
_
___ |e'- - buvo samdomi
darMtata iJta i GreenJandą
J 1
_.jau
praėjo laikas, kad JAV priim
tų Europos ‘pavargusius ir nu
skurdusius’ (tired and poor),
nes jie patys darbo turi, o
mums jo pradeda trūkti. Dėl
ko gi ir JAV negram pristinga
darbo?
2. Darbininko skaitytojai gal
nevisi yra susipažinę su darbo

nio pasiūlymas (Kennedy-Johnja? Net ir Kubos invaziją, ku son Bill S. 1932 HJL 7700), parią pradėjo rengti Eiseiihowe*
kurą į Aonenką galėtų bū
rio administracija, demokratai ti įsileista be kvotos imigran
tai iš visų tautų ir kontinentų.
Leiskite man padaryti tris pa automatizacija (auto mat ion).
pajėgų dengimą. Berlyno sie
nos atsiradimas, generolo WaL stabas: 1) dėl nedarbo, 2) dėl
(kerio išvarymas už antikomu automatizacijos ir 3) dėl imigra kus į gatves. Pa^rzdžiul dabar
jau kiekvienam didesniam na
nistinį kariuomenės auklėjimą, cijos.
raketinių bazių Turkijoje ir
1. Amerikoje dabar siaučia me yra automatinis keltuvas
nedarbas. Kongresas nori pa- (elevator); žmogaus jam aptar
Kubos raketų ginču, pagaliau . skirti du bilijonus dolerių ‘ ko- nauti nereikia. Yra daug fabri
dabartinis Sovietų šnipo Soko- vai su skurdu (War on Pover- kų, kur saujelė žmonių atlieka
istorija — geriausia mokytoja
iovo ir jo bendrininkės taria ty) ir padėti vienuotikai valsti darbą, kurį anksčiau dirbo šim
Wilsono demokratų adminis- . mos Ann Baltch bylos nutrau jų (Appalachia), kur stinga dar tai darbininkų. Viešuose keliuo
kimas gero nereiškia.
bo Negrai piketuoja unijas, se (tarpike) prie vartų pinigus
tavos, Latvijos, Estijos neprik
kad jų nepriima darban baltie paima automatai, nebereikia
Pavergtųjų Tautų savaitė de- ■
lausomybę ir ją pripažino tik
ji, o šie skundžiasi, kad juodu sargo (toll-collector). Tai tik
pirmas po jo išrinktas respubli mokratų administracija paver
kai yra tinginiai ir gyvena iš pradžia to pasikeitimo, kuris
konas prezidentas Hardingas; tė niekais. Jei Eisenhowerio
šalpos fRelief), kas pakelia mo bus baisesnis už savo meta įvy
Hardingo, Coobdge, Hooverio proklamacijoje rasdavai išvar kesčius (taksas).
kusią pramonės revoliuciją An
respublikonu
administracijos dintas visas komunistų paverg
Rrezidentas ir unijų vadovy glijoje.
kategoriškai atsisakė pripažinti tas tautas, tai demokratų admi bės reikalauja iš darbdavių į3. ImagraciįM naujas įstaty
Sovietų Sąjungą, bet ją pasi nistracijos, ypač šiemet, taip
mas,
neabejoju, ras pritarimo
vesti 35 valandų darbo savai
skubino pripažinti d^nokratas suredaguota kad nežinai, kur
tę su dvigubu atlyginimu už iš įvairių tautybių, tad i jas
Ftanklin D. Rooseveltas. Jam tos pavergtosios tautos yra —
antvalandžius (doutaie tane for’ anas demokratų skelbimas ir
ir Tromanui prezidentaujant, Europoje, Azijoje, ar Afrikoje
overtane), kad būtų priversta kreipiasi. Atskiros tautybės ma
raudonoji Maskva, kaip ryklys, ir, kas tas pavergėjas — Sovie
samdyti naujų darbininkų. Mat, no, kad daugiau bus įsileista jų
rijo valstybę po valstybės ir tai, Anglija, ar gal pati Ameri
pigiau naujus samdyti negu tautiečių. O kaip reikalas iš tikprarijo didelę dalį pasaulio, iš ka. Pavergtų tautų vardų ten
mokėti už darbą dvigubai. Be, ro atrodo?
vogė atomines paslaptis ir vir nėra.
žinome, kad portorfloečių
to, kaanet aukštesnes mokyk
Niekas neprašo, kad Ameri
to su nieku nesisfraitančia pa
las baigia jaunuoliai kurie ne. kasmet į New Yorką atvyksta
sauline
ka skelbtų karą, sakysim, Pa
gali susirasti darbo, jei neiš. apie 40,000. £e sudaro sunkią
Rytprūsiai, baltijo išlaisvinimui bet kai ne
vai
padėty senesniam gyventojam,
moksta kurio amato.
Latvija, Estija leidžiama Pabaltijo išlaisvini
nes naują imigrantą darbda
Taip
dabar
Amerikoje.
Tuo
atskirtos
puo
mo klausimo net priminti tarp
viai samdo pigiau. Mokyklos
šaulio ir apįaast geležiniu So- tautiniame forume, tai yra dau tarpu Emropoje pilna darbų. persikrauna. Svelratoo ir moraVokietija
samdo
italus,
graikus,
vietų teritėėęes*
giau negu nesuprantama.
ispanus. Kaip "Time’ rašo, ame‘ luino sąlygos prastėja, kur jie
Yoiko. miesto
rikiečiai vasarotojai, grįžę iši apsigyvena. New
. . ....
SPAUDA
Vokietijos, Miuncheno, pasakoafciėjo jau 350
, negalį tmttyrtoų doienų. Tuo tarpu JV
—
savam likimui? ję susikalbėti vokiškai. SfcričS
Europa tari problemą, kas daryti su 20
dabar gerai gyvena. L_--------u milijonų negrų, kurie jau keli
Dirva rugsėjo 28 vedamaja rėtų paskleisti Brown ar Mar laikraštyje, kad Chicagos dar(nukelta į 3 ptil.)
me apžvelgė Pavergtų Euro tin ar kitų čia paleistas idėjas,
pos Tautų Seimo dešimtmečio jei ne Seimo vadovybei! Bet
■minėjimą ir iš jame pareikštų jos buvo paliktos keturiose sie
minčių padarė išvadą, antraš nose. Jokios nuotraukos, jo
tėje padėtą: ‘'Pavergtieji palie kios tų pagrindinių kalbų san
traukos neparuošta spaudai.
kami savam Ūkimui”'.

Per ką siųsti
DOVANŲ SIUNTINIUS Į U. S. S. R.

kad yra daugel žmonių, kurie
bet ir iš širdies rūpinasi pa
vergtų tautų likimu. Jeigu jie
šiuo tarpu ir nieko negali pa-

neleidžia Lietuvos

pavergimo

Jei seimas nenori savo dar
bų bei idėjų paleisti bent tau
tybių spaudai, tai ko norėti,
kad amerikiečių spauda seimo
sukakti minėtų.
Gaila, tai ne pirmas kartas,

kovos organizacija, bet lyg “lai
dotuvių .biuras”. Amerikiečiai,

pinti tyloje; jie demaskuoja
mitus, kurie nori pateisinti ty- parodė didelio ■ palankumo; pa
ti organizacija per eilę metų at
Aname minėjime toki buvo liko gero darbo, ir dėl to gaila,
darbininkų unijos atstovas L kada ji rodosi išsikvėpus. Ar
Brown ir šen. Dodd padėjėjas gal turi tokia rodytis?
D. Martin. Ir vienas ir antras
atmetė W. Lappmanno ar .politi
— Vietname budistų tarpe
kos planuotojų teorijas ir to skilimas.
Daugelis praregėjo,
zidentą” Joną Gasiūną k sek kiu bodu atttaisinėjo jų skiepi kad yra insifiltravę komunistų
jamą indnkfrinaciją, palankią
retorių Joną Storbą?
agentų taip tų, kurie kalba bu
okupantui
distų vardu.
Action
Verta betgi čia atsiliepti
Tai kraštutinė kairioji orgadžias, kad Baltieji Rūmai per
mažai remia Kennedy prieš K.
donosios Kinijos pripažinimo
ir įsileidimo į Jungtines Tau- diadas tyloje. Kam, rodos, de- Keattogą.

•k

"KARŠTOJI LINIJA" m Maakia Tesm attikija (H vokleeig spaudos)

Statykite sau tokį klausimą dėl firmos, kuriai Jūs patikė
site tvarkyti savo dovanų siuntinį:
1. Ar toji firma patikima?
2. Ar ji turi gerą reputaciją?
3. Ar turi tikslius ir patyrusius tarnautojus, reika
lingiems dokumentams paruošti, supakuoti ir iš
siųsti?
4. Ar vartoja tikrai geriausias dėžes?
5. Ar vertėsi tuo pačiu bizniu daugiau nei 30 metų?
6. Ar toji firma oficialiai autorizuota?
Jūsų atsakymas bus taip, jei savo dovanų siuntinį siųsite
į bet kurį

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WALNUT ST. t
PHILADELPHIA, PA., 19106
WA 5-3455

Uptown PHILA. skyrių*

WAinut 5-8878

BALTIMORE
3206 Eataern Avenue
Baltimore 24, Md.
Dl 2-2374

MIAMI
2755 Biacayne Blvd.
MfaMii 37, Florida
FR 9-8712

BOSTON
390 West Broadway
South Boston 27, Maas.
AN 8-8764

MINNEAPOLIS
217 E. Hennedin
Minneapolis 14, Minn.
FE 2-4868

CHICAGO
4102 Archer Avenue
Chicago 32, III.
FR 6-6399

MILLVILLE
19 Westwood Terrace
MiNville, N. J.
Tel. 825-5362

Branch
2242 W. Chicago Avenue
Chicago 22, III.
BE 5-7788

NEWARK
263 Market Street
Newark, N. J.
MA 3-1968

CkEVELAND
7023 Superior Avenue
Cleveland 3, Ohio
UT 1-0807

NEW YORK
48’/a Eaat 7th Street
New York 3, N. Y.
GR 3-1789

DETROIT
6460 Michigan Avenue
Detrott 10, Midi.
TA 5-7960

OMAHA
5524 S. 32nd Stroet
Omaha, NaS.
TeL 731-8977

ELIZABETH
943 EHaabeth Avenue
EHzaheth, N. J.
EL 4-7908

PITTSBURGH
346 Third Avenue
PittsAurgli 22; Pa.
GR 1-3712

HAMTRAMCK
11415 Jos. Campau Avė.
Hamtramdc 12, Midi.
TO 8-7940

ROCHESTER
888 Hudaaa Avenue
Rocheeter 21, N. Y.
B A 5-9813

KAN8A8 CITY
18 S. Bethany
Kanam City, Kanam
AT 1-1797

SAN FRANCISCO
1ZM Ntath Avarna
Sm Framiem n, G«Nf.
LO 4-7981.

LOS ANGELES
3216 Sunaet Blvd.
Lm Angalm 28, CaHf.
NO 5-9087

TRENTON
789 LMarty Street
Trenten, N. J.
LY 9-9162

Su Amerikos /Lietuvių Taryba

Darbininko jubiliejiniai metai
Įeina į penkiasdešituosius savo gyvavimo me
tus. ši reikšminga laikraščiui
sukaktis pradedama Darbinin
ko koncertu spalio 11. Malo
niai kviečiame ir iš tolimesnių
__ į koncertą
vietų, kas tik gali,
atsilankyti Koncerto programą
atliks Amerikoje gimė ir augę
mūsų solistai, Lilija Mernikaitė
ir Kazys Jakutis, kurie ameri
kiečių visuomenėje yra Įgiję
garsų vardą
Vėliau Darbininko sukaktis
bus dar prisiminta kitom pro
gom. Pusė šimto metų
nėra
menkas įvykis kiekviename dar
be, o juo labiau — lietuviškos
spaudos Amerikoje.
Amerikos lietuvių spauda
yra atlikusi ir tebeatlieka dide
li tautinį daibą, kuris nėra dar
pakankamai apžvelgtas ir įver
tintas. Kiek čia būtų ryžto, triū
so, pasiaukojimo savo laikraš
čius steigiant, leidžiant ir išlai
kant, ir kiek daug pasitarnau
ta ne tiktai patiem Amerikos
lietuviam, bet ir savo tautai! Pavvzdžiui, dar caro laikais, kai
Lietuvoje buvo uždrausta lie
tuviam spauda lotyniškais raš
menimis, ir persekiojama, ir
cenzūros gniuždoma, tiktai Aonerikos lietuvių laikraščiai ga
lėjo tarti laisvą, drąsų žodį,
kuris taip pat pasiekdavo Lietuvą knygnešių 'keliais. Kai šiemet minima spaudos draudimo
šimto metų sukaktis, labai įvertiname ano meto Amerikos lie
tuvių įnašą kovoje už spaudos
laisvę.

Lietuvai po pirmojo pasauli-

nio karo atsikuriant neprik
lausomam gyvenimui Ameri
kos lietuvių spauda, išskyrus
komunistinę, daug padėjo ko
voje už Lietuvos nepriklauso
mybę ir jos pripažinimą. Tuo
metu vokiečių okupuotoje Lie
tuvoje taip pat nebuvo galima

tarti laisvo žodžio. Jam atstovavo Amerikos lietuvių laisvoji spauda. Darbininkas kaip tik
tuo metu, 1915 metais, pradetas leisti labai aktyviai įsijun■gė į patriotinę kovą už Lietuvos laisvę ir savo nusistatyme
niekada nesusvyravo. Darbiniuko talka remiant Lietuvos vaistybės atstatymą buvo labai uo- .
li ir nuoširdi, palyginus su kai
kuriais kitais Amerikos lietu
vių laikraščiais, kurie laikėsi
santūriai arba net priešiškai
nepriklausomos Lietuvos
at
žvilgiu.
Dabarties metu, Lietuvai vėl
esant pavergtai, tiktai laisvojo
pasaulio lietuvių spauda, ypač
Amerikoje, kur yra gausiausia,
tegali laisvai kelti okupanto da
romas lietuvių tautai skriaudas
ir remti išlaisvinimo kovą. Be
savo spaudos būtume nebyliai.
Tai nepaprastai reikšmingas
mūsų rankose ginklas. Užtat
laisvą savo spaudą turime ne
tiktai visomis priemonėmis pa
laikyti, bet dar labiau stiprinti,
nes nestinga priešo pastangų
ja pulti ir drumsti tariamo ‘kul
tūrinio bendradarbiavimo’ pro
pagavimu.
Nustotume buvę
kas esame, jei tuo keliu savo
spaudą pasuktume.

kad galima būtų planus įvyk
dyti. Manau, kad nebus pagrin
do žmonėms nuo aukojimo atsi
sakyti dėl nevienybės.
Vliko Tarybai ir Valdybai
teks pasirūpinti parengt smul
kesnius naujų darbų ir lėšų tel
kimo planus ir juos pateikti dar
šiais metais susirinksiančiam
Vliko seimui priimti.

Laiška redakcijai
(atkelta iš 2 psl.)
šimtai metų šiame krašte gyve
na, yra lavinami specialių mo
kyklų (Retraining Schools), bet
mažai suranda darbo savo ama
tui.
Pakeitus dabartinį imigraci
jos įstatymą, paremtą tautinėm
kovotam (National Origin Quota System), trigubai padaugės

Darbininko sukakties ir me-

tinio koncerto proga, šio lai
kraščio leidėjai, lietuviai pran
ciškonai pradeda vajų naujiem
savo pastatam ir spaustuvei
Brooklyne statyti. Tai ženklas,
kad mūsų kultūrinis ir tautinis
darbas nemąžta, bet daugiau
sk’eidžiasi. nors ir nusiskundžiama, kad lietuviškumas silpsta. Ar tik nesame kartais dides
ni pesimistai už tikrovę? Atei
tis priklauso tiem, kurie tiki ir
turi tvirtą ryžtą — dirbti savo
tautos labui. Tokio nusistatymo
Darbininkas laikėsi penkiasde
šimt metų ir tuo pagrindu re
mia ateities viltis.

NIKOS KAZANTZAKIS

Šv. Pranciškaus mirtis
Vertė DOMAS JASAITIS

(4)
“Vargšė, vargšė Marija ..
Vargšė, švelni mažytė motina,
kurios mylimą vaiką pagrobė
mirtis. Viešpatie, jei visos aša
ros, kurias žmonės pralieja tik
per vienerius metus, ištekėtų
vienu tuo pačiu metu, tai atsi
rastų upė, kuri paskandintų ta
vo namus. Bet tu esi visažinan
tis, k todėl taip padarei, kad
jos rieda lašais viena paskui ki
ta”-----Tie žodžiai jį išgąsdino. Juos

18 metų; Altas remia Vhką sa
dienst, nuo 19K), italų ©ta vo lėšomis, pasikeičiama infor
Press, nuo 1954), angių ©ta macija, derinamas
politinis
Tnfnrmarinn Service, nuo 1956) darbas. Pasaulio Lietuvių Ben
anas 3 narių prezidiumas. Rink- ispanų — nuo 1961, arabų — druomenė (PLB) gerokai pa
dirbėjo, kad pasiekta Vliko apdavusi dar praplėstasis prezidi- nuo 1964. ' ' *
Radijo valandėlės yra Vliko sijungimo ir dabar jau posėurnas, kuri sudarė po vieną ai
stovą iš 10 grupių. Dabar apsi- rščaikomos Madride ir Romoje. džiaujama 15 grupių. Pačiame
jungęs Vlikas turi 15 grupiu. Vatikano radijo valandėlė nuo Vliko viduje per pastaruosius
Kiekviena grupė skiria po 3 šjm. pradžios išlaikoma JAV 9 metus darbas buvo sklandus
atstovus, kurie kasmet rinksis Kunigų' Vienybės. Nuo 1963 ir darnus. Reikia tikėtis, tad
seimui. 'Vliko Tarybą sudaro metų pabaigos nustojo veikusi teks pats vieningas sutarimas
po vieną atstovą iš grupės, Vokietijoje speciali stotis, ku- lydės ir tolimesnį darbą,
ri sekė Vilniaus radijo prane
Prezidiumas pakeistas Vliko
Vliko ateities darbai
šimus ir juos užrašinėjo. Radi
Va’dvha. Nebelieka VvkdomoPrieš
akis stovi du artimiausi
jo stotim parengia pranešimus
sios Tarybos, kuri ligi šiol vei
samdomi ir laisvi bendradar veiklos uždaviniai. Vienas yra
kė Vokietiio’e. Dar yra Tau
biai. Neseniai pradėjo savano susijęs su 25 metų Lietuvos
tos Fondo Valdyba, kuri turi sa
riškai talkinti JV lietuvių jau okupacija,, antras — su proble
vo skyrius ir įgaliotinius.
nimas. kuris parengia radijui momis, kurių nei Vilkas nei
Eltos btuletogMai h* radijas
programą ‘Jaunimas kalba jau kas kitas ligi šiol nesprendė.
Vliko informaci a teikiama nimui’.
1. Ateinančiais metais laisvo
daugiausia Eltos biuleteniais.
Santykiai su kitais veiksniais
jo pasaulio lietuviam reikia
Lietuvių kalba leidžiami du biu
Per visa dešimtmetį, kai Vli- pradėti didelį Lietuvos okupan
leteniai, Vienas
Vokietijoje■ kas yra Amerikoje, santykiai su to puolimą, pavartoti tam tiks
(nuo 1945) išeina, kas savaitę; Lietuvos diplomatais buvo ge- lui visas galimas priemones ir

2. ‘Ligi šiol nei Vlikas nei
kas kitas neparuošė ir neišlei
do gilesnių studijų apie atski
ras okupuotas Lietuvos gyveni
mo sritis. Ateityje yra būtina
organizuoti platesnį tinklą as
menų, kurie atsidėję sektų
aringai minėti 25 metų sukaktį, Lietuvos gyvenimą ir kasmet
tvirtindamas, tad "Lietuva sa parašytų po studiją iŠ vienos
vanoriškai įsijungė | Sovietų kurios gyvenimo srities. Tai
Sąjungą,, kas yra grubus me galėtų sudaryti Vliko veiklos
las). Reikėtų 1965 metų pra metraščius.
džioje sušaukti Lietuvos laisvi
Vliko darbam lėšos
nimo organizacijų konferenci
Savo
dabartinei veiklai Vil
ją ir nustatyti bendrą planą
veiksmingai ofenzyvai, aptarti kas per metus išleidžia apie
30,000 dol. Iš Alto gaunama
darbų pasidalijimą tarp Diplo
matinės Tarnybos,
Lietuvos apie 10,000 dol. Kitas lėšas
‘Laisvės Komiteto, Pasaulio Lie Tautos Fondas surenka iš įvairių kraštų lietuvių. Trūksta
tuvių Bendruomenės Amerikos,
mas sumas Vlikas prisiduria iš
Lietuvių* Tarybos ir k.
santaupų, bet jos baigiasi. Rei
Ateinančių.' metu pirmame kia daugiau lėšų esamiem ir
pusmetyje išleisti Lietuvos lais naudiem darbam.
vinimo klausimus atitinkamus
Nuo šių metų pradžios Tau
leidinėlius įvairiomis kalbomis. tos Fondo Valdyba pradėjo
Visuose kraštuose drauge su nauju ir platesniu mastu orga
latviais ir estais paruošti vy nizuoti lėšų telkimo būrelius,
riausybės nariam, parlamenta ieškodama savanorių- pastovių
ram ir spaudai peticijas su dau aukotojų. Rezultatai kol kas
gybe parašų, surinktų iš tų nėra patenkinami. Kai Vyriau
kraštų gyventojų. Vasario 16 siame Lietuvos
Išlaisvinimo
ir Birželio trėmimu minė’imų Komitete apsijungė visos gru
proga visame pasauly e plačiai pės, reikia tikėtis naujos dva
iškelti Lietuvos okupaciją ir sios ir naujo ryžto ne tik pla
lietuvių siekimą laisvės.
nus siūlyti, bet ir lėšas kaupti,

.

čių auksinis kikilis, tupinėjo
aplink ir klykė: Negali būti po
ilsio ir ramybės. Nemiegok! AŠ
neleisiu tau miegoti, nes esu
žmogaus širdis”.
Pranciškus parvirto ant nugaros sunkiai alsuodamas.
“Kaip tau tai patinka, broli
Leonai?”
“Ką aš galiu pasakyti? Kaip
gali žmogaus širdis kalbėti taip
įžūliai su Dievu?”
Pranciškus nusišypsojo:
“Nenusigąsk, mažasis Dievo
liūtuke. Taip, žmogaus įžūlu
mas neribotas, bet Dievas su
kūrė tokias mūsų širdis. Jis
norėjo, kad jos sukiltų ir prie
šintųsi.”.
San Dainiene jo kūnas ken
tėjo skaudžiau, nei kuomet
nors prieš tai, bet jo siela ne
buvo niekad nardžiusi tokios
palaimos gelmėje. Nors nė vie
na iš jo penkių žaizdų ne
kraujavo, bet sopuliai išdavi
kiškai pradėjo sklisti jo viduje.
'Kraujas sroveno tik iŠ jo akių,

“Tai buvo velnio įgundyti
žodžiai”, pasakė. “Jei juos už
rašei ’brdi Leonai, ištrauki
maldauju.”
Paskui jis tęsė:
“Aš dar turiu savo širdyje
mažutę giesmę. Aš nenoriu
jos nusinešti į kapą. Pakeiki
plunksną r rašyki!... Kuomet
Dievas' baigė pasaulio kūrimą,
tai nusiplovęs rankas atsisėdo.
-Rojuje po medžiu ir užsimerkė.
Pavargau.. Kodėl man nepasil
sėti trumpą valandėlę? Įsakė
ateiti miegui. Bet tą akimirką
Aš praleisdavau naktis prie
atstriksėjo ant raudonų kojy- jo kojų, budėdamas ir bevfltiš-

ateivių iš Azijos ir Afrikos. Jie

PAVERGTŲ EUROPOS TAUTŲ seimas, švęsdamas 10 metų sukaktį,, kjplomu ir medaliu atžymėjo kongresm. John W. Wydier už jo
darbą pavergtom tautom. Medalis įteiktas Washingtone rugsėjo 30. H k. į d. Jozef Lettrich — Čekoslovakija, Aleksander Kutt — Estija,
pirmininkas, kongresm. Wydler ir dr. George Dimitrov — Bulgaria.

kai stengdamasis atitolinti jį
nuo mirties. Vieną dieną nu
stojo spengti jo ausyse, ir jis
išgirdo auksinio kikilio čiulbe
sį. Ilgai klausė pravira burna,
akimis įsmeigtomis į narvelį. Di
delio susižavėjimo išraiška už
liejo jo veidą:
“Kokį paukštį aš girdžiu, ar
tai dangiška muzika”, paklau
sė manės. “Ar mes jau dangu
je?”
Įtempęs ausis, vėl atidžiai
klausė. Veidas skendėjo nenu
trūkstančioje palaimoje.
“Kad tu žinotum, ką jis kal
ba, broli Leonai”, džiugiai šūk
terėjo. “Koks stebuklas paslėp
tas toje mažytėje plunksnuoto
je krūtinėje?”
Auksinis kikilis greitai prijauko. Kiekvieną rytą, tik išau
šus, jis išpūsdavo savo pagurk
lį, nukreipdavo apvalias aku
tes į
lauką ir čiauškėdavo.
Net jo snapas kraujuodavo
Taip ypatingai tas sutvėrimėlis
čiulbėjo. Jis apsvaigdavo nuo
savo giesmių. Kartais staiga nu
tildavo ir pradėdavo kapoti su
snapu narvelio sienelių virbus,
ilgėdamasis ištrukti Jis buvo
pamatęs žvirblį, tupintį laisvė
je ant šakos; veržėsi prisijungti prie jo. Bet netrukus užšo
kęs ant nendrinės kartelės, kibojusios narvelio viduje, vėl
pasigirsdavo savo giesme.
Piką slaptai ateidavo ir žiū
rėdavo į savo sūnų pro plyšius,
atsiradusius nupintoje iš šakų
sienoje. Ilgai žvelgdavo, pri-

dengusi savo burną delnu. Pas ar girdi, kaip jie dainuoja?”,
kui tylėdama grįždavo į savo klausė manę. “Klausyki!”
Pradžioje nieko negirdėjau
vienutę. Ir sesuo Klara pralei
do daugelį naktų, budėdama — tik trynimą ir bružinimą vieprie padangtės slenksčio, ne no pagalio į kitą. Bet greitai
drįsdama prieiti. Girdėjo mirš klausa susiderino. Mano siela
tančio džiaugsmingus eilėraš nubudo, ir aš išgirdau begali
čius. Pranciškaus siela buvo niai švelnią melodiją, aidinčią
džiaugsminga,
kaip to iš dviejų sausų šakų. Nebylus
auksaplUnksnio kikilio. Net se medis Pranciškaus rankose ta
nos trubadūriškos baladės, ku po smuiku.
“Ar tu girdi, broli Leonai?
rias jis dainuodavo savo jau
nystėje, besibastydamas nakti Ar girdi? Mesk į šalį savo pro
mis su savo draugais, kartkar tą ir leiski širdžiai klausyti.
tėmis nuskrisdavo nuo jo lūpų. Jei žmogus tiki į Dievą, tai nė“•Kaip būtų puiku, jei brolis ra tokio daikto, kaip nebylus
Pacifžkas galėtų skambinti man medžio gabalas, ar skausmo,
savo kanklėmis”, jis kartojo. kurio nelydi džiaugsmas, ar pa
Jis neklysta sakydamas, kad prasto kasdieninio gyvenimo
kanklės yra žmogaus angeliška be stebuklų.
burna, nes, ištikrųjų, kuomet
Vieną rytą, begrojant, jo vei
angelai kalba, jie turi skrįsti das staiga patamsėjo, lyg būtų
ore ir gali susiprasti tik dai užkritęs juodas šešėlis. Apstul
na ir giesme .
bęs žiūrėjo pro atdaras duris
Vieną rytą atsisėdo lovoje ir ir klykė. Aš negalėjau suvokti,
pakeltoje nuotaikoje suplojo ar tas šauksmas buvo džiaugs
rankomis.
mo ar liūdesio, nes jame tilpo
“Ar tu žinai, broli
Leonai,
ką aš galvojau per kiaurą nak sopulial Aš atsigrįžau, norė
tį? ... “Kiekvienas medžio ga damas-pažiūrėti,
ką jis pa
balas yra kanklės ar smuikas, matė, kas buvo to klyksmo
turi balsą ir garbiną Viešpatį. priežastimi Bet nieko aplin
Broli Leonai, atneški du me- kui nebuvo. Tuščiame vienuoly
džio gabalu”,
no sodne paskutiniai lapai kri
Vieną iš jų priglaudė prie to į žemę, nuplėšti nuo šakų
peties, o kitu strykavo. Sėdė smarkaus vėjo. Vienuolės buvo
damas ant čiužinio, grojo, dai susirinkusios mišioms. Girdėjo
navo ir netvėrė džiaugsmu. me švelnius jų balsus, giedan
Akys buvo užmerktos, galva čius Dievui maldas. Bet tolu
atmesta: jis buvo dvasios pa moje, kiekviename kaimiečių
gavime.
“Ar tu girdi medžio gabalus,
“Ką tu matei, tėve Bran-

ciškau?”, paklausiau. “Ką tū ma <
tei? Kodėl tu rintelėjai?”
<
Jis ne tuoj atsakė, padėjęs <
abudu medžio 6gabalus
—,—- tį lovą. <<
'Nustebusiomis akimis žiūrėjot
į lauką.
<
“Kas ten buvo?”, aš vėl pa- <
klausiau. “Ką tu matai?”
«
Jo lūpos drebėjo.
;
“Sėse Mirtį... Sesę Mirtį”, ;
jis sumurmėjo kelius kartus, ir j
išskėtė rankas, tarsi norėda- ;
mas apglėbti regėjimą.
;
Man buvo aišku: jis regėjo.
juodą Arkangelą. šunys irgi jį!
onatė, dėlto ir išsigando. No- J
rėdamas nuslėpti savo ašaras, J
išėjau laukan ir apėjau aplink !
lūšnelę, bet nieko neradau. Ap- !
snūdusi saulutė, išsivadavusi iš !
debesų, išblaškė buvusį slėny- !
je šalį ir nuteikė žiemą pava-!
sariška šypsena. Sesės ėjo iš!
koplyčios, išsisklaidydamos vie-!
nuolyne, tai vėl susirinkdamos!
užkandinėje pusryčiams —rie-!
■kūtei duonos ir puodeliui van-!
dens.
!
Sesuo Klara, mane pamačiu-;
si priėjo ir paklausė neramiu!
halsu<
“Kodėl tu verki, broli Leo-;
nai? Tėvas Pranciškus —.‘

juodą Arkangelą. Jis sušuko, ir;
išskėtė rankas, norėdamas jį;
apkabinti...”
;
Sesuo Klara kandžiojo savo;
vauros (galvos gobtuvo) kampe-;
!į, norėdama sulaikyti ašaras.
;
patenkintas?

— jau kitų pažiūrų ir įsitikini
mu, negu europiečiai, ir mūsų
kultūrinių krikščioniškų tradi
cijų nesaugos. Jau dabar keičia
si Amerikos veidas. Daromos
pastangos išmesti Dievą iš mo
kyklų, o sekmadienį paversti
darbo diena (pav. Indiana, New
Jersey ir k. didžiosios krautu
vės atidaros). Azijos ir Afrikos
imigrantam visa, kas krikščio
niška, dar mažiau berūpės. Ne
žinau, ar didesnio tautų, kultū
rų ir religijų mišinio benorėtų
kas Amerikoje?
Norėčiau dar paklausti, ne
gi lietuviai tiki, kad naujas j*
statymas daugiau įleis žmonių
iš Lietuvos? Ar rusas išleis?

Ar ne svarbiau dabar Lietuvos
laisvinimas, o ne imigracija?
Ana, kiek Balfas stengiasi pri
glausti Amerikoje lietuvių, ran
da jiem vietos ir globėjų? Ką
daugiau šiuo tarpu galime pa
daryti?
Ir paskutinė pastabėlė. Laikraščiuose užtikau parašyta, kad
Chicagos lenkai ir Clevelando
italai kelia balsą prieš demokratus. Kodėl? Kai jie stumiami ar
jau išstumti iš savo rajonų, tai
suprantama kuo nepatenkinti.
Kam dar čia aiškinti.
Ačiū už leidimą pasakyti sa
vo žodį. Suprantu, kad anas
skelbimas buvo apmokamas. Jei
atsrastų respublikonų skelbi
mas jis, manau, taip pat tilptų.
Man gi davėte gerą progą at
siliepti.
Jūsų
1016 Ša 49th St.

naujas
tunelis, kuriuo pabėgo per ke
lias dienas 23 vyrai, 31 mote
ris ir 3 vaikai į vakarus. Tunelis buvo 560 pėdų ilgio, iš-
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KOEGZISTENCIJA NĖRA DAR TAIKOS PAMATAS
Pagerbtas pavergtŲ tautų draugas kongresm. F. Horton
Rochester, N.Y. — Rugsėjo
27 ukrainiečių namuose bu
vo pagerbtas pavergtų tautų
draugas kongresmanas F. Hor
ton (R.). Dalyvavo per pustre
čio šimto ukrainiečių, lietuvių,
latvių, estų, vengrų bei daug žy
mių amerikiečių. Banketą ren’gė Antibolševikinio Bloko sky
rius, kurio pirmininkas adv. W.
Andrushin savo kalboje pažy
mėjo kongr. F. Hortono griež
tą antibolševikinę
laikyseną
kongrese, ginant pavergtųjų
reikalus. Jis protestavęs prieš
Jugoslavijos diktatoriaus Tito
vizitą Baltuose Rūmuose, prieš
kviečių pardavimą Sovietam,
prieš atominių bandymų su
stabdymą ir k. F. Horton yra
įnešęs dvi svarbias rezoliuci as:
sudaryti specialų ipavergtų tau
tų komitetą ir iškelti Pabaltijos
tautų bylą. J. Tautose.
Šia proga kongresmanas ap
dovanotas pasižymėjimo ženk
lu. Be to, ukrainiečiai įteikė
T. Ševčenkos paveikslą, o Re
zoliucijoms remti komitetas—
•lietuvių rašytojų novelių rinki
nį anglų kalba. Latviai taip pat
įteikė savo dovaną.
■Kongr. F. Hortonas savo kal
boje, kuri nekartą buvo per
trauktą plojimais, aštriai kriti
kavo dabartinės administraci
jos vedamą užsienio politiką,
paremta ' nelankstumu su mū
sų draugais ir perdideliu nuo
laidumu su mūsų priešais'

‘ ‘Milijonai žmonių,
laikomi
(vergijoje anapus geležinės ir
bambukinės uždangų, jaučiasi
apleisti JAV nesugebėjimo pa
sipriešinti tarptautiniam
ko
munizmui”, — kalbėjo jis. “Įsidėmėtinas faktas, kad 80 %
visų savo užkariavimų komunis
tai pasiekė pokario metais'
Jis nurodė aiškų pavojų toli
mesnės komunistų subversijos
ir įsigalėjimo Azijoje, Afrikoje
ir Lotynų Amerikoje.
Siūlo nutraukti su Maskva
biznius, kurie stipriną Sovietų

ūkį. Pasisakė prieš bet kokias bet kultūrinis, o išlaikymas ga
tolimesnes nuolaidas: ‘ ‘Tai na daug kainuoja, klubo vad«kinga koegzistencija nėra joks vybė kiekvienais metais suren
taikos pamatas ir niekad nebus, gia vakarą arba koncertą ir vi
kol bedieviška valdžios siste są gautą pelni skiria valandė
ma laikys individą valstybės lės išlaikymui.
Šiemet LK valdyba rengia
vergu ... Sovietų biaurus klas
tingumas ir mūsų Įsipareigoji koncertą spalio 24 d. 7:30 v.v.
mas pavargtoms tautoms tu lietuvių parapijos salėje. Prog
ri būti keliami aikštėn. Mūsų rama bus įdomi ir įvairi. Pag
tauta turinti užtikrinti paverg rindinę koncerto dalį
atliks
tųjų išlaisvinimą". — pareiškė naujai kylanti žvaigždė -solistė
L. Šukytė iš Kanados. Vyrų cho
jis.
‘"Kaip jūsų kongresmanas, ras, jai dainuojant, išpildys mu
aš darysiu dar didesnį spaudi ziko Gaidelio kompozicijos kū
mą už pozityvią užsienių reika rinį. Po to scenoj pasirodys
lų politiką. Su tvirtu tikėjimu moterų trio, o pabaigoj — cho
dirbkime kartu, kad sugrąžintu ras, J. Adomaičio vadovauja
me laisvę pavergtiems kraš mas. Tikimasi, kad ir iš kaimy
ninių lietuvių kolonijų atvyks
tams”.
Meninę programą atliko uk svečių pasiklausyti turiningo
koncerto.
M.
rainiečiai, latviai ir lietuviai.

—•—

— Lietuviu dienos New Yor
ko parodoje komitetas buvo
susirinkęs spalio 6. Komiteto
nariai sudėjo lėšų ir nupirko
sidabrinę dovaną savo pirmi
ninkui prof. J. Stukui. Tai bu
vo padėka pirmininkui ir pa
sveikinimas jaunavedžiui. Ko
miteto informacijos skyrius li
ko ir planuoja darbus toliau.
— Angį ijcje, Londone lietu
vių moterų šv. Onos draugija ir
ateitininkų draugovė rugsėjo
27, sekmadienį, surengė maldi
ninkų kelionę į Aylesfordo
šventovę Kento grafijoje. Ten
meldėsi už Lietuvą tarpe kitų
tautų.

— Los Angeles miestui mi
nint 83 savo gimtadienį, iškil
mėse, kurias surengė pirmųjų
Los Angeles gyventojų pali
kuonys, lietuviam
atstovavo
konsulas J. Bielskis, tautiniais
drabužiais pasipuošusi Ilmara
Mažaikaitė ir Antanas Mažei
ka.

(J.J.)

Radijo valandėlė — lietuvybės
puoselėtoja
Rochesterio, N.Y.

— Lietu
vių radijo valandėlė kiekvieną
sekmadienį atlieka lietuvybės
išlaikymo bei ugdymo misiją,
rėždama gilią ir vis platesnę
vagą lietuviškos kultūros bare.
Radijo pranešėjai per radiją
nuteikia lietuvius kilniais idea
lais ir gimtojo krašto prisimini
mu. Ne tik lietuviškos muzi
kos garsais, bet ir gyvu žodžiu,
garbingų mūsų tautos sūnų pa
gerbimu, istoriniais paminėji
mais kelia tėvynės meilę, kil
niuosius jausmus ir gražąsias
lietuviškas tradicijas bei ypa
tybes. Be to, primena nebepakliūti į svetimas pinkles, kurios
gali atimti galimybę lietuviškai
galvoti ir veikti. Skatina savais
papročiais gyventi, būti gerais
lietuviais, ginti savo teises, sa
vo kalbą. Kilnaus tikslo veda
mi, jau keturiolika metų. RLK
vadovybė vykdo entuziatiškai
šį kilnųjį darbą.
Kadangi radijo pusvalandis
yra ne ‘ "bizniško' ’ pobūdžio,

Donelaičio minėji
mas Waterburvje
Spalio 3 parapijos salėje
Lietuvių Bendruomenės Waterburio apylinkės valdybos rū
pesčiu surengtas
Kristijono
Donelaičio 250 metų gimimo
sukakties minėjimas praėjo ge
roje nuotaikoje ir sutraukė
nemaža publikos.
Minėjimą pradėjo apylinkės
pirm. dr. P. Vileišis, pakviesda
mas rašytoją Paulių Jurkų iš
New Yorko paskaitai apie poe
tą Donelaitį. Prelegentas trum
pais bruožais apžvelgė Donelai
čio gyvenimą, jo kūrybą, jo
reikšmę lietuvių tautai praeity
je ir dabar.
Meninę programos dalį išpil
dė solistė Irena Stankūnaitė iš
Linden, N.J., jai akomponavo
jos tėvelis muz. Juozas Stan
kūnas. Ištraukų iš Donelaičio
raštų skaitė Danutė Malakauskaitė -Venclauskienė.
Pabaigoje buvo pagerbti iš
Watęrburio apylinkė krepši
ninkai'' kiiriė rinktinėje kelia
vo į Australiją. Vėliau buvo šo
kiai ir vaišės.(r.)
VEDYBŲ SUKAKTIS

Iš KALIFORNIJOS LIETUVIŲ DIENOS — Lietuvos konsulas dr. Julius
Bielskis (dešinėje) sveikinasi su filmų ir televizijos aktoriumi ir dideliu
respublikonų veikėju Ronald Reagon (karėje), kuris neseniai įvykusioje
Kalifornijos lietuvių dienoje buvo pagrindiniu kalbėtojumi. Viduryje—Ona
Bielskienė, konsulo žmona. Kalifornijos lietuvių dieną suorganizavo ir pra
vedė LB Los Angeles apylinkė, kuriai vadovauja J. Oinga.

L. Kančiausko nuotrauka

G0LDWATER - MILLER

Norwood, Mass. — Juozas
ir Salomėja Duobai rugsėjo
27 minėjo 25 metų vedybų su
kaktį. Iš ryto 10 vai. šv. Jurgio
bažnyčioje buvo mišios. Po
piet jų namuose suruoštos vai
šės. Surengė dukterys, žentas
ir sukaktuvininko motina. E.
Duobienė. Dalyvavo apie 40
artimų giminių ir draugų. Su
sirinkusieji sveikino, linkėjo il
giausių metų. įteikė dovanų, pa
dainavo lietuviškų dainų ir pa
šoko. Sukaktuvininkai nuošir
džiai už viską dėkojo.
Juozas ir Salomėja (Kudirkaitė) Duobai yra kilę iš Ver
šių km., Sintautų parapijos,
Zanavikijos. Amerikon atvyko
1949 iš Vokietijos. Turi dvi
dukteris ir sūnų. Duktė Dan
guolė yra jau ištekėjusi. Visa

WATERBURY, CONN. spalio 3 paminėta K. Donelaičio sukaktis. Minėjimą rengė Liet. Bendruomenė. Kalba
dr. P. Vileišis (k.) sveikindamas krepšininką Voldemarą Bazėną. Toliau vakaro programos dalyviai: Paulius
Jurkus, muz. Juozas Stankūnas, Danutė Ve.nslauskienė, sol. Irena Stankūnaitė.
Nuotr. Frank Vairo

IŠKĖLĖ PAVERGTŲ TAUTŲ SKAUDŲ LIKIMU
New London, Conn. Rugsė
jo 30 čia buvo atidaryta res
publikonų rinkiminė būstinė.
Ją atidarė buvęs Connecticuto
gubernatorius buv. Amerikos
ambasadorius Ispanijoje įžy
mus politikas John D. Lodge,
kuris dabar kandidatuoja į se
natorius, Jis yra buvusiojo am
basadoriaus Jungtinėse Tauto
se brolis. Kadangi kandidatuo
ja prieš senatorių T. J. Dodd,
tai buvo įdomu išgirsti jo žodis,
ypač užsienio politikos klausi
mu.
New Londone žmonių iš ana
pus geležines~uždangos, išsky
rus lenkus,, daugumoj senus
emigrantus ir jų priauglių. beveik nėra. Todėl nelaukiau,
kad buv. gubernatorius čia pašvęs žymią savo kalbos dalį pa
vergtosioms tautoms. Apsiri kau. Pašvęsdamas didelę savo
kalbos dalį demokratų adminis
tracijos užsienio politikos kri
tikai. Lodge ypatingai pabrėžė
skaudų pavergtųjų tautų liki
mą. kurių išlaisrvinimo reikalu
demokratų administracija ne
pajudino' nė piršto. Minėdamas
kelias pavergtąsias tautas, ant
rojo vietoj (paminėjo Lietuvą.
Žadėjo, jei bus išrinktas, dary-

šeima priklauso L.R.K. Susivie
nijimui, šv. Jurgio lietuvių pa
rapijai, yra Darbininko skaity
tojai. Daug pasiuntė ir tebesiunčia į Lietuva siuntinių, au
koja Lietuvos reikalam, šalpai,
parapijai, katalikiškom draugi
jom.
(žv.)

ti viską, kad geležinė uždanga
būtų pakelta ir buvusios lais
vos tautos išlaisvintos iš Sovie
tų kalėjimo.
Jei demokratų administraci
ja. anot Lodge. pralaimi šaltą
jį karą. Kaip ji galėtų laimėti,
jei tas karas sukarštėtų? Tai
rodo Korėjos ir Pietų Vietna
mo karų pavyzdžiai. Demokra
tų administracija neturi jokios
politikos komunistų atžvilgių.
Johnsonas savo ilgokoj kal
boj Atlantic City konvencijoje
komunizmo nepaminėjo nė vie
ną kartą ir apie jį visai neuž•stnrmė.- tartum, komunizmas ne
egzistuotų ir jo grėsmės nebū

tų. “Juk Chruščiovas ne tik ta
rė, bet ir tikrai galvoja, ką jis
pareiškė — “aš jus palaido
siu”. “Dabar yra pats laikas,
kada mes privalėtumėm turėti
geriausiai parengtus, labiausiai
prityrusius ir ypatingai pasi
šventusius valstybininkus, at
stovaujančius mums viso pa
saulio sostinėse”.
Ragino išrinkti prezidentu
senatorių, atsargos generolą B.
Goldvvaterį, viceprezidentu tei
sininką, politiką, kongresmaną
W. Millerį ir visus respubliko
nus, nes tik jie suprantą Chruš
čiovo grasinimo reikšmę.

— Tėvų dieną Putliame lap
kričio 1 rengia N. Pr. Marijos
seserys. Kviečiami tėvai ir mo
tinos. Diena prasidės 10 vai.
ryte mišiomis ir baigsis 5 vai.
popiet švenč. Sakramento palai
minimu. Dieną praves prel. V.
Balčiūnas, svečias iš Romos.

— Dail. Anastazijos Tamo
šaitienės kūrinių paroda buvo

Clevelande, Čiurlionio namuo
se, nuo rugsėjo 27 iki spalio
4. Buvo išstatyta guašo, alie
jaus technikos kūriniai, kili
mai, tautiniai drabužiai, prie
juostės.
’T ’

Jurg. Ežer.

viškuose parengimuose. Gedulingos mišios buvo aukojamos
BALTIMORES ŽINIOS
už jo sielą šv. Petro bažny
Catholic Review, Baltimorės durdienį šv. Alfonso bažnyčio čioje spalio 1. Palaidotas New
arkivyskupijos laikraščio, va je. išskyrus sekmadienį. Visi Cathedral kapinėse. Liko nu
jus vyksta nuo rugsėjo 28 iki parapijos ligoniai bei seneliai liūdusi žmona Marcelė ir duk
Jonas Obelinis
spalio 12. Kiekviena katalikiš prisimenami tose mišiose. Be ra Elena.
ka šeima prašoma užsisakyti šį to, ta pačia intencija Liurde
laikraštį, nes tik skaitydami yra užprašyta penki šimtai mi
IŠ LIETUVOS
katalikišką spaudą, katalikiško šių visą spalio mėnesį.
VYČIŲ VEIKLOS
je dvasioje supras įvairias pa
Juozas Anzula staiga mirė
Linden, N.J. — Kaip buvo
saulio problemas. Kunigai ra
rugsėjo 26. Velionis buvo lie anksčiau skelbta, vietos vyčių
gina šį laikraštį užsisakyti per
tuvių posto 154 narys. Ilgus 113 kuopa spalio 17 turės pie
šv. Alfonso mokyklos vaiku
metus dirbo siuvykloje. Ge tūs ir šokius Laisvės salėje. 340
čius. kurie už kiekvieną prenu
dulingos mišios už jo sielą bu Mitchell Avė . Linden. Tuo bus
meratą gaus dovanėlę.
vo aukojamos Shrine of the atžymėta kuopos 40 metų gy
Kalėdojimas prasidėjo spalio
Little Flower bažnyčioje rugsė vavimo sukaktis. Dabartiniu
6. Kun. A. Dranginis ir kun.
jo 30. Palaidotas Holy Rede- kuopos pirmininku yra Joseph
J. Antoszev.ski aplankys parameer kapinėse. Liko nuliūdusi Sable.
piečius. palaimins jų namus, įsesuo Elena ir nuliūdęs brolis
Pietų pradžia 7:30 v. Kaina
teiks gražų katalikišką kalen
Petras.
— 4 dol. Šokiams gros Eddorių ir paplotėies. Aukos bus
Juozas Draudvila, senos kra mund Sharkus su savo orkest
skiriamos parapijos mokyklos
išlaikymui.
tos lietuvis, ilgai gyvenęs Bal- ru. Jis yra veiklus vytis ir da
Už ligonius ir senelius mi timorėje, mirė rugsėjo 27. Ve bar vadovauja Elizabetho 52
šios aukojamos kiekvieną vi lionis dalyvavo Įvairiuose lietu- kucpai. Visam parengimui pir
mininkauja Adele Leraitis. pietum vadovauja Ed\vard I’ri bush.
Tikimasi susilaukti daug sve
čių šiuose sukaktuvių pietuose.

VICTORY RALLY

spalio 26
MADISON SQUARE GARDEN
501 h STREET & 8th AVENUE, N.Y.C.

įvyks masinis (20.000) susirinkimas. Vyriausias kalbėto
jas— kandidatas į Jungt. Amerikos Valstybių prezidentus
BARRY GOLDWATER
Rengimo komisijos pirmininku yra buvęs JAV viceprezi
dentas Richard M. Nixon. Lietuvių komitetas už Goldvvater ir Miller parūpino lietuviams atskirą sekciją, kad būtų
visi krūvoj ir susipažintų su būsimu prezidentu. Labai
svarbu, kad mūsų skaičius būtų didelis. Turėsim ženklą
Lithuanians for Goldwater & Miller. Bus įdomi programa.

Užsisakykite bilietus tuojaus. Kreipkitės į:
D. KLINGA, 337 Union Avė., Brooklyn, N. Y- EV 4-1232
arba

Dr. M. ŽUKAUSKIENĘ. 28 Catherine St., Brooklyn, N Y.
EV 4-2623
Kviečia
LIETUVIŲ KOMITETAS UŽ GOLDWATER IR MILLER

—Julius J. Bielskis, Lietuvos
vos konsulas Los Angeles, sa
vo namuose kalnuose dažnai
turi svečiais kitų kraštų diplo
matus. Neseniai pas jį švečiavosi Islandijos, Anglijos • ir
Šveicarijos konsulai.

PO KRISTIJONO DONELAIČIO MINCJIMO Waterbury spalio 3. programos dalyviai ir visuomenės atstovai, lik. j d.: T. Matas — Liet.
Susivienijimo pirm.. J, Brazauskas — Balfo pirm., V. Bazėnas — krepšininkas, P. Jurkus — skaitęs paskaitą, M. Gureckas — tautinės
s-gos pirm., D. Venslauskienė — deklamuotoja, kun. E. Gradeckas — parapijos klebonas, I. Stankūanitė — solistė, dr. P. Vileikis — LB
pirm., J. Trečiokas — buvęs Alto pirm., muz. J. Stankūnas — akomponavęs, J. Adomaitis — radijo vai. vedėjas.
Nuotr. Frank Vairo

Newark, N.J. — vietos Lie
tuvos vyčių 29 kuopa spalio 3
šv. Jurgio salėje surengė pie
tus ir šokius. Pradėta Ameri
kos. Lietuvos ir vyčiu himnais.
Invokaciją sukalbėjo prel. Ig.
Kelmelis. Taip pat dalyvavo ir
kun. P. Totoraitis. Vadovavo
parengimui Mary Stonis, kuo
pos vicepirmininkė. Tai buvo
vienas iš geriausių kuopos pa
rengimų. Keturis tautinius šo
kius paseko Ncvvarko ir Kcarny jaunių kuopos, vadovavo
Liudas Stukas. Ypač džiaugėsi
šokiais nelietuviai, kurių ne
maža dalyvavo pietuose.
Parengimas buvo prisimintas
vietos spaudoje — Newark
Nc\vs ir Advocatc — vyskupi
jos laikraštyje. .Ta proga noris
padėkoti ir lietuvių spaudai —
Draugui ir Darbininkui, kurie
parengimą taip pat skelbė F.V.

5SW

b Columbus Day

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —

i

sutvarketne reaervacijas Ir kL Smulkesniems informarijcęn^ raĮįrMte/skumMnkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui | R. Eurons

(Conttaued from page 4)

I Sof RddnreD, Chicago) švenčia 3

į 50 metų vėdibynj jubiliejų.

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.

i1

GREETINGS
TO ALL

«5 W. 45 Street. Neer York 3«. N.Y. e Tel Clrcle 5-7711

?.

J. J. BOLL

Cosmos Parcels Express Corp.

Custom House Brokers
Kennedy International
Airport
; Air Freight Specialists

Paskubina riuūtinj draugams ir giminėms i bet kurią SSSR dalj

d|

COLUMBUS D\Y

Marijona kilusi iš Švenčių, ;|
ŠHalio parapijos, Tauragės ap-J
skrities, į. Ameriką atvažiavų^
26 metu būdama. Ignacas, kilesl
iš Joniškio, Šiaulių apskrities,irgi buvo 26 metų amžiaus at- /
į vykdamas į Ameriką. Sutuokti'
i buvo prieš 50 metų Dievo ApI vaizdos bažnyčioje, Chicagoje.
Trys užaugusios dukterys ir
Į trys, dar vaikais būdamos, mii
Į
h
Į
į
i

N. Y. INTERNATIONAL
AIRPORT

Jamaica 30, L.I., N.Y.

IGNAS PETKUS

Marijona Petkienė ir jos vy
ras Ignacas yra pasižymėję lie
tuviai. Daug yra pasidarbavę .
aukodami ir rinkdami * aukas
nepriklausomos Lietuvos atsta
tymui. Už tai yra apdovanoti ne
priklausomos Lietuvos vyriau
sybės. Bet nepaprastai Marijo
na pasižymėjo lietuviškų vie
nuolynų bei savo parapijos palaikimu. Yra daug padėjusi ir
pranciškonam. Ji prisidėjo sa
vo lėšomis prie “šv. Pranciš
kaus Varpelio” atnadjinimo Amerrkoje, organizavo pašalpos
ratelius Chicagoje, lietuviams
pranciškonams kuriantis Ame
BOSTON, MASS. kultūros klubo susirinkime rugsėjo 26 Romas Šležas rodo rikoje, ir toliau ji nuolatos liet,
savo pagamintą filmą “Velnio bat$”.
Nuotr. B. Kerbelienės
pranciškonus remia
aukomis
ir dz.bu. Yra ilgametė treti
ninkų pirmininkė. Daug pasi
MARIJONA PETKIENE
darbavo ir pagelbėjo lietuvių
tretininkų
seimui Chicagoje liau darbuojasi vienuolynų bei
prieš keleris metus. Tuo tarpu parapijos naudai. T. Pranciško
yra suspausta baisios reumatiz nai sveikina ir linki Dievo pa
mo ligos, beveik negali vaikš laimos per šv. Pranciškaus už
Spalio 4 Apreiškimo para Navickaitė, Petras Sandanavičioti,
tačiau nenusimena ir to- tarimą.
(G.)
pijos salėje Įvyko 29 kuopos čius padeklamavo “Neužmiršk,
metinė
vakarienė. Prisiminta Rasa Navickaitė — “Pražydo
Katalikių Moterų Sąjungos 50 jazminai po langu” (kanklėmis
metų sukaktie ir kuopos 48 pritarė J. Balsytė). Visiems gar
metai. Dalyvavo sąjungietės, daus juoko sukėlė sukurta dai
Rugsėjo 26 New Britain, ninkavo inž. J. Butkus iš New
parapijos klebonas kun. N. Pa nelė “Seimininkės ruošia ba
Conn. įvyko L. S. B. Atlanto York o.
kalnis ir kiti svečiai bei vieš lių”; dainavo P. Sandanąvičius,
vadovų suvažiavimas, kuriame
Buvo nutarta, kad sava sto
nios ir būrys jaunimo. Po mal pritarė J. Balsvtė, R. Leleivaibuvo pakviesti ir skautų tėvų- vyklavietė būtinai reikalinga,
dos. kurią atkalbėjo kuopos tė, R. Navickaitė ir M. Sandarėmėjų komitetų atstovai bei nes per paskutinius 15 metų
dvasios vadas kun. A. Račkaus navičiūtė. Visą šią programą
atskiri rėmėjai. Be visų orga su stovyklomis buvo bastomasi
kas. prie garbės stalo pakvies atliko ateitininkiškas jaunimas;
nizacinių reikalų, buvo specia po įvairias vietas, už kiekvie
ta O. Dabrovolskienė. Ji yra be to, J. Balsytė. R. Leleivaitė
lus posėdis stovyklavietės įsigi ną vis brangiau* mokant, o už
viena iš pirmųjų kuopos stei ir R. Navickaitė priklauso kanjimo klausimui spręsti. Pirmi- sumokėtus pinigus vis mažiau
gėjų. Pirmininkė pagerbė ją k’ininnkiu grupei, kuriai vado
gaunant čia pat buvo išrink
prisegdama gėle. Kita iš pir vauja T. Dzikienė.
NAUJOS KNYGOS
tas trijų asmenų komitetas iš
mųjų yra Mikulskienė, bet ji
Po šios programos žodi tarė
inž. J. Butkaus, inž. V. Liobio
Darbininko
administracijoje
nega’ėio dėl sveikatos šventė klebonas kun. N. Pakalnis. Pa
ir L. Siemaškos. Visi iš New
je dalyvauti. Jos namuose pir gyrė kuopos veikimą, pasi - galima gauti:
Yorko. Suvažiavimas pageida1. Vaclovo Čižiūno TAUTI
mininkė pasveikino šventės iš džiaugė, kad kuopa kasmet au
bo, kad dėl sklandesnio darbo
NIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE.
vakarėse.
ga narių skaičiumi, kad tarp
jie būtų iš vienos vietovės.
Susėdus prie skanių vaišių, vyresnių matosi ir jaunesnieji Trumpas tautinio auklėjimo va
Paskyrus po vieną Seserijos
pavalgius, pasikalbėjus, pasida veidai; palinkėjo sąjungietėms dovas lietuviškajai šeimai išei
ir Brolijos atstovą, susidarys
vijoje. Išleido Vliko lietuvybės
linus įspūdžiais, programą pra geros sėkmės ateityje.
pastovus penkių asmenų komi
išlaikymo tarnyba. Labai paran
vedė aktorius Vitalis Žukaus
V. Žukauskas pradėjo ir pa kaus formato knygelė, kietais tetas, kuriam talkininkaus po
kas.
baigė. Skaitė pavasarį iš Done apdarais, 220 pusi. Kaina 1 dl. vieną tėvų-rėmėjų atstovą iš
Pirmasis paprašytas kalbė
kiekvienos vietovės.
laičio “Metų”. Toliau pažėrė
ti kun. S. Raila, kuris apžvel
2. Dr. Juozas Girnius, ŽMO
savo kūrybos apie mmkus, ato
Lėšos numatoma sukelti nio
gė kuopos istoriją ir 48 metų
mų skaldymus, čia pagiriamas, GUS BE DIEVO. Stambus fil- šiant vakarus, koncertus bei
darbus. Suminėjo 10 sąiungiesofinis
veikalas,
giliai
žvelgiąs
Į
čia papeikdamas. Visa salė trū
privačiomis geros valios auko
čių. kurios buvo pirmosios uoko juokais. Kas gi nepažįsta to ateizmo istoriją, laimėjęs Aidų mis. Čia pat suvažiavimo metu,
pos narės. Kai kurios jau miru
premiją,
564
pusi.
Kaina
5.50
“juokdario” V. Žukausko?
puik. Šova pažadėjo 50 0 dol.,
sios. Kuopa Apreiškimo para
dol. Išleido Į Laisvę Fondas ChiWaterburio draugovės draugi
pijai paaukoto 1.500 dol. Mi
šventė praėjo labai geroje cagoje.
ninkas ir p. Monkus po 200
šių už mirusias sąjungietes ar nuotaikoje. Svečių ir sąjungie3. Lietuviško kryžiaus atvi
kitokiomis progomis užprašyta čių susirinko apie 120. Pirmi rukai. Iš pasaulinės parodos dol. Dar susidarė virš 1000 dol.
134: Balfui, Lietuvių kryžiui pa ninkė O. Kubilienė dėkojo už New Yorke. Dvylika atvirukų pasižadėjimais.
saulinėje parodoje.
Putnamo apsilankymą kun. N. Pakalniui, 1 dol., už tris — 25 centai.
Reikia tikėtis, kad skautų
seseiėm. Lietuvių Fondui, lab- kun. St. Railai už paskaitą, vi
Rašyti arba kreiptis: Darbi tėvai ir senieji skautai -vetera
da-vbės tikslam ir k. paaukota siem sveikinusiem ir atsilanninko administracija, 9l0 WiL nai neliks abejingi šiam reika
712 dol. Tik šiais metais įvai kiusiem, jaunimui užmano pro
loughby Avė., Brooklyn, N.Y. lui ir įsijungs į šį kilnų ir
riem ša'ocs ir kitiem tikslam gramą ir. žinoma linksmajam
S7arbų vajų.
T.B.
11221, telef. GL 2-2923.
paavkota 300 dol.. Kun. St. Rai aktoriui V. Žukauskui, be kurio
la linkėjo saiungietėms ir to nebūtų buvę tekio jaukumo.
liau taip gražiai sutartinai dirb Dėkoja taip pat šeimininkėms
ti. Dar sveikino kun. A. Rač — E. Kezienei, O. Stramaitiekauskas. Tėvas Petkas Baniū- nei ir O. Šmitienei — už ska
nas. O.F.M. M. Galdikienė. J. niai pagamintus valgius. Dėko
Tercbeizienė. 0. P’aktonienė ir ja sąjungietėms už bilietų pla
O. Dobrovolskienė.
tinimą ir visoms kitoms, ku
Meno nrcgramoie Marytė rios šiuckiu ar tokiu budu pri
Sarrdanavičiūtė deklamavo ‘Mo sidėjo prie šios šventės paren
AR.
terų Sąjungos himną”. Jūratė gimo.
Balsytė — “Oi neverk, motušė’e” t’ai pritarė kanklėmis Ra
sa Navickaitė). Regina Leleivai
tė solo nadainavo “Už jūrių
GLatsnoro 2-2923
marių”, kanklėmis pritarė R.

P’none 656-5810

HAPPY AND JOYOUS
COLUMBUS DAY
TO ALL OUR FRIENDS
AND CUSTOMERS

Benson
Chevrolet
Ine.
For the Finest in Cars

1575 86th STREET
(At 16th Avenue >

Brooklyn, N. Y.

BE 2-0200

KAT. MOTERŲ S-GOS 29 KUOPOS
METINĖ VAKARIENE

Happy and joyous
COLUMBUS DAY
Treat Yourself
'To Continental Food
At Its Best.

SKAUTAI NORI SAVO STOVYKLOS

R EX
RESTAURANT

Ucensed by V/O Vneshposittorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
—- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -----Visuose mūsų skvriuose jūs rasite dideli paririnkima medžiai
moterUHdems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei perkant kitur. Jūs ėaHte gauti ir kitokiu reikmenų tinkamų siunti
niams uigiau »*ej bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraMhų rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• BUFFALO •. M-V. — 332 FHimore Avenue ------------ TL 6-2674
• CHICAGO 22. t H. — 2222 W. Chicago Avenue —..... BR 8-6965
• NEW VORK 3. N.Y. — 39 - 2nd Avenue --------- 1.... Al 4-5456
• NEW YORK 11. N.Y. — 135 W. 14th Street ........... - CH 3-2583
• BOSTON 18. Maaa —• 271 Shawmut Avenue ........
Ll 7-1767
• SO. BOSTON 27. Maaa. 327 Weat Broadway ------ Tel. 268-0068
• DETROIT. M«ch. — 730 Mięhiųan Avenue ............... VI 1-5355
• GRANO R A PIOS. Mich. — 636-38 Bridge SU N.W.
GL 8-2296
... ---EV* 4-4952
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ..
... tu 5-8908
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ...
.... CH 9-6245
• ATHOL. Maaa. — 61 Mt. Pleaaant Street .......
.. W,‘. 5-2737
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street .
. TO 1-1068
• CLEVELANO 13. Ohto — 904 Literary Road
• HARTFORD 14. Conn.—-200 Franklin Av- Tel. 233 8030.246 O?15
TO 7-1575
• HAMTRANCK. Mich. — 11333 Jos- Campau
• IRVINGTON 11. NJ. — 762 Springfield Avė. _____ ES 2-4685
• YOUNG8TOWN 3. Ohlo — 2‘ Fifth Avenue ......... — R« 3-O440
• VONKERS. N.Y. — 555 Nepperhan Avė..................... GR 6-2781
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 Sų. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEWOOO. NJ. — 126 - 4th Street ....................... FO 3-8569
• NEWARK 3. NJ. — 428 SpringfieM Avenue .......... 81 3-1797
LO 2-*44«
• NEW HAVEN. Conn. — 509 Conųress Avė..........
MU 4-461®\
• PATERSON 1. NJ. — 99 Main Street ...;............
GR 2-6387 >
• PASSAIC. NJ. — 176 Market Street...................
PO 5-5892
• PHILAOELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė.
HU
1-2750
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street .
6-1571
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ..................... PL 6-6766
o WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street _____
8-2868

S. BECKENSTEIN, Ine.
Cor. DELANCY, N. Y. C.

HAPPY AND JOYOUS
COLUMBUS DAY

.Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais,
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

CARL W. HAGMAN

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

59 CLIFF STREET

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j
viršų arta TND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SL

Nėw York, N. Y.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

RE 2-2981

HAPPY AND JOYOUS
COLUMBUS DAY

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
'

LA TOSCA

IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

RESTAURANT & PIZZERIA

Excellent Neapolitan Cuisine
Reasonable Prices
714 Washington Avenue
Brooklyn, N. Y.
ST 9-9897
HAPPY AND JOYOUS
' COLUMBUS DAY

šilkinės. maišyto*, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa-

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St.

TeL AL+4319

New York 2. N. Y.

SAM PERCONTE
A SONS, INC.
VVHOLESALE BANANAS
Brooklyn, N. Y.

WEISS & KATZ, INC.
Tel. GR 74130

187 ORCHARD ST., N. Y. C.

CL 1-5720

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

A Happy Columbus Day to Ali!
WILLIAMSBRIDGE MANOR
NURSING HOME

"Warm. tender rnd efficient care
for your Loved Onės”. One of the
most modem Nursing Homes in
New York City.
1540 TotnNnaon Avenue

TY 2-0600
Happy and joyous Columbus Day
D. A. MOTORS
Oppostte RR Station — Route 9W
' Haverstraw. New York
Dodge Durta A Renault Cars
Sales and Service
914-HA S-5422

NAUJOS PLOKŠTELĖS:

•
•
•
•

Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau
patarnauti klientams. Prašome užeiti ir pa^žiūrėti.

Bendromis jėgomis kurkime stiprią pelningą instituciją!

LITAS INVESTING CORP, Ine.
Maloniai kvtaCia priakMti prie bendroves pMtimoel perkant LITAS
Akcijas. Litas bendrovė akcininkų kapitalą investuoja pelnbųrai Iki
12% ir konservatyviai j trumpalaikes—užtikrintas paskolas, pirmus
ir antrus “mortgage”, namus ir Lt Progai pasitaikius, nedidelė kapttalo delta yra investuojama ir j Akcijų Biržą.
Visata akcijų pirkimo reikalais prašome kreiptis:
V. VEBELI0NA8, 168-21 89th Ava., Richmond HiU N.Y.; HI 1-6799
arta
A. VEDECKAS, S Morgan SL. Stamford. Conn. — TeL 329-0987

įdainuota 14 lietuviškų daū

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - inMO8 - VAIKŲ

nės operos. Kaina 5 doL, stereo
«doL
Penžuntžrtrai paštu prideda-

*vairių progų: vestuvių, krikštynų. gimtadienių, poUNIų ir kt. nuo
traukų; norite atnaujtoti senų fotografiją? Jums geromis aųlygomto

VYT. MAŽELIS
aįįU

inz. RIMAS VYČIUS Ir Loreta Papšytt,' aMtooM

»
ji
H

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei.
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

AJA

MOTERŲ VIENYBE

[I

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

Mūui narei

minis, jos wnii FRANCI JAKŠTUI reiškiame gilią užuojautą
ir kartu lfiid:mc

1
|

Siųskite j Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

TE 8-9739

to

Onai J akstienei

■

W^wWWr» vn^VT,

M vl«

^wv^N0j^lų d»

TeLHYecint 7-4677

........

"fcėuiteviėNu

auoosvybėa dnlnnrontai.
liko, Route 25. three mite* mat
te. Route 25. nn* mite east of
___
the fleaithtoam Tįy pam and 376 Jericho Tumpike (Route 25), Selden. Hurry out —Office openevery day toeiudtag Sundays. Over
fifty yeera ta the tetad bustaesa.
*■
K. H. LKEOS —LAKE RONKONKOMA. L. I.

<AC, seniausias vokiečių kl
iNew Yorke. Paskutinį kari
ko su juo žaisti prieš 4
deda 2:30, rezervinės 12:45.
8LU» COVERS

Na,'ir nelaiminga mūsiškiam
Yonkers aikštė. Čia šiais me-

vuvo S&Nįpoa Ir F. ArįkObo* tymū
■ai (via» 22 dalyviai). baigė* «taip: Uhhnan (R. Vok.) ir Smyatov
(•a*. 8.) po M Uk. X M. ftfauov
<9W«4.A- Larty **» (W), 5.
I* FbriteA (V«ąpQti. Kroate pa-

lės pirmenybių rungtynės. Čia
LAK iš karto pradėjo nesėkmės žeokle. Trūkstant Jankausko ir negalint žaisti dar. nepagijusiam Resnėzai I, teko pertvarkyti gynimą. Dėl to nuken-

I
]
j
'

LAK j aikšte išėjo tokios
sudėties: 'Malinauskas; Vainius,
Vaitkevičius; Trampas, Remėza H, Kalina; Gennaro, Caivetas (Kerekes), Bianchi, Massų,
'Budreckas. Vartuose Jankaus
ką pavadavęs Malinauskas pa
sirodė visai gerai.
Pirmame kėlinyje lietuvms
■lydėjo didžiausia nesėkmė. Bu
dreckas, gerai ir veržliai žaidęs,
atrodo, buvo pasirašęs sutartį
su nelaime. Jo trys kamuoliai
tik per plauką neatsidūrė Yon
kers vartuose. Nepasisekė ke
lis kartus ir mūsų Amigams.
Kėlinio riduiyje Vaitkevičius

kas išnaudojo ir vedė 1:0.
Antram kebny vaizdas keitė
si. Priešininkas perėmė vado
vautu Mūsų sustiprintas gyni
mas pasirodė silpnas. Prieši
ninkas žaidė tikrai puftiaL Jo
pergalė vertai laimėta.
E mūsiškių geriausią įspūdį
paliko Vainius, žaidęs užtikrin-

linauskas irgi buvo geras. Liku
si komandos dalis .; turėjo juo-,
___ T
dątdieną.
Dėl vieno pralaimėjime kristi j nusiminimą vis dėlto never-

laimėjo 3:5 (1:4). Galėjo laimė
ti, jei kai kurie mūsų žaidikai
būtų malonėję anksčiau išsi
miegoti ir atvykti į rungtynių
pradžią. Pirmą kėlinį mūsiškiai
žaidė devyniese.
Pereitą šeštadienį pirmeny
bių sezoną pradėjo Riaubos
vadovaujami mažučiai Pirme
nybių rungtynės su DSC Brooklyn baigtos lygiom (0:0).
-

■■ ■■ —"

Buy Diroct frout Focšary
Hrovy Doty Grogas
It you waat tho ¥«j Brot caU
m mbt
8EABOARD 8ECURITY
SERVICE

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS — RmI Estata — Insurance
Apdraudimaa gyvybte, namų, automohBų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudOA Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų
tavestadjoa.

Kasdien nuo 9 iki 9 vaL; Šeštadieniais iki 6 vai popiet

87-09 Jatnaica Ave^ Woodhawn 21, N. Y.

s vaL po yietą. Kasys škė-

8AVARESE ITALIAN
PA8TRY SHOP
For the Ftaest ta lee Croun Cakes Birthday Cakes - Wbddta« Cakes
-We also Deitver —CaU GE 8-7770

ratyteų dlrek-

ARMSTRONG PLASTIC COVERS
12 Gange Piastte - 10 Gange Plastic

e

TeL VI 74477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

,

DALIA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST.

BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonai SThgg 2-5938

Nuotr. R. Kisieliaus

NEIŠSKIRIAMI DRAUGAI

Neskautiškas skautų vakaras
New Britam, Cenn. — Se

nokai čia jokio kultūrinio pa
rengimo nebuvo. Todėl Atlan
to pakraščio skautų paregi
mas lankytojų buvo pageidau
jamas ir rugsėjo 26 d. vaka
ras patogus. Koncerto progra
mai buvo pakviesta dainininkė
L. Juodyte, o šūkiams ^rojo
Radionovo orkestras. L. Juody
tės pasirinktos ddinos buvo jvairios, su keliomis operos aįrijoKi
mis svetima kalba. Dainininkė
'buvo gerą savo lietuviškų idainų išpildymu.
Į koncertą atsilankė lietuvių
iš plačios apylinkės, bet visi
svečiai dairėsi ir ieškojo uni
formuotų skautų. Deja, nepa
vyko rasti. Visur prie patarna
vimų — ne skautų veidai Ne
simatė ir žinomų skautų veikė-

jos. Siame parengime parodyta
nauja kryptis. Ji ardo iki šiol
skautų organizacijos
turėtas
(broliškas tradicijas ir darbin
gumą. Skautai ir skautės budė
kite!
•
Svetys
NAUGATUCK, CONN.

•

.

y.

■

-

'

Tatine vyksta Sovietų komandi
nių p-btų pusfinalis, Jame dalyvau
ja Lietuvos Žalgirio komanda (V.

cial consideration to relig groups.

neekis, J. čiukajevas, L. Ambrazai
tis, R. Barstaitis, J. Krimeris, N.
Stendelytė, A. Karošenė. Jaunių
lentose: N. Kasimovas ir S. Rabinovičiutė. Kitose komandose žaidžia
didmeistriai: T. Petrošanas ir Cholmovas — Spartako komandoj, M.
Talis — latvių "Dauguva”, P. Keresas — estų Kalevo komandoj.
New Yorke Raitijos klubas rengia
žaibo turnyrą, spalio 9, 8 v.vak. klu
bo patalpose — 215 W. 23rd Street,
YMCA, Manhattane, prie 7th Avė.
Dalyvaus lietuviai, latviai ir estai;
kviečiami atvykti ir ne nariai.
Spalio 16 tai pat prasidės klubo
pirmenybės, kurios tęsis keletą mė
nesių. Norintiems jriražyti ar pla-

versitetą ir mokytojauja Ažgon-

Jaunosios motina Anna M.
Peskaitis gyvena Naugatucke,
tėvelis yra miręs; o jaunojo tė
vai Mr. Mrs. Antbony Jakubair
tis —Prospeckt

MASSAPEOUA - SEAFORD
WANTAGH

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY^S LIQI OR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo

tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD.

ALBERT MAIER, INC.
PORK STORE

produktai urmu ir mažais kiekiais.
Kasdien šviežios — namų gamybos
“Kielbassy”. 1927 Waahington Avė,
Bronx 57, N.Y.
TRemant 8-8193

RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

WMia 6ARDEN TAYBN

RESTAURANTS
VYTAUTAS BELECKAS
Treat Yburaelf to the Best
CONTINENTAL FOOD
at its super best
Resonable Prices

FROM >18390

BRENNAN

516 CA 1-5500

PRANAS BRUCAS, savininkas

Pelham Bay section TEOLO Komes
Two new Family Homes, 5 and 6
rooms. FuH basement. Patio. Bright

CeHege PeM - (Fluteing Aru)

apvogdavo

also

ANTANINA JONYNIENĖ
CLOSEOUT1L
nmaST.

gyvenusi Londone, Ontario, Kanadoje. Liko nuliūdę: vy
ras Antanas, duktė Daiva ir sūnus Vaidutas. Antanas Jo
nynas yra jauniausias brolis dailininko V. K. Jonyno. -

2 SEIMV
butų būt

rys apstatytas baidais. Kiekviedytuvą ir elektrinę
Kreiptis VI 7-5834.

plytelę.

Wines and Uquors
Facilities for small private Parties
Members of Diners’ Club

REAL ESTATE

Avė. Thregs Neck Expway. Phone

. GALINAI STONIENEI, mirus jos mylimam vyrui

2 East Jericho Tpke.

RANCHES & C0L0NIALS

TA 3-5335.

staigas. Daugiausia

1883 MADI8ON STREET
BROOKLYN 27, N. Y,

MEI TING RESTAURANT

tik Bristolį, bet ir visą valsty-

7

REX RESTAURANT
147 East «Oth Street —TE 8-9739

NEW— NEW-NEW

AtA

AfA

TRIMBLETT EXTERMIN ATI N G
CO. — Pešt Control
Industrial, Commercial, Residential
Member of National Pešt Control
Association. —- 288 Baldwin Avė.,
Jersey City, N. J. (201) OL 6-8852

\

atsirado plėšikų, kurie per

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad rugsėjo 24
staiga mirė

easy terma arranged. CaU Sun. GE
5-6515, 820 Nostrand Avė.; call fac-

Naugatuck, Conn. Spalio 3
susituokė Suzanne Ursula Pesaitis su Tbomas Amtbony Ja- staknį telefonų, ja 3-8517.
kubaitls Vestuvės buvo
šv.
Marijos bažnyčioje.
Jaunoji
lankė Connecticuto universite- '**^***~~^***,~**

kavo senos moterys, todėl prie
stalų turėjo sveteliai pasitar
BRtSTOL, CONN.
nauti patys: atsinešti šakutes,
Bristolis yra nedidelis mies
peilius, stiklus ... Tiesa, L.
Juodytei gėlių puokštę įteikė telis, bet turi daug pramonės.
Atletas, vadeiva, o ne jaunosios skau- Tvarkos palaikymui čia yra 55
------------- tės. Ir daug netrūko, kad ir gėRugsėjo mėnesį jvyko toks

Atsilankiusiems nesinori tiris švarai palaikyti kartą savai
tėje privačiame apartamente, keti, kad įvykęs parengimas
būtų rengtas skautų organizaci-

drau-

m hbb£), Brome
AS ibedbifs, S kamtauoRMtas, pajamos

alyvos SBąyaas, vMn> arti, kata*
628,000. TWp pat Pearsall Avė. 2747
-2750 prie ABerton Are. 1 šeimos
mūrinis namaą, 6 kmb. butas, rūsys
i virtuvė, atredujų šildymas.

For Better Weddings
and Weekend Dancing

WOODHAVEN 21, N. Y.
TeL Vlrgfnia 6-9519
8ALB VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

TUXEDO BALLROOM

Sateje gah tilpti 100 dalyvių

86-16 JAMAICA AVĖ.

210 E. 86th St and 3rd Avė.
New York City
RE 4-7335

DISPLAY
(Bronx A Westchester) WEBSTER
Glas* 6 Shade Co. 3164 Webster Av.
(cor. 205th SL> Brvnx. — Window
shades stock and custom made ta
time for Thanksgfvtag and Xmas
hoiidays. Decorater colors and matertals vvoven wood shades, problem
windovrs our speciatty, screens and
venetians. “Hear my price”—Free

REPUBLIC Liquor Store, Ine.
322 Union Avemie, Brooldyn II, N. Y.
Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų

šventėms bei kitokioms progoms

S & G MEAT MARKET
LAfKROIMNINKAS

ANTANAS VAITKUS, vedėjai

VI ,7-2578

«-FA 4-34S4

JONUI STONIUI.

gilią užuojautą reiškia

NRMAUJANn DEŠRŲ PREKYBA NEVY

VYTAUTAS STAŠINSKAS

SCHALL
AfA

&WEBER

"

H-09 J—mio Araj.Wrtllfaira2f.HY.

JUOZUI PETRUŠKEVIČIUI
minis Lietuvoje, broliui VINCUI PETRUŠKEVIČIUI ir
šeimai reiškiu nuoširdžią užuojautą.

J. tAUADUONIS

Kelionei ir TV užkandžiui

Ui

6 DIDŽIULĖ# KRAUTUVES 6

340 Grsnd Sfrwt. fcooUp II, H Y.
M-15 W«ofem M. Woodfavan, H Y.

Tsl VI 9-5077

Tok STsgg 2-4329
— TsL 441-4554

sėdis įvyko Brooklyno vienuo
lyne spalio 34 d. Dalyvavo pro
vincijolas su savo patarėjais.
Svarstyta Brooklyno ir Toron
to vienuolynų reikalai

jas pranciškonų statybas kalbės
provincijolas Tėv. Leonardas
Andriekus, atvykęs iš Kennebunkporto. Dariėšii&o koneertas bus šį sekmadienį 4 v. popiet šv. Tomo salėje, Jamaica
Avė. ir 88 St., Woodhavene. Jamaica traukinio linijoje išlipti
Forest Parkvvay. Į koncertą taip
pat atvažiuoja iš Worcester,
Mass., solisto Kazio Jakučio tė
vai, giminaičiai Jankeliūnai iš
New Milford, N.J. Taip pat daug
atvyksta iš apylinkės įvairiausių
miestų-miestelių. Visi prašomi
nesivėlinti.

Anatolijus Kairys, autorius
3 veiksmų komedijos “Diagno
zė”, atvyksta į New Yorką.
Spalio 18 Apreiškimo parapi
jos salėje bus vaidinamas jo
veikalas.
Tarnautojų auka Balfui. A.a.
dr. V. Tercijonas buvo populia
rus ir mylimas gydytojas Letchworth Village (netoli New YorN. Y. lietuvių vyrų choro
ko) ligoninėje. Tos ligoninės
tarnautojai, žinodami dr. V. repeticijų laikas pakeistas. Dar
Tercijono dosnumą labdarai bar bus pirmadieniais 7:30 v.v.
paaukojo Balfui 127.11, pagerb — tenorai, trečiadieniais 7:30
dami mirusįjį, kaip rašo, “pa — bosai, sekmadieniais 7 v.v.
gal mirusiojo troškimą”, šioje — bendra repeticija. Repeti
ligoninėje dirba dr. Jadvyga cijos būna Atletų klubo patal
Urbanavičiūtė, taip pat nuošir- pose. Informacijai skambinti
choro v-bos pirmininkui K. Skodi Balfo rėmėja.
Akademikai skautai ruošia beikai tel. EV 8-8992. Choro
Initium Semestri spalio 17 d. 8 eiles po atostogų papildė gra
vai. vakaro Atletų klube 1332 žus būrys naujų dainininkų:
Halsey St. Brooklyne. Įėjimas Algis Cesnavičius, Petras Pago
1.50 dol., įskaitant ir vaišes su jus, Balys čepukas, Vincas Ro
šokiais. Kviečiamas visas jauni kus, Stepas Levickas ir Antanas
Bagdonas. Dar šio mėnesio pa
mas.
baigoj*
choras išvyksta viešnaMoterų Vienybės susirinki
mas buvo spalio 6 Arūnų na gėn koncertuoti į Baltimorę.
Prašoma neatidėlioti, kas dar
muose Woodhavene.
ketina Įsijungti i chorą.
Arnoldas Vokietaitis, solis
AJL Jono Stonio, buvusio
tas, naujam City Center operos bendradarbio, atminimui vieto
sezone dainuos pagrindinę ro
je vainiko Amerikos Balso tar
lę Mozarto operoje ‘ ‘Figaro
nautojai skiria 30 dol. Balfui.
vestuvės” spalio 24, šeštadienį.
Liet. Katalikių Moterų Tal
Be to, pasirodys ir mažesnėse
ka spalio 11 rengia Kenčianšio sezono rolėse.
PaLietuvių Katalikų Federaci- čios Bažnyčios minėjimą.
jos New Yorko ir New Jersėy maldos bus 11 vai. Apreiškimo
apskrities valdybos posėdis į- parapijos bažnyčioje. Po pa
vyko rugsėjo 27. Tartasi dėl maldų parapijos salėje trumKristaus Karaliaus šventės mi- pas minėjimas. Kalbės kun. L.
nėjimo spalio 25. Apreiškimo Jankus. Kviečiamos visos nabažnyčioje 11 vai. bus mišios, rėš ir svečiai.

salėje bus paskaita.
Meninę
programą atliks New Yorko
jaunimas.
AAoterų vienybė spalio 31.
drauge eina j City Center ope
rą, kur bus statoma ‘ ‘La Boheme”. Operoje dainuoja žino
mas lietuvių solistas Arnoldas
Vokietaitis. Bilietas — 5 dol.
Galima gauti pas Eleną Andriušienę, tel. VI 74477.
Gubernatorius jau pasveikino

daug žymių asmenų ir politikų
jau pasveikino Balfo organiza
ciją. Sveikinimus iš Romos
prisiuntė New Yorko ir Bos
tono kardinolai bei vysk. E.
Svvanstrom. Sveikinimai gauti
ir iš New Yorko valstybės gu
bernatoriaus N. Rockefellerio
bei New Yorko miesto majo
ro R. Wagner.
Balfo vadovybė, norėdama
išlikti viršum partijų, kurios
šiuo metu aktyviai reiškiasi
rinkiminėj kovoj, nelietė tų žy
mių asmenų,' nors ir Balfo
draugų, kurie išstatyti rinki
mams.
K. L. J.

rnetes Betariu kunigų, du
efiai — tam. dr. P. Celiešius
Putnamo k* tam. St Kultas,
J. iš Kanados. Atsilankė taip
gjpM Bostono arkivyskupijos B!į turginių reikalų
tvarkytojas
p prof. kun. James O’Donahoe,
F; J.CD. Jis pranešė, kad sakrap mentus ir sakramentalijas bus
Į galima tuojau teikti lietuvių
kalba: paprašė duoti lietuviš
ką išrišimo formulę. Čia pat
k ji buvo aptarta, patikslinta ir
b įteikta patvirtinti, Prel. Pr. Jur ras dar paaiškino, kad vysk.
V. Brizgys yra sudaręs komisi- ją suvienodinti lietuviškus teks
tus, išleisti mišiolą ir ritualą,
Spaudos darbą apsiėmė atlik
ti jėzuitai ir marijonai Chicagoje. Iškilo klausimas, ką dary
ti su egzekvijomis, jei Bostono
: arkivyskupijoje nuo spalio 1
pamaldom (ne mtšiom) tegalima
vartoti anglų arba savo gimtąį ją kalbą. Pareikšta nuomonė.
kad nereikia skubėti atsisakyti
tokių maldų kaip egzekvijos.
I Ir Bostono kardinolas kartą iš

1
į
į
1
I

1
į
I
i

j

LILIJA MERNIKAITĖ dainuos Darbininko koncerte spalio 11

KARIO ŽURNALO MINĖJIMAS
“Kario” žurnalo minėjime
šeštadienį, spalio 3, Atletų klu
be Brooklyne buvo švenčiamos
dvi sukaktys: 45-ti metai nuo
pirmo “Kario” numerio išleidi
mo Lietuvoje ir 10 metų kaip
žurnalo leidimą Brooklyne per
ėmė L.V.S. Ramovės New Yorko skyrius, kuriam dabar pirmininkauja Vacl. Alksninis. Jis
ir atidarė minėjimą, pristatydamas “Kario” štabą. Redakto
rių Zigmas Raulinaitis Įdomiai
nupasakojo “Kario” istoriją, jo
leidimo ir redagavimo rūpes
čius. Nors Įdėta daug darbo,
jis visos redakcijos vardu džiau-

nikas ir Leonardas Žitkevičius.
Jonas Rūtenis artistiškai per
skaitė savo įdomų feljetoną
“Atostogas”.
Nedidelė Atletų klubo salė
buvo perpildyta. Liko malonus
Įspūdis, kad daug lietuvių šį
savo žurnalą mėgsta ir džiau
giasi jo leidimu. Linkime ge
ros sėkmės ir ištvermės atei
nančiam dešimtmečiui.
Ž.

L.M.A. New Yorko Klubo

Spalio 3 Įvyko pirmas po va
saros atostogų Lietuvių Moterų Atstovybės klubo susirinkimas Vincės Leskaitienės bute.
Susirinkimą atidarė pirminin
kė M. Kregždienė, pasidžiaug
dama gausiu apsilankiusių na
rių skaičium. Buvusi ilgametė
pirmininkė ir garbės narė V.
Leskaitienė pasveikino susirin
kusias nares savo pastogėje.
Ligija Bielhikienė nušvietė L.
M.A būsimus darbus. Meno
programoje V. Leskaitienė api
būdino vokiečių
kompozito
riaus F. Schuberto gyvenimą ir
kūrybą pailiustruodama daina.
Ypač nuotaikingai nuskambėjo
“Miškinis Karalius’ ’ ir ‘ ‘Var
nai”. Buvo išpildyta ir daugiau
F. Schuberto kūrinių. Akomponavo mūsų talentinga pianistė
Aldona Kepalaitė. Po meninės
dalies sekė kavutė. Pasveikinta
tos dienos gimtadienininkė klu
bo sekretorė B. Kidolienė. Se
kantis susirinkimas bus lap
kričio 4 Eug. Butkienės namuo
se.
(Kor.).

dešimti metų be pertraukos
leidžiamas Brooklyne ir spaus
dinamas
tėvų
pranciškonų
spaustuvėje. Z. Raulinaitis dėkojo spaustuvės vedėjui T.
Pranciškui Giedgaudui ir spaus
tuvėje dirbantiems už nuošir
dų bendradarbiavimą ir įteikė
dovanėlę — diplomą ir lietu
viško kryžiaus nuotrauką, kuri
buvo išstatyta Lietuvos pavil
jone 1939 pasaulinėje parodo
je New Yorke.

87-83 97th Street
Woodhaven, N. Y.

vaL parapijos bažnyčioje. Po
pamaldų klebonijoje įvyko pie

Skambinti vakarais

VI 7-3195
LAIDOJIMO DIREKTORIAI

J. Vaškys, OFM, tam. St Kul
tas, S.J., kun. A. Naujokas,
SDB.

riaus banketas rengiamas spa
lio 18, 5 vaL vakaro lietuvių
piliečių trečio aukšto salėje.
Programoje, dalyvaus garsusis
ja Beturiu, latvių ir estų kal
bom. Be to, pasirodys ir estų
solistė. Po programos veiks bu
fetas ir šokiai, grojant latvių
Ausbengo orkestrui. Visus Bos
tono ir apylinkės
lietuvius
kviečiame gausiai
dalyvauti.
Taip pat norime pranešti, kad
gruodžio 4 pirmame šių metų
koncerte dalyvauja
iškilusis
anūsų solistas Jonas Vaznelis.

koncertu spa
lio 11 d. 3 vaL popiet Lietuvių
Piliečių Draugijos salėje pra
dedamas kultūrinių vakarų se
sireiškęs: palikite savo papro zonas. Gruodžio 6 ten pat įčius, nes apeigos gali pasidary vyks Melrose simfoninio orkes
ti per trumpos ir per šaltos. tro koncertas, kuriame solistu
Prof. kun. James O'Donahoe Į- •bus R. Kazys Yakutis. Orkest
rui vadovauja muz. J. Kačins
galiojo -kun. dr. P. Celiešių ir
kas. Koncerto programoje yra
kun. J. Klimą paruošti laiki
Čiurlionio simfonija “Miške”.
nius egzekvijų tekstus. Kai ku
Bostcniškis Leopoldas Švei
rie klebonai pranešė Bostono
kauskas pakviestas lektoriumi
kurijai, jog jų parapijose apie į Rutgers universitetą, New
75 proc. nebesupranta lietuviš Brunsvvick, N.J. Jis dėsto eko
kai. Nesinori tikėti, kad taip nomiją.
Sol. LHija Šukytė pirmą kar
būtų. ,O gal tai reiškia: nesi
varginkime toliau su lietuvių ta pasirodys Bostono spalio 11
ka?ba, nes mažai kas ją supran Laisvės Varpo koncerte. Solis
tė. tik 23 metų, dabar dainuo
ta... kaip ir lotynų.
(D.)ja Kanados operoje. Po eilės
varžybų ji gavo pHną stipendi
ją tolimesnėm studijom ope
ros klasėje. Bostone ji dainuos
lietuvių liaudies dainas, mūsų
kompozitorių kūrinius ir išt
raukas iš įvakrų operų.
Laisvės Varpo

Vienos

dienos

rekolekcijas

Nuž *yžiuotojo Jėzaus seselės
rengia aukštesnes
mokyklas

Tel. EVergreen 7-4335

S1BHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)
Graborius-Balsainuotojas
MODERNI KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STaįg 2-5043

FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. BALTON-BALTRŪNAS
Licensed Manager
& Notary Public
860 Grand SL, Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 84770

Joseph Garszva
GRABORIUS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
8442 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parfcwav Stntloa)
WOODHAVEN. N. V

Suteiktam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visose
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE VOUMMN,
INC.
E. JOSEPH ZEBROW8KI
Laidotuvių direktorius
MODERNIŠKA KOPLYČIA

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET

NEW BRITAIN, CONN.
Tel. BA 9-1181

K. Donelaičio gimimo 250
metų sukaktis bus atžymėta
Laisvės Varpo koncerte spalio
11 Akt. Algimantas Žemaitaitis
skaitys ištraukas iš “Metų” ir
kitų lietuvių rašytojų kūrinius.
Ypač grabai akt. Alg. žemai
taitis yra pasirodęs Maironio
ir Fausto Kiršos kūrybeo dek
lamavimu.
Vytenis M. Vasyliūnas akom
panuos sol. L. šukytei spalio
Laisvės Varpo koncerte. Tai
smuikininko Izidoriaus Vasy liūno sūnus, kuris plačiai reiš
kiasi kaip akompaniatorius ir
vargonų koncertų atlikėjas.

Buvo keletas kalbų (J. Kiau
nės. P. Jurgėlos ir ‘k.) ir daug
sveikinimų: T. P. Giedgaudo—
pranciškonų vardu. A. Vakselio — sportininkų. V. kausko ir k.
Ramovės valdyba už kruopš
tų 10 metų darbą redaktoriui
Z. Raulinaičiui ir administrato
riui L. Bileriui Įteikė po dova
ną — po odinį portfelį.

šv. Petro
parapijoje organizuoja jaunų
mergaičių chorą. Choran prii
mamos mergaitės nuo 6 sky
riaus.
Seselė

Meninėje programoje, kuriai
vadovavo A. Rugys, su savo ei
lėraščiais pasirodė Vincas Jo-

Inkamata

CARROL
FUNERAL HOME
Ine.

PETRĄS KARALIUS, S8T.

Laidotuvių direktorius

74 PROVIDENCE ST.
Woreester, Mass.
PL 44757
PL 4-1195

VAITKUS
, FUNERAL HOME

PRANAS VAITKUS
Laidotuvių Direktorius
ir balsamuotojas

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC
menims dykai. Aptarnauta Cambridge Ir Bostono kolonijas že-

TR 64434

7:30 vaL vak.

DARBININKO KONCERTAS

„

šv. Vardo draugijos mišios ir
bendra komunija bus spalio 11.
8 vai. ryto. Po pamaldų salėje
po bažnyčia bus pusryčiai ir
susirinkimas.

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS
a) padeda Investavimų Fondų
Mrus pirkti, b) sudaro planui
jaunesnfem žmonėm sistematimai taupyti ir ateičiai kapitalus
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams, santaupų turintiems,
papildomų pajamų gauti.
109 Warwfck St. B’klyn, N. Y.
11207; tek TA 74519, LA 44484

skelbė spalio 4-11 savaitę kovai

begesinant gaisrą Bostone žu-

bet kų ateikite pas mus ir įtikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius, ĮreiMnintif apsiaustus, lankus
(stote). Galite pasirinkti H dMelės

Šv. Tomo parapijos salėje

Voodhavene, LL, N.Y.

J

. JAKUTIS

Abu — pasižymėję solistai

Pradžia 4 vai. popiet
KONCERTU PRADEDAMA DARBININKO 50 METŲ SUKAKTIS

S-ftadimiat* iki filmo* pabaiso*;
Trečiadieniai* — 12 vai dieno*.

Penktadieni, epelio 9 d. — iki

CHeteM 2-W7»

•

CHilsia 24535

Linksma, spalvota filmą —
“8TEFANIE IN RIO"

NCW YORK, N. Y.

