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EISENHOWERIO LAIKAI IR CASTRO

Nixonas pasakoja apie savo susitikimą .su Castro ir 
apie Eisenhowerio vyriausybės palankumą Castro — 
iki apsisprendimo jį nuversti
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Apie Kubą ir jo diktatorių 
Castro vis dar kalbama. Vieni 
tebetvirtina, kad jis tesąs tik 
“nemalonus” Amerikai (senato
rius Fulbrightas), kiti mano, 
kad jis “pavojingas” Amerikai 
<Nixonas). Klausimą atsaky s 
tik ateitis: jei Castro nugrius

Prieš paramą, kol nepadidins gyvęntojam laisvių
kuriem vadovauja Emmet, paskelbė tokią

KONGRESMANAI PRIEŠ BE
SĄLYGINE PARAMĄ AR KRE
DITUS KOMUNISTAM

Dauguma J.V. kongresmanų, 
atsakiusių į anketą apie Ame
rikos santykius su rytų Euro
pa, yra prieš prekybos, para
mos ar kreditų didinimą tiem 
kraštam, kol už tai komunisti
nės vyriausybės nesuteiks savo 
gyventojam daugiau laisvių.

Kongresmanai taip pat mano, 
kad parama Lenkijai, pradžio
je suteikta tam, kad paskatin
tų Lenkijos vyriausybę išlaiky
ti, o jei galima, padidinti dali
nes laisves, iškovotas Lenkijos

UŽ ŠEN. T.J.DODD
Rytų bei vidurio Europos ki

limo amerikiečių konferencija, 
vadovaujama prel. J. Balkūno, . 
paskelbė atsišaukimą paremti 
šen. T.J. Dodd perrinkimą 
Connecticuto senatorius.

J. Tautos ir JAV: 
balsas ir skola

J. Tautose spalio 27 Ameri
ka pralaimėjo balsavimą dėl 
Unesco biudžeto. Pagal Ameri
kos nusistatymą balso teisė tu
rėjo būti atimta Paragvajui, 
nesumokėjusiam mokesčių. Ta
čiau Unesco dauguma leido Pa
ragvajui balsuoti. Tai ženklas, 
kas gali nutikti, kada J.T. ple
nume kils klausimas dėl balso 
teisės Sovietam, nemokantiem 
53 milijonų. Įdomu ir tai, kad 
Unesco dauguma priėmė Unes
co biudžetą 49 mil. dol., nors 
griežtai priešinosi tos valstybės, 
kurios sumoka du trečdaliu vi
so biudžeto.

Anglai už kinus
Anglijos užsienių reikalų 

min. Walker pareiškė, kad pri
taria derybom su kom. Kinija 
dėl atominių ginklų draudi
mo. Derybas siūlė Kinijos ko
munistai. pritarė gen. sekr. U 
Thant. Amerika derybas atme
tė.

revoliucijos 1956, turėtų būti 
nutraukta, kol Gcmulkcs vy
riausybė atsisakys nuo savo da
bartinės politikos, kuri siekia 
tas laisves atimti.

Anketą išsiuntinėjo Paverg
tų Tautų Draugai Amerikiečiai, 
organizacija, kuri nesiekia pel
no. kuri yra bipartizaninė. ap
imanti abiejų partijų senato
rius bei kcngresmanus. o taip 
pat Įžymiuosius švietimo, biznio 
ir soaudos asmenis.

Christcpher Emmet, komite
to pirmininkas, skelbdamas an
ketos duomenis, pabrėžė, kad 
tie duomenys griežtai skiriasi 
nuo dabartinės Vakarų politi
kes, kuri paremta prielaida, 
kad prekyba su ryty Europa ir 
kreditai jai automatiškai padi
dins nepriklausomybę nuo Mas
kvos. Jis suminėjo Lenkijos ir 
Jugoslavijos pavyzdžius; su 
dosnia J.V. parama ėjo dides
nis laisvės suvaržymas Lenkijo
je ir net artimesnis maršalo Ti
to bendradarbiavimas su Mas
kva.

Mr. Emmet pabrėžė, kad at
sižvelgiant Į tai, jog anketa 
buvo pateikta rinkiminės ko

vos Įkarštyje, kada daugelis 
kongresmanų neturi laiko atsa
kinėti, gautieji atsakymai yra 
reikšmingi. Visi duomenys išti
sai bus paskelbti vėliau.

Už ŠEN. T. J. DODD. Rezoliuciją už šen. Dodd perrinkimą įteikia jam Rytų bei vidurio Europos kilimo amerikiečių konferencijos pir
mininkas prel. J. Balkūnas su Pamfel Riposanu ir Joseph Lesawyer.
—

MASKV A - PEKINGAS - PARYŽIUS: staigus de Gaulle suartėjimas su Maskva 
anglų pavyzdžiu, laužant susitarimą su Washingtonu

Prancūzija ir Sovietai spalio 
27 susitarė dėl prekybos. Pran
cūzija pažadėjo Maskvai 350 
mil. dol. kredito 7 metam. Pa
žadėjo pirkti daugiau naftos iš 
Sovietų.

Vis Amerikai kliūva
Bolivijoje spalio 27 daugely 

miestų buvo studentu ir unijų 
demonstracijos prieš vyriausy
bę, kuri susekė opozicijos są
mokslą ir ištrėmė iš krašto kai 
kuriuos opozicijos vadus. San
ta Cruz buvo užpulta Amerikos 
informacijos agentūra, sudegin
ta vėliava. Gal dėl to kliūva ir

Prancūzija, duodama kredi
tus 7 metam, sulaužė Vakarų 
susitarimą neduoti ilgesnių kre
ditų komunistiniam režimam 
kaip 5 metam. Pirmoji susitari
mą sulaužė Anglija, birželio 
mėn. pažadėdama pastatyti trą
šų fabrikus Sovietam ir duo
dama kreditą 12 metų. Veltui

Wi O

Amerika protestavo. De Gaulle 
sutartis su Maskva yra naujas 
ženklas, kaip vakariniai sąjun
gininkai išsiskiria. S O v i etų 
spauda tai vertina kaip Pran
cūzijos nepriklausomybę nuo 
Amerikos politinės linijos. Už 
tai prancūzus giria Pravda. O 
Izvestija giria, kad Prancūzija 
ėmėsi sveikos politikos Azijoje 
— pripažino kom. Kiniją, siū-

lo pietų Azijos “neutralumą”.
De Gaulle buvo žinomas pas

kutiniu metu kaip griežčiau - 
sias Sovietų politikos Vokieti
jos atžvilgiu priešininkas. Stai
gus jo pasukimas i Maskvą ver
tinamas kaip atsakymas kancle
riui Erhardui, kuris traukėsi 
nuo Adenauerio — de Gaulle 
sutarties, mėgino suartėti su 
Maskva.

Kiny komunistai už vienybę su Maskva

NAUJAS POLITINIS TRIKAMPIS: Chou En-lai— De Gaulle—Brežnevas?

Lenkijos bosas Gomulka spa
lio 28 paskelbė, kad buvo “pa
teisinamo pagrindo “Chruščio
vui” pašalinti. Pareiškė visišką 
solidarumą su Brežnevu ir Ko
syginu vienybei su kom. Kini
ja atstatyti.

— Vatikano susirinkime po 
eilės pasisakymų tema “Bažny
čia moderniajame pasaulyje” 
pereita prie uždaro klausimų 
svarstymo.

— Komunistinės Kinijos mi- 
nisteris pirm. Chou En-lai spa
lio 28 spaudai pareiškė viltis, 
kad Chruščiovo sugadinti san
tykiai tarp Kinijos ir Rusijos 
bus atitaisyti.
— Indijos pietinėje daly Ke- 

raloj su 16 mil. gyventojų Į- 
vestas maisto racionavimas.

Adžubei išėjo
Malenkovo keliu

Amerikai, kad riaušėm vadova
vo komunistai. Buvo užmuštų 
ir sužeistų.

P ASKETINES DIENOS PRIEŠ RINKIMUS: mato laimėjimą ir planuoja ateiti

JAV ir Cambodia
Cambodia Įtempė propagan

dą prieš Ameriką iki aukščiau
sio laipsnio, grasina santykius 
nutraukti, bet nepasitvirtino 
ankstesnė žinia, kad santykiai 
nutraukti. Amerikos atstovo, 
paskirto Cambodijai. įgaliojimų 
lig šiol taip ir nepriėmė. Grasi
na santykius nutraukti, jei pa
sikartos Amerikos lėktuvo į- 
skridimas į Cambodia žemę. 
Šeštadienį įskridusį Amerikos 
lėktuvą nušovė. Žuvo 8.

— Maskvoje lankėsi Italijos. 
Prancūzijos. Danijos komuni- 
tinių partijų atstovai. Užsienio 
korespondentam nebuvo leista 
susitikti su jais aerodrome. Ir 
sovietinė spauda neinformavo 
skaitytojų apie atvykusius.

Registravosi didesnis skaičius
New Ycrke registravosi bal

suoti 8.443.430; tarp jų mote
rų 4.374.153. vyrų 4.069.277. 
Skaičius 25.464 didesnis nei 
prieš 4 metus. Mažiau regist
ravosi tik Brooklyne. New Yor- 
ko 57 apskrityse 4.806.796. 
prieš 4 metus 4.717,377.
Harris pramatomi rezultatai

Louis Harris tyrimai rodo, 
kad rytų sritis, kurioje yra 34 
proc. visų gyventojų, už John- 
soną pasisakys 60 proc. Tiek 
pat vidurinių vakarų sritis. Va
karai pasisakys už Johnsoną 
55 proc. Už Goldwaterį pasisa
kys tik pietinė sritis 55 proc., 
bet ji tesudaro tik 18 proc. vi
sų Amerikos gyventojų.

Miestuose Johnsonas laimės 
60-55 proc.. kaimuose, kuriuo
se gyvena 25 proc. gyventojų, 
abudu turės vienodai šalinin
kai.

Baltųjų rasės, kuri sudaro 
92 proc. Amerikos gyventojų, 
pasisakys už Johnsoną 55 prc.. 
juodųjų per 90 proc., už J.F. 
Kennedy buvo pasisakę tik 55 
negrų proc.

Protestantai būdavo respub
likonų tvirtovė. Dabar Johnso
nas surinksiąs 55 proc. Katali
kai. kurių yra 24 proc. gyven
tojų. atiduos Johnsonui per 60 
proc., žydai per 70 proc.. airiai 
per 55 proc. italai, lenkai po 
60 proc.. vokiečiai 50 proc.

Jaunimas iki 24 metų, kuris 
su entuziazmu priėmė J.F. Ken
nedy, mažiau jo rodo Johnso
nui. betgi jam atiduos 55 proc. 
vyresnieji per 60 proc. Mote
rys. nors jas sukrėtė Jenkins 
istorija, betgi jaunesnės skirs 
Johnsonui 55 proc.. vyresnės, 
kurios prigąsdintos Goldvvate- 
rio atominiu karu, net 60. o se

nosios. kurios paprastai dviem 
trečdaliais paremdavo respubli
konus, dabar suskilusios.

Pagal profesijas — biznieriai, 
kurie duodavo respublikonam 
70 proc. dabar duos Goldwate-

riui 55 proc.. tarnautojai tokį 
procentą jau Johnsonui. darbi
ninkų per 60 proc. teks John
sonui.

Tekiu būdu balsavimas, atro
do. duos 60 proc. Johnsonui.

Adžubei. Chruščiovo žentas, 
buvęs Izvestija redaktorius, 
perkeltas į Kazachstaną ir ten 
padarytas vietinio laikraščio re
daktoriaus pavaduotoju. Pažy
mėtina. kad 1957 Chruščiovas 
ir Malenkovą buvo pasiuntęs į 
Kazachstaną.

Rengia valymą tarp demokratų?
Kairieji liberalai demokratų 

tarpe, kaip rašo H. Tribūne, 
rengia valymą savo partijoje 
nuo kongresmanų. kurie linkę 
persimesti į Goldwaterio pusę. 
Tokius jie nori išbraukti ir pa
likti “nepriklausomus”. Tam va
lymui būsianti reikalinga ir 
Johnsono parama. Be to prita
rimo jie negalėsią pašalinti iš 
Atstovų Rūmų pirmininkų Mc 
Cormacko. Tai operacijai vado
vauja pusiau slapta grupė, ku
rios priekyje esą kongresmanai 
Bolling. Mo., Thompson. N.J.

— Padorios rinkimų veiklos 
komitetas atšaukė savo Įspėji
mą R. Kennedy.

— Nixonas ramina, kad res
publikonai laimėsią 5 senato
rius.

— Valstybės sekr. Rusk ir 
min. Walker po apsilankymo 
pas prezidentą Johnsoną turė
jo pasikalbėjimą spalio 27 su 
spauda. Tom Lambert (H. Tri
būne) jų pareiškimus Įvertino 
kaip gerą mokėjimą atsakinėti 
ir visiškai nieko nepasakyti. NIXONAS: Kalbėjausi su Castro

pats, bus teisinga pirmoji min
tis; jei virs laidu, kuriuo tekės 
komunizmas i Jungtines Valsty
bes. bus teisinga antroji min
tis. Paliekant klausimą atvirą, 
verta sustoti prie naujų infor
macijų apie Castro iš visai ki
tos pusės, iš Eisenhowerio vy
riausybės, kaip ji žiūrėjo į Cas
tro. Tas informacijas paskelbė 
R. Nixcnas naujausiame Read- 
er’s Digest numery.

Nixonas pasakoja pirmiausia 
apie savo susitikimą su Castro.

Castro, trys mėnesiai prieš 
ateidamas i valdžią, buvo pa
kviestas i Washingtoną. Pakvie
tė Amerikos laikraščių leidėjų 
sąjunga. Prezidentas Eisenho- 
weris nesutiko jo priimti, nes 
perdaug jau buvo prišnekėjęs 
prieš Ameriką. Tačiau valsty
bės sekretorius Herteris ir at
stovas Kuboje Bonzai prikalbi
no Nixoną, viceprezidentą, kad 
jis priimtų Castro. Nixonas su
teko su sąlyga, kad nebūtų Cas
tro palydovų ir jokių fotogra
fų. Nenorėjo duoti medžiagos 
propagandai.

Po pasikalbėjimo su Castro 
Nixonas parašė memorandumą 
ir jo egzempliorius įteikė pre
zidentui. valstybės sekretoriui 
ir ČIA direktoriui. Memorandu
mo išvada buvo: “Castro yra 
arba neįtikimai naivus, arba 
yra komunistinėje drausmėje“.

Kelios savaitės po vizito Ei- 
senhowerio vyriausybėje buvo 
diskusijos dėl Castro. “Valsty
bės departamento daugumos pa
žiūros buvo griežtai priešin
gos manosiom vertinant Cast
ro. Daugumas užsienių politi
kos. karjeros diplomatinių eks
pertų griežtai teigė, kad Cast
ro yra “liberalas”, bet jis aiš
kiai yra nekomunistas. Jų pa
žiūros nusvėrė manąsias, ir bu
vo vykdomos jų rekomendaci
jos.”.

Tokiu būdu Castro atėjo į 
valdžią “tylia parama ir padrą
sinimu valstybės departamento 
užsienių politikos ekspertų dau
gumos, o taip pat entuziastišku 
Amerikos spaudos Įtakingų ele
mentų pritarimu”. "Kai kuriu 
mūsų valstybės departamento 
pareigūnų ir tam tikrų įtakin
gų kolumnistų ir editorialistų 
lengvatikybė buvo klaida, kad 
jie nepažino tikrosios proble
mos, su kuria buvo susidur
ta. Mūsų pasirinkimas buvo ne 
tarp Batisto ir ko geresnio, bet 
tarp Batisto ir ko daug bloges
nio".

Atėjusios i valdžią Castro po
litika įtikino prezidentą Eisen- 
howerį, kad ankstesnė pažiūra 
į Castro buvo klaidinga. Apie 
1960 metų pradžią prezidentas 
Eisenhovveris priėmė išvadą, 
kad Castro yra tarptautinio ko
munizmo agentas ir gresia tai
kai šioje hemisferoje. “Slapta
me susirinkime jo Įstaigoje, ku
riame ir aš dalyvavau, buvo pa
vesta CI.A organizuoti ir treni
ruoti Kubos egzilus jų kraštui 
išlaisvinti nuo Castro komunis
tinio režimo".

Tai buvo pasiruošimas būsi
mai invazijai į Kubą.

Klausimą iš Eisenhowerio 
paveldėjo naujasis prezidentas 
Kennedy. Toliau Nixonas ir pa
sakoja savo susitikimą su Ken
nedy dėl šios invazijos reikalo.

(Bus daugiau)

CASTRO: ntivu* »r komunistas?



Bpš.’riį:

Rkuoti pagal 
ybę, bet pa- 
jarincipus ir 
įtekėtų bal
to balsuoju 

te mano są- 
, i»d jis yra

gn IfUf Biec: — pB«»CTE ])OTO
atvažiuoti. Rytoj kolūkyje der- 4^ 
baus šventė. fe y

1 atĮrka yf* Stonis, r totMŽ (temok- dų) sfeBkaldė tebus. Lentai yra hnė man dfirtuoja, kad jis yra
„ amtn knMbdaūm atoalkiaina di- daumsnoie /temrkratai ir baisa- tinkamiausias Klausk save, ku-

.-,2,’ dėsto ATOMMdA Atrodytų, vo ųž Kennedy, dabar, pagal ris iš jų atstovaus geriau ma
I fti šte kad tekte btoeti tik už de- leakų iaikrašSus balsuos to no kaip kataliko, mano kaip lie

tuvio, interesus? G. J.

. atstovaus geriau ma-

Lietuvių Fondo reikšmė mū
sų tautinėje ir kultūrinėje veik
loje kas kartą vis darosi ryš
kesnė ir platesnė, todėl supran
tama, kad visos valdybos atsi-

šių įvykių kai kurie komenta
vimai ne visai atitiko tikrą pa
dėtį ir vykę nelaukiant oficia-

me | šventę, kuri turėjo Įvykti 
atokiau nuo gyvenvietės, vaiz-

daugumoje priklauso respubli
konu®. Sekant jųjų galvosena, 
reftttų balsuoti tik už jų kan
didatus.

Goldwater-Milter.

* Pagal demokratinius princi
pus nei tautybė nei religija ne-

tuvių viannmeap tr toliau su 
dar didesniu ryžiu remti "fon
dą, stoti j jį nariais, įmokant iš

nemažu susirūpinimu.
Nuomonių skirtumas dėl ad

ministracinių ir kitų fondo rei- _
kalų tvarkymo ir dėl darbo me- karto ar bent po 100 

dol., ir tuo tapti pilnatetote 
fondo šentofrinktoa.

vietovėje, vadinamoje Litovka.

Korespondentai sumini suti
kę toje šventoje meehanistato* 
nūs Mykolą Sulainį, Joną Vįhi- 
tį Antanų Galvydį melžėją Va* 
lų Ki*i*vtitę

džtaupiė rin Irimais Beveik vi-

todų, kilęs tarybos prezidiu
mo ir valdybos tarpe, po atvi
ro ir nuoširdaus išsikalbėjimo 
š.m. spalio mėn. 7 d. tarybos 
posėdy buvo suderintas ir išly
gintas, ir valdybos pirmininkas 
su visa valdyba sutiko pasilik
ti eitose pareigose.

Diskusijose paliesti klausi
mai parodė, kad visi fondo ta
rybos nariai buvo vieningos 
nuomonės lietuviško solidaru
mo ir LF linijos atžvilgiu ir kad 
jie teiks fondo vadovybei vi
sišką paramą ir pasitikėjimą to
liau fondą ugdyti ir stiprinti su 
tuo pačiu jos atsidėjimu.

LF vadovybė yra patenkinta, 
kad lietuviuvisuomenė atidžiai 
seka fondoveiklą, tačiau kar-

jpoeentai nustatyto plano.

do vadovybėje neseniai buvu-

Socialiniai 
klausimai

Klausiom. Būdamas 17 me
tų, buvau visiškai sužalotas ir 
niekados negalėjau difbti. Bu
vau tėvo išlaikomas. Dabar esu 
40 metų, mano tėvas neseniai 
mirė. Gyvenu WiHiamsburgo 
sekcijoje ir negaliu keliauti. Ar 
yra galimybė man gauti bet ko-

tis?

pą, nes buvai sužeistas, dar ne
būdamas 18 metų. Jeigu nega
li pats nueiti į įstaigą, skam
bink telefonu, 790 Broadway, 
Brooklyn, 596-4050. Bus reika
linga daktarų pažimėjimas, tu-
rėsit įrodyti, kad niekados ne
galėjot dirbti, ir kad sužaloji
mas įvyko, kai dar neturėjote 1 
18 metų. Tada bus teikiama pa
šalpa motinos vardu.

Klausimas. Praeitais metais 
nustojau dirbęs ir gaunu pašal
pą (sočiai security). šiais me-1 
tais pradėjau dirbti kaip sar
gas ir uždirbu 4000 dol. Ar 
reikia pranešti šalpos įstaigai 
kad sustabdytų čekių siuntinė
jimą? .

užpildyti OA -C669 formą.

Klausimas. Esu 65 metų, 
lapkričio 15 nustosiu dirbęs. 
Ar turiu prašyti pašalpos (so
dai security) nuo ateinančių 
metų sausio mėnesio, nes šiais 
metais uždirbau 5000 dol.?

ir uždirba 5000 dol., visvien 
turi teisę gauti pašalpą jau šių

Klausimas. Sausio mėnesį už
siregistravau pašalpai gaut, ma
nydamas, kad uždirbsiu mažiau 
kaip 1200 doL Uždirbsiu dau
giau, ką turiu daryti?

atskiras formas, nes papilde* 
mes uždarbis turi Mti užregis
truotas.

bau keliose vietose. Kaip galiu 
patikrinti, ar mane darbdaviai

7004 formų, tai bus patikrinta

nesutiktų, ton pataisyta, kad

įžat labai gražūs, 
Įbias ... šiemet 
r apvogti. Cibci-

dto to, kad tagmna katalikų ir

mus, tačiau realybėje taip nė
ra. Šen. Humphrey demokratų 
viceprezidento kandidatas nuo
latos skverbiasi tarp įvairių ka
talikiškų organizacijų, tuo bū
du galvoja patraukti katalikus 
į savo pusę. Prez. Johnson bu
čiuojasi su seselėm, kai tik to
kias sutinka, mat, jis yra aukš
čiausio laipsnio masonas, o vis
gi katalikų balsai ir jam yra 
patrauklūs. Atvažiavęs į New

Kokią būta 
tarpiau tinią kalbą 
Vartant senas kronikas, tai

ka užtikti aprašymų apie įdo
mius mėginimus sukurti uni
versalią tarptautinę kalbą. To
kių mėginimų būta įvairiose 
epochose ir įvairių luomų, nes 
tarptautinės kalbos reikalas ir 
nauda yra gana aiškūs.

ve. Ar taip biro, sunku patik
rinti. Ptortas, kad mažumos bal
ai persvara išrinko Kennedy Yorką, fotografavosi su. ponia 
35 Amerikos premdeotu. Kennedy ir su kardinolu Spel-

ir agurkam MUier, ropultekenų kandida- mann ir vis dėl tų katalikų.

žę tokie asmenys, taip Baconas, 
Pascalis, Descartes, Letonitzas, 
Pijus IX, broliai Grimai, Vol- 
ney, Ampere ir kiti.

Tokių garsenybių nuomonių 
Pasirenkant kandidatus, ne- paskatinti daug kas imdavosi 

.... mėginimų. Tačiau tie mėgini- 
, mai, ar tai dėl paskyrimo sto

kos, ar dėl menko kalbų paži
nimo, dažnai pasibaigdavo ne-

Vien tik XIX amžiaus pasku
tiniame ketvirtyje * ‘sukurta’ ’ 
per trisdešimt “universalių kal- 

- bų”. Iš jų pažymėtina “Lmgua- 
lumina”, “Kosmos”, “Nei Bi- 
no”, “Oidapa”, “Balta”, “My- 
rana”, “Deipok”, “Bolto” ir 
“Volapuk”. §i pastaroji, Kerck- 
hofiso išrastoji kalba, 1885 ir 
keliais sekančiais metais turė
jo ne visai blogą pasisekimą, 
bet vėliau nusileido ir jos 
žvaigždė. įdomus atsitikimas 
buvo su vienu prancūzų “vola-

žurnalistu. Gautiem. Jo dėka 
“velapuko” tafta buvo nuke-

fcu’*
gautas “'volapu-

kas” prašė Gautierą prisiųsti.. 
dešimtį luidorų...

LAISVE YRA MUSŲ GIMTOJI NUOSAVYBE

LAISVES SAVAITĖJE, spalio 25 • 31, Amerikos lietuviai jungsis 
su visais amerikiečiais paminėti LAISVES STATULOS 78 metą 
sukaktį.

Bukime dėkingi už laisvę, kurią ši statula primena — už kalbos 
laisvę, už apsisprendimo laisvę, už laisvę gyventi kiekvienam pa
gal savo nuožiūrą.

Sveikiname visus Amerikos lietuvius. Tęskite kovą už asmeninę 
laisvę ir kad galėtume laisvę suteikti visam pasauliui.

i

— Ar aš tam propaguoju tą 
kalbą, — šaukė Gautieras, —

Ir su tuo sykiu jis metė “vo- 
lapufco” kalbą.

Keletą metų vėliau atsirado 
kažkoks klajoklis Amortas, kal
bėjęs nesuprantama kaba, ku
rią mokovai pavadino “agrach”.

“kaba” mirė kartu su savo 
išradėju.

“Mėlynoji” kalba turėjo 19 
raidžių ir dvi taisykles; įrankio 
ir įvairinimo taisykles. ši
toji kaba turėjo pretenziją pir
mauti pilnutinių ir poetinių 
taftų tarpe, Ir ji greit žuvo.

Ypatingo nepasisekimo turė
jo prancūzo Gudro išrasta “So- 
bresoi” kaba. Mat, ji buvo su-

bės kombinacijų ir taisyklių.
Pagaliau buvo išrasta net

Jis sudarė žodynų, kurio kiek-

čiais.

reikia tiap parašyti: 7273, 288, 
7267,2881,2378, 258819.

Anglijos parlamento pirmi-

Foster,



Mes K. Škirpa patyrė t* iš 
radijo ir žymžvariųdahs būro 
vėliau kooptuoti, Tokh* fakti
nės padėties iškreipimu nori* 
ma sudaryti įspūdį, kad viskas

gas. Žvelgiame į kiekvieno pa
rodymą, kaip jie paskelbti kny
gelėje.

vokiečių pastangos verbuoti lie
tuvius savo žvalgybai Lietuvo
je bei tarp pabėgusių į Vokie-

i&'ka&tėvaą rapatriaci- 
dtobūtą laisvintas. Dėl 
asm grįžo į Lietuvą 
Čti. Jis sukelia vo ten ir 
tris 'tartus, suorganizavo

Arba vėl neįtūomai skamba 
Igno Sabšto parodymas: “Ne
neigiu, tad pagrindinis Volde
maro partijos politikos bruožas

Duotos dalyvių pavardės, su
minėti laikinosios > vyriausybės 
nariai. Naujo taip pat nieko.

Igną* StaŪy^ “voldemarinin- 
kas”, prekybininkas Kaune, an
gažuotas šnipinėjimo veiklai 
Kame Fogelio dar 1939. Sovie
tam atvykus, jis angažavęs 
puik. Kymantą pogrindinei vei
klai. Suimtas 1941.6.14.

Pranas Staskonis, “gyveno 
nelegaliai LTSR Stankūno pa

rašytas

agentu LAF ir WMnką 
žvalgybos bendras frontas, 
TAF fr hitlerininkų organizaci
jos Žemaitijoje. Parodymai su
kasi apie šiuos frJaftrimns- clap-

tyristų Frontas bei jo. ryšiai

tuvoje; tos pogrindžio vadovy-

LIETUVIŠKOS kapinaites Kauno apskrityje.

radijo ryšį iš Lietuvos su Vo
kietijai Drauge su Romu Šatu 
žinias perdavė 1941 gegužės 
mėn. ir birželio 20 iš Kaimo.

Albertas švarplaitis, “buržua
zinės kariuomenės aviacijos ka
pitonas’ ’. Parodymas rašytas 
1940.11.14. Per sieną buvo pa
bėgęs | Vokietiją mašina 1940. 
8.2 Klaipėdos ruože. Apsigyve
no Karaliaučiuje. Ten buvo pa
siūlyta jam vykti į Lietuvą ka
rinės Žvalgybos. Iš Lietuvos su 
žiniom grįžo į Vokietiją. “Su
laikant mane 1940 metų gruo
džio 13 d. prie sienos, man pa
vyko sužeisti vieną pasienietį, 
bet pats nusižudyti aš nesuspė
jau, nes buvau sugautas” (55p.)

Juozas llčiukas, buvęs Kau
ne darbo rūmų kultūros klubo 
vedėjas. Parodymas 1940.10.27; 
31. Pabėgo į Vokietiją 1940.7. 
21. žvalgybai jį verbavo Eitkū
nuose Sveiceris spalio mėn. Tą 
pat mėnesį grįžo į Lietuvą. Pa
siuntęs traukiniu tik vieną 
pranešimą? Su kitu buvo suim-

buvo Lietuvos valstybės parda
vimas Vokietijos protektora- 
tan (Slovakijos pavyzdžiu) ir vi
siškas Lietuvos kaip nepriklau
somos valstybės, užsienio poli
tikos

Rudolfas Klausas, vokiečių 
repatriacinės komisijos narys. 
Parodymas rašytas 1947.5.8. Jis 
užverbavęs Kauno ligoninės a- 
sistentą Drukteinį. Jam perda
vęs radijo siųstuvą. Jau 1941 
kovo mėn. kitą radijo siųstuvą 
perdavęs iš Vilniaus atvyku
siam advokatui Kamantauskui.

Edmundas Drukteinis, gimęs 
JAV, gydytojas, atsargos kari
ninkas, voldemarininkas. Paro
dymas rašytas 4941.5.6. Jį ver- . 
bavęs per kulturverbandą Klau
sas 1941 kovo mėn. Druktei
nis išpasakojo, ką ką jis ver
bavęs, kaip jis su broliu perda
vęs apie 30 radijo pranešimų ir 
3 laiškus.

Petras Kupčiūnas, žurnalis
tas, XX amžiaus redakcijos na
rys. Parodymas rašytas 1940. 
12.10. Turėjo ryšį su Pranu 
Petraičiu, kunigu saleziečiu, ku
ris padėdavo pereiti per sieną

(nukelta į 5 psl.)

rius, buvęs* Nacionalistų parti
jos atstovas Vlike Lietuvoje. 
Parodymas surašytas 1947.2.7 
apie LAF veiklą Berlyne. Nau
jo — nieko.

Vėlinėms
Vieną vakarą Brooklyne te- bėti (tos pareigos gali nejaus- 

ko aplankyti lietuvių Šeimą. Šei- ti tik retos išimtys). Kalbėti 
mininkai, seni brookliaįčiai, tenka apie būdą, kuris -mūsų 

. rodė svečiams nuotraukų rinki
nį. Ties viena masine nuotrau
ka, kuri vaizdavo arkiv. Matu
laičio priėmimą New Yorke 
19^6 metais, šeimininkė stabte
lėjo:

— Iš tų vos vienas kitas bė
ra gyvi... Jei prisikeltu šian
dien visi lietuviai, kurie čia bu
vo įsikūrę, nesutalkpintų jų 
Brcoklynas...

Lietuviai ne tik įsikūrė, bet 
ir kūrė Brooklyną, Bostoną, k* 
Hartfordą. Jie kūrė Chicagą, 
Detroitą, Clevelandą. Jų me
džiaginis ir ypač dvasinis pali
kimas liudija ligi dabar juos 
pačius. Kaip neturime teisės 
užmiršti jų darbo vaisių, taip 
negalime palikti nežinioj jų 
vardų. Ta šventa pareiga mum 
saisto jau žmogišku pažiūriu.

Bet ar nėra tautinės parei
gos prisiminti savuosius miru
sius? Tauta yra kuriama, plėto
jama, turtinama per kartų kar
tas. Vienų palikimu naudojasi 
k:*i. Tautos šaknys gilėja, ka
mienas plečiasi, šakos ilgėja ir 
stambėia tik per ilgesnį laiką 
vykstant įvairiopo darbo ir pas
tangų telkiniui. Kiekviena kar
ta remiasi į prieš tai buvusių 
kartų palikimą, šito niekad ne
dera užmiršti.

Turbūt, niekas ir neužmiršta, 
išskyrus labai jaunus žmones, 
kurie galvoja, jog viskas pra
sideda tik su jais. Išskyrus ir 
tokius retus asmenis, kurie nie
kad nesidomi tuo, kas buvo ir 
praėjo net jų pačių gyvenime.

— Kitoks yra mano vyras,— 
kalbėjo kartą viena pagyvenu
si lietuvė. — Aš gyvenu savo 
ir savo vaikų ateitimi, o jis vis 
grįžta į praeitį, dažnai prisime
na savo tėvus ir brolius.

• Prisiminti tėvus ir brolius 
yra tokia natūrali pareiga, kad 
rodos, apie tai nereikia nė kal-

labiau pagyvina ir pagilina.
Čia jau ateina religinis -po

žiūris, kuris duoda naujos švie
sos ir prasmės. Religija, ypač 
mūsų krikščioniškoji, suveda 
visus vienon dvasinėn bendri
jom Ji kalba apie gyvųjų ir mi
rusiųjų bendrystę Kristuje, ku
ris yra vienas ir tas pats visų 
gyvybės šaltinis. Mirusieji gy
vena, kaip ir tie, kurie tebegy- 
vaname žemėje. Mus ir juos 
jungia tikėjimas ir meilė. Tikė
jimas nemiršta ir. meilė ne
dingsta, tik keičia pavidalą. Mi
rusieji netgi dalyvauja mūsų ti
kėjimo ir meilės brendime. Kas 
iš tų mirusiųjų mūsų motinų, 
tėvų, senelių ar brolių, būdami 
arčiau Dievo, neprisimena mū
sų ir nesimeldžia — neužtaria 
mūsų? Kaip mes galime nesi
melsti už tuos artimuosius, ku
rie, gal būt, reikalingi mūsų 
pagalbos, kad būtų išlygintos 
jų skolos, likusios neatmokėtos 
žemės kelionėje?

Mūsų tarpe yra žmonių, 
kurie labai dažnai prisimena 
savo mirusius artimuosius. Bet 
viena diena metuose yra ypa
tinga. Tai Vėlinės — mirusių
jų diena, šią dieną mes jau 
susitelkiame ypatingai mirusių
jų pagarbai. 'Mes lankome kapi
nes, puošiame antkapius gėlė
mis ir žvakėmis, meldžiamės ir 
prašome melstis kitus.

Vėlynėmis prasideda lapkri
čio mėnuo ir, pagal krikščio
nišką paprotį, visas šis mėnuo 
yra skiriamas mirusiųjų atmini
mui. Kaip tik šį mėnesį labiau
siai kyla į Dievą maldų chorai 
už mirusius, kyla kunigų ran
kos prie altorių už vėles. Šis 
mėnuo mums lietuviams pri
mena mirtį ir savo vardu. Apie 
mirtį mūsų poetai labiausiai ir 
dainuoja lapams krintant...

Kiek tie parodymai yra pa
čių tardomų pareiškimai, kiek ’ 
į jų pareiškimus NKVD tardy
tojai pridėjo savo minčių, sun
ku pasakyti. Tačiau tokios tar
dytojo medžiagos pareiškimuo
se aiškiai esama. Pvz. Antano 
Valiukėno parodymuose apie 
laikinosios vyriausybės sudėti

derfnimas su Vokietijos

Lapai krinta, kaip broliai, pa
kirsti šalnos, taigų. Kiek tų mū
sų brolių pakirto sibiriškos tai
gos! Kas juos ir kada beprisi
mins, jei mes jų nerfnnėsim 
šiose Vėlinėse? Jie savo krau
jų bandė atšildyti ledynus, Bet 
savo tikėjimu ir meile jie te
bepildo mus, nes jie yra mūsų 
broliai — mirę, bet nemiršta
mi kovos ir aukos dalyviai

Vėlinės mus kviečia naujai , 
pergyventi ne tik kraujo ir gi
minės ryšio bendrystę, bet ir 
tikėjimo, meiles maldos bend
rystę. Dėl to Vėlinės nėra liū
desio diena, kaip kartais mes 
gaivojame. Greičiau jos yra 
džiugios rimties diena. Ta die
ną mes išaugame į neapskai
čiuojamai didelę, gyvastingą 
bendruomenę, didžiąją Dievo 
tautą. Kaip mes, emigrantai, ne
sijaučiame atskilę nuo savo tau
tos kamieno, taip mes negalime 
jaustis atskirti nuo savo iške 
liavusiujų brolių amžinon tėvy
nėn. Kai emigracijoj mes tiki
me kurią savo tautai naujus at
eities kelius, taip iškeliavusieji 
mūsų broliai ir sesės neabejoti
nai dalyvauja mūsų dabarties 
ir ateities nuskraidrinime ir į- 
prasminime.

Kun. Stasys Yla

NIKOS KAZANTZAKIS

Šv. Pranciškaus mirtis
Vertė DOMAS JASAITIS

(9)
Mes visi buvome paprasti 

ir bemoksliai, klausėme viens 
kito. Aš dirbau paprastą rankų 
darbą. Ir dabar aš stipriai no
riu, kad visi broliai išmoktų 
garbingo amato ir dirbtų, ne 
pinigam pelnyti, bet rodyti pa
vyzdį, nugalėti tinginystę. Tik 
negalėdami užsidirbti sau pra
gyvenimo, mes galime eiti iš 
namų į namus ir pašyti iš
maldos. Dievas atskleidė to
kį sveikinimą: visuomet priva
lome sakyti Pax et Bomnn”.

Visą pirmą dieną ir kitą, 
Pranciškus sėdėjo užsimerkęs 
ir pasakojo visą savo gyveni
mą: statų, žiaurų kilimą, kaip 
jis kopė savo kruvinomis kojo
mis, uždusdamas. Jis prisiminė 
tėvą, kuris mirė nesusitaikęs 
su savo tauria motina, kuri ta
po vienuole. Jis kalbėjo apie 
seserį Klarą, apie visus brolius 
paeiliui: apie šv. Domininką, 
ugningą mėsininką iš Ispanijos, 
kurį jis sutiko Romoje. Galop 
suminėjo 'brolį Jakopą”, taip 
jis vadino kilmingą moterį, puo
lusią prie jo kojų Amžiname 
Mieste, ir kuri dėvėjo pran

ciškono rūbus prie gyvo kūno 
po savo moteriškais drabu
žiais. Jis taip pat papasakojo 
įvykį su mažu ėriuku Romoje. 
Mėsininkas nešė ant pečių jį 
skersti. Pranciškus ėjo paskui. 
Išsigandęs sutvėrimas žiūrėjo į 
jį, žiūrėjo ir pradėjo mekenti, 
tartum prašydamas pagalbos..
Pranciškaus širdis kraujavo. 
Pribėgęs prie mėsininko, jis jį 
apsikabino ir sušuko:

“Vardan Kristaus, mano bro
li, vardan Meilės, aš maldauju 
tave nežudyti to ėriuko”.

Skerdikas garsiai nusikvato
jo:
“Ką gi aš su juo darysiu? Kaip 
tau atrodo?”

“'Atiduok jį man, mano bro
li. Viešpats atžymės savo kny
goje tavo gerą darbą ir atlygins 
kitame pasaulyje, duodamas
tau nemirtingą kaimenę”.

“Oi, oi!” — sušuko atsidus
damas skerdikas. “Ar tu atsitik
tinai nesi tik tasai Pranciškus, 
apie kurį taip plačiai kalba? Iš 
Asyžiaus, stebukladaris?”

“Aš esu nusidėjėlis Pranciš
kus iš Asyžiaus. Bet ar aš da
riau stebuklus? Aš, paprastas 

nusidėjėlis, kuris verkia. Aš 
verkiu, mano broli, ir maldau
ju nežudyk šio avinėlio.”

“imki gyvuliuką”, pasakė nu
sigandęs mėsininkas. “Aš duo
du tau nemokamai Matai tu 
padarei dar vieną stebuklą”

Jis nukėlė ėriuką nuo pečių 
Pranciškus nusinešė jį glėbyje 
ir padovanojo broliui “Jakopai’. 
Pasakojama, kad tas ėriukas 
niekad nuo jos nepasitraukda
vo. Eidavo drauge į bažnyčią 
ir klūpodavo šalia jos prieš 
paveikslus, kaip ir visi kiti mal
dininkai

Pranciškaus visas gyvenimas 
praslinko pro jo užmerktas 
akis. Kuomet Alvernija, pli
kas, šventas kalnas, iškilo dar 
kartą jo sąmonėje, ir pasirodė, 
kad nukryžiuotas Jėzus vėl 
nukrito ant jo penkiašakio žai
bo pavidale, jis sušuko širdį 
drąskančiu balsu:

Esu vagis, nukryžiuotas va
gis. Pastatyk! mane savo deši
nėje”.
. Vakare jis baigė testamentą 
ir atmerkė akis.

“Broli Leonai”, kreipės švel
niai žiūrėdamas į mane. “Aš 
labai kankinau tave, mano vei- 
keti, aš tave perdaug nuvargi
nau. Bus teisinga, jei sd pri
dėsiu keletą žodžių prie himno, 
kurį mes sukūrėme Viešpačiui:

Būki Tu pašlovintas Viešpa
tie, už Dievo mažą avinėlį,

Dievo mažą .liūtuką — už 
brolį Leoną.

Jis klusnus ir kantrus. Jis 

kopė į Tave, Viešpatie, lydėda
mas mane.

Bet jis vertingesnis už ma
ne, Viešpatie, nes tai daryda
mas jis dažnai kovojo su savo 
prigimtimi, norėdamas ją nuga
lėti!”

Aš pargriuvau prieš jį ir bu
čiavau jo kojas. Aš norėjau 
kalbėti, bet mano balsas dingo 
kūkčiojime.

“Aš tik pergyvenau visą sa
vi gyvenimą”, pasakė Pranciš
kus. “Aš vėl pajaučiau savo 
sielvartą, troli Leonai ir aš 
visiškai išsekęs. Pašauki brolį 
Pacifiką. Mes tryse pagiedosi
me, kad atsigautų mano širdis.

“Vyskupas vėl barsis”, aš pa
stebėjau.

“Jis teisus bardamasis. Mes 
teisūs giedodami Eik ir pa
kviesk Pacifiką!”

Brolis trubadūras greit atėjo.

“Dievo laikštingala jau pasi
ruošus,” laimingai sušuko Pran
ciškus. “Dabar visi drauge”.

Pradžioje kanklės skambėjo 
ramiai ir mūsų balsai buvo ty
lūs, kad praeiviai negirdėtų. 
Pamažu mes įsiliepsnojome. Už
miršome ir vyskupą ir praei
vius. Giedodami Pranciškaus 
pagarbos himną, siūbtelėjome 
galingais balsais. Tai buvo di
delis džiaugsmas. Stoviniuo
jant Mirčiai už durų, mes nerū
pestingi bebaimiai užrietę 
gaivas, kaip čirškią paukščiai 
keitėme gyvybę ir marumą į 
amžiną giesmę.

Mums atsidūrus iš džiangs- 

mo septintame danguje, netikė
tai pasirodė prie slenksčio bro
lis Elijas. Jo veido išraiška bu
vo rūsti ir pikta. Jis, apžiūrė
jęs kelius turtingus kaimus ir 
apmokėjęs naujai statomo di
dingo vienuolyno darbininkus, 
grįžo į Asyžių. Eidamas pro 
vyskupo rūmus, jis išgirdo gie
dojimą. Dalis praeivių sustoję 
gatvėje, klausė. Kai kurie juo
kėsi, kai kurie niršo. Vienas iš 
minios pratarė: 

vyskupo rūmų nieko kito, tik 
dainos. Galima pagalvoti, kad 
ten yra smuklė”.

Elijas išėjo į kambarį supy
kęs. Pranciškus jį pamatė ir 
nustojo giedojęs.

“Broli Pranciškau”, tarė Eli-

Paskui vėl jas priglaudė prie

“Giedojimu? Ar tik ne tin

džiaugsmingoje nuotaikoje.
“Klausyk, broli Leonai”, jis

sakysiu. Bet tau, kaip šventa-

“Mus varo iš čia 
čia.

įRoju?

klainė Sijas ir nurodė į Padfi- 

ros. Pranciškaus skruostai pa- 
raudinėjo:

“Aš esu atsakingas! Aš atsa
kau už tai, ką brolis Paeitikas 
daro. Ir aš atsakau už brolį Le
oną, ir už jus, brolį Elijau, ir 
už visą broliją. Aš esu tik vie
nas, kūrė duos Dievui apyskai
tą už jus visus. Jei aš giedu, 
tai dėl to, kad Dievas man lie
pė giedoti. Pranciškau — pasa
kė man, — tu netinki niekam 
daugiau: Elijas perėmė tavo 
valdžią ir išmetė tave iš broli
jos. Todėl paimki kankles, pasi
trauki į vienatvę ir giedoki”.

Ah, Dievas, liepė dainuoti 
vienatvėje! Tu pats tai prasima
nai”, atkirto Elijas. “Vienatvė

je, galima sakyti, gatvės vidu
ryje. Man gaila, broli Pranciš
kau, bet aš esu brolijos gene-

Dieyas patars.”
Jis pasilenkęs pabučiavo 

Pranciškaus ranką ir išėjo. Bai
mės apimtas Pacifikas tuo tar
pu išnyko. Mes pasilikome dvie
se.

“Ką tu pasakei, broli Leo
nai?”

‘Nieko, tėve Pranciškau, aš 
nekalbėjau.

“Tu kalbėjai. Tu pasakei 
kad gyvenąs su vilkais turi bū
ti vilkas, ne ėriukas. Tu pasa
kei broli Leonai Taip visi pro
tingi žmonės kalba. Dievas ap
dovanojo mane beprotybe, — 
naujoviška beprotybe, ir aš mo
kau, kad tas, kas gyvena tarp 
vilkų, turi būti avinėlis ir vi
siškai nesirūpinti, jei bus su
ėstas. Broli Leonai kaip vadi
nasi nemarioji mūsų dalis?”

“Dvasia”
“Tanra teisybė — ir tai ji 

broli Leonai, negali būti prary- 

džio gabalų, kuriuos tu man at-



Prezidentas Lyndeų B. Johnson, siekdamas taikos ir laisvės pa
saulyje, savo užsienių politiką remia 10 punktų programa. Tie de
šimt laisves stulpų gali nugalėti komunizmą, nesynaikindami pa
saulio civilizacijos. Štai tie punktai:

1- Apsigynimo priemonės, pakankamai stiprios, kad aiškiai 
duotų suprasti, jog tuo .atveju, jei komunistai išeitų į karą, jis baig- s 
tusi tik jų pačių sunaikinimu.

2. Kitų valstybių gynybas ir laisvės trokštančių tautų pajėgu
mo sustiprinimas,

. 3. Padėti laimėti tautoms ir žmonėms, kurie yra pasiryžę siek
ti laisvės. - -ii'1 u iĮ

4. Palaikyti pirmavimą visose mokslo ir technologijas srityse, 
kur paliečiama krašto gynyba.

5. Teikti visišką ir pilnutinę parama laisvės koncepcijai, lais
vės, kuria yra JAV pagrįstos, nežiūrint spalvos, tikybas ar kilmes.

6. Kurtį krašte bendruomenę, eliminuojant skurdą, sukuriant 
socialinio saugumo sistemą, kuri apima pagalbą senatvėje ir “rnedi- 
care”.

7. Remti “Peace Oorps.”
8. Plėsti tarptautinę prekybą.
9. Kurti laisvų žmonių šeimą, panaudojant plačiausias įvairių 

sričių patyrimo galimybes.
10. Kurti tarptautines organizacijas, kurias prilygtų mūsų in

tencijų didybei.
Sunku yra pasiekti pasaulinių problemų ir senų ginčų spren

dimų. Prezidentas Johnson ir jo administracija ryžtingai ir kantriai 
jau yra pasireiškę šios idėjos palaikyme.

Demokratų kandidatas į viceprezidentus Hubert H. Humphrey 
pareiškė: Amerikos žmonės neapleis Pabaltijo ir kitų pavergtų tau
tų vergijoje. Amerika nepripažino Lietuvos okupacijos. Aš žinau, 
Humphrey tęsė toliau, — lietuviai yra tvirtai nusistatę atgauti savo 
laisvę ir nepriklausomybę. Jie neatsižadės savo žavingų tradicijų, 
nepaisant komunistų priespaudos.

1962 metais senatorius Hubert H. Humphrey kalbėjo Senate 
vasario 15 d., švenčiant 44-tas Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimą. Toje kalboje Senatorius atrėmė puolimus dėl Vasario 16 d. 
iškilmių. Jisai pareiškė:

“Jų nusistatymas yra trumparegių. Toks nusistatymas yra 
priešingas mūsų demokratiškiems įsitikinimams... Jei mes įsitiki
nę, kad žmones yra gimę būti laisvi, jei mes smerkiame totalitariz
mą, jei mes pamirštame žmones, gyvenančius po sunkia priespau
dą sovietų imperializme, mes patys save ir savo nusistatymus mė
giname išduoti.” .

“Aš esu priešingas dabar, taip kaip buvau priešingas 1939, 
1940 ar 1945 metais ar kokiu kitu laiku, prieš kiekvieną politiką 
kuri veda į pataikavimą (appeasement) brutališkai jėgai.”

KENNEDY New Yorke gyveno virš 20 metų ir čia lankė pradžios 
mokyklą.'

K Pirmoji tarnyba buvo Brooklyno tardytojo padėjėjo.

K Daug metų dirbo Washingtono įvairiuose Senato komi
sijose, viena iš jų Mc Carthy Komunistų demaskavimo 
komisijoje.

K Virš trijų metų buvo Prezidento J.F.K. vyriausybėje 
— Attorney General pareigose. t
v/; 'f-n •- — —s-----

K Departamentas turėjo daug reikalų su Senatu. Jo pa
siūlyti įstatymai ar įstatymų pakeitimai buvo įteiknni 
senato komisijoms.

K Turėjo ginti savo projektus komisijoje ir senate. Toks 
darbas jam davė milžinišką patyrimą senatoriniam 
darbui.

K Pradėjo sėkminga apvalymą Unijų nuo kriminalinio 
elemento (Hofos byla).

K Pradėjo sėkmingą kovą prieš organizuotą gangste- 
rizmą.

K Išrinktas kels lietuvių klausimą senate.

K Išrinktas rems mokslo paramos įstatymą (Federalinės 
valdžios pinigais statyti mokyklas, mokėti mokytojų 
algas, remti parapines mokyklas).

K Išrinktas rems sveikatos apdraudos senatvėje įstaty
mą (Medicare).

K Išrinktas rems emigracijos pakeitimo įstatymą.

K Oponentas kalba apie savo “rekordą” senate, neminint 
nei vieną iš jų. Greičiausiai jie yra nežinomi ne tik 
mums, bet ir pečiam oponentui Per 6 metus buvimo 
Senate galima buvo pasiekti gerų rezultatų, bet deja 
mes jų nematėm.

K Oponentą mes matom gatvėse ar televizijoje Senato
riaus Javitto šešėlyje. Javitt kalbo jo vardu, Javitt 
duoda pareiškimus jo vardu, kai oponentas stovi ša
lia ir saldžiai šypsosi. Tai yra vaizdas Senatoriaus 
be iniciatyvos, be sumanymų. Toks vaizdas nėra tinka
mas Senatoriumi, kuris turi kovoti, turi vesti, o pe 
būti stumiamu.

BAisDom ufc LYNDON B. JOHNSON, HUBERT h. humphrey,
ROBERT F. KENNEDY m vbcs demokratų KAiramAns

i
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REPUBLIKONAI AR DEMOKRATAI?

Demokratų kandidatai nepa
sisako prieš komunizmą; o sa
vo šūkiu “let us contmue” pa
sižada ir tošimi pataikauti ko- 
mumstam ne tik viso laisvojo 
pasaulio, bet ir Amerikos pra-

DIDINGI DARBI baigiant 
Lietuviu diena pasaulinėj parodoj

Nariai: A. Vakselis, V. Bar- 
čauskas, A. Sperauskas, D. 
Khnga, L Gasiliunas

vyskupams: vysk. Joseph P. 
Denning, pašventinusiam kry
žių, vysk. Vincentui Blizgiui au
kojusiam mišias Singer Bowi 
paviljone;

Lietuvos atstovui Juozui Ra
jeckui už įspūdingą kalbą;

senatoriui Kenneth B. Keat- 
ing už pasakytą gražią kalbą;

Mūsų mielai, grakščiai Rūtai 
Lee Kilmonytei, programos pra
nešėjai, sužavėjusiai visus ne 
tik puikiu programos pravedi- 
mu, bet ir tartu žodžiu jauni
mui, kaip reikia gerbti ir mylėti 
lietuvių tautą, jos kalbą, papro
čius, kultūrą;

pagaliau ypatinga padėka ir 
pagarba visiems mieliesiems lie
tuviams, šventėje dalyvavusiam 
ir nedalyvavusiem, bet mum vi
sokeriopą paramą teikusiems. 
Be jų nuoširdžios paramos nei 
komitetas, nei dainžnmkai, nei 
gražusis Lietuvos atžalynas-šo- 
•kėjąi nebūtų įstengę sukurti to
kias didingos lietuvių dienos.

Prie pabaigos komitetas, dar 
kartą reikšdamas pasitenkini
mą praėjusia švente ir dar kar

terius. Autas ženldan vienas 
berniukas prie Marijos, kojų 
padėjo gėlių puokštę.

Šios kelionės proga buvo pa
siųstos sveikinimo telegramos mą

Elizabeth, NJ. — Rugsėjo 
13 Lietuvių Katalikių Moterų 
S-gos 66 kuopa turėjo savo me
tinę šventę. Gausiai susirinku
sios narės 9 v. išklausė nųšių, 
tarias atlaikė, dvasios vadas 
kun. J. Pragutackas, taip pat 
pasveikindamas ir pasakyda
mas dienai ir momentui pritai
kintą pamokslą. Pamaldų metu 
giedojo BoL Miškinis, vargo
nais pritarė Vincas Mamaitis.

audras Flateris ir sekr. — mag. 
Birutė Saldukienė. Prezidiumas 
renkamas kas treji metai. Be to, 
Instituto taryba patvirtino tik
raisiais Instituto nariais šiuos 
skyrių tarybų pristatytus kan-

Tuoj po to parapijos salėje bu
vo pusryčiai, kuriuose be narių 
dar dalyvavo ir gausus būrys 
svečių Savo atsilankymu sajun- 
gietės pagerbė preL M. Kemė- 
žis, kun. J. Pragulbickas ir Tė
vas Tomas Žiūraitis* JO.. ku
rie savo sveikinimo kalbose 
džiaugėsi lietuvių moterų susi
būrimu Dievo vardan. Pusry
čius paruošė pirm. J. Bunienė, 
J. Maitintas, M. Mackevičie
nė, O. Kakštienė, Christine 
Ochs ir Ona Aleksienė ir A. 
Degutienė. Ta proga prisirašė 
keturios naujas narės: Joana 
Ivaškienė, Juzė Grigaliūnienė, 
Stefanija Skrupskienė ir Fran
cis Lišaitienė.

Lyndon visą laiką blokavo 
rezoliucijų pravedamą, Lyn- 
don ir Humphrey išrinkimas ne
žadėtų nieko Lietuvos bylos rei
kalui;

Bany Gokhvater ir Bill Mil
te- yra Lietuvos laisvės rezoliu
cijų autoriai ir labai aiškiai pa
sisako Lietuvos laisvinimo rei
kalu.

Dėl to kviečiame visus lietu
vius dėtis . į senatoriaus B. 
Gokhvater rėmėjų eiles ir iš
rinkti jį Amerikos Prezidentu.

Balsuokime už Goktwater-Mil- 
ler, kurie drąsiai pasisakė prieš 
komunizmą ir už pavergtų tau
tų laisve.

Kad lietuvių diena pasauli
nėje parodoje New Yorke iš 
visų tautinių grupių buvo gau
siausia, gražiausia, spalvingiau
sią ir geriausiai suorganizuota, 
buvo viešai skelbta ne tik vy
riausios parodos vadovybės, ir 
amerikiečių didžiosios spaudos, 
*kuri paprastai šykšti ką nors 
“ne sav^’ pagujti. Tokie, kaip 
New Yoflr Times, Herald Tribū
ne, Daily News, The Tablet ir 
kiti nepagailėjo lietuviams gra
žiausių komplimentų.

Komitetas, džiaugdamasis lie
tuvių dienos derliaus vaisiais, 
nori šia proga tarti ypatingą pa
dėkos žodį visiems, kurie tikė
jo į lietuvių dienos pasisekimą, 
o ypač tiems, kurie prie to pa
sisekimo įgyvendinimo savo į- 
vairiu triūsu prisidėjo.

Taip pat dėkoja: Bostono 
Šv. Petro prapijos orkestrui ir 
jo vadovui; Bostono k New 
Yorko karo veteranams bei Da
riaus ir Girėno postui;

įvairių jaunimo organizacijų 
atstovams, dalyvavusiems lietu
vių dienoje su vėliavomis ir

IŠRINKATS LITUANISTIKOS 
INSTITUTO PREZIDIUMAS

IR NAUJI NARIAI
Buvo padaryti rinkimai pagal 

naują Instituto statutą. Pre
zidentu perrinktas dr. Jonas 
Balys, viceprez. — dr. Aleks-

Rugpiūčio mėn. mirė dviejų 
mūsų narių vyrai: Elenos Mari
jos Juškienės, kuri yra kuopas 
sekretorė, k Alicijos Gailienės. 
Abiejuose šermenyse sąjun^ie- 
tiės dalyvavo organizuotai, at
kalbėjo rožančių ir užprašė mi
šias už mirusiųjų sielas. Abiem 
našlėm reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. Korespondente

dainininkai ir dainininkės ir 
jų pasišventę vadovai chorve
džiai;

tautinių šokių šokėjai ir jų 
vadovai.

Komitetas su ypatingu dėkin
gumu mini tuos, kuriems krito 
visa dainų ir šokių festivalio 
pasisekimo atsakomybė ir naš
ta. O jie — muzikai Algirdas 
Kačanauskas, Mykolas Cibas, 
Vincas Mamaitis ir Antanas 
Visminas, ir niekad nepavargs
tanti, kantrioji tautinių šokių 
vadovė — Jadvyga Matulaitie-

Pinniąusaa tebūnie mum tes
tą pataitei Lietuvos vyčių or
ganizacijos narius. Jie gi pasta
tė parodųj nuostabų Lietuvos 
vargų ir priąkė&ino šimtelį — 
kryžių. Kryžiui Lietuvos vyčiai 
surinko 2585 doL, o nuoširdie- 
ji komiteto talkininkai —Sop- 
hie Bartas radijo vedėjai —Fe
liksas ir Aldona Daukai, Chi- 
cagoje surinko parodos kryžiui 
3433 dol.

Bičiuliams Daukams, Lietu
vos vyčiams Lietuvių Komite
tas reiškia nepaprastą padėką. 
Tik jų dėka pasaulinėje paro
doje turime “lietuvišką paviljo
ną”. To “lietuvių paviljono”— 
kryžiaus projektą paruošė ir 
LKPP padovanojo architektas 
Jonas Mulokas. Komitetas jam 
reiškia nuoširdžią padėką už to
kį gražų darbą ir auką; o kon- 
traktoriui Jonui Klaščiui už pa
statymą.

Taip pat mes nuoširdžiai dė
kojame ypač tiems, kurių dė
ka lietuvių diena pasaulinėje 
parodoje liko istorinė. §tai jie:

Mūsiškė spauda, išgarsinusi 
šventę Amerikoje ir Kanado-

Lietuva šiandien būtų laisva, 
jei demokratų partija nebūtų 
jos atidavusi Stalinui Jaltoje. 
Tai nėra prasimanymas, bet į- 
rodytas faktas. O tačiau ir šian
dien demokratų konvencijoje 
Atlantic City šūkis buvo “Let 
us continue” Ar pagalvojome, 
ką tai reiškia? Tai reiškia, tęs
kime Roosevelto politiką, to
liau pataikaudami komunistam.

Sutartys konsulatus įsteigti 
Chicagoje, Clevelande, bei New 
Yorke yra pasirašytos. Tai 
bus komunistų šnipinėjimo liz
dai Bet prieš rinktoms' prezi
dentas nenori nustoti balsų, to
dėl sutartarčių tvirtintoms ati
dėtas iki po rinkimų ir dabar 
apgaubtas tyla.

Jei AD.A.-Americans for 
Democratic Actton, kurios vie
nas iš steigėjų yra kandidatas, 
į būsimus viceprezidentus, įsi
tvirtins Wasiringtooe, jie pa-

grjįo į savo nuolatinę gyven
vietę ir čia patas iki gruodžio 
mėn. pusės. Jo nuolatinis adre
sas (Są -rietimams saleziečiams 
kiek pertvarkius) yra sekantis? 
P.O. Box cedar Lake, Indi
ana.

— V. Sidzikauskas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto New Yorke 
pirmininkas, lankosi Europoje. 
Spalio 17 d. jis turėjo pasitari
mą su Vak. Vokietijos centri
nių lietuvių organizacijų atsto
vais. Stuttgarde įvykusiame po
sėdyje V. Sidzikauskas, palie
tęs tarptautinės politikos padė
tį, plačiau apsistojo ties JAV- 
se vykdomos Lietuvos laisvini
mu besirūpinančių politinių ir 
visuomeninių organizacijų kon
solidacijos klausimu. Posėdyje 
dalyvavę vieningai pritarė lie
tuviškų pajėgų išeivijoje apsi- 
jungimui ir pareiškė nuomonę, 
•kad jis paliestų ir Europoje vei
kiančias lietuvių organizacijas. 
Ta proga pasisakyta, kad JAV- 
se globaliai veikiančios orga
nizacijos, kaip Vlikas ir PLB, 
dar nepasiūliusios tokio lietv- 
viškų organizacijų Europoje ap- 
sijungimo veiklos gairių. Pabrė
žė, kad Lietuvos laisvinimo ak
cijoje lietuviai Europoje turėtų 
sudaryti vienokį ar kitokį or
ganą ar atstovybę. V. Sidzikaus
kas dar lankėsi Muencheųe, 
vėliau išvyko į Romą ir Pary
žių, kur spalio mėn. pabaigoje 
yra Europos ACEN (PET) ats
tovų ir Pabaltijo diplomatų po
sėdžiai

— Dail. V. Rato paroda ati
daryta Sydnėjuje, Australijoje, 
spalio 16. Tęsis iki spalio 31. 
Išstatyta 32 kūriniai

AUKOS LIETUVIŲ DIENAI
Lietuvių komitetas pasauli

nei parodai gavo aukų:
New Yorkas — 11,246.26, 

Illinois — 6,307.90, New Jer- 
sey — 4,884.75, Massachusetts
— 1,60 0.90, Connecticut —- 
808.00, Pennsylvania — 511,00 
California — 303.75, Ohio — 
203.00, Nebraska
Maryland — 90,00, Florida — 
90.00, Iowa — 60,00, Michigan
— 52.00, Washington — 50.00 
Washington, D.C. — 43.00, 
Missouri — 40.00, Wisconsin 
10.50, Rhode Island — 10.00, 
Indiana — 5.00, Kansas — 
5.00, New Hampshire — 5.00, 
Canada — 94.00.

Pagal spalio mėn. 6 dienos 
apyskaitą LK.P.P. pajamų tu
rėjo 26,507.66, išlaidų 22,428. 
41 dolerių.

tą dėkodamas čia minėtiems ir 
neminėtiems, tiki kad, jei visų 
lietuvių širdyse k toliau degs 
tokia tėvynei meilė, tauta ne
žus, — atgausime jai laisvę Ir 
nepriklausomybę!

Lietuvių Komiteto 
Pasaulinei parodai vardu:

Prof. Jokūbas Stukas 
pirmininkas 

Kun. dr. St. Valiušaitis 
vicepirm. ir spaudos vie for

macijos pirmininkas 
Albinas Trečiokas 

Inform. sekc. vicepirm.

keis Amerikos 'gyvenimo būdą 
pagal savo socialistines doktri
nas. Jei malda mokyklose už- 
draudžiama, jei jūs esate pri
verčiami vežti vaikus į mokyk
las, tarias jums nurodo, tai 
ateis diena, tad valdžia nusta
tys, kokį darbą dirbti ir ta', 
ir kur gyventi.

Demokratų valdžia, kairiųjų 
liberalų - vadovaujama, atvedė 
pasaulį į akigatvį. Dabar pačiai 
Amerikai grasina komunizmas 
iš vidaus.

KomunitoN* ir tik komunca- 
mas įpra Jbnarikoa ir Lietuva*

Negalėdami aplankyti Mari- gaudesys, o pačioj šventovėj 
jos Aušros Vartuose, Pažaisly, juos pasveikino šventovės rekj> 
Stiuvoj ar tokioj kitoj 85 Ma
rijos šventovių Lietuvoj, Be
laisvių ir Tremtinių Globėjos 
šventės proga nuvyto į netoli
mą Marijos Krikščionių -Pagal - 
bos šventovę melstis už Lietu
vos išlaisvinimą iš komunizmo 
vergijos ir Marijai paaukoti 
naujus mokslo metus.

Nedidelė, bet graži Marijos 
Krikščionių Pagalbos švento
vė stovi ant Don Bosco gimti
nės kalvutės. Pastatyta ji 1915 
metais viso pasaulio jaunimo 
aukomis didžiojo Auklėtojo gi
mimo šimtmečiui paminėti. Yra 
ženklų, kad ir Lietuvos jauni
mas (nors pirmojo didžiojo ka
ro sūkury) neatsiliko. Iš taiko 
pusės, pastogėj, visą pastatą 
juosia juosta su prie švento
vės statymo prisidėjusių tautų 
herbais. Dešiniajam sparne gra
žiai švyti ir dar jungtinių Lie
tuvos-Lenkijos valstybių her - 
bas: Lietuvos vytis sukryžiuo
tas su lenkiškuoju ereliu.

Išsirikiavę, vėliavom ir plaka
tais nešini, jaunieji maldinin
kai kopė kalvon, giedodami ge
gužinę “Sveika Marija”.

Kadangi šiaurinės Italijos 
dienraštis ‘ T/Italia’ ’ šeštadie-

Lietuvių literatūros skyriaus
— dr. Rimvydą šilbajorį (Ohio 
State University) ir dr. Bronių 
Vaškelį (Lafayette College, Eas- 
ton, Pa.);

Lietuvos istorijos skyriaus— 
kun. dr. Viktorą Gidžiūną (Bro- 
klyn, N.Y.), dr. Vandą Daugir
daitę Sruogienę (Aurora CoUe- 
ge, IH.) ir Praną Pauliukonį 
fWorcester, Mass.);

Lietuvių tautotyros skyrius
— dr. Povilą Rėklaitį (Herder 
Institut, Marburg - Lahn), lic. 
Juozą Lingį (Stockholme) ir An
taną Mažiulį;

Lietuvių išeivijos istorijos 
skyriaus — prel. dr. Juozą Kon
čių ir dr. Aleksandrą Račkų;

Lietuvių spaudos istorijos ir 
bibliografijas skyriaus —- kuo. 
mag. Povilą Dilį (Univ. of Chi- 
cago Library).

Dabar Lituanistikos Institu
tas turi 50 tikrųjų narių.

(atkelta iš 3 psl.)

į Vokietiją, siųsdamas žmones 
per kun. J. Grigaitį Vertimuo
se ir per savo brolį kun. Anta
ną Petraitį Eržvilke. Pro Verti
mus buvo pervestas kun. J. 
Prunskis. pro Eržvilką kun. My
kolas Kirkilas ir kun. Myko
las Stanys. Pas kun. Petraitį 
Kupčiūnas sutikęs iš Vokieti
jos parvykusį Kalakauską, sie
kusį sumegsti ryšius su karinin
kais. Kupčiūnas tam reikalui re
komendavęs pulk. J. Petraitį, 
kuris buvo iškviestas į Kauną 
1940. 10.24. Pats Kupčiūnas 
•buvo suimtas spalio 29.

arešto meto Zarasų vikaras. Pa
rodymas 1940.10.29. Kun. De- 
mikio Rudaminoje padedamas, 
perėjo sieną 1940 liepos mėn. 
prie Seinų. Vokiečiai grąžino 
atgal, reikalaudami Šnipinėti. 
Grįžęs kilnojosi. Parodyme pa
sakojo, kad Kupčiūnas su kun. 

Petraičiu padėję sieną pereiti 
kun. Kirkilui ir kun. Stoniui. 
Spalio 28 jis taip pat buvo at
vykęs pas Kupčiūną, kad jam 
padėtų pereiti sieną. Bet ryto
jaus dieną Kupčiūnas buvo su
imtas.

Jonas Petruitis, pulkininkas. 
Parodymas 1940.12.24. Pasako
jo, kaip jis buvo atvykusios 
Kupčiūno žmonos iškviestas iŠ 
Alytaus į Kauną Dalyvavo pas 
kun. Petraitį pasitarime, kuria
me buvo atvykęs “ateitininkas” 
(Kalakauskas) ir kuriam vado
vavo Kupčiūnas. Petruitis suti
kęs dalyvauti “kontrevoliucinė- 
je organizacijoje” ir apie tai 
pasakęs pulk. Vėbrai. Tas “man 
patarė nesusirišti su jais, nes 
jis nekenčia vokiečių”. Petrui- 
tis buvo nuvykęs į Vilnių, bet 
netekę susisiekti nei su gen. 
Pundzevičium ne su kitais. Kup
čiūnui nieko negalėjęs parvež
ti.

(Bus daugiau)
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mu šokių mokytajam? j 
lių vadovams papuošti 
zuoia kursus ateinančia 
vasaros pradžioje. Tautinių še- J* 
tau rateliu vadovų kursai Chi- ~ 
cagos apygardos ribose prieš 
šešerius metus buvo pravesti ir 
davė labai gerų rezultatų. Jų 
programą buvo parengę ir kur
sus pravedė Tautinių šokių In
stituto nariai. Ateinančių metų 
kursai bus taftom! JAV ir Ka
nados ir organizuojami abiejų 
kraštų LB valdybų susitarimu. 
Kursų vieta ir laikas bus pra
nešta vėliau.

Mečys Šimkus, JAV Lietuvių 
Bendruomenės centro valdybos 
iždininkas, tvarko visus cent
ro valdybos finansinius reika
lus. M. Šimkaus adresas: Me

'i išlaftp ir perkėlimu rūpina
si JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba.

Tėvai Jėzuitai, priimdami ar
chyvų j savo patalpas, ęptaįė 
sunkią patalpų ištaftynso finan
sinę naštą nuo centro valdy

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų jdtataB taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkomo roservadjas Ir Irt. Smulkesniems Informacijoms raly 
idte/NramNnjrit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui į R. Europa

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

tu

Kadangi archyvo išlaikymas 
pareftalauja tam tikrų išbridų, 
tad visuomenės parama ir to
liau būtinai reikalinga.' Aukas 
prašoma siųsti centro valdybos 
iždininkui: Mečys Statkus, 4224 
So. Maplewood Avė., Chicago 
32, DBnois. Pasaulio Lietuvių 
archyvą nuo pat jo* įsisieigimo 
pradžios tvarko Vincentas Liu
lančius. KJL

BROCKTONO BALFO SKYRIUS
rius kartu su Brocktono lietu
vių Taryba, talkininkaujant šv. 
Kazimiero parapijos klebonui 
kun. Feliksiri Narbutui, surin
ko 62 doL Vokietijoj esančiai 
Vasario 16 gimnazijai. Tie pi
nigai vietoje, dalyvaujant Bal
fo Centro Reikalų vedėjui kun. 
Longinui Jankui, buvo Įteikti

72 Balfo skyriaus valdy
ba, siekdama glaudesnio ben
dradarbiavimo su nariais, nuta
rė leisti neperiodinį informaci
nį biuletenį.

Pirmas toks informacinis biu
letenis jau išleistas.

Balfo skyriaus veikla kon
centruojasi pinigų ir rūbų bei 
avalynės taikiniu ir per Balfo 
centrą jų prisiuntimu į Lietu
vą, Sibirą ir kitur gyvenan
tiems šalpos reikalingiems lie
tuviams.

Gegužės mėn. skyriaus valdy
ba suruošė pobūvį ir kurio gau
ta gryno pelno 280 dolerių.

Birželio mėnesį 72 Balfo sky-

nazijps direktoriui kun. . B. 
Liubinui, kuris šv. Kazimiero 
parapijos salėje darė praneši
mą.

Balfo Centrui išviso šiais me
tais įteikta 350 dol.

Šiuo metu yra vykdomas dra
bužių ir avalynės teikimas, ku-

Brocktono Co-Ordtaator; LL Governor Francis X. Betlotti, kandidatas į gubernatorius; Joseph W. 
Cąsper, J r, susipažinimo vakaro vedėjas. Susipaži nimas su kandidatu ir jo žmona bus spalio 29 d.

SOUTH BOSTON LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS IR DORCHESTERIO AMERIKOS 

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS INDORSAVO KANDIDATĄ., LT. GUBERNATORIŲ

FRANCIS X. BELLOTTl Į GUBERNATORIUS.

Cosmos Parcels Express Corp.
Paskubina siuntinį draugams ir giminėms į bet kurią SSSR dalį

. Ucensed by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei ner- 
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamu siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo 
karnų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• BUFFALO 6. N.Y. — 332 Fillmore Avenue ................. TL 6-2674
• CHICAGO 22. III. — 2222 W. Chicago Avenue...... .. BR 8-6966
• NEW YORK 3. N.Y. — 39 - 2nd Avenue ,................... Al 4-5456
• NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street ..............  CH 3-2583
• BOSTON 18. Mass. — 271 Shawmut Avenue............ Ll 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway ........ Tel. 268-0068
• DETROIT. Mich. — 730 Michigan Avenue ................... VI 1-5355
• GRANO RAPIOS. Mich. — 636-38 Bridge St„ N.W. GL 8-2256
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue............... EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ................. &•
• ATHOL. Mass. — 61 Mt. Pleasant Street..................... CH
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............. WA
• CLEVELANO IX Ohio — 904 Literary Road ........... TO
• HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av, Tel. 233 8030.246 0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............. TO 7-1575
• IRVINGTON 11, NJ. — 762 Springfieid Avė............... ES 2-4685
• YpUNGSTOWN X Ohio — 2' Fifth Avenue ............... R« 3-0440
• YONKER& N.Y. — 555 Nepperhan Avė........................ GR 6-2781
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. AN 1-2994
• LAK^WOOD. NJ. — 126 - 4th Street ........... ...................
• NEWARK 3. N.J. — 428 Soringfield Avenue
• NEW HAVEN. Conn. — 509 Conųress Avė. ...
• PATERSON 1, NJ. — 99 Main Street ...........
• PASSAIC. NJ. — 176 Market Street.............
• PHILAOELPHIA 2X Pa- — 525 W. Girard Avė........ PO
• PITT8BURGH X*Pa. — 1307 E. Carson Stree} .......  HU
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........ Fl

; • WATERBURY, Conn. — 6 John Street ...................... PL
• WORCESTER, Mas*. — 174 Millbury Street ............ &W

'^ąssasaaassasiinn 1 ■■ ...i.'m • • r-;, 'i. v-—

5-8808 
9-6245 
5-2737 
1-1068

FO 3-856O 
Bl 3-1797 
LO 2-1446 
MU 4-4610 
C R 2-6387

5- 530? 
1-2750
6- 1571 
6-6/66 
8-2868

ris tęsis iki gruodžio 15,
, Bet už vis lagiausia vąldybos 
dėinėsys yra nukreiptos į lap
kričio‘7. Tos dienos ? vai. 30 
«nūL Sandaros Salėje, 30 Inter
vale St. Brocktone įvyksta po- 
būvis-vakarienė su menine da
limi ir laimėjimais.

Bilietai jau yrą platinami per 
valdybos nariais ir kitus platin
tojus. Laukiamas gausus Brock
tono ir apylinkių lietuvių daly
vavimas, nes gautas pelnas bus 
naudojamas tiktai šalpos reika
lams.

Dabartinę Brocktono 72 sky

riaus valdybą sudaro ; pirm. E. 
Bliudnikas, vicepirm. J. činčys, 
ižd. A Eikinas, sekretorius J. 
Kučinas, valdybos nariai J. 
Dabrega, J Šablevičius ir J. 
Suopis. Valdybos garbės narys 
kun. Mykolas Vembrė. J.K.

Adolfo SCHRAGERIO

PERRINKIME KEATING

DIDIEJI KEATING DARBAI

ŠEN. KENNETH B. KEATING yra gimęs ir visą laiką gy
vena New Yorko valstijoje. Jis 18 metą tarnavo New Yorko 
gyventojam būdamas Atstovą Rūmuose ir paskutinius še
šerius metus Senate. Visi pripažįsta, kad yra sumanus įsta
tymam ruošti, nepaprastai drąsus ir gabus. Jis yra garbes 

narys Amerikos Italą Imigrantą Organizacijos ir Europos 
Pavergtą Tautą Komiteto. Vedęs, turi dukterį ir du vai
kaičius.

Patyręs, Drąsus, Savarankiškas

Senate rėmė reikalavimą, kad būtų sumažinta 
pagalba tokiem diktatoriam, kaip Nasser ii Su
kamo, nes jie — agresoriai. Taip pat Senatorius 
Visada reikalavo ariežtumo prieš komunizmą 
KENNETH B. KEATING parėmė Pavergtų Tautų 
Savaitės įvedimo rezoliuciją.
IMIGRACIJA:
Imigrantų skaičių iš Lietuvos reikalavo pakelti 
2000 daugiau metam. Reikalavo, kad šeimos ne
būtų skiriamos, ką leido McCarran-Walter Act. 
Šen. KENNETH B. KEATING 1952 balsavo prieš 
šeimų išskyrimą.

MOKESČIAI. APDRAUDA. SVEIKATA
Senate rėmė mokesčiu (taksų) mažinimą net ir 
tokiom dalykam, kurie laikomi prabanga (ezcise 
taxes). Reikalavo praplėsti Sočiai Security ap- 
draudą. Šen. KENNETH B. KEATING taip pat pa
sisakė už senesnio amžiaus asmenų aprūpinimą 
mediciniška pagalba (Medical Care).

Nurodė į pavojų Amerikos gyventojam įspėda
mas, kad Sovietų Rusiją rengia Kuboje karines 
savo bazes. Šen. KENNETH B. KEATING taip pat 
kėlė aikštėn, kad Sovietų Rusija ten rengia židi
nius raketom, nukreiptom prieš JAV. Jo teigimai 
pasitvirtino.

“Jungtinės Amerikos Valstybės turėtų nuolat palaikyti ir stiprinti laisvojo pasaulio tautų įsitikinimą, kad mūsų laisvė 
y ra\ sujungta su pavergtom tautom už geležinės sienos. Mes privalome užtikrinti, kad tų kraštų interesai nebūtų kam 
nors paaukoti, ir spausti, kad už geležinės sienos pasibaigtų represija ir religinė diskriminacija.”

z ■ z ' Šen. Kenneth B. Keating

Balsuokite lapkričio 3 už Šen. Keating — Eilėje 2 A

KEATING FOR ŠENATOR COMMITTEE,

Baltimorės žinios
Vincas ir Veronika Čaplins- 

kai minėjo auksinį vedybinio 
gyvenimo jubiliejų sekmadienį,- 
spalio 25. Padėkos mišias atlai
kė klebenąs prel. L Mendelis. 
Jie per ilgus metus priklausė 
parapijos of^anizacijdrn^ šelpė 
parapiją ir užaugino gražią šei
mą. Po mišių lietuvių svetainė
je vaikai giminės ir draugai su
kėlė puikias vaišes.

Robertas šilanskis šv. Alfon
so parapijos C.Y.O veikėjas bu
vo išrinktas arkivyskupijos va
karienės dalies ‘karalium. Garbė 
parapijai, garbė lietuviams.

Parapijoj suaugusięjy klu
bas, kuris per ištisus metus be
veik kiekvieną mėnesį rengė 
pa?ilin'ksminimus, spalio 31 vėl 
kviečia į kaukių balių. Įdomiau
si apsirengimai bus premijuo
jami.

Parapijinė metinė vakarienė 
Įvyks lapkričio 8, 5 vaL p. p. 
Tai suteiks progą susitikti su 
retai matomais pažįstamais. 
Gros J. Lekevičiaus orkestras. 
Bilietai gaunami prie įėjimo. 
Pračom visus gausiai dalyvauti.

Lietuviu svetainės auksinis 
jubiliejus prasidės koncertu 
lapkričio 14, 7:30 vai. p. p., 
Programą išpildys Rūtos an
samblis ir solistai diriguojami 
Algirdo Kačanausko. Veiks bu
fetas ir baras, įėjimas 2 dol., 
studentams 1 dol. Sekmadienį, 
lapkričio 5, 8:30 bus atlaiky
tos mišios už šios bendrovės 
narius. Lapkričio 21 didžioje 
salėje įvyks šio jubiliejaus bai
giamasis pokylis. Pradžia 7:30 
vakare, šokiams gros J. Leke
vičiaus orkestras, Įėjimas 5 dol.

Rengimo komitetą sudaro Ba
lys Brazauskas, Morkus Šimkus, 
Jonas Stefūra, Jonas Kairys, 
Jonas Kazlauskas, Bernardas 
Karpavičius, Kazys Sadauskas, 
Adėlė Grybienė, Marytė Mata- 
lienė ir Albertas Juškus. Jie au
kojasi šio pobūvio pasisekimui, 
nesigailėdami nei 
nei energijos.

Vienintelis atstovas Amerikoje iių vokiškų

336 East 86th St_ N. Y. C.
Tarp 2-os Ir 1-os Avenue • TR 9-0400 
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro

Siųskite į Lietuvę ir SSSR '
DOVANŲ SIUNTINIUS

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

S. BECKENSTEI1H, Ine. i |

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY. N-Y. C. 

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

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINtS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams Ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos. spalvotos, tavoms užtiesalai, vilnonės skarai ir

SUPERIOR PIF.CE GOODS CORP. |
200 Orduird St. T«LAL4-83I9 N.w York 2, N. Y. |

■ i umiivii i ri—ii 'iv imrini m

nuovargio

ja. Priimtina ir vedusiųjų pora. 
Kreiptis: Franciscan Fathers, 
Greene, Maine — Tel. 946- 
5511.

WEISS & KATZ, INC
ir ORCHARD ST.. N. Y. C. Tel. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS* PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir motenį eilutėm, spsMrustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kautos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.



MEI TING RESTAURANT

DISPUAY

JUOZO k IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE

Telefonas: VIrginia 3-3544

RESTAURANTS

VYTAUTAS

CHRISTMAS CARDS

GLOBĖ PAR

SCHALLER&WEBE
Norite geros meniškos fotografijos

6 didžiules KRAUTUVĖS 6

Viši kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įpttikin-

leškok firmos, kuri šios srities biznyje jau veikia virš 
30 metų. Ieškok ir rasi:

1. Nutark, ar nori siųsti siuntinį iš čia, ar užsakyti, kaip 
automobilį, motociklą, siuvamą mašiną, televizijos apa
ratą, arba užsakyti maisto siuntinį

Chinese Garden Restaurant Hillside 
-Gunhill arės serving hmcheon, din- 
ners, supper. Authentic Cantonese 
cuisine, newiy decorated, air-condi- 
tioned. SpeciaI attention to religi- 
ous groups, societies, dubs, parties. 
Mr.^Chin your host; near Post Road 
Thėater, free'parkingi outgoing or- 
ders accepted by pilone, call OL 5- 
0281. 3483 Boston Rd., Bronx, N. Y.

(pavfooės) įvyk* Ctaeągąjapar 

liifočiraii vtoų tebūta tataitat 
šachmatininkai. P-bių vadovas 
V. Karpuška, 3622 W. 71st St. 
Chicago, HL 60629. P-bės pra
dedamos penktadienį, lapkričio 
27 d., tačiau jei iš rągįstracb 
jra Otyta. lt <) praNfota 
kad tauuNltoktoi rattaiyrac^i.

Pagrindinė įstaiga: 716 WALNUT ST.
PHILADELPHIA, PA. 19106 
TfeL. WA 5-3455

YOUR OLD FUB &0AT 
Hade tato Latsot i^de 

Ctpe or Stoh w*tb B^Bg
attter«9B.

Fur OasUsepertMt rsstyied 
at th» tevast pctsss 

Coli 0R b- fote

; Boston Sunday Globė, spa
lių 25 d. rašo apie Alės Key- 
es ir Gediminą Šveikauską, pa
sidalinusius <pirmą vietą, titulą 
ir prižą, didžiojo Bostono p- 
bėse. Rašo apie Bostono lietu
vių dovaną (tall burnished tro- 
phy), kuri paskirta vieton pfr- 
mosios nukeliavusios pas John 
Gurdo. Mini Kazį Merkį, kuris 
naujai paskelbtame Postai 
Chess ratingse įvardintas tre-

Outstanding Buy —
Christmae Greeting Garės

Boxed AsBortments Solid Packs A 
Bulk Closeouts at very iow prices. 
Case lots only. No samplės please.

CASNER A SOMER
622 Broadvay — Call AL 4-7850.

MUM WAtm|B — WILL TRAIN 
TO NORK Ag (BNRATORS 

mi Bmmier* «mI 6Mm

OYSTER BAY RESTAURANT 
Pietfis - Vakarienė - Kokteliai 

Banketo stalo specialistai. Nuo 25 
iki 500 žmonių. Spalio - lapkričio - 
gruodžio rezervacijoms skambinti 
banketo bedėjui: LH 5-8402.

31-01 Broadway, Astoria, L. L

ŠNmNąN Stav rašydamas 
apie tynė Kalto lamėtejaa Qw- 
bee© prevfeajes p4ms, paūrė- 
šia, kad tatya įgavę tetoę daly* 
vauti kjty metų Karatai užda
rose p-bėse, Vaneeuvery, tarp 
dešimties geriausių Kanados 
žaidikų.

savo draugams į U. S. S. R., 
pasirink saugiausią kelią: —

M 16 d. KUsty nnplštypiM 
skiriamo* atskirai dovanas. Dn 
1uma> tašo mnrav&a^anda ramtavrairara iyvw wb naEvypo.
Numatyt* labtatajam* padeng
ti kataras ištoitai. Ptaų rag*» 
Nttygį akžriMMi rimbotaė tta* 
.taras doram (iš juode 
M trata B Uotam pnt. I 
KraAenr kūrinys) 1961 m. bū- 
mėje Pradas Tautvaifas. Kita 
parekuflMji taraną — tarira- 
atam jauniui — drAtyNaavy- 
Naj 16R m. iatataje A. Imna-

WAKEFIELD TERRACE 
Under the personai supervision of 
Al OarguBo, Mgr. ConapMe eator- 
ing Service — Chitšs, Socžeties, Re- 
ligious Groups. Two new BaDrooms 
for Weddk^s - Banąuets - Parties. 
CaB FA 4-7733; 692 Kast 241st St. 
(cor. White Plains Rd.), Brome, NY

at it* very best 
Wines and Uųuors 

Facilities for anaaU private Parties 
Memfeer* of DltoerS* Chib 

For reaervations call HA 3-5937

SiPĄBRlNlp VARPO KEPYKLA
Šilver Bell Baking Co. • 

Lietuviam ir europietiška duona ir pyragai 
Šventėms vestuvėms bei pokyliams tortai

REPUBUC Uąaor Store, Ine
I I. N. V.

windows our specialty, screens and 
venetians. “Bear nay ptie^’—Free 
estimates. The' very best - for leafc 
Call: OL 5-5195.

WORLD WIOE AUTO SERVICE 
Seventh Avė., Cor. 65th Street 

. .Bay Ridfee, Brooklyn 
“Winterize” your car now! With 
Mobil produets. Very moderato' 
chaiges, vrork guaranteed. Pick-up 
and dėlivery, Road servie*. Forei&t 
car specialists. Call SM 5-9751

SKLYPAI aukšto), sausoj vietoj ui gkty
Tarp New Sunrise Hwy Ert. ir <eek - JtlVVHraS ItaUMU 
Arti įvairių darboviečių. NepardnotaM* vfOMę BW WM*ra g 
namų, kur nėra etektros ar gaze. aSf ŠUbraS gddH&lB dMį 
gudrūs investuotojai tai gerai tins. raM* • radus MS taMNI I 
kainavo 399. dabar 35666. Sunku tat teSfĮtkVifOįtį

WIL8ON FLOOR WAXING CO.
123 W. 142 Street, N. Y. C. 

GENERAL HOUSB CLEANING 
ReasomMe Kates 

Very RdiaNe - 
Fast — Prompt Service
------- Call AO 4-1395 -------

Kuomet galvoji apie 
siuntimą dovanų

Vakaras mutydilOT UMcynMd

JAV LB Undrae Apylinkės 
valdyba, susitarusi mi Metuvių 
šeštadieninės mekytam tėvų 
komitetu, ruošia lapkričio 7 d. 
7j30 vri. vakare Ltotarių Lais- 
raa M» saNje, MA Mitchell 
Avė., f tartim n, IHtamratacarį su 
Halramta nMaiA* lintaMn* v«-
kariade ir takto*. Mtoto kai
na S daL Vtoae peiMS skiria
mas detavjų lašt irakyfclos iš- 
toftynnd. .

Pragramaje Mitft? dalyvauti 
plačiai parityradM Amerfeos 
rytinėse valstybėse jauna talen
tinga daininmkė Irena Staitaū- 
naitė ir jos tėvelis muzikas 
Juozas Stankūnas linksmąją 
programos dalį ityddys kuple
tais bei feljetonais V. Tursa ir 
V. Sabaliauskas.

Visus T indėno ir apylinkės 
lietuvius kviečia gausiai daly
vauti ir tuomi paremti mūsų 
priaugančio jaimimo tarpe Be- 
tuvybės išlaikymą. V. T.

Resonable Prices

REX RESTAURANT 
147 East SOth Street — TE 8-9739

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tųvuėai pietūs. Firmos rūšies Be- 
teviSkas maistas prieinama katam.

1883 MADI8ON 8TREET 
BROOKLYN 27, N. Y. .

; VnOgfflyOOClj

PRANAS BRUČAS, savininkas
WOODHAVEN 21, K Y. 

6-9519 ______
M Bt EHOM BOBCVUM

Rezervinė priešžaismyje pir
mą kėtmį net kradė laimėti, 
deja antrame kėlinyje neUfaA 
kė, ir gavusi tris įvarčius pra
laimėjo 0:3 (0^>). Mažučiai tak 
dė šeštadieni, ir vėl baigė 0A 
šį kartą pirmenybių rungtynė
se prieš Minerva-Pfaelzer. I

Ateinantį savaitgalį mūsų abi 
seniorų kmnandos pirmenybių 
rungtynių neturi, žaidžia tik 
mažučiai šeštadienį 2:30 vaL 
pirmenybių rungtynes prieš sti
prius New Yorko ukrainiečius. 
Sekančias pirmenybių rungty
nes pirmoji ir rezervmė koman
dos žaidžia lapkričio 8 d., Stam- 
forde, Oran. AHetas.

Benitą nešara^enį pčrmojį 
futbolo kooaanda, ž*wWhtvi pas 
bavarus, baigė rungtynes 
mis 22 ir pehė vjeną ^mne- 
nybių tašką. Rrietatatyte $ 
kartą nebuvo toks stiprus, kaip 
ušpereitą savaitę, iftaiijiįrąi šio
se rungtynėse berato galėjo ar 
net turėjo laimėti. Neišnaudo
tas 11 m. baudinys, o, ypač 
antnune kdmyje, praleista ei
lė gerų progų. Priešininkas tuo 
tarpu išnaudojo 11 m. baudinį 
ir pirmą ketinį net vedė 2:1. 
LAK šį kartą žaidė sekančios 
sudėties: Jankauskas; Varnius, 
Remėza I; Malinauskas, Remė- 
za H, Kalina; Trampas (Genna- 
ro), Budraitis, Bianchi, Masso, 
Budreokas. Bandytas naujoje 
pozicijoje, Malinauskas pasiro
dė patenkinamai. Stiprūs Remė
za i ir Vainius. Kalina padarė 
bereikalinga 11 m. baudinį,

AfidnmtanM gyvybte, namų, automobllų, baldų ir k. Namu 
vtnm*, apdraudea, Incctne Tax užpildymas. Mutual Fund* — Pinigų 

tnvaatacijoa..

( taMNtaB M • flti • vaL; BeMadimiai* Iki 6 vąl popiet 

IM9 Jametoa Ara. VMhavmi 21, N. Y. • T*L VI 74477

(taĮt>ng 0B4rti jrairirasie* rūšies amerikiečių ir importe- 
ty grafom - • • OidiŪMtsias pasirinkimas degtinės ir vyno.

RICHMOND HILL N. Y.

2. Naudokis patarnavimu patikimos firmos, turinčios ge
riausią reputaciją

3. įsitikink, kad toji firma samdo patyrusius tarnautojus 
jūsų užsakymam tvarkyti

4. Patikrink, ar toji firma yra oficialiai įgaliota
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LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDI
NIUI STATYTI NEW YORKE 
AUKOJO:

Aloyzas Balsys, New York, 
N.Y., — 100 dol.

Antanas A. Bobelis, Massape- 
qua Park, N.Y. — 100 dol.

Stasė Ruokienė, Ozone Park 
N.Y., 100 dol. įrašo savo miru
sį vyrą Joną.

Ona Stapniūnas, Richmond 
Kili, N.Y. , 100 dol.

E. Vaišnoraitė, Brooklyn, N. 
Y. 100 dol. įrašo mirusius savo 
tėvus: Silvestrą ir Teklę Vaiš
norus.

Vanda Zelenienė, Ozone Pk. 
'N.Y. 200 dol. įrašo savo 
a.a. Stasį Geštautą,

Jonas Žukas. Brooklyn, 
10 dolerių.

Kad greičiau galėtume 
vendinti užsimotus planus,
siems aukojusiems maloni pa
dėka, gi kitus visus kviečiame 
siųsti aukas: Building Fund, 
Franciscan Mcnastery, 6 8 0 
Bushwick Avė., Brooklyn, N, 
Y. 11221.

S. Sužiedėlis, Darbininko vy
riausias redaktorius, jau dvi sa
vaitės yra išvykęs į Brocktoną 
pas savo šeimą pailsėti ir patai
syti sveikatos.

Antanas Varnas, New Yorko 
valstybės demokratų atstovas, 
gavo asmenišką laišką iš prezi
dento Johnsono. Laiške dėko
jama už darbus demokratų nau
dai.

brolį

!3Y- 
vi-

L.M.A. New Yorko Klubo vi
suotinas narių susirinkimas i- 
vyks lapkričio 4 d. 7:30 v.v. E. 
Butkienės namuose, 87-29 96th 
St., Woodhaven 21, N.Y. Be 
einamųjų reikalų bus rodo
mas filmas “The art of french 
cooking’’. Minėta vieta pasie
kiama važiuojant Jamaica li
nijos traukiniu iki Woodhaven 
Blvd. stoties, arba Jamaica lini
jos autobusu iki 96 gatvės. Vi
sos narės kviečiamos dalyvauti.

Brooklyno pranciškonų vie
nuolyne metinės rekolekcijos 
prasidės lapkričio 8 ir tęsis vi
są savaitę. Rekolekcijoms vado
vaus marijonas Tėv. P. Bra
zis, M.I.C., iš Romos.

Loreta ir Jokūbas Stukai per
sikėlė į nuosavus namus. Nau
jas jų adresas: 1016 Schleifer 
Rd„ Hillside. N.J. 07205; Tel. 
(201) 289-6878.

KUN. DR. A. PASKŲS, skaitės 
paskaitą Kristaus Karaliaus šven
tėje Apreiškia.o parapijos salėje 
spalio 25. Nuotr. P. Ąžuolo

PADĖKA
Prel. L. Mendelis, šv. Alfon

so parapijos Baltimorėje kle
bonas, Darbininko laikraščio 
50 metų sukakties proga Dar
bininkui paaukojo 50 dol.

M. Manomaitis iš Bostono pa
aukojo 20 dol.

Darbininko administracija 
nuoširdžiai dėkoja

JAUNIMO organizacijų vėliavos prie Apreiškimo parapijos bažnyčios Kristaus Karaliaus šventėje. Nuotr. P. 
Ąžuolo.

Amerikos partijos užsienio 
politikoje: 1. Ar Amerikos už
sienių politika bipartizaninė, 
t.y. abiejų partijų ta pati? Jei 
taip, tai kuriais klausimais, iei 
ne — kuriais išsiskiria? 2. 
kio
santykių

Ko- 
nusistatymo partijos dėl 

su Sovietų S-ga, sa
telitais ir kitais kom. režimais?
3. Dėl santykių su pavergtąja 
Europa ir Lietuva specialiai? 
Dėl santykių su sąjungininkais.
4. Kas partijų nusistatymą 
užsienių klausimais labiausiai 
lemia?

Tuos klausimus svarstys kal
bėtojai: prel. J. Balkūnas, Alg. 
Gureckas, dr. J. Kazickas, dr. 
Br. Nemickas. Tarp liudytojų 
bus J. Audėnas.

Diskusijos lapkričio 1 d. 4 
vai. Apreiškimo parapijos salė
je. Įėjimas laisvas. Rengia L.F. 
Bičiuliai.

Tėv. Gediminas Jočys, susir
gus vyr. red. S. Sužiedėliui, lai
kinai talkina redakcijoje.

Great Neck, N.Y. Reikalinga 
moteris namų ruošos darbams: 
nuo pirmadienio iki penktadie
nio tik po pusę dienos. Geras 
atlyginimas. Dėl informacijų 
skambinti vakarais 516 HU 
7-4596.

WAGNER THEATER
Kasa atidara Penktadieniais 6 vai. p p. 

šeštadieniais iki filntos pabaigos: 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienį, spalio 30 d. — iki 
Trečiadienio, lapkričio 4, 1964 

Puiki operetė filmoje —

“HOCHZEITSN ACHT
IM PARADIES”

M. Rokk. P. Alexander, W. Haas 
Priedinė filmą:

“Ein Herz kehrt heim”
Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

ir Brooklyno teisių 
advokatas, dirbęs į- 
teismuose. tarnavęs 
kariuomenėje prieš

F. William Guma kandida
tuoja į Civil Court teisėjus 
Queens County. Jis yra respub
likonas. Gimęs 1911 Maspethe, 
dabar gyvena Flushing, Queens 
County, baigęs Fordhamo uni
versitetą 
mokyklą, 
vairiuose 
Amerikos
antrąjį karą, dalyvavęs antra
jam pasauliniame kare nuo 
1941-45. buvo karo ministeri
jos saugumo skyriaus tarnauto
jas. tarnavo pakrančių ir lauko 
artilerijos daliniuose. Viešuo
se tarnybose ėjo įvairias parei
gas New Yorko mieste ir New 
Yorko valstybėje, dalyvauja vi
sokiausiose draugijose, klubuo
se.

Ella Abrolat, Darbininko 
skaitytoja, drauge su savo vyrų 
Gustov šiomis dienomis grįžo 
iš kelionės po West Indies sa
las, kuriose kartu su savo mar
čia Agnės Katelus ir vyro duk

ra Alice Berry išbuvo pora sa
vaičių. Buvo išvykę su Holland 
American Line laivu Nieuw 
Amsterdam. Nuotraukoje — 
kapitonas S M. Snelleman. El
la ir Gustov Abrolat.

KRISTAUS KARALIAUS šventėje jaunimas atlieka programą. Nuotr. P. 
Ąžuolo.

Prisimins poetą. Spalio 31 d.
9 vai. ryto šv. Petro parapijos 
bažnyčioje bus aukojamos mi
šios už a.a. poeto Fausto Kiršos 
vėlę. Mišias aukos pranciškonų 
provincijolas Tėv. L.
kus, O.F.M.

Šv. Petro parapijos 
ganizacijos orkestras 
22 d. parapijos salėje po baž
nyčia ruošia bazarą, kurio vi
sas pelnas skiriamas orkestro 
palaikymui. Bazaro rengėjų ko
miteto pasitarimas kviečiamas 
lapkričio 5 d. 7 vai. vak. para
pinėje mokykloje prie bažny
čios.

Vargonininku pasitarimas. Į- 
vedus į bažnytines apeigas gim
tosios kalbos vartojimą, susidu
riama su naujais reikalavimais. 
Pasitarimo reikalu spalio 31 d. 
7 v.v. šv. Petro parapijos kle
bonijoje kviečiamas Bostono 
arkivyskupijos lietu vių para
pijų vargonininkų pasitarimas.

Tėvų marijonu atstovas prie 
Vatikano kun. dr. J. Vaišnora, 
spalio 25-27 lankėsi Bostone. 
Svečias buvo apsistojęs šv. Pet
ro parapijos klebonijoje.

C.Y.O. savaitė. Spalio 25 d. 
9 vai. ryto dalyvavo mišiose ir 
bendrai priėmė komuniją. Po 
pamaldų salėje po bažnyčia įvy
ko susirinkimas ir bendri pus
ryčiai, kuriuose dalyvavo virš 
100 parapijos CYO narių.

So. Bestena Liet. Piliečių 
draugija parėmė Elliot Richard- 
so.no kandidatūrą i Mass. Lt. 
gubenatorius, respublikonų par
tijos kandidatą. Tai gražus pa
vyzdys, kad lietuviai renka sa
vo kandidatus ne pagal partiją, 
bet pagal žmogaus kvalifikaci
jas ir gabumus. Piliečių draugi
jos nariai daugumoje nepriklau
so jokiai partijai, kiti yra de
mokratai ir respublikonai.

(A.E.L.)

Andrie-

CYO or- 
lapkričio

Lietuvių Fondas po vasaros 
atostogų pradeda darbą. Anelė 
ir Juozas Januškevičiai buvo 
pirmieji kurie pasibeldė į Lie
tuvių Fondo duris, paaukoda
mi 200 dol. Januškevičiai lietu
viškus darbus remia ir savo 
darbu ir pinigu. Tai gražus pa
vyzdys Amerikoje gimusių lie
tuvių.

Moterų-Merginų klubas lap
kričio 14 d. parapijos salėje 
prie E. 7-tos gatvės ruošia vie
šą Whist Party.

Stepono Dariaus Amerikos 
lebgiono postas pagerbė Felik
są Zalecką ir Joną Jonaitį, į- 
teikdami jiems po medalį.

Irena Žičkutė, iš Chicagos, il
gesnį laiką pasisvečiavusi pas 
dėdę P. žičkų Bostone, išvyko 
atgal į Chicagą.

Bostono skautininkų ramo
vės sueiga įvyks lapkričio 8 d. 
7:30 V.V. P. Mučinskų bute, E. 
7-th gatvė.

SKALBIMO MAŠINŲ 
(Washing Machines) 

ir 
ŠALDYTUVŲ 
(Refrigerator) 

mechanikas, sąžiningai ir ge
rai atlieka darbus.

JONAS BLAŽEVIČIUS
87-83 97th Street 
Woodhaven, N. Y. 
Skambinti vakarais

VI 7-3195

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPO AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Patikslinimas

K. čerkeliūno rašiniuose apie 
Tokyo olimpinius žaidimus li
ko nemalonių korektūros klai
dų. Darbininko 71 nr. išspaus
dinta, kad Kęstutis Orentas 
5000 m prabėgo per 13.14.0 
— turi būti per 13.54.0; 72 nr.: 
šuolyje į tolį sidabro medalį 
laimėjęs Boston (JAV) nušoko 
8.03 m, bet ne 8,80.

72 nr. vienas iš piešinių vaiz
duoja Kęstutį Orentą, bet 
sumaišytas parašas, nes kalba
ma apie Adolfo Aleksiejūno pa
siekimus 3000 m su kliūtimis. 
Tuo tarpu Orentas bėgo 5000 
m. Atsiprašome.

New Yorko Amerikos Lietu
viu Taryba šaukia metinį susi
rinkimą lapkričio 10 d. 7:30 v. 
v. Atletų klube. 1332 Halsey St. 
Taryba prašo draugijas klubus 
ir kitas organizacijas atsiųsti 
po du atstovus į susirinkimą.

Dr. H. Montvilienė išvyko vi
sai savaitei tarnybos reikalais 
į Kaliforniją — San Francisco 
ir Les Angeles miestus.

L. Katalikių Moterų 5-gos 29 
kuopos susirinkimas bus lapkri
čio 22. sekmadienį, 1 vai. Ap
reiškimo parapijos salėje. Pra
šomos visos narės dalyvauti.

Valdyba.

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS 
a) padeda Investavimų Fondų 
šėrus pirkti, b) sudaro planua 
jaunesniem žmonėm sistemati- 
niai taupyti ir ateičiai kapitalus 
ugdyti, c) stįdaro planus pensi
ninkams, santaupų turintiems, 
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick St., B’klyn. N. "Y. 
11207; tel. TA 7-9518, LA 4-6484

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokyklą. 
Jums už prieinamiausią kainą atliks visokius 
fotografinius darbus.

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

Rinkime

JOHN A. VOLPE
Massachusetts Gubernatoriui

ELLIOT RICHARDSON
Massachusetts Lieut. Gubernatoriui

Norime atkreipti dėmėsi i tuos du kandidatus —

HON. JOHN A. VOLPE

Ji* buvo kilniaširdi* guberna
torių*
Ji* yra sėkminga* kontraktoviu*
Ji* yra visų mylima*
Ji* yra paprasto* kilmės
Jis yra daug pasiekęs prekybo
je ir politikoje
Ji* yra darbininku draugas
Ji* sutaikė darbininkų naudai 
du MTA streiku*
Ji* pakėlė Mas*, minimam už
darbį pirmiau negu JAV val
džia tai padarė
Jis turi Lt. Commander laipsnį 
laivyne

HON. ELLIOT RICHARDSON

Jis yra gabus ir teisingas ad
vokatas
Federalinėje raidžioje VVashing- 
tone užėmė svarbią vietą
Antrame pasauliniam kare pa
sižymėjo ir buvo apdovanotas 
bronziniu žvaigždė* medali", 
taip pat gavo “Purple Heart — 
Oak Leaf Cluster” atžymėjimą 
ir 5 mūšių žvaigždės atsižymė- 
jimo laipsnį
Ji* tarnavo Ik mėnesių užjūry 
ir kartu su kitais daliniais nu
sileido Normandijoj per D-Day.

NAUDINGA TURĖTI VALDŽIOS PAREIGŪNUS 
SĄŽININGUS IR TEISINGUS KAIP PRAEITY 
MASSACHUSETTS VALSTIJOJE KAD BUVO!

Lapkričio 3 balsuokime už

VOLPE ir RICHARDSON
James J. Tvvohig

Dcmoerat
Felix A. Zaleckas 

Indepcndent
Falisa M. Grendal

Republican

Volunteer Headguarters at 33 Washington St., Boston. Mass. 02108

STagg 2-5043

Matthew P. Salias
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned
A. J. B ALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Fomst Parkway Statlon) 
V/OODHAVEN, N. V

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN.
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST, 
Worcester, Mau.

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 naktj 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434


