
Johnsonui prieš akis Europos ir Nato irimas, deG;

VIETNAME: nenori ir Sos vyriausybės

Nud ignoruoti 700 milijo- 
•tybę... Jis žino, kad rū- 
visame pasauly gali pa*

. .,i ii inij’ • syti mūsų paMras ir. gal būt,
kai ką pakuisti mūsų politiko-

— Brasljoji gub. Otrios La* je, mūsų programose ir mūsų 
cerdi pradėjo akcąją už Hrinki- galvojime”.
mą j prezidentas. Didelis kove* TM skatinimas. Ar < Mm*

Pralaimėjusių ir laimėjusiųjų ateitis — 
Kas Goldwaterio vietoj? "Nuosaikusis respublikoniz 
mas" konservafyviztno vietoj? Ar demokratuose stip
rės "kairiųjų liberalu" sparnas? Kurlink Times?
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KONGE: komunis
tai desperacijoje

EISAKU ŠATO, Japonija* nauja*

reikalauti H mūsų drąsos patai-

genfracfją.

Su vadovybe garsiai svarsto
mas ir linijos klausimas. Rock- 
efellerio šalininkai sako, kad 
rinkimus pralaimėjo Goldvvate- 
rio atstovauta * ‘ekstremizmo’ ’

merikos nusistatymas bus pri
imtas. bet kitais metais Ame
rika eisianti i derybas dėl dvie
jų Kinijų buvimo J. Tautose.

SCHROEDERIS, labiausiai 
kritikuojamas Vokietijos mi* 
nrsterrs.

nariai nespaustų Amerikos įsi
leisti į J. Tautas kom. Kini-

mokesčių. Amerika tebereika- ris šelpia atsilikusius kraštus, 
lauja, kad Sovietai sumokėtų Metam Amerika duodavo jam

40 mil., visi kiti nariai 20.
J.T. diplomatai raminasi, kad

Amerika piniginiu argumentu

ra. Rusai pasisako už koegzis
tenciją su Amerika ir apskritai 
Vakarais, kinai pasisako už ko
vą prieš Ameriką.

OLGA IVINSKAJA, dabar paklo
ta it kalijinv* jau akta; nuotrau
koje ji 1900 Pasternako latdotuvt-
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lapkričio 9 nuteistas 18 mėne
sių.

ar vykdyti savo planą su Vo
kietija? De Gaulle padėtis pasi- 
stiprėjusi, kada jis pagerino sa
vo santykius su Maskva.

I žino, kad mes negalime tęsti iki 
» « begalybės bergždžios kovos Ki- 

Mftao- tajai sulaikyti nuo JT ar dip-

bei konservatizmo linija. Pana
šiai Journal American vedama
jame: “Tauta atmetė ekstremiz
mą ir pasisakė už nuosaikumą”, 
“liberalinį nuosaikumą” siūlo 
respublikonam ir N.Y. Times. 
Taigi vienas respublikonam ide
alas — ‘nuosaikusis respubli- 
konizmas” Pats Goldwateris ne
mano, kad “konservatizmo idė
ja” būtų pasmerkta, jeigu už ją 
pasisakė 25 milijonai

D. Lawrence (H. Tribūne) 
konservatizmą taip pat gina. 
Faktai nepatvirtina, kad pralai
mėjo konservatyvieji, kandida
tai ir laimėjo “liberalai”: Kea- 
tingas ir nuosaikus ir libera
las — pralaimėjo; Taftas Ohio 
nuosaikusis — pralaimėjo; Per- 
cy Illinois liberalas — pralai
mėjo; Murphy Kalifornijoj — 
konservatyvusis — laimėjo; 
konservatyvusis demokrat as 
Byrd Virginijoje — perrink
tas. Pagaliau pats Johnsonas 
esąs taip pat konservatyvus. 
Jei H.H.H. ir yra liberalas, tai 
Johnsonas, jį pasirinkdamas, 
buvo paskelbęs, kad H. H. H. 
būdamas viceprezidentas susi
laikys nuo radikalumo ...

J, TAUTOS: Amerikai teks nusileisti?
sesija prą- linkme ragino ir N.Y Tirrfes.

Kokia ta siūloma veikla, ga- 
į Įima daryti išvadą iš tokio pa- 
1 reiškimo vedamajame: “Prezi- 
Į dentas žino, kad mes negali 

me tampytis be galo, kaip tai 
darome Vietname, remdami ki-

Laimėtcįai demokratai neieš
ko atpirkimo ožių. Garsiai kal
ba, kas davė demokratam to
kius laimėjimus. W. Lippmann 
(H .Tribūne) aiškino, kad apie 
Johmoną susitelkė dauguma, 
nes jis laikosi vidurio politi
kos, vengdamas vienos ir ant
ro ekstremizmo. Johnsono va
dovaujama demokratų partija 
virsta vidurio partija.
- JĮįftufii kaffiŠrria/'kad iršidje

rinktis: ar ieš- 
su Prancūzija,

sąrašas. Toks sąrašas reikš
tų kairiojo “liberalų” sparno 
stiprėjimą. Stiprėjimą to spar
no, kuris buvo sudėjęs viltis į 
J. F. Kennedy, bet paskui juo 
nusivylė, kai Kennedy vis stip
riau laikėsi vidurio linijos ir 
nesidavė spaudžiamas į kairįjį 
“ekstremizmą”. Tąs sparnas da
bar tiki sustiprėjęs, nes atėję 
nauji kongresmanai būsią jo 
parama.

N.Y. Times yra daugiau šio 
sparno pusėje, iškeldamas aikš
tėn pavardes asmenų, kurie 
reiškiasi kairiuoju ‘ ‘liberaliz - 
mo” sparnu. Pvz. tuojau pas
kelbė, kad H. H. Humphrey jau 
vyksiąs į Paryžių didžiosios po
litikos daryti (bet iš tikrųjų 
ten siunčiamas tik Bali), mini
mos pavardės asmenų, kuriais 
galėtų būti papildyta vyriausy
bė. Ar jie bus vyriausybėje, ki
tas klausimas, bet jiem sudaro
mas garsas. Tas, pats N. Y. Ti
mes ragina laimėjusius demok
ratus, kad mestų Šalin visokius 
“tuščiažodžiavimus” ir kad im
tųsi “griežtos, konkrečios, pra
smingos veiklos”.

Viename būsiąs Johnsonas, ki
tame R. Kennedy. Victor Rie
šei (Journal American) spėja, 
kad ateinančiuose rinkimuose

Respublikonai pralaimėjo rin
kimus ir ieško kaltininkų. Par
tijos vienas sparnas pasiskubi
no jais garsiai paskelbti vado
vybę — Goldwaterį ir Dean 
Burch. Reikalavo, kad jie pasi
trauktų. Rockefelleris pirmasis 
pasiskardeno tokiu reikalavi
mu... Jam paprieštaravo Nix- 
onas. Jis net apkaltino Rocke- 
fellerį nerėmus partijos kan
didatų ir skaldžius partiją 
Goldwateris esąs teisėtas parti- 

■ jos vadas, ir tegali būti kalba- 
* ma apie susitarimus su juo dėl 
- vadovybės. Kiti pasiskirstė tarp 

Rockefellerio ir Nixono linijos. 
Pats Goldwateris pareiškė, kad 
imsis partiją stiprinti, gynė D. 

' Burch. Pasisakė, kad sausio mė
nesį šauksiąs partijos vadų pa- 

į sitarimą, kuriame bus aptartas 
ir vadovybės klausimas.

į Apie vadus kalbant minimi 
| Nixonas, Scrantonas, Romney, 
I pats Gddwateris. Reikšminga 
i respublikonę gubernatorių ro

dys aktyvaus; bendradarbiavi
mo.

Amerikai t<
koti susiprati

po 
1.2 

mil. dolerių. Tai pirmas toks 
atsitikimas. Paprastai lieka sko
los. Nixonas pareiškė, kad pir
mas toks atsitikimas taip pat 
buvęs, kad individualių auko
tojų būtų tokis skaičius —per 
milijoną, kurie davė 10 dol. ir 
mažiau.

Balsavimo skaičiai dar nevie
nodai įvairių šaltinių skelbiami. 
Pagal N.Y. Times balsavo 68.5 
mil., pagal Time 69,169,0 0 0. 
Tai būtų pagal Time 60 proc.

Lturėjusių. teisę balsuoti.
r "Johnsonas gavo 42,328.350 
» balsų, arba -6L.2 proc., Goldwa-

tens 26,500,000, arba 38.8 pro- partijoJe ^iškiasi du sparnai, 
centų. .

Atstovų Rūmuose demokra- 
tai turės 296 (turėjo 257), res
publikonai turės 139 (178), se- 

. nate demokratai turės 68 (67), 
respublikonai 32 (33). Guberna
torių demokratai turės 33 (34), 
respublikonai 17 (16).

Pelnas iš rinkimų
Respublikonų komitetui 

visos rinkimų kovos liko

— Vatikano bažnytiniame 
susirinkime lapkričio 9 buvo 
svarstomas pareiškimas dėl 
atominių ginklų draudimo. Vie- 
no sprendimo dar nerastą

LENKIJOJE: nuteisė rašytoją JAV pilietį 
išvyko iš Lenkijos prieš karą. 
Jis gyveno 1949-60 Jungtinė
se Valstybėse ir čia gavo pilie
tybę. jis grįžo 1960 į Lenkiją 
ir iškilmingai buvo sūnus su- 
grįžėlis priimtas. Džiūgavimas 
praėjo, kai 1964 kovo mėnesį, 
34 intelektualai įteikė min. pir
mininkui memorandumą su lais 
vių reikalavimais. Tarp tų 34 
buvo ir Wankowicz. Įtampa pa
didėjo, kai birželio 17 rašytojų 
susirinkime Varšuvoje laisvių 
klausimas vėl iškilo. Wan- 
kowicz buvo paruošęs kal
bą, bet jos neteko skaityti, kai 
vyresnioji rašytoja Maria Dam- 
browska paskaitė savo pareiški
mą. Po panašaus rašytojų susi
rinkimo spalio 5 tą pat vadurą 
buvo padaryta pas Wankowicz 
krata, ir jis suimtas. Spalio 26 
pradėtas jo teismas. Kal
tinamas, kad valstybę šmeižian- 1 
čias informacijas buvo persiun
tęs į Vakarus. Mat savo nepa
sakytos 'kalbos tekstą jis buvo j 
pasiuntęs savo dukteriai Wash- , 
ingtone, ir ta jį paskelbė per j 
Laisvosios Europos radiją. Wan- ; 
kowicz yra Amerikos pilietis, j

f . ' ' •♦‘B . •

De Gaulle plaka Vokietiją, kad skaudėtų Amerikai 
ratile siekimas sumenkinti Ame

rikos įtaką Europoje, Anglijos apsitverimas muitais, lenktynes į Maskvą
rinkimų dega du užsienių poli
tikos klausimai: Azijoje-Vietna- 
mas, Europoje — Nato vals
tybės. Vietnamas vis labiau 
gresia tekti komunistam. Nato 
gresia suirti. Iš Vietnamo iš
kviestas informuoti apie padė
tį Amerikos atstovas gen. Tay- 
Icr. I Europą siunčiamas vals
tybės sekretoriaus pav. BaU, o 
valstybės sekret. Rusk kalbėsis 
su Europos užsienių reikalų 
ministeriais, kai jie atvyks į J. 
Tautų sesiją gruodžio 1.
Europos neramumo veiksnys 
— de Gaulle

Europoje labiausiai kelią pa
stoja Amerikos politikai prezi
dentas de Gaulle. Nuo tada, 
kai Amerika atsisakė laikyti 
Prancūziją lygiateisiu sąjungi
ninku su Anglija, de Gaulle sie
kia sumažinti Amerikos politi
nę įtaką Europoje. Siekia pada
ryti Europą nepriklausom ą 
nuo Washingtono politikos.

Washingtono ištikimiausias 
sąjungininkas yra Vokietija. 
De Gaulle politika tad ir nu
krypo labiausiai prieš Vokieti-

J. Tautom skolą 52.6 mil. Gra
sina reikalausianti, kad Sovie
tam būtų atimta balso teisė. 
Sovietai aiškina nemokėsią ir 
grasina: jei atims balso teisę, 
pasitrauks B J. Tautų. Ameri
kos diplomatų poziciją stiprina 
Kongreso nutarimas — reika
lauti Tačiau J. Tautų pareigū
nai tebesitiki, kad Amerika sa
vo reikalavimo atsisakys. Ta 

MASKVOJE: bus komunistų vienybė?
Maksvoje partijos sekreto

rius Brežnevas tariasi su kom. 
Kurijos min. pirm. Chou En-lai 
dėl komunistų vienybės. Daly
vauja dar 11 kraštų komunistų 
atstovai. Skirtumas tarp Rusi
jos ir Kinijos komunistų tebė-

Pereita savaitę Tshombes ka
riuomenė ėmė smarkiai spaus
ti “liaudies vyriausybės” ka- • 
riuomenę visais frontais. Dide
lės reikšmės turėjo tai, kad

* Kongo kariuomenė atkirto ko
munistus nuo Burundi, iš kur 
jiem ėjo kcm. Kinijos paramą 
Lemiamos reikšmės turi savano
riai samdiniai, kurie yra paty
rę kariai ir strategai Nuo Stan- 
leyville. kur yra Komunistų 
centras, kariuomenė už 150 my
lių. Komunistai paskelbė, kad 
jie turi 800 baltųjų įkaitų, ir 
jei Amerika nenustos rėmus 
Tshombės, tai įkaitų gyvybė pa
vojuje. Grasinimas vertinamas 
kaip komunistų desperacinis

— Bolrvi|0* perversme lap
kričio 4 žuvo 40. sužeista 150. 

* Prezidentas Victor Paz Estens- 
soro pabėgo į Peru. Paskelbtas 
naujas prezidentas gen. Rene 
Barbentos, buv. aviacijos šefas.

— Italijoj* vyskupai paskel
bė įspėjimą, kad balsuoti už ko
munizmą “yra didelė grėsmė 
gyvybei, religijai ir pilietinėm 
laisvėm.” Lapkričio 2 2 rinki
mai. Adžubėjaus atsilankymas 
pas Joną XXBI davė italam ko
munistam 1.2 mil. balsų.

ją. Mėgina mušti Vokietiją, kad 
skaudėtų Amerikai.

Vokietiją ėmėsi 
spausti dėl kviečių 
tų. Pereitą savaitę
min. pirm. Pompidou ketvirta
dienį ir užsienių reikalų min. 
Couve de Murville antradienį 
pakartojo įspėjimą, kad Pran
cūzija pasitrauks iš aktyvaus 
bendradarbiavimo Europos ūki
nėje rinkoje, jei Vokietija ne
sumažins kviečių kainos. Vo
kietijoje kainos yra aukščiau- 
čios, Prancūzijoje žemiausios. 
Kainų suvienodinimo siekia ir 
kiti europinės rinkos nariai, 
remdami Prancūzijos reikalavi
mą. Vokietija nesiduoda spau
džiama. Aiškiną, kad Prancūzi
ja labiau nukentės nedalyvau
dama, o Vokietijos vyriausy
bei svarbu išlaikyti ūkininkų 
palankumą kaip tik prieš rinki
mus.

Kitas reikalas, kuriuo Vokie

kas. Aštriai kritikuoja Erhar- 
do vyriausybę, kuri leidosi į 
konfliktą. Labiausiai kritikuoja
mas užsienių reikalų min. Sch- 
roederis.

Kalbama apie galimą išeitį 
tarp Prancūzijos ir Vokietijos: 
Prancūzija nespaus Vokietijos 
dėl kainų kviečiam iki po Vo
kietijos rinkimų kitais metais

ją. Tvirtinamą kad šiemet A- rugsėjo mėn., Vokietija nesku
bins savo įstojimo į Nato lai
vyną su mišriom įgulom iki 
laiko.

tija taip pat nerodo nuolaidu
mo Prancūzijai, yra Nato laivy
nas, ginkluotas Polaris raketo
mis, su mišriom įgulom. Angli

ja šį Amerikos planą atsisakė 
vykdyti. Prancūzija atmetė. Vo
kietija sutiko palankiai ir pa
siūlė: jei kiti neprisideda, lai
vyno įgulas gali sudaryti ame
rikiečiai ir vokiečiai. Prancūzi
ja pereitą savaitę įspėjo, kad 
Vokietijos dalyvavimą Nato lai
vyne laiko priešingą Prancū
zų os-Vokieti jos bendradarbiavi
mo sutarčiai. Prancūzija dėl to 
nepasitrauks iš Nato, bet nero-

Adenaueris ir 
de Gaulle: 

išeitis galima?
Vokietijos buv. kancleris Ad- 

enaueris lapkričio 9 buvo Pa
ryžiuje. Priimtas su didele iš
kilme. Pareiškė, kad asmeniš
kai nori patirti nesusipratimo 
tarp Vokietijos ir Prancūzijos 

ir civilinę Tran Van Huoag vy
riausybę sudarius. Joje esą per
daug technikų buvusių Diem 
ir kitose vyriausybėse. Jos nu
vertimo reikalauja vėl politinis 
budistų sąjūdis. Lapkričio 7 jie 
rengė demonstraciją, bet val
džia išsklaidė.

buvo rašyta apie Lenkijos ra
šytojų kongresą, kuriame išryš
kėjo: rašytojai reikalauja lais
vių, Gomulka jų neduoda. Tą 
valdžios ir rašytojų konfliktą 
nepildomai rodo rašytojo Mel- 
chioro Wankowicz ūkanas.

Wankowicz jau 72 metų. Jis

darbininkų konfederacija suski
lo dėl vardo. Lapkričio 7 kon
grese 70 proc. pasisakė už var
do keitimą: iš Prancūzijos kri
kščionių darbininkų konfedera
cija padaryti Prancūzijos de
mokratų darbininkų konfedera-



Prosperity viršūnėje
Rinkimai praėjo, palikdami 

iš naujo atgaivintą viliojantį 
žodį — prosperity. Juo žymi
mas vienas iš tikslų, į kuriuos 
žadėjo ir žada vesti kraštą ir 
pilietį valstybės vairuotojai.

džio garsais slepiasi, ne visi 
vienodai supranta. Daugeliui jis 
patrauklus, kaip tik dėl to, kad 
į jį kiekvienas gali įdėti turinį, 
kokio pats nori. Vieniem pros
perity simboliu yra nuosavas 
vasarnamis, kitiem akcijos, tre
tiem naujausios markės auto
mobilis, ketvirtiem pramogi
nės kelionės po pasaulį.

Tai vis dalykai, kurie turi pa
daryti žmogaus gyvenimą leng
vesnį, malonesnį, be rūpesčių 
ir pastangų.

Proipority, Websterio žody
no aptarimu, esąs geidžiamo 
dalyko pasiekimas; pažanga ar 
laimėjimas kelyje į ką gerą, gei
džiama pažanga biznyje ar vers
le ... Tuose žodžiuose yra už
slėpta ir prosperity tragiką, jei 
prosperity ribojasi tik medžia
gine ir technikine gerove.

Juo daugiau medžiaginės ir 
technikinės gerovės susitelkia 
apie žmogų, juo daugiau pa- 
g: l.:ū> yra laukti, kad jis pasi
jas vis dar ko stokojąs. Kaip 
ana žvejo žmona, kuriai stebu
klingoji žuvelė tenkino visus 
pageidavimus. Niekada jai ne
buvo gana. Jis mėgins įsigyti 
naujus gerovės radinius, bus 
jais patenkintas, kol rodys juos 
draugam ir kaimynam. Kai jie 
išeis, jis pasijus vienas ir vie
nišas. Vienišas visoje technikos 
prabangoje ir grožyje.

Priežastis ta, kad aplink jį 
pilna visokių gėrybių, bet jų 
nėra jame pačiame. Ištaigos pil
numoje ima jausti tuštumą 
savyje.

Tai materialinės prosperity 
sunkiai išvengiama tragiką.

Prosperity, kad patenkintų 
žmogų, turi Imti pilna, t. y.
užpildytų tuštumą ne tik apie tenkinti žmogaus dvasią, ir tu- 
jį, bet ir jame. Užpildytų tuo, ri būti prosperity viršūnėje.

reikalingą — minčių, pergyve
nimų, kurie žmogaus dvasią da
ro gyvą, kuriančią, progresuo
jančią. Tada jis ima gyventi 
savo dvasios gyvenimu net ir 
vienatvėje būdamas. Tada jis 
kitaip supranta ir daiktų aplin
kui save prasmę. Tad atsiran
da pusiausvyra tarp to, kas yra 
apie žmogų, ir kas yra pačiame 
žmoguje.

Prosperity aukštesnę pras
mę pergyventi niekas kitas taip 
nepadeda kaip knyga, jei ji yra 
pajėgi praplėsti žinojimą ir su
žadinti susimąstymą. Pora šios 
dienos pavyzdžių.

A. Merkelio puošni knyga 
“Antanas Smetona” prezidento 
portretas plačiuose spalvin - 
guose visuomeniniuose rėmuo
se. Tai Lietuvos kelias į nepri
klausomybę, nepriklausomybė
je ir nepriklausomybės neten
kant. Gali kas knygoje nepa
tikti, bet tai sukels skaitytojo 
ir autoriaus minties susikryžia
vimą, kuriuo ir parsideda ke
lias į minties prosperity.

Minties prosperity dar 
riau ir giliau didina dr. J. 
niaus knyga “Žmogus be 
vo”. Tai žmonijos plotai, o juo
se paleistas mūsų laikų žmo
gus, kuris klaidžioja, pameta 
Dievą, stengiasi surasti sau jo 
pakaitalą. Žmogaus be Dievo 
kelias nušviestas dideliu kriti- 
tiniu įžvalgumu, išreikštas di
deliu įtaigingumu, vienijąs ra
dusius ir ieškančius bendra 
žmogaus meile.

■Atidedi 'knygas į šalį su išva
da mintyje:

Namuose, kur visko yra, bet 
nėra mintį žadinančios knygos, 
nėra pilno prosperity.

Namuose, kur pergyvenami 
civilizacijos laimėjimai, bet kur 
nėra pergyvenamas knygos pa
saulis, yra nuolatinė grėsmė 
pajusti tuštumą, nepasiten
kinimą.

O tie, dalykai, kurie gali pa-

*Tftsliai neprisšnere, prieš 
Ėeey-to. paritarimą ar po pasitarimo Ka* 
n*mbom **»•• maatsnsko hute, aš sutikau 
* DZ'Įr~t~f kartą gatvėje Ventoje saro 
j.................... .. ■ 1 pažHamą iš vaikystės Miką

Naujokaitį, kuris buvo staden- 
tas kr tarėjo kažką bendra su 
sportinėmis organizacijomis. Aš 

asia labiausiai paderinčiau g užeiti pas mane į 
iečių, pergyve- butą... Kalbant apie Lietavo- 
gaus dvasią da- je susidariusią padėtį, atėjus

butą

savo nuomonę, kad reikia su
daryti nelegalų vadovaujantį 
centrą, kuris galėtų nurodyti, 
ką veikti lietuviams nacionalis
tams. Į tai Naujokaitis atsakė, 
kad jaunimo tarpe jau yra su
kurta slapta organizacija lietu
vių nacionalistinei veiklai, bet 
nėra vyresnių vadovų. Aš pa
reiškiau norą turėti ryšius su 
ta organizacija ir paprašiau sku
ti tam tikslui tinkamą žmogų. 
Naujokaitis prižadėjo paskirti 
toki žmogų ir atsiųsti jį pas 
mane su slaptažodžiu “Kumpis 
23”. Iš klausimų sprendimo pa
sikalbėjimo metu supratau, 
kad Naujokaitis yra vienas iš 
nacionalistinės jaunimo Organi
zacijos vadovų, žmogaus palai
kyti ryšiams aš taip ir nesu-

ašt-
Gir-
Die-

ta ir toliau d 
vėjinga, todėl 
pereis sieną į 
Ud gyvens nelegptiai”(127p.).

Apie ryšius su Nasevičmmi
“1941 metų vasario pabaigo

je . ar kovo mėnesį aš susiti
kau su korpuso ryšių bataliono
kapitonu Eugenijum Petraus
ku, kuris pranešė, kad su ma-

lietuvių užsienio centru, gauti 
B ten instrukcijas r sutinka
mai su jomis dirbta. Jis taip 
pat iškėlė pasiūlymą, kad rei
kia parodyti vokiečiams, jog

Nasevičius... Kitą dieną aš 
nuėjau pagal Petrausko nurody
tą adresą ir radau ten papulki
ninkį Karolį Dabulevičių, Vla
dą Nasevičių ir Petrauską. Su
sipažinęs su Nasevičium, aš iš
ėjau su juo į jo kambarį, čia 
Nasevičius pareiškė, kad jis pa
žįsta mane dar iš Vilniaus uni
versiteto, kur aš buvau kari
nio parengimo lektorius, ir kad 
studentai apie mane kaip žmo
gų, gerai atsiliepdavo. Atėjus 
tarybų valdžiai į Lietuvą, jis 
nutarė pakalbėti su manim apie 
susidariusią padėtį ir išsiaiškin
ti, ar aš ketinu ką nors veikti 
prieš Tarybų valdžią. Aš jam 
atsakiau, kad klausimą turi iš
spręsti koks nors autoritetin

binį darbą, bet kokia forma tuo

toliau susitikinėti, naudojantis 
slaptažodžiu “Ar aš galiu pasi
skolinti Jaščenkos knygą — 
Tarptautinė teisė”. Tas slapta
žodis turėjo būti pasakomas te
lefonu ir, gavus atsakymą, tu
rėjo įvykti eilinis susitikimas”. 
‘ ‘Kai susitikom antrą kartą 
(kiek aš prisimenu), Nasevičius 
pasiūlė man sudaryti planą, pa
gal kutų vokiečių lėktuvai tu
rės išmesti Lietuvos TSR terito
rijoje ginklus lietuvių naciona
listams. Ginklus buvo namaty- 
ta išmesti, prasidėjus karui 
tarp Vokietijos ir TSRS. Tokį 
ginklų išmetimo planą sudarė

m| centrą
'■

flugdyti visą mūsų veiklą. Ar
malis atvyko pas mane balaė 
dto> mėnesį, į laiškus aš taip 
ir neatsakiau" :132 p).

Apie ryšius su “Levu-113”:
“Prieš pabėgdamas į užsienį,

“1941 metų kovo viduryje Naujokaitis man pranešė, kad 
pas mane atėję Kamantauskas Kaune gyvena savas patikimas 
ir pranešė, kad iš repatriavimo žmogus, su kuriūo slaptažodis 
komisijos nario Klauso jis ga- yra “Levas-113”; to žmogaus 
vo radijo siųstuvą Ąrikiojamą). pavardė Lemiąs Prapuolenis, 
kuriuo reikia pasinaudoti ry- 1941 metų balandžio pabaigoje 
šiams palaikyti su radijo stoti- Prapuolenis atvyko į mano bu- 
mi Vokietijoje. Aš sutikau su M, kur buvo tuo metu ir Nase- 
tuo pasiūlymu ir radistu pasiū- vičius. Jis pasakė slaptažodžius 
bau buvusio leitenanto, dirbu- “Kumpis-23” ir “Levas-113” ir 
šio geologinėje komisijoje, sa- pranešė, kad Naujokaitis, jo 
vo giminaičio Leono žeinkal- gautomis per dvi merginas ži- 
nio kandidatūrą. Aš supažindi
nau jį su Kamantausku ir pa
siūliau jiems patiems spręsti vi
sus sU radijo siųstuvo darbu 
susijusius klausimus ir manęs 
apie tai neinformuoti, nes areš
tavimo atveju aš norėjau žino prašė, kad lietuvių slaptos or- 
ti kuo mažiau smulkmenų apie ganizacijos būtų pasiruošusios 
vykdomą kontrarevoliucinę vei- ir» 
klą. Aš paėmiau šifro raktą, 
susipažinau su juo, paskui per
daviau jį Žemkalniui, kuris taip 
pat susipažino su juo ir jį su
naikino. Į Vokietiją siunčiamas 
šnipinėjimo žinias sudaryda ■ 
vau ir šifruodavau aš, kartais 
padėdavo Žemkalnis. Mes pa
siuntėme tris telegramas ir ga
vome dvi” (132 p.)

Apie informacijas iš Naujo
kaičio ir Michelevičiaus”:

“Dirbti su radijo siųstuvu aš 
rekomendavau Žemkalnį ir Vil
niaus universiteto studentą Ad
olfą ar Alfonsą Armalį, kuris, 
atvykęs iš pasienio ruožo, kur 
gyveno jo tėvai, atėjo pas ma
ne ir slaptažodžiu “Kumpis • 
23” ir įteikė du laiškus, vieną 
nuo Naujokaičio ir kitą nuo 
leitenanto Broniaus Michelevi
čiaus, pabėgusio į Vokietiją. 
Tuos laiškus jam atnešė iš Vo
kietijos man nepažįstamas kur
jeris. Naujokaitis laiške prane
šė, kad vokiečiai palankiai žiū
ri į lietuvius, kad tikrai bręsti' 
karas tarp Vokietijos ir TSRS 
ir kad reikia sudaryti vadovau
jantį antitarybinį centrą Lietu
voje. Michelevičius savo laiš
ke taip pat pranešė, kad tikrai 
bręsta karas tarp Vokietijos ir 
TSRS, ir prašė pranešti jam ka
rkles žinias apie raudonąją ar
miją, apie raudonosios armijos 
dalių dislokaciją Lietuvoje, jų 
motorizavimą ir kt. Už tokį at
virumą laiške aš net supykau, 
nes tas dokumentas galėjo su-

niomis, pereinant sieną buvo 
sužeistas ir dabar guli Taura
gės miesto ligoninėje. Jis per
davė, kad karas tarp Vokietijos 
ir TSRS prasidės 1941 metų ge
gužės 1-10 d. laikotarpiu, ir

prieš ateinant vokiečiams, 
tose vietose, *kur yra organiza
cijos narių, iškeltų plakatus 
“Lietuvių aktyvistų frontas”, o 
tvarkai prižiūrėti paskirtų ati
tinkamus žmones su baltais 
raiščiais ant rankovės ir raidė
mis TDA” —- tai reiškia — 
tautinė darbo apsauga. Kadan
gi pranešimas apie karo tarp 
Vokietijos ir TSRS pradžią bu
vo gautas vėlai ir mums neliko 
laiko plačiam kontrorevoliuci- 
niam darbui išvystyti, tai mes 
su Nasevičium atskiro nutarimo 
nepriėmėme” (134).

is LB VEIKLOS
JAV Lietuvių Bendruomenės 

centro valdybos posėdyje, įvy
kusiam lapkričio 4 Alto biuro 
patalpose, buvo peržvelgtas vei
klos plano projektas ir numa
tyta artimiausių uždavinių vyk
dymas.

Perkėlus Pasaulio Lietuvių 
archyvą į Tėvų Jėzuitų patal
pas/ archyvo išlaikymo našta 
palengvėjo, bet iškilo kitas rū
pestis, tai Bibliografinės Tary
bos išlaikymas ir Knygų Lenty
nos leidimas, šį uždavinį cent
ro valdyba įtraukė į veiklos 
planą* ir dės pastangas, kad 
Bibliografijos Tarnyba savo 
darbą galėtų tęsti.

— Anglijos mm. pirm. Wil- 
son rengia pavasarį naujus rin
kimus. Nori padidinti daugu
mą. Dabar turi tik 5 daugiau.

NIKOS KAZANTZAKIS

Šv. Pranciškaus mirtis
Vertė DOMAS JASAITIS

(11)
Jis prie durų. Jis pakėlė savo 
pervertą ranką ir pasveikino 
mane. Dabar jis nuima nuo gal
vos gobtuvą O ne, ne!”

“Tėve Pranciškau, tėve Pran
ciškau, nedrebėki”!

“Tai aš esu. Aš, aš. Aš ma
tau savo veidą kaktoje kryžių, 
smilkiniuose randus nuo įkai
tintos geležies. Jis įėjo, jis ar
tėja...”

Uždengė savo akis dar antra 
rankove bet reginys vis tiek 
nedingo.

“Jis jau čia, čia”, suklyko." 
“Jis atsigulė šalia manęs ant 
čiužinio. Ten jis. Padėk , bro
li Leonai, gelbėk”.

Prisilenkęs, apkabino mane. 
Tuomet ištiestomis rankomis 
ieškojo kairėje, dešinėje ir už 
mano galvos.

“Nieko, suniurnėjo, nieko”.
Bet už akimirkos abudu su

sijungėme, tapome vienas. Re
ikmė baigta.

Iš tikrųjų, galas artėjo. Bro
liai ateidavo iŠ visų pusių, no
rėdami su juo atsisveikinti.

Elijas skubėjo iš kaimo į kai
mą ir susirinkusiems žmonėms 
pranešdavo, kad šventasis mirš
ta ir kad visi būtų pasiruošę 
tuojau atvykti su degančiomis 
žvakėmis į šermenis. Jis taip 
pat pasirūpino, kad vyskupas 
įsakytų San Ruffino bažnyčios 
zakristijonui skambinti laido
tuvių varpais dieną ir naktį.

Seserys San Damijane, klū- 
podamos prieš Nukryžiuotąjį, 
maldavo Dievą dar nepaimti 
Pranciškaus. Ir kapitonas Vil
kas, nusileidęs kalnu, atėjo į 
Porcnmkulą prisiartino ant 
pirštų galą prie Pranciškaus ir 
padėjo jam dovanų — krepšį 
vynuogių ir figą Pranciškus at
simerkė, pažino.

“Broli Avinėli! Sveikas gyvas. 
Laukiau. Alvemijos vanagai, 
turbūt pranešė, kad aš mirštu. 
Sudiev, mano broli!”

“Tai ne tu miršti, tėve Pran
ciškau”, atsakė laukinis brolis. 
Tai ne tu, bet mes. Atleisk 
man už visa, ką aš padariau”.

“Dievas tau atleis, broli Avi
nėli, ne aš. Jei tu būsi išgelbė

tas, visa bus išgelbėta drauge 
su tavimi, net tie avinėliai, ku
riuos tu suėdei, būdamas vil
ku”.

Brolis Vilkas paėmė atsineš
tą krepšelį ir įdėjo į mirštan
čio rankas.

“čia yra šiek tiek figų ir 
vynuogių. Tu gali, tėve Pran
ciškau, pasakyti joms sudiev. 
Tu gali valgyti jas ramia sąži
ne. Jos tikrai nevogtos”.

Pranciškus uždėjo delną ant 
išsirijusių vaisių. Jam buvo ma
lonus jų vėsus šviežumas. Nu
skynęs uogą iš kekės, įsidėjo į 
burną Paskui paėmęs figą čiul
pė iš jos varvantį medų.

“Sudiev figos ir vynuogės, 
mano sesės. Paskutinis sudiev. 
Aš jau jūsų daugiau nematy
siu”.

RUGSĖJIS pasibaigė. Vieną 
spalių mėnesio dieną dangus 
apsiniaukė ir ėmė lašnoti pir
mieji smulkučiai rudens lietūs. 
Skystą švelni, duftsnota mig
la išsiskleidė aplink alyvme
džius ir pušis. Neišreiškiamas 
malonumas sruveno pasaulyje. 
Žemė ilsėjosi, buvo patenkinta 
savo derlingumu ir drėgnu oru.

Pranciškus atsimerkė. Lušno- 
je buvo pilna broiią Jau la
bai anksti iš ryto jie atėjo iš 
visų kampą Vieni buvo pritu- 
pę, kiti stovėjo. Jie visi žiūrė
jo įbesta žvilgsniu, tylėdami, 
niekas nešaldė šventos tylos. 
Kartkartėmis nusišluostydavo 

akis ir išeidavo į lauką pakvė
puoti. Pranciškus tiesė į juos 
rankas, sveikino.

“Tu išvyksti, tėve Pranciš
kau”, pasakė Bernardas, atsi
klaupdamas ir bučiuodamas jo 
ranką “Tu išvyksti — grei
tai tu pakilsi į dangų. Atverk 
burną ir prabilk į mus paskuti
nį kartą”...

Pranciškus pakratė galvą:
“Mano vaikeliai, mano bro

liai, mano tėvai: visą ką aš tu
rėjau pasakyti — jau esu pasa
kęs. Kiek aš turėjau kraujo 
savo širdyje, jį atidaviau jums. 
Dabar netiniu daugiau žodžių 
nei kraujo. Jei turėčiau, tai 
Dievas dar laikytų mane šioje 
žemėje”.

“Ar nieko neturi, nič nieko 
neturi mums pasakyti?, sušuko 
Giles iš kampo, kur stovėjo ir 
verkė.

“Neturtas, Taiką Meilė — 
nieko daugiau, mano broliai... 
Neturtas, Tafta, Meilė”...

Jis bandė atsisėsti, bet nepa
jėgė*

“Nurenkite mane, mano bro
liai. Paguldykite nuogą ant že
mės, kad aš galėčiau ją liesti ta 
ji mane lydėtą”

Verkdami muengėme, pagul
dėme. Klūpėjome aplink jį. Vi
si jautėme Arkangelo plasnoji
mą virš jo kūno.

Atėjo sesuo Klara. Nemato
ma stovėjo prie durų ir klausė
si. Staiga pasigirdo dejavimas. 
Atsisukę pamatėme sugriuvusią 
ant slenksčio, veikiančią; jos 

veidas buvo paslėptas gaubtu
ve. Vienu kartu kiekvienas pra
dėjo raudoti ir veikti.

“Kodėl jūs veikiate, mano 
broliai?”, paklausė Pranciškus 
nustebęs.

Niekas neatsakė.
“Nejaugi jūs tikite, kad šitas 

gyvenimas toksai malonus? Kur 
yra jūsų tikėjimas į amžiną gy
venimą, mano broliai? Nejaugi 
jis toksai paviršutinis? , Sese 
Mirtie, kuri stovi už durų; 
atleisk žmonijai. Žmonės nesu
pranta tavo didingo pranešimo 
n* dėl to tavęs bijo”.

Jis apsižvalgė
“Kur ta esi, Pacifikai? Skam

bink kanklėmis, giedokime vi
si pagarbos himną: “Būki pašlo
vintas, mano Viešpatie, su vi
sais savo kūriniais, ypač sese
rimi Saule...”

Aš prisijungiau prie kitą Be
giedant mano mintis pradėjo 
blaškytis. Lūšnelė dingo. Tas 
pato atsitiko su Porctankula, 
Asyžium*— visa išnyko^ Ateidū-

koris kovo spiBomcUi Hum ir 
neribotas. Pkantiškus gulėjo vi
duryje, ant žemės, nukeiptu 
veidu į dangą Jis buvo prie 
mirties. Rainiai švelniai lynojo. 
TMuiioje kalnų viršūDto slėpė
si rūke. Žavingas kvapumas 
garavo iš šviežiai suartos dir
vos. Kaftur toli ošė vandeny
nas. Pranciškus buvo vienišai. 
Nė vieno nebuvo arti. Staiga

ka pirmųjų broiią apsupusių jį,

pargriūvusių ]wie jo, su gaubtu
vais nuleistais ant galvų. Jo
kio garso nebuvo girdėti — nei 
raudos, nei dejonių.

Aš buvau jų tarpe. Pakėlęs 
akis, pažiūrėjęs į dvylikos bro
lių užnugarį, pamačiau tūks
tančius brolių su nuleistais 
gaubtuvais. Jie visi giedojo 
Mirties maldas. Aš atsiklaupiau 
ir, žiūrėdamas į tolį.TnaČiau jau
čius, arklius, šunis, avių kai
menes — visus slenkančius prie 
mūsų, garsiai besiskundžian
čius. Jie sutojo, brolių užnuga
ryje nuleidę galvas. Ir lauki
niai žvėrys — vilkai, meškos, 
lapės, šakalai — išbėgo iš miš
ko ir suszrykiavo už savo pri
jaukintų brolių. Ir jie pradėjo 
raudoti ir dejuoti.

Staiga viršuje spiečius viso
kiausių veislių paukščių, nusi
leidžiančių su spiegiančiu kle
gesiu ir tūpiančių aplink Prao- 
eišką čerekšlė pradėjo pešti 
savo ptanksnas kr pirmoji užgie
dojo raudas.

“Maao numylėtasai Pranei 
kaą numo mylimas Praneš* 
kau”, aš dejavau, “visi pauH* 
fiai ir gyvuliai atėjo ir verkto: 
jie visi atėjo į tavo laidotuves, 
risi tavo broliai...”

Staiga danguje sužėrėjo žyd
ri, žalią auksinė ir violetinė 
šviesa. Pakėliau galvą Oras su- 
tirštėjo nuo vasnojančių apv* 
oą Susibūrė aplink mirštant 
žmogą Nelauktai širdį verto 
tiąji gami andrąsfcė numo m- 
jones. Ikys motecya griuvo prie

Pranciškaus, norėdamos užtęsti 
jo atsiskyrimą. Sesuo Piką lai
kė savo rankose jo galvą se
suo Klarą bučiavo apkabinusi 
jo kojas, o ‘brolis Jakapa’ spau
dė jo rankas prie savo krūti
nės.

Saulė nusileido. Vis dar lijo. 
Lietus gaivino susprogusią že
mę. Tą akimirksnį mes visi pa
matėme du juodus sparnus virš 
Pranciškaus.

Jo veidas spinduliavo, akys 
plačiai atmerktos žvelgė į dan
gų. Netikėtai jis atsigavo. Su
kaupęs visas jėgas, atsisuko ir 
lėtai pažiūrėjo į kiekvieną iš 
mūsų atskirai. Jo lūpos sujudė
jo. Atrodė, kad jis nori tarti 
paskutinį žodį. Aš priėjau visai 
arti:

“Neturtas, Taika, Meilė..”
Balsas buvo silpnas ir trapus, 

atrodė, kad jis aidi iš toli, iš 
kito upės kranto. Aš sulaikiau 
alsavimą norėdamas daugiau iš
girsti Bet jau nebuvo nieko. 
Visi puolėme prie jo kūno bu
čiavome ir aimanavome.

Tą šventą akimirksnį, kada 
aš baigiau rašyti paskutinius žo
džius, smftuprinęs savo vie
nutėje ir paskendęs ašarose, 
prisimindamas savo numylėtą 
tėvą atskridęs žvirbliukas tap
nojo lango stiklą. Jo sparnai 
buvo sudrėkę. Buvo šalta. Aš į- 
aileidau jį.

b tai tu buvai, tėve Pranciš
kau, persirengęs mažu žvirble
liu.
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Išsiskyrė nuomonės, ar padė
čiai pakeisti Baltijos valstybė
se galima kas padaryti. Negali
ma, jei bent būtų pakeista da
bartinė Amerikos politika ( A . 
Gureckas). Galima daryti ir rei
kia — veikiant per Amerikos 
politikai įtakingus asmenis i J. 
Kazickas). Reikia lietuviam į - 
eiti aktyviau į Amerikos parti
jas ir per jas veikti (prel. J. 
Balkūnas).

Diskusijos buvo akademinio 
lygio ir rinkiminių klausimų ne
lietė. Surengė L. Fronto Bičiu
liai.

Toj pat vietoj ir tą pat die
ną prieš pietus buvo L. F. Bi
čiulių rytinės apygardos suva
žiavimas. Atidarė pirmininkas 
V. Maželis, vadovavo A. Vasai- 
tis (Washingtonas), M. Raugienė 
(Philadelphia), A. Balsys (Water- 
bury). Apsvarsčius veikimo pla
ną buvo sudaryta apygardos 
valdyba, kurioje yra A. Balsys 
B. Raugas ir dr. R. Šomkaitė. Po 
suvažiavimo buvo bendri pie
tūs, kuriuos parengė E. Balt
rušaitienė ir Ignaitienė.

PROF. J. ERETAS
Beveik kasmet Miuncheno 

(Vokietijoje) lietuviai ruošia 
Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjimą. Kartkartėmis tokį mi
nėjimą suruošdavo Vokietijos 
ateitininkai sendraugiai, bet šie
met surengė kun. dr. J. Aviža,. 
Miuncheno lietuvių kapelionas.

Minėjimas įvyko spalio 25 d. 
Ludvvigsfeldo lietuvių kolonijo
je. Šv. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė kun. Jonas Taut- 
kevičius.

Tuoj po pamaldų Ludwigsfel- 
do Jaunimo namuose įvyko spe
ciali šventės programa — aka
demija. Ji pradėta giesme — 
malda “Tėve Mūsų”, kuria su
giedojo moterų grupė, vadovau
jama muz. V. Banaičio.

Pagrindinėje programos daly
je — prof. Juozo Ereto paskai
tą: “Šiandien turėjau kalbėti 
“Šiandien turėjau kalbėti savo 
parapijoj Bazely — kalbėjo 
prof. J. Eretas. — bet aš mie
liau vykau Į čia; mane traukia 
lietuviai, kuriuos per ilgą eilę 
metų aš taip labai pamilau, pas 
juos ir dabar atsigauna mano 
širdis”.

Pasidžiaugęs ir pagyręs, kad 
lietuviai švenčia tokią brangią 
šventę ir tuo pačiu sudaro pro
gą susirinkti visiems į vieną 
būrį, profesorius perėjo Į die
nos temą. Tremtis mums yra 
labai skaudi, tačiau ji nėra pra
keikimas. nors tam tikra pras
me ji yra nelaimė.

Tačiau tai nėra išimtis tik 
mums. Iš istorijos mes žinome 
nuolatos besikartojančią tremtį 
daugelyje tautų. Tačiau ir čia 
esti pridėta Dievo ranka. Kita
dos mes sakydavome, kad Die
vas suteikė Lietuvai nepriklau
somybę. Bet Dievas mus išve
dė ir į tremtį. Tremties pagrin
dinė prasmė — moralinė reak
cija į priespaudą, ir tuo ji iš
reiškia moralinį tautos pajėgu
mą. “Laimingos yra tautos, 
kurios turi tremtinių, nes jos 
tuo būdu parodo savo moralinį 
gajumą” — tvirtino prof. Ere
tas.

Mūsų tremtinių labai didelę 
dalį sudaro inteligentija, švie
suoliai. Istorijoje nėra žinoma, 
kad kada nors toks didelis nuo
šimtis inteligentijos būtų trem
tiniais. kaip kad yra lietuviai, 
latviai estai.

Dievas išvedė mus į laisvę, 
kad čia mes dirbtumėme tą dar
bą, kurs neleidžiamas dirbti pa
vergtame krašte.

Tai ir yra šio laiko mūsų vi
sų pagrindinis tikslas egzilyje: 
puoselėti krikščioniškąją ir tau
tiškąją kultūrą, nes kaip tik 
šios dvi sritys pavergtoje Lie
tuvoje stengiamasi labiausiai 
užgniaužti.

Tremtis yra auka, mistiška 
auka, iš aukščiau pavesta ište
sėti mums. Bet juk ir pasiliku
sieji Lietuvoje turi eiti pasiau
kojimo keliu, tik tas kelias jiem 
yra daug skausmingesms, kaip 
mums. Čia mes esame laisvi ir 
neturime baimės dėl rytojaus, 
ko nėra pasilikusioms pavergto-

KALBĖJO MIUNCHENO LIETUVIAMS
je tėvynėje.

Toliau profesorius atkreipė 
dėmesį į tremtyje pasitaikan
čias negeroves. Pavergtoje Lie
tuvoje kenčia ir žūna žmonės 
dvasiniai ir dėl stokos gerbūvio. 
O čia nevieną mūsų gerbūvis 
žudo. Kas pasiduoda pinigui 
(šykštumui), aistroms, geidu
liams ir neatlieka savo tauti
nių bei religinių pareigų — tau
tai žūva.

Kokia nepaprastai brangi ir 
graži yra lietuvių kalbai jos ne
galima numesti, kaip nuo ran
kos numautos pirštinės. Kas sa
vo kalbos atsisako, tas praran
da ir savąjį aš! Kelias į krikš
čioniškai tautinį gyvenimą eina 
tiktai per lietuvių kalbą. Už tai 
mes turime prievolę ne tik pa
tys lietuvių kalbą išlaikyti, bet 
lygiai ją perteikti ir jaunosio
mis kartomis.

Kristaus Karaliaus šventė 
mums sudaro progą ne tik su
sieiti į krūvą, bet ir susimąsty
ti. Šios šventės proga turime 
suprasti, kad jeigu Kristus to
kį kelią mum paskyrė, tai Kris
tus mus ir toliau išves. Pasau
lio karaliai: kokių jų didelių 
buvo praeityje! O kur jie šian
dien? Kas paliko iš Faronų. Na
poleono ir kitų? O kur yra bai
sieji Lietuvos pavergėjai? Sta
linas dar neseniai buvo taip ne
paprastai garbinamas, o šian
dien jau sunku surasti ir jo ka
pą. Chruščiovas, galima sakyti, 
dar tik vakar grasė visam pa
sauliui sunaikinimu, o kur jis 
dabar? Yra tik vienas karalius, 
kurs nepraeina. Jis yra ir mūsų 
karalius, tai Kristus; tik iš jo 
plaukia tikroji galybė ir tikro
ji garbė. Ir mūsų tremtis yra 
tik laikinis bandymas — vieną 
kartą ji bus baigta, kai Kris
tus to panorės — tvirtino prof. 
J. Eretas, baigdamas savo pas
kaitą.

Įdomi buvo ir kita progra
mos dalis. Ypač puikų įspūdi 
padarė giesmių ir religinės bei 
tautinės poezijos montažas, su
pintas į darnią muzikos ir žo
džio pynę. Montažą paruošė Al
ina Grinienė su muz. Valteriu 
Banaičiu, kurs drauge skonin
gai paruošė bei pravedė ir vi
są minėjimo muzikinę dalį, su
silaukdamas dalyvių dėkingu
mo. Montažą, kaip ir maldą 
“Tėve Mūsų", atliko studentės

LF Bičiulių rytų apygardos suvažiavimo prezidiumas, iš k . j d. M. Raugieni, A. Vasaitis, A. Balsys. Paskaitą skaito V. Vaitiekūnas.
Nuotr. V. Maželio.

B. Forsterytė ir J. Vyšniaus
kaitė. Pauliukevičiūtė. Kairie
nė, Pauliukevičienė. Hermanie- 
nė ir Grinienė. Dr. J. Saka
lauskas paskaitė savo naujau
sios poezijos, sukurtos Kris
taus Karaliaus garbei.

Visą minėjimo programą pra
vedė ir pasakė pradžios bei pa
baigos žodį kun. dr. J. Aviža. 
Minėjimas baigtas Kristaus Ka
raliaus himnu “O, Kristau, Pa
saulio Valdove”.

Po minėjimo kun. dr. J. Avi
ža paskaitė projektą lietuvių 
katalikų laiško, kurį numato 
siųsti šv. Tėvui Pauliui VI. 
Laiško projektui minėjimo da
lyviai pritarė. M.M. (ELI)

□ ISKUSIJOSE apie Amerikos užsienio politiką. Iš k. j d. A. Kazickienė. dr. V. Slavinskas. J. Gruodis. Dis
kusijos lapkričio 1 Apreiškimo parapijos salėje Brooklyne surengė LF New Yorko bičiuliu skyrius. Nuo- 
trraukos V. Maželio.

GRAŽUS LITERATŪROS VAKARAS WORCESTER. MASS.
Putnamo seselių rėmėjų vie

tos Aušros Vartų parapijos sky
rius spalio 31 Maironio parke 
surengė literatūros vakarą. 
Žmonių prisirinko tiek daug, 
kad kai kam ir sėdimų vietų 
pritrūko.

Vakarą trumpu žodžiu pra
dėjo ir jam vadovavo Ona Vait
kuvienė. Programą atliko rašy
tojas Jurgis Jankus, dailiojo 
žodžio menininkė Izabelė Žmui- 
dzienė ir pianistas Stasys Ras
tenis. Rengėjų buvo kviesta so
listė Birutė čypienė. bet stai
ga susirgusi neatvyko.

Jurgis Jankus, daugelio kny
gų autorius ir laureatas, skaitė 
ilgoka novelę “Sužieduotuvės”.

PARTIJOS AR ASMENS? Diskusijos apie 
Amerikos partijas užsienio politikoje
Apreiškimo parapijoje lapkri

čio 1 prel. J. Balkūnas, Algis 
Gureckas, dr. J. Kazickas ir dr. 
Br. Nemickas dalinosi pasisaky
mais apie Amerikos partijas už
sienių politikoje.

Ar partijų užsienių politika 
yra skirtinga ar ta pati, spren
džiant mažiau iš žodžių, dau
giau iš darbų9 — pasisakymai 
tuo klausimu nedaug kuo sky
rėsi. Buvo teigiama, kad užsie
nių politikos skirtumai prik
lauso ne tiek nuo partijų, kiek 
nuo valstybės priekyje pastaty
tų asmenų, kurių nuomonės pa
grinde virsta ir partijų nusista
tymais.

Izabelė Žmuidzinienė. Savic
kaitė. anksčiau čia gyvenusi ir 
plačiai veikusi, su įsijautimu at
mintinai perdavė Vaižganto — 
“Dėdės ir dėdienės” gana ilga 
M y keliuko ir Ksaverijos gyve
nimo epizodą. Pradžioje tarpuo
se jaunas pianistas Stasys Ras
tenis paskambino du Šopeno 
kūrinius — mozurką ir valsą.

Pabaigoje Nek. Prasid. kon
gregacijos motinėlė M. Augus
ta padėkojo programos daly
viam ir visiems susirinkusiems. 
Po programos buvo užkandžiai 
ir šokiai.

Į vakarą be vietos lietuvių 
buvo atsilankę svečių ir iš ki
tur: iš Putnamo prel. V. Balčiū

Lūžis nuo šaltojo karo į su- 
susiderinimą (accommodation) 
prasidėjęs nuo 1956, labiausiai 
išryškėjo prezidentų Kennedy 
ir Johnsono laikais.

Lietuvos ir kitų pavergtųjų 
reikalas, kaip aiškėjo iš liudi
ninko šiose diskusijose J. Au
dėno atsakymų, daugiausia ak
tyvios paramos buvo sulaukęs 
prezidentų Trumano-Eisenho- 
werio laikais. Tam laikui pri
klauso Amerikos Balso lietuviš
kos programos, Laisvės Komi
tetai. Pavergtų Tautų Seimas, 
Kersteno komiteto tyrinėjimai, 
Pavergtųjų Tautų Savaitė. Pra
dedant nuo 1956 aktyvi para- 

nas. kun. St. Yla. iš Providen- 
ce — naujasis Balfo pirm. kun. 
V. Martinkus. iš Bostono — 
dail. V. Vizgirdą, arch. J. Gim
butas ir k.

Kultūros klubo susirinkime 
lapkričio 1 Maironio parke dr. 
V. Vaitkus skaitė paskaitą “Vė
žio etiologija — priežastys”. Po 
paskaitos buvo gyvos diskusi
jos.

Kristijono Donelaičio minėji
mą lapkričio 22 Maironio par
ke rengia Liet. Bendruomenės 
vietos apylinkė. Paskaitą skai
tys rašytojas Antanas G ie - 
drius. Ištraukas iš “Metų” dek
lamuos Adolfas Venclauskas. 
Programoje dalyvaus M. Mėgė
jų ratelio choras. Pr. 

ma ėmė siaurėti iki dabar.
Amerikos politika pavergtų 

tautų atžvilgiu šiuo metu vyk
dom pagal teoriją, kad komu
nistiniuose režimuose auganti 
liberalizacija; kad asmeninės ir 
tautinės laisvės auga ir augs; 
laikas dirbąs laisvės naudai, ir 
Amerika turi laukti. Ar ši teo
rija ir politika teisinga? —Lau
kimas be aktyvios akcijos Ven
grijos sukilimo metu — tai bu
vo didžiausia Amerikos klaida 
(prel. J. Balkūnas). Liberalėji- 
mo procese reikia skirti padė
tį satelituose ir Baltijos valsty
bėse. Jei satelituose tokių žen
klų yra, tai Baltijos valstybės 
yra skirtos suvirškinti rusam 
(A. Gureckas). Jei laisvių komu
nistiniuose režimuose atsiran
da, tai ne laiko nuopelnas, bet 
spaudimo iš vidaus ir iš šalies 
— taip pareiškė Pavergtų Tau
tų Seimo deklaracija Pavergtų 
Tautų Savaitės metu.

PADĖKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI

LIETUVI V KULTŪROS CENTRU 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ. SPAUSTUVĘ. PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Jau atidarytas 
STATYBŲ FONDAS

Aukos siunčiamos adresu:

BUILDING FUND 
FRANCISCAN MONASTERY 

680 BUSHWICK AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. I 1221

Dėkinga širdim priimama kiekviena auka

Aukojusieji 1000 dol. tampa garbės fundatoriais 
500 — amžinais nariais 
100 — fundatoriais 
aukojusieji mažiau — rėmėjais.

Galima įrašyti ir mirusius (memorial). Aukotojų vardai bus 
įamžinti pastato garbingoje vietoje ir prisimenami vienuolių 
maldose bei mišiose.

ĮAMŽINKIT SAVE IR SAVO MIRUSIUS 
LIETUVIŲ ŠIRDYSE, KURIE NAUDOSIS 

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRU

Siunčiu auką statybų fondui S...................

Pažadu auką statybų fondui S

Įrašau mirusį .............................

Siuntėjas .................................

Adresas

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deductible)

Algis A. Regis, JAV LB Mar- 
ųuette Parko apylinkės valdy
bos narys ir buvusios LB cent 
ro valdybos atstovas organiza
ciniams reikalams, Centro val
dybos pakviestas, sutiko ir to
liau eiti tas pačias pareigas.

A. Regis dažnai lankosi įvai
riose vietovėse, kur veikia LB 
apylinkės ir tuo būdu palaiko 
tvirtesnius ryšius tarp LB apy
linkių ir centro valdybos. A. 
Regio talka buvo labai reika
linga, pravedant JAV LB Ta
rybos rinkimus.

Vaclovas Kleiza, JAV LB 
centro valdybos narys jaunimo 
reikalams, lankėsi Clevelan- 
de ir turėjo pasitarimus su 
PLB valdybos nariais, pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso or
ganizavimo reikalais. Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas nu
matomas 1964 kartu su JAV ir 
Kanados lietuvių 11 I-ja dainų 
švente. KJ



nuo

PADĖKA MOŠŲ MOKYTOJAIprašo,

NAUJOS “LIETUVIŲ DIENOS
šokių

KULTŪROS DIENOS HANNOVERY

NORWOOO, MASS.

vaikučių 
turėtume

Petras Blažis norwoodiečiam 
buvo gerai pažįstamas kaip pa
vienis asmuo ir tuo labiau kaip 
organizacijų narys. Lietuviuose 
savo veikla daugumoje reiškėsi 
SLA, Balte, Alte, Norwoodo A- 
merifcę* lietuvių Piliečių Drau-

JADVYGA MATULAITIENĖ tokių pamokoj Maironio SeMadieniitije mokykloje Brooklyne. Nuotr. 
liaus.

J, RAMONO vadovaujamo* radijo valandėlės parengime spalio 25 So. Bostone piliečių klube. Ii k. į d. J. Ra
monas, D. Vinčutė, M. Grinkevičiūtė, A. Lapšys — radijo valandos pranešėjai, vieinia Daubarienė, prane
šėjas anglų kalba Ramono sūnus su žmona.

— Pranciškonę^. vienuolynui 
Greene, Maine, reikalinga virė
ja. Priimtina ir vedusiųjų pora. 
Kreiptis: Franciscan Fathers, 
Greene, Maine — Tel. 946- 
5511.

gijoje, kaip ilgametis jos pir
mininkas ir iki išlikęs jos vice
pirmininkas. Jis buvo veiklus 
visose minėtose organizacijoje 
ir dažniausia buvo valdybų su
dėtyje ar joms pirmininkauda
mas.

Jis siekė vieningos lietuvis 
kos veiklos visoje šioje koloni
joje. labai mylėjo jaunimą ir 
jam negailėjo aukų. Iki pat mir
ties išliko veiklus, jautrus ir 
duosnus lietuviškiem reikalam, 
atsiliepdavo su žymesne auka.

Gražus būrelis giminių, ben
dradarbių draugų ir pažįstamų 
palydėjo jį paakutinėn kelio
nėn. K4»

■— Lietuviu Studentų Sąjun* 
jpą metinis visuotinis suvažia- 
vimas įvyks lapkričio 26-29 d.d. 
Detroite, Mkh. Statler-HUton 
viešbutyje. Programoje bus dis
kutuojamas dabartinis lietuvis 
studentas ir jo santykiai su 
LSS. Be to, bus meno paroda, 
dramos rečitalis su aktoriais— 
Martynaityte ir Kelečium. Lau
kiam visų studentų.*

vus. Kviesk tik tą firmą, ku
rios elektrą naudoji, pav., New 
Yorke — Con Edison eksper
tus. Elektra yrą naudinga, bet 
ir pavojinga. Kad išvengtume 
pavojų, turi žinoti, kaip ją 
naudoti. G. Jočys

atliko. Šitų mažųjų 
lietuvišku auklėjimu 
labiausiai rūpintis, nes jie yra 
mūsų naujoji karta — mūsų 
ateitis. Jie turės kada nors už
pildyti šokėjų ir choristų, laik
raštininkų ir rašytojų, o taip 
pat ir auklėtojų eiles. Lietuviš
kos mokyklos Amerikoje atlie
ka gyvybinį uždavinį mūsų jau
nųjų moksleivių lietuviškam pa
ruošimui. Čia ir vėl mūsų mie
la J. Matulaitienė dirba ir au
kojasi mūsų tautos ir visuome
nės labui. Maironio vardo šeš
tadieninėj mokykloj ji jau 14- 
ką metų dirba su vaikučiais, 
mokydama paruošdama juos 
tautinių šokių ir paruošdama 
juos mokyklos pasirodymams. 
Jau visas būrys buvusių moky
klos mokininkų šiandien daly
vauja šokėjų eilėse ir reikia ti
kėtis, jog ir ateityje jų nepri
truks. čia mūsų vaikai pirmą

Ieškoma. Stasė Pilkauskienė- 
Stasiūnaitytė, duktė Ulijonos 
Stasiūnaitienės - Mockevičiūtės, 
gyvenanti Jurbarko apylinkėje, 
Lietuvoje, ieško: Adomo Vėl- 
muso ir Onos Velmusienės- 
Mockevičiūtės, taip pat jų sū
naus Adomo Velmuso, gyvenu
sių 1923 metais Brooklyn, New 
York. Rašyti: John J. Butkus, 
34 Park Ter. Bridgeport, Con- 
necticut 06604.

dažniau naudojama įvairių elek
trinių aparatų, — laidai būtų 
iki 20 amperų (20 A).

Praktikos reikalam primena
ma: jei normali šviesa darosi 
tamsesnė, kai Įjungi elektros 
aparatą, tai laidas pasidaro per
krautas. Jei televizija tamsėja, 
įjungus kavos virdulį, laidai 
perkrauti. Jei nuolatos saugik
liai perdega. — laidai perkrau
ti. Jei tie, arba kiti reiškiniai 
trukdo normalią šviesą, reikia 
stiprinti laidų amperinį pajėgu
mą. Patartina pasikviesti žino-

Spalio 15 d., turėdamas 73 
metus, Norwoodo ligoninėje mi; 
rė Petras Blažis. Palaidotas iš 
P; Kraw koplyčios spalio 17 d. 
Norwoodo Highland kapinėse.

Petras Blažis, buvo kilęs iš 
Rokiškio apskrities, Pandėlio 
valsčiaus. J Ameriką atvyko 
1913 m. Ilgesnį laiką gyveno 
Norwoode. čia vedė Juozapiną 
Karneliutę. Šeimyniniame gy
venime jų būdai nesutiko, ir 
kiekvienas gyveno atskirai. Iš
augino du sūnus Praną ir Alek
sandrą ir vieną dukterį Fran
cas. Sūnūs beveik savo pastan-

Pabaltiečių kultūros dienų 
parodoje Hannoveryje spalio 
16-18 d.d. pirmą kartą be isto
rinių Pabaltijo žemėlapių Otto 
Bong išstatė dalį parodos “Bal
tų praeities dokumentai”. Pa
rėmus finansiškai Pabaltijo vo
kiečių istorikų “Carl-Schirren 
-GeseUschaft”, jis ją sudarė šią 
vasarą ir rodė Lueneburge. Tai 
įvairūs smulkieji spaudmenys 
iš Liatvijos ir Estijos praeities: 
Martyno Liuterio psalmės ko
mentaras rygiečiams iš XVI a., 
iškarpa apie Richardo Vagne
rio veiklą Rygoje (1839), įvai- 
rių draugijų programos, XIX a. 
bilietai bei ekslibrisai, abiejų 
pasaulinių karų įvykių Rūdiji
mai, pranešimas apie Vokietijos 
kaizerio atvykimą į Rygą, lai
kraščių puslapiai su skelbimais 
apie 1939 m, repatriaciją, atsi
šaukimai 1941 m. išvijus bolše
vikus ir mobilizacijos įsakai, 
maisto kortelės, pasai, latvių 
tremties veiklos dokumentai.

Lietuviškas skyrius buvo pa-

Koplyčios statyba jau eina ir 
skolon. Dalis aukų tam tikslui 
skirtų jau pasiųsta. Toje Auš
ros Vartų rapsuotųjų koply
čioje didįjį altorių sutiko įruoš
ti chicagietė Mrs. Marija Rupš- 
lauskis savo mirusiojo vyro 
Antano ir savo šeimos atmini
mui, tam tikslui paaukodama 
1500 dol.

žmonių ‘aukų, kurių didesnė pu
sė yra maži vaikai.

Dauguma mano, kad tokių 
elektros gaisrų pa$rindmė prie- ’ 
žastis yra kruopas sujungimas 
(short Circuit). Mes jaučiamės 
saugūs, kol nekibirkščiuoja vie
los, kol ugnim “nesispjaudo” 
jungikliai Tikroji gaisro prie
žastis yra ne vielų susijungi
mas, bet jų- apkrovimas, nes 
kiekviename name elektros su
naudojama keturis kartus dau
giau nei prieš antrąjį pasaulinį 
karą.

Kur anksčiau namuose buvo 
15 įvairių elektra varomų ma
šinėlių, ten dabar jų skaičius 
padidėjo iki 50. Ir dar vis didė
ja. Pagal paskutinius statisti
kos davinius Winchester, N.Y., 
iš apklausinėtų 8000 gyventojų 
76 procentai planuoja Kalė
dom įsigyti po elektrinę lėkš
tėm plauti mašiną, kuri naudo
ja daug srovės.

Ilgesni laiką naudojant, įkais
tą ir pypkės kandiklis. Taip 
yra ir su elektros laidais. Jei 
laidai nėra pakankamai atspa
rūs, jie įkaista nuo didelio nau
dojimo. Juo ilgiau naudojama, 
juo daugiau įkaista, čia ir glū
di baisaus gaisro priežastis.

Kad pašalintume tokį pavo
jų, reikia įdėti vielų saugiklį 
(circuiti-breaker). Senesniuose 
namuose vielų stiprumas yra 
15 amperų (15 A). Jei srovės 
sunaudojimas būtų didesnis už 
15 A, tada saugiklis sprogtų, 
sustabdydamas srovę, bet ap
saugotų nuo gaisro. Visada yra 
naudinga šaldytuvą įjungti 
prie sirtingų Ifidų. Jam reikia 
tik 3A, bet nuolatos naudo
jamas gali įkaitinti vielas ir 
prie mažo amperų skaičiaus.

Geriausia laidus taip sutvar-’ 
kyti, kad paprastam naudo
jimui jie būtų 15 A, o virtuvė-

meris, leidžiamas A Skiriaus. 
Lapkričio mėn. numeryje daug 
žinių iš lietuvių kultūrinės ir 
visuominės veiklos Amerikos 
Vakaruose. Laikraštis patartinas 
pasiskaityti ne tik tiems, kas 
planuoja į tolimąjį Pacifiko 
kraštą keltis gyventi, bet ir 
visiems.

Tautinių šokių spalvingumas ir 
įspūdingas atlikimas buvo vai
sius ilgos vasaros darbo, už ku
rį mes visi turime dėkoti J. Ma
tulaitienei, visom ir visiem šo
kių vadovam, o taip pat garbė 
ir pasididžiavimas mūsų jauni
mui. Lietuviškas jaunimas turi 
daug klystkelių ir vilionių šia
me krašte, bet visi pamatėme, 
jog, tinkamai vadovaujamas, 
mūsų jaunimas savo energija ir 
entuziazmu puikiai prisideda 
prie lietuvybės išlaikymo bei 
tautos vardo išaukštinimo.

Be abejo, pastebėjome ir 
grožėjomės pačių mažiausiųjų 
šokėjų grupe. Jie taip pat savo 
šventės pasisekimo dalį gražiai

Prieš keletą metų Taeoma, pirma — vis daugėja gaisrų 
Wash., gaisro liepsnose žuvo kilusių dėl blogai prižiūrimos 
septyni vaikai. Jų motina tuo 
laiu svečiavosi pas kaimynus. 
E kur kilo toks baisus gaisras? 
Ugniagesiai nustatė, kad jį su
kėlė perkaitęs šaldytuvo moto
ras.
' Leicester, Mass., motina ir 
vaikai taip pat sudegė, nors, 
liepsnom besiplečiant, šaukėsi 
pagalbos. Šio gaisro priežastis 
buvo perkrauti elektros laidai.

Iš šių ir daugelio kitų tragiš
kų nelaimių galime padaryti 
dvi išvadas:

ro, atskirų momentų ir 
bei oficialųjų ceremonijų V. Ma-

fotografijos. Tai yra plačiausias 
lietuvių dienos paminėjimas, į- 

Atsk. nr. kaina 65, prenumera- domus tiems, kurie dienoje ne
galėjo dalyvauti.

Spalio mėnesio LD žurnalo Taip pat gautas naujas “Lie- 
numeris skiriamas daugiausia tuviai Amerikos Vakaruose’’ nu- 
lietuvių dienai pasaulinėje pa
rodoje New Yorke paminėti. 
Abi viršelio pusės puošia lietu
viški šokėjų vaizdai. Tekste lie
tuvių dienos aprašymui ir pa
vaizdavimui nuotraukomis skiri
ama 13 puslapių. Dedamos di
džiulės programos vykdytojų ir 
publikos foto nuotraukos, cho-

šokio menu ir vėliau, be prie
vartos, bet su pasididžiavimu 
dalyvauja lietuviškuose pasiro
dymuose. Tik reikia prisiminti, 
kad po lietuvių dienos pasi
sekimo ne tik mes, bet ir mū
sų vaikai didžiavosi esą lietu
viais!

Neseniai įvykusiame Mairo
nio mokyklos mokinię tėvy su
sirinkime vienbalsiai nutarė sa
vo ir visos lietuviu visuome
nės vardu išreikšti Jadvygai 
Matulaitienei nuoširdžią ir už
pelnytą padėką.

Jos pastangas ir pasiaukoji
mą pilnai įvertiname ir esame 
giliiai dėkingi už ilgų valar.Jų 
triūsą mūsų jaunimo lietuviš
ko paruošimo darbe. J. Matu
laitienės nuopelnai yra pras
mingi ir lietuvių tautai bran
gūs. Su gilia pagarba ir nuo
širdžiais linkėjimais pasilieka
me dėkingi mūsų mokytojai.

Neperseniai viename “Drau
go” vedamajame buvo -išreikš
ta eilė labai taiklių minčių apie 
didžiumos mūsų visuomenės 
abejingumą ir tik saujelės nuo
širdžiai dirbančių pasiaukoji - 
mą. “Tauta gyva ne miegan
čiais, bet dirbančiais”, — sakė 
tasai straipsnis. Kasdienybės 
rūpesčiuose paskendusieji ir po
ilsio beieškantieji net nesu - 
pranta, kad “visas lietuviškasis 
gyvenimas laikosi tais nepa
vargstančiais ir besiaukojan - 
čiais, kurie savo 'gyvenimą į- 
prasmina auka ir darbu”. Tar
pe tų nepavargstančių ir nuo
latos besiaukojančių turime mū
sų didžiai gerbiamą tautinių šo
kių mokytoją Jadvygą Matulai
tienę.

Visi maloniai prisimename di
džiosios lietuvių dienos ■pasau
linėje parodoje paliktą įspūdį 
ir pasisekamą. Šio ji istorinė lie
tusių" dteanę^rtmp pat ir lie
tuvių diena New Yorko valsty
bės pavihjone buvo vaisius tų 
pačių bedirbančių ir besiauko
jančių lietųyių. J. Matulaitie
nės įdėtas darbas šių dienų pa
sisekimui neturi būti lietuvių 
visuomenės užmirštas. Jos pas
tangomis tautiniai šokiai buvo 
suorganizuoti, suplanuoti ir iš
pildyti taip, kad negalėjome at
sistebėti, kai tokia didelė iš 
keliolikos miestų suvažiavusi 
grupė, tiksliai ir meniškai iš
pildė visą eplę sudėtingų šokių.

Brockton, Mass.
M. Klimas iš Linden, N. J. 

kuriam laikui persikėlęs gyven
ti į Brocktoną, Mass. Maloniai 
sutiko priiminėti Darbininko 
prenumeratas ir patarnauti vi
siems skaitytojams, kurie no
rėtų naujai užsisakyti Darbi
ninką, kuris pirmiems metams 
'kaštuoja tik 5 dol. Darbininko 
reikalais kreiptis: Mr. M. Kli
mas, 146 Sawtell Avė., Brock
ton, Mass.

— Lietuvię Dienos, spalio 
mėn. nr. 10. Red. Bern. Braz- 
džionis ir kolegija, Jeidėjas.— 
A Skirius, Adr.:1 4564 Sunsėt 
Blvd., HoHywood, Calif. 90029.

joje. Minėtinas XVHI a. į odą 
įrištas dvaro inventoriaus iši- 
Ašmenos apskrities originalas 
(maj. P. Gudelio dovana) bei 
visa eilė eksponatų iš Maž. 
Lietuvos praeities, pvz. Roma
no XVIII amž. Maž. Lietuvos 
žemėlapis, prof. Gaigalaičio au
tografas ir ekslibrisas.

Be to, šiemet nuo sunaikini
mo išgelbėtas Vydūno autogra
fas — tai įo paskutini* vie- 
Šurnai skirta* raštas — žodi* į 
Hotuviy Tautą, rašytas 1953 m. 
8 dienas prieš mirtį.
- Kultūros dienose lietuvių 
moderniąją grafiką atstovavo 
dailininkai: P. Augius, prof. V. 
K. Jonynas, A Liutkus, 2. Mik
šys, Pranas (Gailius), V. Petrą- gomis pasiekė aukštuosius mok 
ričius. Kiekvieno jų etarfponuo- lūs. Paskutiniu laiku gyveno 
ta po 3 darbus. Lankytojų pa- pas lietuvių visuomenininką Jo- 
rodoje buvo arti 3W. Parodą ną Pečiulį, 
palankiai įvertino “Hannoveri- 
sche Rundschau” ir “Kauno- 
versche Allgemeine Zeitung” 

____ _ Kultūros dienose sukėlė didelį 
pildytas istorinių dokumentų susidomėjimą ir Maž Lietuvos 
pavyzdžiais iš dr. P. Rėklaičio eksponatai ir žemėlapiai.
Lituanistikos Archyvo Vokieti- IrHP

ligoninę kas dieną 'kunigas tu
rėdavo nešti komuniją iš kito 
skyriaus koplyčios, esančios apie 
■pusę mylios atstu.

Tenykščios seselės 
kad tos statomos koplyčios lė
šas padengtų geraširdžiai JV 
ir Kanados lietuviai. Sutikau 
pagarsinti per lietuviškuosius 
laikraščius ir sutarėme tą kop
lyčią pavadinti Aušros Vartų 
koplyčia, kas ispaniškai išeitų 
Nuestra Senora de Vilna.

elektros; r • 
antra — elektros laidai ketu

riuose iš penkių namų yra per 
silpni, nes namuose nuolat di
dėja elektros naudojimas.

Vidutiniškai kas dieną Ame
rikoje kyla 195 gaisrai nuo 
elektros (maždaug kas septy
nios minutės). Gaisrų yra labai 
baisių, kurie kasdien sunaikina 
turto už miljonus dolerių. 
Per metus iš elektros kilę gais
rai padaro nuostolių už 109 bil. 
dolerių, bei pareikalauja 250

Aušros Vartų koplyčia pas raupsuotus
Kolumbijoje, Pietų Ameriko

je, tėvų saleziečių vedama di
džiulė (6,000) Agua De Dios 
raupsuotųjų kolonija ne kartą 
yra jau patyrusi dosnios lie
tuviškos širdies paramą. Ten 
esantieji kunigai misijonieriai 
JAV ir Kanados lietuvių au
komis, 1962 m. buvo aprūpinti 
pas ligonius važiuoti motocik
lais, dalis iš 60 ten dirbančių 
seselių rankiniais laikrodukais 
ir aštuonios ten esančios kop
lyčios lengvučiais-tropiniais vi
sų spalvų liturginiais rūbais.

Šiais gi metais ten raupsuo
tuosius slaugančios seselės pra
dėjo statyti prie chirurginio 
skyriaus ligoninės 90 — 30 
pėdų koplyčią, kuri yra ten bū
tinai reikalinga, nes tame sky
riuje gyvenančios seselės ir 
daugybė raupsuotojų ligonių 
neturi kur pasimelsti, ir į tą

— Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto organizuojamai paran
kinei lituanistinio mokslo vei
kalų bibliotekėlei įrengti jau 
susitelkė gana gausus būrys rė
mėjų su vienkartiniu vieno 
dolerio įnašu. Atsiliepdamas į 
šiuo reikalu spaudoj paskelbtą 
Instituto studentų prašymą, či- 
kagiškis inž. Jonas Stankus vie
toj laukiamo vieno dolerio tam 
tikslui paskyrė 100. Už šimte
riopai didesnį įnašą Instituto 
rėmėjui inž. J. Stankui nuošir
džiai dėkojama, o dauge ir vi
siems, tuojau atsiliepiantiems 
į tą studentų prašymą. Laiku 
padaroma tik tai, kas daroma 
tuojau. Parankinės bibliotekė
lės studentų organizacinė ko
misija, kurią sudaro Mykolas 
Dranga, Kristina Grabauskai
tė, Romas Sakadolskis, Dalia 
Valatkaitytė ir Šarūnas Valiukė
nas, kreipiasi į kiekvieną šio 
laikraščio skaitytoją ir kviečia 
į minėtos bibliotekėlės rėmė
jus su vienkartiniu vieno dole
rio įnašu. Rėmėjo įnašas siun
čiamas Instituto iždininko kun. 
dr. J. Kubiliaus, S.J., vardu ši
tuo adresu: 5620 S. Claremont 
Avė., Chicago, Dl. 60636. Visų 
rėmėjų pavardės įrašomos In
stituto mecenatų knygoje.

Mamertas Karbauskas su žmo
na Ona, iš Cambridge, Mass., ir 
Viliamas Savas su žmona Emili
ja, iš Medford, atostogas pralei
do Floridoje. Aplankė Karbau- 
skienės seserį Stelą Jonės, kuri 

kartą susipažįsta su lietuviškai šeima metus gyve
na Miami mieste. (B.)

Gaudeamus — Studentų Atei
tininkų Sąjunga tuo vardu lei
džia savo reikalam informacinį 
biuletenį. Spalio mėn. pasirodė 
šių mokslo metų 1 nr.

JADVYGA MATULAITIENĖ.
Nuotr. P. Ąžuolo
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Maistas redrallitrtis žn 
gyvybei ir sveikatai paJ 
Maisto pagrindinė sudėti

deniai ir riebalai ir'
Salia to žmogui būtinai rei- druskų maiste ta ąugahtaae yra 

kalinga vitąmfaM ir minorai}- 'gausiai kitokių imffiuato. 
nės druskos. Vitaminai tarsi pa- ria« pavadino vftgroipofepova- 
grmdas matote, dalyvauja fer- dtnimas K ižtoim -UvL 
mentu gamyboj- Vitamiftių ta tta-gyvybė). ’ 
mineralinių druskų trukumas C Wni ‘«nbwwmvi tirpia i»h?- 
silpnina organizmo atsparumą lųose, pav. vit Ą, proritaminas 
prieš infekcijas. Vaikams stato- ?ą, karotinas, DJEJL Kiti —C, 
do jų augimą, bendrai atsihe- slf r% bj2 ir Lt----- tirpsta
pia įvairiais negalavimais. Ilges- vandeny. Tai įsidėmėtina rai
nis vitaminų trūkumas veda gto gaminimui

prieš infekcijas. Vaikams stab
do jų augimą, bendrai atsilie
pia įvairiais negalavimais. Ilges
nis vitaminų trūkumas veda 
prie ligų, pav. stoka vit C iš
šaukia skorbutą, cingą ir t.t 
Bendrai įvairūs nusilpimai, 
ypač senesnio amžiaus? yra vi
taminų trūkumo priežastis. Ta
da vartojamų vitaminų mišinių 
su mineralinėm druskom daug 
padeda. Kai ‘kurie net pajaunė- palietus jį iššaukia odos 
ja, geriau miega, apetitas atsi- suerzinimą, nes jos maži plau

keliai sunkia skruzdėlinę rūgš
tį. žydi nuo birželio iki vėlyvo 
rudens. Lapai renkami žydėji-

BĮ

bapMė
? Anksčiau Lietuvoj kaimuose 
pavasari virdavo bulvinę sriu
bą su jaunom dilgėlėm. Tai tu
rėjo valyti kraują.

Dilgėlė auga sodų patvoriuo-

randa ir savijauta pagerėja.
Beveik kiekvienas organiz - 

mas pasirūpina vitaminų atsar
gom. Dėja atsargos greitai iš
nyksta, jei jos nėra nuolatos 
papildomos. Vitaminų stoka at
siranda dėl netinkamai paga
minto valgio, dėl jo konservavi
mo ir dėl gedimo. Vitaminų 
vertė mažėja, pasireiškus skran
džio, kepenų ir žarnų, negala- • 
vimam arba jųjų susirgimui.

Jau senovėje žmonės naudo
josi gausiai įvairiais augalais, 
pav. gerdavo pušų, eglių, metū
gių nuovarą, vartojo liepų žie
dus, beržų lapus, jaunas dilgė
les. Buvo laikai, kad net alus 
su spyglių metaūgių priemaiša

SOCIALINIAI 
KLAUSIMAI

J. A. Balkoski, socialinės 
draudos vedėjo, pranešimu 500

draudos (sočiai security) mo
kesčiu — vieni gaus nedar
bingumo mokestį, kitų patys iš
mokėjimai bus padidinti.

Naujas patm^vnas dabar į- 
sigalioja: pagreitinamas mokė
jimas tiems, kurie tampa ne
darbingi. todėl dalis jau da
bar gali pasinaudoti.

Pagal šiuos naujus parėdi- 
mus “period <rf disability” pra
sideda nuo pačio sužalojimo. 
Bet tai nepakeičia reikalavi
mų. kad sužalojimas būtų val
džios pripažintas. Tai liečia 
tuos, kurie išdirba 5 ar 10 me
tų ir kreipėsi, norėdami gauti 
pašalpos po liepos 2, 1962. . P. 
Balkoski pareiškė: “Mes turi
me adresus tų, kurie kreipėsi 
ir mes arba jau jiems parašė
me, arba greitai parašysim.” 
Jeigu negausit atsakymo ^eitu 
laiku, reikia kreiptis patiems į 
įstaigą. Svarbiausia nereikia 
laukti.

Mokėjimai bus padidinti, pra
dedant š.m. lapkričio mėn. ir 
čekiai bus siunčiami jau gruo
džio mėn. Tie, kurie gali pri
sitaikyti anksčiau minėtą įstaty
mo palidymą. tie gaus mekestį 
nuo 1963 lapkričio, jeigu kreip
sis prieš š.m. lajAričio pabaigą.

Vietinės (sočiai security) į- 
staigos adresas: 790 Broadway 
(netoli Flushing Avė.) Brock- 
lyn, N.Y. 11206.

Jonas Talalos, LB centro val
dybos pakviestas, sutiko vado
vauti JAV LB centrinei apy
linkei ir sudaryti jos valdybą. 
Centrinėje apylinkėje telkiami 
visi lietuviai, kurie gyvena to
liau nuo lietuvių a renamu vie
tovių. kuriose veikia JAV LB 
apylinkės. Centrinės apylinkės 
s::resa«: Jonas Talatas. 7137 
So. Ashland Avė., Chicago, 36. 
I1L

Praėjusioje LB centro valdy- 
’ bos kadencijoje, centrinės apy

linkės valdybą sudarė: adv. Ra
polai Skipitis — pirm., Liuci
ja Stasiūnienė — ižd. ir Jonas 
Talalas — sekretorius.

Džiovinama atvirame ore.

ir K Dilgėlių džiovinti lapai 
ir džiovintos šaknys (pora ar
batinių šaukštų stiklinei arba
tos) liaudies medicinoj laikoma 
priemonė kraujo valymui ir var
tojama kaip vaistai nuo geltli
gės, inkstų ligos, šlapumo pūs
lės kataro cukrinės ligos, taip 
pat, stabdo plaučių, inkstų, 
žarnų kraujavimą.

mokyt J- Laukaitis -- P.
13. Mhmcbepo apyL lietuvių 
vardu, tfr. J.' Grinius — Vokie
tijos ateitininkų sendraugių val-

Vid kalbėjusieji Skėlė kmų 
j„ Ttutkevičiaus mopehius 
Miuncbeoo apylinkės beta- 
viens, apgaBestarOb kad tari 
atsisveikinti, bet drauge palin
kėjo ta geros sėkmės naujose 
pareigose. Visi pobūvio daly
viai savo simpatijas mielajam 
kunigui išreiškė gausiais ploji
mais.

Patikima ir žinoma firma A 
lio metų patyrimą leidžiamiems 
PRANEŠA:

, turinti dauge- 
siuntiniams į USSR —

Moterų 
Be to, kalbėjo p.

Jaunų šviežių dilgėlių sritys

Kun. J. Tautkevičius savo at- 
sisveikinimo žodyje ne tik iš- 
reiškė padėką už tokias gražias 
išleistuves, gražius žodžius bei 
dovanas, bet pažadėjo miunche-

"-■* sovietinės gamybos 
_ ”, ŠALDYTUVAMS, 

__ir kt, pats gavėjas gali pa- 
už bet kokio dydžio sumą.

Jūs taip pat galite užsakyti MAISTO PRODUKTŲ 
DOVANAS giminėms, esantiems USSR. Pristatymas sku
bus iš produktų sandėlių esančių SOVIETŲ SĄJUNGOJE.
Kainos prieinamos.

Katalogų prašykite bet kuriame mūsų skyriuje arba 
Vyriausioje Įstaigoje:

fijėje garantuojamų 
prekėms, kaip tai: AUTO] 
TELEVIZIJOS APARATi 
sirinkti dovanas už bet k

mis aplankyti. Miuncheno betų- 
vių 'kapelionas kun. dr. J. Avi
ža, negalėjęs dalyvauti išleis
tuvėse, atsisveikinimo žodį pa? 
sakė po Kristaus Karaliaus mi?

X.25„ išreikš
ti) atskiedus vandeniu, nau- damas kun. J. Tautkevičmi ir 
dujama plauti pleiskanotą gal- savo padėką už pagelbą pastora- 
vą. ei joje. -M.

jyste; sultys pagerina kraują. 
Degtinės užpila ant šaknų (vie
na dalis šaknų ir trys dalys 
degtinės, laikyti dvi savaites, 
kad nusistovėtų, vėliau perkoš- nijimo šventės 
ti) atskiedus vandeniu,

45 Wes+ 45fh Street
New York. N. Y. 10036; Room 1101
Tel.: Cl 5-7905

Ilgo grojimo lietuviškos plokštelės f

UŽSISAKYKITE papiginta kaina lietuvio v knygų
MALDAKNYGĖS
Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro, su daugybe

- novenų ir naujų maldų
Būk mums malonus, kan. F. Bartkaus, mažas lie

tuviškas sekmadienio mišiolas
Marija, gelbėki mus, Sibiro lietuvaičių maldaknygė

RELIGIJA, FILOSOFIJA
Mano katekizmas, vaikučiams, spalvotas, 
Šv. Pranciškaus pėdomis, III-jo ordine vadovėlis 
Tikybos vadovėlis, katekizmas paaugusiems 
Katalikų katekizmas, suaugusiems platus religijos 

aiškinimas
Lekcijos ir Evangelijos sekmad., švent 
šv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskio
Gegužės mėnuo, Tėv. Kornelijaus Bučinio, O.F.M., 
Šv. Pijus X, kun. J. Petrėno

Kova prieš Dievą Lietuvoje, dr. J. Savasio 
Katalikai, pasaulėžiūra ir pcrijtŠta 
Smilės giesmė, dr. A. Maceinos 
Marijos apsireiškimas Liurde, vysk. P. Bučio 
Pranašystės apie pasaulio pabaigą 
Eisiu pas Tėvą, kun. J. Butkaus 
šv. Antanas Paduvietis, Nėžip Vien 
Negesinkime aukurų, vysk. V. Blizgio 
Milžinas, didvyris, šventais, Mm. Pr. Gaidos 
Prie vilties kryžiaus, dr. J. Ptunskk) 
Jaunuolio būdas, kovos, mokslas, ręliįpja, Tihamer

' Thato (keturios knygutės) 
Tautinis auklėjimas šeimoje, V. Cižiūno 
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, I tomas 
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, n tomas 
Ateitininkų vadovas, kun. S. Ylos 
Didžioji padėjėja, dr. A. Maceinos 
šv. Pranciškus Asižietis, T.D. Daveau, O.F.M. 
Serafiškuoju keliu, mąstymai T. Hasenoehrl 
Ateitininkų ideologija, SL Šalkauskio 
Gyvenimo šaltiniai, apie sakramentus, kun. S. 
Niekšybės paslaptis, A. Maceinos 
Lietuviškas auklėjimas šeimoje, L Dambriūno 
Didžioji savaitė ir apeigos

Žilio

LIETUVOS ISTORIJA, GEOGRAFIJA

Vysk. M. Valančiaus biografija, V. Biržiškos 
Maironis ir jo gyvenimo bruožai, Aidų leid. 
Mistiniame sode, kan. M. Vaitkaus 
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičiaus 
Lietuviškoji išeivija, prel. M. Krupavičiaus 
Lietuvių archyvas, boBeviano metai 
Padangių keliai (astronomija) kun. P. Vaserio 
Argentino lietuviai
Lietuvos vaizdeliai, A žemaičio
Trys ultimatumai, dr. P. Mačiulio 
Aleksandrynas, V. Biržiškos, I ir n tomas už 
Tėvynėje ir pasaulyje, kan. A Steponaičio

Senasis Vilnius, dr. A. SApokos 
Suvažiavimo darbai IV knyga .
Suvažiavimo darbai V Įmyga

Teroro ir vergijos imperija Rusijoje, K. Bielinio 
Su Minija į Baltiją, kan. M. Vaitkaus 
Negęstanti šviesa P. Garšvos (marijonai)

Lietuva Europos nugalėtoja, A Gustaičio
Mūsų tokiai, II-osio tautinių tokių šventės repertua.

BELETRISTHŪT*

Valentina, A. Vaičtatažčk) 
Vytis ir Erelis, J. Kmito

3.00

2.00
1.25

1.00
1.00
1.00

Žvaigždė viršum gurios, Alės Rūtos 
Susitikimas, J. Gailiaus 
Gundymai, J. Gailiaus 
Pabučiavimas, J. Grušo
Kryžiuočiai, H. Sienkevičius, trys tomai 
Kalvos ir lankos, A Baranausko 
Uždraustas stebuklas, S. Būdavo

Kaimietiškoji pšlamė, vertė V. Kazokas 
Grožvydės meilė, P. Orintaitė 
Purienos po Vandeniu, Pulgio Andriušio 
Dažytas vualis, W.S. Maugham 
Gyvenimas yra dailus, V. Volerto 
Sveiki, gyvi, J. Parojaus

FOEZIJA

3.00
2.00
2.00
1.50
L00 Atviros marios, L, Amfriekaus

1.00 Naktigonė, L. Andriekaus 
1.00 Marįjos žemė, A Tyruolio 
3.00 Žemės pakopos, J. Baltrušaičio 
2.00 Alfą ir Omega, M. Vaitkaus 
1.00 Relikvijos, Nerimos Narutės 
0.50 Beržų pasakos, O.B. Audronės 
1.00 Saęra Via, A Tyruolio 
2.00 
2.00 
i.00

Aukos taisė, S. Santvan
Veidrodis jūros dugne, V. Bt^utaitės 
Viduritienio sodai, B. Brazdžionio 
Poezija, J. Aisčio 
Respublika, S. Lauciaus
Anykščių šilelis, A Baranausko 
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės 

12.00 Martynas Fierro, J. Hernandez
3.00 Aušros žvaigždė, Ą. Tyruolio
2.00 
1.00 
8.00 
200 
3.00 
4.00 
0.50 
1.00

2.00
1.00

10:00

Sidabrinės kamanos, K. Bradūno

VA&GV6L1AI, KNYGOS JAUNIMUI

Elementorius E, Ig. Malėno
Kregždutė, A. Rimkūno, pfrmoji dalis
Kregždutė, A Rimkūno, antroji dalis
Kregždutė, A Rimkūno, trečioji dalis 
Svirplio muzikanto kelionės, V. Tamulaičio, 
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienės 
Kas gražu, vaikams piešinėliai
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka
Dvylika brolių juodvarniais lakstančių, angliškai
Jaunojo galiūno keliu, kun. P. Gavėno 
Uetuvos laukai, S. Jonynienės
Ten, kur Nemunas banguoja, A Tyruolio
Gintaras, J. Plačo
Tėvų šalis, S. Jonynienės
Lietuvos spalvos žemėlapis, J. Andriaus

MUZIKA
Lietuviška muzika, C. Sasnausko 
Kalėdų baisai, mišriam chorui

1.00
1.50
2.00
1.00
2.00
1.00
1.50
2.00
1.00
1.50

12.00
3.00
6.00
5.00 Garbė Dievui, kun. K. Senkaus, gtasminMfe su
6.00 gaidomB

10.00
808
5 0Q Darbiainko administracijoje veikta spaudos

2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
5.00 
2.00 
1.50 
1.50 
1.50 
2.00 
1.50 
3.00 
2.50
2.00

2.00 
2-00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.50 
£00 
1.50 
1.00 
2.50 
1.00 
4.00 
6.00 
1.00 
5.00 
2.50 
1.00 
1.00 
2.00

2.00 
2.50 
3.00 
3.25 
2.00
0.50 
0.75 
1.25 
1.00 
2.00
3.00 
3.00 
4.00 
3.50 
2.50

2.00
1.00
1.00

3.00

3 50 J*?80 plokštelės, kalėdiniai atvirukai, atvirukai ii pasauli-
nes parodos.

5.00
2.00
3.00

Rašyti arba kreiptis

1.00
1.00

Brooklyn, M.Y. 11221

Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st. 6.00 
Sutemo garsai, V. Stankus. 10 muzikos šokių. .... Stereo 6.00 
Dainos ii Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų.
Lietuves prisiminimai, L. Juodis, 14 liet, dainų akomp. gitara 
Pavergtos T*vynė» dainos ir tokiai, 2 pi., 24 1. tokių ir dainų 
Lietuvių tautiniai tokiai, J. Stuko leid. 14 tautinių tokių .... —
Težydi vėliai Lietuva, Vyčių choro įdainuota 17 lieL dainų .... 
Lietuvižki tokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet, tokių 
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų .... 
Lietuvos kanklės, 14 liet, kūrinių, vad. O Mikulskinei. Ster. $5 
Mylėsi Lietuvą iš tolo, II dainų šventės 15 rinktinių dainų .... 
Worcesterio Mėgėjų ratelio. 14 lietuviškų dainų .......................
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno Ansamblio 11 kalėd. giesmių 
Tėvynei aukojam, Dainavos Ansamblio, 14 1. dainų. Ster. $6 
Mes padainuosim, Čiurlionio Ansamblio 16 i. dainų. Ster. $7.50 
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 liet. patrijoL maršų 
Ar žinai tą žalį, R. Mastienės. 13 liet, dainos solo .................... 
A. žabaniauske, po 12 dainų-tokių X ir XI albumai po $5.00 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 L dainų ir tokių 
$. Barkaus radijo vak. dainuoja. 16 kalėdinių ir 10 liet, dainų 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lengvos muz. tokiai 
Ar pameni, V. Stankus, 10 tokių muzika solo........... Ster. $6
Milžino paunksmė, Montrealio 1. dramos teatro 3 pi. albumas 
8uk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 liet, dainų ............................
Pilėnai, Liet, opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) .......
Trijų metą Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaik. dainos 
Lietuvišką dainą, šokių, polką, Žukausko-Vasiliausko juokai 
Dainuojafhe SU Lione, 16 liet, dainų, įdainuotų L. Juodytės 
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 dainų .... 
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų plokšt. 
Linksmieji broliai, 12 liaudies kūrinėlių ...... ................ .............
LieL dainą ir operą rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių .... po 
Cleveiando Vyrą oktetas, 12 muzikos tokių rink. Stereo $6.00 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pL Iz. Vyt. Vasiliūno ..... .
Dainuojame su Rūta, J. Stukas, Rūtos ans. 17 liet. d., 
Lione todis Contralto, Town Hali 14 kūrinių rečitalio *pi.........

Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ............
Lrttmaniah 2-speed record course .................................................

DARBININKO ADMINISTRACIJA
$10 WILLOUGHBY AVE„ BROOKLYN, N. Y. 11221

$5.00 
$5.00 
4.00 
5.00 
8.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4 00 
5.00 
5.00 
6.50 
7.00 
5.00 

10.00
4.50 
5.00 
5.00 
5.00 

15.00 
400 

11.00 
3.00 
4.00 
5.00 
4.00 
5.00 
500 
5.00 
5.00 
6.00 
4.00 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— 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:

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525

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 D4D traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medtUgos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Hltdnte, maiSytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
Salikai — Geriausios rū*ies pigiausiomis kainomis. Specialus pa- 

į tarnavimas pahioMant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel AL+4319* ZOOOrcberd $», Nw York N.Y. 10002

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST„ N. Y. C. TuL 6R 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ta moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.



HAVEN REALTY

2 - FAMILY

RAFS LięUOR STORE

DISPLAY XMAS SHOP1NG

VMB GARDO TAVERH

VYTAUTAS BEL

A Lauds, M.D., Mt ČįĮh^ Įty. 
S. JakaviČius, A. Juodka, Ą. 
Švagžč&ęnė, Chicago, HL Kun.

Norite geros

kartų jas čiupinėjau, bet aštuo- 
nias valandas neužtraukiau. Ko
dėl neištverti dar astuonių?

RAYS ITALIAN BAKE SHOP 
American - Itahan Style 

Wedding and Blrthday Cakes 
Pastries, Cookles, Bread, Rolls 

Whipped Cream Cakes
Butter Cream - Ice Cream Cakes' 

Open Sundays. Call ST 8-9179 
304 5th Avė., (cor. 2nd St.) B’klyn

G. Motiejūnas, C.P. Scranton, 
Pa., A. Šlepetis, J. Lushis, Eas- 
ton, Pa., Dr. V. Giriūnas, Tė
vai Jėzuitai, Montreal, Que., 
Canada. A. Daidynas, 1 įritėsi de 
Catif. A. Vizbarą, Clearwater,

YOUR OLO FUR COAT 
MAOE INTO LATEST STYLE

Cape or Stole with new Lining all 
for $25. Fur Coats expertly restyled 
at the lowest prices.

CaS OR 5-7895 •

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

Tarptautinės Fotografų Sąjungas narys. bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokyklų. 
Jums ut prieinamiausių kalnų atliks visokius 
fotografinius darbus.

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

M 0 *•
Bįąų?__

ĘamĮtiau atrasti rūkyti ir 
seniau Visiem užsako iausi iau

Po 3 dol. H. Davalis, M. Gai- 
dimauskas, Brooklyn, N.Y. T. 
Jonaitis, R. Markevičius, Wood- 
haven, N.Y. J. Bastys, Brian- 
diff Manor, N.Y. A. Kreučiū- 
nas, Cambridge, Mass. A. Wit- 
kus, Dorchester, Mass., A. Va
lančius, Brighton, Mass., P. Ka
rosas, New Britam, Conn. W. 
Aglen, Phiūipsburgh, N.J., B.

YOUR OLD FUR COAT 
Made into Latest Style 

Cape or Stole with new lining 
all for $25. 

Fur Coats expertly restyled 
at the lowest prices 

Call OR 5-7895

Po 5 doL M. Laukus, WaU- 
fcill, N.Y. J. Mikaila, Detroit, 
Midi. J. Stankūnas, Linden. N. 
J., A. Trečiokas, Orange, N.J.

ėmiau. Snūdau, budau ir vėl 
užmigau. Kažkas kankino Ta
čiau vienu tarpu be pertraukos 
išmiegojau šešias valandas. 
Taip man nesitaikė jau eilė 
metų. Aha! Paėmiau cigaretę į 
renkas, pasukau tarp pirštų ir 
pasišaipiau: “E, aš jau prade
du tave apveikti! Dar kiek lai
ko — ir sudiev, dūmeli, visam 
laikui!”

Tą dieną, kai mečiau rūkęs, 
mano ūgiui ir stuomeniui trū
ko 9 svarų. Joks valgis nebu
vo skanus. Turėjau įdegusį go
murį, rūkančiojo kosulį, padil
gintus nervus. Abiejų mano 
rankų pirštai buvo gelsvai da
žyti. Dantys burnoje aprūdėję, 
liežuvis lyg kokiom samanom 
apklotas — gėdijausi prasižio-

86 McLean Avė., Yonkers, N. Y. 
Tel: (914) 3-0532 /

103-55 LEFEERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas^ Vlrginia 3-3544

©0S k jų negalima įjąuti taip 
pažįstamus, feįgvai, kaip Amerikoje —be- 

* ■' “ veik kiekvienu laiku ir kiek
vienam nuėsto Užkampy. Da- 
bar vaęžomą reklamą laūtraš- 
čiuosę. radijo ir teįęyizįjps pro- 
gramuose, o taip pat pardavi
nėjimas jaunimui- Tiktai val
džios laikraštis “Politikėm”, su
sirūpinęs Anašto apsaugos biu
džetu, rašo: “Laisvoje visuome
nėje reikia palikti žmogui pa
čiam laisvę pasirinkti tarp ge
ro ir pikto” ’

1183 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgevvood)

T«L EVergreen 2-0440

bąųiąką^os... Nereikia girtis 
nei pagyrūno ieškoti, bet. pasi
ryžti ir padaryti-

Apklausiau 45 
kurie tokiu tįūdu metė rūkę. Vi
si jantėsi lengviau ir įveikiau. 
Kai kuriem pagerėjo regėjimas, 
kitiem klausa;- vienam -kitam 
dingo vidurių užkietėjimas, sli- 
ga, galvos skausmai, pakilo svo
ris. Ir aš pasidariau sunkesnis, 
bet ne apvalesnis J :

Su rūkymu susimezga kai ku
rie įpročiai, lyg koks žaismas, 
užsiėmimas, nuobodulio vai
kymas. Tenka nuprasti, kaip

Conn:, J. Butkus, Bridgepęrtį 
Conn. J. Ardys, Cherry Hill, 
N.J. J. Starinskas, Cambridge, 
Mass., E. Petrauskas, Chicago, 
Dl., G. Aleknevičius, Toronto, 
Ont. Canada, A. Alksninis, 
Charleston, S.C.

Po 1 dol. E. Būnienė, A 
Kazlauskas, J. Klant, A. Shar- 
ry, Brooklyn, N.Y. P. Kadas, O. 
Žilius, Woodhaven, N.Y. V. Va
siliauskas, V. Vitkus, Roches- 
ter, N.Y. Kun. A. Kardas, New 
York. N.Y. J. Kivyta, Maspeth, 
N.Y. J. Alekna, Ehnont, N.Y. 
A Vasiliauskas, Great Neck, 
N.Y., J. Kibartas, AmSterdam, 
N.Y. A Daunoras, P. Žilins
kas, Kearny, N.J. P. Zalubas, 
Newark, N.J. F. Saranka, Pa- 
terson, N.J. R. Šlepetys, Lin
den, N.J. J. Golding, A. Gruo
dis, New Haven, Conn. V. Ba
rius, Bridgeport, Conn., J. Ru- 
lis, New Britain, Conn. B. 
Martūnas, TerryviUe, Conn. M. 
Norvaišienė, So. Boston, Mass. 
A Paliulis, Dorchester, Mass. 
V. Kamaitis, MUlbury, Mass., 
Kun. C. Batutis, Philadetotoa,

V. VERELI0NA8,100-21 89th Btchmend 
arba

A. VEDECKMk 83 Morgan St, St^mford, Conn. — TeL 325-0997

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421
TeL Vlrgfnia 6-9519

sala vestuvėm, susirinkimam bei kitiem pobūviam 
Salėję gaU tilpti 100 dalyvių

FOTOGRAFAS 
Romualdas Kisielius

TO PLACE, 

YOUR AD

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 

--- --Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai
DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGO.ffbtEET BROOKLYN, N. Y. 11206
• - T Telefonas STagg 2-5938

' BICYCLESFOR XMAS
; “Ūse oųr Lay Awąy Plan” .

I^ar^e seleetion of popular makes 
>Schwinn, English Rudge, Rollfast, 
Colson Velocipedes, Central Čharge. 
Come make your seleetion ęarly — 
“Plaėe your order NOW-”

Ldcatiorti
54th Street, Ridgevočd-^uęenK 

Call HY 1-5256
(3 to 7 PM)

akon^jonų, Siąger siuvamų mašinų, rašomų mašinėlių, 
megztinių, šveicariškų skarelių.
GREITĄ^ TIĘ4H$GINI8 ią GARANTUOTAS PATARNAVIMAS

Rašykit ar skambinkit pasirinkimui katalogų
? • javfriomis kalbomis:

TAZAB OF LONDON
Eest lOth Street.

r York 3, N. Y.
AL9onqcmr 4-4161

Po 3 dol. H. Davalis, M. Gai- 
dimau^kas, Brooklyn, N.Y. R. 
Jonaitis, R. Markevičius, Wood- 
haven, N-Y^ J* Bastys, Brian- 
diff Manor, N.Y. A. Kraučiū- 
nas, Cambridge, Mass., A. Wit- 
kus, Dorchester, Mass. A. Va
lančius, Brighton, Mass. P. Ka
rosas, New Britain, Conn. W. 
Aglen, PhiUipstoįr^i, N. J. B. 
Chlamaoskas, Ken nebunkport, 
Me., A Wenslovas. Pittsburgh 
Pa., M. Ramanauskas, San Die
go, Calif.

Po 2 dol. E. Karpus, P. Nar
vydas, Brooklyn, N.Y. V. Mei
lumas, New York, N.Y. Ą. 
Raguckas, Woodhaven, N. Y. 
■M. Digimas, Waterbury, Conn. 
V. Kronkaitis, New Haven,

TAZAB OF LC5DON
Didžiausia siuntinių persiuntimo įstaiga pataria pasinau
doti jų vertinga prekių kokybę ...

TARIAU: GALAS TAM RŪKYMUI:
Vieną migūstą popietę sėdė- rą cigarečių į -kišenaitę.- šimtą 

jau savo darbo kambaryje. Už
sidegiau cigaretę. Patraukęs 
staiga nusviedžiau šalin ir bal
siai pasakiau- “Ne! Gana! Ga-; Nakčiai cigarečių dežutęs ne- 
ias rūkymui!”. Nebe vieną kar
tą buvau taip ryžęsis, bet šį 
kartą buvo paskutinis mano žo
dis. Arba aš turėjau įveikti sa- 
vo <priešą, arba jis turėjo mane 
paversti valias mazgote...

Keturiasdešimt metų buvau 
čiulpęs nikotiną kaip kokia 
kempinė. Net naktimis kelda
vausi užtraukti... Dabar bu
vau namuose vienų vienas. 
Žmona buvo išėjusi apsipirkti. 
Nebuvo kam pasisakyti ir pasi
girti: ‘^pagaliau, galas”.. Štai 
koks aš didvyris!

Nusijuokiau. Koks čia didvy
riškumas? Geriau nieko nesa
kyti ir nesigirti, tai nebermkės 
teisintis ir gėdytis, kad “did
vyris subliūško’... Įsikišau po-

bąras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

Real Estate t JOSEPH ANDRUSIS 4 Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Fujtfs — Pi
nigų investicijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai; šeštadieniais iki 6 vai. popieL

87-0^ Juęąięą Ava.. Woodhaven 21, N. Y. • TeL VI 7-44H

KKPVBLIC Liquor Store, Ine.
322, Upton Avemię, Brooklyn II, N.Y. 

telefonas EY 7-2089
■ JUOZAS BRUŽINSKAI Manager 

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms
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DARBININKAS
Redakcija ....................... GL 5-7281
Administracija .............. GL 2-2923
Spaustuvė ..................... GL 2-4916
Vienuolyną* ................... GL 5-7068

Kun. V. Pikturnai, sugrįžu
siam iš Europos, Angelų Ka
ralienės parapijos draugijos 
lapkričio 8 parapijos salėje 
surengė priėmimą, kur jis papa
sakojo savo kelionės įspūdžius.

Teresė Sakalauskienė, 55 me
tų amžiaus, gyvenusi 89-01 91 
Avė. \Voodhavene, mirė lap
kričio 8. Pašarvota Šalinskų lai
dojimo koplyčioje. Laidojama 
lapkričio 12 9 v.r. iš Angelų 
Karalienės bažnyčios šv. Karo
lio kapinėse. Liko nuliūdime 
vyras Juozas.

N.Y. skautams Remti Komi
tetą sudaro: P. Leveckienė — 
pirm., A. Gerulaitienė. Jonė 
Kiaunienė, C. Ašenbergas, Vyt. 
Liobis, Vyt. Labutis. Komitetas 
lapkričio 14 Maspetho lietuvių 
parapijos salėje rengia rudens 
balių.

Vytautas Strolia pakviestas 
nauju Operetės choro vadovu. 
Repeticijos vyksta penktadie
niais Bručo svetainėje Woodha- 
vene, 7:30 — moterim. 9 v.— 
vyram. Naujas dirigentas kvie
čia įsijungti į chorą visus ku
rie mėgsta lietuvišką dainą.

Pavergtu Tautu seimas lap
kričio 10-11 pradėjo vienuo
liktą sesiją. Posėdžiai buvo Car- 
negie Endowment salėje.

Brooklyno pašto viršininkas 
prašo lapkričio mėn. siųsti ka
lendorius. katalogus ir panašius 
siuntinius, kad nebūtų labai ap
krautas paštas Kalėdų švenčių 
metu. Taip pat labai prašo nau
doti Zip Code numerius.

KVIETIMAS
Akademinio Skautų Sąjū
džio New Yorko skyrius 
kviečia rytinio pakraščio 
visuomenę alsi ankyti Į 
Chicagos satyrinio teatro

ANTROJO
KAIMO
pasirodymą.
Programo’e — ke'ioiika 
satyrinio-humoristinio po
būdžio vaizde ių iš lietu
viško ir tarptautinio gy
venimo.

VIETA:

Sliowboat sale j e
814 Jamaica Avenue

Woodhaven, N. Y.
Cypress Hihs stotis
BMT Jamaica Line

LAIKAS:

lapkričio 21
Po vaidinimo ŠOKIAI, 
grojant naujam
Romo Butrimo 
orkestrui.
Norintieji gal’ užsisakyti sta
liukus iš anksto pas Feldą Ne- 
mickienę — tel. Ml 2-21 17.

Įėjimas $3.50

studentams $3.00

tik šokiams $2.50

Šio vakaro pelnas skiria
mas Ne* Yorko lietuvių 
KULTŪROS NAMŲ 
statybos fondui!

New Yorko lietuvių vyrų 
choro valdybos pirmasis posė
dis, dalyvaujant choro vado
vui muz. VI. Baltrušaičiui. įvy
ko lapkričio 3 d. Skobeikų bu
te, Ridgevvoode. Aptarta visa 
eilė einamųjų reikalų. Choro 
metinis koncertas numatomas 
suruošti pavasarį.

Repeticijos vyksta kiekvieną 
pirmadienį tenorams, o trečia
dienį bosams 7 vai. 30 min. va
kare, Liet. Atletų Klubo patal
pose, Ridgevvoode. Nauji cho
ristai mielai kviečiami Įsijung
ti į choro eiles. Dabar Įstoję 
dar pilnai galės pasiruošti busi
majam koncertui. Maloniai pra
šoma paskambinti valdybos pir- 
min. K. Skobeikai EV 6-8992.

Koks yra tikrasis lietuvės mo
ters veidas? Ar padeda juodo
sios piliulės? Tai pilnai sužino
site, kai atvyksite į Antrojo 
Kaimo pasirodymą, kuris bus 
lapkričio 21 Shovvboat salėje, 
Woodhavene. Pradžia 7 v.v.

Arnoldas Voketaitis, sėk
mingai dainavęs šį sezoną City 
Center operoje, išvyksta gast
rolių: lapkričio 16 dainuoja Ro- 
chesteryje Mefisto vaidmenį 
Fauste, lapkričio 18 Buffalo — 
Bohemoje—Kolien, lapkričio 
20 Indianapolis, Ind., Figaro— 
Figaro vestuvėse.

Mykolas Cibas, ilgai vadova
vęs Brooklyno operetės chorui, 
iš šių pareigų pasitraukė.

Studentų ateitininkų N.Y. 
draugovės susirinkimas buvo 
penktadienį, spalio 30, kole
gės Dalės Skeivytės namuose, 
Woodhavene, N.Y. St. Lūšys 
•kalbėjo tema — Visuomenišku
mas ir šių dienų lietuvis stu
dentas . Paskaitininkas pabrė
žė, kad studentas turi gerai pa
žinti savo tautos istoriją, mo
kėti savo kalbą, dalyvauti lietu
viškose organizacijose, domė
tis lietuvių politiniu gyvenimu. 
Draugovės vicepirm. Raimun
das Graudis kalbėjo apie John 
Birch draugiją, kaip spauda su
darė klaidingą nuomonę apie 
šią antikomunistinę organizaci
ja.

Dr. Halina ir Jurgis Montvi
la iš New Yorko savaitę lan
kėsi Kalifornijoje, kur dr. H. 
Montvilienė atstovavo RCA 
bendrovę Fall Joint Computer 
konferencijoje San Francisco. 
Ta pačia proga Montvilai buvo 
nuvykę Į Los Angeles, kur ap
lankė gimines.

Aukos L.l. Tautos Fondui
Per Jurgį Klimą, gyv. 36 

Melrose Avė.. E. Norvvalk, Con- 
necticut, SLA 248 kuopos sek
retorių, Vliko išlaisvinimo dar
bams remti po 5 dol. aukojo: 
Jurgis Klimas, Edvardas Kli
mas. Barbora Rayle. Juozas Ba- 
nelis, Vytautas Rayle. Frank 
Trunce. Albert Bilinski. Wladis- 
lavas Žutautas, Amilia Mikalo
nis ir Paulina Mitchell. Visiem 
nuoširdžiai dėkoja

Fondo Valdyba

Nauja lietuvių muzikos radijo programa
Lapkričio 2 dieną buvo pra

dėta nauja anglų kalba progra
ma apie lietuvių muziką radio 
WS0U, Seton Hali University, 
89.5 banga F.M. Programa duo
dama kiekvieną pirmadienį va
kare, 9:30 vai., vadovaujama 
prof. Jokūbo J. Stuko.

Po pirmo bandymo buvo gau
tas gausiai palankių atsiliepimų 
iš klausytojų nelietuvių. Jie bu
vo patenkinti penkių minučių 
pranešimu apie lietuvių kalbą 
ir paskui trumpais paaiškini
mais apie kiekvieną grojamą 
dalyka. Programa nepertraukia- 
ka skelbimais: tai sudaro rim
tą nuotaiką.

DARBININKAS

N. Y. LIET. DANTŲ GYD. D-JOS NARĖS, susirinkusios spalio 25 d. dr. R. Saldaitienčs bute su paskaiti
ninke dr. J. Trojaniene. 1-je eilėje (iš k. j deš.) P.Leveckienė, E. Vilčinskienė, E. Baltrušaitienė. 2-je ei
lėje B. Paprockienė, R. Saldaitienė, J. Sniečkienė, J. Vytuvienė, dr. J. Trojaniene, S. Dimienė, S. Kiaunienė, 
M. Kregždienė. 3-je eilėje S. Bobelienč, S. Kentienė, S. Kungienč, F. Ignaitienė, A. Svalbonienė ir P. Radzi- 
vanienė, Trūksta S. Sirutienės, S. Daukšienės, A. Didžiulienė, V. Košienės, J. Maurukienės, J. Skripkienės, 
J. Šukienės. Nuotr. R. Kisieliaus. ,

MIELI IR BRANGŪS NEW YORKO LIETIMAI
Jau dvidešimt keturi metai, 

kai lietuvių tauta kenčia sun
kų trėmimų ir genocido siau
bą.

Dvidešimt keturi metai pra
bėgo, bet mūsų seserų ir bro
lių pagalbos šauksmas nenuti
lo. Jie savo prašymus kreipia į 
mus, JAV lietuvius, tikėdami 
mūsų gailestingumu.

Širdį veriantys šauksmai at
eina iš nesvetingo ir mirtį ne
šančio Sibiro, iš Lenkijos, iš 
nuolat grobiamos Lietuvos, bei 
Vakarų Vokietijos.

Balfas visomis jėgomis sten
giasi tą kenčiančių tautiečių 
šauksmą išgirsti, stengiasi iš 
žlugdančio skurdo juos gelbėti, 
bet jis bejėgis, jei visi nestosi
me talkon ir savo gera širdimi 
Balfo išteklių nepadidinsim.

Balfas visomis jėgomis sten
giasi tą kenčiančių tautiečių

Raimundas Graudis, N. Y. 
studentų draugovės vicepirmi
ninkas. lapkričio 4 išvyko atlik
ti karinės prievolės.

Lietuviu Atletų Klubas lap
kričio 26 George Washington 
viešbutyje. 23 rd St. ir Lexing- 
ton Avė., New Yorke, rengia 
rudens balių, kur bus pagerbti 
sporto darbuotojai. Šokiams 
groja R. Butrimo orkestras.

Dail. William J. Witkaus duk
ra profesoriauja Fordhamo uni
versitete. kur dėsto biologiją. 
Spalio 18 Campus Center pa
talpose įvyko jos pagerbimas 
už jos 20 metų profesoriavimą. 
Buvo pabrėžta jos didelis pasi
šventimas mokytojavimui, pro
fesoriavimui ir moksliniam ty
rinėjimam. jos pasiekti laimėji
mai. Ji buvo apdovanota gar
bės 20 metų medalium.

Programos tikslas supažin - 
dinti amerikiečius su lietuvių 
kultūra apskritai. Ji padės su
prasti amerikiečiam tiek laisvo
sios Lietuvos laimėjimus, tiek 
ir lietuvių kilimo amerikiečių 
indėlį Amerikai.

Prof. Jokūbas Stukas vertas 
pagarbos už iniciatyvą šiai pro
gramai “Music- of Lithuania”. 
Geriausia jo darbui įvertinimas 
būtų parašyti stoties pareigū
nam pasitenkinimą ir dėkingu
mą už šią programą. Adresas: 
Seton Hali University, Radio 
Station WSOU, East Orange, 
New Jersey.

Antanas V. Sniečkus 

šauksmą išgirsti, stengiasi iš 
žlugdančio skurdo juos gelbėti, 
bet jis bejėgis, jei visi nesto
sim talkon ir savo gera širdimi 
Balfo išteklių nepadidinsim.

Aukų rinkimo vajus šiais me
tais pradedamas lapkričio 7 d. 
ir baigiamas gruodžio 7 d. Te
gul didžiajame'New Yorke ne
lieka nei vieno garbingo lietu
vio, nei vienos lietuviškos šei
mos, kuri per tą mėnesį neati
duotų savo aukos Balfui.

Vajaus komitetui kiekviena 
mūsų auka dMėsnė ar mažes
nė — bus lygiai brangi, o visi 
tomis aukomis sušelptieji bus 
už jas giliai ir nuoširdžiai dė
kingi. Aukos Balfui yra nura
šomos nuo metinių mokesčių.

Tegul dosnumu ir gailestin
gumu būna padabinta kiekvie
no lietuvio širdis New Yorke. 
Padėkos Dieną švenčiant, Kalė
dų belaukiant.

Artiniiausiu laiku laukiame

Parduodamas vienos šeimos 
namas iš 7 kambarių su moder
niškai įrengtu rūsiu. Vieta: 159 
Highland Blvd. Brooklyne, N. 
Y. Informacijom kreiptis tarp 
5-8 vai. vakarais AP 7-2343.

FRANK T. ALEXIS 
ADVOKATAS

110-18 Jamaica Avenue
Richmond Hill. N. Y. 11418

Tel. VIrginia 7-8110
Priėmimo laikas: pirmadieniais 
ir trečiadieniais vakarais. Kito
mis dienomis iš ryto arba pagal 

susitarimą. 

ANTROJO KAIMO "šeimynėle*”. Pirmoje eilėje R. Vėtys. R. Stravinskaitė. V. Demereckis, antroje eilėje. 
K Almėnas, R- Stakauskas. B. Virkona*. R. Jurkūnaitė, R. Aulukevičius. Antrojo Kaimo pasirodymas jvyks 
lapkričio 21 New Yorke, lapkričio 22 — Bostone.

jūsų atsiliepiant. Auką prašom 
siųsti ar įteikti — 105 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. 11211.

Už visas aukas tautiečių šal
pai iš anksto nuoširdžiai dėko
jame.

Dr. J.K. Valiūnas
Vajaus Globos Komiteto 

Pirmininkas
Vitalis Žukauskas

Balfo šimtojo Skyriaus 
Pirmininkas

IŠ NEW JERSEY LIETUVIŲ VEIKLOS
Lietuvių respublikonų veiklo

je pastebėta nemažai klaidų, 
kurios taisitinos ateities rinki
muose .Galimas dalykas, kad 
didžiuma tų klaidų bus galima 
išvenkti, ypač kai šių rinkimų 
proga į respublikonų vadovy
bę buvo pakviesti ir trys lietu
viai: Vytautas Abraitis, Eugeni
jaus Bartkus ir Leonardas Va
liukas.

Išnomuojamas butas iš 6 švie
sių kambarių, su centraliniu 
apšildymu ir šiltu vandeniu. 
Prie gero susisiekimo ir netoli 
parko. Skambinti 849-7240.

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.

Tėvų komitetą lituanistinėje 
mokykloje šiemet sudaro: pirm. 
Vyt. Leveckas, vicepirm. Apoli
naras Treinys, sekr. Ivona Lau
rinavičienė, ižd. Pranas Šim
kus ir ūkio vadovas Genė Ba- 
čiulienė.

Lituanistinės mokyklos va
karas bus lapkričio 15 Liet. 
Piliečių draugijos didžioje sa
lėje. Programoje dalyvaus Vita
lis Žukauskas iš New Yorko. 
Pelnas skiriamas tos mokyklos 
palaikymui.

Bostono rcmuvėnai kartu su 
studentais lapkričio 22 pami
nės nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 46 metų 
sukaktuves šia tvarka:

10 vai. ryto lietuvių šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje pamal
dos už kritusius kovoje dėl Lie
tuvos laisvės. Organizacijos ku
rios turi savo vėliavas (skautai- 
skautės, ateitininkai, neo-litua- 
nai ir kitos), maloniai prašomi 
pamaldose dalyvauti organizuo
tai su savo vėliavomis.

5 v.v. Liet. Pil. draugijos di
džiojoje salėje So. Bostone, 
bus trumpa akademija ir vai
dinimas — Antrasis Kaimas, 
kurį suvaidins artistai iš Chi
cagos.

Po vaidinimo bendras pobū
vis.

Kadangi Bostone vaidinimai 
jau labai seniai buvo, turėsime 
progos valandėlę užmiršti kas
dienybę ir pasigėrėti scenoje 
pavaizduotomis gyvenimo nuo
trupomis.

Tad visi maloniai kviečiami 
nepraleisti šios retos progos.

Rengėjai

New Jersey Lietuvių Tarybos 
valdybos posėdy nutarta 1965 
m. Vasario 16 dienos minėji
mą rengti vasario 14 Lietuvių 
salėje. Newarke. kviečiant Lie
tuviu Bendruomenę, Lietuvos 
vyčius. Newarko veteranų pos
tą. Numatoma nauja progra
ma, kad jaunimą patrauktų.

New Jersey Lietuvių Preky
bos Rūmų veiklos atnaujini
mo pasitarimas įvyko lapkričio 
1. Paknių rezidencijoje. Arling- 
ton, N.J. Pirmininkavo vice
pirm. J. Paknis, sekr. A.S. Tre
čiokas. kuris padarė platesni 
pranešimą Prekybos Rūmų rei
kalu.

Šeimininkai skaniai pavaiši
no visus dalyvius. Pasikalbėta 
Įvairiais bendrais lietuviškais 
aktualiais reikalais. Pasidžiaug
ta. kad įvairių profesijų lietu
viams gerai sekasi, kad ameri
kiečiai mūsų profesionalus ver
tina. A. S. Trečiokas

1964 m., lapkričio 10 d., nr. 75

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

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAI KRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 

Brooklyn 8, N. Y.
Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS

ADVOKATAS
41-40 74th Street 

Jackson Heights, N. Y.
Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notary Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. S H ALI N S
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station) 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499

THEODORE WOLIHNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME 

Tnc.

PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST. 
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge. Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Nauja moderniška 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-«434


