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LINUOS POLITIKOJE IR LOGIKOJE

įmones.
VOKIEČIAI PRANCŪZIJOJE

dos premjeras, JAV delegatas

| laisvuosius 
narius, kad 
ryšium su C 
kolonializmo

Tautų 
.Taftos 
iškeltu

nijos su savo vyru. Jiem skren
dant netoli Olandijos - Vokie-

— Caracas, Venezueloje. įvy
ko susirėmimas su policija ir 
kariuomene spalio 26. Riaušes 
buvo sukėlę komunistai.

karą laimėjusių sąjungininkų 
nustatyta ir išreiškia atlygini
mą už vokiečių padarytas len-

ampanijojc, ir Lietuva

televizijoje su radijo pranešėju. 
Pranešėjas Chruščiovui buvo 
priminęs prezidento Eisenhowe- 
rio pasiūlymą visame pasauly
je suruošti plebiscitą, kad tau-

Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto metinė sesi
ja bus lapkričio 11-12 New 
Yorke, Baltijos namuose. Dar
botvarkėje: Vliko prezidiumo. 
Vykdomosios Tarybos ir Vliko 
komisijų pranešimai, tarptauti
nės politikos ■ padėties vertini
mas (V. Sidzikauskas), Lietuvos 
laisvinimas kintančiom sąlygo
mis (H. Blazas), Demografiniai

•a. Patvirtintų ąfKĮtiąi ir įsak
miai kiekvienai .valstybei ir 
tautai nenusavinamą teisę be 
jokio išorinio įsikasto ar spau
dimo laisvai nuspręsti savo li
kimą, savo valdymosi formą ir 
savo tarptautinius ryšius;

b. Kiekvieną bet kurios vals
tybės ar tautos pajungimą, ne
paisant kokiu pavidalu tas pa
jungimas bebūtų, — kitos vals
tybės valiai deklaruotų tautų 
apsisprendimo visuotinio princi
po pažeidimu, kurio pašalini
mą laikytų teisingu savo rū
pesčiu;

Lenkai tokiu pareiškimu bu
vo patenkinti. Kitos Rytų Eu
ropos pavergtos tautos pasiju
to nustumtos į “mažesnio pa
sipriešinimo komunizmui” kate
goriją. Vokiečiai pasipiktino, 
kad Potsdame’ 1945 laikinai nu
brėžta linija laikoma “faktu”, 
su kuriuo tenka skaitytis.

Valstybės departamentas, pa
sisakydamas dėl to pareiškimo, 
papiktino lenkus, patenkinda

vo propagandai pajungti buvu
sias kolonijas Pavergtųjų Sei
mas priėmė atsišaukimą į lais
vojo pasaulio delegacijas Jung
tinėse Tautose? Pavergtųjų Sei
mas V *

"reiškia savo visišką prita
rimą Jungtinių Tautę bet kuriai 
akcijai, pagal Jungtinių Tautų 
chartos nuostatus užtikrinti -vi
suotinį respektą tautų apsi
sprendimo principui ir užtikrin
ti šio principo vykdymą".

Pavergtųjų Seimas šaukiasi

tose ambasadoriui James Wads- 
vorth (2 Park Avė., New York, 
N. Y. V valstybės sekretoriui

Iš valstybės departamento 
pareikšta, kad JAV tebesilaiko 
Potsdamo 1945 metų sutarties, 
sudarytos JAV, Britanijos ir 
Sovietų Sąjungos. Sutartis lai
kina. Joje pasakyta, kad “galu
tinės vakarinės Lenkijos sie
nos bus nustatytos taikos su
tarties”..

Žinome, kad ligi šiol tokios 
sutarties nėra. Sovietai sudarė

Į Jungtinių Tautų debatų * A. L. T. aftišaukimss į 
programą yra įdėtas “kolonia- visuomenę
lizino” klausimas su Amerikos ----------- ----------------------

pasikeitimai okupuotoje Lietu
voje (J. Audėnas), Vliko finan
siniai ir organizaciniai reika
lai, Vliko prezidiumo rinkimai. 
Sesija šaukiama nepaprastai į- 
temptos politinės padėties są
lygom. Teks ne tik tą. padė
tį išnagrinėti, bet ir nužymėti 
gaires tolimesniam Lietuvos 
laisvinimo darbui. (E).

c. Kviestų panaikinti visas 
boloninio viešpatangnėo ir vienos 
valstybės pajungęs^? ąr priklau
somybės kitai formas, vistiek 
po kokia legalumo skraiste to
kie santykiai būtų slepiami ir 
kokia būtų . jų istorinė kilmė;

d. Nutartų, kad vienintelė

NOBELIO PREMIJA
Nobelio premiją gavo pran

cūzų poetas Alexis Leger, pa
sirašąs slapyvardžiu St. John 
Perse. Buvęs prancūzų diplo
matas, 1940 vokiečiam okupuo
jant Prancūziją atsirado JAV, 
dirbo Kongreso bibliotekoje 
Washingtone, kur ir dabar te
begyvena. Yra 73 metų.
BAZES NEUŽLEIS

JAV yra tvirtai nusistačhi- 
sios ginti Guantanamo laivyno 
bazę Kuboje, jeigu Castro* kė
sintųsi užimti. Bazė įgyta 1903 
neterminuota sutartum. Esa
mom sąlygom Washingtono 
sluoksniai neprileidžia nė min
ties, kad toji sutartis būtų bent 
derybų objektu. Tačiau Castro 
vėl konfiskavo 167 amerikiečių

ir Filipinų atstovas aiškiai kė- tos laisvai pasisakytų, kurioje delegacijos pataisa, kad būtų
svarstomas ir Sovietų Rusijos
kolonializmas rytų Europoje.

Šiuose debatuose buvo proga 
Vakarų demokratijoms iškelti 
tautų pavergimo politiką, kurią 
Sovietų Rusija praktikuoja va
dinamose satelitinėse šalyse ir 
ypatingai Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje.

Šias tris Pabaltijo respubli- 
FHipinų atstovą sutrukdyti kai- tautos. Tose šalyse ir reikia su- kas Rusijos valdovai okupavo 
bėti apie Pabaltijo tautų pa- rengti plebiscitą, kad jos gale- ginkluotomis jėgomis, sulaužy- 
vergimą, nusimovė savo batą tų laisvai pasisakyti už apsi- darni taikos sutartis, pasirašyt 
ir juo grūmojo delegatui. Nu- sprendimo teisę. Kaip žinoma, tas su jomis, prievartos ir te- 

' ■■■ ■ gog §alys pavergtos, jos yra roro, priemonėmis -užkorė joms
— Chruščiovas skelbte turįs Tarybų Sąjungos orbitoje. Ir priešingas gyventojų normas 

įrekordavęs New Yorke savo drauge mes esame tos nuomo- komunistines valdžias, sukon- ~ r ~ "
pasikalbėjimą su Macmillanu, nės, kad nereikia remtis spa- «-*”*“* ---------— visumos me.
kuris užtikrinęs, kad gegužės - Bo revoliucija. Mes dabar gy- 
balandžto mėn. įvyksianti vir- vename 1960 metais ir kalba- 
šūnių konferencija. Anglai nei- me apie laisvą jflėbiscitą, ne- 
gia, kad toks pasikalbėjimas dalyvaujant jokios Valstybės 
būtų užrašytas Waldorf Arto- kariuomenei Rytų Europos ša-

lė klausimą, kodėl Sovietų Są- santvarkoje nori gyventi “Tie
są” pakartojo Chruščiovo at
sakymą su įvairiais užgaulioji
mais, tačiau negalėjo išvengti 
nepacitavus ir tokių televizi
jos pranešėjo žodžių: “Mes ne
siūlome tokias apklausas su
rengti Tarybų Sąjungoje (Ru- 

ir pačią komiškiausią sceną, sijos ribose,) bet merf manome, 
kai Chruščiovas, norėdamas kad yra Rytų Europos šalių

tijos sienos, viršum jų lėktuvo, 
vos 50 pėdų, pramovė du vo
kiečių sprausminiai lėktuvai. 
Anglijoje ir Vokietijoje kilo 
didelis susijaudinimas.

fiskavo bankus ir pramones 
miestuose ir sukolektyvtno prh* 
vatinius ūkius sodžiuje, pavers- kreipiasi į plačią Betariu Vi
dam! laisvus ūkininkus komu- suoment, kviėsdama Alto sky- 
nistirių dvarų baudžiauninkais, rfas, atskiras draugijas, klubus 
' Tūkstančiai Lietuvos ir kitų ir Mokius .rietuvių isnbw$gs 

ria viešbutyje, gal tik pirmasis lyse, taip pat Azijos ir Afrikos dviejų Baltijos valstybių pilie- nedelsiant siusti resoitadjas
pas Chruščiovą. Šalyse”. čių tapo Išgabenti į prievar* JAV atstovui Jungtinėse Tam-

' Vilniaus radijas ir “Te- slėpė ir stalų daužymą kum§- 
sa” nutylėjo, kad Pabaltijo timis. Buvo paliestas tik Chruš- 
tautų vardai Jungtinių Tautų čiovo pasikalbėjimas Amerikos 
sesijoje, dalyvaujant Chruščio
vui, buvo minimi bent trejais 
atvejais. Lietuvos gyventojai 
negalėjo sužinoti, kad Kana-

padėtyje Lietuvą, Latviją ir Es
tiją. Nuslėpė Vilniaus “Tiesa” 
nuo savo skaitytojų ir smulk
menas komiškų incidentų, ku
riuos surengė Jungtinių Tautų 
plenume Chruščiovas. Nuslėpė

tos darbo stovyklas šiaurinėje Christian A. Herter (Departa- 
centrinėje ment of State, Washington, D, 

C.) ir prezidentui Dwight D. 
Eiserhower (White House, Wa- 
shington, D.C.):
. a) paremiant pataisą prie re- 
zoliucijos apie kolonializmą;

b) prašant iškelti Sovietų geT 
nocido ir kolonizmo politiką 
Lietuvoje. Latvijoje ir Estijo-

NIXONO ULTIMATUMAS
Nizoras rinkiminėje akcijoje 

pareiškė, kad jį išrinkus ■ pra
šysiąs prezidentą D. Eisenho- 
werį lapkričio 9 siųsti į Že
nevą Cabot Lodge deryboms 

„ . ., su rusais. Jei Ugi 1961 vasario

„ . . . . _ atominių bandymu, galėtų įvyk-Sį kartųfemgm frncu- u
aja suūko dnoh yotaežyt tek- JAV
tavam bazes apmokymui laku- Y.,-kur JAV lenkų yra dau

giausia, pareiškė, kad Oderio- 
Neissės sieną yra “pasiryžę gin
ti visi lenkai — savam krašte 
ir užsieny. Su tuo faktu turi 
skaitytis Vakarų galybės, juo
ba, kad Lenkija yra natūraliu 
ir didžiausiu Vakarų sąjungi
ninku po komunistų valdžia, 
ir, kiek esu asmeniškai paty
ręs, — lenkai yra ir labiausiai 
antikomunistinė tauta pasauly-

t*kra priemone valstybės 
tautos , appisprrmtimo^ - te^| 
Vykdyti yra laisvi rinkimaįbi 
Jungt. Tautoms prižiūrint;
{■e.- Įsakmiai nutartų/ 

aukščiau minėti principai ta£Į 
Idntini Albanijai, Vengrijai, O-J 
koslovakiįai, Estijai, Latvijai, 
Lenkijai, Lietuvai, Rumunijai, 
ir Bulgarijai. Prie šio Paverg
tųjų* Seimo atsišaukimo į Jung
tinių Tautų laisvuosius narius 
pridėtas memorandumas apie 
teisinę ir faktinę sovietinio ko
lonizmo padėtį vidurio , ir rytų 
Europos kraštuose.

Pavergtųjų Seimo pilnatyje 
apsilankė ir žodį tarė tautinės 
Kinijos ambasadorius dr. T.F. 
Tsiahg, Filipinų delegatas Jung 
tinėse Tautose R. * Bagatsingas 
ir Australijos delegatas J. Tau
tose W. C. Wentworthas. Spe
cialiam Pavergtųjų Seimo posė
džiui Vengrijos klausimu pir
mininkavo Pavergtųjų Seimo 
pirminirkas V. Sidzikauskas. 
Pavergtųjų Seimą sveikino Azi
jos tautų antikomunistinės ly
gos pirmininkas Ku Cheug - 
kang. (Kor.)

Pavergtųjų seimo pilnatis Paverfftuiti seimas atsakė Krendii 
apafio 24 atžymėjo Vengrijos .y 1 2’
šukiHmo metines ir. pasisakė '' '
m Kremliaus patektos Jungti
nėms Tautoms vadinamos kolo- 
nizzno dekldracijos.

Vengrijos klausimu priimto
ji rezoliucija prašo Jungtines 

Tautas atmesti Vengrijos ko
munistinės delegacijos įgalioji-: 
mus,. pratęsti jose specialaus 
referento Vengrijos klausimu 
R. Munro įgaliojimus ir parei
kalauti Sovietų Sąjungą, kad 
ji vykdytų Jungtinių Tautų nu
tarimus Vengrijos Mausimu.

Dėl Kremliaus bandymo sa-

GINČAS DĖL PRESTIŽO
"NIEKO TEN DAUG NEBUVO’ joįn p Kennedy iškėlė, kad 

Elzbieta U, Anglijos karalie- prestižas pasaulv kritęs, 
nė, pareiškė parskridusi iš Da- Rėmėsi slaptu valstybės depar

tamento pranešimu. Nizonas 
tvirtina, jog tai netiesa. Pra
nešimo atpasakojimas N. York 
Times rodo, kad po Paryžiaus, 
konferencijos prestižas nukrito 
ir JAV ir Sovietų Sąjungos.

— EI Salvadore 6 kariškių 
junta nuvertė prezidentą Jose 
Maria Lemus.

Rusijoje, Sibire ir 
Azijoje, ir dabar šių tautų jau
nimas yra siunčiamas dirvonų 
plėšti Kazachstane.

Žodžiu, Sovietų Sąjungos val
džia vykdo šių tautų atžvilgiu 
genocido, turto plėšimo ir dar
bo žmonių išnaudojimo politiką, 
kurios nežmoniškumas dažnai 
praneša senųjų koldnialinių 
imperijų valdymo metodus A- C) raginant JAV delegaciją, 
rijoje ir Afrikoje tamsiausiais prezidento ir valstybės se- 
kolonizmo laikais. kretoriaus parama, reikalauti.

Šita komunistinės Rusijos po- kad Sovietų Rusija tuojau iš- 
litika privalo būti demaskuota vestų savo armiją bei policiją 
ip pasmerkta Jungtinių Tautų iš Pabaltijo valstybių žemių ir 

leistų jų žmonėms laisvu bal- 
.. .... - ■ savimu išsirinkti savo valdžias

Amerikos Lietuvių Taryba . Sukniskhn€! NėatidėHokime!
Stipriai ir vieningai paremkime 
Lietuvos žmonių troškimą lais
vės ir nepriklausomybės!

J T PRIEŠ MOBUTU
Kongo karinių pajėgų virši

ninkas pulk. D. Mobutu. keti
nęs skristi į New Yorką, Jung
tines Tautas, kelionę atidėjo ir 
nebeturi vilties su Jungtinėm 
Tautom susitarti. Jo karo dali
niam iš Leopoldvillėsx įsakyta 
pasitraukti. Mobutu norėjo už
valdyti sostinę, kad negrįžtų 
Lumumba. Jungtinių Tautų nu- 
sistatytnas prieš Mobutu stipri
na Sovietų Sąjungos pozicijas.

— Ryty Vofcteti jojo, Meklen
burge, apmokomi agentai Al
žyro tteušėm. Jie atsiranda iŠ

Rinkimu propagandoje _besi- 
rungdami abu kandidatai į pre
zidentus. Nixon ir Kennedy, į- 
sijungė į ginčus opiais tarptau
tiniais klausimais, kurie lab^i 
keblu ir pavojinga Spręsti mi
nios susirinkinįe ar televizijos 
ekrane. Paleistas žodis nuban
guoja vienų pasitenkinimui, 
kitų pasipiktinimui. Vieni rin
kikai patraukiami, kiti atstu
miami. Taip atsitiko, užsiminus 
Kinijos salas. Kubą, Oderio — 
Neissės liniją. Dėl Kinijos sa
lų neatsargų žodį prasitarė Kėn- 
nedy, dėl Oderio linijos — Ni- 
xonas. Apie saių tariamą ne- 
apginamumą skaitėme jau Dar
bininke. Kas atsitiko su linija?

Nixonas, norėdamas patrauk
ti lenkus, nepalankiai sau nu* 
toikė voldeSus ir 'kitas Ryty kam slsriaU(las.. o ,.už
Europos pavargtas tauto. JaK(fe „ kurjM

Jisai kalbėdamas Buffalo. N. tų Sqjungai teko ne_
priklausomos Lenkijos sienų 
Rytuose. Kadangi lenkai daž
nai pasisako už atgavimą uk
rainiečių Lvovo ir lietuvių Vil
niaus, tai jie patenka į priešta
ravimą: Vakaruose teritorinį 
‘atlyginimą” pripažįsta, o Ry

tuose — neigia. Jaltos sutartį 
laiko išdavimu, o tokį pat lai
kini Potsdamo susitarimą — 
galutinu, neliestinu. Be to, jei 
žiūrėt “kompensacijos” už vo
kiečių nacių skriaudas, tai So
vietų Rusiją kada nors turėtų 
išsidalinti visos t 
rusai -bolševikai žiauriausiai 
yra nuskriaudę ir tebeskriau- 
džia.

savo “faktus”: Rytų Vokietiją, 
padalintą Berlyną, Oderio sieną, 
Mažosios Lietuvos ^rijuhginią 
tiesiai Maskvai. Jei Oderio li
nija nebesvarstytina. tai ir 
“anie 'faktai” paliekami nekei
čiami. Tokia logika nepriimti
na nei Vokietijai, nei Lietu
vai, nei kitom Rytų Europos 
tautom, išskyrus lenkus.

Lenkai savo nusistatymą 
grindžia Jaltos išdavimu, bet 
patenka į kitą prieštaravimą.

Chicagoje rugsėjo 20 — spa
lio 2 įvykęs lepkų suvažiavimas 
(Kongres Poloniji) dėl Oderio 
sienos pareiškė, kad ji. “pasto
vi, nekeistina, nesvarstytina,
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(Forest Parkway stotis)

WILLIAM J. DRAKE

HENRY C. LODGE

daug įtakos turintį E. Roosevelt 
taip pat mums labai gerai ži
nomi savo politinėmis klaido
mis, kurių pasėkoje ir Lietuvos 
likimas giliai pažeistas. Dėka

pripildyti naujojo žmo- 
tautinę dvasią, autorius

Kai nuolat spaudoje kelia
mas lietuvės moters garbingas 
vardas, suvaidinęs svarbų vaid- 
meny šeimoj, kūryboj ir Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
me praeity, tai dabartinė sun
ki Liėtuvos padėtis Įpareigoja 
laisvojo pasaulio lietuvę šį gar
bingą palikuonių vardą tinka
mai išlaikyti ir jų pareigas tęs-

Lapkričio 8 balsuokime už RICHARD M. NKON į prezidentus ir HENRY CABOT 
LODGE Į vke-prezidentus. Richard M. Nixon turi daugiausia patyrimo Amerikos Vi
dam ir užsienio politikos darbe.

nuo 1952 metų yra viceprezidentas. Jis du kart pavadavo patį 
prezidentų. R. M. Nixon pavaduodamas JAV prezidentų, aplankė 
penkiuose kontinentuose 54 valstybes. R. M. Nixon gerbia ašme
nines žmogaus teises, kurios iškėlė Amerika į didžiausių pajėgų 
pasaulyje. Jis yra už tai, kad valstybės imtųsi didesnės atsako
mybės reikaluose, kurie joms patikėti mūsų konstitucija.

Lietuvės greitu laiku laukia 
menkos, bet labai svarbios pa-

nizųiui. Keten metai po savo 
virito Sovietuose jis aiškiai pa
sisakė prieš Stalino režimą. Ta
čiau prieštai

kas bendra.
(Toliau autorius aiškina, kas 

bendra yra tarp Amerikoje po
puliarinto Dewey mokslo ir 
marksizmo ir kodėl Amerikos 
intelektualų nebaugino komu
nizmo “eksperimentai”).

vokiečių kapituliaciją sakydavo: 
“Mūsų draugystė su Vakarais, 
kol. vokiečius nugalėsime. Po 
to mūsų keliai skirsis”. Bet 
vakariečiai ir po vokiečių ka
pituliacijos atkakliai laikėsi įsi
kibę į rusų skverną, juos drau
gais tebevadino. Kada rusai da

iros ar 
Marbui

* Gerai atsimename paskutinį dvidešimtmetį. DeSKF 
kratams valdant komunistai grobė vieną valstybę po ki
tos. Demokratų valdymo laikais laisves nustojo ir Lie
tuva bei kitos Rytų ir Centro Europos valstybės. Į 
komunistų nagus pateko ir didžioji Kinija.

1952 metais į valdžią atėjo respublikonai. Jie su
stabdė komunistų tolimesnę agresiją. Užkirto bet kokius 
pavojus taikai Formozoje. Quemoy ir Maišu, taip pat 
Lebanone, Irane, Jordane; užblokavo komunizmą Trieste, 
Guatemaloje. 0

/ Aiduose nr. 8 (133) Antano 
Sužiedėlio straipsny, vardu 
“Ateitininkai ir lietuvių tautos 
egzistencija”, galima rasti pa
sisakymų, rodančių, kaip nau
joji generacija supranta savo 
ryšius su tauta. Straipsnio au
torius yra pats , tos jaunosios 
generacijos atstovas. Tad jo 
pasisakymai lyg pratęsia min
tis, kulias Darbininkas per ei
lę straipsnių stengėsi surinkti 
iš jaunosios generacijos spau-

jų, Potsdame, Jaltoje padarytų 
klaidų, dar ir šiandien tarptau
tinės politikos Įtempimo neį
stengia išlyginti, tų klaidų ati
taisyti nei jie patys, nei ga
biausi politikai. . ,

Teko girdėti, kad klausant 
abiejų prezidentinių kandidatų 
pasikalbėjimų televizijoje, kai 
kam susidarė įspūdis, jog Ken
nedy greitesnės orientącijos. 
Tiesa, Nizonas taria, kiekvieną 
sakinį pirma.gerai apgalvojęs.

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDĘ 

REIKALAIS KREIPKIS Į

amerikietės moterys ir iš kitų 
kraštų atvykusios jungiasi į 
savo tautinius komitetus. Ne 
vien respublikonų partijai pri
klausančios, bet visos . kurios 
supranta laisvam pasauliui ko- 
mumzmo grėmnę, bent savo 
menku įnašu stoja į kovą prieš

turi 
gaus 
Įspėja, kad

tautiškumo pasireiškimo for
mos naujojoj ir senonoj kar
toj .skiriat ir turi skirti*.

Senajai kartai užtenka pri
siminti praeitį ir išlaikyti tai, 
kas buvo iš tėvynės išsinešta. 
Išlaikyti, anot autoriaus, de
šimt partijų, karininkų ramo
vę, sporto žaidynėse anglišką 
futbolą ir tėvynėje dainuotas 
dainas. Tačiau, “po dešimt me
tų — jei tėvynės priespauda 
dar . tiek užsitęs — nebus de
šimt partijų, ir gal niekas ne
spardys futbolo. Ir dėl to ne
bus tautai tragedijos, jei su to
mis tik mums tinkamomis for
momis jaunieji neišmes esmi
nių tautiškumo "formų. Ėjo ‘Auš 
ra’ ir ‘Varpas’, ir jie nustojo 
ėję, ir dėl to nebuvo tautai

gali atsisakyti, pasiteisinti ne- vien 
turėjimu ' laiko, energijos, ar 
galvoti, jog tai apsieis ir be jos.

Artėja • JAV prezidentiniai 
rinkimai. O gerai žinome, kad 
šiuo metu yra dvi besirungian- 
čios didžiosios politinės jėgos 
— Amerika ir Sovietų Sąjun-

se aktyviai dalyvauti ir jau iš 
anksto apsispręsti, už kurį pre
zidentinį kandidatą atiduoti sa
vo balsą, o tai labai svarbu, 
nes kartais ir vienas balsas yra 
lemiantis. Pačiai nusistačius, 
kuris kandidatas lietuviams tin
kamesnis. aktyviai jungtis į 
atskirų tautybių besiorganizuo
jančių rinkimų komitetus.

Kandidatai į prezidento pos
tą yra du: respublikonų parti- „ „ ,
jos dabartinis viceprezidentas būdamas jau 8 metus vicepre- saf

Jei ligi šiol dažnai atsikal- 
binėjom neturėjimu laiko mū
sų organizacijom, lab 
kitokiam visuomeniniai

• ga ne tik pačioms balsuoti, bet 
kokie ir kitus paraginti. Tenelieka 

nei vienas lietuvis, nei viena 
moteris, neatidavusi savo balso 
už tinkamą JAV prezidentinį Z 
kandidatą, pasiryžusį kovoti už 

ir, anot Eisenhowerio, jis yra visų tautų laisvę, už laisvą jų 
jau pilnai kvalifikuotas tęms apsisprendimą savarankiškai 
pareigoms užimti. tvarkyti savus kraštus ir būti

Šiuose rinkimuose už Nixono gimtosios, žemės pilnais šefc- 
kandidatūrą, kaip niekada pra- . alininkais. O toks yra Richard 
eityje, aktyviai organizuojasi Nizon — H. Cabot Lodge. (Sk.)

komunistinio * ‘‘eksperimento” 
daugeliu bruožų, liudijo ir jo 
kolega bei artimas draugas Max 
Eastman savo knygoje ‘‘Great Maskvoj* ižideutinėti MudhMn- 
Companions” 1959.

Jokiu būdu-nenoriu sudaryti 
įspūdį, — įspėja Roodkovsky, 
— kad Dewey pritarė komu

tuos abejonės, kad. daugelis so
vietinės sstemoe bruožų išstū
mė Deuey nuo savęs, o kai 
kurie -sovietinės ideologijos e- 
lemafas jam rodės patrankius. 
To patrauklumo priežastis bu- 
voftidas, kad taip marksiz
mo ir Dewey mokskv yra -daug

rodo, ked įts tikėįo tuo, kas 
a blRIO* SBicOBBB*

Jis pvz. žavėjosi pavyzdine 
kalėjimo forma netoli Maskvos, 
kurioje esą nusikafteliai gyvena 
be ypatingos drausmes, vykdo 
pratimus, sveikus kūnui ir dva- 
siai, yra pratinami moksliškai 
prisiderinti prie sudalinęs ap
linkos. Čia, girdi, Amerikoje, 
kalėjimai tik baudžiamieji, o 
ten, Sovietuose, nusikaltėliai 
auklėjami būti naudingais pi
liečiais.

Tačiau labiausiai man krito 
| akį, taria*Robdkowsky, Dewey 
žodžiai, kad jo pasikalbėjimai 
su komunistais Rusijoje sudarė 
jam įspūdį, jog tai, ką jie va
dina materializmu, iš-, tikrųjų 
tesąs tik natūralizmo vąpan- 
tas (natūralizmu Columbijoje 
buvo vadinamas paties* Dewey 
mokslas), Apskritai x

komuhMŪNo režimo neigia
mi bruožai jo buvo Visiškai ap
eiti ir komunizmo "pastangos" 
sukurti kažką /naujo" Rusijo- Autorius paryškina klausimą: 

kas apsprendžia n* formuo
ja vyresniosios kartos ir čia 
augančios lietuviškumą?

Vyresniąją kartą buvo ąp- 
sprendusi pati tėvynės aplin
ka. Ta aplinka buvo'Bauginu
si jai tėvynės ilgesį. Su jauną
ja karta kitaip: “Su kiekviena 
ateinančia karta šitas apspręs
tas lietuviškumas kaskart ma
žėja ... Tėvynės ilgesys, tau
tai jausminis-lojalumas šituo
se žmonėse jau nebus ' toks 
stiprus ... Tautiškumas jau
nuose tegalės būti tik tąmo- 
ningas tautiškumas, tautišku-

kus apie Trockio nusikaltimus, 
pačiam Trockiui, žinoma, jau 
nedalyvaujant.

Priimti pakvietimą iš Stali-

ė galėtų tikti vi- 
____ . _ . * r - . ___  daug anksčiau, 

tai dabar, besikomplikuojant Richard Nixon ir demokratų se- ridentu, Įgijo daug politinio pa- negu kitų kraštų moterys, iš- 
tarptautiniams politiniams įvy- natorius John F. Kennedy. Iš tyrimo ir žino, kad už Biekvie- siknvojusi sau balsavimo tei- 
kiams, kurie ir lietuviams yra jų dviejų lietuviams lengviau i savo žmones tartą žodį sę. Tai menkas darbas, jokia 
labai svarbūs, jautriai ir su apsispręsti už Nizoną, kurį mes jis yra atsakingas; žino, kad . auka, bet; mūsų didelė parei- 
baime mūsų stebimi, lietuvė daug geriau pažįstame iš jo pažadus reikia Įvykdyti, 
moteris taip pat negali likti laikysenos tarptautinėje politi- Nixonas gerai žino, 
nuošaliai nuo šių visų įvykių. koje, kurioje ir mes netiesio- sunkūs bei komplikuoti įvykiai 

bei uždaviniai jo laukia išrink
tam JAV prezidentu, nes jis 
tam iš anksto 8 metus ruošėsi

koje, kurioje ir mes netiesio- 
Ir jai negali nerūpėti Lietuvos giniai dalyvaujame ir esame 
ir jos vaikų ateitis. skandžiai paliesti. J

“Dėl to mus Dievas išsklai- laikraštis parašė šiek tiek prieš 
dė tarp, pagonių, kad mes bolševikus, tai buvo nubaustas, 
skelbtumėm Jo vardą tarp jų”. Tada jau karas prieš vokiečius 
Taip senovės žydai aiškinu sa- buvo baigtas. Rusai dar prieš 
vo išsisklaidymą po pasaulį. Pa
našiai reikia aiškinti atsiradi
mą daugybės tremtinių iš už 
geležinės uždangos Vakarų pa
saulyje, kad jie supažindintų 
Vakarus su rusiškuoju komu
nizmu ir su grosiančiuoju pa
vojum Vakarų pasauliui. Tarp 
tremtinių pabėgėlių buvo ne rėsi vis nesukalbamesni, tai 
tik tokių, kurie matė komunis- vienas aukštas valdžios narys 
tos' Lietuvoje ir kituose lais- patarė: “Mat, rusai varžosi mū- 
vuose kraštuose, bet ir tokių, su, nes jie neturi atominės 
kurie pačioje Rusijoje pergyve- bombos, tereikia jiems duoti 
no pačią revoliucijos pradžią tą bombą, ir tada jie bus drą- 
ir tolimesnę jos eigą. Matė ka- sesni ir sukalbamesni”.
reivius savanoms, nešiojančius lenktynės su ru-
ženklelius iki (vykdymo revo- ginklavimosi ir pramonės 
liudjos visoje Rusijoje, ir sa- srityje. Vakariečių darbinihkas 
vanorius iki įvykdymo revotiu- aukštą uždartį ir streikais 
rijos visame pasaulyje. Reiškia, nuolat didina, o komunis- 
iš pat pradžios jų tikslas buvo toms dirba vergai ir pusiau- 
ir tebėra įvykdyti revoliuciją verHai risai maŽ3 ativrini- 
ne tik Rusijoje, bet ir visame Tokiu būduriteaituri 
pasaulyje. daugiau šansų rungtynes ’lai-

Mes, tremtiniai, skelbėm tą mėti 
pavojų, bet musų niekas ne- Mes lremUniat 1Ujtoin
paklausė, vadino tai propagan- - , nersnėienr relbėkit
da. Negirdėjau, kad kas Vaka- 
ruoae S valdiioe toonių pasi- . , . . . . . * \ . šit mūsų, gante patys žūti . Irdabar fotSST lmbo, kaip 
grupes, tremtinių, ir pasiteirau- aBt VakarJ
tų: “Ko jūs, viską palikę, bė-

“Jaunam žmogui praeitis te
turi prasmės ir yra gyva tol, 
kol ji laiduoja ateitį. Jei es
mines tautiškumo formas ir 
tuos turtus, kurie yra visų kan
tų ir visų amžių, suplaksime į 
vieną .ryšulį su atgyventais da
lykais. ir formomis, .. kurios 
mums vieniems tetinka, gali
mas daiktas, kad jaunas žmo
gus tą ryšulį ir padės ant len
tynos”.

Autoriaus išvada:
“Mes turime budėti, kad iš 

savo praeities ir dabarties ne
surištame tokio ryšulio, iš ku
rio nieko būtų nevalia išmes
ti, nieko pakeisti, ir kurian 
nieko naujo nereikėtų pridė
ti. Valia kai ką išmesti, gali
ma daug ką pakeisti, ir rei
kia daug naujo pridėti”.,

Konkrečiu pavyzdžiu nuro
do, kad užuot kreipus akis tik 
į tai, kokia politinė santvarka 
buvo Lietuvoje, kokis buvo kai- 

skaudos, nes ėjo ‘Rytas* ir mas ir inteligentas, prasmin- 
‘XX Amžius’. Anuomet ėjo ‘Ži- giau būtų pasvarstyti ir kokia 
dinys’ ir nustojo eiti, bet tu- tii santvarka turėtų būti atei- 
rirne ‘Aidus’ ir tai gerai. Gal ties Lietuvoje, kokį efektą tam 
po dešimt ar penkiolikos me- kaimui duos naujų laikų mo- 

mas ne aplinkos apspręstas, tų neturėsim ‘Kario’, ‘Aidų’ ar demizacija. “Jaunas žmogus ... 
bet paremtas laisvu sąmonin- ‘Draugo’, o gal iš vystyklų iš- stato ant to, kas pastatyta, ir 
gu apusprencHmU", ropos ‘Sūkurys’, ir tai bus ge- J3“1 reikia praeities; bet jis

. Paliesdamas klausimą, kas rai.

PretHortas E&renhuvreris apie Nixoną išsireiškė: “Nebuvo Amerikos istorijoje 
žmogaus, kurs turi tokį rūpestingą pasiruošimą, kaip viceprezidentas NIXON eiti pre
zidento pareigas.

Henry C. LODGE gerai pažįstame iš nepalaužiamos jo kovos prieš komunizmą 
Jungtinėse Tautose. ‘ *______________ ______

' LIETUVIAI- - UĘTUVfiS! Lapkričio 8 atlikime sa-
vo pilietinę pareigą — balsuokime už Richard M. NIKON 1
į prezidentas ir Henry C. LODGE Į viceprezidentus.
Balsuokime už visus respublikonų kandidatus ų* tuo pa- 
tikrinsane Amerikos gerovės kilimą kitiems ketveriem ■ 
metams, užtarsime kelią tiems, kurie nori dusi leisti ko- ■ 
munizmui..

Nors nežinome, ar labai skir
tingai šie abu kandidatai ' va- 

reigos, kurių ji, būdama savo dovautų kraštui, nes abu daug 
tėvynės patriotė ir mus pri- žada, kol nepraėjo rinkimai. Ta- 
glaudusio šio krašto pilietė, ne- čiau respublikonai siūlo ne 

gerai mums pa
žįstamą ir iš tų dviejų priim
tinesnį Nixoną, bet ir jo pa
dėjėją, būsimą viceprezidentą, 
labai griežtą kovotoją su ko
munizmu — H. Cabot Lodge, 
kai tuo tarpu Kennedy rėmė
jai — šen. L Johnson, A. Ste- 

ga. gi nuo pirmn<nns išrinkto venson ir demokratu partijoje 
prezidento ir jo vedamos po
litikos daug priklausys ir Lie
tuvos ateities prošvaistės. To
dėl kiekvienos lietuvės yra di
džioji pareiga šiuose rinkimuo-

E./nmose.< Mažuose seminaruose 
H M I. ... \...I Ktarejo progą sto^i saro pro-

B/, toliau juo labiau — asmeni- 
K. niuose santykiuose tai buvo 
B'Ubai patraukli asmenybė. Tu- 

I ' • • ■I'" ......... v....... ' tikro mokshAinko nuolan-
\ n ' B - V-kūmą Nerodė niekada ndumt-

H L ) " , ' H C ' 1 ~ K nuno ir netolerancijos kitokios
_ B pažiūros žmogui. Kito pažiūrą

stengėsi pagerbti ir rasti joje 
F/. ką nors Tačiau dveji me-

tai stadijų tik labiau sutvirtino 
/ Roodkowskw pažiūras, kad De-

wey gairoj*11135 3am sveti- 
.... mas; sutvirtino įsitikinimą, kad

ir** ~ i" '. Dewey filosofija savo visuma
Hr \ yra destruktyvi, siūlydama daž-

nai tuščias bendrybes vietoj 
B- pastovių ir nekintamų princi-

pų bei idealų.
B Man buvo didelė staigmena, 

į B sako Roodkowsky, kai 1928 ru- 
B denį privačioje paskaitoje jis 
■ paskelbė savo pažiūras iš savo 

_ ™ ■ apsilankymo Sovietų Sąjungoje.
PHILADELPHIJOS lietuvių grupe, dalyvavusi mitinge viceprezidentui Tie įspūdžiai buvo labai pa- 
Nixpnui lankantis Philadelphijoje. Nuotr. V. Gruzdžio. lankūs Sovietam. BUVO aišku,



jie

turi būti nu-

LIETUVOS keliu.

9^'

o Lietuvoje fe niekas neltU* 
Irta Sąnapningni Tnidnromo~ to*. 
kiossąlygos išvcžticrionų kad 
jie.atgal negrįžtų. -

LltfUiriū >knir<im»<

Tačiau;rasą, pastangos pa
vergtas tartas maišyti neduo
da reikiamų rezultatų. Lietuvos 
kaime nišas išskiriamas iš lie
tuvių. Jei tuoj po karo daug 
kas buvo įbaugintas, tai dabar 
jau rasų kalbos mokėjimu lie-

kaip tik todėl, kad jie laukia 
ir delsia, užuot veikę ir kūrę ... 
Todėl

v.cu^h g,- krauju aplaistyta! Kokia mergės 3-4 žmonės “ilgo rub-
veno. Jiem tarnavo. Tie jau bu- neiemtis tai institucijai, kuri Ho ieškoti” (taip vadinamas di-
vo nebe džiunglių vaikai. Kaž- buvo sukurta tautų tarpusavio delis uždarbis, tai rytojaus die-
ko nepatenkinti, neramūs. Be- ramybei ir taikai įgyvendinti! ną “Tiesoje” paskaitysi, kad

Džiugu, kad vyresniosios ir 
jaunesniosios kartos vadovau
jančių žmonių mintys šiuo klau
simu sutampa. Ir kai jaunimas

— SBC-mA vggS7____ . .
M bOTo'S*. Be te, boi pat*- aos« neretai ir pėdoms J»i- tas j Kuachstea* v Bratata 
W “ padsrt per mate rerifasU miestus, o ten - BES statybą. Nepagetyokit, kad

Ncscmae^ AjOTmi, tad .eisi .tijai pašautais — šitdfiai p»- eeradę ptieglobsao, «rt>uojasi taip lietuviams patinta- Jokiu 
vi. ■;<S* ®a,8^ <>n,ai“ tofeL liepus”, gi iš tikrųjų tai arba į Kazachstaną, Sibirą arKare- būdu! Kaune HBS dirbti priė-

.. __ M^į, Afeigą gafena prasigėrę ^utigMiėtia^ aiba iš- lįfe - mė tik keturis Hehivins infi-
------------  o brolis — įgimta. Tokie je dva- mėtytf iš darbo komsonsokai, nierius. Kitiems čia darbo ne- 

šeje aiškinama irtotf Wų stribai ar mitidninkaL Esti taip, f*®" buvo, nes užteko kitų tauty-
D “ Svaimoja ir.tasai padorūs ** iminintaE it ^bu-

?“■ tad ketar»«*a.^»Mi: žmones tat tai rertau Dėl la- TO yamąmas taip pat ribotas
ktį vyresmayai sesm Riiajai "7 tu ZS tautytaųasmenys. TUO staigus. Tuo tarpu kiekviena-

jei jie sumaniai vadovaujant, stato di- **“ fcmo pragyvefnmo kolcho- tarpu iš Lietuvos vežami žmo- me rajone veikė specialus ver-
Mis toji dingus 'komunizmo rūmus”. bavimo skyrius “ilgam rubliui”

žanga. Tos mintys yra įspėji- kūnas turi būti pakristas veiki
mas vyresnės kartos žmonėm, mu, ir delsimas — kūryba” 
kurie savo tautiškumą nori iš- (“Į Laisvę nr. 2 - 39, 1954). 
reikšti rengdami praeities įvy
kių “minėjimus dėl minėjimų”, 
bet iš jų nepasidarydami išva
dų ateičiai organizuoti, {spė
jimas betgi nėra naujas. Ir vy- su jom išeina, gal jos bus la- 
resnės kartos vadovaujančių biau išgirstos ir paklausytos.

atei- 
atsa-

. kaime, labai rate. Palyginus, 
kaip buvo tuoj po karo, susi
daro įspūdis, kad lietuvių tau
tinis jausmas stiprėja. Būdin
ga ir tai, kad neprigyja nei ru
sų kultūra. Muzika,.šokiai, dai
nos — jaunimo gaudomos iš 
Vakarų, nors prieš tai nukreip
tos bolševikinės “ideologinio 
fronto” trišakės. Kad ir tru
putį pavėluotai, bet labai tiks
liai kopijuojamos vakarietiškos 
mados. Kino salės perpildytos 
tada, kai per bolševikų rėtį 
pralenda užsieninis filmas.

Sunkiai lenda lietuvio gal-

Nuo stikliniųiamą iki^auii^ių
‘ - - ■ - * 1 ; '

- • ■ . ' ■ ■ . - ■ - i a ' . ‘ '

Stikliniuose namuose gyventi veik nesavi Kas Ims, jei 
pavojingiau negu džiunglėse, kraštą valdys? Kokia'bus toji 

laisvė? Didelės masės nepasiti
kėjimas savais buvo didesnis 
už nepasitikėjimą baltais

jėn Darhininkqi<?iš*iictuyių bu .tavtai besididžiuoja. Netgi ap- 
‘ vo priimamas taip pat ribotas rasai nesijaučia’ pra-’
* skaičius. Tuo tarpu kiekviena- našesniais’ 0 Patys išsimoko 

me rajone veikė specialus ver- ^e^viškai^ Mišrių: šeimų, ypač 
bavimo skyrius “ilgam rubliui” ,’*x"s
rytuose uždirbti, o'Kauno HES.

į dirba panašiai suverbuoti Ufo- 
[■> je ar Tblisyje.

•Svetur prasimušusi* j i

Į* , Yra labai sumanių žmonių iš 
h išvežtųjų tarpo, kurie ten bū- 
j darni iš vietinių gyventojų už

sitarnavo autoritetą. O Lietuvo
je jų ūkių, jų namų vietoje li-

■ kę tik pelenai ar griuvėsiai.
Ką tokie grįžę veiks? Reikės

f garbinti savo išvežėjus ir ieš
koti jų malonės! Žindu keletą
tokių šeimų, kurios dabar ne-

K.važiuoja., atgal-dėl to,-kad ten yon rasų kultūra, gfc.dąr.^ųn- 
Į turi bent pakenčiamą uždarbį, kiau jų patriotizmas.' . ' s

JAUNOJI GENERACIJA
(atkelta iš 2 psl.)

stato savaip ir kuria naujat
Mes turime būti pasirengę tą 

į naują kūrybą priimti ir jai duo
ti dirvos. Tai kūrybai reikia

’t ateities dirvos ... Kaip
\. ties žmonės, mes turime
| kyti ateities idėjomis”.
į •
\ Pastabos dėl autoriaus 

dp
Į Autoriaus mintys labai dė-
Į mesio vertos, norint išlaikyti
I du dalykus: natūralų ryšį tarp
I vyresnės ir jaunesnės kartos;

gyvą tekėjimą su gyvenimo pa- galėtas žvilgiu pirmyn, o lau- 
| žanga. Tos mintys yra įspėji- kūnas turi būti

Kodėl gi “vyresnioji” ir kodėl, 
ji vadovauja? Tai paaiški iš 
šių faktų. r i

Tauty .tirpdymas
Karinę prievolę jaunuoliai 1 

atlieka, nesavo respublikos te£ 
ritorijoje. Lietuviai, kaip pa-: 
prastai, ją atlieka Kara - Kū
moje, Murmanske ar Sibire, o 
Pabaltys prigrūstas kirgizų, če
čėnų, uzbekų. Laisvi žmonės 
visaip skatinami išvykti iš tė- I 
vynės. Išvykstantiems išmoka- j 
mos persikėlimo pašalpos, bet ; 
išvykus _sugijžti jau. sunkiau^ I 
-Pavyzdžkii, nori išvykti į Ka- į 
zachstaną — labai malonu: ta- į 
ve nemokamai nuveža, duoda j 
300 rublių pašalpos ir gyvenk ; 
sau sveikas. Bet jei nepatiko ; 
ir nori grįžti, tai milicija ne- j 
išregistruos tol, kol neatsiskai- J 
tysi su darboviete, o darbovie
tė prašys grąžinti visas išlai
das, susijusias su atvykitnu, o 
paskui dar žiūrės, ar nėra ko
kio nors “neatidėliotino” dar
bo. Taigi, pirma reikia jį at
likti. O jis. kaip taisyklė, nie
kada nesibaigia.

Jaunimas plėtiniuose .

Sovietų spauda rašo, kad Lie- 1 
tuvos jaunimas su malonumu 

taip suprantama. Gyventi sa- Nebūtų dar tiek bėdos, jei Į-'^didingas statybas”
vam būry, pagal senus papro- ^<^0 barbaro nebijotų ir ari.Kafachstan^- Neturėjusiam 
čius, įaugusius L kaip jam nesflenktų stikliniuose ra- v;sa Ul 3av0
juoda spalva į odą. Jį skyrė Jmuose s^ę Kad jų nesudau- akimiS' .^unku ^lvokt1’ 
nuo baltųjų, kurie kažkur mies- fr dėl to kenfia ^2 is tikrųjų^ Kas gi valo
te gyveno ir gyveno kitaip. Vai- T j-i * t •r ♦ ik ja su ta -garbinia misija ?
de Bet tiktai tuos, kunę su m sukaktis Leopoldvillėje Jeigu, sakysim, išvyko iš Uk-

protų—tokių kaip dr. A. Ma
ceina — buvo įspėta: “Yra tik
ra tremtinių nelaimė sustabdy
ti savos istorijos laikrodį tą va- • 
landą, kurią jie peržengė savo 
tėvynės sieną ... Prieš šitą 
žvilgį atgal reikia pastatyti žvil
gį pirmyn. Ne praeitis, bet atei
tis turi būti istorinė tremti- 

išva- nių kategorija ... žvilgsnis at
gal, žadina laukimą, o laukimas 
— delsimą. Tremtiniai žlunga

ė.

džiungles retai kas išdrįsta į- 
žengtt Dėl žvėrių. Bet žvėrys 
mažiau 'pavojingi žmonėm ne
gu jie patys.

Žvėrys .puola tada, kai yra 
alkani, žmogus visada yra al
kanas. Ne duonos. Besotį daro 
alkimas valdžios, garbės, turto. 
Vis svetimo. Tarpusavio žmo
nių santykiai dėl to laistomi 
krauju. Ir ne džiunglėse, o ci
vilizuotuose kraštuose: Organi
zuoti žmonės yra plėšrūs, kajp 
ruja vilkų.

Džiunglėse pasigirdo balsas, 
kad bus laisvė — rašo vienas 
vokiečių korespondentas. Pra
ėjusį pavasarį. Sunerimo ne 
tik balti, bet ir juodi žmonės. 
Beveik nuogi. Ko jife galėjo ne
tekti, jeigu nesidžiaugė? Kam 
bėgo atgal į džiungles iš civi- 
lizuotd Leopoldvillės miesto? 
Apsirūpino maistu, namų pa- 
dargais. Vaikus suvarė į burz- 
gynų palapines. Labai nedaug 
kas mieste šau£ė “uhuru, uhu- 
ra!” — laisvė, laisvė! Kodėl 
jie bijojo tos laisvės — tie 
gamtos vaikai?

Baltieji atėjo tvarkos dary
ti, o pridarė dar daugiau ne
tvarkos. Buvo tik belgai, atsi
rado rasai ir nerašai. Pasirodė 
juosvieji ir rusvieji iš tolimų
jų žemių. Niekados nematyti 
juodieji iš- tos pačios Afrikos. 
Ko jie vist'sulėkė? Ar tam, kad 
pradėtų ugniniais debesimis 
lyti? Kongo žmonės ir apie tai 
jau yra nugirdę. Mato pro gal- 
yaspralekiant.žemę drebinan
čius lėktuvus. Tokie paukščiai!; 
“Gero nebus”.— sprendžia pa
krūmėse. Ir gero nėra. Afri
kos gilumon spraudžiasi civili
zuotas žmogus.

Civilizuotas, bet ne kultūrin
gas. Turi geras technines prie
mones, bet stinga geros ir tai
kios dvasios. Plėšresnis ir bai
sesnis už tariamas žmogėdras. 
Jokios džiunglės niekada tiek 
žmonių nesurijo, kiek “pažangi 
Sovietija”’ Barbarai ateina ne 
iš mažakultūrių tautų, o iš 
apsvaigusių civilizacija, iš go
džių kitų žemes užimti, kitiem

■
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akys apibėgo ir visus, lyg norėdamos kuo daugiau 
iššaukti tų kalbų ...

Tuo laiku įėjo Didžiavyžis su šlubu savo broliu. 
Visus garsiai pasveikinęs, atsisėdo netoli Mantvilo. 
Jo brolis, bailiai dairydamasis, užlindo už Joginto ir 
Daugėrio nugarų.'

k'— Ir nebejaunas jau, ką čia ir kalbėti! Aš ak
menėliais, būdavo, sterblėjo žaidžiu, o jis prajoja žir
gu, prašvilia, kai vėjas.. Gražus buvo bernas!

— Palauk, tegu Didžiavyžis..
vilas žmoną.

— Tai nuėjęs radau tokį žmogų; sako, esąs ve-

pertraukė Mant-

— Užpuldinėja nuolat Mažais būreliais. Dar su
geba žmonės vietoj apsiginti, tai ugi^i nekuria. Bet 
ugnis galim greit pamatyti, net ir Ašucųoj.

— Kiek metų iki čia neatėjo, irfltabar neateis! - 
Nė nekalbėkit! — spyrėsi, kad t tik spirtis, Mantvilienė.

■+- Nežinia, motule. Gali visko būti, — bailiai
— O kaipgi besveiki esat, Didžiavyži? Ar ber

nioko ranka sugijo?
— Sugijo, dėkui už klausimą. Kiek jis tenai te- 

įsikirto! Daugiau buvo rėkimo, negu susižeidimo.
— Gerai, tegu vyras pratinasi prie žaizdų. Aš, 

mažas būdamas, nusikapodavau pirštus, susibadydavau, 
— Ogi lapė; sako, dvi Varnagjrio“ vištas paga- : susidraskydavau. Kruvinų žaizdų nestokodavau. Dar 

sveikiau! Dusulio, va, užaugęs neturiu. Blogas krau- 
Dvi vištas! Tai sakyk! — sušuko Mantvilie- jas turi nutekėti.

nė. — O mes gi jau tiek į girią įlindę, ir tai niekas — 6 kaipgi! Maži daugiau susižeidžia, negu... 
neužkabina. Nei vilkai dar neatstyplina, šalčių lau- — Mantvilienė neužbaigė. Garsiai nusižiovavo. Nebu

vo šiandien už ko liežuviams užsikabinti.
— Visa niekai, bet, sako, kryžiokai labai nebe-

—romanas 
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licnies Giedkantienės giminaitis, atjojęs iš toli. Tai' apsidairė Mažė.
ir porino tasai, kad bruzda, sako, žemaičiai, kad ir — Tau nereikia bijotis, sesele: pilna troba vynį. 
pats Mindaugas nebežinąs, ar čia pirma rytuose rei- Apgins, — juokais kalbėjo Rainė. ‘ .
kalus užbaigti, ar padėti saviesiems, žemaičiams, nuo — Tai kad visos į pilį lėktume! — Mantvilienė 
kryžeivių puldinėjimų apsiginti. Sako, žmonės ir prieš kalbėjo žiovaudama. Jai norėjosi kalbėti apie esamus
Išmintingąjį nerimsta. Matai, vieni, kurie apie kuni- dalykus,-o ne-kas bus^ —-— —

vusi!
gaikščio dvarą sukinėjasi, tai, sako, ir to kryžiuočių — Na, tegu tik čia pasirodo! Tegu tik atšvytruoja
Dievo nesibaido, to krikšto... su savo kryžium ant kupros nors vienas! kėlė bal-

—; Kad juos visus Perkūnas ištaškytų! — sugriau- są Mantvilas. . _
Su vienu .bepigu būtų susitvarkyti, — paste

bėjo Daugėriš. — Bet kai atžygiuoja būriais ...
dė Mantvilo balsas.

— O kiti tai ... — ramiai tęsė Didžiavyžis. —
Kiti ir paties didžiojo, kunigaikščio nekenčia, kam ji
sai senolių tikėjimą į svetimą išmainė Tai ...

—žinia, kad nekenčia! — įsiterpė Vydas. — <_
Yra čia ir pas mus tokių, kurie ape naują įtikėjimą lyti, krikštą, siūlyti!
vapalioja. Dar kunigaikštis, gal kokių sumanymų tu- .— Tai kad jau 1
ri, o tokie spaigliai, kaip, va, žvaigždonės sūnus ... —lyg skiedra į ugnį buvo Eivilto žodžiai.

— Kas su skryžeiviu dedasi, tai man — ne žmo- — Priėmė? Kas jį prašė priimti? Jeigu žmonės
- gus! — nirto Mantvilas. nenori, neturi ir jisai priimti!

— O kasgi toksai? Girinis? t— susijuokė Mant- — Yra tokių, kurie nori ... — paslaptingai pra-
vilienė. Jai nepatiko tos tik vienų vyrų kalbos. Ji tarė Vydas.
neviską suprato ir jai nebuvo įdomu. Geriau tada apie — Kur jie? Parodyk! Parodyk man juos! Pasa-
lapės pagrobtas vištas... kyk! — niršo Mantvilas. — Gaus ta pačia ragotine,

— Aš manau, kad Išmintingasis dar patsai prieš

C-f

Malrtvffienė.

gėris.

sudomėjo

teris, ir nebėr ... — Kadangi niekas neatnešė žinios 
aie kokį svarbų įvykį, tai reikėjo vis dar laikytis 

. žvaigždonės mirtie*. ' v -*T

— Kad gi ji moteris buvo nieko sau . 
drąsiai pratarė Didžiavyžienės .sesuo.

—Taigi, buvo gera moteris, — prabilo ir Dau-

kia, nei koksai šeškus, nei barsukas ... — tarytum 
guodėsi, kad nieko neatsitinka jų kieme. savo kulnų! Mes jiems parodysim čia savo raudonas

— Bus žygis, — pranašavo V^das. nočiau ...
— Tai duosSta kryžiokui į kuprą! Tai parsineštai 

šarvų ir pasidabruotų diržų! — didžiavosi Mantvflo

— Parsinešk tik ta savo galvą! — Prunkščtelėjo
— Koks gerumas? Kad pedraskė akių? Išdidumo 

pakako, bet bausmės ateina ir už vaikų prasikalti
mus, — svariai išdėliojo žodžius Vydas, visus ap-

— Žinia, kad ateina, — pritarė Eiviltas.
— Nelaimės ateina tiems, kam reikia, — atsar-

- giai pasakė Rainė, besiSldydama rankas prie židinio.
— Aha, sakau, tai nutikimas! — pradėjo grau

džiu balsu Mantvilienė. — Tai nutikimas! Buvo mo-

— Tai nori gal, kad Ir tau, kaip žvaigždonei,

BrtoaCTifcgsi

ar ką ... — burbtelėjo Mantvilas. — Nelaimių pasi- pakeitė balsą Didžiavyžis. \
ilgus, a? Ateina jos ir nelauktos. Ir pačiu laiku. Mantvilienei buvo jau akys pradė

jusios miegu lipti, šie žodžiai lyg į nugarą stuktelė
jo'

O gal jau žygiai prasideda? Gal vyrai sužvangins 
tikrai ginklais, sės ant žirgų, persimes per petį maisto 
maišelius ir išjos, tiek juos tematysi. Tai bus. veiks
mo, tai raudojimo! Kuri našlele taps, kuri bernelio 
nebesulauks ... Mantvilienė žvilgterėjo į savo vyrą 
ir tuoj sau tyliai pasižadėjo dar š| vakarą jo autus 
išplauti, apivarus naujus įverti, marškinius švarius pa
dėti ... Dievai težino, kaip čia ilgai gyventi drauge 

ne- beteks ... Net širdį Mantvilienei sušaudė. Ogi sū
neliai ... Sūneliai sakalėliai1 Ir jų gi nepaliks! Liks 
abi su Mažę. Našlaitėlės ... Ne, apie tai geriau nė 
nekalbėti. Kai, va, atsitinka kitur, kitiems, tai smagu 
ir pašnekėti, pasvarstyti. Bet apie savus ... Tegu«jau 
gerosios laumės ko tik nori iš jos reikalauja, kad tik 
pasiliktų šitaip, po senovei ...

— Ar ką girdėjai? — susidomėjo Mantvilas.
— Buvau anąsyk Ašuojoj, Giedkanto aplankyti, 

tai ... — pradėjo Didžiavyžis. •
— O kaipgi kunigo sveikata? 

Mantvilienė.
— Nei geriau, nei blogiau. Bet jau, atrodo, mū-’ 

lūpas ir pažvelgdama j Vydą tarė Mantvilienė. Jos sų kunigas ruošiasi į aną pusę

žvelgdamas.
— Nepeiktina buvo,, ne. Yra daug gera kaimy

nams padariusi. Laikėsi prie savų. Tik tas jos vaikas ... 
— kraipė galvą Mantvilas.

— Tas ir yra, kad tas vaikas! Dabar gi tų kal
bų apie jį — tai kaip šieno ... — apsilaižydama

kupros kurią jiaktį miegančiam užlips!* — plonu bal
seliu užgiedojo Stebėtis Didžiavyžio brolis.

kiams ant kaprų, — kalbėjo DidMavyžis.

— Ką ta čia, tėvai ... — tramdė ^oiriosį vyrą
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Jie kelsis iš žemes
Pilkas dangus, šiurpus šiau

rės vėjas, kur ne kur besiblaš
ką šalnos pakąsti medžių la
pai, nuplikę, kadaise taip put
lūs žalumynais, gėlėmis ir vai
siais laukai — groja melancho
lišką mirties simfoniją, skelbia 
gamtai artėjančią jos mirtį. Tai 
primena žmogui, šios žemės val
dovui, kad ir jis čia yra tik 
laikinai, tik pasiruošimui ki
tam, antgamtiniam gyvenimui, 
kad ir jo, kaip tų vėjo blaš
komų lapų, gyvybės siūlas anks
čiau ar vėliau nutrūks, nes ir 
jo gyvenimas paženklintas mir
timi.

“Skirta žmogui vieną kartą 
mirti” — kartoja kasdieną pa
sigrobdamas tūkstančius aukų 
tikrasis pasaulio valdovas — 
mirtis.

Mirties įstatymas išimčių ne
daro: jam visi lygūs, visi vie
nodi. Jam nėra skirtumo tarp 
žilagalvio senelio ir vos tik pa
sauli išvydusio kūdikėlio, mo
kyto ir bemokslio, turtuolio ir 
skurdeivos, galingo valdovo ir 
prislėgto tarno, šventojo ir nu
sidėjėlio. Nei didžiausi turtai, 
nei moderniškiausia medicina 
mirties įstatymui neįstengia pa
sipriešinti.

Ateis diena, kada visi, net 
ir tie, kurie mano esą nepa
keičiami savo išmintimi, užsi
brėžtu darbu, jėga, meile, pasi
aukojimu išgirs to paties ga
lingiausio valdovo neatšaukia
mą ištarmę: “Gana — viskas 
baigta”.

Tą mūsų valdovę, tą negai
lestingąją mirtį Bažnyčia pri- 
meha su įspūdingumu ir mis
tiškumu mirusiųjų prisiminimo 
šventėje — Vėlinėse.

Tai daro ne todėl, kad gąs
dintų. Švęsdami brangių miru
siųjų prisiminimo šventę, pa
miršę radiją, televiziją ir ati
trūkę nuo viso to, kas išblaš
ko, susikaupiame ir rimtai įsi
jaučiame į bažnyčios skelbiamą 
mintį apie tikrą, neatšaukiamą 
žmogaus gyvenimo prasmę. Pa
sidarome iš to sau tinkamas 
išvadas.

Už šen. JOHN F. KENNEDY
Šiuose rinkimuose pasisakau už šen. JOHN F. KENNEDY 
į Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentus, nes jo as
menyje matau stipriausią kovotoją prieš komunizmą.

Kennedy šeima nuo seno tvirtai stovėjo prieš komu
nizmą. John Kennedy, dabartinio kandidato f prezidentus 
tėvas, antrojo pasaulinio karo metu buvo Amerikos am
basadorius Anglijoje. Jau tada nurodė komunizmo pavojų 
ir reikalavo pašalinti komunizmo diktatūrą. To meto vy
riausybei dėl savo nelankstumo nereagavus į jo pasiūly
mą, jis pasitraukė iš ambasadoriaus pareigų.

Visa Kennedy šeima, kurią man teko arčiau pažinti, 
yra išsimokslinusi, išauklėta tokioje dvasioje, kuri mums 
lietuviams yra artima. Tad tikiuos, kad per asmeniškus 
ryšius su šeima, reikalui esant, privačioje bazėje galėsiu 
pasitarnauti ir lietuvių tautai.

DR. JUOZAS KĘSTUTIS VALIŪNAS

KUN. DR. ST. VALIUŠAITIS

Vėlinių diena — skaudaus 
liūdesio diena. Ji primena mums 
tuos, kurie mūsų širdžiai bu
vo taip brangūs, taip mieli: tė
veliai, broliai, sesutės, vyrai, 
žmonos, vaikučiai, sužadėtiniai, 
kurie taip neseniai, rodos dar 
vakar, drauge su mumis džiau
gėsi gyvenimu, kurių net bal
sas dar vis aidi mūsų ausyse. 
Atrodo, kad nėra tokio žmo
gaus, kuris neturėtų ko prisi
minti, ilgėtis, liūdėti, už ką pa
simelsti, gal net graudžią aša
rą nulieti šios liūdesio, rim
ties ir susikaupimo šventės me
tu.

Nevienas prisimins Vėlinių 
rytmetyje savo tėvelį, motinė
lę, brolį ar sesutę Sibiro tai
gų klampynėse palaidotus, ku
rių kapus nei šia proga niekas 
neaplankys, nei mažiausios žva
kutės neuždegs, amžiną atilsį 
nesukalbės.

Bus ir tokių, kurie dar te
belaikys rankose ką tik gautą, 
iš tėvynės telegramą, prane
šančią artimo mirtį, paskutinį 
sudiev. O kiek kaimynų, drau
gų ir pažįstamų, kurie pernykš
tėj Vėlinių dienoj minėjo sa
vo mirusiuosius, už juos meldė
si, linkėjo amžinąjį atilsį, o 
šiandien — jų jau nebėra!

Taip. Vėlinių diena yra skau
daus liūdesio diena, šiandieną 
nebėra anųjų, o rytoj nebebus 
ir mūsų. “Kas tu esi, aš bu
vau; kas aš esu, tu būsi”, — 
šaukia kiekvienam praeinan
čiam palinkę, apleisti kapu kry
žiai. Atrodo, kad ir pati gam
ta stengiasi mums tai primin
ti. Bebaigia kristi medžių la
pai liūdnai traukia mirties sim
foniją: “Mes savo atlikome, 
ruoškitės ir jūs į mirusiųjų ka
ralystę”.

, Bažnyčia įsteigė Vėlinių 
šventę ne todėl, kad didintų 
mūsų skausmą, bet todėl, kad 
jį sumažintų, mus nuramintų, 
paguostų, užgydytų skaudžias 
širdies žaizdas. Jokia kita reli
gija neįstengia taip raminti, pa
guosti, kaip Kristaus — Dievo 
atneštoji. Kiekvienose mišiose 
už mirusius Kristus mus guo-

dulkių...•
džia Bažnyčios lūpomis, tvirti
na, kad “vita mutatųr, non to- 
litur” (gyvenimas ' pasikeičia, 
bet nepasibaigia), nes žmo
gaus siela yra nemirtinga, am
žina.

Ta negailestingoji mirtis ka
daise buvo baisi, bet ji nebėra 
tokia dabar. Ji turėjo nusi
lenkti prieš gyvųjų ir mirusių
jų Viešpatį, ^kurs nugalėjo ne 
tik nuodėmę, mirties priežastį, 
bet ir ją pačią.

"Aš prisikėlimas ir gyvybė". 
Kas tiki į mane, nors ir būtų 
miręs, bus gyvas, ir kiekvienas, 
kurs gyvas ir į mane tiki, ne
mirs per amžius” — sako Kris
tus. Todėl Vėlinių dienoje, ka
da susigraudinusia širdimi, aša
rotomis akimis prisimename sa
vo brangius mirusiuosius ir pa
skęstame maldoje, žinokime, 
kad tas pats Kristus, kurs ka
daise ramino Naimo našlę, be
verkiančią savo vienatinio mi
rusio sūnaus, Jairo namuose tė
vus beliūdinčius vienatinės duk
relės, dvi seseris, apraudančias 
savo brolį Lozorių, ramino ir 
mus, sakydamas tą patį “Ne
verk!”.

Tavo tėvelis, močiutė, brolis, 
sesutė, vyras, žmonas ar sene
lis nemirė — jie miega. Jie mie
ga amžinu miegu. Tu. žinau, 
negali jų prikelti, bet mano 
dieviškasis žodis amžių pabai
goje juos prikels iš žemės dul
kių. Čia žemėje ilsisi tik mir
tingasis kūnas. Sielos yra gy
vos. Jos jaučia, jos myli, jos 
ilgisi ir laukia.

Palaiminti mirusieji, kurie 
Viešpatyje miršta, — džiaugs
mingai šaukia motina Bažnyčia.

Bažnyčia, kuri gerai žino, 
kad mūsų mirusieji nebuvo 
šventieji, primygtinai ragina vi
sus melstis už mirusiuosius, 
skaistykloje kenčiančius, kurie, 
galbūt, ir šiandieną šaukiasi į 
mus, maldaudami: “Pasigailėki
te manęs, pasigailėkite manęs, 
bent jūs, mano bičiuliai, nes 
Viešpaties ranka palietė ma
ne”. Teisingumas ir meilės ry
šiai įpareigoja mus išgirsti tą 
jų pagalbos šauksmą. Gal tėvas, 
gal motina laukia pagalbos iš 
savo vaikų, kurie aniems mirš
tant prisiekdinėjo niekad ne
pamiršti.

Susikaupę įsiklausykime, ar 
reišgirsime ir mes savųjų skau
džią aimaną: ‘ Vaikeli, mes ta-

POLITINIU DISKUSIJŲ VAKARAS
CLEVELAND, OHIO

Clevelande veikiąs Lietuvių 
komitetas už Kennedy, jau 
anksčiau pasižymėjęs judrumu 
už savo kandidatą, šį savaitga
lį vėl pateikia Clevelando lie
tuvių visuomenei progą akty
viau įsijungti į rinkiminę kam
paniją ir jos sūkurius. Spalio 
29, šeštadienį, lietuvių apati
nėje salėje įvyks diskusijų va
karas. Vakaro pradžia 7 vai. 
Vėliau alutis. Kalbas pasakys 
V. Mariūnas ir A. Kasulaitis. 
Bus užtektinai laiko visiems 
pasisakyti aktualiais pačių pre
zidentinių kandidatų ginčija
mais klausimais.

Į diskusijų vakarą atsilankys 
ir žinomasis kovotojas už pa
vergtųjų tautų laisvę, ilgame
tis (jau 18 metų) kongresma- 
nas iš 20 Kongresinio distrik- 
to Michael A Feighan. Jis ne
seniai grįžo iš pasaulio parla
mentarų konferencijos Tokyo, 
kur vienintelis protestavo prieš 
lietuviškai kalbančio bolševiko 
J. Paleckio dalyvavimą ir at
stovavimą Lietuvos. Jis buvo 
ir tas, kuris pateikė Pavergtų
jų Tautų savaitės rezoliuciją 
atstovų rūmam. Parodydamas 
džentelmeniškumo pavyzdį, jis 
vos kelias ■ dienas atgal pareiš
kė, jog pradedant nuo Jaltos 
ir baigiant Camp David konfe
rencijomis. jos visos buvo ža
lingos Pavergtoms Tautoms. 
Partinis Entuziazmas čia buvo

SENA kapų koplytėlė Lietuvoje. Nuotr. V. Augustino.

ve "auginome, rūpinomės tavo 
ateitimi, dažnai atsižadėdavo
me net ir būtiniausių dalykų, 
o tu dabar mus pamiršai”.

Nebūkime šykštūs mirusie
siems niekad, ypač Vėlinių 
šventėje. Sekime Bažnyčios mo
tinišku dosnumu, kuri, norėda
ma kuo daugiau pagelbėti sa
vo kenčiantiesiems vaikams, 
leidžia visiems kunigams Vėli
nių dieną laikyti net trejas mi
šias, kad visi tikintieji turė
tų progos dalyvauti, priimti 
komuniją, pasimelsti už tuos, 
kurie laukia jų pagalbos. O 
kiek yra tokių, kurių niekas 
jau nebeatsimena, kuriems net 
ir mirštant bičiuliška ranka ne
užspaudžia akių. Mūsų krikščio
niškoji artimo meilė įpareigoja 
nepamiršti ir jų. O kas prisi
mins karšta malda tuos, kurie 
sunkioje kovoje žuvo už savo 
tėvų žemę ir laisvę?! Ar tai 
ne mūsų pareiga?

nugalėtas faktų ir tiesus pa
gerbimu.

Lietuvių komitetui už Ken
nedy yra malonu, kad jų pir
mininkas bankininkas John T. 
DeRighter jau prieš kiek laiko 
yra paskirtas visos Ohio valsty
bės “Savings and Loan Ass. 
Campaign Manager”. Tai dide
lis pripažinimas lietuviui finan
sininkui ir politikui. (DeRigh
ter yra buvęs Ohio -legislatū- 
ros narys). Jis atstovavo lietu
vius ir didžiuliame bankete Cle- 
velande. kur pagrindinę kalbą 
pasakė Conn. gubernatorius 
Ribicoff. (S. K.)

ELIZABETH, N. J.

Šv. Petro ir Povilo parapijos 
choras, vad. muzikui Algirdui 
Kačanauskui, pradėjo regulia
rias repeticijas. Moterims ant
radieniais, vyrams penktadie
niais 8 vai. vak. lietuvių lais
vės salėje. Choras mokosi dai
nų, kurios numatytos 1961 Dai
nų šventėje Chicagoje. nes cho
ras nutarė toje dainų šventėje 
dalyvauti. Be to, mokosi baž
nytinių giesmių adventui.

Lapkričio 6 su keliom dai
nom choras pasirodys lietuvių 
svetainėje, minint ■ bažnyčios 
auksinį jubilėjų. Ateinančių me
tų sausio pabaigoje choras ruo
šia didžiulį koncertą parapijos 
65 metų įkūrimui paminėti.

ATEITININKAI MINĖS 50 METŲ 
DETROIT, MICH.

Šiais metais daugelyje šio 
krašto ir viso pasaulio mies
tų, kur yra ateitininkų, buvo 
vienokiu ar kitokiu būdu pami
nėta ateitinir Rijos 50- metų su
kaktis. Minėjimų grandinėje 
detroitiečiai yra vieni iš pas
kutiniųjų. tačiau tam minėji
mui ruošiasi visu nuoširdumu. 
Lapkričio 5. šeštadienį, 6:30 
vai. vak. šv. Antano bažnyčio
je bus pamaldos už mirusius 
ateitininkus, pamokslas ir iš- 
p ’žintis.

Lapkričio 6. sekmadienį, 11 
vai. mišios šv. Antano bažnyčio
je. Tą pačią dieną 12:30 vai. 
ispanų salėje bus iškilmingas 
minėjimas. Kalbės Federacijos 
vadas Simas Sužiedėlis. Minė
jimo metu studentai ateitinin
kai duos pasižadėjimą. Minė
jime bus užbaigtas 20 minučių 
ic ;!'. dainų ir poezijos py- 
rc rią išpildys Detroito stu- 
(' : ir mckeleiviai ateitinin-
k '"ikare 6 vai. St. Clement 
c e (2956-25 St., netoli Mi- 
c .. ai? Avė.) vakarienė ir šokiai 
V mnei registruotis prašo
mi iii spalio 30 pas Vyt. Či
že ra. tel. TA 6-1905.

et:eito ateitininkai nuošir- 
d a kviečia visus detroitiš- 
ki ; • letuvius dalyvauti auksi-

-. .kakties minėjimo šven-

L.c! jvos vyčiai suvažiuos 
Detroitan

a; kričio 19-20 Detroite 
i .;s • a jonini s Lietuvos vy
ti . suvažiavimas. Prie oficia- ’ 
■’os organizacinės programos 
bus ir tokių paįvairinimų, ku- 
lie bus įdomūs ne tik vyčiam. 
Pav.. šeštadienį 9 vai. bus šo
kiai Sheritan Cadillac viešbu
tyje. Tik 1.50 dol. asmeniui. 
Sekmadienį 1 vai. tam pačiam 
viešbuty banketas, kurio metu 
Jokūbas Stukas rodys filmą 
apie dabartinį Lietuvos gyve
nimą, paaiškindamas angliškai. 
Tą pačią filmą rodys Holy Re- 
deemer salėje lapkričio 20 d. 
4:30 vai. popiet, paaiškihdamas 
ir papasakodamas savo įspū
džius lietuviškai. Kaip žinome, 
Jokūbas Stukas šiais metais 
lankėsi Lietuvoje ir savo žva-

Mieli choristai, laiko nedaug, 
o cįarbo daug. Pasistenkite į 
savaitę paaukoti porą valandų 
dainai, tai bus nauda Dievui 
ir tėvynei.

Laiko rasim visi, tik turėkim 
noro. Pranas 

lia akim ir aparatu stebėjo te
nykštį gyvenimą.

Lietuvos vyčių organizacija 
visada buvo verta pagarbos ir 
paramos už jų veiklą lietuviš
kumo ir Lietuvos naudai, ta
čiau šiemet detroitiškiai dar 
daugiau yra įpareigoti padėti 
vyčiams, nes jų centro pirmi
ninku yra detroitietis Rober
tas Boris. Šio rajoninio suva
žiavimo proga programų parė
mimas dalyviais ir būtų pirma 
proga ištiesti brolišką ranką 
tiek Lietuvos vyčiams, tiek jų 
šauniam pirmininkui.

» P. Natas

II
 ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS'

(Long Play. Hi-Fi Lithuanian Records)
papiginta kaina gaunamos Darbininko administracijoje j 
Dainos iš Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų $4.00 $

Lietuviškos dainos ir šokiai. Įdainuota 16 dainų ir liet, šokių 4.50 |
Lietuviškos dainos. Bostono liet. mišr. choro 17 dainų albumas 4.50 |Sophie Bankus radijo vakaruškininkes dainuoja, 10 liet, dainų> ir 10 kalėdinių ....... ...... ..................................... 5.00 ®

® Iš rytų šalelės. Alice Stephens Ansamblio įdainuota 17 dainų s
® ir kalėdinių bei kt. švenčių giesmių albumas ..................... 4.50 g
® Lietuviški maršai. Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00 |

Baltaragio malūnas. K. Borutos; išpildo Montrealio lietuvių į
® dramos teatras (dviejose plokštelėse) ................................. 10.00 jį
| DARBININKAS, 910 Willoughby Avė, Brooklyn 21, N.Y. | 
s®®®®i®®®s®®®®®®®®®®®®s®®®®®®®®®®®®®®®®ff®®?®®(!®®®®®s/i

H.OLY L.IGHT

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street . . • . . . . Brooklyn I I, N. Y.

EVergreen 7-2 I 55 Resid. ILlinois 8-7 I I 8

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELEN'IS

BANGA TELEVISI0N
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITRS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai. Žemiau sezono kainos
• 40rr nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.: penktad. Iki 9 vai. vak.

Marianapolio 
rėmėjų seimelis 
Thompsnon, Conn. — Sek

madienį, lapkričio 13, bus tėvų 
marijonų vedamosios paruošia
mosios įstaigos rėmėjų seime
lis. Vienas iš svarbiausių tė
vų marijonų vienuolijos užda
vinių yra jaunimo auklėjimas. 
Šiuo metu šis uždavinys yra 
vykdomas Marianapolyje.

Pažymėtina, kad Marianapo
lio vadovybė visuomet dėjo pa
stangas pirmiausia aptarnauti 
lietuviškąjį jaunimą. Visuome
nei jau pranešta, kaip ir pra
eityje, kad sekantiem 1961 - 
62 mokslo metams bus teikia
mas neribotas skaičius pilnų 
stipendijif gabiems ir geriems 
jaunuoliams. Raginami tėvai ir 
parapijų kunigai, kad apie šias 
stipendijas praneštų busimiem 
kandidatam.

Marianapolis yra ne tik moks
lo įstaiga, bet ir tėvų marijo
nų vienuolynas. Laikyti ir gai
vinti tikinčiųjų dvasią vienuo
lyno sode yra įtaisytos staci
jos, Liurdo, šv. Juozapo ir šv. 
Onos šventovės.

Kiekviena yienuolija turi sa
vo rėmėjus, kurių pagalba ga
lima atsiekti ir įgyvendinti sa
vo tikslus. Dėl to ir šiais me
tais yra šaukiamas metinis Ma
rianapolio tėvų marijonų rė
mėjų seimelis.

Seimelio darbotvarkė: 11 vai. 
iškilmingos mišios, 12 vai. pie
tūs, 1:30 vai. seimelio posėdžiai, 
4 vai. palaiminimas, 5 vai. fil
mas, 6 vai. vakarienė.

Rėmėjus ir visą visuomenę 
nuoširdžiai kviečia Marianapo
lio tėvu marijonų vadovybė

— Londono, Anglijos lietu
vių parapijos choras, vadovau
jamas V. Mamaičio, ir savait
galio mokyklos mokiniai daly
vavo įvairių tautybių koncerte, 
kuris buvo suruoštas ryšium su 
Pabėgėlių metais.

— Studijų dienas gruodžio 
27 - 30 Gautinge, Vokietijoje, 
ruošia Katalikų Egzilų Jauni
mo Biuras. Jose dalyvaus Vo
kietijos studentai ateitininkai 
ir busimieji abiturientai iš Va
sario 16 gimnazijos.



Elizabeth, N. J

NEWARK,

gimęs Amerikoje.

ir įgudęs
vadovas

GENERAL

Prof. K. Pakšto minėjimas Bostone

Spalio 23 Bostono ateitinin
kai sendraugiai minėjo a. a. 
K. Pąkčto mirtį. Minėjimas pra
dėtas bažnyčioje suma už velio
nį. Mišias aukojo Bostono atei
tininkų dvasios vadas kun. J.

2-3 negalėdavo 'ir 'pasikalbėti. 
O dabar jau ir pasiskųsti, ir 
pakritikuoti galima.

Veronika Zlotkienė giliai su
sijaudinusi sako: “Oi, Dieve, 
kaip jie nemėgsta tų kolcho-

Daugintis atvyko 
į Sao Paulo, kur pasiliks ilges
nį laiką. Dirbš lietuvių pastora-

— Iškilmingose mišiose lap
kričio 6, 12 vai., minint auksi
nį šv. Petro par. jubilėjų Eliza
beth, N. J., dalyvaus Newarko 
arkivyskupas Thomas A. Bo- 
land. Sukaktuvinė vakarienė 6

• Tagi, girdėjusi ir tokių pa
stabų: '■

"Melagiai tie! 'Laisvėje' visą 
laiką melavo, kad dabar Lietu
voje^ visi gerai gyvena ir jokio 
išnaudojimo nėra". Vienas sa
kęs: "Skaičiau 'Laisvę' ir 'Vil
nį' 40 metų, bet dabar grį
žęs Amerikon spjausiu tiem 
melagiam į veidą ir daugiau tų 
laikraščių neskaitysiu".

Gi du vyrai Lietuvon važia
vo su mintim ten pasilikti. Vie
no prieš daugelį metų palikta 
žmona su vaikais gyvena, o ki
to sūnus. Abu galvojo ten jau 
ir pasilikti. Vienas net pasigy-

— Elizabetho šv. Petro ir. 
Povilo lietuvių parapija lapkri
čio 6 mini 50 metų įsikūrimo 
sukaktį. Ta proga parapijos 
klebonas preL M. Kemežis krei
pėsi į parapiečius, prašydamas 
kiekvienos šeimos paaukoti 
bent po 25 dol. išmokėti 35,000 
parapijos skolą. Išmokėjus sko
lą, ruošiamasi statyti parapijos

įkūrė Lietuvoj geografų drau
giją, buvo lietuvių - švedų drau
gijos pirmininku, traukė lietu
vius - į tarptautinį kultūrinį 
bendradarbiavimą, planavo Eu
ropos vidurio federaciją. Visa-

elcupuotos Lietuvos pranešimo, 
negu ten nuėjus meluoti.

• Visi sutiktieji Lietuvoje lie
tuviai- prašė perduoti, visiems 
Amėrikos lietuviams nuošir
džius sveikinimus. Bet tai jie 
pasakė ne viešai, paslapčiomis. 
Viešai to jie negalėjo pasaky-

VERONfKĄ ZtOTKIENę 
ItLYDtNT j

V. Zlotkienę išlydint, buvo 
spėlio^ma, ką ji grįžus pąsa- 
kys.Ge^ai patinoję tvirtino, 
kad. ji ^netylės, nes tai tiesi ‘4r 
atvira moteris, o ne užguita 
Maskvos davatka. Jų, tvirtini
mas išsipildė. JLkalba drąsiai 
ir atvirai. \ ‘ ‘
.. Vienai savo pažįstamai Broo- 
klyna patarusi geriau nenueiti

— Knygų išpardavimas, ku
rį ir šiemet paskelbė Gabijos 
leidykla, bus iki gruodžio 31- 
Kai kurios knygos atpigintos 
net iki 90 proc. Prašykite kata
logo šiuo adresu: Gabija. 87-05 
95 Woodhaven 21, N. Y.

▲ Asmeninių teisių 
gynėjas

tinti grižus apie juos pasaky- pos praėjusieji šokių vakarai 
ti, pražė pasakyti visą teisybę, visada buvo nuotaikingi ir 
Sako, juk jūs matote, kaip mes linksmi. Tai neapvils ir dabar 
gyvename ir kaip atrodome, atsilankiusių į šiuos šokius.

Kas neturi kur ramiai leis- g 
ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
į Old Town. Farm — poilsio

kas vadas, papildęs mūsų veik
lą idėja — nepamiršti žemės, 
akcentuodamas vitalines verty
bes: drąsą, iniciatyvą, veiklu
mą, reikalą veikti su kitais kar
tu, o ne užsidaryti gete.

Esą daugiau jau neturime nei Pradžia 9 vai. šokiams groja vyriausybę ir visuomenę, aiš
ku prarasti, nei kap gali blo- Nu-Tones. orkestras. Parengi- kinant Pabaltijo tautų padėtu 
giaų atsitikti. rnui vadovauja Mrs. Ieva Sha- ir prašant paramos jų laisvės
■ Dėl to, V_ Zlotkienė, laimio- ran. Auka 1,25 dol? F. V. siekimams.

kt.). Komisija numato palaiky
ti ryšius su kitų tautų organi
zacijomis, bendradarbiauti ko
voje su bendru priešu. Be to, 
bus kreipiamasi į Australijos

— Vasario 16 gimnazijos di
rektorium paskirtas kun. dr. L. 
Gronis. Jis yra gimęs 1896 rug
sėjo 11 Krokialaukio parapijo
je, Alytaus apskrityje. 1925 - 
35 buvo Vilkaviškio vyskupijos 
kurijos kancleris ir dvasinio 
tribunolo teisėjas, 1935 - 40 
karo kapelionas, 1942-44 Vil
niaus kunigų seminarijos pro
fesorius. 1949 - 54 dirjao pasto
racinį darbą Škotijoje ir reda
gavo “Išeivių draugą”. Nuo 
1954 persikėlė į Vokietiją, ku
rį laiką buvo Vasario 16 gim
nazijos vicedirektorium ir ka
pelionu, vėliau Lietuvos Rau
dono Kryžiaus pirmininku.

se artimesniuose universitetuo
se. L. Baškauskaitė studijuoja 
biologiją, V. Grybauskas psi
chologiją, • A. Pareigis — isto
riją, Gr- Stašaitytė — biologi
ją, G. Semta ir R. Sužie
dėlis — inžineriją, Gr. Šedui*

Pakštas, niekur pastoviai ne- 
isikūres, amžinai keliavo ...

joms gresia didžiųjų pavojus, dėti. 0 ir į čia atvykus prašė 
Tad jos turi rūpintis savo svei- nieko apie juos nekalbėti.
kata, teisingumu, kultūra. Esą,
kitados rusų, lenkų ir lietuvių njnkai, jos paklausti, ką ji ga- rengia “arbūzų” šokius. Kuo- 
tautos buvo, maždaug vienodo 
dydžio, bet dabar santykis aiš* 
kiai mūsų nenaudai. Savo ne
priklausomybę turime užtikrin-

(Nukelta į 8 pis.)

ZINAIDA KALVAITIĖN£, Juz4 Augaitytfs dainavimo studijas mokini 
sėkmingai pasirodžiusi studijos mokinių , koncerte, žada pasirodyti Phila- 
delphijos ateitininkų jubilžjinėje šventoje. Giedos pamaldose ir dainuos ju- 

bilėjinčs akademijos metu. Nuotr. V. Gruzdžio. .

— Jonas Galminas paauko
jo Balfui 50 dol. būsimo ru
dens vajaus proga. |

— Kun. Alfonsą Sušinską 
Pittsburgho. vyskupas paskyrė 
šv. Izidoriaus lietuvių parapijos 
klebonu Bradeck, Pa. gražiame 
Pittsburgho priemiestyje.

— į saleziečių gimnaziją iš . 
Vokietijos išvyko mokytis 27 \ 
berniukai. ' - 3

namų — šeimininkę, čia lietu
viškas ir visad šviežias maistas, 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių ir paukščių. ' 
Geri kambariai. Oras labai ty-

—- Iš Miuncheno Amerikos 
Balso išėjo paskutinis lietuvis 
— dr. V. Dambrava, kuris spa
lio 17 su šeima išvyko į Ame-

Liras Baškauskas. Kuopą glo
boja Z. Kucinienė.

Jubilėjiniame at-kų kongrese 
iš moksleivių kuopos dalyvavo 
Vidas Venčkauskas. Janina 
Venčkauskaitė ir Saulius Su-

Sv. Kazimiero parapijos ru- ji mokytojauja Middleboro a. 
Niekur neįleido šaknų, neš nie- deninės rekolekcijos buvo spa- mokykloje, antroji — Brockto- 
kur savęs neišdavė. Apkeliavo ho 16 - 23 Pamokslai vaka- ne' 
beveik visą pasaulį. Studijavę tais buvo sakomi pirmomis die- Nijolė Tamošaitytė baigė Bos- 
eilę mokslų, apsistojo galutinai nomis lietuviškai, į galą sa- tono kolegiją ir dirba žymioj
prie didžiųjų realybių ir didžių- vaitės — angliškai: Nuostabiai Peter Bent Brigham ligoninė-
jų galimybių mokslų — geo- gražia, skambia ir be jokių sve- je.
grafijos. Nuo žemės žvelgė į timybių lietuvių kalba parapie- Visa eilė brocktoniškių pra- 
dangų. Nieko žmogiška jam ne- čius sužavėjo tėvas Vaškas, M. dėjo studijas Bostono ir kituo-

nupirko ir padovanojo šv. Jur
gio pradž. mpkyklai Lietuvių en 
ciktopediją. Taip pat suorgani
zavo šeštadieninę lituanistinę 
mokyklą, čia daug pasidarba
vo Jadvyga Reginienė. Moki
nių lanko 12. Visi yra baigu
sieji pradžios mokyklą ir lan
ką gimnaziją. Mokytojas B. 
Krokys.

buvo svetima. Jis buvo moks
lininkas ir kūrėjas. Mokslinio- v. • . -c.
kas — stengėsi pažinti tikro- čoitadienme įtuanist. mo
vę, kūrėjas — ieškoti naujų ^ykla pradėjo darbą spalio 23, 
kelių. Buvo su degančia, širdi- *P P* Stašaičių na
rni, gyva fantazija, gaivalingai muose Patalpos tėvų, pastan- 
mylėjes žmogų, visuomenę, tau- Somis atremontuotos, įvesta ši
tą. Nuomonė, kad jo veržlu- Iuma ir jaukiai įrengta. Mo- 
mas, kovingumas, metimas nau- kyšoję Ir. Enn - 6mi|}ja uteikaiH mirė
jų idėjų eina iš amerikietiš- ne» Br- Ludomene ir A. Pada- ljf> mipątn ligoninėje Buvo 
kos įtakos, yra klaidingas. Tai S- ~ ~ uoli rėmėja šeštadieninės mo
greitiausiai jo kampo ypatybės. Moksleivių ateitininkų Vyt. kyklos ir šaulių. Dirbo ligoni- 
Užpalėnai (jis gimęs Užpalių Endziulaičio kuopą aplankė nėję, beveik visą savo uždar-
vlsč.) gyvi, judrūs, kovingi. Jis Sąjungos Centro Valdybos pir- bį skirdavo siuntiniams į Lie-
greičiau kietas lietuviškas me- mininkas Vaclovas Kleiza. <Su- tuvą. Ilgesnį laiką buvo vargi-
dis, kurio prie žemės nepalen- sirinkime buvo išklausyta C. narna progresuojančio - paraly-
kė ųė Amerika. Jis buvo op- „ Valdybos pageidavimai ir pa? žiaus. - G. L.
tomistas, bet matąs tamsias tik- sįtarta šių metų veiktos pro- 
rovės puses, kovojęs ir kitus gramos klausimais. Padaryti 
šaukęs į kovą. Po jo humoru pranešimai iš vasaros stovyk- 
slėpėsi gilus tragizmas. įf ateitininkų didžiojo kon-

Skautai lapkričio 6, 3 vai. 
popiet šv. Kazimiero parap^ 
jos salėje rengia, koncertą. Da
lyvaus Bostono mišrus choras, 
vad. kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio, sol. Stasys Santvaras 
ir margaičių trio. Sis cboras 
yta pasiekęs Amerikoje aukšto 
meninio lygio, daug koncerta
vęs įvairiose Amerikos vieto
se ir Kanadoje. Yra išleidę 17 
dainų plokšteles. Jo plokštelės 
tavo visą pusvalandį IrtMftpfr

MstaŠ^aideVIhdųišlridD | 
taikia Londone Kny- ■ 

ea paMdtaa ‘Dėl mūsų sosto- 
teita sudėti at- į|| 

įminimai iki W19 1iepos 1. I 
g 

' Iš Miunchęno Balfo įstid- 
gos gautas pranešimas, kad iki ' 
šiol tik 10 asmenų užsiregis- J - 
travo atvykti į JAV pagal nau- . | 
ją imigracijos įstetymą PL8648 -jf 
(be kvotos). Daugumas netari 
vilties išvažiuoti dėl tuberkų- 
liozės. Tūkstančiai tik ką atvy
kę iš Lietuvos į vakarų Vokie- J 
tiją laikomi vokiečiais (repat
riantais) ir jie negali tuo įsta- • 
tymu pasinaudoti, nors labai 
norėtų išvykti.

Adv. John J. Grigaitis 
Adv. Wm. F. J. Howard

M&sy mokslas, dar naujakū- greso. Išrinkta nauja valdyba: 
rys, per trumpą nepriklauso- pirm. Jarūna Venčkauskaitė, 
mybės laiką tepradėjęs Lietu- *sekr. Saulius Sužiedėlis, ižd. 
vos tikrovę tirti K. Pakštas 
— pirmasis mūsų geografas, 
ekspedicijų jos vandenims tir
ti organizatorius. Jis tyrė ir 
pačią mūsų tautą, Lietuvos ri
bas, padėtį Europoje, vedė į 
istorinę geografiją. Jis padėjo žiedėtos, 
pamatus Lietuvos žemės tyri
mui.

cijoje.
Algirdui ir Evelinai (Savic

kaitei) Bražinskams spalio 15 
gimė sūnus Algirdas Jjnas. Al
girdas Bražinskas diriba kaip 
architektas Newark. N. J.

Adv. Leonard Tamule
Adv. Josafh T. Thomas 
Adv. Antho/ng J. Yosmg 
Adv. John A. Ywoshu

ręs, tai jau apie tajM Arte- gai grįžus Amerikon, dabar aną 
rūą saro šeimos ir jų prašymą bandan-
‘ * ti sąžiningai atlikti. Visur ir

visiems sakysianti tik teisybę.
Visą teisybę į* yra posiryžu-

— Patariamoji politinė ko
misija steigiama prie' Australi
jos Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos.. Tuo norima 
sutelkti jėgas Lietuvos laisvi- 

Lietuvos vyčių 29 kuopa lap- nimo reikalam. Į komisiją įeis 
kričio 5, šeštadienį, šv. Jurgio ir esamų kitų organizacijų at- 

darbi- salėje, 180-2 New York Avė., stovai (Baltų tarybos, PET ir

— Draugo dienraštis nuo 
lapkričio 1 pakelia savo prenu
meratą l'dol metams. Dabar 
Draugo prenumerata metams 
13 dol.
'— Kun.

laimingiems žmonėms.
LIETUVOS ŽMONĖS NORI,

KAD NIXONAS BOTŲ IS- 
RINKTAS PREZIDENTU

Klausiama, ar Lietuvos žmo
nės ką nors žino apie JAV 
prezidento rinkimus, ji atsakė, 
kad ne tik žino, bet ir nori,' 
kad prezidentu būtų išrinktas 
R. Nixonas. .

V. Zlotkienė savo kelione 
labai patenkinta, bet Lietuvo
je patirti įspūdžiai, žmonių 
vargas ir jų nelaisvė ją sun
kiai prislėgė, ir ji vis tų įspū
džių negalinti atsikratyti

Dabar ji niekam nepataria 
į okupuotą Lietuvą važiuoti, 
nes vistiek nieko laisvai ne
galima pamatyti nei laisvai pa
keliauti. Fabrikų ir Rochestery- 
je,galinti pasižiūrėti. Tai esą 
tik nereikalingas pinigų švais
tymas.

Maskvoje vieną ankštų rytą 
atsikėlusi ir išėjusi gatvėn pa
sižiūrėti žmonių. Tai buvę apie 
7 vai. ryto. Darbininkų minios 
skubėjo į darbą. Visi labai 
prastai apsirengę buvo Batai yak lajsvės M9 
nunešioti, kitas batuose be ko- st nj

Klausą radijo ir iš JAV, bet 
labai trukdo, todėl dažnai ma
žai ką ir supranta. Visai ne
trukdo, kai Chruščiovas kalba. 
Visi labai laukia pasikeitimo. 
Rusai nemėgstami. Bet apie tai 
viešai negalima kalbėti; - -

Žmonės tiek gatvėse, tiek 
viešbučiuose ieškodavo progos 
susitikti ir atvirai , pasikalbėti 
apie lietuvių gyvenimą JAV. 
Viešbučiuose* kalbėdavo labai 
tyliai, nes v. Z. pastebėjusi, 

•kad kambariuose, palubėje yra 
dvi • trys mikrofono skylutės.

Žmonės atvirai skundėsi sun
kiu gyvenimu. Apie partizanus 
oficialiai kalbama kaip apie 
tariamus banditus, bet tarp ke
turių akių juos vadina parti
zanais. Ypač klausą Vasario 16 
dienos proga Amerikos radijo, 
bet, deja, tada ypač smarkiai

Žuromskis. Salėje po bendros da atsiliepdavo į laiko reikalą- j© idėjos. 1924 skelbė šūkį: klausytis,
komunijos buvo pusryčiai ir vimus: per pirmą Pasaulinį ka- atsigręžkime veidu į jūrą, iš- PRAŠO NIEKO NESIŲSTI, jinių, ^nuplyšę. Kiek geresnis 
susirinkimas velioniui pagerb- ra buvo Amerikos lietuvių tau- traukime tautą iš .izoliacijos, KAD NEPAKENKTŲ vaizdas buvęs, kai vėliau pra
to. Pradėjo jautriu įžangos žo- tos fondo sekretorius, deleg- įtapkime jūriąe tauta. Kai hirhf-giminės, kurie turi <dėję-eiti darban tarnautojai,
džių pirmininkas P. Kaladė. cijos taikos konferencijai ste- Mažųjų tautų klausimu skel- geresnius darbus, prašė nieko kibai stebino žmonių už-

Dr. J. Girnius savo oaskai- kultūros gerįau g-j, pasiek- nesiųsti, nes tie siuntiniai tik
tą pradėjo nuo mirties kuri paraše ke- au^tą kultūros lygį, bet gali labiau pakenkti, negu ’ pa
uį piaucjv uuv urnuuo, n-uii knygas apie Lietuvą ang-
įsisuko Į lietuvių veikėjų tar- uškai IeMo Uetuvių bju]etenįj 
pą. Tik vieno Liet. Enciklope- ^įrbo Lietuvos Vakarų sųjun- 
dijos tomo leidimo metu mirė je rtpinosi Vilniaus klausi- 
šesi žmones, kurie išsiuntė jai mu Mums ji£ _ pafių 
savo autobiografijas ir jų pa- žymiųjų kataliku veikėjų, už 
tys jau.nebeperskaitys. Ir prof. nuopelnus gavęs Amerikos vy- 
K. Pakšto, taip ugningai kalbė- v. , z _ ..
jusio ateitininkų Chicagos kon- aų medal<’ 0 musų- Atotuun: 
grėsė, jau- nebėra r.. Federacijos, didelis dinamiš-

Bet gyvename ne amžinai, 
o amžinybei. Ir velionis K.

— Hamiltone pas savo tė
vus iš Lietuvos atvyko Romas 
Vinerskis, 16 metų. Tėvams 
iš Lietuvos pasitraukiant, jis 
buvo 8 mėn.



Toomey'š Grill

CYPRESS MANOR

WINTER GARDEN TAVERN, INCREAL ESTATE

VYTAUTAS BELECKAS
SAVININKAS

BROOKLYN 27, N

HOTELS

PETRO LISAUSKO

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087

CHILDREN BOARDED

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE.

JOHN ORMAN AGENCY
ČHIROPRACTKE Richmond Hill 18, N. Y.110-04 Jamaica Avenue

Tel. Vlrginia 6-1800
CATHOLIC BOOKS

RELIGIOUS NOTICE

PAlNTJNG

LAUREL MANOR

Richmond Hill V/oodhaven

ROOFIMG SERVICEANNOUNCING THE OFFICIAL OPENINO OF

BUTŲ NUOMA

BUY THE RITE WAY
PLUMBING CONtRACTORS

M<»1ern Facilities

Gudrun RuUciottlr. R.N.

Sitnday
Dtnners from.$1.50

f,>r R»-.4Hrv:»t>i»n.*

CONVALESC. HOME S

1883 MADISON STREET

Catholics Welcome. BNSNHST 
Homelike atmosphere; Italian - 
Amer. cooking; refined busn. 
& retired peop’e; near subway. 
Reasonable prices. ES 3-5826.

BRKAKFAST - lvncr '- bocner ?
SERVICE FROtf 7:30 AlM. TO 6:80 P.JI.

Ooen 6 
Luncheons fi 
Gąrd-n R'>.-n> Ava>ini>h

A Few Ooors Away From 
St. Francu o< Assiai Church

Iš ateitininku gyvenimo 
Spalio 11 Stasio Šalkauskio kuo
pą aplankė Sąjungos centro val
dybos pirmininkas V. kleiza. 
Pauliukonių bute buvo susirin
kęs ateitininkų būrelis, su ku
riuo svečias pasidalijo minti
mis organizacijos veikimo rei
kalais. Vėliau lankėsi pas kun. 
J. Steponaitį, šiems metams iš
rinkta nauja kuopos valdyba iš 
Gemos šermukšnytės, Živilės 
Pauliukonytės ir Kastyčio Pau- 
liukonio.

Dideliam apdraudos sutaupyniuį geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostdiu atiyginimo.—-~

Lietuviškų produktų: —
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

Dept. "L” 
Battimore 27. Maryland

Available for Wedding Receptions. 
Dinners and Sočiai Functions. Fully 
Air-conditioned. Acc. 50-500. Luxu- 
rious Banqu.?t rooms. Cor. Cvpress 
Ave.& Mvrtle Are. Rid?ewood. N.Y. 

Tek VA 1-4153

In Saint Patrick’s Parish 
in GLEN COVE. L.I.N.Y.

Authehi'c Cape 2-years-old. 2 com- 
plėtė T>aths. fireplace, patio; dish- 
washer, wall to wall carpeting. beau- 
tifully landseaped. $29.500. Owner 

OR 1-3149

Sėli' or Rent. Whit<* Plains. Soundview 
area. Just completed beautiful 2 story 
colonial <ra choice landseaped ’į aere best 
loeation. 4 bedrms. dress. mi. 2’Ą baths. 
<jen. Irg living rm with f/p. dining im 
with slid. glass wall. kitehen with separ- 
ate dining area. full basement w/fire
place. 4 bhneks new Highland Elementary 
Jr high school. Mid $4O"s $30.000 mtge 
available. Arėhiteet nwrwr. WH 8-2690.

Iškilmingai novenai lapkričio 
14 - 22 vadovaus du svečiai 
kunigai.

Balsuokime visi lapkričio 8. 
Būkite geri piliečiai ir balsuo
kite už savo kandidatus, šiais 
neramiais laikais mums reika
lingi geri šalies vadai.

Jonas Obelinis

(Ridgewood) 
TeL EVergreen 2-644Č

<v»x:rjnation sea food eroil 
•C>rasistine" of .Falf l^.bst.T. Slirimps. 
Crab M-nt. įŠleUlops. i’lani. Oniun

Cor. Rogers Avė. & Empire Blvd. 
Brooklvn 29, N. Y.

6'000 PJLACE TO E AT 
Air Conditioned 

PR 2-2541

422 Menahan Street, Ridgehood, 'Brooldyn, N. Y.
i * .r TeL HYacint 74677 * »

PAINTING
WALL PAPERING
G. <ft J’VVINTER

BA 9-3359 HA 6-6876
S|wci-il con«*d-r>tti'>n givin

Elsie Klauke’s
KLEINE KONOITOREI

Pilnai atnaujinta- ir padidinta: Servuoja
ma kava ir pyragaičiai. Plrt>v-s 'rūš’es 
kapiniai. Vietiniai ir importuoti šokoladai 

UŽKANDŽIAI ir PIETOS
Geros rrt^es vvnas ir alus. Aircondition 

234 EAST 86tb STREET
(tarp 2 ir 3 Avė.) — Tel. REgent 7-7130

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
-• . APDRAUDOS SPECIALISTAS - •

AR JOS NEPERMOKATE
* už savo automobilio apdraudę?

Virs 21,000.000 automobilių savininkų 
moka -daugiau, negu reikalįnga.

> Jei. tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 
\ Jūs esate kvalifikuotas: ų

mas užburtos šalies (Uetuvū^a 
gyvenimo vaizdas. Mergaitėj 
giižta iš laukų linus
dainuoja, žaidžia, ateiną ir vy-S \
rų būrys. Jiems besilinksminant ® _
atvyksta kvieslys, čia tarp jau-O 
nųjų vyksta ir piršlybos. Tarp®
dainų ir šokių įpintas ir .vjęJM 
nas kitas jaunimo pokalbis, vi->® 
tomis gal ir perdaug
kąš. Tiesa, kaimo žmonės kat•’ 
ba labai realistiškai, bet ar vi- v
sa išvilkti scenon — tai kitas
klausimas, šiaip antras paveiks- Lietuvos pas tžvus j
las pasiŽYmi jtana gyva akcija Los Angeles. Kai tfvai pasitrauks i Vakarus, jis buvo tik 6 min.
ir darnia kompozicijai.. Vaidini
mo paaiškinimus davė studen
tė Saulaitytė.

Pabaigoje kalbėjo seselių rė
mėjų Worcesterio skyriaus pir
mininkė M. Watkins (Vaitie
kūnienė), kuri su kitų ponių 
(Kauševičienės, M. Dabrilienės, 
0. Pukštutės ir k.) pagalba su
organizavo visą vakarą.

Programa tikrai buvo meniš
kai atlikta ir gana įdomi, bet 
žiūrovų buvo neperdaugiausia. 
Galėjo jų žymiai daugiau susi-

CERTIFTED HOME 
ELDERLY MEN - WOMEN

C4<.-- Att'-ntinn & Car*. R-rM. Rn»*s.
P, O. R.iy 186. Sprir.ir Vnlfc-y. N. V.

KI.MWOOD 6-4108 <Ode 9141

$2.50 
HELICON PRESS

RLUE SEA RESTAURANT 
135 3rd Avenu“ bet. 14th <$. 13th St.

Ėr.-e I*-irkinsr aft-r 5 P.M.
Ali Day Sat. & Sun.

REC1NE WAY RESTAURANT
3371 Eastchester Road. Brome. N.-Y, 
Restaurant and CaterirųrA Service 
froin 15 to 1500. IVeddings - Com- 
mųnion Breakfasts - Banųnets, anįd 
Ali Sočiai Functions. Special consi- 
deration to Religious Groups. Pbooe 
OL 4-6495 ................ OL 4-4684

MASPETH
71st Street near 53rd Avenue

1 family. 6 re-imą. brick house, 
baths. p ister wa)ls includinsr base- 
ment. garage, ultra modern kitehen,- 
stove and vrall oven; enclosed rear 
garden: venetian blinds, tile baths. 
oak fioci-s. brass waders & gutters. 
Near all transit and Stores. 3Cf year 
mortgage.

HYLAND REALTY
WO 4-2430 NE 9-9500

NAMŲ ADRESAS 
106-53 — 95th Street Ozone Fark 17, N. ¥.

Norite geros—meniškos fotografijos 
t PORTRETO, 8EIM0B, VAŠKŲ ' <

įvairių progų A- vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotograftyą? Jums 
geromis sąlygomis padarys . .

VYT. MAŽELIS

Tn Cathcdic area of BELLMORE. 
L.I. — Custom 7-room Ftanch; *4 
aere comer plot, 2 baths. plaster 
waDs. 2-car garage, large finished 
basement. oil HW heat; w/w carpet
ing. 2 woodburn. fireplaces. Appli- 
ances, man v extras. Owner. $28.000.

SU 1-0962

GARDEN CAFE
PVirmArlv nt 137—3rd Av*. •

NOW AT. 125 E. 15th STREET
B»'ttrėcn 3rd Avonue A Irvine PI. 

stk'.ks - chopj? — orį: speciai/ty 
Business Mens Lunch - Dsncing Nightly 
Din.- -męiously in •ra«» of th* «•*- 
ąuis’te f- s.>«-lii<i^d .-n»nt.« in N-w York.

No Cov^r - No Minimum Charg* 
Catering to Fartk-.« 

GR 3-95K) 
Op» n S A M to 4 A M

Private Pa rtia t Sočiai Functions 
Plush studio. accommodates 200. 
dance floor. eųuipped bar, piano, 
sound system, atmospheric liįditing. 
For Halk>ween partyr or bther events.

Call Clyde Gore
SP 7=9321

Catholics Welcome at the
OLSEN RĘST HOME 

for the elderly; all ground floor 
accomodatioiis, family atmosphere. 
reasonable rates. Call RO 9-5676.

Highland Lakęs. N. J. — Ideai Sutnmer 
Cnttago. 4 rooms ■ phis small room up- 
KtairK. scn-etied porch. knotty pine walls. 
ficMetone f/pi complp-te kitehen & bath 
*itb m<>d. faeilitiesi. fumitur*. 110x100 
plot. Private club plan community. Short 
walk to l»oach. $6.700. — HY 2-9821

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidbtuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

Chas. B. Sabella, D .C., Ph.C. Chiro- 
praktrkas. — Chiropraktika atgauna na
tūralia .<v»-ikata — kam kentėti! šonų 
skausmai - Galvos skaudėjimas - Ni-rvin- 
stimas - Arthritis - Ijimbago - Sciarica 
- M-no'.‘pauz-*s - Nemiga - Eursitis - 
Drebuliai - Sinusai - Neuralgija - Odos 
ligos - Alpimai - Augštas ir i mas kraujo 
spaudimas - Depresija - Kojų skausmai. 
Ilgai gyvenk, būk sveikas: 1701 Madison 
St.. Cor. Cypre**: nr. Myrtle. Ridgewood

— EM 6-4003

Asbury Park, N. J.
Fine Home - Catholic mvnership 

FOR ELDERLY PEOPLE 
Good home-cooked meals 
Tray Service if necessary 

Reasonable prices. insoection invited 
PR 4-8425 (NJ.)

In St. Josepb’s Parish in MILLBROOK. 
N. Y. Seeluded būt not Isolated. 2 year 
old Custom Built Dream ’ Rancher, <>n 
Aere of Parklike Land. 3 Bedrooms. l’į 
tile baths. Fireplace^ Hot Water Base- 
board * heat, built-m-oven. 2 zone 
inter. com. Radio: Window wall 
overlooking extensive views; near 
village, schools. churches. $22,500. 
Call otvner ORiole 7-3325.

In Catholic area
of PLEASANTVILLE. N. Y.

3 bedroom Split level, den. fuH base- 
ment. landseaped latvn. BeautifuT 
vietv. Owner transferred. — Asking 
$29.500. Telephone RjO 9-1135.

A. Jakšto minėjimas
A. Jakšto 100 metų gimimo 

sukakties proga Worcesterio 
ateitininkai rengia jo paminė
jimą su paskaita ir kita pro
grama. Minėjimas numatytas 
lapkričio 26 šv. Kazimiero pa-

Tik pax perkant bihifr prtf^nkinfi niro 
DONT ET Y THE WRONG WAY 

f —with

84-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y-
Tel. VI 3-1477

Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 
Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

Richmond H|I1 North. . Holy Child 
Parish. near Forest Park. Large one 
family on 50x100 lot. 9 rooms, oil 
heat; 2 car garage. $24.900. Also in 
•ame area — Large', 2 family. 14 
rooms. large ptoL fin. basement; 2 
car gsrage. $2A500. Wick»s - Tel. 
VI0-5700. Jamaica Ave_ cor. 112 St.

Sidabrinį vedybų jubilėjų 
spalio 23, sekmadienį, atšven
tė Jonas ir Eugeniją Paznei- 
kai. Dalyvavo iškilmingose mi
šiose šv. Alfonso 'bažnyčioje, 
kur su sayo šeima padėkojo 
Dievui už suteiktas malones. 
Pazneikai daug padeda parapi
jai. Linkime ilgiausių metų.

Atnaujinimas šv. Alfonso baž
nyčios vidaus pradėtas pasku
tinėm dienom. Per keietą me- 
tų bažnyčios sienos, lubos ap
dulkėjo. Bažnyčia bus gražes’- 
nė, kai darbininkai pabaigs sa
vo darbą.

Ha!ioween party spalio 28 
rengia CYO jaunimas šv. Al
fonso mokyklos salėje. Turės 
įvairių šokių ir žaidimų. Pa
rapijos jaunimas kviečiamas 
gausiai dalyvauti. |

Kaukių vakarą spalio 29 ruo
šia suaugusių klubas lietuvių 
svetainės gražiame klevo kam
baryje. Visi klubo nariai ragi
nami ateiti į vakarą su savo pa
žįstamais, kaukėmis ir ypatin
gais rūbais. Laimėjusieji gaus 
dovanas. Visiems garantuoja
ma linksmas juokų vakaras.

Vysk. Jonas L. Morkovsky 
atvyksta iš Amarilio, Texas, lap
kričio 5. Pakvietė prel. L Men- 
delis, kuris rūpinasi misijomis. 
Svečias kalbės sekmadienį per 
visas mišias; pirmadienį ir ant
radienį per novenos pamaldas. 
Bus proga paremti kilnius mi
sijų darbus Texas- valstybėje:

Parapijos vakarienė rengia
ma lapkričio 13, šeštadieni, šv. 
Alfonso salėje. Visi raginami 
rezervuoti tą dieną ir kartu su 
savo draugais bei pažįstamais 
gausiai dalyvauti vakarienėje, 
šokiams gros geras orkestras.

24-hour supervisipn by Registered Nurses
Inspectlon Invited

BUTS NURSING HOME 
ANdrew 5-6299

New Jersey 
' i AUTUMN LAWNS

T. K. LANDSCAPING CO.
N*%’ Lawns. shrubs. tractor 4 roto-
tiUing Service. Eh ivew»ys. Phone

SW 6-6904 -ir SW 7-8383

In Bayside L.l. N.Y. Catholic mother
WILL CARE ĘDR CHILDREN 

of vvorking mthers 
Privalė home. Reasonable prices. 
Ejicellęnt Care. Inspection invited

Juoktis reikalinga ir sveika
Visiems gerai žinomas visa

da geros nuotaikos aktorius 
V. Žukauskas visą valandą už
trukusiame pokalbyje linksmai 
nuteikė žiūrovus ir davė pro
gos tikrai nuoširdžiai pasijuok
ti, atsikvėpti nuo kasdieninių 
rūpesčių. Kaip jis pats pradžio- rinkti, 
je pasisakė, kad žmogui 
juoktis reikalinga ir sveika, 
kad galima būtu atsileisti 
nuo įprasto nuolatinio įtem
pimo. Aktorius daugiausia sten
gėsi žiūrovus linksminti pap
rastu pasikalbėjimo pasakoji
mu — tai sugebėjimas papras
tą įvykį perduoti linksmoje for
moje.

j.«irašykitc j Kaonelitų Pvrgatorial D-jP. 
Viri drausrijoj Krisi dalyvanja šv. mišių 
Ir kitų maldų milnn*3»' tari seruose. <for- 
buosw*. kuriui* ntlieka t^vsrt karmelitai 
ir ,«i-?x'l??<. A«kw: Amžinii-ji jiartai (a.«- 
mi*niškai» :— iiOO; 34«*tiniai lasmimiškilį 
$1.00; Amt, airiai* išeirnoej —,$23.00; 
Mitiniai tšrimri —- $3.00.. Rašykite:

CARMILITE FATHER6 
-Aiihnm. H>* *1.'. x**vr Yerk

Spalio 16 Aušros' Vartų pa- “TįT
rapijog salėje Nekalto Prasi- 
dėjimo kongregacijos seserų ^^” ”
naudai surengtas vakaras, kurio 
programoje dalyvavo artistas 
Vitalis Žukauskas ir seserų 
bendrabučio mergaitės. Prieš 
programą sveikininio žodj tarė 
kur. J. Steponaitis, pabrėžda
mas seserų atliekamą didelį lie
tuvybės darbą. Savo Žodyje nu-

, rodė, kad ne tik Anės jas iš
laikome. aukodami savo grašius, 
bet ir jos mus tautiniu dva
sios maistu maitiąa. Apsilankę 
seserų viefuiolyne, turime pro
gos pajusti jaukią lietuvišką ši
lumą. Vienuolynas rengia mer
gaitėms ir moterims rekolekci
jas, susikaupimo dienas, vasa
ros mergaičių stovyklas, leidžia 
vaikų laikraštėlį “Eglutę” ir ki
tus katalikiškus laikraščius, ka
talikiškas knygas. Ir šios die
nos surengta vakaro progra
ma yra seserų darbo vaisius.

In Sacred Heart. Parish
in MERRICK. L.I. N.Y.

fNorth). Cape 4 bedrooms. 125x125. 
dead end. treed. oversize garage. 
washer. Many extras. $19.900. — 
,Ou-ner ....... MA 3-6375

t-xt by W. Hillmann. O.F.M.
- illustrried by Johannes Grueger 

transtated by Lawrence Atkinson
“Helicon press is to be congratnlated 
for an a -tistic. enlightening produe- 
tion. Children hot socti foreet 
the s’'irie«s of Jesūs* rūracles that 
are depieted ant* described h<>re.'"

AMERICA

Catholic Family 
WILL CARE FOR CHILDREN 

of any a*ge
Be-iutifnl yard. Erccellent care and 
meiils. Reasonable prices. Inspecti«>n 
invited................................... L E 9-8912

Ossinmg-on-Hudson, New York
A Private PiycMatric Hospttal, completely equipped for 

Diagnoate and Treatment of Mental and Nervous Conditions. 
Insulin Coma Electroshock - Psychotherapy 

Masses and Sacraments Available
LEO J. PALMER. M.6.

• Medfcal Dlrėctor
Chartet A. BrigM, M.O. Mavrtev J. O’Connor, M.O.

AMvriate Dlrector A sėdate Dirrctor

*UMMMT ’THMRT

NAMŲ PARDAVIMAS
Queens apylinkėje didžiausia patarnavimo įstaiga perkant 
namus ir nuomojant butus, šeimos su vaikais taip pat

Užburta šalis
Po linksmosios dalies sese

lių bendrabučio mergaitės at
liko Beatričės Kerbelienės pa
rašytą ir parengta dviejų pa
veikslų lietuviškų dainų' bei šo
kių montažą , pavadintą “Už
burta šalis”.

Pirmame paveiksle parody
tas šiame krašte gimęs lietu
vis jaunikaitis, gyvenimu nu
sivylęs ir bandąs baigti gy- .. ...
venimą savižudybe, puldamas PJ
po važiuojančia mašina, žmonės 
jį atgaivina, atvyksta ir senu-

ROCKLAND COACHES, INC.
Educational Trips - Picnic Outings 

To Shrines - To Camp
BRyant 9-1979

In New Jersey: DUrnont 4-2400

In Catholic area of HUNTINGTON. 
L.l. N.Y. — Sacrifice. leaving area. 
Roomy, interesting 4-year-old Col. 
split. 3 bedrooms. den or 4th. Largę 
playroom’ 1 baths. M aere. Good 
location; $19.750. with $14.700 G.I. 
mortgage, Owner. HA 3-8012.

A Home of Distinction
PROVIDING SPIRITU AL £TTEtfTI0>* 

CARE AND COMFORT FOR THE

Order now! Don’t wait for the lašt 
.minute! CHRISTMAS CARDS las- 
’sorted) specialSO for $1.50 with your 
name imprinted (plūs 35c for post 4 
har.dhng per bosi. All money orders 
made payable to H. VVilkinson. — 
HILBERT FROT SHOP, 1120 Ful- 
ton St. (nr. FranRlin Avė.) Bklyn 
MA 2-1020. Hflbert Wilkinson. Prop.

BOSEMA RX° 
ŠOKIŲ MOKYKLA

Rusų amerikiečių baletas kartu 
su Jean Yaztfnsky. Rabuffo, 220 
lOth StreeL BrooUyn. New York.

REPAIRS -,NEW ROOft 
SkyliShU. Ovnera and Leader* 
Sp-i-j-il Orar1d<Tati«»n Ov»n to 

Rrn«ri<MW Tnrtit-.ittoni* 
GUARANTEED’ 

CaH S A.M. t« 6 P.M. 
R A 6-3247

$15,^0 

ROSE HILLS 
HI-LEVEL RANCH

RITE-WAY REAtTY
ADELE ZINKEVIČIENE - DAGGRES 
ATIDARA »E*TADTENIAIS IR SEKMADIENIAIS 

108-26 Myrtle Avė., Richmond Hill, N. Y. — HT 1-3500 
95-31 Jamaica Avė., Wmdteven, N. Y. — HI 1-5900

ARMISTEAD CORP.
175 Sherman Ave„ Jersey City. ?CJ. 
PIPING - HEATINO - PLUMBING 

CONTRACTORS 
Specisl eoaslderatlon gtveft to 

Reltgious Vnstitutions

S&G 
buvusi - 

J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 
Ql’ALITY MEAT MARKEI 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS* vedėjas

Sw thi.« cii.ttom f*«tar*d raieed ranch 
s«et on L acr>- pint in the nivut derir- 
aMe s.i-u.ra of Sniithtnirn. Nearby 
town. b^aches. ritoppinjr & excellent 
*hwie

St. Ji*“-ph’.« Parish
Adjoining St., Anthony s H.S. 

Ali parkway? uito Siink-n Mead<>w 
Pkwy.—eXit SM3. Uiere ea.1t on Jeri- 
cno Tpk*'. to Rt. 25A—l»“ft turn to 
tnr^iel. — Phone ANdrew 5-9772.

RECINE MANOR MOTOR HOTEL
Fishkill - Route 52. Ne*’ York 

Open Ali Year. Ali Conveniences. 
Special cons.derat’on given to Re- 
Ugions Groups. The Maxinnim in 
Service for the Most Discriminating.

TW 6 9033

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties 

348 Grand Street, Brookiyn 11, N. T. — Tel. Stagf 2-4329



KAILONAS

IMO

DIRSA FUNERAL HOME

KINGSCOUNTY
SAVINOS BANK
A MUTUAL BANK

Ateinančiais metais Buffalo 
lietuvių klubui sukanka 10 me
tų. Prieš porą metų jis įsijun
gė f JAV Lietuvių Bendruome
nę, ir nuo to laiko veikia kaip 
LB Buffalo apylinkė.

Specialiu L. B-nės centro val
dybos leidimu jam paliktas se
nas vardas ir leista tvarkytis

ŠVENČIAME ŠIMTMETINĮ JUBILEJU 1960

LAK : M Y. Latviam 
7:3 (4:0) v '

Pereitą sekmadienį mūsiš
kiai padidino savo taškų kapi
talą, įveikdami latvius. Mūsiš
kiai žaidė tokios sudėties: Na* 
renis; Remėza, Bagdonas; So- 
kolas, Kulys, McGee; Mileris, 
Mezsaros, Klivečka, Budreckas, 
Beleckas (Kerekes). Pirmasis

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių/konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtnės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. EICHMOND HHX» N. Y.

1/2% NORMALUS DrVIDAMDAS

pagal jo senus įstatus, kurie 
iš esmės nieku nesiskiria nuo 
JAV LB įstatų.

Šiuo* metu klubo sąrašuose 
yra 25 nariai. Narių skaičius 
galėtų būti dvigubai didesnis, 
nes lietuvių Buffalo apylinkė
je yra žymiai daugiau.
' Kas metai klubas renka nau
ją vaidybą, bet iki šioliai į ją 
vis būdavo įtrenkami tie patys 
asmenys; tik šiais metais vie
nas kitas naujas sutiko kan-

• HAMTRAMCK, Micb, 9358 Jos. Campen — TOL: TR 3-1988
• CLEVELAND 13, Ohto, 2883 W. 14th Otreat — TeL: T01-1088
• CHICAGO 22, III, 2222 W. Chtoago Avenue
• 8AN FRANCISCO, Cel„ 2078 Sutter Street

niilSmA Lietuvos komandai Tai- 
mėjimą prieš Ukrainą, 9V5-8ii. 
Žaidė po 6 vyrus ir 3 moterys, 
2 ratų varžybose. Kartanartė 
laimėjo 2 tš. , Kaušilaitė 1 ir 
Steponavičiūtė 1%.

Leipzigas. Pasaulio pirmeny
bėse dalyvauja 40 valstybių, 4 kėlinys Budrecko, Klivečkos ir 
grupėse. I grupėj pirmauja Ju- dviem Milerio įvarčiais baigia- 
goslavija su 13-3,ir. Rytų V<h.. mas 4:0. Antrame kėlinyje du 
kieti ja; H gr.—Argentina ir Klivečkos ir vienas Mezsaros 
Sovietų S-ga abi po 14-2; m pMa^nias. Dvi tolinas bau- 
gr. _ Cekosk^akųa tr Vengri- kamuoliuose ne-
,?.,r 511 ^am3a’ storientuojančiam Naroniui se-
ab! po pažjstamas Arens pavertė

dvejais įvarčiais. TreOą įvartį 
latviai pasiekė iš baudimo. Dar 
vieną baudinį sulaikė Naronis. 
Gynime grįžus Kuliui, vėl bu
vo ramu ir užtikrinta. Prisidė
jo greitasis Remėza. Puolime, be 
sužeisto O’Haros teliko tik Kli
večka su Budrecku, negauda
mi net paspirties iš silpnų sau
gų (Sokolas).

Latviai pasirodė visai silp
nas vienetas. Lietuvių laimėji
mas ir vėl pasiektas vos su 7- 
8 žaidikais aikštėje. Bagdonas 
ir Kerekes tą dieną turėjo žais
ti dvejas rungtynes. Tai jau 

didataoti. Geriau sakant, bu- šeštos pirmenybių rungtynės, 
ateitininkai, • w priverste> nesugebant Bteisti 11 žmdikų

Spalio 9 į naują valdybą iš- aikštėn. .
rinkti* pirm Klemas Šatras, se- Rezervinė, atrodo, buvo la- 
kret Aldona Masiubomenė, iž- narsiai nusitekusi, ries pa- 
dininkas Stasys Griki* Tinki- sirodė net su 15 žmonių. Dė
mė nanjajai valdybai gero pa- priešininkas nesudare ko- 
sfeekhno. mandos, taftai nnuns teko be

• NEW YOftK 3, N. Y, 38- - 2nd Avenue — TeL: AL 4-5488
• BROOKLYN 7, N. Y. 800 Sutter Avenue — TeL; Dl 5-8808
e LAKEWOOD, N. J. 128 - 4tb Street “ '----------------
• PATERSON 1, N. J., 99 Main Street
• NEW HAVEN, Cenn^ 6 Day Street • — TeL: LO 2-1448 
e PHTSBURG 3, Pa., 1015 E. Oareon Street — TeL: HU 1-2790 
e WORCE8TER, Man, 174 Millbury Street — TeL: SW 8-2888

4OTORŲ TAKYMAfr

11 a-125-130 .ORCHARD STREET — GR S4525
> . ’ Coc. OELANCY, N.Y.C. ' J

P? rt’ tbdama: Šilkas pailcAas, satinas, aksomas, pliužas. gobelenas, 
mooė, medzui£O8 užuolaidom, a n min tam, utva įkalant, baldam ir k..

KRAUTUVAS ATVIROS KaSDLJN IR SEKMADIENIAIS, 
TAŠKYKI TS Siusi ADLENiUS, NUO 9 RYTO ĮĮĘĮ 8:M> VAK.

Philadelphijos
sendraugiai, studentai ir moks
leiviai ruošiasi iškilmingai pa
minėti jubilėjinius. metus. Mi
nėjimas prasidės koncertu — 
pobūviu lapkričio 12, 7:30 vai. 
vak. Smylie’s restorano salėje, 
8001 E. Roosevelt Blvd. Kon
certą išpildys sol. Arnoldas Vo
kietaitis, gerai žinomas lietuviš
kai ir amerikoniškai visuome
nei.

Laprkičio 13, sekmadienį, šv. ta šv. Jurgio Beturiu par. sa- Lapkričio 12 Lietuvių Afle- 
Andriejaus bažnyčioje, 10:30 Įėję, 1910-E. FaRs St Niagara tą su Sporto KNta susrįttn£- 

-val. iškilmingos pamaldos, šven- FbHs, N. Y. Baras ir-užfcmtfi- riio proga anatome nmgty- 
tinama moksleivių, ateitininkų nė veiks kaiįp ir risufimet Fra- nes tagf Ne» Torito ir New. 
vėliava. Po pamaldų parapijos dfia 8 vri.. vak. "TOimasi, kad Jersey Mboto veteranų. Rung- 
salėje susirinkimas. Kalbės S. į šį priešrnriumiių pobūvį at- lysėms gaidas geras Jiariper 
Sužiedėlis^ Ateitininkų Federa- slankys uentitaB dkašSę le- Valey parkas. Kanadų są*. 
cijos vadas, moksleiviai ateiti
ninkai duos įžodį. Bus meni
nė dalis ir kiti reikalai. '

Ateitininkų vėliavai projek
tą daro menininkas P. Vaš^ys. 
Rengėjai tikisi, kad į minėji
mą gausiai atsilankys Philadel- 
phijos lietuviai. Laukiama sve
čių iš New Yorko, -Baltimorės 
ir kitų vietovių. B. V.

(po 8 nL vak.)

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ 

RAY’S LIQUOR STORE

pnndedą.l^pkri£k> 4 dl Sa. ' >
Bostono Lietuvių PilieČ. D-jos tarp 12 geriausių, kurios bus 
Šachmatų klubas dalyvauja su šių metų pabaigoj, Rygoj.
savo komanda augščiausioj gru- Liefttvns moterys prieš porą

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 OBCHABD STBEET NEW YOBK 2, N. Y.

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. _

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnes
Specialiai žemos kmnos tiems, < -.... 
kurie siunčia audinius | užstraj.

Me? padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patinanti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIUNTINIAM SĮ LIETUVĄ!
Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir Švarkams, inoterų eilutėms, sukneHms bei Švarkams.
Maldytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griebtai urmo 

(wholesale) kainomis.

K&KEĄPRICS

baras - restoranas
PRANAS BRUčAS, savininkas

88-18 JAMA1CA AVĖ. Woodhaven ii, N. Y. TeL*VIrginia 6-9519

Salės vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

UQUORS — BEEB » WINE8 
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
griežia J. Mortotaičio HetuviMcas orkestras. 

Sav. P. VI9NIAUSKAS
31 Spring St, New Britain, Conn. TeL BA 33771

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Bacome Ttač 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investadjos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai
87-09 Janurica Ave^ Woodhaven 21, N. Y. Td. VI7-44TT7

tynęs šeštadieniais, taigi pir
mosios rungtynės bus lapkričio 
5 d.

MontredHo lietuviai pradėjo 
sezoną spalių 23 d. Igno Žalio, 
buv. Montrealio meisterio si
multanu. Žalys pasižadėjo šach
matininkus reguliariai instruk
tuoti. •

Vilniaus studentė Vilhdmi- 
na Kaušilaitė laimėjo antrą

Kat Mote*ų Sąjungos New 
Yorko ir New Jersey apskri
čio suvažiavimas bus spalio 30. 
Ta proga delegatėms 53 kuopa 
rengia vaišes liet laisvės par
ko svetainėje, 340 MitcbeU Avė. 
Kuopos veikėjos yra pMStri pa
garsėjusios savo vteMngumu ir 
gera programa. TUdmiui susi
laukti .daug svečių. Adelei Kro- 
tulienei vadovaujant, renghno 
komisija rūpinasi, kad svečiai 
butę rao geru&siu .prnnMi. 
Programoje dalyvaus klasikžaio 
baleto mokytoja Julia Sengubto
- Strazdietto su savo mokiniais. 
Jos neseniai buvo Madride, Is-— e-- . ' -v vtPghįjojb, is niP' Msivae so- 
kiamo naujų kostiumų. Juos vi
sus matysime to vakaro pro
gramoje. *

Vakarienės pradžia 5:30 vai.



DARBININKAS
NAPJIENO&,

N. York o Amerikos Liet u vi y 
Taryba spalio 28, penktadienį, 
8 vai. vak. lietuvių Atletų klu
be, 1332 Halsey Si, Brookly- 
ne, šaukia visuotinį metinį su
sirinkimą ir kviečia atvykti' su 
Altu .bendradarbiaujančias lie
tuvių organizacijas. Susirinki
me bus išrinkta nauja taryba. 
Organizacijos prašomos sumo
kėti nario mokestį — 1 dol.

Dr. K. Jurgėla, lietuviškojo 
Amerikos Balso skyriaus direk- 

, torius Washingtone, buvo atvy
kęs į New Yorką ir lankėsi 
Darbininko redakcijoje bei 
spaustuvėje, kurioje spausdina
ma jo angliškai parašyta kny
ga apie Žalgirio kautynes. Kny
ga jau surinkta, ištaisytos ko
rektūros ir greit bus spausdi
nama.

Ateitininkų vienety dvasios 
vadai ragina visus ateitininkus 
jų metinės šventės proga spa
lio 30 per iškilmingas pamal
das Apreiškimo par. bažnyčio
je eiti prie komunijos.

Lietuvos vyčiu New Yorko 
apskr. vadovybė labai susiin- 
teresavusi Ateities koncertu, 
kuris bus spalio 30, sekmadie
nį, 6 vai. vak. Webster Hali; 
ragina visus savo narius koncer
te dalyvauti. Retai būna tokie 
koncertai didžiųjų lietuvių me
nininkų. Šį kartą ateitininkai 
pakvietė geriausius dainininkus 
— D. Stankaitytę ir J. Vazne- 
lį iš Chicagos. Jiems akompo- 
nuos Al. Mrozinskas. Visi kvie
čiami ir visų laukiama.

Lietuviai respublikonai kvie
čia lietuvių visuomenės susi
rinkimą artėjančių rinkimų rei
kalais. Susirinkimas įvyks lap
kričio 3, 7:30 vai. vakare Car- 
negie Endowment patalpose, 
345 E. 46 St. Kalbės John 
Richardson jr„ kuris vadovauja 
Amerikos tautybių komitetui už 
Nixor -“Lodge. Jis taip p?t vra 
pirmininkas International Res- 
cue Committee. vvkdomojo ko
miteto narys American Friends 
of the Captive Nations, per 
paskutinius dvejus ir pusę me
tų penkis kartus lankėsi Len
kijoje, paskutiniu laiku buvo 
Berlyne ir Vengrijoje. John 
Richardson žinomas, kaip pir
masis priėmęs glęboti estą jū
rininką, pabėgusį nuo Chruš
čiovo laivo Baltika. Į susirin
kimą kviečiami visi lietuviai.

Katalikišku organizaciiy val
dyboms pranešame, kad 1961 
kovo mėn. pradžioje šaukiamas 
Amerikos Lietuvių R. Katalikų 
Federacijos New Yorko, New 
Jersey apskrities katalikų sei
melis. Seimeliui tinkamai pasi
ruošti šaukiamas visų katalikiš
kų organizacijų atstovų susi
rinkimas lapkričio 18, penkta
dieni, 8 vai. vak. Apreiškimo 
par. mokyklos patalpose. Visos 
organizacijos prašomos atsiųs
ti aavo atstovus. Susirinkime 
numatyta paskaita katalikiškos 
akcijos klausimais.

ALRKF N.Yorko - N. Jer
sey apskr. valdyba

Išnuomojamas kambarys su 
atskiru įėjimu moteriai. Galima 
naudotis ir virtuve. Patogus su
sisiekimas. Teirautis vakarais 
nuo 6 iki 8 v. tel.: EV 6-7152.

Išnuomojamas butas su 4 su 
pusė kambarių prie pašto šei
mai arba viengungiui. Tel.: PR 
8-3423 Vakare nuo 5 vai. tel: 
PR 3-6221

DR. BRUNONUI KALVAIČIUI
netikėtai mirus, jo žmonai ELENAI ŠALKAUSKAITEI - 
KALVAITIENEI reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drau
ge liūdime

Algirdas Šalkauskis su seimą , 
Julijonas ir Nina Šalkauskiai

Taptautinėje motery parodo
je, kuri įvyksta lapkričio 7-13, 
71 Infantery Regiment Armo- 
ry, 34th St. ir Park Avė., daly
vauja ir Moterų Klubo New 
Yorko skyrius. Jos turės savo 
kioską su lietuviškais audiniais, 
gintaru keramika. Lietuviška 
programa bus lapkričio 13, 3 
vai. popiet. Jau 20 metai, kaip 
šioje tarptautinėje moterų pa
rodoje dalyvauja ir lietuvės. 
Šiemet jos nori ypač gerai pa
sirodyti, tad prašo, kad lietu
viai bilietus pirktų ne prie į- 
ėjimo, bet pas Moterų Klubo 
nares. Dalyvaudamas parodoje, 
klubas turi nemaža išlaidų, tai 
šie pinigai už bilietus eina 
klubo naudai. Bilietus į parodą 
galima gauti: Darbininko admi
nistracijoj, pas J. Ginkų. Tau
tininkų klube pas D. Klingą, J. 
Jokūbaitį, E. Kulber ir visas na
res.

Sol. Jonas Vaznelis Kristaus 
Karaliaus šventėje, sekmadienį, 
spalio 30, 11 vai. per iškilmin
gas ateitininkų metinės šven
tės pamaldas giedos Apreiški
mo par. bažnyčioje. Tos pačios 
dienos 6 vai. vak. jis dalyvau
ja Ateities žurnalo koncerto 
programoje Webster Hali.

Operetės choro metinis kon
certas bus lapkričio 13 Schvva- 
bęn Hali. Koncertą globoja 
Baltas. Programoje dalyvaus o- 
peretės choras, vedamas muz. 
M. Cibo, ir Rūtos radijo an
samblis, vedamas muz. A. Ka- 
čanausko. Abu chorai dainuos 
atskirai ir drauge. Tai bus lyg 
mažoji dainų šventė New Yor- 
ke. nes ir pačios dainos dau
gumoje parinktos iš būsimos 
Chicagos dainų šventės reper
tuaro. Po programos gros A. 
Starolio orkestras. Reikia tikė
tis, jog New Yorko ir apylin
kės lietuviai rezervuos tą die
ną šiam koncertui, gausiai at
silankys ir tuo parems choro 
darbą? - St. V.

ALEKSAS MROZINSKAS Ateities žurnalo koncerte akompanuos dainininkam ir skambins solo.
Nuotr. Vyt. Maželio

Išnuomojami trys gražūs bal
dais apstatyti kambariai. Pa
geidaujama suaugę nuominin
kai. Namas prie gero susisie
kimo E. New Yorke. Teirau
tis tel. TA 7-7386.

Išnuomojamas gražus kamba
rys vyrui, pilnai apstatytas 
baldais, galima naudotis virtu
ve. Prie gero susisiekimo E. 
N. Yorke, 453 Essex St. Kreip
tis vakarais tel. AP 7-9835.

DANUTĖ STANKAITYTĖ ir Jonas Vaznelis spalio 33 Webster Hali dainuoja Ateities koncerte. 
Koncerto pradžia 6:00 vak.

PROF. K. PAKŠTO MINĖJIMAS BOSTONE
(Atkelta iš 5 psl.)

ti smegenimis. Tautos gerovę 
reikia didinti išmintingomis so
cialinėmis reformomis ir kraš
to produktyvumo kėlimu. Būti
na moralinė tautos vienybė. 
Mažom tautom reikia federaci
jos ar bent tarpusavio taikos. 
Tai pirmoji sąlyga išlikti d- 
džiųjų konfliktuose. Didieji mū
sų negelbės, nes mes toli nuo 
jų gyvybinio intereso kelio. 
Tad jis uoliai skleidė pirmai 
pradžiai bent Baltijos tauty fe
deraciją. Jis buvo ir kultūri
nės autonomijos šalininkas pa
čioje tautoje. Lietuvos padėtį 
kitų tautų tarpe apibūdino: 
Lietuva — kraštas, kuriame la
bai pavojinga gyventi mažai 
tautai. Ir mūsų krašto saugu
mas daugiau pareis nuo švie
timo ministerijos, negu nuo 
krašto apsaugos. Skubėkime kul 
turėti, nes, galimas dalykas, 
mūsų nepriklausomybė tik lai
kinė prošvaistė. Jis buvo ir 
planingos kolonizacijos idėjos

TO NEBUVO SAKYTA
Buvęs New Yorko Amerikos 

Lietuvių Tarybos pirmininkas 
p. Antanas Varnas “Vienybės” 
liepos 29 ir rugp. 5 d. nume
riuose, rašydamas, ką jis rado 
Brooklyne grįžęs iš kelionės į 
Sovietų Sąjungą ir okupuoto
sios Lietuvos sostinę Vilnių, 
teigia, kad vienas New Yorko 
Amerikos Lietuvių Tarybos po
sėdžio dalyvių sušukęs: “Varną 
reikia išmesti iš Tarybos pir
mininko ir Tarybos, neduo
dant teisės atsistatydinti, nes 
jis važiavo į Lietuvą, kur vien 
komunistai, parsidavėliai ir iš
davikai. .. ” (“Vienybė, 1960 
liepos 29 d.). “... kad Lietu
voje vien komunistai ir parsi
davėliai” ... (“Vienybė”, 1960 
rugpjūčio 5 d.).

Dėl tokio p. A. Varno tei
gimo turime paaiškinti štai ką: 

skelbėjas, -paskutiniu metu nu
kreipęs mūsų visuomenės dė
mesį- į Hondūrą.

Jis buvo iš tų vadų, kurie, 
anot J. Brazaičio, skelbė savo 
tautai idėjas, kurios jai pasi
rodo per didelės. Tad jo klau
syta, bet nepaklausyta, vadin
tas dideliu fantastu. Bet jis rė
mėsi skaičiais, ir jo fantazija 
pramatė, kas bus ne tik rytoj, 
bet ir poryt, šiandien jau aiš
ku, kad jo plarfži buvo teisin
gi. Mes kalti save sudribimu, 
kad nesupratome jo reikšmės. 
Jis buvo mūsų audrintojas. Jo 
nebetekus, pasijutome ramiau... 
Tik ta ramybė, gal mirties ra
mybė,1 kuria pateisiname ir sa
vo vaikų nutautimą čia, aiškin
damiesi, kad mes vistiek skirti 
nutausti. Lietuvybę, girdi, iš
saugosią pavergtieji Lietuvoje, 
o dar geriau, mirštantieji Sibi
re. Jaųi mirus, paliko didelė 
tuštuma tarp mūsų. Ar ji by
los mūsų sąžinėms? Nuo to pa-

1. Balandžio 25 Tarybos po
sėdyje, pirmininkaujant p. V. 
Alksniniu!, ir dalyvaujant p. 
A. Varnui, daugumai Tarybos 
narių pasisakius ir nepritarus 
tokiai Tarybos pirmininko ke
lionei, ir keliems nariams pa
tarus atsistatydinti, p. Antanas 
Varnas pareiškė atsistatydinąs 
iš Tarybos pirmininko pareigų 
ir išeinąs iš pačios Tarybos. 
Taip pareiškęs, p. A. Varnas 
išėjo iš posėdžio salės.

2. Nė vienas posėdžio daly
vių nėra sakęs, kad Lietuvoje 
“ ... vien komunistai, parsi
davėliai ir išdavikai ..kaip 
p. A Varnas rašo.
V. Alksninis
Posėdžiui pirmininkavęs 
Tarybos vicepirmininkas

A. Vekselis 
Sekretorius 

reis ir šio didžiojo žmogaus 
reikšmė mums!

Dr. J. Leimonas pranešė apie 
Chicagos kongresą, ypatingai 
pasidžiaugdamas jaunaisiais mū 
sų akademikais daktarais: V. 
Vygantu, A. Sužiedėliu ir A. 
Liulevičium. Kongresą jis lai
ko pasisekusiu, nors jis neiš
kėlė reikšmingų mūsų dienoms 
naujų planų problemų. Tai bu
vo gyvųjų ateitininkijos jėgų 
pademonstravimas, pasiryžimas 
ateities darbams. Ateičiai pra
nešėjas pageidavo meninės kon
greso programos vien ateiti
ninkų jėgomis, atskirų mūsų ko 
lektyvų pasireiškimų ir paga
liau naujos kongreso vietovės.

V. .K.

Dr. H. Montvilienė spalio 26 
RCA bendrovės siunčiama tar
nybos reikalais išskrenda į 
Tucson, Ariz. Ta pačia proga 
ji lankysis Meksikoje ir Phoe- 
nix, Ariz., kur ji aplankys ten 
gyvenančius lietuvius pažįsta
mus.

Kazimiera Klimienė po sun
kios ir sėkmingos skilvio ope
racijos, kurią atliko dr. E. J. 
Gonczy šv. Elzbietos ligoni
nėje Elizabethe, N.J., š. m. spa
lio 12 grįžo į namus Linden, 
N.J., kur savo šeimos, ypač 
dukters Reginos priežiūroje, 
sveiksta.

Vasario 16 gimnazijai globo
ti būrelis 119 Brooklyne glo
boja neseniai iš Lietuvos atvy
kusia Liną Bajerytę, gimusią 
1949 Vidžgailiuose. Ji lanko I 
klasę.

Išnuomojamas gražus kam
barys vienam esmeniui. apsta
tytas baldais, su teise naudotis 
virtuve, arti Botanikos sodo, 
geras susisiekimas. Kreiptis te
lefonu STerling 9-4563.

Radi jo programos
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA
ved. Jonas J. Romanas, sr.

WHIL — l<±30 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

#
LAISVĖS VARPAS

ved. P. V'IZInis
WK0X — 1190 kil. Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai. 
ryte.

#
RADIJO PROGRAMA

ved. Stop. Mickus, Boston, 
Mass.

WLYN — 1360 kilocycles 
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

VYČIŲ PROGRAMA 
~WL0A^“1550' kil. Braddock, 
Penna.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p. 

it
LIETUVOS ATSIMINIMAI

ved. JokŪD*s S tu kas
WEVD — 1330 kil., New York, 
N- Y.

Seštad. nuo 5 iki 6 p.p.

Sv. Petro parapijos vaikų 
mėnesinė " išpažintis atkeliama 
į spalio 28, 9 vai. ryto, ir 2: 
30 vai. popiet. Norima, kad vi
si parapijos vaikučiai priimtų 
komuniją Kristaus Karaliaus 
šventėje.

Parapinės mokyklos alumnų 
šventė bus Kristaus Karaliaus 
dienoje spalio 30. Visi mokyk
los alumnai tą dieną dalyvau
ja mišiose 10 vai. ryto ir bend
rai priima komuniją. Po pamal
dų parapijos salėje bus pusry
čiai ir meninė programa.

Sodalietės spalio 29 6 vai. 
vak. rengia viešą vakarienę St. 
Dariaus posto patalpose prie 
E. 7-tos gatvės Kviečia visus 
atsilankyti.

Skautų ir skaučių tėvų ko
mitetas spalio 30, 5 vai. vak. 
piliečių klubo salėje rengia va
karienę. Meninę programos da
li išpildys Bostono skautai ir 
skautės. Po programos seks 
šokiai. Pelnas skiriamas skau
tų organizacijos reikalams.

CYO organizacijos šventa 
valanda bus spalio 30 d. 7 vai. 
vak. šv. Antano koplyčioje, 
šiose pamaldose dalyvauja ir 
šv. Petro par/ CYO.

Laikrodis atsukamas spalio 
30 viena valanda atgal. Visos 
pamaldos šv. Petro par. bažny
čioje bus jau pagal naują laiką.

Visų šventėje lapkričio 1 šv. 
Petro par. bažnyčioje pamaldos 
bus šia tvarka: parapijos bažny
čioje 6, 6:30, 7, 7:30, 8, 8:30, 
9 ir 10 vai. ryto ir 7:30 vai. 
vakare. Po vakarinių mišių gie
dami mišparai. Parapijos salė
je prie E.7-tos gatvės mišios 
laikomos 6 ir 7 vai. ryto.

Rekolekcijos šv. Petro para
pijoje pradedamos spalio 28 
d. 7:30 vai. vak. Praves tėvas 
Gediminas Jočys, O. F. M. Už
baigimas spalio 30 d. 2:30 vai. 
popiet iškilmingu parapijos pa
siaukojimu Kristui Karaliui.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro par. bažnyčioje pamal
dų palaidoti:

Domininkas Zaleckas, (spa
lio 11) 65 m. Velionis gyveno 
564 E. Broadway. Nuliūdime 
paliko žmoną ir dukterį. Pa
laidotas Forest Hill miesto ka
pinėse.

Kazimieras Jaskevičius (spa
lio 15) 64 metų. Velionis gy
veno 92 Savvyer Avė., Dorches- 
ter, Mass Nuliūdime paliko bro
lį. Palaidotas N. Kalvarijos ka
pinėse.

Liucija Klepeckienė (spalio 
15), 76 metų. Velionė gyveno 
25 Cedar St., Mettapan, Mass. 
Nuliūdime paliko dvi dukteris. 
Palaidota šv. Mykolo kapinėse.

Juozapas Rakauskas (spalio 
20) 69 metų. Velionis gyveno 
378 W. 2nd St. Nuliūdime pa
liko dukterį ir tris sūnus. Pa
laidotas N. Kalvarijos kapinėse.

Med. Dr. Joseph J. Zabner

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS
Ve] pradėjo prak'>Ka

144 Kent St.. Bneiklyr X Y 
(IND GG Line Greeri - ,.i - ■
Priėmimo valandos — |»r>nadv 
trečiadieniais ir penktadi«-n::<is 5:30 
-7:00 vak.; šeštadieniais 10-12 d <■«, 

Visi lietuviai, gyveną
GLENDALE
OZONE PARK 
RICHMOND HILL 
WOODHAVEN

balsuokite Lapkričio - Nov. 8 dieną tik už

JOHN J. TORMEY 
demokratų kandidatą į State Assembly 

iš 13 A-D

Lietuvių Demokratų komitetas

Prieinamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokijlmo sąly
gom ir pristatymu Į vietą iš 

ONOS IVASKIENfiS

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui moderniški ■ 
baldai/Įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
* FURNITURE CO.
366 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: A N 8-4618

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

VAITKŲ S
F U N E R AL HOME

I97 V/EBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIRĘKTORIUS 
ir BALSAMU0T0J AS

Cambridge, Mass. 
■NOTARY PUBLIC

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

NEW YORK

Sincė 1889
OUR ONLZ STORE

We Deliver Anytvhere
We Telegraph Flowers

Anywhere

Weddinqs & Funerals 
our specialty

L A S K A S FLOV/ERS
"FLO WERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 BROADVVAY
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859 
7281

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAt’SKAS)

Grabo rius-Balsamuoto jas

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R AL HOME
M. P BALLAS — Directorius 
ALB BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėjas

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva
GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDF0RD AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

J. B. S KALINS
- Šalinskaš 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreat Parkvay Štatlon) 

VVOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikią Ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499


