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spaudžiama užsinert! kilpą ant kakloSuomija
New York Times primena Baltijos valstybių likimą

riuomenė, jie narsiai kovojo, 
taip narsiai, kad Suomija dar 
ir šiandien yra nepriklausoma.
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Maskvoje spalio 30 suomių 
ambasadoriui Eero A. Wouri 
įteiktas reikalavimas tuojau 
pradėti Suomijos ir Sovietų Ru
sijos pasitarimus abiejų kraštų 
sienom ginti. Ilgoje notoje nu
rodoma, kad Vakarų Vokieti
ja, Danija ir Norvegija, palai
komos taip pat Švedijos ir re
miamos Nato, savo kariniu pa
siruošimu sudaro pavojų Balti
jos erdvėje bei Skandinavijoje 
ir graso Sovietų Rusijos bei 
Suomijos saugumui. Kadangi 
abi valstybes riša tarpusavio 
pagalbos sutartis (1948), tai 
esąs būtinas reikalas susitarti 
dėl atitinkamų apsaugos prie
monių.

New York Times šiam ne
lauktam Sovietų Rusijos reika
lavimui lapkričio 1 paskyrė į- 
žanginį, kuriame išvysto, ko 
Maskva savo ultimatumu reika
lauja. Laikraštis rašo:

“1939 rugsėjo ir spalio mėn. 
Stalinas ir Molotovas pateikė 
eilę reikalavimų Estijos, Lat
vijos, Lietuvos ir Suomijos vy
riausybėm įsileisti karines ba
zes ... tariamai reikalingas So
vietų Sąjungos saugumui. Rei
kalavimai buvo paremti grasi-

nimu ginklu bei žodiniu užtik
rinimu, kad Sovietų Sąjunga 
nesikėsina į tų mažų valstybių 
laisvę ir nepriklausomybę.

“Estija, Latvija ir Lietuva, 
patyrusios, kad prieš kelias sa
vaites Stalinas ir Hitleris yra 
dėl to susitarę, tiem reikalavi
mam nusilenkė. Po kelių mė
nesių visos trys buvo paglemž
tos (absorbed) Sovietų Sąjun
gos, kuri ir dabar jas tebelai
ko. Suomiai tuos reikalavimus 
atmetė. Kai puolė sovietų ka

Vyriškas mergaičių
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UTRECHTO KARDINOLO 
ŽODIS SIBIRO LIETUVAIČIŲ 
MALDAKNYGEI

Sibiro lietuvaičių maldakny
gės “Marija, gelbėki mus” olan
dų kalba išleista 400.000 egz. 
Išleido rytų kunigam remti 
draugija “Ostpriesthilfe”, ver
tė olandų poetas Gabriel Smit 
iš angliško teksto. Spalio 15 
lietuviškas originalas ir olan
diškas vertimas buvo rodomi 
televizijoje. Įžangos žodį para
šė Utrechto kardinolas Bernard 
Alfink. čia jį dedame lietuviš
kai išverstą Gražinos Račytės- 
Janušienės. (Plačiau žiūr. 5

HAVAJŲ žilumoje Suomijos prezidentą pasieki karkta Sovietų nota. Ik 
k. j d.; Suomijos ambasadorius JAV Richard R. Sėppafa, spaudos sekre
torius Max Jakobsen, Soumijos prez. Urbo K. Kekkonen ir užsienių rei
kalų ministeris A. Karjalainen.
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ko prieš dvidešimts meįų, ga
lima suprasti, dėl ko sovietų 
reikalavimas Suomijai tartis gy
nybos reikalais aptraukė Skan
dinaviją niauriu šešėliu. Puo
limas Švedijos neutralumo, kal
tinimas Vakarų Vokietijos, esą 
ji grasanti Sovietų Sąjungai, 
talkinant Norvegijai ir Danijai, 
ir numanomas reikalavimas 
naujų militarinių bazių Suomi
jai — visa tai primena Stalino 
ir Molotovo laikus”.

Laikraštis išreiškia visų lais
vų tautų užuojautą tiem Suo
mijos “vyram, kurie šiom die
nom Helsinkiuose turės pada
ryti lemiamą sprendimą”.

Užuojauta buvo reiškiama ir 
Baltijos valstybėm 1939 metais, 
kai jos buvo paliktos vienos 
ir priverstos priimti raudoną
sias bazes. Bet nei tada, nei 
juo labiau šiandien, kai sprog
dinamos atominės bombos, už
uojauta nieko negali padėti. 
Jei nenorima sulaukti tokio pat

likimo, koks ištiko Baltijos vals
tybes prieš 22 metus, o dabar 
graso Suomijai, reikia realia 
jėga ginti puolamus ir paverg
tuosius.

Dar pažymėtina, kad Sovie
tų Rusijos nota buvo įteikta 
Suomijai tuo metu, kai jos pre
zidentas Urbo K. Kekkonen 
tebeviešėjo JAV. Tuo būdu jam 
priminta, kur jis “neturėjo” 
lankytis.

Saturnas, didžiausia ligi šiol 
pasaulyje raketa, buvo paleis
ta spalio 27 iš Cape CanaveraL 
Raketa skrido 8 minutes. Ji pa
kilo į aukštį 100 mylių ir nu
sileido į Atlantą už 200 mylių. 
Jos jėga — apie pusantro mi-

10 CENTŲ lijono svarų arba tiek, kiek iš
vysto 300,000 automobilių. Jos 
aukštis — virš 160 pėdų. Ga
minta ketveris metus.

šia raketa JAV aplenkė So
vietų Rusiją, bet tokiu metu, 
kada pasaulis buvo užglušintas 
Chruščiovo atominių bombų. 
JAV laimėjimas liko nepaste
bėtas.

KUBA PRAKIŠO 
STEVENSONAS

Tampos, Floridoje, laikraštis 
“Tampa Tribūne” išspausdino 
pasikalbėjimą su gen. James 
Van Fleet, kuris prez. John F. 
Kennedy nuo spalio 30 yra pa
skirtas partizaninio karo pata
rėju. Gen. James Van Fleet, 
kaip žinoma, yra apsaugojęs 
Graikiją nuo komunistų Įsiga
lėjimo ir paskui vadovavęs ka
rui Korėjoje. Gen. James Van 
Fleet pareiškė, kad Kubos su
kilėliam paremti buvo paruoš
tos JAV karinės pajėgos — lai
vynas ir aviacija. Paramą su
laikė Adlai Stevensonas, JAV 
ambasadorius Jungtinėm Tau
tom. Gen. James Van Fleet pa
sakė: “Aš'būčiau Adlai Steven- 
soną pavaręs”.

Amerika dabar yra išsprendu
si problemą gaminti raketas ke
liolika kartų didesnio galingu
mo. Pirmas žingsnis — paleisti 
raketą aplink žemę su 3 vyrų 
Įgula; antras — apskristi mė
nulį ir grįžti atgalios; trečias 
— nusileisti mėnulyje. Mano
ma, jog galima tai pasiekti 
1967. Tam tikslui projektuoja
ma gaminti raketą Nova, kuri 
turėtų 15 milijonų svarų jėgos. 
Rusų raketos Ugi šiol tėra pa
siekusios nuo 600,000 Ugi vie
no milijono jėgos. SATURNO raketa, didžiausia pa* 

šaulyje.

KODĖL ŽINIOS PRIEŠINGOS
Ką reiškia, kad to paties valstybės departamento at
stovai skelbia priešingas žinias: ar nėra bendros nuo
monės, ar yra siekimas pripratinti savus piliečius ir 

svetimuosius prie naujos padėties?

pusi).
Kardinolas Bernard Afrink

Ar gali žmogus dar melstis, 
kai jis fiziškai, medžiagiškai ir 
psichiškai yra taip palaužtas, 
jog atrodo, kad jį apleido ir
žmonės ir pats Dievas?

Yra sakoma: "Neviltis moko 
žmogę melstis". Tačiau, kada 
neviltis yra tokia beribė, kaip 
šię mergaičię, ar gali žmogus 
dar mylėti Dievą, žmones, kai 
jis fiziškai jaučia, jog Dievo

ndžiausia, jo, kankinio, nebe
pasiekia?

NAUJOS ŽEMĖS ATOMAI
PRADĖJO NAUJI POLITIKU

Sovietu Rusija aiškiai ir ga
lutinai visam pasauliui pade
monstravo. kad ji su nieku ne
siskaito — nei su savo žodžiu, 
nei su priemonėm, nei su vie
ša opinija, nei su gimusių ar 
negimusių žmonių gyvybe. Ato
miniai sprogdinimai Sibire ir 
Naujoje Žemėje, tarp kuru bu
vo ir milžiniška, daugiau kaip na dienos nebe propagandos, 
50 megatonų bomba, turėjo pa
galiau visus Įtikinti. kdB turi
ma reikalo su nepaprastu žmo
nijos priešu ir dėl to turėtų 
būti griebiamasi nepaprastų

priemonių. Protestai ir de
monstracijos prieš Sovietų Ru
sijos atstovybes užsienyje, to
kie masiški ir pikti, kokių dar 
nebuvo nė prieš vieną valsty
bę, šiandien jau nustoja pras
mės. Masinės propagandos lai
kai yra baigti Naujoje žemė
je įvykdytų sprogdinimų. Atei-

IŠMESTI Į ŠIUKŠLIŲ DUOBŲ!”
rado, nes yra žinoma, kadKompartijos 22-sis šuvažia- 

vimas Mąskspje pasibaigė spa- vėl prasidėjo daugiau areštų 
lio 31, pravalęs kiek Kremliuje trėmimų

tojo tą pačią kritiką Vokieti
jai ir Prancūzijai ir tuos pa
čius argumentus, kuriuos valst. 
departamento pareigūnas buvo 
dėstęs L’Express minimam ko
respondentui.

Tuose prieštaraujančiuose 
pareiškimuose labiausiai dėme-

Tokia Dievo meilė yra ne
paprastas stebuklas, jei ir to
kiomis aplinkybėmis žmogus iš
pažįsta tikėjimą ir pasitiki Die
vo tėviškumu.
- Si maža knygelė yra keturię 
lietuvaičię maldaknygė, mergai
čię, kurio* gyveno neviltyje už 
geležinės uždangos, o gal ten 
dar ir tebegyvena. Tos maldos

orą. Ligi šiol Kremliaus pasie-. 
nyje pelijo du balzamuoti la
vonai — Lenino ir Stalino. Su
važiavimas Staliną iš mauzolė- 
jaus išmetė, plojant taip graus- 
mingai, kaip buvo plojama jam 
gyvam — “Mūsų saulei, tėvui, 
mokytojui” ... Kai ta žinia pa
sklido mieste, žmonių rinkosi 
Raudonėn aikštėn, bet jie buvo 
ginkluotos sargybos pavaryti. 
Vienas jaunuolis teisingai rik
telėjo: “Išmesti į šiukšlių dė
žę!”. Ateis laikas tą patį pa
sakyti ir apie Stalino įpėdinius.

Tuo tarpu ne šiukšlių dėžėn, 
o tik nemalonėn numesti keli 
gyvi asmenys. Partijos prezi- 
diuman nepateko Ekaterina 
Furcova, Chruščiovo uoli rė
mėja nuo 1937. Iš prezidiumo 
kandidatų išspirtas Janis Kaln-

Vėl prie Berlyno klausimo, 
dėl kurio Amerikos atstovai 
skelbė nuomones ir jomis jau
dino Europą! Priminimos da
tos ir pareiškimai:

Rugsėjo 22 gen. Clay Ber
lyne: reikia sutikti su faktu, 
kad yra dvi Vokietijos; vaka
riečiai vokiečiai turi palaikyti šio vertas faktas — kad prie- 
santykius su rytiečiais susijun- šingus pareiškimus duoda tas 
gimo idėjos naudai. pats valstybės departamentas.

Spalio 16 šen. Humphrey: Tas faktas gali reikšti tam tik- 
Rapackio planas (vidurio Eu- r? viešosios opinijos sudarymo 
ropos nuginklavimas ir nuato- strategiją — vienų teigimu, ki- 
minimas) randa rimto svarsty
mo Kennedy vyriausybėje.

Spalio 18 valstybės sekr. 
Rusk: vidurio Europos nugink
lavimas ir Vokietijos nuatomi- 
nimo bei diskriminavimo klau
simas Amerikoje nesvarstomas 
ir nepriimtinas.

Spalio 19 prancūzų L’Express 
paskelbė valstybės departamen
to pareigūno specialius įspėji
mus: kritiką Vokietijos ir Pran
cūzijos pasipriešinimui, prita
rimą nuatominimo ir nugink
lavimo zonai.

Spalio 24 apsaugos sek. pa- 
stalinas: Mane »met h mauzo- vad. Gilpatric Bonnoje pažadė- 
itjaus už vidaus terorą, kuriuo pa- jo Vokietijai atominius gink- 
ruoiiau kelią Chruičiovui, kuris to- .
liau tęsia pasaulinį terorą, ir d€l XUS'
to viena akim šypsaus,.. Spalio 24 W. Uppmann kar-

ir 
ir

tų paneigimu pripratinti savuo
sius ir svetimuosius prie nau
jos linijos. Gali reikšti ir tai, 
kas prezdento Kennedy laiške 
Anglijos darbo ministeriui bu
vo pasakyta: nesame Berlyno 
klausimu sustoję prie vienos 
formulės, tiriame, svarstome. 
Taigi, nusistatymo dar nėra, 
šio svarstymo bei tyrimo eigo
je liberalų sparno žmonės vy
riausybėje, spaudoje, tame pa
čiame departamente rodėsi 
veržlesni su savo appeasemen- 
tinėm pažiūrom ir jas stengėsi 
primesti bei išpopuliarinti jau 
kaip vyriausybės politiką, kaip 
viešąją opiniją. Tai ir sukėlė 
daug dulkių, kurios taip aptem
dė padėtį, kad kancleris Aden- 
aueris ryžosi lapkričio pradžio
je atvykti pas prezijdentą ken
nedy tikrosios padėties išsiaiš
kinti.
Dėmesio verta šios rūšies li
beralų taktika, kurią šiuo tar
pu atviriausiai demonstravo W. 
Lippmannas. Paryžiaus ir Bon- 
nos pasipriešinimą nuolaidom 
vadindamas jų “veto”. Lipp
mannas siūlo jį atmesti. Argu
mentas tam: “Nes Jungtinės 
Valstybės turi pagrindines jė
gas Vakaram ginti, taigi jos 
turi ir pagrindinę atsakomybę 
sprendžiant taikos ir karo rei
kalą”. Vadinas, turėdamas to
kią jėgą ir atsakomybę, eik sa-

o atkirčio, kol dar nevėlu.
David Lawrence (NYHT) dėl 

naujos padėties pastebi, kad 
svarbu ne tai, kiek atominiai 
krituliai žalingi, bet kiek gali 
būti žalos, jeigu Amerika ne- berzinš, Latvijos “prezidentas”, 
siimtų tokių pat bandymų. R. iš centrinio komiteto — N. A. 
Drummond rašo, kad JAV ne- Bulganinas, buvęs Sovietų Ru- 
gali surišti savo rankų, jei pa- sijos premjeras. Pirmas vietas 
lieka laisvos Sovietam. "N*u- po Chruščiovo užėmė F. Koz- 
tralięję" norima pravesti Jung- loyas ir M. Suslovas — Lietu- 
tinėse Tautose rezoliucija, kad 
niekas nebandytų, nepaisant, karo. Iškeltas slaptos policijos 
ar Sovietai bando, yra daugiau

Brazilijoje veikusios Lietu
vos, Latvijos ir Estijos atsto
vybės spalio 18 galutinai už
darytos užsienio reikalų minis- 
terio Santiago Dantas raštu. 
Palikta tiktai teisė duoti liu
dijimus ir tvirtinti parašus lie- 

..... . . tuvių, latvių ir estų, jeigu tai
vadinti vyrišku, tikė| imu, dėl ku į>us reikalinga. Tai yra mažiau, 
r? tur*^..?edyhs daug yyrę, negu konsuliariBė teisė. Tuo 
,ei,, J* neturi. būdu tęsiama toliau probolše-

'Marija, -Įbėki mus" nėra vikinė politika, kurią buvo pra- 
literatūros ar toologiįos knyga, dėjęs atsistatydinęs prezidentas 
Tačiau ar ji neatskleidžia mums janio Quadros. 
buitie* ir krikščioniškos meilė* .

kad negalima Illinois valstybes gubernatorius 
maldę knygos, remia Kuchėl - Lipscomb rezoliuciją

Jos liudija nepajudinamą tikė
jimą, tiek stipry, kad jį galima

vos egzekutorius po praėjusio

viršininkas A. Selepinas. Nuo
negu absurdas. Vatikano radi- L. Berijos pašalinimo ir sušau- 
jas pastebėjo, kad pats laikas dimo 1953 partijos prezidiume ima bėgti iš vakarų Berlyno, 

enkavedistų nebuvo. Vėl atsi- negu iš rytų. Iš rytų komunisti-“realiai pažiūrėti į atskleistą 
komunizmo veidą, kuris dega 
baisia neapykanta ir kerštu

Ai manau,

jonię, kuria* nuolat reiškiame, Angele*, Calif. — nii- Lipscomb rezoliucijos autorių,
dėl nopatogumę, nepasisekimu, nois gubernatorius Otto Kemer artimoje ateityje turės pasita- 
kurie yra tokie menki, palypi Įsijungė į Kuchel - Lipscomb rimą su tai rezoliucijai remti 
nūs su tę mergaičię išgyveni- rezoliucijai remti komitetą. Gu- komiteto vadovybe. Senatorius 

bernatorius Otto Kerner savo Tom Kuchel JAV-bių Senatemai*. Mažę mažiausia, m** tu
rima melsti* į Aukščiausiąjį, 
kad Jis tfiprintę ir guoctę mu
sę broliu* ir sotari*, kuria yra 
taip žiauriai parsakionami. Taip 
pat ma* turima dėkoti Dievui 
už ję gilę tikėjimą, pasitikėji
mą ir drąsą.

1961 metų spalio 24 laiške, ra
šytam komiteto vadovybei, pa
žymi, kad jis su malonumu rem
siąs šį svarbų žygį. Gubernato
rius Otto Kemer yra vienas žy
miųjų Illinois ir viso krašto de
mokratų šulų.

yra nuo 1952 metų. Šiuo me
tu jis yra Senato mažumos va
do padėjėjas (whip). Iš profesi
jos jis yra teisininkas, vokie
čių kilmės. Jo seneliai yra at
vykę iš Vokietijos, Jis yra gi
męs ir augęs Anaheim mieste

Bernard Cardinal Aitrink — Son. Thomas H. KuchoL
(netoli Los Angeles), kur Ku- 
chel šeima leidžia vieną iš to

Utrechto Aridvyskupas vienas iš garsiosios Kuchel - miesto dienraščių.

VakarŲ Berlyne nuotaika kritusi
Berlyną padalijus akla mūro nio sektoriaus bėgimas yra pa- 

siena, padėtis pradeda žymiai sunkėjęs, nes komunistų poli- 
keistis. Dabar daugiau žmonių . cija šaudo net į moteris ir vai-

kus, jeigu jie bando prie sie
nos prisiartinti. Iš vakarų Ber
lyno kas savaitė dabar iškeliau
ja nuo 1,500 iki 2,000 žmonių, 
nes atsparumas ir dvasia žmo
nių kritusi. Vakarų Berlyno 
lankytojam žmonės pabrėžia, 
kad kovą dėl Berlyno vakarie
čiai yra prakišę.

— Paryžiuj* spalio 18-20,
kai posėdžiavo Europos paverg- vu keliu, nežiūrėdamas sąjun- 
tųjų tautų atstovai, buvo su- gininkę nusistatymo. Jei tokis 
rengta didelė kolonializmo pa
roda. Joje pavaizduota, kiek po 
Šio karo vakariečiai kolonijų 
išlaisvino ir kiek rusai pasigro
bė, pradedant Baltijos valsty
bėm. Dabar Sovietų Rusijos ko
lonializmas ir imperializmas yra 
žymiai didesnis, negu buvo ka
da nors carų laikais. Tiktai vie- rėti trigubai didesnį balsą už 

CHRuaeiovAS: tovMy per vtenert* metu* galutinai baig- “oj® Europoje rusai yra paver- Sovietus, jei JV piniginė atša
li katontaitam* miiiMmą. gę per 100 milijonų žmonių. komybė yra trigubai didesnė.

nusistatymas teisingas, tai lauk
tum jį taikant ir kitur; pvz. 
Jungtinėse Tautose, kur Ame
rika neša atsakomybę už J. 
Tautų išlaikymą 33 procentais 
visų išlaidų, o Kongo misijoje 
net daugiau kaip 50 proc. Gal 
ir ten J. Valstybės turėtų tu-
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demokratinės valstybės politi-
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<DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. 

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones |

kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui J R. Europą 

Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos 

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine. 
45 W. 45 Str. New Tark 36, N. T. e TeLCIrcte 5-7711

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus J Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street New York 2, N. Y.

TeL AL 4-8319

CORPORATION
Licensed by Vneshposiltorg

Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir gimbėsma 1 bet kurią 
SSSR dali.

SIUNTINIAI APDRAUSTI > PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

SIUNTINIAMS J LIETUVĄ!
Tamsta rasi dideų pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams

Rezoliucijos rėmimo sistema
Kuchel - lipscomb rezoliu

cijai remti spontaniškai susikū
rė iniciatyvinė grupė, nes cen-

Už tautų apsisprendimo teisę

Kuchel * Lipscomb rezoliuci
ja kyla B JAV užsienio- poli

tikos tęsinys Pabaltijo valsty
bių atžvilgiu: rusų okupacijos 

tybių atstovybių Washingtone 
piinaieisiškumas ir tt. Kuchel 
- Lipscomb rezoliucija nėl*a, 
kaip kai kas klaidinančiai skel
bė, JAV partinės politikos pa
daras, nes jai pritaria abi par
tijos ir jų vadai. Taip pat ją 
remia įvairių politinių pažiūrų 
pabaltiečiai.

Rezoliucijos santykis su JAV

Kuchel - Lipscomb rezoliuci
jos rėmimas priklauso visai 
JAV piliečių masei, solidarizuo
jančiai su humanistiniais JAV 
politikos siekiais. Ta rezoluci- 
ja sutampa su Pabaltjo tautų 
siekiais atstatyti savo demokra
tines' valstybes. Todėl Kuchel- 
Lipscomb rezoliucija ypatingai 
remtina amerikiečių, kilusių iš 
Pabaltijo kraštų. Lietuvių tar
pe buvo reti ir klaidinantieji 
pranešimai, kad Kuchel - Lips
comb rezoliucijos rėmimas yra 
šeparatinė politinė veikla, 
griaujanti įsigyvenusią tvarką.

trinės lietuvių institucijos, pri
tarusios rezoliucijai, neįstengė 
nugalėti savo įprastos stagna
cijos bei rasti dinamiškai veik
lai naujų metodų. Kuchel - 
Lipscomb rezoliucijai remti ko
mitetas “Americans for Kuchel 
- Lipscomb Resolution” sukur
tas tik pravesti tą rezoliuciją 
ir nesivaržo dėl kurios politi

nės veiklos su bet kuria orga
nizacija. Teisinto požiūriu re- 

na už lietuvių visuomenės ri
bų, jungdamas visus su rezo
liucijos mintimis solidarizuo
jančius piliečius, tad ir bet ku
ri tautinė organizacja į to ko
miteto veiklos lauką tegali jei-

Skelbimai apie politinės veik
los separatiškumą ir šiuo atve
ju yra komiteto teisinės pri
gimties nesupratimas ir visuo
menės klaidinimas.

Šią rezoliuciją remiant, ne
sitenkinama viena vieta, bet 
einama į visą kraštą. Steigia
mi rezoliucijai remti klubai lie
tuvių, latvių, estų ir kitų ame
rikiečių. Šiuo būdu išnaudoja
ma demokratinės valstybės pri
gimtis daryti spaudimą į Sena
tą ir Atstovų Rūmus.

Rezoliucijos istoriškumas
Kuchel - Lipscomb rezoliu

cija yra pirmoji ir vienintelė, 
konkrečiai suformulavusi tai
kaus pavergtųjų tautų laisvės 
atstatymo pagrindus, siekdama 
perkelti laisvės bylą su kon
krečiai išvardintais reikalavi
mais į Jungtines Tautas, viso 
pasaulio tautų forumą, šiai re
zoliucijai įolygios nebuvo ir to
dėl ji įeina į JAV įstatyminių 
organų rezoliucijų grandinę, 
kaip precedentas, kuriuo turės 
sekti ir kitos, tolygaus turinio. 
Tuo požiūriu ši rezoliucija yra 
istorinės reikšmės, pirmapradė, 
ištisai išlaikyta Jungtinių Tau
tų chartos principuose ir JAV 
užsienio politikos dvasioje. Iro
niško likimo žaismu, Kuchel - 
Lipscomb rezoliucija pravedė 
piūvį per JAV lietuvių visuome
nę, išryškindama negausią mu
myse grupę, kurioje vyrauja 
defetistinės nuotaikos, neleisti
nos kovoj dėl Lietuvos laisvės. 
Defetistų grupė, lietuvių tau
tos gėdai, ignoruodama Kuchel- 
Lipscomb rezoliucijos esmę, jos 
virš-nacionališkumą. virš-partiš- 
kumą ir gaivinantį veikimą į 
pridusintą Lietuvos laisvės by
lą, ėmė agituoti prieš re^liu-

— Šventas Povilas, ja gy
ventų dabar, būtų tikrai laik
raštininkas, — kalbėjo spalio 
24 popiežius Jonas XXIII audi
encijoje 250 užsienio spaudos 
sąjungos narių.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SBMOS, VAIKŲ

Įvairią prosą — vestuvių, krikMpuą, gimtadieniu, pobūvių ir 
pan. nuotrauką; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

PYT. MAŽELIS
422 Menahan Štreet, Ridgevvood, Brooldyn. N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677
mėjimų savo is 
butų klaidžiojusi 
jan&ų defetistų įtakoje. JAV 
Hetuv. visuomenė, darydama iš 
savo istorijos išvadas, gaivališ
kai remia Kuchel - Lipscemb 
rezoliuciją. Tai liūdija laiškai, 
pasiteiravimai, talkos pasiūly- | 
mai, gaunami rezoliucijai rem- F 
ti komitete.

Išvada
Išsiverždami iš siauros savi

tarpinės veiklos, ženkime | 
JAV vidaus ir užsienio politiką. 
Kuchel - Lipscomb rezoliuci
jos rėmimas yra aktyvus daly
vavimas JAV užsienio politiko
je. Tam mus įpareigoja JAV 
piliečio ir Lietuvos patrioto pri
gimtis.

comto Resolvtion Vykdomasis 
Komitetas: L. Valiukas, E. Ar- 
bas, J. Ąžuolaitis, A Dabšys, 
A Dotts, J. Gliaudą, J. Jodelė, 
V. Kazlauskas, R. Kilmonytė, 
L. Lašas, K. Liaudanskas, J. 
Motiejūnas, dr. P. Pamataitis, 
J. A. Petrauskas, A. Skyrius.

Los Angeles, Calif.
1961 spalio 6

NAUJA BANGA AKCIJOS, KAD NEREPATRIJUOTŲ
Komunistinė spauda labai 

jautri repatriacijai tų, kurie vo
kiečių teisėm išvyksta iš Klai- , 
pėdos krašto ir kitų vietų. “So- 
vetskaja Litva” spalio 11 visą ' 
puslapį specialiai skyrė laiškam 
ar tariamiem laiškam iš “Aden
auerio Vokietijos”. Tie laiškai 
surašyti taip, kad niekas nesi
ryžtų repatrijuoti. “Adenaue
rio Vokietijoje” esąs nedarbas, 
skurdas, išnaudojimas ir tt. 
Kaip tas gyvenimas pristato
mas, matyt iš keleto vaizdų.

Alfonsas Stanevičius, dabar 
jau Skuode sieninių medžiagų 
ir drenažo vamzdžių darbinin
kas: Jis esąs šaltkalvis, elek
tromonteris, Šoferis, bet Vokie
tijoje dirbęs elektroreikmenų 
fabrike, paskui kelių statyboje 
kaip juodadarbis — ne pagal 
specialybę. Mėnesiui uždirbo 
300 - 350 markių. Iš jų išei
davo maistui 250, šilumai ir 
šviesai 15, patalpa* 34. O dar 
reikėję mokėti mokesčius. Iš

MARIJOS aikftti Miunchene. Tolumoje katedros bokštai.

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y. C. TeL GK 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

kur imti pinigų drabužiam 
avalynei? — skundės. Na; 
grįžo.

Stasys Vertelis: Jį “fašistai” 
suėmė 1944 liepos 24 ir išve
žė į Rūro kraštą. Sukimšo į la
gerį. Atėjo amerikiečių kariuo
menė. “Ir kaip 'mes nustebo
me, kada lagerio šeimininkais 
pasidarė tie patys fašistai, ku
rie neseniaiužmušinėjo vaikus 
ir senelius, padeginėjo miestus 
ir kaimus”. Išgyvenęs ,14 metų 
ir gerai žinąs: “Lietuvių laukia 
Adenauerio rojuje alkis ir skur
das, šalti barakai, ilgos eilės 
prie fabriko ar dirbtuvės var-- 
tų ... Be to, argi tas vargas 
ištinka tik7 lietuvį? Blogai, la
bai blogai gyvena ir tie, kurie 
vadinasi tikri vokiečiai”. Ge
rai atsimenąs "visagalį” tarnau
toją Bunk. Memingene jis bu
vęs “lietuvių katalikų komite
to narys”. Esą Bunk ir visas 

komitetas “dieną naktį šmeižė 
sovietinę Lietuvą, žadėjo mum 
rojų svetimoj žemėj” ... Ver
telis paskiau Miunchene dirbęs 
drauge su kitais 17 lietuvių 
chemijos dirbtuvėje po 10-13 
valandų. Tai buvo baisus dar
bas. Maža šviesos. Maža oro. 
Didelis karštis. Jis apakęs. Nuo 
1953 jis išgyvenęs Straubingo 
vienuolyne 5 metus ... “Mes 
dirbome nuo aušros iki saulė
lydžio, o gaudavome tik skystos 
sriubos pietum, duonos su karš
tu vandeniu pusryčiam ir va
karienei”. Grįžo.

Jonas Megalis, dabar Klai
pėdos rajono kolchozo sandėli
ninkas: “Dabar vakarų Vokieti
jos miestų gatvėm marširuoja 
Burideswehro kareiviai. Kanc
leris Adenaueris šaukia apie 
naują žygį į rytus. Kai kurie 
naivūs žmonės vis dar tiki bur
žuazinių nacionalistų pasakom 
apie ‘rojaus gyvenimą’ Aden- 

(nukelta į 4 psl.)

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimų medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

NEW YORK 3, N.Y„ 39 - 2nd Avenue — TeL: AL 4-5456 
BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Tel.: 01 5-8808 
LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.; FO 3-8588
PATERSON 1, N.J„ 99 Main Street — Tel.: MU 4-4619
NEW HAVEN, Conru, 8 Oay Street — TeL: LO 2-144$ 

e PITTSBURGH 3, Pa, 1015 E. Cereen Street — TeL: HU 1-2736
VVORCESTER, Mase, 174 Millbury Street - Tel.: SW 8-2866 
HAMTRANCK, Mlch, 11333 Jos. Campmi - TeL: TO 7-1575 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street - Tel.: T01-1088 
CHICAGO 22, UI, 2222 W. Chfcago Avenue — Tel.: BR 8-6966 

e CHICAGO 8. IIL, 3212 So. Halsted Street — Tel.; 5-2737 
o SAN FRANČISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
• NEWARK 3, N. J, 428 SprlngfteM Avenue — TeL: Bl 3-1797
• PHILAOELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-4035 
e WATERBURY, Ccnn, 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766 
o GRANO RAPIDS, Mlch, 606 Bridge St, N.W. — GL 8-2256
• PASSAIC, N. J, 176 Market Street — Tai.: GR 2-6387

DETROIT, Mich, 7300 Mlchigan Avenue — TeL: VI 1-5355 
ATHOL, Mase, 61 ML Pleasont Street — CH 9-6245 
LOS ANGELES 22, CaW, 960 So. Atlantic BM. — AN 1-2994 
BOSTON 18, Mase, 271Shawmut Avė. — Tel.: Ll 2-1767 
WOOOHAVEN 2f» N.Y, 84-17 Jamaiea Avė. — Tel.: VI 6-3330 J 

o VINELANO, NJ, West Landis Ava, Geeek Orthodoa Club Bldg.
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Pavergtųjų seimas Paryžiuje
Europos pavergtų tautų at

stovai savo suvažiavimui šie
met buvo pasirinkę Paryžių, 
Prancūzijos sostinę. Ligi šiol 
tokie suvažiavimai vykdavo 
Strasbourge, Prancūzijos ir Vo- 

' kietijos pasienyje, kur yra įsi
kūrusi Europos jungties tary
ba. Paryžius šiemet parinktas 
tam, kad būtų viešiau iškeltas 
ir garsiau išgarsintas pavergtų
jų balsas, kuris per pastaruo
sius metus buvo net bandyta 
slopinti.

Sovietų sukeltas tarptautinis 
įtempimas, kuris ypačiai liečia 
Europą, vėl suaktualino ir pa
vergtųjų Europos tautų klausi
mą. Ryšium su Berlyno įvy
kiais, Prancūzija ir Vokietija 
tam klausimui skiria didelį dė
mesį. Prancūzijos politika dar 
pasirodo ypatingai stipri dabar
tinėje padėtyje ir priešinga de
rybom su Sovietų Rusiją kol 
pastaroji tebesiremia teroru. 
Tuo būdu Paryžius pasirodė tin
kama vieta pavergtųjų atstovam 
susirinkti ir tarti savo žodį.

Suvažiavimas buvo sukvies
tas spalio 18-20. Jį atidarė Fe- 
renc Nagy, naujai išrinktas pir
mininkas, buvęs Vengrijos vy
riausybėje sukilimo metu. Tam 
sukilimui, kurį sutraiškė Sovie
tų Rusijos tankai, šiemet su-

bės — buvo pagrindinė suva
žiavimo tema, ši mintis yra gy
va Vakarų Europos politikų ir 
intelektualų sluoksniuose. Pran
cūzų parlamentaras Delocle, 
sveikindamas suvažiavimą, pri
minė, kad gen. De Gaulle, ku
ris yra davęs Prancūzijai daug 
stiprybės ir jungties, yra tos 
nuomonės, kad reikėtų siekti 
Jungtinės Europos nuo Atlan
to iki Uralo. Tokia jungtis ap
imtų ne tiktai išlaisvintas pa
vergtas Europos tautas, bet ir 
kankinamą rusų tautą. Rusų 
tauta iš tikrųjų šiandien yra 
piktavalių žmonių įrankiu pa
sauliui terorizuoti.

Kitas prancūzų parlamento 
atstovas Arthur Contes pabrė
žė, kad laisvos didžiosios vals
tybės turi būti su Sovietų Ru
sija kietos ir reiklios, nes bet 
kurios naujos nuolaidos pražu
dytų visą Europą ir pakenktų 
net JAV. Gi senatorius gen. 
Bethouart pastebėjo, kad yra 
veidmainystė kalbėti prieš ko
lonializmą tiem, kurie kolonia
lizmo priespaudoje laiko aukš
tesnės kultūros žmones pačio
je Europoje — tai pavergtosios 
Vidurio ir Rytų Europos tau
tos.

sala, gražiai aptvarkyta, kopia 
ligi statulos galvos, dairosi į 
marias ir New Yorko apylinkes, 
dairosi pro statulos galvą vai
niką ir akis. Statulos veidas 
yra 10 pėdų, akys — daugiau 
kaip 2 pėdos. Neleidžiama tik
tai kopti dešiniąja ranka į ži
bintą. Tai privilegija Laisvės 
statulos prižiūrėtoją kurių yra 
18. Jų vadovas James T. Bizza- 
ro tas pareigas eina jau 25 me
tus.

Ateina žmonės, iš nelaisvės 
pabėgę, ir bučiuoja Laisvės sta
tulos pėdas, lyg savo gimtąją 
žemę. Nieko nėra žmonėm bran
gesnio už laisvę. Net ir tada, 
kai jie gimtosios žemės neten
ka, laisvėje suranda apsirami- 
nimą ir paguodą. S.

Amerikos profesines sąjun
gas atstovavęs Mr. Brown savo 

, . . . T • kalboje išreiškė tai, ’ko papras-ema penken metai. Laisvojo pa- x j , _ ’ , r .
šaulio buvo neišnaudota proga . . Z1
padėti išsivaduoti bent dienai «enos seniai laukia, būtent, 
įavergtajai valstybei. kad dld21OSIOS Vakan*

LAISVES STATULA susi
laukė tokio amžiaus, kad ji vi
siškai pagrįstai gali būti vadi
nama “Senąja Ponia su Žibin
tu” (Old Lady with the Torch). 
Toks aptarimas jai buvo duo
tas gana seniai, bet tiktai šiais 
metais spalio 28 ji susilaukė 
75 metų. Tai deimantinis ju- 
bilėjus. žmonėm jis dažniau
siai yra paskutinis, nes labai 
retai kas susilaukia apskritos 
šimtinės. Laisvės statulai — tai 
dar jaunas amžius. Yra pamink
lų, ištvėrusių tūkstančius me
tų, kaip Egipto piramidės, bet 
mūsų dienom nėra kito tokio 
paminklo, pro kurį būtų pra
plaukę milijonai žmonių, ieško
ję laisvės ir ją radę. Laisvės 
Statula yra tapusi didžių ir 
šviesiu laisvės simboliu. Kaip 
ji atsirado New Yorke?

Be Vengrijos, pavergtųjų tau- b“11 P”
tų organikai sudurtai šia- vergbem, juos padrąsintų savo 
pus geležinės sienos, priklauso reaha“
dar Albanija. Bulgarija, čeko- •-T?!“ S— aP’ 
Slovakija, Estija, Latvija. Len- k"™ jra bejėgi, n«
... - r, •• t- tuo būdu nusikalstama žmoniškąją, Lietuva ir Rumunija. Lie-
tuvių delegacijai vadovavo min. u kenkiama sau pačiam.
Vaclovas Sidzikauskas, kuris Suvahavimas savo baigiamo- 
praėjusius metus buvo ir visos “ pasmerkė so-

... .... vietinį kolonializmą. Tas klau-orgamzacijos pirmininkas. Or- . .... “ . xe Simas turi būti visu rimtumu
keliamas Jungtinėse Tautose. 
Taip pat turi būti vykdoma 
Jungtinių Tautų charta, kuri 
visom tautom pripažįsta laisvo 
apsisprendimo teisę.

AMERIKOS pilietiniame kare 
už žmogaus laisvę didelę pa
slaugą yra teikę prancūzai. 
Tam draugiškumui priminti

laisvę. Triūsė dešimtį metų. Rū-' iš vieno į kitą, it kokiom grin- 
bus statulai parinko senosios 
Graikijos moterų. Graikija se
najame pasaulyje garsėjo savo 
demokratija ir žmogaus asme
ninės laisvės pabrėžimu. Vei
dą pavaizdavo savo motinos — 
Charlotte Bayssėr - Bertholdi. 
Tuo būdu sujungė laisvę ir mo
tiniškumą, globą, pasireiškian
čią demokratine valstybe.

Statula buvo pagaminta iš va
rinių plokščių, kurias viduje 
laiko geležinės sijos. Tas sijas 
arba rėmus sukonstruavo pran
cūzas architektas Gustave Eif- 
fel, pastatydinęs Paryžiuje gar
sųjį bokštą, vadinamą jo vardu 
— Eiffelio bokštu. Kaip Pary
žius šiandien būtų nesupran
tamas be to bokšto, taip New 
Yorkas atrodytų skurdus be 
Laisvės statulos. Iš Paryžiaus 
ji buvo atvežta ir pastatydinta 
1886 spalio 28.

dim, patiestom ant marių ... 
Diena buvo vėsi ir niūrį, dan- 
g’is apsiblausęs-debesimis, bet 
niekur nebuvau dar matęs to
kių švytinčių veidų. Net ir var
gingieji, neturtingieji, net ir 
vadinamos miesto padugnės, 
žmonės valkatos — visi sudarė 
vieną krykštaujantį būrį, lyg 
vaikai aplink Kalėdų eglutę’’...

Paminklą atidarė JAV prezi
dentas Grover Cleveland. Su
kaukė sirenos, prapliupo karo 
laivų , salvės, pasigirdo ūkavi
mas milžiniškos minios. Statu
la buvo nudengta, jos dešinėje 
iškeltoje rankoje sušvito žibin
tas. Jis tebešviečia jau 75 me
tus.

prieš pilietinį karą. Iš Visos Eu
ropos plaukė daugiausia duo
nos ieškojusieji. Plūsmas buvo 
toks didelis ligi pirmojo Didžio
jo karo, kad JAV imigraciją 
suvaržė kvotomis. Praėjusio 
karo metu ir po karo vėl pa
sipylė politiniai imigrantai, bė
gę iš savo krašto dėl įsigalė
jusios prievartos ir nelaisvės. 
Nė vienas kraštas nėra tiek jų 
priglaudęs, kaip Jungtinės Am 
rikos Valstybės, ir nė vienas 
kraštas nėra dabar tokioje į- 
temptoje kovoje su komunisti
ne vergija, kaip Amerika. Daug 
kieno viltys yra sudėtos į Lais
vės statulą. Ar ji išlaikys lais
vės švyturį? Ar Jungtinės Ame
rikos Valstybės apgins tradici
nę savo ir kitų laisvę?

NEW YORK&.prieš 75 
tus buvo tokios iškilmės,

me-
ku

MILIJONAI žmonių pro Lais
vės statulą yra įplaukę į New 
Yorko uostą, ieškodami šiame 
krašte laisvės ir egzistencijos. 
Tik per pirmuosius 25 metus 
įplaukė 13 milijonų. Tai jau 
nebuvo politiniai emigrantai,

BEDLOE SALA, virš kurios 
stovi 152 pėdų Laisvės statula

* ant 150 pėdų pakopos, gausiai 
lankoma ekskursijų, čia visa
da randi būrelį žmonių, kuriuos
atkelia laivas iš Manhattano — Chicago,

A1 to Centro Valdy
bos posėdis

Spalio 26 Chicagoje posėdžia
vo Alto centro valdyba. Daly
vavo visi nariai: L. Šimutis, 
E. Bartkus, dr. P. Grigaitis, M. 
Vaidyla, T. Blinstrubas, dr. K. 
Drangelis, A. Rudis ir J. Ta- 
lalas.

Išklausytas Alto sekretoriaus 
dr. P. Grigaičio pranešimas apie 
Alto darbų eigą nuo metinio 
suvažiavimo liepos 4 iki dabar. 
Sekretorius išdėstė, kas Alto 
buvo daroipa ryšy su leidžia
mais spaudoje ir pavienių as
menų gandais dėl JAV galimo 
politikos pakeitimo pavergtos 
Lietuvos atžvilgiu.

Iš oficialių šaltinių gauti pa
tvirtinimai, kad tie gandai ne
turi pagrindo.

Apsvarstytas tolimesnis Alto 
veiklos planas ryšy su kėlimu 
klausimo dėl vykdomos Sovie
tų Rusijos okupuotoje Lietuvo
je kolonizacijos.

Nutarta pasiųsti protesto te
legramas Jungtinėm Tautom 
per JAV ambasadorių A. Ste- 
vensoną ir Juntginių Tautų pre
zidentą Mongi Slin dėl vykdo
mų Sovietų Rusijos atominių 
bombų sprogdinimų.

Alto Vykdomasis Komitetas

ganizacijos būstinė yra New 
Yorke, priešais Jungtines Tau-

Jungtinis Europos Vaisty
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Amerikos žemėje paminklą. Jo 
mintis rado atgarsį, buvo įsteig
ta 1875 amerikiečių - prancū
zų bičiulių draugija (Franco- 
American Union) ir surastas 
jaunas skulptorius Frederic 
Auguste Bartholdi. kilęs iš Al- 
zaso, difbdinti tą paminklą. 
Aplankęs New Yorką, jis sura
do idėją: Bedloe saloje ant 
aukštos pakopos pastatyti mo
ters statulą, simbolizuojančią

ris vėliau tapo “Kubos respub
likos tėvu”, taip rašė Argenti
nos laikraščiam:

“Visos pakrantės buvo taip 
prikimštos žmonių, kad nebū
tum radęs vietos skiautelei po- 
piriaus numesti. Brooklyno til
tas, atrodė, neatlaikys žmonių 
grūsties. Visi namų balkonai, 
langai ir stogai buvo aplipę. 
Uoste nesimatė vandens —taip 
buvo tiršta laivų. Galėjai eiti

B
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SIMAS SUŽIEDĖLIS

KOVA su MASKVA
Jono Žiauriojo laikais

Oną; tokio amžiaus, kuriam ne
bebuvo vilties supti lopšį.

MASKVOS caras Jonas Žiau
rusis tebegyveno visame savo 
šėlsme ir stiprume. Jis buvo 
dar netoli nužengęs už 50 me-

LIVONIJAI laimėti ne popie
rium, ne tuo “Pacta subjectio- 
nis”, o ginklu, reikėjo įtemptos

nebe viena kita lietuvių per
galė, tiktai didžiu aidu nuėjo. 
Maskva nebuvo priblokšta nei 
atgrasyta Lietuvą pulti. Bajorai 
nenoriai mokėjo mokesčius ka
riuomenei išlaikyti, leisdami 
priešui atsikvėpti. Dairėsi pa
ramos iš Lenkijos, o lenkai nau
dojosi lietuvių sunkiom die- tų savo amžiaus ribos. Ranka 

tebebuvo tokia svari, ypač su 
caro lazdos sidabriniu burbulu, 
kad vyriausiojo sūnaus galva 
neatlaikė. Tėvas draskėsi iš gai- 
lystos, kaip žvėris; didžiais var- 

.................................................. Pa^ skambino ligi apkvaišimo; 
aukštupyje užimti Polocką, ku- 2*7. Be kitų Tos unijos padari- šimtus kartų žegnojosi, padri- 
rį lietuviai valdė nuo Mindau- kuriuos gerai žinome iš- P^eš ikonas. Jonas Žiauru-

nom: spaudė į glaudesnę uni
ją. Tuo metu, kada buvo ko
vojama prie Ūlos, Varšuvos sei
me kietai derėtasi su lenkais 
dėl unijos. Vis dėlto buvo su- 

Maskvai pavyko Dauguvos sitarta Liubline 1569 birželio

nesiekė Lietuvos apsauga. Dėl 
to Maskvos puolimas buvo nu
kreiptas ir tiesiai prieš Lietuvą.

IMIGRANTAI bučiuoja Laisvas statulą. Mergaitės pasirašo į svečių knygą.

kovos. Ji truko dar 21 metus 
ir išsiplėtė visu rytiniu pasie
niu nuo Pskovo šiaurėje iki , .. __... ., go laikų. Pro Daugpili veržėsiKijevo pietuose. Tai buvo jau ,... . 4,. , . c . .7: ~ .

. .. f . « . » Vilniaus linkui. Sulaikė garsios' visuotinis karas su Maskva. Į “ “ “ . Q
Jį įsijungė dar Danija, Švedija 
ir Lenkija. Danija su Švedija 
buvo Lietuvos ir Rusijos prie
šai, ir tarp savęs dar kariavo.
Kai grobiu dalijamasi, didės- ;

siekė Volgos aukštupy Stari- nebuvo kėlę kojos jau 100 me- Nuo tokios nelaimės apsau- 
cos (1581), kur Jonas. Žiauru- tų. Dabar jie čia stovėjo, ap- gojo popiežius Grigalius XIII.
sis turėjo savo štabą Nors bu- siautę miestą. Tai lietuvių j0 pasiuntiniui Antonijui Pos-
vo sutelkęs 15,000 vyrų, bet persvara prieš Maskvą. Carui avinui besirūpinant, po ilgų

........ .. įsakė paruošti laivus ir buvo Jonui Žiauriajam darėsi pras-
spręstas ir Livonijos valdymo sis nebuvo tiktai umus; — jis nepatektų tai. Pakito maištauti totoriai,
klausimas: nutarta, kad priklau- pamaiauL’'; MetP<> nelaisvėn. Radvila Perkūnas at- jo galvos tykojo rusų bajorai,
so abiem valstybėm. Žemaičių Piežms Grigalius (tasai, ku- taIkininko ,nes daug Jų nusirito
seniūnas Jonas Katkevičius, ku- Kalendorių reformavo) pa- KmitQ smogti Raudonoje aikštėje. Jeigu tas

la Rudasis. Juodojo pusbrolis, nuo 1566 metų buvo Uvo- tikėjo, kad Jonas galįs priimti 
drauge su laukoehetmanu Gri- nijos administratorius, griežtai katalikybę, jeigu tiktai jį kas 
gu Katkevičium, teturėdami —s-s.- — ~------- —
4,000 vyrų, 1564 sausio 26 su-

derybų buvo sulygta Zapolės 
taika (1582115). Lietuviai taip 
pat buvo išvarginti ilgai tru
kusio karo. Tetrūko 7 dienų 
iki apskritų 24 metų nuo Jo
no Žiauriojo invazijos į Livo
niją. Livonijos jis taip ir ne
gavo. Lengviau buvo užkariau-

liam visa jėga. Perkūnas nebu- vardas kitados reiškė dailiąją, 
vo tikras, ar trenks. Gali pa- gražiąją Maskvos aikštę. (kras- 
tektį į spąstus, kai užnugary- naja ploščiad), tai nuo Jono o___ ____ o__________________

nis kąsnis griebiamas bendrai; Pliekė 80 OOoTusJ TadovauiT l8yią ” Sis vengras nebuvo gimęs je toli liko kita Lietuvos ka- žiauriojo laikų susimaišė su U dalį Sibiro būsimam Rusijos
paskui drąskomasi savo tarpe Pptm’ įtekto Antmii ru- B"™ lgyta’ dar nevisai arkKd®ie’ atkirto riuomenė. Pakrypo į Dniepro pralietu krauju. Raudonoji kalėjimui ir katorgai, negu lais-

armiia. žvriavusi oulti Vii- aP«“U’ Tas pats Jonas Lenkijos ponam, kurie norėjo krantus, atmušė rusus nuo Mo- aikštė dabar galėtų būti radi- Vą Baltijos pamarį. Po dviejų
niaus naXko atgalios ir iškri- kevičius 1579 atrėmė stiprų ru* Jam įsakinėti. Steponas Bato- hilevo ir Mstislavlio, o iš čia narna ir Kruvinąja, nes joje metų Jonas IV žiaurusis mirė,

Toje nelaimėje kentė dau- » P . . . . sų puolimą prie Kėsio, Lavo- ras pats valdė ir pats įsaki- nužygiavo vėl šiaurėn, atkirs- dar liko tysoti balzamuotas mū- atsiėmęs savo žadinį priimti
giausia Livonija ir Lietuvos ry- ko, kai pasklido žinia, kiek ru- nijOje, kur jo tėvas Jeronimas neto. Lietuvos bajorus privertė dainas Maskva nuo Pskovo, su laiku kraugerys Leninas — irataiihvho HmininViuimo
tiniai pakraščiai. Livonijoje vie
tomis nebeliko dviejų trečda
lių gyventojų. Užėmęs Tartu 
miestą Jonas Žiaurusis 1565 iš

protestavo: mums atima mūsų sutaikytų su Steponu Batoru.

dėl gabalų.
mų Petro šuiskio. Antroji ru-

nijoje, kur jo tėvas Jeronimas nėjo. Lietuvos bajorus privertė dainas Maskvą nuo Pskovo, sų laikų kraugerys Leninas — katalikybę. Už tarpininkavimą
sų išklota prie Ūlos. Tos kau- prieš 19 metų buvo sutašęs stoti kovon ir mokesčius mokė- Kitados lietuvių globotas Psko-
tynės Mikalojaus Rudojo var- 50,000 maskolių. Laiko jau bu- ti. Rusus pliekė ir spaudė be vas dabar buvo apsuptas di-
dą išgarsino visoje Vakarų Eu- 

žudė"'^?'į^CTto>s’’tariė roPOJ® metais anlt5ai“ 
nespėjo išbėgioti. Tai vienos P"® Nevalio toks pats lietuvių 
iš didžiųjų jo skerdybių. Pasitel- skaičius išblaškė 15,000 masko- 
kę totorių gaujas, Maskvos ru- lių.

tikrasis caro Jono Žiauriojo 
kraujo brolis. Savo didelia
me rūpestyje, kad barzdota ir 
baisi Jono žiauriojo galva ne
nusiristų Dailioje aikštėje, ji
sai kreipėsi į Anglijos karalie- 

(1572). Valdė vengras Stepo- sus dulkino lauko hetmanas rėš, reikšdamas pagarbą už nę Elzbietą R: ar neatsirastų 
nas Batoras (1576 - 1586), ve- Kristupas I Radvila, ir vadina- drąsius žygius. jos dominijose saugi vietelė,

vo daug pratekėję besikaujant atvangos. Atsiėmė Maskvos pa- džiojo Lietuvos hetmano Mika- 
ir besitaikant, o lemiamo spren- siglemžtas žemes Livonijoje ir tojaus Radvilos Rudojo, Kristu- 
dimo vis dar neprieita. Buvo Lietuvos rytuose. Čia, tarp Ki- po Perkūno tėvo. Tėvas žiemos 
miręs Zigmantas Augustas jevo ir Pskovo, perkūniškai ru- šaltyje pasitiko sūnų be kepu-

atsimokėjo nedėka: pasiuntinį 
išvijo, o popiežių išjuokė. Siu
to, kad po didelių kovų ir il
gų metų negalėjo pasivaikščio
ti "sidabriniais” Dauguvos kran 
tais ir pasidžiaugti “auksine”
jos tekine ...

sai niokojo, kur tik priėjo, kur Bet ir šie laimėjimai, kaip dęs Zigmanto Augusto seserį mas Perkūnu. Jo kariuomenė Pskovo apylinkėje lietuviai jeigu jam tektų bėgti... (Būt daugiau)
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DriL VMdorę Andriuj seniai 
pažįstu. Dirbome kurį laiką vie
nam fabrike. Dažnai susėsda- 
vom ir kalbėjome apie gra
žias dienas Lietuvoje. Dailinin
kas paliesdavo Lietuvos teatrą 
ir dailininko darbus beruošiant 
premjeras. ,

nių. šie liko tik per apsiriki
mą. Ką padarysi, tokia Dievo 
valia, ir aš lenkiu galvą. Ap
vaizdos kelią niekas nesupras.

Dtiflininkeff grįžo prie darbo, 
įgudusiais pirštais vikriai čiu
pinėjo paveikslo rėmus, stiklą, 
paveiksią, sudėtingas aprėmini-

—Petrai, žiūrėk, kad klai
dos nepadarytume. Mano rule
tė senoka, it nusišėręs mano

Atmatavome, taškus sudėjo*

jom, nes saas šaukė vakarie
nės. Raudamasis rankas, sako:

— Paveikslas be tinkamų rė
mų, tai lyg lietuvaitė, kaime 
giraAfftlA, hn tinkamos SUknO* 
lės. Apvilk gražiu drabužiu kai
mo jaunimą ir gražiai išaugu
sią mergaitę, pabrėžk meniš
kai liemenį, tai ir miestas nu
stebs. Taip yra ir su meninm- 
ko darbais. Tu, Petrai, esi per 
daug kuklus ir visiem traukie
si iš kelio. Kad aš turėčiau ta
vo žvalias airis, dar daug darbų 
nuveikčiau ... Mielus svečius

Sveikinimas Laikinosios Vyriausybės 
K. Škirpai

Nors priespaudos jėgos už
gniaužė Laikinosios Vyriausy
bės pavidale atgimusį Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
daigą, yra likęs įsitikinimas, 
jog jos, kad ir trumpa egzisten
cija bei veikla, paliko neišdil
domus pėdsakus ir dar dides
nį įpareigojimą mums niekad 
nepavargti kovoje prieš komu
nizmą ir nuolat siekti Lietu-

š. m. spalio 1 d. Dariaus ir 
Girėno vardo sąjėje, Chicago- 
je, įvyko Kovojančiai Lietuvai 
pagerbti skirtas minėjimas, su
rengtas žemiau išvardintų or
ganizacijų atstovų bendro ko
miteto. Minėjimnn susirinkusi 
lietuviška visuomenė pritarė 
rengėjų kvietimui pasiųsti nuo
širdų sveikinimą Lietuvos Lai
kinosios Vyriausybės nariams,
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turėdamas, užmirštu savo liūd
nas dienas ir nykstančias iš 
akių spalvas. Šiuo metu matau 
dar kontūrus ir daiktų šešė
lius, bet gal netoli ta diena, 
kai nieko nematysiu. Jau da
bar vienas pergalvoju, kad ga
liu netekti pusiausvyros. Dėl 
to, mielas bičiuli, lankyk kada 
galėdamas. Valandėlei užsuk su 
naujienomis, atsinešk laikraš
čių ir paskaityki Bus lengviau.

Vakarienės metu daug kalbė
jo apie dail. M. Dobužinskį, jo 
stilių, studentus. V. Andriušis 
Kauno valstybiniame teatre per 
17 metų sukūrė apie 15,000 
kostiumų eskizų ir kitokios 
teatro aprangos. Jie buvo iš
statyti teatro prieškambarių pa
rodose. Jam teko vaidinti ke
liose operose smuklės svečius. 
Su gastrolėmis vyko net į Vil
nių. Kartą Kipras Petrauskas 
išgirdo V. Andriušį dainuojan
tį dramatiniu tenoru. Petraus
kas jam ir sako: "Mesk daili
ninko karjerą ir stok konser- 
vatorijon mokytis dainavimo!”. 
Dainavimo studijuoti nenuėjo, 
nes ir taip meno buvo per 
akis. Tremtyje padėjo sureng
ti kelis spektaklius, o turtingo
je Amerikoje dekoracijas ga
mino iš drobės skiautelių ir pa
galiukų. Jam išrodė tai baisiai 
varginga. Po tokiu darbu ne
drįso pasirašyti. Geresnėm są
lygom savo uždavinį būtų atli
kęs kur kas geriau.

Dailininką labai nuoširdžiai 
remia Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas Juozas Kapočius, ku
ris nemokamai pristato jam į- 
vairaus formato popieriaus, jį 
savo mašinom supiausto. Vyk- 

būčiau nesudeginęs per 500 sa- meruoti, o svetimų kalbų ne joje ar kitur prieglaudose pa- damas į Cape Cod, J. Kapočius
vo piešinių. Maniau, galėsiu visi moka, kad galėtų paskai- likusiam lietuviui, atrodo, nėra savo automobiliu pasiima ir dai-
sukurti daug geresnių ir didės- tyti vokiškus laikraščius. Bū- sunku. Turint gerų norų, leng-

— "■ vai galima aprūpinti lietuviška
spauda vargo ir netikrumo pri
slėgtus lietuvius senelius ir li
gonius. Amerikoje gyvenąs lie
tuvis lengvai gali skirti į me
tus nors 4 valandas savo už
darbio Vokietijoj pasilikusiam 
išrašyti laikraštį arba knygą. 

Žinome, kad lietuvių sene
lių bei ligonių tąrpe yra taip 
pat nusipelniusių Lietuvai as
menų, visą savo gyvenimą dir
busių savo mielajam kraštui. 
Sulaukę gilios senatvės, dažnais 
atvejais jie būna užmiršti ir 
paliekami svetimųjų globai.

Nepamirškime, kad pasitiku
siems Vokietijoje reikalinga ne 
tik materialinė, bet ir dvasinė 
parama.

vesnės duonos, ir mūsų kėliai 
išsiskyrė. Susitikdavome tik 
gatvėje. Prieš kurį laiką su sa
vo žmona Aldona atsikėlė gy
venti į So. Bostoną, prieš gim
nazijos rūmus, kur netoli gy
vena ir šių eilučių autorius.

Prieš kokį mėnesį, skubėda
mas į tolimą darbovietę, suti
kau nedrąsiai einantį dail. Vik
torą Andriušį. Norėjo pereiti 
gatvę, ir vis delsė, šokausi jam 
padėti. Perėjome labai judrią 
gatvę ir ties jo namais išsišne
kome. Prieš trejetą mėnesių 
dailininką ištiko širdies smūgis. 
Laimė, kad tai įvyko darbovie
tėje, o ne gatvėje. Gydytojų 
prižiūrimas gydėsi namie. Bu
vo karštos vasaros dienos. Po 
poros savaičių ištiko antras šir
dies smūgis, ir dalinai paraly- 
žavo. Sumenko regėjimas, bet 
paralyžius praėjo.

Kartą grįžęs iš darbo, užėjau 
aplankyti. Duris atidarė jo ge
roji žmona Aldona (Stankūnai
tė — biologė). Abu suvalkie
čiai nuo Šešupės krantų. Dai
lininkas savo kambaryje triū
sė prie paveikslų įrėminimo. 
Perbraukęs ranka per išretėju
sius plaukus, nusijuokė:

— Žinai, Petrai, perėjau pas 
savo žmoną dirbti, nes ji man 
ir algą moka, duoda išlaikymą. 
Gana jau prisidirbau visokiuo
se fabrikuose, kol savo nestip
rią sveikatą praradau.

Parodė savo miniatūrinius 
grafikos kūrinius, baleto ški-

— Kad jau atėjai, tai stok 
man padėti. Žmona tik grįžus 
iš darbo. Nevalgius vargsta su

kriauniu peiliu. Padarėme per 
didelę angą. Dailininkas net 
šoktelėjo iš nustebimo, bet ne
supyko, nes tai sunaudosiąs

nimo žodžius į Jus, pone Škir
pa, kaip Laikinosios Vyriausy-

Atmatuojame popierių, rėmą,

OAIt_ V. ANDRIUŠIS ir akt. H. Kačinskas. Aktorius klausia: “Ar pada
rysi, Viktorai, Kudirkos spektakliui gražias dekoracijas?” Dailininkas: 
“Darysime miniatūrines, o bus pigiau, ir visi nustebs iš džiaugsmo”.

Minėdami tai, kas privedė 
prie 1941 m. birželio sukilimo, 
giliai įvertinome jo reikšmę ir 
iškėlėme įtaką, kurią sukilimas 
padarė lietuvių _ rezistencinei 
dvasiai dar daugiau ugdyti.

Galime padėti laikraščiu bei knyga
Vokietijoje gyvena apie pen

ki tūkstančiai lietuvių, kurių di
džiumą sudaro ligoniai ir se
neliai, dėl nesveikatos ar am
žiaus naštos negalėjusieji iš
emigruoti. Ję padėtis sunki, 
varginga. Jie reikalingi ne tik , būtų didelė dvasinė parama.

Neseniai teko skaityti vieno 
senelio laišką, kuris taip rašo: 
“Kaip gauname prieglaudoj ko
kį lietuvišką laikraštį pasiskai
tyti, tai jį skaitom iš eilės po 
kelis kartus, kol laikraštis pa
virsta į skutelius”.

O išemigravusiems užsakyti 
mane ištiks tokia nelaimė, tai ri pinigų laikraščiui užsiprenu- laikraštį gyvenantiems Vokieti-

materialinės paramos, bet ir 
dvasinės — ryšio su kitur iš
emigravusiais lietuviais.

Daug lietuvių senelių išsklai
dyti tarp kitų tautybių ir ne-

cus. Priėjo prie manęs ir ty- turi progos pakalbėti gimta 
liai sušnabždėjo: kalba. Labiausiai jie pasigenda

— Jei būčiau žinojęs, kad lietuviško laikraščio. Bet netu-

sukurti daug geresnių ir didės- tyti vokiškus laikraščius. Bū-

NAUJA BANGA AKCIJOS
(atkelta iš 2 psL) tuvių gyvenimo Vokietijoje, nei

auerio Vokietijoje, šitie žmonės nesupranta pakankamai lietu- 
palieka gimtąją žemę ir važiuo
ja į vakafų Vokietiją. Bet jie 
skaudžiai gailėsis”.

Kitas jau nepasirašęs: Esu 
siuvėjas. Klaipėdoj visko turė
jau. Mes neseniai atvykom į 
vakarų Vokietiją. Darbo netu
riu ir negaliu rasti. Dabar kaip 
elgeta bastausi po vakarų Ber-

viškai. Jie nežino, kad Miun
chene Vokietijos lietuviais rūpi
nasi ne “p. Bolfbet Ameri
kos lietuvių organizacija Balfas, 
o ir 14 metų Vokietijoje išbu
vęs lietuvis kunigo Bungos ne
vadins “Bunk”.

Antra, spauda repatriaciją 
nori sulaikyti tais argumentais, 

.lyno gatves, ieškodamas duo- kurie darytų didžiausą įspūdį 
nos kąsnio. Nepasirašo, kad Lietuvoje esantiem žmonėm — 
nebūtų suimtas. Vokietijoje esąs badas, skurdas,

Kitas: Gotenfeldo kaime, ne- išnaudojimas, jokios socialinės 
toli Lampertheimo, yra iškaba globos ne tik atbėgėliams, bet 
lietuviškai ir vokiškai- “lietu- ir “tikriem vokiečiam”, o ir
vos (ar lietuvių) krašto valdy- uždarbio Vokietijojs nepakan
ti^” (UpravlenSe htovskogo ka pragyvenimui.
kraja v Germanu). Tai užuo- Maitinimo sąlygos parodytos 
vėją pabėgusiems nacionalis- kaip sovietiniuose koncentraci- 
tam. Tai antisovietinės propa- jos lageriuose. Laiškus bijo pa- 
gandos centras. “Susitikau su sirašyti kaip ir iš Lietuvos į už- 
pačiu valdybos pirmininku Si- senius. Vadinas, šitie dalykai

tų labai gera, kad užjū 
ryj gyveną lietuviai neužmirš
tų Vokietijoje pasilikusių se
nelių ir jiems bent vieną lietu
višką laikraštį išrašytų. Lietu
viškas laikraštis ar knyga jiem

liniuką, kuris ten pailsi gra-, 
žioje vasarvietėje praleidžia 
savaitgalius. Toks aplinkos pa
keitimas dailininką prablaivina. 
Paskui vėl gali būti vienas, kol 
žmona grįžta iš darbo.

J. Miškinis

monaičiu. Aiškinau, kad nega- yra svarbiausi ir Lietuvoje. , ;
liu rasti darbo. Simonaitis nie- Trečia, atsiliepimuose apie 
ko man neatsakė ir pasiuntė “Adenauerio Vokietiją” karto- 
pas p. Bolf (!) Miunchene. Bet jamas ir tas argumentas, kuris 
ir ten nieko negavau”. pateisintų Sovietų ginklavimą-

Sovietinėje spaudoje pa- si, Lietuvoje vykdomą mobili-
skelbti atsiliepimai rodo, kad zaciją — esą Adenaueris šau- 
jie jei ne padiktuoti, tai bent kia apie naują žygį į rytus; r 
surašyti ir suredaguoti tokių atvykusieji bus paimti į kariuo-

1
TIKTAI TRIS DIENAS!

— rodomi vokMkojo Ordino riteriai

KRYŽIUOČIAI
Europos didžiausias filmas su angliukais parašais — 3 valandų 
Eastman SPALVUOTAS CIN EMA SKOTAS • Pažfftrtklte, kaip 
kryžiaus riteriai kariavo prieš lenkus, Betartas. slavus ir Baltijos 
tautas: — Pamatykite 1410 metų ŽALGIRIO MŪŠIO panoramų!
• Tiktai trio <Henao —- 7 vaidinimai: Penktadienį- lapkričio 10 d-,
• ir • vii vakare; šeštadieni, lapkričio 11 d. 1 vai. p.p., 4:30 ir 8 
vai. vakare; Sekmadienį, lapkričio 12 d. 6 ir 9 valandas vakare.

NEW ENGLAND MUTUAL MALU 
225 Clarmdon MMM

Iš Lietuvos vyčiŲ 
veiklos

N«wark, N. J. Kaip buvo 
pranešta anksčiau, kitais me
tais rengiamam 49 vyčių sei
mui šeimininkaus New Yorko- 
New Jersey apskritis. Seimas 
vyks Robert Treat viešbutyje, 
Newark, N. J. Seimo rengimo 
komitetas posėdžiavo šv. Jur
gio salėje Newarke. Komiteto 
pirmininkas yra Joseph Sable, 
vicepirm. Anne Klem, spaudos 
reikalam — Frank Vaškas. Po
sėdyje dar dalyvavo dvasios 
vadas kun. Petras Žemeikis, 
pirm. Larry Janonis, Charles 
Strolis, Charles Sipaila, Con- 
stance Mack, Ann Mitchell, Mil- 
dred Grenevich, Rita Miske- 
witz, Anthony Mažeika jr, ir 
Mr. Mrs. John Nekrosis.

Kiti komitetai bus sudaryti 
vėliau ir jų pavardės bus pa
skelbtos spaudoje. Posėdis baig
tas malda. Kitas komiteto po
sėdis lapkričio 17 New Yorke.

Prašome priimti, Pone Škir
pa, sau ir visiems Laikinosios 
vyriausybės nariams mūsų nuo
širdžios pagarbos pareiškimą.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio, 
Lietuvių Bendruomenės Chica- 
gos apygardos valdybos, Lietu
vių Fronto Bičiulių, Lietuvos 
Kūrėjų - Savanorių Sąjungos, 
Lietuvos Laisvės Kovotojų są
jungos, Lietuvos Veteranų są
jungos Ramovės, Lietuvių Re
zistencinės Santarvės, Lietuvių 
Studentų sąjungos JAV-ėse, 
Lietuvos šaulių sąjungos, Lie
tuvių Tautinio Sąjūdžio ir Lie
tuvių Vilniečių sąjungos atsto
vų komiteto

Pirmininkas K. Kasakaitis

ŽVAIGŽDE 
VIRŠUM 
GIRIOS

Vaizduoja senosios Lietuvos 
gyvenimą Mindaugo laikais. 
Idiliški kaimo vaizdai, šventės, 

7 senieji papročiai ir ano meto 
žmonės patrauks visus skaity
tojus.
Knygų išleido DARBININKAS, 
374 psl., kaina 4 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y.

(D.V.)

Katalikę Bažnyčia nebėra

— kalbėjo Canterbury angliko-
nų ark. Fisher spalio 24.

Būtų gera, kad Lietuvos te
atro darbuotojai ir kiti jo bi
čiuliai parašytų bent laišką. 
Jam tikrai būtų smagu. Adre
sas: V. Andriušis, 80 G Street, 
So. Boston 27, Mass.

NEŠVARUS “TŪZŲ KLUBAS”
Gavau kartą iš bičiulio laiš

ką ir knygą — A. Tūlio “Tū
zų klubą”, išleistą Terros pra
eitais metais. Laiške prašė, kad 
spaudoje atkreipčiau dėmesį į 
šią knygą. Ji esanti baisi!

Perskaičiau ir nuliūdau! Par- 
nografija! šlykštus ir grubus 
blevyzgojimas. Autorius neturi 
jokios meilės žmogui. Iš jo ty
čiojasi ir žemina, vaizduoja su 
atstumiančiu pykčiu ir vulgaru-

: . ; 'f -

ILGO GROJIMO LIET. PLOKŠTELES
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų . .......
Christmas Carols, sol. L. Juodis (angį.), mažo formato PI. 
Pavergtos tėvynes dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 
Lietuviškos dainos. Bostono liet, mišraus choro 17 dainų .... 
S. Barkus radijo va k. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos..........
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriot. maršų 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
AHce Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 
A. Stephens, Iš rūtų šalies, 10 dainų ir 7 kalėdinės giesmės 
Čiurlionio ansąm. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. $7-50) 
Milžino' patmksmė, B. Sruogos, Montrealio liet, dramos te

atro vaidinimas, 3 plokštelių albumas ----- -----------
Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango ir valsas ------------- --------
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7X0) 
20 pperų arijų, A. Dičutė-Trečiokienė (3 plokštelės) ....-----
Lietuvių šokių rinkinys, A. šabaniauskas . .....................
Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) ............ ............... ..............
žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ---------
Lithuanian, 2-speed record course _____________________

$3.50 
. 5.00 

1.00 
8.00 
4.50 
4.50 
5.00 
6.00 
7.00 

. 5.00 
5X0 
5.00 
6.50

15.00 
1.00 
6.00 

12.00 
5X0 
5.00 
5.00 
3.00

Plokštelių albumai gaunami:
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 Willoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

A. Lalio ŽODYNAS už pusę kainos (vietoje $14.00 — tik 
$7.25 su persiuntimu) -lietuvių - anglų ir anglų - lietuvių k.

mu. Vulgariai paliečiamas ir 
žmogaus tikėjimas į Dievą.

Knygos pamografija nelei
džia prie jos plačiau sustoti, 
nei prisiminti, nei panagrinėti 
pačių novelių. Dėl jos sutirš- ! 
tinto vulgarumo negalime nie
ko nei pacituoti, nes tai įžeis
tų visų moralinius bei esteti
nius jausmus. Menka jos ir kū
rybinė vertė, ši knyga niekam 
nerekomenduotina. (Pr. AJ

skaičius. Naudinga dovana visiems ir visada.
A. Lalio žodynas yra didis kalbos žodžių lobis. Tai knyga, 
kurioje sudėti paraidžiui, sutvarkyti žodžiai su paaiški
nimais. A. Lalio žodynas yra didžiausias ir geriausias 
lietuvių - aa^ų ir anglų - lietuvių kalbų žodynas. Jis tinka 
knygynui ir kiekvienai šeimai, žodynas yra reikalingas 
visiems. — Įsigykite tuojau!

Gaunama:
DARBININKO Administracija

910 WiUooghby Ave^ Brooklyn 21, N. Y.

PATARNAUJAME DAUGIAU KAIP 100 METŲ

33%A PER METUS 4
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

(3%% normalaus ir 14% specialaus priedo)daugiau

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS 
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojame METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rąžykite ar telefonuoktte bet kuriam tn&sų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK
A MUTUAL BANK 

kur jūsų pinigai tarnauji tik J u m s r

Eastern Pkrkway Office: 
S39 EASTfcRN PARKWAY

IN BROOKLYN, N. Y.

nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 
Pfnnad. vakarais nuo 5 iki 8 v.

135 BROADWAY at Bedford Avs 
Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmadieniais —
nuo • v. ryto Iki 7 v. vakaro

STagg 2-8878
IN NAS8AU COUNTY 

MA98APE0UA OFFICE: 
HICKSVILLE ROAD and JERUSALEM AVENUE

Monday to Friday 10 A. M. - 4 P. M. 
Friday Evenings 9 - 9 P. M. 

PYramM 9-8100



RESTAURANTS

“New York Dining at its Best* 
GILHULY'S Restaurant and Bar. 
729 8th Avė’, tat 46 St.). N. Y .C. 
EstbL 1893 — Delicious Luncheons 
A Dinners served ta homelike at- 
mosphere. Daily and Sunday. Con- 
venient to Coliseum.. Theatres and 
St. Patricks CathedraI Special con- 
sideration to relig. groups: accom- 
modates 15-60 people. J U 2-9507.

S & G MEAT MARKET
* “buvusi v
J. MIRONO MAISTO KRAUTVVt

Uome-Made Bulogna
ANTANAS VAITKUS, ved*ja»

Pailgintomis kainomis priimame užsakymu* 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristąto į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take aU ordeta special price for Weddings and Parties

840 GnuUI Street, Breeklyn 11, N. Y. — Tel Stagf 2-4329

‘' ''' \

Australijoje mirė jurų kapitonas Feliksas Marcinkus
šiomis dienomis Ameriką pa- kurią baigė 1930 drauge su ki- vis. Lietuvos, savo tėvynės, rei- 

siękė žinia, kad Australijoje, tais 9 lietuviais. Tad velionis kalus giliai pergyveno. Velio- 
Sydnėjaus mieste, mirė Lietu- Feliksas Marcinkus buvo vie- 
vos jūrų kapitcmas Feliksas- nas iš dešimties pirmųjų lietu- 
Mardflkvs. Jis paliko žmoną vių 'jūrininkų, kurie baigė jū- 
Stefaniją (Kučinskaitę), sūnų 
Rymantą ir dukrą Nijolę. Šis 
taurus lietuvis jūrininkas mirė 
rugsęjo 30, palaidotas spalio 5 
Ridgewood kapinėse, Sydnėjaus 
mieste.;

Velionis Feliksas Marcinkus

<

^EDUARDAS MIEŽELAITIS

GEDULINGI VARPAI
“Nors Vėlinės jau praėjo, bet 

pravers pasiskaityti maskvinio 
poeto, išrinkto į kompartijos 
centro komitetą, eilėraštį, pa
guldytą (juodomis eilutėmis) 
faktais ir vardais, kuriuos jis 
rįptylėjo.

prazvimbia 
avilio pie-

begaliniai

" O tie varpai — vario var
pai — jie kaip paukščiai spar
nus išskleidžia ..
"Vakaras, ir pabaigti jau dar- 

Kai, o jie man užmigti nelei
džia ...
7Jie užgriūva mane kaip šun

inis kalnai, sunkūs paukščiai 
į širdį suleidžia nagą, ir jų 
sunkūs sparnai, jų bariniai 
sparnai mano galvą plasnoda
mi plaka ir plaka ...
s Man pro ausį 

švino kulka, lyg iš 
vomis lekianti bitė 

"S Ir naktis ilga,
ilga, ir aušros languose dar kol 
kas nematyti ...
; O tie varpai — vario var

pai — jie kaip paukščiai spar
nus nuleidžia, ir iš žemės į 
viršų iškyla grabai, ir iškyla 
sušaudyti kruvinaveidžiai žmo
nės — žmonės — žmonės ...

* Varpų sparnai visą žemę liū
desio degulu gaubia — paky
la aukštyn krematorijų pele
nai, ir kraujas garuoja visu Si
biro plotu ir pavirsta gyvais 
žmonėmis, kurie atsiklaupę mal 
dauja jiems dovanoti tik men
ką gyvybę, prašo teisėtosios 
duonos, tačiau klaikus žmog
žudžio batas trempia ir try pia 
motinas, trypia senius ir iš
taško vaikus —--------

Ak. varpai, jūs vario varpai, 
Virš manęs gedulingus sparnus 
Išskleidę, kaip baisu girdėti 
šaukiant labai klaikiai dar ne
mylėtą mergaitę, raudančią mo
tiną savo mažųjų vaikų ir ar
toją, kuris žemę sėjo ir arė ... 
. Kaip klaiku! Kaip klaiku! 
Kaip klaiku! Kaip klaiku!
• Ką tie išgamos žemėje vakar 
padarė! — Ir kada neužgijusi 
žemės žaizda dar kraujuoja, o 
|rematorijai dar neužgeso, ir

sėmis, ir raketa. į padangę aukš 
♦yn paleista, žmogui — žmo
gui — žmogui — žmogui vėl
graso ...
’ Aš prakeikiu visus visus žmo
gaus žudikus šiam visam dide
liam pasauly ... Tepakyla žmo
gus! Tepakyla žmogus! Ir per 
amžius tešviečia jam saulė —

. O jūs varpai, — vario var
pai — Buchenvaldo varpai! — 
Varpai Pravieniškių, Panevėžio, 
Rainių miškeltol Varpai Vorku
tos, Verchojamko, Vladimiro! 
Jūs užgriuvot mane, kaip sun
kūs kalnai, sunkūs paukščiai. į 
širdį suleidę man nagą, jūsų 
sunkūs sparnai — tie variniai 
sparnai, mano galvą nakčia 
plaka, plaka ir plaka, ir širdis 
man krūtinėj plaka ir plaka 
jums į taktą, varpai, jūs 
niai varpai, Buchenvaldo 
pai.

Verpei Keragendotl 
Verpei Kolynol 
Varpai Kazachatano! 
O varpei!
0 varpai!------------

vari-
var-

1959

rininkystės mokslus ir įgijo, jū
rų kapitono laipsnį.

1930 atvyko Klaipėdon, kur 
uosto valdyboje buvo šturma
nu. 1934 pradėjo plaukioti nor
vegų laivu SS Rimfrost. Kai 
tas laivas perėjo į lietuvių ran- 

buvo gimęs Kaune 1905. Mo- kas. buvo pavadintas SS Ute- 
kėsi gimnazijoje Kaune ir 1923- 
25 metais jūrų mokykloje prie 
Kauno aukšt. technikos mokyk
los. 1924 metų vasarą* su ki
tais tos mokyklos mokiniais bu
vo išsiųstas i Klaipėdą ir išėjo 
kiek plaukiojimo praktikos.

1925 metais buvo išsiųstas į 
Suomiją tęsti jūrininkystės 
mokslų. Čia, Suomijoje, pradė
jo plaukioti didžiausiais jūrų 
burlaiviais. Nuo 1925 spalio 
iki 1928 lapkričio plaukiojo gar
siuoju suomių burlaiviu “Oli
verbank”, kuris priklausė Erik- 
sono laivų bendrovei iš Marie- 
hamno. 1928 - 30 metais, atli
kęs plaukiojimo stažą, mokėsi 
Abo (turkų) jūrų mokykloje,

na; Feliksas Marcinkus buvo to 
laivo kapitonu. Vėliau vadova
vo Lietuvos Baltijos Lloydo 
laivams SS Šiauliai ir SS Pane
vėžys.

Prasidėjus antrajam pasauli
niam karai, plaukiojo vokiečių 
laivu SS Piliau, bet grįžo į 
Kauną. Tremtyje gyveno Fell- 
bacho stovykloje, iš kurios 
1949 metais, dar pavasarį, su 
šeima išvyko į Australiją, kaip 
ir visi, atliko sutartą darbo lai
ką stovykloje, o vėliau vėl pra
dėjo plaukioti jūromis.

Pranešant šią žinią visuome
nei, reikia priminti, kad velio
nis Feliksas Marcinkus buvo 
malonaus būdo, taurus lietu-

SVEČIAI iš Toronto kalbasi Los Angeles, Calif., su iv. Kazimiero parapi
jos kunigais Iš. į d. kan. Steponaitis, S. Pranckūnas, O. Prankūnienė ir 
kleb. kun. J. Kučingis. Nuotr. L. Briedžio.

LOS ANGELES, CALIF.
Ateitininkę susirinkimas

Spalio 22 Lietuvių namuose 
įvyko ateitininkų' sendraugių 
susirinkimas, kuriame rašyto
ja Alė Rūta skaitė referatą — 
Lietuvybės problemos dr. .J 
Girniaus naujausiame veikale. 
Toliau vystydamas šiame veika
le keliamas problemas, F. Ku
dirka. pavadinęs patį veikalą 
lietuviškąja evangelija, kalbėjo 
apie mūsų visuomeninio kultū
rinio gyvenimo trūkumus. Jis 
iškėlė eilę šalintinų negero
vių: kultūrinių parengimų men
kavertiškumą; recenzijų spau
doje neobjektyvumą bei patai
kavimą; anglų kalbos vartoji
mą lietuviškoje spaudoje ir kai 
kurių organizacijų susirinkimuo 
se; pavardžių ir vardų ameri- 
kcnmimą; savos kalbos neres- 
pektavimą minėjimuose, kai 
pakviečiamas vienas ar antras 
svetimtautis ir pagaliau šeimų, 
sujungtų ne bažnytinės mote
rystės ryšiais toleravimą orga
nizacijose, bažnytiniuose cho
ruose ir kitur. Paliestos proble
mos sukėlė gyvų diskusijų, į 
kurias įsijungė J. Gobis, L. Va
liukas, A. Skirius, J. Tininis, 
F. Palubinskas ir kiti.

Toliau pranešta apie Ateiti
ninkų Federacijos rinkimus ir 
sendraugių suvažiavimą Chica- 
je. Iš Los- Angeles pasiūlyta 
kandidatais į Ateit. Federaci
jos kontrolės komisiją: L. Va
liukas, J. Jodelė ir J. Kojelis. 
Skyriaus pirmininkas I. Medžiu
kas pasveikino Saulę Liulevi- 
čiūtę. sukūrusią ateitininkišką 
šeimą su F. Palubinsku. Jai ta 
proga įteikta Alės Rūtos knyga 
“Motinos Rankos”. Susirinki
mui energingai pirmininkavo J, 
Kojelis, sekretoriavo D. Karaliū
tė. Susirinkimas baigtas laisvais 
pašnekesiais, vaišinantis kavu
te.

Balto koncartas
Spalio 21 šv. Kazimiero pa

rapijos salėje buvo Balfo kon
certas — balius. Meninė pro
grama atlikta vietinėmis jėgo
mis. Ištraukas iš operų daina
vo bosas Dapiys ir sopr. B.

Reivydaitė. A. Dotts išpildė po
rą dalykėlių pianinu. Rašytojas 
J. Gliaudą papasakojo Baltinę 
humoreską Mutabor. Duetą at
liko J. Cekanauskienė ir P. 
Baltakis. Dar porą kūrinių iš
pildė violenčelistas V. Dapšys, 
akomponuojant muz. B. Badriū- 
nui. Gražiai pasirodė muz .B. 
Budriūno vadovaujamas voka
linis ansamblis. Į koncertą at
silankė daugiau 200 žmoniųAA.

— Dr. Julius J. Bielskis, Los 
Angeles. Calif., Lietuvos kon
sulas, Lietuvių Fronto bičiulių 
viešame susirinkime, kuris įvy
ks lapkričio 11, šeštadienį, 7 
vai. vak., LB Centro salėje — 
4415 Santa Monica Blvd. — 
skaitys. paskaita tema: “Infor
macijos svarba Lietuvos lais
vinimo darbe”. Los Angeles ir 
apylinkės lietuviai kviečiami 
šioje paskaitoje dalyvauti.

DfSPLAY

NEW
AIR—RIDE BUSSES 
FOR ALL OF YOUR 

GROUP 
TRANSPORTATION 

NEEDS...
RBIaA^LIžaD

CaB JA 6-0800 

JAMAICA BUS 
TOURS CORP.
114-02 New York Blvd. 

Jamaica 34, N. Y.

nis, dar plaukiodamas prakti- 
kantu burlaiviu Oliverbank, 
buvo pasiekęs Australijos kran
tus, tad jo kelionė į Australi
ją su šeima buvo jau antra ir 
paskutinė.

Velionies našlei Stefanijai, 
sūnui Kymantui ir dukrai Nijo
lei bei giminėms reiškiame gi
lią užuojautą.

Romanas Vilkas

STAKE CAS1NO
33 University PL, <at-9tL St.) NYC 
Cbarcoal Pit Guided Menue — Free 
3 Hour Parktag — Special consi
deration to Religious Groups. TeL:

AL 4-7499

PIERCE TRAVEL AGENCY 
Dėt Pierce — “Pierce Your Travel 
Needs to Anywhere” — Land - Sea 
-Air. Anywhere-Anytime. Package 
Vacation to Calif.-Havvaii-Caribean 
- Europe. Round the World Cruises.

59 East 161 Street, BiA>nx 51
JE 6-0503 .....................GY 3-6464

TO et ACt.
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGF 
CaH LO 3-7291

HOTELS

HOTEL AMERICA

145 West 47th Street. N. Y. C.
300 Fireproof Rooms. Completely 
renovated. Newly decorated. 21” 
TV — Free radio. Restaurant - Va- 
let - Beauty parior - Barter shop. 
Free parktag. Special consideration 
to religious groups. Tel. CO 5-6300.

BRIRFIELD HOTEL

215 West 83rd Street. N. Y. C. 
Refined Friendly Atmosphere 

Transits Accommodated

TV available. Daily - Weekly and 
Monthly Rates............... TR 4-6400

BRESLIN HOTEL

29th Street & Broadway 
Near Penn Station

Transits - Permanents. 450 Rooms; 
Radio - TV Low weekly A monthly 
rates. Special consideration to re
ligious groups. — Tel. M U 5-9600.

BR0ADWAY CENTRAL HOTEL 

in Greenwich Village 
at 673 Broadway — N. Y. C.

SINGLES - DOUBLES
Special Weekly Rates. Special con
sideration to Religious Groups. Tel. 

OR 4-6300

HOTEL MANSFIELO

12 West 44th Street. N. Y. C.
Near Times Sq. - U. N. - Radio City 
- St. Patricks CathedraI - Empire 
State Bldg. Newly decorated rooms 
A Suits. Reasonable rates. Special 
consideration to religious and other 
groups. Ext. 5-_______ M U 2-5140.

EXPOSITK)N

Dont Miss This Bxciting
INTERNATIONAL BAZAAR!

Nationalrty Exhibit« - Exotic Wares 
from all comer* of the world . Special 
Foods . Hand Arts and Crafts - Products 
for Home - Travel — at thf

38fh Annual Women's 
International Expo$ition 

November 6-12
FUN FOR ALL FAMILY! • 

Special Live International Shows 
on the Stage

Thousands of produets for sale. The ide- 
al place to do all your HoUday Shopptng 

71*t INFANTRY ARMORY
34th St. at Park Avemie. N. Y. C. 

Daily 1-10:30 p.m.
ADL’LTS $1.50 CHILDP.EN 50e

CHILDREN BOARDED

DAY CARE WEEKLY
Great Interest in Taking Care of 
CHILDREN. — Good Environment, 
Private Home, Cathohcs welcome. 
Reasonable Prices. Rev. Graham.

BU 2-9435

TRAVEL AGENCIES

o i o r i o s
KING COLE RESTAURANT

1527 VVilliams Bridge Rd. (Comer 
Poplar St.). Bronx. Italian - Ame
rican Restaurant catering to func- 
tions ta our completely near Regina 
Room. Special consideration to re- 
ligious Groups........ ....... TA 2-9380.

LA MARCHAL Supper Club, Ine. 
Announces the Opentag of its

. RESTAURANT - BAR 
Bar at 837 Nostrand Avė. (Comer 
President). B’klyn; Restaurant at 
1200 President ŠL, B’klyn. Featur- 
ing Business Mens Lunch 11 AM. 
- 2 P.M. — PR 3-8892 - PR 3-9139.

GRIPSHOLM RESTAURANT 
Ine.

324 EAST 57th STREET 
NEW YORK 22, N. Y.

■ Finest Swedish SmOrgasbord 
Luncheon - Cocktails - Dinner

AIR COOLED PL 9-6260

KINGSTON RESTAURANT

Dining ta the finest tradition

Two Cocktail Lounges. Unexelled 
Facilities for Weddings - Banguets 
- Communion Breakfasts. Special 
consideration to Religious Groups.

1181 Morris Avė., Union, N. J.
MU 6-2537 (N.J.)

ped-e-flous Supper Club. Gracious coun- 
try dining since 1888. Charming cocktail 
lounge. Italian American cuisine. compl. 
facilities for weddings. banguets. priv. 
parties; dancing treekends. Luncneon> 
ll:3O-3pm: dinner from 5:30: Sun. from
1 pm. 708 Mountain Blvd., Watchung. 
N.J. Directions: W. on RL 22 to Nortb 
Plainfield. turn right to Watchlung. a- 
round circle follow signs to Warrenville
2 miles. PL 5-0111. Rili Williams. Host.

South Orange Are. at Hanover
Florham Park. N. J.

A Favorite for Distinctive Dining. H e re 
you are invited to dine graciou.«ly in a 
friendly atmosphere of old Americana. 
A delightful background in which to 
enjoy good food. flawless Service, and 
eordial hospitality at reasonable prices. 
Special consideration given to religious 
groups. Luncheon - Dinner. FR 7-1871

Road

HONE HONE RESTAURANT

1731-33 Flatbush Avė., Brooklyn 
(Comer Avenue 'J’)

Out Going Orders - EXOTIC CHI- 
NĖSE DISHES tastefuUy created 
by M r. Chiu (formerly of Trader 
Vic’s). — Special Luncheon from 
85C up. . .......... ............ DE 8-7371

CONTRACTORS

SOUND ELECTRIC
Licensed Electrical Contractor

ATTICS- BASEMENTS WIRED

220 Service Priced Right
Special Consideration 

to Religious Institutions

FL 2-4515 ...........   SU 5-6426

OI L BURNER

I:

RELIGIOUS NOTICE

DREAM BOOKS 
CANDLES - INCENSE - GILS 

RELIGIOUS ARTICLES
Send 25c 

(Coin or Stamps) 
For Number Publications Write 

VERNON BOOK SALE 
P O. Bok 88 — Dept. L 

' Mt Varnon. N. Y.

. Bemardini Cest Stone Co.
3151 IjeLavaDe Avė.. Brorrc 

SpeciaMztn«r in: STEPS-WTNDOW 
STTXS - COPTNGS. Special con- 
sideratton to Religious Institutions.

FA 4-7064

CACELLCNT USEO 
MINK COATS___ 8200.00

NATŲ R AL MINK STOLES 
LIKĘ NEW_ 8110.00

PERSIAN LAM8 COATS . ....8150.00
Ali Merrhnndlse 5 Tmr Gimrantee 

ROSALLE FURS
178 North Avė., RoCheilc. N. T.

■
Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
blankai užpildomi.

ALBERT F. PETERS-Petrauskas

:

WfflTE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ. DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuvė

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didewntaia kiekiais pristatoma j namus nemokamai

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sat

BROOKLYN 6, N. Y.

EFFICIENCY HEATING 
& APPLIANCES

555 Tonnelle Avė., Jersey City. N. J. 
Institutional Directors! Give a Thought 
to the Cold Days Ahead and Save on 
Heating Bills. Keep Heart Up and Fuel 
Costa Down this Winter. Easy monthly 
payment plan. Special consideration to 
Religious Institutions. — OL 3-4700.

r
i

Telefonas: STagg 2-5938

36-38-40 STAGG ST.

NURSING HOME

LAURA PARKER Nursing Home
153 Meadow Lane

New RocbeUe, New York
NE 2-7509 NE 2-6110 

Penonaltaed Service — ’ Chronic - 
Aged - Post Operative - Convalescents

Donald L. Redner, Owner A Director

FLORIDA
HOLLYWOOD APARTMENTS AND HOTEL ROOMS 

1724 Buchanan Street, Hollywood, Florida 

’ Juozas ir Ona YeMuskm, savininkai

TeL WA 3-5317

Graži ir patogi vieta arti Little Flower Church, 

Hollywood, Florida, U. S. #1 prie Pierce Street

WiTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS
1869 MAOISON STREET

8ROOKLYN 27, N. Y.

tfuodaml polaldetuvlnial 
ptetOa. Pfrmaa KMIea lle- 
tuvMkae maistas prieina-



raitis, Remėza L Mizara, O’Ha-
atartus.

Rinkite Hon. RICHARD J. HUGHES
New Jersey Valstybės Gubernatorium

aš su Harvardo universitetu, pas 
juos (Leverett House).

Gediminas Šveikauskas ir D.
.heffer, 1960 — Cari Freeman ir 

1961 — John Gurdo, kuris laimi 
šią dovaną antrukart.

moji komanda patyrė gal ir 
užsitarnautą, bet nereikalfiigą 
pralaimėjimą Kollsmanmii 1:2. 
LAK žaidė: Caere; Vainius,

tuvių piliečių draugijos pereina- * 
mą dovaną, atartą didžiojo Bos
tono Šachmatų pirmenybėm. Jos 
laimėtojai: 1957 — Shelby Lyman,

Pirmame kėlinyje apgaulin
gam Budraičio kamuoliui atsi
radus priešininko vartuose, ve
dėme 1:0. Mūsų silpname gyni
me geras tik Remėza IL Var-

ftsPOKTAS
LAK : Kotiamenn SC M (liOfr

įrašė šeštas myrius, jų skaičiuje

kūrys, irgi darė, ką galėjo, bet 
abiejų įvarčių sulaikyti negalė
jo. Pasibaisėtinai silpni abu šo
niniai saugai Mizara puolimui 
irgi netiko. O’Hara, kaip pa
prastai, buvo aktyvus vos kele
tą minučių.

Pralaimėjimo galima buvo ir 
išvengti, nes antras įvartis kri
to paskutinėse minutėse po il
gos mūsiškių ofenzyvos.

Kollsmannas Šį kartą žaidė LOUIS j. LEFKOWITZ kalbasi su norvegų laikraščio atstovu Mr. Greene 
labai korektiškai. ir žurnalistu Vladu Barčiausku. ' . .ir žurnalistu Vladu Barčiausku.

Rezervinė pralaimėjo 0:2.
šeštadienį žaidė pirmenybių 

rungtynes ir jaunieji Mažučiai 
pasigavę B-W Gotschee B ko
mandą, atskaitė jiem net 7:0. 
Jaunučiai tuo tarpu turėjo nu
sileisti ukrainiečiams 1:4.

Šį sekmadienį mūsų pirmbji 
komanda žaidžia White Plains, 
N.Y., 2:30 vai., o rezervinė — 
Van Cortlandt parke su Makabi 

šeštadienį jaunučiai 3 vai., 
mažučiai 2 vai Brennan Field 
(Middle Village) N.Y.) turi pir
menybių rungtynes su čekoslo- 
vakais.

Krepšinis
Negalėdamas sudaryti stip

rios lietuviškos krepšinio ko
mandos, LAK savo vienetą iš 
Long Island Press lygos atšau-

Išrinkime New Yorkui šeimininką
Lapkričio septintoji jau ar

tėja. Tai savivaldybių rinki
mai New Yorko mieste ir kito
se vietose. New Yorko meru 
jau ilgesnis laikas yra Robert 
Wagner. Iš tų pareigų Wagneris 
jau norėjo pasitraukti 1956, ka
da mėgino patekti į JAV Se
natą. Bet rinkimus į Senatą 
tada smarkiai pralaimėjo, — tybėje. Jau renkant L. J. Lef- 
laimėjo šen. Jacob Javits. Wag- 
neris ir 1958 buvo kandidatas 
į senatorius, bet tada nebuvo 
išrinktas nė demokratų partijos.

Respublikonai per 16 metų 
nesiėmė rimtų žygių New Yor- 
ke išstatyti stiprų arba stipriau
sią kandidatą mero vietai, šie-

is J. Jefkowitz, dabartinį New 
Yorko valstybės vyriausią pro
kurorą, kuris savo pareigose 
pasižymėjo pirmiausia dideliu 
darbingumu — jis 18 valandų 
per parą darbininkas, savo įstai
goje arba per specialius padė
jėjus tyrinėja, kas negero, kas 
nusikalstama New Yorko vals-

Uų 27 d. prasidėjo Jugoslavijoje. 
Dalyvauja 18 moterų iš 10 vals
tybių. Iš Amerikos dalyvauja nau
joji čempionė Lisa Lane ir Gisela 
Gresser. Sovietų — V. Borisenko, 
Zatoulovskaja ir Gabrindasvilli.

Lietuves komandinėse p-bėse 
laimėtojai — 1. Vilnius 2. Klaipė
da, 3. Kaunas; toliau Šiauliai Pa
nevėžys ir kt. Iš pavienių šach
matininkų pasižymėjo I lentoj — 
R. Barstaitis (Kl), sukoręs 5 tš. 
iš 6, Vistaneckis 4 tš.; H lentoj — 
Kozlovas (KD.5 tš., III lentoj — 
Krimeris (V) 5%, IV /jaunių/ 
lentoj — Etubinas (V) ir V lentoj 
/moterų/ — špikienė (Kn) 6 tš.

Rygoje ' vyksta * komandinių 
p-bių pusfinalis, vykdomas tarp 
draugijų. Lietuvai atstovauja 
“Žalgiris” su Barstaičiu, Vainaus
ku priešaky. Stipriausi Lietuvos

PER PEREITUS AŠTUONIS METUS New Jersey lietuviai labai daug 
laimėjo. Vasario 16 buvo kasmet oficiali *New Jersey valstybinė šventė.

DAUG LIETUVIŲ, demokratų administracijai valdant, pasiekė aukštų 
valstybinių vietų.

RICHARD HUGHES yra labai geras lietuvių bičiulis. Jis ir ateityje lie
tuvius traktuos kaip pirmaeilius JAV piliečius.

RICARD HUGHES yra pasiryžęs sudaryti geriausias mokslo galimybes

kowitz valstybės vyriausiu pro
kuroru jis pasižadėjo ir tesėjo 
kovą prieš korupciją New Yor
ko valstybėje. Antra, jam arti
mi New Yorko reikalai. Jis čia 
gimęs, užaugęs neturtingoje 
siuvėjų imigrantų šeimoje. Jis 
visuomeninį darbą pradėjo nuo 
pirmo laiptelio. Buvo New Yor
ko valstybės seimelio narys; iš
buvo tris kadencijas, o paskui 
buvo advokatu; miesto teisėju. 
Apie jo buvimą seimelyje Pi-

___ . . .. liečiu Unija tada sakė — “Lef- meisteriu Gipslta!Wagneno administracija su- kowitz has one of the Vilniete Vilheta

tako draugijoj (Mikėnas, Vista- 
neckis ir kt.). M. Talis ir P. Ke- 
resas, tik ką grįžę iš Jugoslavijos 
turnyro jau įsijungė į savo ko
mandas. Estų - latvių susitikime 
Keresas su Taliu baigė lygiomis. 
Vėliausia žinia paskelbta Draugo 
Sporto Apžvalgoj nusako, kad 
Rainhardas Barstantis (kandida
tas į meistrus) įveikė garsųjį did- 
meisterį M. Talį! Partija truko 
53 ėjimus, juodais žaidė Barstai- 
tis, panaudojus Ntaicoričiaus ap
sigynimą. Afitrčj lentoj Vainaus
kas baigė lygiomis su Latvijos

RICHARD HUGHES yra pasiryžęs padaryti viską, kad būtų suteikta kuo 
daugiausia, pagalbos mokykloms ir palengvintų namų savininkams 
mokesčių naštą.

RICHARD HUGHES ir demokratų partija remia darbininkų reikalavi
mus jų atlyginimo klausimu, rūpinasi bedarbių pašalpa ir siekia ramaus 
susitarimo tarp darbininkų ir darbdavių.

J. Lefkowitz.

ROMAN FUNERAL CHAPEL

CHARLES J. RAMANAUSKAS

AT 9-6609

YUcon 8-8310
atidaryta iki vidurnakčio

RICHARD HUGHES ir demokratų partija siekia kuo geriausios pašalpos 
ligos atveju senesnio amžiaus žmonėms.

kė. Mūsiškiai šį sezoną tenkin- met priešingai — pasirinko vie
šįs draugiškomis rungtynėmis, ną stipriausių savo žmonių, 
ruošdamiesi Heūiviškoiri žaidy- kad perimtų miesto valdymą į 
nėm. * Atletas respublikonų rankas. Tai Louis

Pasinaudokite šia tikrai reta proga paremti savo arti
miesiems. — Užsakyti siuntinius galima pas bendrovės 
atstovą

JONĄ DAUGIRDU
387 Union, Avė. • Broddyn 11, N. Y. • TeL EV 74940

SIEKIANT GERESNES ATeTTiES lietuviams ir bendrai visiems New
Jersey gyventojams, balsuokite už

įveikė buv. pasaulin čempionę OI- Kfl Ve4 39. VdS-į- Kf7 40. Bd7-f- 
gą Rubcovą. Po 29 ėjimų lentoje Kg6 41. Vg8-f-Kh5 42.Vg4-j- ir 
pasidarė tokia padėtis: Balti (V. juodieji pasidavė.
_________ ) —Kgl, Ve2, Bdl, Rb2, Lietuvoj išleista Vlado Mikėno

Vokiečių meistrų patarnavi
mas. Atidarą nuo 9:30 ryto 
iki 7 vai. vak. o Mūsų įstai
goje nemokamai gausit trum
pų bangų radio programas.
German Hi-Fi Center
1574 3rd Avenue (88 Street) 

f N. Y. City --------------

Didžiausias pasirinkimas 
New Yorke
VOKIŠKU Hi-Fi 
GRUNDIG • BLAUPUNKT 
SABA • TELEFUNKEN

RICHARD HUGHES ir visus kitus demokratų partijos kandidatus!

PL 4-1165PL 4-6757

sūaukė aštriausios kritikos, ypa- Assembly’s most valuable mem- praeitose Sovietų moterų p-bėse 
bers”. Puikiai jis pasireiškė ir ' ' 
kaip miesto teisėjas, kada jį į 
tas aukštas pareigas paskyrė Kaušilaitė) 
garsusis jau miręs miesto me
ras Korelio La Guardia. Gu
bernatorius Dewey paskyrė jį 
į aukštesnį miesto teisėjo suo
lą. Pagaliau legislatūra, kada 
Jacob Javits buvo išrinktas į 
JAV senatą, L. J. Lefkowitz 
paskyrė valstybės prokuroru.

1958 mes jį išrinkome toms 
pareigoms. Jose jis suorganiza
vo įstaigą, kuri saugoja varto
tojų interesus, ir pareiškė, kad 

(nukelta į 8 psl.)

čiai dėl nesaugumo gatvėse ir 
net namie, dėl 'skandalų mo
kyklose ir kitose įstaigose bei 
įmonėse. Wagneriui buvo pri
kišamas nerūpestingumas, ne- 
atsidėjimas savo pareigoms, dai- 
rantis į aukštesnes pareigas 
Washingtone.

Respublikonai pasirinko ir 
miesto visuomenei pasiūlė Lou-

Ža4, Pa2, b3, f2, g3, h3 (10); juo- knyga 
di (O. Rubcova) — Kg8, Vb7, Bc8, 
Rd6, Že4, Pb4, e6, f7, g7, h6 (10). 
Ir čia Vilnietė drąsiai įvykdė žai
bišką kombinaciją. 30. Vg4 f5? 31. 
Vg6Ve7? 32.R:g7!V:g7 33.V:e6-į- 
Kh7 34.V:f5+Vg6 35.V:c8Z:g3 
36. Vd7+ Kg8.37. V:d6 Že2-j- 38.

‘35 metai prie šachmatų 
lentos”. Joje pateikta 60 rinktinių 
Mikėno partijų su pajėgiausiais 
pasaulio šachmatininkais — Las- 
keriu, Kapablanka, Aliochinu, 
Botviniku, Keresu, Smyslovu, Ta
liu ir kt., daugumoj pasibaigusių 
Lietuvos meisterio pergalėmis.

1113 Mt. Vernon St PhaaddpHa 23, P*.
POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

ĮŠALAM A N D E R
DIDŽIAUSIAS BATŲ FABRIKAS VAKARŲ EUROPOJE

Batai - bateliai su šiltais pamušalais avėti gatvėje 
nuo $9.95 iki $19.95

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue 
(kampas 86th Street)

EDW«N — $16.95
su Mitu pamušalu vyriški 

batai •-

BETTY — $17.95 
šiltu pamušalu moteriški 

bateliai

$5.98
Kupranugario vilnos betai 

100% vilna. 
Tikros odos pėdai 

Dydžio 36-42

Užsakymai paltu skubiai išpildomi 
Nemokami katalogai siunčiami pareikalavus 

(pridedama 75 centai pašto išlaidoms)

SALAMANDER

$5.98
Kupranugario vilnos 
kambarinės kurpės 

lOOfr vilna 
Dydžio 36-47

rp 1 ir 2-os Avenue 
Tel.: EN 9-3045

56-02 MYRTLE Avenue 
RMgewood - Rrooklyn 

Tel. EV 1-3727

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ŠVENČIŲ PROGA

sudarė specialius papigintus vertingus 
SIUNTINIUS

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimų

CRANE
SAVTNGS AND 

LOAN ASSOCIATTON

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

2555, West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

NESĄ INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario I d., 1960
PINIGAI ĮNEBTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIU S KUO 1 D.

PLENTT OF FREE PARKING

d*

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 <L
VU AtiltfK PTRMAD. ir KETVIRTAD....... .. 9 r. r. iki 8 p.p.
f ALANUUj: ANTRAD. ir PENKTAI). ------ » r. r. iki 5 p.p.

ftEšTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.: Tretiad. uždaryta.

Aptarnauja WBW BRTTAIN. WATERBURY ir HARTFORD, GOBU
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Bdfo vajaus 
komitetas

Spalio 26 Balfo centro pa
talpose įvyko vietos balfinin- 
kų susirinkimas, kuris aptarė 
būsimą vajų. I vajaus komite
tą pakvietė 26 asmenis, kurie 
sutiko vajui vadovauti. To ko
miteto 8 nariai dirbs spaudos 
propagandos skyriuje.

Vajaus komiteto pirmininkas 
yra dr. A. Trimakas, vicepir
mininkai V. Alksninis ir K. Bie
linis, sekretorius dr. M. Žukaus
kienė. Vajus truks 4 savaites 
ir gruodžio 3 bus baigtas spe
cialiu parengimu Franklin K. 
Lane mokyklos auditorijoje. 
Smulkesnės vajaus informaci
jos bus vėliau.
’ Alfo New Yorko skyriaus 
metiniame susirinkime spalio 
27, Atletų klubo salėje, pirmi
ninkas dr. A Skėrys pranešė 
metinės veiklos darbus, kurių 
svarbiausieji: Vasario 16 minė
jimas, Lojalumo paradas gegu
žės 1, ir Birželio išvežimų mi
nėjimas. Alto valdyba per me
tus turėjo 8 posėdžius. Vasario 
16 minėjime surinkta daugiau 
kaip 3,000 dol. aukų. E jų Al
to centrui persiųsta 1,500 doL 
Sudarytas ateinantiem metam 
vykdomasis Alto komitetas — 
pirm. adv. St. Briedis, I vice- 
pirm. dr. A. Skėrys, n vice- 
pirm. V. Ošlapas, sekret. Adol
fas Dimas, iždin. St. Gudas, iž
do globėjai St. Dzikas ir A. 
Kynastas.

Antanas Rėklaitis, Karių Ra
movės centro valdybos narys, 
atvykęs į Amerikos rytinio pa
kraščio Ramovės skyrių suva
žiavimą New Yorke, lankėsi 
Darbininko redakcijoje.

Sudarytas

mas sekmadienį, lapkričio 5, 
3 vaL popiet Angelų Karalie- j 
nės parapijos salėje. Visos na
rės maloniai prašomos dalyvau
ti 4

Birutė PukalevUSūtė, rašyto
ja ir dramos aktorė, iš .Mon
realio, šią savaitę atvyko į 
New Yorką, sustojo pas Biru
tę Rimgailienę Woodhaven, N.
Y. -i

Antanas Prūselaitk, iš Toron
to, atvykęs pas savo gimines I 
Maspethe, N. Y., lankėsi Dar- j 
bininko redakcijoje.

Dr. Danutė Kasaėtianė - S>- 
ladžiūtė pereitą savaitę lankė
si New Yorke pas savo gimi
nes bei bičiulius. Išvyko į Ro- j 
chesterį, N. Y., kur gyvena jos 
tėvai. Medicinos mokslus ji 
baigė šiemet Heidelberge, Vo
kietijoje.

SAS centro valdybos pirmi
ninką^ St. Rudys lapkričio 3 
lankėsi New Yorke ir turėjo 
sąjungos reikalais pasitarimą su 
Ateitininkų Federacijos vadu 
S. Sužiedėliu, gen. sekretorium 
kun. V. Dabušiu ir SAS refe
rentu dr. V. Vygantu SAS va
dovų kursų reikalais Kalėdų 
atostogų metu.

RICHARD J. HUGHES demokratų kandidatas j New Jersey gubernato
rius su Jokubu Stuku ir Ieva ^Trečiokiene. (Žiur. skelbimų 7 pusi.).

Kristaus Karaliaus šventės minėjimas
Kristaus Valdovo šventės mi- 

Moksloivię ateitininkę, jau- nėjimą New Yorke suruošė AL 
nesniųjų ir vyresniųjų, tėvų su
sirinkimas bus lapkričio 5, sek
madienį, 12 v. Apreiškimo par. 
salėje. Bus renkamas 
komitetas ir priimtas 
planas.

Tarptautinė moterę
bus lapkričio 6-12 d. d. 71 In- 
fantry Armory, Park Avė. ir 
34 St., N.Y.C. Lietuvių skyrių 
rengia Lietuvių Moterų Atsto
vybės New Yorko klubas. Šie
met lietuvės dalyvauja protesto 
ženkle, minėdamos 20 m. nuo 
lietuvės moters trėmimų, šei
mų išskyrimo, sunkių darbų. 
Kioske bus išstatyta B. Armo- 
nienės knyga “Ašaras palik 
Maskvoje”. Amerikietės mote-

p. Masionių namuose, 233 Fui- |jyS kviečiamos prabilti ir 
ton PI., Paterson, N. J. Kam 
reiktų susisiekimo priemonių, 
prašome kreiptis New Yorke 
į R. Gedeiką - HY 7-6475;

Studentę ateitininkę drąųgOr 
vės susirinkimas šaukiamas lap
kričio 4, šeštadienį, 7 vai. vak.

globos 
veiklos

paroda

puoštos scenos, meninę progra
mą atliko New Yorko mokslei
vių ateitininkų kuopos nariai, 
šiai programai vadovavo Vis
valdas Gerdvilis. “Maldą” dek
lamavo Violeta Gerdvilytė, trio 
“Kristus Karalius” deklamavo 
Laima Minkūnaitė, Vytautas 
Radzivanas ir Petras Ąžuolas, 
bei gražiai “Benamio maldą” de 
klamavo Rasa Navickaitė ir As
ta Pranckevičiūtė. Grigo valsą 
pianu grojo Karilė Baltrušaity
tė. “Aš lietuvis” deklamavo Ri
mas Ignaitis, “Raudongūžė” — 
legendą apie Kristų Valdovą 
skaitė Marytė Sandanavičiūtė, 
Aušra Kregždytė, Birutė Ba
rauskaitė ir JSįgras Vainius.

Minėjimas salėje užbaigtas

d. 8:30 vai vak. duos trumpą 
dainų ir arijų rečitalį užsienie
čių gydytojų ir slaugių suva
žiavime tarptautiniame institu
te. Suvažiavime paskaitą skai
tys garsusis širdies ligų specia
listas dr. Dudley White.

Moterų ir merginų klubas 
lapkričio 4 d. 7 vai. vak. šv. 
Petro parapijos salėje prie E. 
7-tos gatvės ruošia viešą Whist 
Party.

CYO organizacijos naujų na
rių iškilmingas Įrašymas bus 
lapkričio 4 d. 7:30 vai. vak. 
Šv. Petro parapijos bažnyčio
je. Po pamaldų salėje po baž
nyčia bus organizacijos vaka
rienė pagerbti naujus narius.

Kun. Paskalis Balkauskas spa 
lio 30 parvyko keliom dienom 
atostogų aplankyti savo motiną.

Sodalietės lapkričio 4 d. 6 
vai. vak. rengia vakarienę Da
riaus posto patalpose. įėjimas 
1.75 dol.
Sol. L. Juodytės koncertas bus 

lapkričio 26 d. 3 vai. popiet 
Jordan salėje. Koncertu rūpi
nasi lietuvių radijo valandos 
vedėjas Jonas Romanas.

Kariuko mugė bus kovo II 
lietuvių piliečių klube. Bus ne 
tiktai mūsų .skaučių padarytų 
lietuviškų rankdarbių, bet taip 
pat rankdarbių iš Vasario 16 
gimnazijos Vokietijoje. Bus gra
ži programa, vakarienė, ma
žiems vaikams įvairūs žaidimai, 
laimės šulinys, burtai, meška 
su meškiukais

Būreliuojasi Bostono komu
nistų lietuvių likučiai, kas ir 
kaip daryti, kad jau ant no
sies priverstinė būtina komu
nistų registracija visame kraš
te. Gudruoliai galvoja, jų su
pratimu, kad geriausia jiems 
būtų — po šluota lįsti ir iš 
pasalų dairytis kokios sprage
lės, kai spragų nebelieka. Kaž- 
rygiškumas jiems nusmuko li
gi kulnų.

Bostono moksleiviai ateiti
ninkai pradėjo veiklą spalio 
28 susirinkimu. Sudaryta se
kantiems metams valdyba: M. 
Grinkevičiūtė — pirmininkė, V. 
Galdikaitė — sekretorė, D. Ba
ronaitė — iždininkė. Nutarta

WII±IAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

Katalikų Federacijos apskrities 
valdyba. Visose bažnyčiose bu
vo pamaldos Kristaus Valdovo 
garbei su pritaikytais pamoks
lais. Iškilmingas minėjimas bu- 

. vo surengtas Apreiškimo pa
rapijos salėje. Minėjimą pradė
jo apskrities valdybos pirmi
ninkas St. Lukas labai gražia 
įžangine kalba apie Kristaus 
Valdovo šventės reikšmę. Mal
dą sukalbėjo apskrities dvasios 
vadas kun. A. Račkauskas. Tai 
progai pritaikintą paskaitą skai
tė kun. St. Raila. Paskaitinin
kas priminė, kad Kubos kata
likai jaunuoliai pasmerkti mir
ti paskutinėje savo kalboje pa
sakė, kad jie nieko daugiau ne- Lietuvos himnu, po to visi su- 
benori kaip: “Tegyvuoja Kris- sirinko Apreiškimo par. bažny-

Balty koneerty seriją pradė
jo latvių smuikininkė Norma 
Auzih Jordan salėje. Smuiki
ninkė išpildė latvių ir kitų 
kompozitorių kūrinius. Boston 
Globė muzikos kritikas Kevin 
Kelly rašė, kad Norma Auzin 
yra jauna, daili ir pajėgi smui
kininkė. Nors ji dar neišbaig
ta, bet ji neapsirinkant yra ta
lentinga muzikė.

L. Enciklopedijos 24 tomas 
jau atspausdintas ir išsiuntinė
tas prenumeratoriam, praside
da: “Prezidento Smetonos lai
vas” ir baigiasi “Raudondva
rio padangėje”.

Antanas Gustaitis spalio 28 
dalyvavo Newarko Liet. Ben
druomenės suruoštame paren
gime ir skaitė savo kūrinius. 
Lapkričio 11 jis vyksta į Cle- 
velandą, kur Ohio gydytojų 
draugijos metiniame suvažiavi
me skaitys savo kūrybą.

B. Kontrim, lietuvių veikėjo 
B. Kontrim sūnus, išrinktas 
Stepono Dariaus posto vadu, 
jo žmona posto moterų pirmi
ninke. Praeitais metais postui 
vadovavo airis, vedęs lietuvai
tę.

Raimundas Žibinskas susi
žiedavo su Danute Plevokaite. 
Vestuvės bus kitais metais.

Ignas Veleniškis prie namų 
statybos, kurią jis pats vykdo, 
susižeidė koją.

Bronė ir Jonas Venckai spa
lio 28 šventė 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Vai
šes Stepono Dariaus posto pa
talpose surengė jų vaikai ir 
draugai.

Prof. Ignas Končius buvo 
pakviestas kalbėti antrame šių 
metų Kultūros Klubo susirin
kime. Prof. Ig. Končius iki šių 
metų gyveno Bostone, bet da
bar, išėjęs Į pensiją, apsigyve
no pas savo sūnų Liudą Wa- 
terbury, Conn. Klubo pirmi
ninkas dr. Bronius Baškys api
budino prof. Ig. Končiaus as
menybę ir jo gyvenimą. Prof.
Ig. Končius įdomiai ir origina- susirinkimus daryti kas trys 
liai kalbėjo apie Lietuvą ir lie- savaitės.

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HIckory 1-5220

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th SL
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

^tephen Bredes, Jr
A D V O K A TA S 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRAND STREET
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

ir k.

Prieinamiausiomis kainomis sn 
labai gerom ižsimokSjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iš 

ONOS IVAŠKIENES

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.: AN 8-4618 
Res.: AN 8-5961

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

protestuoti dėl sovietų atomi
nių sprogdinimų. Lietuvių die
na bus lapkričio 12 tarp 2 ir 
3 vaL Kalbės Lietuviu Moterų 

New Jersey į A šaulį — SH2-
9042. Visi yra nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti.

Už Igno ir Angelės Zupkę 
vėles mišios pranciškonų kop
lyčioje bus lapkričio 4 d. 9 
vai.

Tėv. Benvenutas Ramanaus
kas, O.F.M., sakys 40 vai. pa
mokslus lietuvių parapijoje 
Binghamton, Pa., lapkričio 3-5 
d. d.

tus Valdovas”. Tai reiškia ne 
ką . kitą kaip mūsų kasdieni
nio gyvenimo palenkimą Kris
taus Valdovo garbei. Mūsų ryt
metinė malda, kryžiaus ženk
las prieš valgį ir pavalgius, 
krikščioniškas pasisveikinimas 
— Garbė Jėzui Kristui, bend
ros gegužės, birželio bei spalio 
mėnesio maldos bažnyčiose ar 
namuose turėtų išreikšti tą pa
tį Kristaus Valdovo šūkį — Te
gyvuoja Kristus Valdovas. Ofi
cialioji dalis buvo baigta Kris* 
taus Valdovo himnu “O, Kris- 

dienos iškilmingą paminėjimą tau, pasaulio Valdove!”.

Atstovybės pirm. Ligija Bie- 
liukienė. Koncerte dalyvaus ope 
retės choras, vadovaujamas My
kolo Cibo, J. Matulaitienės šo
kėjų grupė. Bilietai prie įėji
mo 1,50, pas klubo nares, At
letų klube ir pas J. Ginkų — 
75 et

Lietuviškos skautybės sąjū
dis gimė 1918 Vilniuje. Tos

čion trumpom pamaldom ir 
švč. Sakramento palaiminimui

Išrinkime New Yor-

R. G.

72 kambarių name reikalin
gas prižiūrėtojas (superinten
dentas), mėnesiui mokama 300 
dol. atlyginimo ir 4 kambarių 
butas pirmame aukšte. Namas 
apšildomas alyva. Namuose nė
ra keltuvo (Walk up). Vieta: 
1470 St John’s PI., Brooklyn, 
N. Y. Teirautis telefonu: PR8-
6976. kial Groja Starolio orkestras.

Prie labai gražiai rožėmis ir 
Kristaus Valdovo paveikslu pa-

TeL EVergreen 7-4335

STEPHEH AROM1SKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborios-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

tuvius, tautos praeitį, papro
čius ir ateitį.

Bostono skautininkų ramo
vė tuose pačiuose Tautinės są
jungos namuose antrame aukš
te turėjo surengusi prof. Ig. 
Končiaus drožinėtų kryžių ir 
koplytėlių parodą, kurią apžiū
rėjo susirinkimo dalyviai.

Lietuvių diena — gegužinė 
1962 metais rugpjūčio 5, sek-

ko šeimininką
(atkelta iš 7 psl.) 

sukčiams nebus vietos 
Yorko valstybės prekyboje. Į- 
vedė ir kontrolę suktiem skel- ___ ______
bimam. Daugeliui nesąžiningų madienį, kaip kasmet^ bus Ken-

j i nebunkporte, Maine, lietuvių
pranciškonų pajūrinėje sodybo
je. Iš anksto apie tai pagalvo
kite ir laimėjimam savo dova
nų pasiųskite.

New

vertelgų pasidarė karšta New 
Yorko valstybėje. Todėl žmonės 
ir galvoja, kad L. J. Lefko- 
witz reikalingas New Yorko 
miestui, kad čia sutvarkytų mo
kyklas, ligonines. Jis pažadėjo 
Įsteigti naują medicinos fakul
tetą, nes visi žinome, kaip 
trūksta gydytojų. Jis žada at
statyti New Yorko tvarką ir 
pats paėmęs šluotą vieno para-

I8n8ii8i;8ii83*u8u8:.'8ii8

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgevvood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p. p.

defitadieniais iki filmos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienus 
Penktadienį, lapkričio 3, iki — 
Trečiadienio, lapkričio 8, 1961 

Pirmą kartą Brooklyne spalvota 
filmą sprendžianti antros moterys
tės problemą — 
"ICH WERDE DICH AUF

HAENDEN TRAGEN” 
Kristina Soederbaum - Hans Holt - 
H. Nielsen - B. Haller - H. Kdrber 

Priedinė filmą: 
"FrUhling in Berlin”

Ir naujausia Vidcietijos savalt. apžvalga

ruošia New Yorko skautai ir 
skautės lapkričio 5, sekmadie
nį, 5 vai. Apreiškimo par. sa
lėje.

Sportininkę rudens balius
ruošiamas moderniškoje Ridge-
wood Lanes salėje, kampas Ir-
ving Avė. ir Covert St, lapkri- _ _ _ .
čio 18 d., 8 vai. vak. Progre- daujama ramių ir suaugusių didinti policininkų skaičių še- 8 vai. vak. Gali atvykti pažiū- 
moje meilinė dalis, vaišės, šo- žmonių šeima. Teirautis TW 4- šiais tūkstančiais ir jiem kan- rėti ir nenariai.

7589. didatų pats ieškos visoje Ame- F
1 rikoje. Tvarka turi grįžti New ;

Richmond Hill, N. Y. par- Yorko mieste. Tai žino ir poli- *
duodamas 3 šeimų namas, ap- cininkai ir jų sąjunga paskel-

Maspeth, N. Y., išnuomoja
mas naujai atremontuotas bu
tas, 4 gražūs kambariai antram 
aukšte. Butas apšildomas. Ka
dangi nuoma neaukšta,, pagei- do metu šlavė gatvę, žada pa-

Lietuvię inžinierių ir archi
tektų susirinkime lapkričio 10 
letuvių atletų klube (1322 Hal- 
sey St., Brooklyn) Salomėja 
Narkeliūnaitė rodys filmą iš sa
vo kelionės Į Lietuvą. Pradžia

86th CASINO THEATRE
210 East 86th 8t. • REgent 4-0257 
New York, N. Y. BU 8-0561 

Penktadienj, lapkričio 3, iki — 
Ketvirtadienio, lapkr. 9, 1961

Pirmą kartą Amerikoje spalvota 
filmą pagaunanti kiekvieno širdį 
tautinėmis dainomis — 
"WENN DIE GLOCKEN

HELL ERKLINGEN"
WiUy Birgel - Eilėn Schwiers - Ted- 
dy Reno - Annie Rosar ir .Vienos 
berniukų choras.

Priedinė filmą: 
“Geliebte Corinna’

Ir naujaima Vokietijoj »vait apžvalga

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

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

— Reikalų VedSjas

660 GRANO STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Jošeph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
281 BEDFORD AVĖ.

Brookiyn, N. Y.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Adolfo SCHRAGERIO šildomas alyva; žemės sklypas bė Lefkovritz tinkamiausiu kan- [ 
40 x 100, garažas dviem auto- didatu į New Yorko merus. N. Į 
mobiliam. Kaina 34,000 dol. Y. Times irgi pasisakė už L. J. I 
Teirautis tel. VI 7-2500.

INSURANCE . REAL ESTATE

PONAS SCHRAGERIS ASMENIŠKAI 
IŠSPRENDŽIA FINANSINES PROBLE
MAS, kada jūs jas turite pirkdami 
naujus baidus.

Susipažinkite su augttos kokybės baldais, 
kurie yra gaunami labai prieinamomis kai
nomis.

Didelis pasirinkimas baldų valgomajam 
kambariui, šaitanui — jie yra gaminti labai 
žinomų firmų. Taip pat baldai virtuvei, mat
racai.

Kada JGs norite įsigyti gania ir puikius 
baldu* JGs jus* gausite pas SCHRAGERj.

Lefkowitz. Taip pasisakys ir lie
tuviai kurie nori, kad šis mies- 

Hnuomojamas gražus kamba- tas, kuriame mes gyvename, 
rys pirmame aukšte moteriai būtų švarus nuo visko, nuo suk- 
315 So. 4th St., Brooklyne. čiavimų, lūšnynų, nedatekliaus

EV 4-2626. Vladas Barkauskas

►

Mylimam broliui

STASIUI GEŠTAUTUI

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

J. B. SHALINS
- Šulinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Foreet Parkvay Statlon)

WOOOHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrginh 7-4499

TeL VIrginia 6-1800

Licjuor Store, Inc^
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. T.

TeL: EV 7-2088

1647 Second Avenue, N. Y.C.

mirus, seserį Vandą Zelenienę ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia:

G. ir A. Dauniai
R. ir K. Čerkekunoi

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager 

Didelis pasirinkimas
(vairių vynų, degtinių, konjakų, midų

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Combridge, Moss.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieni Ir naktį
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridga Ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Relkals Saukite: Tek TR 0*0494


