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Kas yra tie, kurie griauja morales pagrindus ir rengia Amerikai pražūtį
Amerikos vyskupai atsakomybę už atgyvenusių klaidų platinimų, pilietinio
abejingumo žadinimą priskyrė žmonėm iš universitetu, spaudos, TV. scenos

PRADŽIOJE: vyskupų pareiškimą 
pirmasis yra pasirašęs New Yor- 
ko arkivyskupas kardinolas Spel- 
Imanas.

ANTRAS REIKALAVIMAS SUOMIJAI
AR ATEINA EILE

Maskva nelaukė Suomijos 
rinkimų davinių. Lapkričio 16 
Gromyko pakartojo Suomijos 
atstovui, kad galimai greičiau 
atvyktų Suomijos delegacija 
tartis dėl bendros apsaugos nuo 
vakarų Vokietijos ii' jos sąjun
gininkų agresijos.

Suomijos prezidentas Kekko- 
nen nusprendė šauktis dar į 
Chruščiovą. Jis buvo Chruščiovo 
priimtas ši penktadieni Novosi
birske. Po dešimties dienų bus 
priimtas ir Norvegijos užsienių 
reikalų ministeris Lange.
ARGUMENTAI KAIP 1939

Gromyko pavaduotojas Kuz- 
necovas Suomijos atstovui kar
tojo, kad taikai gresia vakarų 
Vokietija su savo artimiausiais 
sąjungininkais Danija ir Nor
vegija. Tos grėsmės esą toki 
ženklai: Vokietijos apsaugos 
ministeris Strauss lankėsi Nor
vegijoje; Norvegija, Danija ir 
Vokietija rengia bendrus ma
nevrus Baltijos jūroje: sudaryta 
bendra karo vadovybė.

Gromyko kaltinimas trijų 
agresija yra nukopijuotas iš 
Molotovo kaltinimo, kuri jis 
kartojo Lietuvos min. pirmi
ninkui Merkiui: esą Lietuva, 
Latvija, Estija sudarę slaptą 
karo sąjungą prieš Sovietų Są
jungą. Veltui Merkys, paskiau 
min. Urbšys tikino Molotovą, 
kad Lietuva tokioje sąjungoje 
nedalyvauja, o apie agresiją 
prieš Sovietus negalėjo būti nė 
minties. Lygiai taip ir Gromy
ko netikėjo, kad Norvegijos 
užs. reikalų ministeris Lange 
jam aiškino, kad Strauss atsi
lankymas buvo normalus santy
kių reikalas, seniai jau numa
tytas, o manevrai tėra defenzy- 
vinio pobūdžio.
AR SUOMIJĄ GELBĖS?

Amerikos spauda jau nesle
pia liūdnos Suomijai padėties. 
N. Y. Times vedamajame sakė, 
kad "galimybės yra didesnės 
nei bet kada, jog Maskva pla
nuoja padaryti galą Suomijos 
nepriklausomybei". Palygino

Švedija gali artėti prie vaka
rų ryšium su Maskvos reika
lavimai Suomijai, o Norvegija 
gali būti priversta traukti iš Na- 
to.

— Pietų Vietname aštrios 
kautynės. Amerika pasiuntė lėk 
tuvų žvalgybai, bet kariuome
nės nesiųs.

Amerikos vyskupų metinė 
konferencija VVashingtone buvo 
baigta viešu lapkričio 19 pa
reiškimu, kuris Įspėja:

— Amerikoje sparčiai smun
ka moralė.

— Moralės pastovius princi
pus pakeičia asmeninis patiki
mas. viešosios opinijos atsilie
pimas.

— Atsakomybė už moralės 
naikinimą priklauso aukštosiom 
mokyklom, kurios tebeplatina 
18 šimtmečio šviečiamojo am
žiaus, paskiau 19 šimtmečio li
beralizmo klaidas. Atsakomybė 
už gyvenimo be moralės garsi
nimą ir populiarinimą tenka vie 
šosios informacijos institucijom.

— Moralės naikinimo pada-

IR NORVEGIJAI ?
laikraštis Suomijos padėtį su 
Čekoslovakija.

Valstybes sekr. Rusk pareiš
kė. kad visas laisvasis pasaulis 
stoja už Suomiją. Tačiau niekur 
spaudoje nebuvo pasisakyta už 
bet kurios Vakarų valstybės an
gažavimąsi Suomijai padėti. Nei 
J. Tautos apie tai nešneka.

NOVEGIJOS MIN. LANGE 
keliauja taip pat pas Chruš
čiovą, ir spėjama. ><ad Nor
vegija bus priversta trauktis 
iš Nato

Domininkonai 
ir Amerika
Kur link Domininkonų Res

publika nueis — neaišku. Jai 
eiti vienai jau neleidžia inter
vencija iš šalies. Šiuo tarpu ją 
kontroliuoja J. Valstybės. — 
Pereitos savaitės antradieni pa
sitraukė iš kariuomenės vadų 
nužudyto Trujillo sūnus ir su 
kitais išvyko Į Europą. Trečia
dieni atvyko Į sostinę nužudyto
jo du broliai, ir valstybės sek
retorius Rusk paskelbė, kad jie 
rengiasi perimti valdžia; įspė
jo. kad Amerika naujos dikta
tūros neleis, ir pasiuntė prie 
Domininkonų Respublikos kran
tu laivus ir lėktuvus. Tada abu 
broliai su savo artimaisiais bu
vo įsakyti išvykti. Jie priimti 
laikinai Miami, Fla. Amerika 
Įspėjo prezidentą Balaguer. kad 
sudarytų vyriausybę koaliciniu 
pagrindu su opozicijos parti
jom. Amerikos Valstybių Orga
nizacijos atstovai išvyko padė
ties tikrinti.

— Saugumo Taryboje bus 
svarstoma ateinančią savaitę 
Kubos skundas prieš .Ameriką, 
kam ji kišasi į Domininkonų 
Respublikos reikalus. 

riniai — apatija valstybės rei
kalam. apatija tiesai, kurios vie
toj kyla susirūpinimas daryti 
"įspūdi".

— Tikinčiųjų pareiga mani
festuoti viešai tikėjimo išpaži
nimą ir moralinių principų prak 
tikavimą, nes be jų Amerika 
negalės išsilaikyti.

Vyskupų pareiškimo šias tie
sas iliustruojam kai kuriom iš
traukom.
Praeityje:

Nedaugelis tautų gali žvelg-

PREZIDENTAS IR KANCLERIS

DVI VALSTYBĖS IR DVI KARTOS: 
leris Adenaueris 85 metų.

Vokietijos kanclerio Adenau
erio. jo užs. reik. min. Schroe- 
derio bei apsaugos min. Strau- 
sso pasitarimų su prezidentu 
Kennedy ir jo štabu rezultatai 
dar nepaskelbti. Tačiau po lap
kričio 20 ir 21 pasitarimų spė
liojami kompromisai tarp Aden
auerio ir Kennedy:

1. Adenaueris išblaškė įtari
mus: kad Vokietija gali pasi
duoti Maskvos gundoma susi
tarti tiesiogiai už Vakarų nu
garos. 

BENDROS APSAUGOS NUO AGRESORIAUS SUTARTIS. Taip Maskvos 
reikalavimus Suomijai pristato "N. Y. Post”.

ti i savo istorinį kilimą su to
kiu pateisinamu pasididžiavimu 
kaip Jungtinės Amerikos Vals
tybės. Tas pasididžiavimas yra 
pagristas tauriais moraliniais 
principais, kuriais vadovavosi 
Amerikos Tėvai—Kūrėjai, dė
dami valstybės pagrindus ir 
pradėdami šios tautos istoriją.
Dabartyje:

Tačiau atėjo laikas prisipa
žinti. kad mūsų tautinis idea
las daugiau nebesiremia plačiu 
ir patvariu moralės pagrindu.

prezidentas Kennedy 44 rfietų, kanc-

2. Adenauerio iš anksto pa
skelbtas reikalavimas pašalinti 
Berlyno sieną prieš pasitarimus 
su Maskva virsta kompromisine 
išvada: derybose turi būti 
sprendžiamas ir sienos pašali
nimas. susisiekimo tarp rytų ir 
vakarų Berlyno atstatymas.

3. Adenauerio noras, kad Na
to galėtų panaudoti skubiu at
veju atominius ginklus be spe
cialaus Washingtono sutikimo, 
yra labiausiai dar palikęs be 
atsakymo.

Moralės principų nepažinimas 
ir jų atmetimas šiandien auga 
ir gresia pasikasti po mūsų tau
ta bei jos šventom tradicijom. 
Visur matomas mūsų moralinių 
nusikaltimų augimas, ypač tarp 
jaunimo: sensacingas smurto ir 
seksualijų vaizdavimas literatū
roje. scenoje, televizijoje; at
skleistas gobšumas ir cinizmas 
valdžios, darbo, biznio Įstaigo
se; atkakliai tebesitęsia rasiniai 
prietarai ir neteisybės; daugėją 
divorsai ir greitėjantis šeimų 
irimas; žiaurus ir pagoniškas 
žmogaus gyvybės šventovės ne- 
pagerbimas, prisidengus moks
lo skraiste.

Moralinės revoliucijos prie
žastys:

Kaip mūsų praeityje aukšta 
moralė rėmėsi religija, taip da
bar moralės atmetimo pagrin
dinė priežastis yra Dievo pa
neigimas . . . Nuolat auga skai
čius asmenų, turinčių didelės 
Įtakos, kurie skelbia Dievo ne
buvimą. kaip tariamai mokslo 
įrodytą faktą ... Jei Dievo nė
ra, tai ir sena moralė, atrem
ta į Dievą, netikus. Visas žmo
gaus gyvenimas turi būti per
organizuotas nauju pagrindu. 
Kai kurie dabarties žmonės, pa
sijutę be Dievo ir religijos, pa
sijutę savo paties viešpačiais,

— (nukelta į 4 psl.)

ROKEFELLERIO SŪNAUS NERANDA
Gubernatorius Rockefelleris 

vieną dieną pasigarsino, kad 
po 31 metų skiriasi su žmo
na, kitą dieną jau pagarsėjo, 
kad jo sūnus Michael, 23 me
tų, antropologas, dingo Naujo-

NUOSTABIOJI LIUDININ
KĖ: Terry Jo Duperrault.

Berlyno siena
Pareiškimai: Berlyno siena 

turi būti pašalinta prieš dery
bas su Maskva. — sakė Aden
aueris. Siena bus panaikinta, 
kai bus susitarta visais kitais 
klausimais, — sakė Chruščio
vas.

Veiksmai: Rytų Vokietijos 
tūkstančiai darbininkų stiprina 
sieną naujais Įtvirtinimais, kad 
tankai nepraeitų. Vakarų Berly
no studentai demonstruoja ir 
mėgina sieną išgriauti. Ašari
nės bombos iš vienos ir iš ant
ros pusės.
INDIJA IR KINIJA

Indija lapkričio 20 paskelbė 
savo protestą prieš kom. Kini
ją, kad jos kariuomenė užėmė 
naujus Indijos teritorijos gaba
lus — 12.000 kv. mylių. Ry
šium su tuo Indijoje auga rei
kalavimas pašalinti Krishna Me- 
non iš apsaugos ministerių

VALSTYBĖS SEKRETORIAUS 
DEAN RUSK LAIŠKAS 
LATVIJOS ATSTOVUI

Latvijos atstovui Washingto- 
ne dr. Arnolds Spekke buvo 
atsiųstas Dean Rusk pasirašy
tas laiškas:

PABAIGOJE: vyskupų pareiški
mą paskutinis yra pasirašęs Bel- 
leville, III., vyskupas Albert R. 
Zurovveste.

Susitarė vėl derėtis dėl atomų
Sovietai priėmė Amerikos ir 

Anglijos siūlymą atnaujinti de
rybas dėl atominių bandymų 
draudimo. Derybos bus tęsia
mos Ženevoje lapkričio 28.

Sovietai atsakyme Washingto- 
nui ir Londonui įspėjo, kad jei 
Vakarai bandymus darys dery
bų metu, tai jie pasilieka lais
vas rankas.

Derybos dėl atominių ban
dymų draudimo prasidėjo 1958. 
Padaryta 340 posėdžių. Jas nu
traukė Sovietai rugsėjo 9 ir 

je Guinejoje. kur jis buvo nu
vykęs tyrinėti primityvaus me
no reiškinių. Paskutiniu kartu 
jis buvo matytas sekmadienį, 
kada apvirto laivelis ir jis 
plaukė į krantą per vandenis, 
pilnus ryklių ir krokodilų. Lig
šioliniai ieškojimai nerado jo
kių pėdsakų.

Kita šiurpi istorija iš jūrų 
iškilo lapkričio 8 - 20. Opto- 
metristas dr. Duperrault norė
jo savo šeimai padaryti malo
nias atostogas, pasamdė kapito
no Harvey jachtą ir išplaukė Į 
jūrą prie Floridos. Bet įvyko 
nelaimė, apie kurią pranešė iš 
jos išsigelbėjęs kapitonas Har
vey: naktį laivas užsidegė, ir 
žuvo daktaras, jo žmona, sū
nus, dvi dukterys ir paties ka
pitono žmona. Jis pats laiveliu 
išsigelbėjo ir buvo paimtas ki
to laivo. Po keturių dienų nuo 
nelaimės iš Europos plaukęs 
laivas rado jūroje ant kamšti- 
nio medžio plausto dar gyvą 
mergaitę. Ją paėmė, iškvietė 
helikopterį ir nugabeno Į Mia
mi ligoninę. Ji ten atsigavo ir 
paaiškėjo, kad tai daktaro Dupp 
erault dukrelė, 11 metų Terry 
Jo. Ji papasakojo, kaip nakčia 
ją pažadino viršuje triukšmas 
ir šauksmai. Ji išbėgo Į viršų 
ir pamatė savo motiną, tėvą, 
brolį negyvus ir kraujo klanus. 
Kapitonas Harvey ją Įstūmęs at
gal Į kajutę. Paskui kajutę ėmė 
semti vanduo. Kai ji iškopė į 
viršų, kapitonas sėdo Į laiveli. 
Ji susiradusi korkinį plaustelį 
ir juo pasileidusi iš degančio 
laivo. Taip po trijų su puse 
dienų ja ir rado giliai miegan
čia. nusilpusią, bet dar gyvą.

Kai kapitonas Harvey sužino
jo, jog Terry Jo gyva, jis per-

Latvijos nepriklausomybės 
keturiasdešimt trečių metinių 
proga tebus man leista Jungti
nių Valstybių vyriausybės ir 
tautos vardu perduoti nuošir
džius sveikinimus jum kaip Lat
vijos atstovui. Aš reiškiu Ame
rikos tautos vilti, kad latvių
tautos siekimai bus realizuoti 
tautine nepriklausoma Latvija. 
Man yra garbė patvirtinti iš 
naujo, kad Jungtinių Valstybių
politika yra nepripažinti Latvi
jos Įjungimo i Sovietų Sąjun
gą ir patvirtinti mūsų paramą 
teisingam latvių tautos laisvės 
ir tautinio apsisprendimo sie
kimui.

Baltųjų Rūmų pareiškimas
Amerikos latvių sąjungos pir

mininkui Peter D. Lejinš buvo 
atsiųstas iš Baltųjų Rūmų raš
tas, pasirašytas specialaus asis
tento Frederick L. Holborn, su 
prezidento sveikinimais.

“Kaip jum gal žinoma, pre
zidentas Kennedy neseniai pa
reiškė mūsų tebetrunkantį su
sirūpinimą tautom, gyvenan
čiom sovietinėje valdžioje. Vie
na iš jo pagrindinių temų jo 
kalboje Jungtinėse Tautose bu
vo “kolonializmas ir laisvo pa
sirinkimo principas”. Aš esu 
tikras, kad jūs rasite tuose 
straipsniuose padrąsinimo pa
reiškimus”.

tada susprogdino savo 31 bom
bą. Aiškinama, kad tais sprogdi
nimais savo uždavinį jau atliko 
ir gali toliau derėtis. Dabar jų 
tikslas sukliudyti bandymus Va
karam ir laimėti vėl “morato
riumą”.

KONGO DRAMA
Žodžiai: A. Stevensonas lap

kričio 21 siūlė įgalioti gen. sek
retorių, kad J. T. pagalba būtų 
suteikta samdiniam iš Katangos 
pašalinti, paremti centrinės val
džios pastangom perorganizuoti 
kariuomenę ir vyriausybę, pa
remti Katangos prisijungimo 
prie Kongo derybas. Sovietų Zo- 
rinas atsisakė tam pritarti, nes 
Gizengai būtų užkirstas kelias 
daryti antrą perversmą, ir gra
sino veto.

Darbai: Išaiškėjo, kad 13 ita
lų, kurie buvo JT tarnyboje, 
Kindu mieste buvo užmušti, su
pjaustyti gabalais, dalis mėsos 
išdalyta miniai, kita dalis palik
ta rinkoje parduoti.

Kai Adoula per radiją pa
smerkė galvažudžius, Kongo 
parlamente buvę Lumumbos ša
lininkai pasmerkė patį min. pir
mininką, nes tie galvažudžiai 
žmogėdros buvo Gizengos ka
riai. 1

Išvados: Newsweek teigia, 
kad vienas iš Afrikos atstovų 
J. Tautose pareiškęs: “Nieka
dos, niekados, nors ir kažin 
kas būtų, jokia Afrikos tauta 
neprašys Jungtines Tautas, kad 
atvyktų (jų kariuomenė)”.

JUNGTINĖSE TAUTOSE
Biudžeto komisija pasiūlė 

kreiptis į tarptautinį teismą, 
kad išaiškintų, ar JT narys pri
valo mokėti mokesčius. Norma
laus biudžeto 65 milijonų 32 
procentus sumoka J. Valstybės, 
Sovietai turi sumokėti 13 proc., 
Anglija 8 proc., kitos mažesnės 
valstybės nemažiau kaip po 
25,000. Bet daugelis nemoka. 
Specialiom išlaidom kaip Kon
go ir Gazos JT kariuomenei iš
laikyti Sovietai ir eilė kitų iš 
viso atsisakė mokėti.

sipjovė gyslas. Galvažudys, nu
žudęs visą šeimą ir dar savo 
žmoną tame laive, nepakėlė 
nuostabiu būdu išlikusio vie
nintelio liudininko jo nusikal
timui. Jis neseniai buvo savo 
žmoną apdraudęs 20,000. Gal 
jį ir buvo sugundęs į nusikal
timą noras gauti apdraudos pi
nigus.
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Vis dąttgiau* amerikiečių stoja prieš komunizmą

vertiną Vakarų vartojamą con-
dhi jo pupuliarų pa^vų pa* 
tipriešmimą prieš komunistinį 
režimą- Dar kiti siūlo visus ato-

"strategiją pirmyn”, autorius 
mėgina apibūdinti amerikiečių 
uuotaikafj dėl kovos su komu*

Nei politinės partijos, nei 
šaltojo karo ekspertai — rašo 
autorius — nekalba vienu bal- 

. f»tlš tikrųjų, Amerikos opinija 
dėl šaltojo karo pasižymi ne 
apatija ir konformizmu, bet 
nuomonią įvairybe. Tuos visuo
menėje pasitaikančius balsus ir 

' nusistatymus autorius mėgina 
suskilti į trejopas grupes.

Agentūros žinioje. O kad karų, 
nebūtų, vietoj daugelio tautinių 
vyriausybių, kurios siekia na
cionalistinių tikslų ir sueina vie
na su kita į karo* konfliktus, 
sudaryti vieną pasaulio vyriau
sybę ...

idė-
jas taikai išlaikyti Jessup at
meta kaip nerealias — neįvyk
domas ar Sovietų nepriimamas.

VIENI rūpinasi labiausiai fi
ziniu išlikimu, ir jiem sprendi
mas aiškus: >

ANTROS grupės žmonių teo
rija yra tokia: z
reikia laikyti savo atomines jė
gas paruoštas, bet ramiai, be 
triukšmo derėtis su Sovietais, 
daryti kompromisus, laukiant 
iki įvykiai pasisuks savaime.

k Autorius pastebi, kad šioje 
teorijoje slypi vakariečių tikė
jimas laiku ir istorija, kurie vi
sus reikalus išspręstą gerai, 
šios teorijos kai kurie atstovai 
(kaip Walteę Lippmann, Euge
ne Rabinowitch, Bulletin or the 
Atomic Scientists redaktorius) 
linkę tikėti, kad diplomatai ga
lėtų susitarti su Kremlium dėl

Tokio galvojimo žmonės atei
na su įvairiais siūlymais, kad 
tik karas būtų išvengtas. Siūlo 
nusiginkluoti — palikti tik mi
liciją pvz. Šveicarijos pavyz
džiu vietos reikalam. Galima 
esą dar turėti pogrindžio orga
nizaciją, kuri sulaikytų nuo ko
munistinio siautėjimo. Kiti siū- pasaulio pasidalinimo. Kai ku
to imti pavyzdį iš Indijos Gan- rie (kaip Edward Stillman ir

LIETUVOJE

Pasiimk savo skurliukus ir išsinešdink
Sov. Litva papasakojo isto

riją, apie kurią daug kalbama 
Naujosios Vilnios gyventojų. 
Ta istorija iliustruoja butų 
klausimą ir dar kai ką. Esą:

Grįžusi namo iš komjaunimo 
susirinkimo, Zanina Ryng, Nau-

wm. Ptac Mąrsnę hrf 
Politics) tikiną, kad Amerika 
perdaug flįtiplėjįĮii visame pą- 
šauly su visokiais įsipareigoji
mais, o turėtų ribotis tik kai 
kuriom didžiosiom valstybėm. 
Arba dar: tautinių valstybių 
gausėjimas yra geresnė apsau
ga negu bazės- ir sąjungos 
prieš komunizmą, kurio pa
trauklumas tautom maita. To
kią pažiūrą remia ir George 
Kennan tvirtinimas, kad “visuo
tinis pasaulio valdymas tech
niškai yra neįmanomas”.
z šios grupės žmonės tiki, kad 
Rytų - Vakarų mainai ir as
meniniai kontaktai turi naudos 
ir daro įtakos komunizmo žmo
nėm. Jie remia vadinamas atsi
likusias tautas, Jungtines Tau
tas, tikėdami, kad tuo stiprina 
taiką

Autorius vertina šios grupės 
žmonių pastangas teigiamai. Ta
čiau pastebi, kad šios grupės 
žmonių galvojimą vykdė per 16 
metų šaltasis karas, betgi per 
tą laiką komunistai savo jėgas 
labai padidino, padidino taip 
pat savo teritorijas ir savim 
pasitikėjimą, o tuo tarpu

Vakarą ilgalaikiai debatai 
tarp išlaisvinimo ir contain- 
tainment advokatą nuriedėjo 
iki debatą tarp containment ir 
kapituliacijos.

Šios grupės žmonių galvoji
mas nepajėgė atsispirti sovieti
nei strategijai — siekti savo 
laimėjimų dalim, kąsniais. Šių 
žmonių viltys, kad komunizmas 
savaime pasikeis, t. y. kad ko
munizmas atsisakys savo sieki
mų paimti visą pasaulį, sudūž
ta į faktą,' jog tokis pasiskeiti

paisomas, o nuomonės autorite
tingai skiriamos, ii viršaus.

TRECIOS grupės žmonių 
skaičius ėmė augti labiausiai 
po įvykių Vengrijoje. Jie ver
tina, kad 
komunizmo pavojus yra tiek

kaip atominio karo pavojus.
Jie nepatenkinti containment 

politika. Jie vertina, kad “tai
kinga egzistencija” tėra tik ki
tas šaltojo karo vardas. Jie žiū
ri į šį karą su visu rimtumu 
ir įsitikinimu, kad jis turi bū
ti laimėtas.

Amerikos žmonės — tęsia 
Jessup — visada buvo antiko-

ir daugiau ją jaučia pareigą 
stoti į aiškią poziciją prieš ko
munizmą.

šias nuotaikas parodė Gallu- 
po institutas — esą 81 proc. 
amerikiečią pasiryžę geriau leis
tis į atominį karą negu gyven
ti komunistiniame režime (Pa
našus Gailupo opinijos tyrimas 
Anglijoje rado tik 21 proc. taip 
nusiteikusią). Iš šitokių nuo
taikų kilę ir radikalių dešinių
jų sąjūdžiai, ir isterikai bei 
sukčiai Kąį kas jų sutapdė ko
munizmą su demokratiniu so
cializmu ir net liberalizmu...

Taip apibūdindamas Ameri
kos gyventojų, masės, nuotai
kas komuniąpo bei atominio 
karo atžvilgiu, autorius taria: 
šiandien mffijonai amerikiečią,

KUCHEL-LIFSCOMB rezoliucijai remti komiteto vadovybė posėdžiauja. Ii k. Į d A. DabSys, A. Skirtus, 
L. Valiukas, J. Jodelė, E. Arbas, J. A. Petrauskas, dr. P. Pamataitis, nusigręžę — K. Liaudanskas ir J. 
Kojelis. Nuotr. Daumanto Cibo.

REZOLIUCIJAI REMTI KOMITETO DARBAI
Priimti ateities veiklos pla
nai — Papildyta vadovybė
— Sudarytos pagrindinės ko
misijos

licijos karininkui Tonkich, ne
turėdami prokuroro pritarimo 
išgyvendinti Ryng, išėmė lan
gą su rėmais, numušė užrak
tus ir tokiu būdu įgyvendino 
savo darbininką.

Laikraščio korespondentas L.
josios Vilnios popieriaus fąb- „Masliakov apeliuoja į partiją, 
riko darbininkė, rado, leidėjos -/Kadji patįkrintų,. kodėl tuo me- 
kambario durų užraktas nulauž- tu, kai rajone darbininkam 
tas, lango rėmai išimti. Viduje taip reikalingi butai, butas bu- 
ant savo lovos rado gulintį su vo paskirtas Bovšai, kuris tik 
purvinais batais vyrą. Tingiai savaitė esąs Vilnioje ir kuris

VOKIETIJOJE įJaf
.... ....  _ __ ihp-'

kričfo/14: sudarytA’ Yoje yra ir
viena moteris — E. Scharz- •
haupt — socialiniam reikalam. SPAUDA 
Vietoj Brentano užs. reikalų

nori tiesiog žinoti, ką Amerika 
.. Autoriaus at- 
bus sutrauktas

Los Angeles, Calif. — Ku- 
chel - Lipscomb rezoliucijai 
remti komiteto vadovybė nu
statė gaires ateities veiklai sa
vo posėdyje, įvykusiame 1961 
lapkričio 10, 7 vai. vakare LB 
Centro svetainėje, dalyvaujant 
lietuviams, latviams ir estams.

Veiklos planą posėdžiui pa
tiekė speciali komisija, kuriai 
vadovavo Juozas Kojelis, kiti 
komisijos nariai — Julius Jo
delė, dr. Petras Pamataitis ir 
Edmundas Arbas. Pramatyti visi 
darbai ir žygiai, priimta detali 
veiklos programa.

Posėdžio metu papildyta va
dovybė, paskirtos nuolatinės 
komisijos. Kuchel - Lipscomb 
rezoliucijai remti komiteto lie
tuvių vieneto pirmininku yra 
inž. Julius Jodelė, Los Angeles

miteto kooniinatprius. Leonar- 
das Valiukas savo padėjėju pa-

pasukęs galvą įėjusios link, pra- esąs pabėgęs iš kolchozo, anot ministeriu paskirtas buvęs vi
daus r. min. Schroeder. Bren
tano išrinktas parlamente CDU 

' frakcijos pirmininku.
Parlamente yra 192 krikščio- . 

nių demokratų unijos atstovai, ' 
56 krikščionių socialų unijos, 
67 laisvųjų vokiečių partijos ir 
190 soc. demokratų.

tarė: "Ar tai tu esi Ryng?” ir korespondento, dezertyravęs iš 
darbovietėš.

Apie llįičiaus lemputes ir 
kun. Ylą
J. Minkevičius, “filosofijos 

mokslų kandidatas”, Sov. Litva 
spalio 25 tęsia savo pasakoji- 

( nukelta į 3 psl.)

paskui geraširdiškai pridėjo: 
"Na, susirink savo skurliukus 
ir išsinešdink, dabar aš čia gy
vensiu”.

Mergina kreipėsi į miliciją 
Tą nusiuntė į namų valdybą 
Namų valdytojas Burbulis aiški
no: “Nieko ypatingo neįvyko. 
Vykdomasis komitetas priskyrė, 
šitą kambarį namų valdybai, ir 
mes įkėlėm į jį kiemsargį Bov- 
šą ...”

Išaiškėjo, kad namų valdyto
jas Burbulis, valdybos inžinie
rius Echremov, dalyvaujant mi-

Vedėjas

WKOX, Franringham, Man.

SENIAUSIA N. ANGLIJOJE

JONAS J. ROMANAS, Sr. 
WHIL - 1430 kiL Medford, M; 

Sekmadieniais nuo T1 iki 12 vi

ĮtARIJO PROGRAMOS
NEW YORKE ir BOSTONE

ir tokiy lietuvią, lou*

RADIJO PROGRAMA
Vedėju 

STEP. MINKUS
BtNton. Muk.

Reikia kovoti, bet ir skolą atiduoti
Kaip lietuj gali prisidėti 
prie abgančios^ antikomunisti
nės veiklos Xrnerikos visuo
menėje 

4

Dirvoje lapkričio 15 Julius 
Smetona augančiame antikomu
nistinių organizacijų tinkle su
mini Clevelande įsikūrusią The 
Cleveland Council for Infor
mation on Communism, kuri iš
plėtoja veiklą per televiziją ir 
leidinius; New Rochelle, N. Y., 
reiškiasi America’s Future, Ine.,
kuri rengia paskaitas, veikia 
per radiją, rodo dokumenti
nius antikomunistinius filmus.

“Tas visas judėjimas mums 
_ Ii rodytis lėtas ir nepakan
kamai griežtas. Tačiau čia kaip 
tik ir yra mūsų visų iš ko- šoliūnas rašo apie jaunimui 
munistų užimtų kraštų atvyku
sių Žmonių pareiga ir proga tą 
judėjimą pagreitinti ir pagriež-

Prie tokią stabtelėjimą pri
skyrė ir S. Narkeliūnaitės

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADUO VALANDA

Direktorius
JOKOBAS J. STULAS 

WEVD - 1330 kil. 97,9 mg. FN 
New York, N. Y.

Sežtadienials nuo 5 iki 6 vai. popi 
Rastinė: 1264 Street 

'-Hilisldr -rv
TeL WAverly «-3325

#
BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

LAISVĖS VARPAS
Vedėjas 

P. VISAI MIS 
Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Angomis 1199 kRoėlklą 
FM bang. 105.7 megaciklą 

i*

Estam komitete vadovauja: 
Ame Kalm ir Bernard Nurm- 
sen; latviams — Alfons Reins 
ir Alfons Timsh.

Komiteto koordinatorius L. 
Valiukas ir lietuvių vieneto pir
mininkas J. Jodelė painforma
vo apie ryšius su žymiaisiais 
amerikiečiais ir lietuvių insti
tucijomis. Didelės paramos ko
miteto darbuose yra pažadėju
si Amerikos Lietuvių Tautinė

kvietė Antaną Skiriu, Lietuvių 
Dienų žurnalo leidėją. Paskir
tos šios nuolatinės komisijos: 
planavimo ir strategijos—pirm. 
Juozas Kojelis, nariai Jurgis 
Gliaudą, dr. Petras Pamataitis 
ir Edmundas Arbas; finansų ko- Sąjunga, kuriai vadovauja Vy- 
misija — pirm. dr. P. Pama
taitis, nariai Juozas Ąžuolaitis, 
Vincas Kazlauskas, Longinas 
Lašas, Kostas Liaudanskas ir 
Jonas Motiejūnas. Informacijos 
komisijai vadovauja Jurgis 
Gliaudą ir Juozas Kojelis.

Kuchel - Lipscomb rezoliu
cijai remti komiteto klubų rei- j® ateityje turės pasitarimą su 
kalu rūpinasi Aleksandras Dab- senatorium Tom Kuchel. Su 
šys (3517 Crestmont Avė., Los juo tuo reikalu yra jau susitar- 
Angeles 26, Calif.). Komiteto nenustatyta tiksli
kasininku yra Jurgis A Pet- konferencijos data.
rauskas (3442 Madera Avė., Los Komiteto vadovybė yra dė-

tautas Abraitis. Antanas Ski
lius ir Julius Jodelė šiomis die
nomis lankysis Chicagoje, Bos
tone ir New Yorke. Jie turės 
pasitarimus su lietuvių didžių
jų organizacijų vadovybių na
riais.

Komiteto vadovybė netolimo-

Angeles 39, Calif). Sekretorių- kinga ypač šiems lietuvių laik- 
tui vadovauja: Alke Dotts, Ed- raščiams ir jų redaktoriams už 
mundas Arbas. Visais komiteto teikiamą paramą: Draugui, Dar- 
reikalais rašyti lietuvių vieneto bininkui, Garsui, Dirvai, Vieny- 
pirm. Juliui Jodelei, kurio ad- bei ir Vyties žurnalui (Lietuvos 
resas: 3803 Evans Street, Los vyčių organizacijos organui).

Nauįienos lapkričio 16 at
kreipė dėmesį, kad S. Narke- , 
liūnaitė po savo pranešimų apie 
Lietuvos padėtį turi iš jai duo
damų klausimų išsisukinėti ir 
“į nelabai malonias situacijas 
patekti”. O jos filmas iš Lie
tuvos pagamintas taip, kad kal
ba priešingai, nei kalbama bir
želio 14 deportacijų minėjimuo
se; nei kalba Pavergtos Europos * 
Tautų seimas dėl ekonominio 
išnaudojimo pavergtuose kraš
tuose ir pilietinio persekiojimo.

Jei reikia susidrausmūvti, tai

18*7 OKCHARD ST^ N. Y. C. TeL GR 7-1130

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.

■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

Draugo lapkričio 16 Vytautas

lėtina

skirto laikraščio Ateities skaity
tojus. Esą plinta “prašau man 
Ateities nesiuntinėti” banga. Ir 
dar kita banga: po trijų para
ginimų tebėra penki šimtai 
prenumeratorių neatsilyginę.

(Tokias “bangos” būdingos 
ne tik Ateities skaitytojų tar-

Tas pats laikraštis lapkričio pe. Pirmos bangos pareiškimas, 
17 sustoja prie tų, kurie vyks- kad jie Ateitį esą “peraugę” 
ta į Lietuvą, gamina filmus, tėra iškilminga forma mažiau 
paskui juos rodo parvežę. FiL iškilmingam turiniai: “atleiskit 
mai rodo tik vieną Lietuvos mane nuo dėmesio, kas dedas 
gyvenimo pusę: daugumui žiū- su jaunesne karta, ir leiskite 
rovų jie kelia pasipiktinimą. . jau man grįžti prie lovio ir lo- 
Bet kitiem pakiša ir mintį: o vos idealų”. O dėl "penkių 
atrodo, ir ten gyventi galima, šimtų tylinčiųjų brolijos” ki- 
Dėl tos maišaties, laikraštis ir tas reikalas. Jie tyli daugiausia 
sako: "Mums reikia iš naujo dėl neprierangos. Pakalbėti

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams h* suknelėms. Taip pat 
tukinės, maitytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
Salikai —- Geriausios rOties pigiausiomis kainomis. Specialus pa- 
tarnavimas .paruotiant pakietus j Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus tr Msits patenkinti.

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

TeL AL 4-8319

įsisąmoninti, kad esam dvi ko- apie idealus, kuriuos turi kiti 
vojančtos pusės ... Jei mes pri- vykdyti, lengviau negu smulkią 
pažįstame, kad kiekvienas mū- pareigą pačiam atlikti. Tai pa
sų stabtelėjimas yra priešo lai- reigai palengvinti gal naudinga 
mėjimas, tai tokių stabteiėji- būtų, jei administracijos pra- 
mų paskutiniu metu perdaug ' neštų atskirų miestų organiza- 
atsirado. Ir jie kaskart pavo- rijom sąrašus savo skolininkų, 
jingiau visuomenę ardo. Atėjęs Organizacinis vienetas atliktų 
laikas į tuos negalavimus ir jau gerą darbą, organizacinį ir 
skaudulius rinitai pažiūrėti, iš- auklėjamąjį, jei padėtų savo na- 
eičių paieškoti ir susidrausmin- riam susidrausminti pradžioje 
ti”. ’ ■' - ■ - -

SIUNTINIAMS I LIETUVAI

K & K FABRICS

bent šiuo smulkiu reikalu).



Kiek Sovietų Rusija atėmė iš Saomijos žemių ir tarto
Suomiy kova su rusais dėl savo nepriklausomybes
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SUOMIJA seniai būtų nelais
va, jeigu laisvės kovoje spręs
tų tiktai patrankos. Kai 1917 
Suomija pasiskelbė nuo Rusijos 
atsiskirianti, tai A. F. Kerens- 
kis, tada laikinosios vyriausybės 
pirmininkas,

pagrasino sutvarkysiąs šuo-

Lietuvos išlaisvinimui už- mų, kur nuveda bolševikinis 
trunkant, nereikia nei norėti, kultūrinio bendravimo suprati- 
kad jnūsų kovoje su okupantu mas. Lietuvių patarlė yra tei- 
nesirastų spragų. Tai visiškai singa: su kuo sutapsi, tuo ir 
natūralus reiškinys. Viena, prie
šas pasirūpina, kad rastųsi ne
sutarimo, drumsties ir nusivyli
mo. Antra, kiekvienoje kovoje 
atsiranda Skirtingų nuomonių 
dėl priemonių bei taktikos. Tre
čia, visada atsiranda žmonių, 
linkusių su priešu bendrauti. 
Reikia visa tai turėti galvoje ir 
atitinkamai tvarkytis: nepraras
ti kovos dvasios ir ištvermės. 
Kaip yra šiuo atveju su mumis?

pats patapsi. Nieko čia nepa
deda teisinimasis, kad kitur ne
są jų “žodžiui laisvės”. Bolševi
kai duoda tą “laisvę”, kad pa
imtų visiškai į savo nelaisvę.

Pokario pirmaisiais metais 
mūsų kovos frontas buvo pa
kankamai vieningas. Išsiskyrė 
tiktai aiškūs lietuvių tautos 
priešai — ruso okupanto talki
ninkai komunistai ir jų suklai
dinti senieji Amerikos lietuviai, 
kurie jau anksčiau priklausė 
bolševikinės ideologijos draugi
jom, dalyvavo jų susirinkimuo
se. skaitė ir rėmė komunistinę 
spaudą. Patriotinės lietuvių or
ganizacijos vedė griežtą kovą 
su tais vadinamais “Maskvos 
bernais”. Atvykus naujiem atei
viam, nebuvo nė kalbos, kad 
kas dėtųsi su tom lietuvių ko
munistų draugijom, rašytų jų 
spaudoje, eitų žiūrėti rodomų 
bolševikinių filmų. Priešingai, 
tokie parengimai buvo piketuo
jami. Nestigo supratimo, kur 
yra vilkas avies kailyje.

Spraga ta būtų menka ir ne
verta dėmesio, jei 'jos negilin
tų nauji “tiesos ieškotojai”. 
Esą apie pavergtąją Lietuvą ir 
mūsų priešą! reikalinga kalbėti 
teisingai ir objektyviai. Ne
vengti lankyti Lietuvoje tai, ką 
jisai parodo, ir rodyti kitiem, 
ką jisai leido nufilmuoti. Gir
di, nereikia būkštauti ir to, jei 
ir bus kiek bolševikinės propa
gandos. Geriau esą ir trupinys 
tiesos, negu gabalas melo.

Tame galvojime nesunku pa
stebėti bolševikų zaunijimą: visi 
apie juos tik meluoja, tik šmei
žia, tik purvina. Tai priešo su
gestija, kad sudrumstų blaivų 
galvojimą. Nesakome, kad ne-' 
reikia paisyti tiesos. Jos ir 
paisoma, kada rašoma apie bol
ševikinę piktybę, negerovę ir 
vergiją. Būtų kaip tik nusikal
timas tiesai rodyti tiktai bol
ševikų tariamus laimėjimus, ir 
nepaaiškinti, kokiu būdu ir ko
kiom žmonių aukom jie pasiek
ti.

užuot susitvarkęs su bolševi
kais namie. Laimei dar išnešė 
savo kailį ir šiandien tebegyve
ną.

Suomija 1919 gruodžio 6 pa
siskelbė nepriklausoma ir ligi 
šiandien tokia yra, nors bolše
vikai puolė ir Kerenskio' pa
trankomis, ir savo tankais, ir 
klasta iš vidaus. Paskutinėm gi 
dienom Chruščiovas pasiryžo 
užgrobti tai, kas Stalino buvo 
“pirkta”.

PARDUOTI KRAŠTAI
Stalinas ir Hitleris, ruošda

miesi karui, pirkliavo svetimais 
kraštais. Kremliuje 1939 rugpiū 
čio 23 buvo sulygta:

Suomija, Estija ir Latvija 
tenka Sovietų Rusijai, Lietuva 
— Vokietijai.

Po mėnesio, karui jau prasi
dėjus ir pasidalinus Lenkiją, 
Stalinas jautė dar nepasotintą 
grobiko alkį, tad 1939 rugsėjo 
28 papildomai sutarta: Sovietų 
Rusijai tenka ir Lietuva.

Tą pačią dieną Maskva pri
vertė Estiją įsileisti raudoną
sias bazes. Po savaitės (spalio 
5) tą patį padarė su Latvija ir 
po penkių dienų (spalio 10) su 
Lietuva. Kad savo rankose tu
rėtų visą Lietuvą, Stalinas 1941 
sausio 10 už Suvalkų trikampį 
sumokėjo Hitleriui pusaštunto 
milijono dolerių. Du žudikai 
prekiavo svetimom žemėm ir 
žmonių krauju.

KRUVINA PUSNIS
Suomija, kuri taip pat buvo 

Sovietų Rusijai parduota, rau
donų bazių neįsileido. Bolševi
kai 1939 lapkričio 30 ją puolė 
ginklu. Suomiai karžygiškai gy

Bet jų jėgos buvo ribotos. Ru- sutartis buvo pasirašyta 1947 žinkelių ir žvejybos priemonių, 
sų masei turėjo nusileisti, kad vasario 10. Tačiau tikros tai- 
visi nežūtų. Amerikiečių korės- kos nebuvo, 
pondentas Leland Stpwe, buvęs 
tada Helsinkyje, Suomijos sos
tinėje, matė, kaip

žmonės gatvėse verkė, bet ir 
nebuvo nustoję vilties.

“Kova dar nebaigta!” — vie
nas pasakė. Rusai atplėšė apie 
17,000 kv. km plotą Karelijo
je, Vipurio miestą ir Ladogos 
ežero pakrantę. Vokiečiam puo
lus Sovietų Rusiją 1941 birželio 
22, suomiai prarastas žemes at
siėmė, tačiau neilgam.

Sąjungininkam prispaudus 
vokiečius ir jiem iš Rusijos be
sitraukiant, bolševikai 1944 rug
sėjo 19 puolė suomius antru 
kartu. Ir dabar tų narsių ir ne
kaltų žmonių niekas negynė. 
Sovietų Rusija, atsiėmusi pir
mykštį grobį — Kareliją, išplė
šė dar Petsamo uostą ir kari
nę Porkkalos bazę. Apkrovė 
milžiniška kontribucija. Taikos

POKARIO STEBUKLAS
Karui pasibaigus, suomiai pa

liko kovoje su dideliais sunku
mais, bolševikų įžuliu-spaudimu 
ir klasta.

Rusai pareikalavo “karo 
nuostolius” jiems atlyginti ne. 
pinigais, o gėrybėmis: pramo
nės dirbiniais, mišku, popie
rium. Minėtas amerimetis ko
respondentas pastebi (1959), 
kad
niekada ir jokiai tautai mo
derniškame pasaulyje nebuvo 
užkrauta tokia našta.

Suomiai per 8 metus išmokė
jo 570 milijonų dolerių. Kiek
vienam asmeniui (moterims ir 
vaikams) tai išeina po 143 dol.

Tą plėšikišką sumą išmokė
jo tuo metu, kai atplėštose sri
tyse rusai užėmė 30 proc. elek
tros energijos, 25 proc. popie
riaus gamybos, 20

14 proc. bulvių pasėlio, 11 proc. 
visos pramonės. Ir tai ne viskas!

Tuo pačiu metu reikėjo pri
glausti 430,000 žmonių ištrem
tų iš rusų okupuotas srities. 
Apie 146,000 šeimų neturėjo 
kur galvos priglausti. Jiem ap-

rūpinti prireikė dar 560 mil. 
dolerių.

Vieną bilijoną ir 100 milijo
nų išmokėjo tauta, kurios žmo
nių tėra pusė tiek, kaip New 
Yorke! Tai laikoma pokario ste
buklu pasaulyje. Jei nedaug 
kas apie tai girdėjo, tai Mask
va gerai žinojo ir griežė dan
tį.

(bus daugiau)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
(atkelta iš 2 psD 

apie Lietuvoje įvykdytą

proc. gele-

mus 
kultūrinę revoliuciją, kurią at
nešė ir vėl “Djičiaus lemputės”. 
Jei kapitalizmo gynėjų atstovu 
pristatė A. Maceiną, tai dabar 
kultūros slopintojų, trukdytoju, 
kad kultūra nepasiektų masės, 
pristato ... kun. St. Ylą, kuris 
dabar “stumdosi Amerikos prie
glaudos namuose skirtuose bur
žuaziniam politikam”.

Matyt, kad ir kun. St Ylos 
vardas Lietuvoje tebėra žino
mas ir reikia jį suniekinti.

Koks buvo Uborevičiaus 
kimas — nutylėjo 
Sovetskaja Litva paskelbė

Goreliko, karinių mokslų kan
didato, rašinį apie Jeronimą 
Uborevičių jo 65 metų gimimo 
sukakties proga. Parašė, kad 
Uborevičius gimė 1896 netur
tingo ūkininko šeimoje, 1916 
baigęs pagreitintą kursą artile
rijos mokykloje, buvo pasiųs
tas į frontą kaip baterijos

J.

nėsi
Kovoje, jei norima ji laimė- dideliam žiemos Šaltyje ir

Kultūrinio bendravimo su Lie
tuva vardu tame mūsų vienin
game fronte buvo prakalta sky
lė. Eilė asmenų naiviai supra
to “kultūrinį bendravimą” ir 
pasikabino ant bolševikinės 
propagandos meškerės. Vienas 
antras, iškritę dėl to iš bend
ro kovos fronto, atsirado jau 
komunistinėje spaudoje, ieško
dami tenai vietos savo pažiū
rom. Tai yra vienas iš įrody-

ti, reikia paisyti ne vien tie- pusnyne.
sos, bet ir siekiamo tikslo. Tie- Karžygių krauju paraudo že- * 
sa turi padėti tą tikslą siekti, mė. Bet ir Sovietų Rusija atsi- 
Dėl to ji turi būti perteikia
ma ne vienašališku “kultūriniu 
bendravimu” ar tik gražiais Lie
tuvos vaizdais jausmam padil
ginti, bet turi būti sakoma ir 
rodoma visa tiesa su tvirta ko
vos dvasia, kad neliktų jokios 
spragos mūsų nusistatyme ko
voje ligi galutinės pergalės.

dūrė keblioje padėtyje. Vokie- , 
čiai, valdydami apie 70 milijo
nų žmonių, per 3 savaites par
bloškė Lenkiją su 30 milijonų 
gyventojų. Rusai, turėdami sa
vo valdžioje apie 170 milijonų 
gyventojų, kovėsi 3 mėnesius 
ir neįveikė 3 milijonų suomių!

Suomiai pasirodė per kieti, iMARŠALAS CARL MANNERHEIM, vadovavęs suomių“ karui su rusais.

— Suomijos didžiausias dien
raštis parašė, kad Maskvos rei
kalavimas paleisti parlamentą 
ir rinkti kitą yra kišimasis į 
vidaus reikalus. Amerikos spau
doje komentarų negausu.

— J. Tautos lapkričio 15 
65 balsais ragino Prancūziją £

laiko kalėjime, pripažinti poli
tiniais kaliniais, ne kriminali
niais. Balsuojant Amerika, An
glija susilaikė.

— Sovietų laivyne esą 6-12 
atominių povandeninių laivų. 
Amerika jų turi 23, tarp jų 7 
su Polaris raketom.

— Nixonas ir Rockefelleris 
lapkričio 14 pasisakė už atomi
nių bandymų ore atnaujinimą.

— Saudi Arabija paskelbė 
manifestą, kuriame įspėjo, kad 
komunizmas ir socializmas ne
suderinamas su islamo religija.

vadas. Revoliucijos 1917 metu 
jis įstojo į partiją, 1919 jo va
dovaujama kariuomenė šiaurė
je sumušė Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos kariuomenę ir at
kirto ją nuo bazės Archangels
ke, 1920 jis vadovavo 14 armi
jai Lenkijos fronte, 1922 toli
muosiuose rytuose. Karam pa
sibaigus, Uborevičius dirbo ko
misijose, kurios pertvarkė so
vietų kariuomenę. Jo parašytos 
instrukcijos ir teoriniai raštai 
turėjo didelės reikšmės. 1935 
jam buvo priskirtas “pirmo 
laipsnio komandarmo” titulas ir 
išrinktas kandidatu į partijos 
centro komiteto narius. Infor
macija baigiama pripažinimu, 
kad Uborevičius labai gerbia
mas, kaip “atidavęs savo gyve
nimą partijos ir socializmo sta
tybos reikalui”. Tačiau nutyli
ma, kad Uborevičius, drauge su 
Tuchačevskiu ir kitais sovietų 
kariuomenės aukštaisiais kari
ninkais buvo nužudytas 1936 
didžiuose Stalino įsakytuose va
lymuose.

Melo karalystės informacijos 
apie popiežiaus encikliką 
"Mater et Magistrą"
Kaip komunistai informuoja 

laikraščių skaitytojus apie po
piežiaus Jono XXIII encikliką

iŠ Sovetskaja Litva atsiliepimo. 
Esą. “jeigu Pijaus XII encikli
ka? gųadragesimo anuo mėgino 
pateisinti Mussolinio fašizmą, 
tai Jonas XXffl laimina vadina
mą ‘liaudies kapitalizmą’, kuris 
šiandien yra Amerikos monopo
listų doktrina ... Popiežius lai
mina ‘liaudies kapitalizmą’, ka
dangi to skubiai pareikalavo 
užokeaniniai šeimininkai ... 
Jis reikalauja iš kiekvieno ti
kinčio darbo žmogaus atsisaky
ti nuo kovos už gyvenimo tei
sę, būti pavergėjo draugu, 
pateisinti visus žvėriškumus, 
kuriuos daro kolonizatoriai Azi
joje, Afrikoje ir lotynų Arneri-
koje”... Tuos žodžius parašė

PAULIUS JURKUS

Liepojos žiburiai

— Tai Liepojoje yra ir trau
kinys ir laivai?

— Ten visko pilna. Ir latvių 
pilna.

— Latvių?
— Ir jie žmonės, tik kitaip 

šneka. Beveik kaip mes, bet ki-

vodavo. Dabar niekas iš mūsų 
nebevažiuoja.

— Sako, Liepoja nebe ta. 
Laivų mažai beįplaukia, — at
siduso Antanas ir atsisėdo prie 
krosnies. — Seniau, ak kiti bu-

dė Skuodą, kur, sako, esąs di
delis varpas, o gal suko kitais 
keliais. Vėl svečiavosi smuk
lėse, gerdami arbatą su cukru
mi, šėrė arklius ir patys mie
gojo. Taip aplankę daugybę 
smuklių, tie vyrai, pakvipę lau

Dėdė Antanas tarė kelis žo-

ležinkelio, kuris eina iš Liepo
jos. Ir kokie buvo traukiniai! 
Dideli, apsiputoję, suprakaitavę. 
Kai įlėkdavo į stotį traukinys, 
tai alyvos lašai ritosi per juo

tokis D. Besčastnij, Lietuvoje 
ateizmo propagandos apaštalas, 
kurį pernai Punsko lietuviai iš
vijo. Jis tikrai “nelaimingas” 
žmogus, kaip rodo jo pasirink
ta pavardė, savo apostaziją pa
vertęs tarnyba melui ir neapy
kantai. Tačiau jo žodžiai, kai 
juos skaito laisvojo pasaulio 
žmogus, išblaško bet kokias pa
gundas patikėti ne tik šiais, 
bet ir kitais žodžiais, kuriuos 
skelbia komunistinė spauda.

bar lauke šalta ir dangus toks
švarus! —ginčijausi.

Dėdė Antanas, pasviręs prie 
lango, mirksėjo, lyg nenorėda
mas tikėti, kad ten Liepojos 
žiburiai.

— Mažos dar švieselės, — vo laikai! Aš pats mačiau to-
nusprendė jis. — Gal tik vie- kius laivus kaip mūsų bažnyčia, ko vėjais, pasiekdavo Liepoją, 
nas šviturys užsidegė. Gal koks Tratėdami, pūkšdami įplaukia į tą didįjį miestą, kur sustoda-

uostą. Žuvėdros klykia, puola^ vo laivai iš tolimų kraštų ir
tūpia ant laivo stiebų. Mėlyn- atveždavo net kvepiančių mei- 
kepuriai jūrininkai rūko ir rūnų.
spiaudo, krauna prekes vyrai. Tada užkandę smuklėse, suši-

Jau prasideda pasakojimas, lę stikliuku, važiuodavo prie
Pašokau ant kėdės prie lango, krantinių, kur stovi prekių san- visur. Dėdė Antanas sumirk- 
susirangiau, net kojas prisėdau, dėliai. Ten visokiausių prekių sėjo, patrynė delnais.

Mums taip bežiūrint, pasiro
dė ir didesnė šviesa, ir susiū-

kanklėmis skambindamas. Ėmė 
juoktis išsišiepęs, kad aš ne
suprantu. Patiko senukui net bavo stulpai kaip vakar. Aš 
latviškos dainos posmą užgrie
bė. _

2 __
— Buvau ir aš ten, kada 

nors papasakosiu, — atsakė jis 
ir nuėjo, palinkęs, pasiramš- 
čiuodamas lazda. Už kokių de- 
šimties žingsnių sustojo, ištrau- dą nugarą. Sunkus darbas pa- . 5neko> suklego abu apie žiemą — Taigi, šviečia Liepoja. To- Taip geriau, kai klausaisi. Kar- buvo tiek, kad galėjai laukus

tais būna šiurpu. Kai kojos pa- nudėti. Kokios medžiagos?! Ro- 
keltos, netaip baugu. dos, gulkis ir voliotis, it kve-

Dėdė Antanas ir mama kai- piančiame šiene. Maišai pipi-

-trypiau iš džiaugsmo, plojau del
nais į palangę. Antanas atridu- 

Mama grįžo iš tvartų. Ir su- so, lyg Imtų jam kažko gaila.

kė obuolį ir mane pašaukė.
— Geriau į tuos žiburius ne

žiūrėk, nieko gero ten nėra, — 
padavė man obuolį ir nuėjo.

vežti tiek vagonų. Buvau ieš
mininkas. Su žibintu, vėliavė
le praleisdavau traukinius.

— O mano tėtis ar tarnavo kalnelio pasirodys Liepojos ži- plaukia uostan, kaip traukiniai bejosi apie senus laikus, kaip rų, cinamonų, riešutų, cukraus.

ir pusnis. Apie karves. Paša- Ii ji, o rodos, čia pat, už Er- 
rus. Aš tuo tarpu vis žvilg- vydžių pelkių. Rodos, nueitum 
čiojau pro langą. Gal viršum ir pažiūrėtum, kaip laivai su-

O man obuolys negardus. Net prie geležinkelio? būriai?
širdį skauda: kas toji Liepoja? — Ne. Jis buvo kalvis. Pa- jau ir žvaigždutės pabiro, tebestovi.

Vakaro sambrėškoje, kai ma- lauk, viską papasakosiu. sužvilgo it šerkšnas. Tamsai
ma triūsėsi tvarte, atėjo dėdė 
Antanas ir tuoj paklausė:

— Ir tu matei Liepojos ži- mus. Jie baubdami lyg kokie ga. Viską papasakotų! 
burius?

sudunda. Gal ir mano būdelė

— A ta ta, tai gardumėlis. 
Ir dešrų priveždavo į Liepoją, 
lyg kokių virvių priversdavo 
krautuvėse.* Tokios vokiškos bu
vo. Kietos, medžioklinės. Tada

per mūsų miestelį važiavo pirk- Ir tabako. Statinės silkių. Ne dantis visus turėjom. Koks im
liai iš Rietavo, Plungės. Pa- tokių silkių, kaip dabar perka- 
skendę dideliuose vežimuose, į- me. Ten buvo silkės kaip kul-Mama pirmoji pasitraukė nuo skendę dideliuose vežimuose, į- me. Ten buvo silkės kaip kul-

— 0 laivai, ar jie dideli? pamėlo sniegas. Kad tik pasi- lango ir ėmė kurti ugnį, kais- sūnetę kuokštą šiaudų, dardėjo tuvės. Gardumėlis, Tik uždėk
— Laivai tai didesni už na- rodytų šviesos! Tokia gera pro- ti vakarienę. Dėdė Antanas pa- į Liepoją ir sustodavo pakelės svogūną, išmušk stiklelį deg-

slinko į aslos vidurį ir dairėsi smuklėse nakvoti. Kiti pas sa- tinęs, ir neatsivalgysi. Tokios
O štai! Jau jau sidabruoja kepurės. vo pažįstamus ar gimines pasi- silkės buvo tik anais laikais.galvijai įplaukdavo | uostą.

vo gardumas. Dar alaus užgeri.
— Alaus tai neturiu, bet deg

tinės stiklelį tai gausi, — nu
sijuokė mama ir iš spintos iš
traukė butelį.

— O, tamsta, kaimynėle, deg-
— Taip, iš šito lango, — Garu varomi kaip ir traukiniai, padangė! —' Eiriu. Aplankiau. Pama- šerdavo arkinis. Tada išsitrauk- Tąsyk ir upės, ežerai, jūros bu- tinės į Liepoją užveždavo eže-

parodžiau. — Gal ir šį vakarą Sustodavo prie, kranto, prisiriš- —žiūrėkite, žiūrėkite — su- čiau žiburius ... davo iš maišelių lašinių ir deg- vo didesni. Ir kokios čia da- rais. Statinėm. Kiek nori pirk
pasirodys. davo tokiom virvėm kaip ran- Sukau taip garsiai, lyg būtų — Palauk! Užvalgyrim visi, tinės, tabako žiupsnelį. Valgy- bar mūsų upės? Tik latakėliai ir krauk į vežimus.

Dėdė pasilenkė prie lango kos storumo. Iškrauna prekes, atsitikę kas svarbaus. — žibu- — tarė mama. davo ir gerdavo, ir pasakoda- nuo stogo. Anais laikais, brač, Jau dėdė Antanas išsivilkęs
ir valandėlę žiūrėjo. Paskui Mačiau laivas ir prekes. Dėžių riai! — Palauk, dėde, palauk! — vo istorijas. Nugriuvę kur ant ir toji Varduva gilumo turėjo iš kailinukų, prislinko prie sta-
nuėjo pas krosnį, nusiėmė ke- dėžėm iškrauna. Paskui susi- — Matai, kas jam rūpi, — pridėjau ir aš. suolo ar ant grindų, įsilindę po kelis sieksnius. Dabar nu- lo ir nesiragindamas > išlenkė
purę, pasidėjo lazdą ir atsisė- krauna naujas prekes ir vėl nusijuokė mama. Nejaugi jis išeis ir išsineš į plačius kailinius, jie nusnūs- sausino, nukasė grioviais, ir stikliuką.
do ant suolo. suūbauja, sušvilpia ir kaip ko- — Liepojos žiburiai! — su- gražius pasakojimus apie toli-- davo valandėlę ir prieš saulės vandens nei žvirbliui paritai- — Matai, kaimynėle, degtinė

— Liepojos Žiburiai ... Ma- kie žmonės atsisveikina su uos- kruto Antanas ir priėjo prie mąjį miestą. tekėjimą vėl išdundėdavo. Jie kyti nebeliko. Ir jūras kažkur jau nebe ta. Liepojoje kai
čiau ir aš juos, kai buvau tu. Išplaukia. Jiem geriau, nei lango. _ — Palauk, juk niekur nesku- ir pištalietus turėjo. Didelius pragręžė ir nuleido, tr kaip už- trukteldavome stiklelį, taip ir
toks mažas, kaip ir tu. Ir ten traukiniam. Nereikia geležinių — Kažin, ar ten šviesos? — bi. Pakalbėsim apie Liepoją, ir šaunamus. Tai viri žinojo, ir augs silkės. nukaisdavo krūtinė. Gera deg-
nukeliavau ir išbuvau tris de- bėgių, nereikia iešmininkų. Ga- pastebėjo mama. Seniau dažnai prisimindavome, pirklių niekas nekliudė. Mama įmetė į keptuvę deš- tinėiė buvo. Gera.
šimtis metų. Tarnavau prie ge- Ii plaukti, kur nori. — Šviesos, šviesos! Juk da- kai sustodavo pirkliai ir nak- Jie važiavo į šiaurę. Gal kliu- ros ir ėmė čirftinti. Pakvipo daugis*;



va

Lietuvių politinė informacija ei jos biuras 1919 metais až €

mingiau ir plačiau paskleisti

AMERIKOS VYSKUPŲ LAIŠKAS

je, buvo šios:
1. Savo problemas ir siekius 

turime suderinti ir surišti su 
šio krašto žmonių problemomis

2. Tą darbą atlikti turime pa
vesti pilna to žodžio prasme

VOKIETIJOJE lapkričio 4 poačdžiavo lietuvių organizacijų atstovai. Ii k. f d. kuopų ryšininkas 
inž. J. Augustaitis, dr; P. Karvelis, Vasario 16 gimnazijos direktorius dr. L. Gronis, Maž. Lietuvos 
Taryboj pirm. E. Simonaitis, L. L. K. pirm. V. Sidzikauskas, A. Grinienė, Liet. Raud. Kryžiaus 
pirm. J. Nor-kaitis, Vliko Vykd. Tarybos pirm. J. Glemža, Sielovados direk. Tėv. A. Bernato
nis. Stovi: kuopų vadai — J. Valiūnas, J. Venckus ir J. Matulaitis, Ig. Apyrubis, Krašto Valdy
bos pirm. kun. Br. Liubinas, Balfo įgaliotini* Iz. Rugienius, J. Stankaitis, A. Šukys, J. Kairys.

Lietuviu politines informacijos padėtis. Kaip su savo pro
blemomis prasiskverbti į plačiąsias amęrikieciy mases? — 
Kas turėtą rūpintis lietuvių informacijos reikalu?

vo reikalų propagavimui”, — 
kalbėjo dr. Julius J. Bielskis, 
Lietuvos konsulas, LFB Los An
geles skyriaus viešame susirin
kime, įvykusiame 1961 metų 
lapkričio 11 d., 7 vaL LB Cent
ro salėje, — “turime surasti 
būdų ir priemonių prasiskverb
ti į plačiąją amerikiečių spau
dą, radijo ir televizijos progra
mas”. Anot dr. Bielskio, lietu
viams sėkmingai sekėsi tai at
siekti 1917-1919 metais, kai jis 
vadovavo lietuvių informacijos 
biurui krašto sostinėje — Wa- 
shingtone. Tiesa, kaip dr. J. 
Bielskis pažymėjo, tuo laiku 
žmonės dar neturėję nei radijo 
nei televizijos, bet į amerikie
čių spaudą lietuviams tikrai bu
vo pavykę giliai įsiskverbti.

Lietuvos konsulo dr. J. J. 
Bielskio paskaita buvo, galima 
sakyti, dviejų dalių. Pirmoje 
dalyje dr. J. Bielskis kalbėjo 
bendrai apie informaciją ir jos 
svarbą, gi antroje suminėjo vi
sus būdus, kelius ir priemones, 
lietuvių panaudotas 1917-1919 
metų laikotarpyje.

Pagrindinės dr. J. Bielskio

Ll ET U VOS KONSULUI dr. J. BieMoil ui paskaitą dčkoja Los Angeles 
Liet. Fronto Bičiulių pirm. J. Kojelis. Nuotr. L. Briedžio.

Darbininkui 
paremti aukojo

A Sembrotas, Chicago, m. 
— 9 doL;

Po 5 doL: Varanauskas, Sun- 
nyside, N. J.; kun. V. Martin- 
kus, A. Klasinis, Maspeth, N. Y.

Po 4 dol.: M. Rusienė, Port 
Washington, N. Y., O. Stagniū- 
nas, Richmond Hill, N. Y., E. 
Naudžius, Jamaicą N. Y., K.

Lietuvių Bendruomenės dešimtmetis
Lapkričio 18 sulaukėme 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
dešimtmečio. Per tuos 10 metų 
Bendruomenė išaugo, pasidarė 
visų Amerikos lietuvių didžiau
sia organizacija. Ji auga ir plin
ta toliau. Jos idėjos ir vado
vavimas ryškėja, įtaigos įsiga
li. Drįstame tarti, kad per ant
rą dešimtmetį Bendruomenei 
pavyks laimėti visuotinį pripa
žinimą pakankamą lėšų atra
mą Kaip švęsime šią sukakti, 
kaip jos minėjimą panaudosi
me? ..

Trečiosios Tarybos suvažiavi
mo, įvykusio rugsėjo 2 - 3 New

Skuzinskas, N. Beilmore, N-Y.‘ Yorke, posėdžio protokolo nuo- 
H. Montvila, Brooklyn, N.Y., rašai jau išsiuntinėti suvažia- 
Kun. J. Grabys, Albany, N. Y., vimo dalyviam, apygardom, apy 
A Daihdis, A Pilvelis ir A linkėm. Visa suvažiavimo eiga 
Stanwyck — Hartford, Conn., atsispindi kruopščiai sureda-

Estams išleido apie 60,000 doL 
Rezultatai buvę pasigėrėtini).

3. Mums reikia leidinių (pi
gių ir mažų brošiūrėlių) anglų 
ir kitimus kalbomis, kuriuos 
kiekviena proga galėtumėm į- 
teikti kitataučiams.

4. Informacijos šrityje reikia
eiti kartu su gyvenimu, o ne
naudoti pasenusius būdus ir 
priemones. __

5. Nekreipti dėmesio į pesi
mistus ir darbo trukdytojus, jei 
tie asmenys yra tik eiliniai pi
liečiai. Priešingu atveju, jei 
vienas ar kitas iš pesimistų ar 
trukdytojų užima vadovaujan
čius postus mūsų organizacijo
se, anot dr. J. Bielskio, “reikia 
padaryti operaciją ir juos iš
plauti iš lietuvių kūno”.

Po paskaitos sekė diskusijos. 
Pasisakė dr. P. Raulinaits, dr. 
P. Pamataitis, L Valiukas, inž. 
E. Arbas, J. Puikūnas ir kit. 
Dr. J. Bielskis atsakė į eilę 
klausimų. Kalbėjusiųjų mintis 
galima sutraukti į šiuos punk
tus:

1. Lietuvių politinė informa
cija yra apverktinoje padėtyje.

2. Altas ir kiti Lietuvos lais
vės reikalu besirūpiną veiksniai 
šiam reikalui turėtų skirti visą 
savo dėmesį.

3. JAV lietuvių katalikų dva- 
siškija turėtų įsteigti savo in
formacijos biurą ir informuoti 
visą amerikiečių katalikiškąją 
spaudą apie Lietuvos ir katali
kų kančias komunistų vergijo
je. Panašiai turėtų daryti ir lie
tuviai protestantai.

4. Angliškai leidžiamiem lie
tuvių periodiniam ar neperio
diniam leidiniam reiktų dau
giau skirti dėmesio šių dienų 
Lietuvos bylos reikalams, turėti 
daugiau kovos dvasios, o nera
šyti apie senus ir nereikšmin
gus dalykus. r-

5. Visos *fifetuvių centrinės
organizacijos turėtų turėti ben
drą informacijos biurą, kuriam Asmens moralinis žvilgsnis yra 
vadovautų šios srities specialis- sudarkytas. Tiek tautom, tiek 
tai. * ir asmenim svarbiausias daly-

linti. Mes nelaukiame nė pa
saulio, kuriame visi būtų mo
raliai ir socialiai tobuli. Mūsų 
viltis yra pasaulis, kuriame žmo 
nės, nors ir kaip jie bebūtų 
netobuli, prisiimtų Dievo kara
lystę; pasaulis, kuriame prigim
tosios teisės ir krikščioniškieji 
principai būtų pripažinti kaip 
moralinio sprendimo normos ir 
socialinės tvarkos pagrindas. 
Jei tokia tvarka šiandien pa
saulyje įsigalėtų, nebūtų jokios 
problemos, nors kaip didelis bū
tų reikalas, kuriai nebūtų pro
tingo patenkinamo sprendimo.

Šiuo keliu mes būsime išti
kimi savo krikščioniškajai pa
reigai išlaikydami Dievo mora-

(atkeltai! psL) 
imasi kurti savas moralines ver
tybes, prisiversdami patys nu
spręsti, kas yra gera ir kas 
bloga, teisinga ir klaidinga.

Naujos moralės be moralės 
platintojai:
Iš pozicijų, kurias jie turi mo

kyklose ir universitetuose, lite
ratūroje ir spaudoje, visom mo
dernios informacijos priemo
nėm pagal jų direktyvas pasi
seka įskiepyti jų doktriną di
deliam suklaidintos minties žmo 
nių skaičiui.

Padariniai:
(Informacijos priemonės) mo

derniam pasauliui primetė pra
gaištingą ‘įspūdžio’ kultą, ‘{spū
džio sudarinėtojų’ ir ‘slaptingų 
įtikinėtojų’ reklamos bangose 
modemus žmogus gresia pavirs
ti įspūdžio auka. Ar dalykas 
yra teisingas, mažiau svarbu ne
gu tai, kokį įspūdį jis daro.

ra atmetę moralinių principų 
— tai išplitusi moralinė apati
ja, palietusi visas grupes: pilie
čiai nesirūpina vykdyti savo 
balsavimo teisės; išrinktieji pa
reigūnai interesuojasi tik savo 
“viešuoju įspūdžiu” ir asmeni
ne galia; unijų nariai, darbo 
lyderiai ir pramonininkai savo 
egoistinius interesus pastato 
aukščiau už viešąjį saugumą ir 
bendruomeninę gerovę.

Viltis ateičiai:
Dabar, kada Ameriką yra iš

tikę tiekos nesėkmių ir tiek pa
gundų pulti į desperaciją, visi, 
kurie tiki Dievą, turi specialią 
pareigą išlaikyti savo širdyse ir 
širdyse visų laisvų žmonių tik
rą ir nemirštamą viltį. Mūsų tvarką kaip standartą žmo- 
viltis nėra materialinės gerovės gaus veiksmui. Tik šiuo keliu 

mes išsaugosime religines ir 
moralines tradicijas, kuriose

labiau branginami. Nemaža or
ganizacijų parodo geros valios: 
stengiasi būti naudingos ir stip
rina Bendruomenės pajėgas, kai 
kur net visai įsilieja į Lietu
vių Bendruomenės gretas.

Jaunimo Taryba steigiama L 
B globoje. Geistina, kad tokion 
tarybon įeitų psichologai, pe
dagogai ir jaunimo organizaci
jų atstovai. Panaši rezoliucija 
buvo priimta 1959 suvažiavimo 
Detroite, bet tikslas dar nepa
siektas.

Tarybas narius nutarta skirs
tyti į nuolatines darbo komi
sijas, nes neįmanomos dažnes
nės sesijos. Darbo komisijos stu 
dijuos organizacinius, kultūros, 
švietimo, ekonominius, sociali
nius ir politinius rekalus, tal
kininkaujant pakviečiamiem į- 
vairių sričių specialistam. Komi
sijų sudėtį bei jų darbus de
rins Tarybos prezidiumas.

Pasaulinėje parodoje 1964 
New Yorke norime atstovauti 
lietuvių tautai ir išeivijai įvai
riais būdais: parodomis, dainų 
švente, tautinių šokių progra
ma ir kt. Darbas didžiulis, bet 
lietuvių dvasiai kelti proga pui
ki. Vertėtų svarstymus pradė
ti versti darbais.

Tarybos sesija kreipiasi
JAV lietuvius prašydama: akty
viai remti lietuvių organizaci
jas bei paskirus asmenis, ar
timus mūsų tikslams, ir imtis 
darbo ten, kur jis šiuo metu
daugiausia apleistas; remti Al- doje, kurioje dalyvavo arti 
tą, sukurtą Lietuvos vadavimo 2,000 dailininkų. J. Pautieniaus 
darbui, ir Balfą, skirtą lietuvių “Sodas” balsavimo keliu laimė- 
šalpai bei globai, ir ypatingą jo populiarumo premiją, o Ali _ 
dėmesį kreipti į lietuvių jauni- Illinois Fine Art, Ine. jury ko- pamatyti dail. Juozo Pautie- 

misija suteikė premiją už ori- niaus nueitą meninį kelią.
VLADAS BRAZIULIS ginalia tapybos formą. Pre-

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street .

EVergreen 7-2155

PATARNAUJAME DAUGIAU KAIP 100 METŲ

PER METUS mą.

Susirinkimui vadovavo Juo- kas, kokį įspūdį padarys kitiem, 
zas Kojelis, LFB Los Angeles šios krypties padariniai at- 
skyriaus pirmininkas. —cc. siliepia net ir tiem, kurie nė-

Nuoširdžiai dėkoja

Darbininko Administracija _

HOLY LIGHT

PIRMAD. ir KETVTRTAD.......... 9 v. r. iki 8 p.p.
ANTRAD. Ir PENKTAD. ___  9 v. r. Iki 5 p.p.
•ESTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.; Trečtad. uždaryta.

daugiau (3*

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS 
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS

utopija., nors mes ateityje ma
tome pasaulį, kuriame mokslas 
ir technologija, bus pavartota mūsų kraštas gimė ir be kurių 
skurdui, badui ir ligom paša- mūsų kraštas negali išlikti.

W. Valys, Stratford, Conn., E. 
Satkunienė, Watertown, Conn., 
P. Mulesky, Union City, Conn., 
W. Jasinauąkas, New Canaan, 
Conn., L. Katilius, Homestead, 
Pa., B. Giovannoni, Chicago, Dh 
V. Abramikas, Sauk Village, UI.,
M. Wadkevich, Baltimore, Md., 
Kun. J. Kučingis, Los Angeles, 
Calif., dr. Domas Jasaitis, Tam
pa, Fla., A Shatas, Harrison,
N. J., W. Paulikonis, Elizabeth, 
N. J., S. Vaitkienė, Brockton, 
Mass., A. Valančius, Brighton, 
Mass.

guotame protokole, kurio su
sidarė 20 puslapių labai tirštai 
spausdinto teksto. Atspausdin
ti ir LB įstatai, pakeisti ir pa
pildyti.

Lietuvių Fondo įstatams pa
ruošti komisija savo darbą bai
gia, derindamas! prie Tarybos 
sesijoje priimtų principų suvie
nodinti dviejų fondų veiklą.

JAV lietuvių bendrą organi
zacijų konferenciją numatoma 
netrukus sušaukti. Bus aptaria
mi glaudesni ryšiai bendram 
darbui. Kai kas mano, kad in
dividuali iniciatyva, atsakomybė 
ir savanoriškumas turėtų būti

DaiL J. Pautieniaus paroda Brooldyne
Ateinantį sekmadienį, lapkri

čio 26 Brooklyne, Apreiškimo 
par. salėje, bus pirmutinė čia 
.dailininko Juozo Pautieniaus 
paveikslų paroda. Savo kūrinių

į parodas jis turėjo Los Angeles, 
Chicagoje, Toronte Clėvelande 
ir k. Dalyvavo keliose parodo
se drauge su A. Galdiku, V.K. 
Jonynu ir kt. 1957-59 gavo tris 
premijas; vieną Chikagos paro-

RELIGIOUS CANDLES OP EVERY J3ESCRIPTION

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaicnjojama MĖTŲ KfclVIRČIAIS

Užeikite, rąžykite ar telefonuokite bet koriam* mūsų banko skyriui
THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK 
A MUTUAL BANK

Kuteni Parirosy Office: 
539 EA8TERN PARK*AY

IN BROOKLYN, |C Y.
AM____

nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet

135 BWt»AOWAY at BedfoM

nuo B vį ryto iki 3 v. popiet 
PfniisdisnSsių ““

aio t' V. fytoTM 7 v. vakaro 
r BTBBB 2*«Š7Š

c<Wu OFFICE:
HICKSVILLE ROAD and JERUSALEM AVENUE

Monday to Frtday 10 A. 1£ - 4 P. M.

PYramM 9-6109

mija buvo paskirta už peizažą 
“Kanados žiema".

Brooklyno meno parodoje J. 
Pautienius žada parodyti, ką ji
sai per paskutinį dešimtmetį 
sukūrė. Iš arti 50 aliejinės ta
pybos kūrinių bus 5 portretai, 
4 figūrinės kompozicijos, kiti i ’
peizažai.

J. Pautieniaus paveikslų tu
ri Įsigijęs Karo minėjus Kaune, 
šv. Kazimiero akademija Romo
je, Čiurlionio galerija Chicago- 
je ir kai kurios amerikiečių 
galerijos. Bus, be abejo, įdomu

DARU, J. PAUTIENIAUS parodoto*

. . Brooklyn II, N. Y.

Resid. lUinois 8-7118

FLORIDA
HOLLYWOOI> APARTMENTS AND HOTEL ROOMS

1724 Buchanan Street, Hollywood, Florida 

Juozas ir Ona Yesauskai, savininkai

Tel. WA 3-5317
Graži ir patogi vieta arti Little Flower Church, 

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

I
1

CRANE
SAVINGS AND 

LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Preo.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario I d., 1960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepto mšn. i d.

VALANDOS:
IRO MM



Nemalonūs atgarsiai ir malonūs darbai
Dainų šventės garsai seniai 

jau nuskambėjo, atgarsiai dar 
vis tebesigirdi mūsų spaudoje.

Vienam opozicijos nariui, ku
ris visą tą peklą dėl vadina
mojo “slaptojo komiteto” spau
doje sukėlė, į talką atėjo ir 
“Tėvynės Balsas” iš Rytų Ber
lyno, visą eilę Dainų šventės 
komiteto narių išvadinęs “pi
niginiais patriotais”. Tuo tar
pu Dainų šventės komiteto pir
mininkas prel. Albavičius ir 
komiteto nariai “slaptojo” ko- 

~ miteto veiklą spaudoje įvertino 
kaip troškusio gera Dainų šven- 
tės visuotinam pasisekimui.

Karingas opozicionierius su 
savo pareiškimais spaudoje dar 
vis tebesirodo. Tai vis nauja 
medžiaga komunistinės propa
gandos malūno girnom ... Gai
la, kad jas suka lietuvis pat
riotas.

Kuriam gi tikslui buvo su
kurtas tas “slaptas” komite
tas? Ogi tam, kad pakviestų vy
riausybės žmones iš Washing- 
tono. Tiesa, finalas buvo liūd
nas., Ne tik kad iš Washingto- 
no nesusilaukta vyriausybės at
stovų, bet ir Chicagos- burmist
ras, užuot atėjęs į Dainų šven
tę, išvažiavo meškerioti ...

! Atrodė, kad tie nemalonūs 
atgarsiai iš dalies pakirs Chica
gos lietuvių muzikinį gyvenimą, 
juoba, kad "Aidos" opera prieš 
akis stovi. Bet operos balius, 
įvykęs lapkr. 11 Western Ball- 
room, Chicagoje, parodė ką ki
tą. Publikos gausumu ir nuo
taikos pakilimu pralenkė ligšio
linius operos balius. Kas ėjo 
į šį balių, ėjo ne vien links
mintis ar suknelių pademons
truoti, bet ir finansiškai parem
ti. Pamatėm, kad mūsų opera 
yra visuotinas pasitikėjimas ir 
žmonės remia jų darbus.

Įiš visųrĮ
10 metų pertraukos atnaujinęs 
savo veiklą, tą dieną davė kon
certą Chicagos visuomenei. Cho
re yra 40 dainminkų: jų tarpe 
nemažai antros ir trečios Ame
rikos lietuvių kartos atstovų. 
Choro dirigentas muz. Faustas 
Strolia parinko labai patrioti
nį dainų repertuarą. Į talką pa
sikvietė solistus Prudenciją Bič- 
keinę ir Algirdą Brazį.

Klausytojai, kurie perpildė 
salę, išgirdo netikėtai gražias 
patriotines dainas, jautė lietu
višką šilumą bei nuotaiką ir 
džiugią žinią, kad lietuviškos 
dainos dirvonai yra nemarūs. 
Į juos ateina vis nauji viene
tai, pasiekdami lietuvių gent- 
karčių giliausias šaknis.

Taigi, lietuvių lūpose dainos 
skamba, jaunimas ir vyresnie
ji nori dainuoti ir su daina 
nelaisvės pančius skelbti, tik 
liūdna, kai vyriausio adminis
tracinio vieneto (t. y. Dainų 
šventės komiteto) kai kurių na
rių tarpe nėra to paprasto nuo
širdumo, kuris dega eilinių dai
nininkų širdyse.

Finansininką Joną Pakelį, bu
vusį Pakalnį, klebono kun. N. 
Pakalnio giminaiti, aukštaitį iš 
Utenos, daugelis gerai pažįs
tam dar iš pirmos Dainų šven
tės. Prieš antrąją Dainų šven
tę su juo vėl turėjom nemažai 
reikalų, pas jį valgėm “steikus” 
posėdžiavom, rūpinomės tų 
švenčių finansiniu pasisekimu. 
Dabar, kai Dainų šventė da
vė apie 10,000 dol. gryno pel
no, ir Pakeliui finansiniai rū
pesčiai nukrito nuo pečių.

Jis padarė naują šuoli lietu
viškos kultūros link. Savo mo
derniškoje įstaigoje (Chicago 
Saving and Loan Association)

Labai patriotine buvo Vyčių pastatytą naują salę atidavė lie- 
choro šventė lapkr. 12 Jauni- tuviams dailininkams joje reng- 
mo namuose. Vyčių choras, po ti dailės parodas.

čiurhomo galerijai, kuri, nors 
ne kartą ir pavojingus prie
vartavimus atlaikiusi, stovi ge
rai^ kelyje.

Dėl naujosios meno galerijos

miantis — Pakelio ar Valeškos? 
Jonas Pakelis yra puikus žmo
gus, o kartu ir biznierius. Jis 
nori ir turi visiems būti geras. 
Ar neatsiras įtakų, kurios ga
leriją labai greit galės pakreip
ti iš to kelio, kuriame ji da
bar stovi ir kuriuo pasiryžus 
eiti?

Lietuvių meno galerijai Chica- 
goje! O daiL A. Valeškos įspū
dingai dekoruotą Dainų šven
tės estradą prisimenam visi, ku
rie tą dieną buvome Chicagos 
amfiteatre. VI. Ramojus

ifiur

S
-• ’ ’ 'J

gimnazijoje Kennebunkporte, 
Maine, jau prasidėjo registra
cija 1962-63 mokslo metams. > -f 
Priimami moksleiviai į visas ke
turias klases. Gimnazijoje iš
einamas kolegijoms univer
sitetams paruošiamasis kursas 
su sustiprinta lituanistika. Re
gistracijai ir informacijai ra
šyti: Rev. Father Rector, St. 
Anthony’s High School, Kenne- 
bunkport, Maine.

— Prel. Pr. Juro pagerbimas 
70 metų amžiaus sukakties pro
ga rengiamas Chicagoje gruo
džio 10 Jaunimo namuose.’

— Algi* Vedeckas gavo E 
prekybos administr. magistro 
laipsnį Syracuse, N Y., univer- . ' 
sitete. šiuo metu jis dirba 
Stamford, Conn., ir studijas tę
sia New Yorko universitete.

— Dr.' Eliziejų* Draugelis, 
gyvenąs E pensijos Sao Paulo, 
Brazilijoje, vietos studentam 
ateitininkam paremti paaukojo 
2,000 kruzeirų. Dr. E. Drauge- •. 
lis yra vienas iš pirmųjų Atei
ties žurnalo redaktorių 1911-12 
metais ir ateitininkų organiza
cijos kūrėjų. Medicinos moks
lus yra baigęs Maskvoje 1914.

— Kun. Karoli* Baronas mi
rė lapkričio 7 Erindale, Kana
doje, kur nuo 1952 metų buvo 
seserų karmeličių vedamos prie
glaudos kapelionu. Palaidotas 
lapkričio 10 šv. Augustino ku
nigų seminarijos kapinėse. Vė
lioms buvo gimęs 1883 metais 
Kunigu buvo įšventintas 1919 
Kanadoje. Nuo lietuvių pasku
tiniu laiku buvo visai atitrūkęs.

— Gen. Kazy* Musteikis, 
Chicago, UI., buvęs Lietuvos 
krašto apsaugos ministeris, pas
kutiniame Lietuvos ministerių 
tarybos posėdyje 1940 birže-

AUGA LIETUVIUKAI
Amsterdam, N. Y. šv. Ka

zimiero mokykla šiemet turi 
gausiausią būrį mokinių visoje 
savo virš penkiasdešimt metų 
istorijoje — 178. Lietuvių kal
bos bei pažinimo pamokos yra 
dėstomos visiems mokyklas vai
kučiams kasdien. Tenka pasi
džiaugti mokyklos vadovėmis 
Nukryžiuotojo Jėzaus seselėmis, 
kurios su užsidegimu ir tikru 
auklėtojų gąbumu pristato vos 
atvykusiem į mokyklą mažiem 
vaikučiam jų tėvynę, apie ku
rią jie, galbūt, tik tada pirmą 
kartą išgirsta. Kai tos žinios per 
aštuoneris mokyklos metus vis 
papildomos bei padidinamos, 
tai iš aštunto skyriaus baigu
sio jau galima laukti 'lietuviš
kai nusiteikusio jaunuolio, ku
riam rūpi tautos reikalai. Ma
lonu, kad iš šią mokyklą bai
gusių, dabar lankančių vidu
rinę mokyklą mokinių gražus 
būrelis susiorganizavo į jaunų
jų Lietuvos vyčių kuopą.

šeštadienį, lapkr. 11, ten bu- Kašmėt seselės parengia vai
kučiam lietuvių dienos progra-

LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA Chicagoje. Nuotr. V. Maželio.

LYG KITUR BŪTŲ KITAS
DR. P. MAČIULIS

DIEVAS

vo iškilmingai atidaryta dail. V.
Petravičiau* grafikos darbų pa- mą. Paprastai ši programa jun-

Kristaus Valdovo minėjimą rodą. Kaip spauda skelbia, tos giama kartu su Vasario 16 mi- 
spalio 28 surengė ateitininkės, naujos meno galerijos direkto- 
vadovaujamos Aurelijos Kud- num paskirtas dail. Adolfas Va- 
naitės. Sesuo M. Palmira tarė iešką. Tai žinia, kad pirmoje 
trumpą žodį apie tylųjį Kristų 
Karalių, kuris triukšmingoje die 
noje , laukia tylos, kad galėtų į 
mus prabilti. Savo kalboje pri
siminė A. Maceinos “Didįjį In-

Putnam. Conn.

eilėje galerija galės naudotis 
mūsų iškiliausieji menininkai, 
kurių daugumą jungia Dailės

nėjimu. Tokiu būdu beveik vi
si Amsterdamo lietuviai daly
vauja toje šventėje. Net tre
jos kartos lietuvių ta proga 
kartu pareiškia savo meilę Lie
tuvai. Kęst. B.

kvizitorių”. Po to buvo dekla
macijos, studenčių grupelės spe 
daliai paruoštos giesmės ir 
trumpas vaidinimas — “Lai
kas”. Programėlė baigėsi gies
me “O, Kristau, pasaulio Val
dove”:

BASI IR NUOGI VAIKAI

Dainavos klubas spalio 30 
Annhursto kolegijoje surengė 
pirmąjį seminarą, kurio tiks
las papildyti literatūros kursą, 
dėstomą šioje kolegijoje. L. ši- 
leikytė skaitė referatą apie V. 
Mačernio gyvenimą ir jo kūry-

Ar matei basą, apynuogį vai
kuti Amerikoje? Greičiausia,ne. 
Nebent paplūdimyje, prie van
dens.

Beveik kiekvienam laiške iš 
Lenkijos lietuviai dejuoja, kad 
neturi kuo padoriau aprengti 
vaikučių. O jų turi labai daug. 
Vien lapkričio 16 gautuose laiš
kuose priskaitėme keliasdešimt 
vaikų, kuriuos prašo aprengti. 
Viena šeima mini jų 13, kita 
11, kita 8. Paskambinau S. Nor-

klebonų yra daugiau, bet man 
tikrai kartu dūšioje pagalvojus, 

.kaip kai kurių kongregacijų se
selės, šiuo metu daugumoje bū
damos lietuvių kilmės, apašta
lauja ne lietuvEkai, bet sveti
mai kultūrai.

Gal net padoriau atrodytų, 
kad nebesidangstytų lietuvių 
vardu. Juk ar tokie kunigai 
idealistai, kaip a. a. kun. Kau
pas ir kun. Staniukynas kūrė 
lietuvEkas vienuolių kongrega
cijas ne tam, kad jose išaug
tų lietuvybės auklėtojos ir puo
selėtojos?

Kokia gi nauda iš tokios pa
rapinės mokyklos, kurioje vai
kai pagreitintu tempu anglina- 
mi?

Man tikrai labai gaila per- 
anksti apleidusio pasaulį kan. 
Kazimiero Prapuolenio, kuris 
anais laikaE buvo atskleidęs 
pasauliui lenkų apaštalavimo bū 
dus Lietuvoje. Lenkai tiek bu
vo įtūžę už jo aną knygą, kad 
įkyriai landžiojo Vatikane po 
įstaigas, stengdamiesi tą knygą 
įtraukti į indeksą, tik tai jiem 
nepavyko.

Esu tikras, kad garbusE ka
nauninkas ir čia galėtų at
skleisti, kaip kai kuriose lietu
vių mokyklose mūsų, naujųjų 
ateivių vaikai anglinami. Ne-

kį kleboną Amerikoje, kuris tikiu, kad diocezinė mokyk- 
Kun. L. Jankus savo parapijos vaikus auklėja jų taryba oficialiai draustų vai- 

Balfo Reikalų Vedėja* lietuvEkoje dvasioje, kad tokių £ug pamokyti bent persižegno-

Kartą mūsų spaudoje man 
teko pastebėti vieno mūsų su
sižavėjusio .dailininko (A. Rukš
lelės) straipsnį apie vieną lie
tuvišką parapiją, jos kleboną 
ir tos parapijos mokyklos vai
kučius, kurių skaičiuje buvę ir 
keli kitataučiai, bet jie visi gra
žiai padainavę lietuviškai. Jis, 
pamenu, rąžė, kad tie keli mo- tarpu lietuviškai vaikai nepa- 
kiniai — • kitataučiai, būdami mokomi net persižegnoti?!... 
lietuviškoje mokykloje, mielai 
dalyvaują mokinių chore, išmo
kę taisyklingai tarti lietuviškos 
dainos žodžius.

Skaičiau aną A. Rukšlelės 
straipsnį ir žavėjausi, kaip ir 
jis tąja tikrai lietuviška para
pijos mokykla, ir pamaniau sau, 
kad viskas pareina nuo klebo
no. nuo jo lietuviško susiprati
mo.

Naujiems mokslo metams jau 
veik įpusėjus, taip ir norėtųsi 
paklausti ir mūsų miesto para
pinių mokyklų seseles - vedė
jas, kodėl mūsų lietuviškų pa
rapijų mokyklose lietuvių vai
kai per visus metus negirdi iš 
savo mokytojų - seselių lietu
viško žodžio arba kodėl sek
madieniais po vadinamų moki
nių mišių lietuvių bažnyčiose

visiems vaikams sakomi pamoks 
lėliai tik angliškai, nelaužant 
sau galvos, ar visi vaikai su
pranta angliškai, arba kodėl 
vaikams brukamos angliškai su
dėtos maldų knygutės su spal
votais paveikslėliais, kai tuo

Kalbant konkrečiai, pažįstu 
vieną vaikutį, lankiusį viene
rius metus priešmokyklinį vai
kų darželį ir tos parapijos mo
kyklos pirmąjį skyrių. Vaikutis, 
dvejis metus išbuvęs parapiji
nės mokyklos pastogėje, iš sa
vo mokytojų nėra išgirdęs nė 
žodžio lietuviškai. Su grįžusiu 
iš mokyklos vaiku jau tenka 
“kovoti”, kad bent namie vai
kas kalbėtų lietuviškai Po ke
lintos pastabos vaikas pastato 
akis ir klausia: kodėl nekalbėti 
angliškai, kai seselė per visą 
dieną su mumis kalbasi angliš
kai? Pirmo ir antro skyriaus 
vaikui jau pasidaro daug kas 
nebeaišku: klasėje jam autori
tetas seselė - mokytoja, o na
mie tėveliai sako, kad namie 
kalbėtų lietuviškai.

' Balfo sandėliai beveik tušti, 
o rudens metu prašymai vai
kams (moksleiviams) rūbelių pi
lasi, kaip iš gausybės rago. 
Mieli lietuviai, Balfo rėmėjai, 
atiduokite Balfui apnešiotus, iš
augtus vaikų rūbus, iš mados 
išėjusias sukneles. Jei neturit 
nei vaikų, nei jų rūbų, atsiųs
kit nors penkinę, nes tiek apy
tikriai kaštuoja pašto išlaidos
vieną siuntinį pasiųsti. E ki- Manding, kad ne vien A.

t w tų gavę rūbų, pasiųsim juos rikos bagočiams’, kaip rašė vie- Rakštelė atsitiktinai sutiko to-
bą. Po referato buvo disfcusi- keliūnaitei, kuri ne taip seniai broliams ir sesėms lietuviams. name laiške.

lio 15 reikalavęs ginklu pasi
priešinti sovietiniam dkupan- 

’ tui, įsijungė į Kuchel - Lips- 
comb rezoliucijai remti komi
tetą.

— Elzbieta Paurazienė, Det- 
roit, Mich., Balfo direktorė, Al
to centro komiteto narė, Ame
rikos Lietuvių Moterų Katali
kių S-gos pirmininkė, įsijungė 
į Kuchel - Lipscomb rezoliuci
jai remti komitetą. Komitetui 
pažada visą savo galimą talką.

— Įstojamasis patikrinimas Į 
Peace Corps bus lapkričio 28 
ir 29. Tikslus laikas ir vieta bus 
paskelbta biuletenyje ir viešai 
Ekabinta pašto įstaigose.

— Papuošk savo namu* lie
tu vE k a knyga. Gabijos leidyk
los metiniame Epardavime kny
gų didelE pasirinkimas, kai ku
rios knygos atpigintos 90 proc. 
Sąrašų prašykite adresu: Gabi
ja, 87-85, 95 St., VVoodhaven 
21, N. Y.

jos ir kavutė. Jie taip gražiai dėkoja už at-

* Audra Antanaitytė lapkričio 
7 Putnamo moterų klubui kal
bėjo apie Lietuvą. Lapkričio 9 
ji buvo pakviesta kalbėti ta pa- 

? čia tema Thompsono moterų 
metinėje vakarienėje.

lankėsi Punske.
— Salomėja, ar daug vaikų siųstus padėvėtus rūbus “ame- 

matei, kai lankeisi Punske?
— Labai daug. Kam klausiat? r* "TiPS įg |
— Balfui čia rašo, kad turi H 

labai daug vaikų, nėra kuo jų 
aprengti, vaikai basi. Ar teisy-

ti lietuviškai, ar per mišias 
melstis iŠ lietuviškos maldakny
gės.

MALONŪS DARBININKO 
SKAITYTOJAI

Bendrabučio metiniai "ru
dens” šokiai bus gruodžio 2. 
šokiams gros Petro Pauliuko- 
nio žymios juostos.

bė?
— Teisybė. Jei netikit. £aliu 

parodyti Punske padarytas fil
mas ir fotografijas. Pamatysit

L.Š. labai daug vaikų.

Darbininko adminiitracijoje veikia SPAUDOS KIOSKAS, Čia 
gaunami naujausi lietuviškų knygų leidiniai: lietuvltki kryželiai- 
labai pigiomis kainomis; lietuvitkos plokštelės, maldaknygės bei 
jvairtos devocijonalijos.

Kas nori gerai melstis, įsigyja tik ką išėjusią iŠ spaudos prel. 
P. M. Juro maldaknygę DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, 3-Ciasis 
papildytas naujomis maldomis bei litanijomis leidimas. Maldaknygė 
labai patraukli ir gera dovana visokioms progoms. Kaina >4-00.

Dvi naujai Kleistos knygos už S5.00 — SAULĖ KRYŽIUOSE, 
Leonardo Andriekaus. religinio turinio eilėraščių knyga virš 200 
psl ( paskirai kaštuoja $3.00): ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS, Alės 
Rūtos romanas, kuris vaizduoja senosios Lietuvos gyvenimą (kai
na >4.00). Užsisakant abidvi kartu tik >5.00.

A. Laito ŽODYNAS už putą kainte (vietoj >14J» — tik >7.25 
su persiuntimu). LietuviSkai • angliukas ir angliškai - lietuvMkas. 
Viri 1250 pusi., gražiai jrižtas. Yra tik ribotas skaKius. Naudinga 
dovana visiems ir visada.

Užsakymus stipti:

DARBININKAS
910 WHIcughby Avė, Brooklyn 21, N. Y.

Hartford, Conn.

jos metinės mišios bus Padėkos 
dieną, lapkričio 23, 9 v. švč. 
Trejybės bažnyčioje. Mišios au
kojamos už gyvus ir mirusius 
draugijos narius. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

tės minėjimas rengiamas lapkri
čio 25 švč. Trejybės parapijos 
mokyklos salėje (Capitol ir 
Broad gatvių kampas). Pradžia 
7 v. v. Rengia Lietuvių Ve- 
teranų Sąjungos Ramovės Hart
fordo kyrius. Bus rodomas žur
nalistės Salomėjos Narkeliūnai- 
tės filmas E jos atsilankymo 
okupuotoje Lietuvoje. Filmui 
pasibaigus, linksmoji dalis, gro
jant geram orkestrui. Visa 
Hartfordo ir apylinkės lietuviš
ka visuomenė kviečiama atsi
lankyti į minėjimą

JO* tikriausiai norite, kad 
DARBININKAS Jus lankytų 
1962 metai*. Tad nepamirš
kit* pratęsti prenumeratos.

Kas dar nespėjote atsily
ginti už 1961 motus, padary
kite tai tvojau. Siųsdami pi
niginę perlaidą sutaupysite 
mums laiką ir išlaidas.

Naujiem skaitytojam užsa
kant kaip kalėdinę dovanu 
DARBININKAS nuo užsaky
mo dienos iki 1962 motę ga
lo kainuos tik 6 dol. Viono- 
riems metams naujiems skai
tytojams S dol. Naujai užsi
sakiusioms DARBININKĄ, ad 
ministradja prisius ir 1962 
metų kalendorių.

Rašykite: DARBININKAS,
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1951 metais teko dalyvauti 
New Yorko mieste pamaldose, 
kurių metu kun. J. Jutkevičius 
sakė pamokslą, šalia manęs sė-

"New York Dining at its Best” — 
GILHULY’8 Restaurant and Bar. 
729 8th Ave. iat 46 St.). N. Y .C. 
Estbl. 1893 — Delicious Luncheons 
A Dinners served in homelike at- 
mosphere. Daily and Sunday. Con- 
venient to Coliseum, Theatres and 
St. Patricks Cathedral. Special con- 
sideration to relig. groups; accpm- 
modates 15-60 people. J U 2-9507.

KINGSTON RESTAURANT
Dining in the finest tradition

Two Cocktail Lounges. Uneocelled 
Facilities for Weddings - Banguets 
- Com/nunion Breakfasts. Special 
consideration to Religious Groups.

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

YOUNG LADIES & YOUNG MEN 

19 Years and Over 

ASCENSION AUDITORIUM 
Grand Avė. & Seabury St. 

Elmhurst, L. I.
EVERY SUNDAY NIGHT 

DANCES BEGIN AT 9 P.M.

B a n d Admission $1.00

BROADWAY CENTRAL HOTEL 

in Greenwich Village 
at 673 Bro*dway — N. Y. C.

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

OR 4-6300

STAKE CASINO
33 University PL, tat 9tL St) NYC 
Charcoal Ptt Guided Menue — Free 
3 Hour Parking — Special consi
deration to Religious Groups. Tel. t

•> AL 4-7499

O I O R I O S 
KING COLE RESTAURANT

1527 WiHiams Bridęe Rd. ICorner 
Poplar St.L Bronx. Italian - Ame
rican Restaurant catering to func- 
tions in our completely new Regina 
Room. Special consideration to re
ligious Groups. __ ...... TA 2-9380.

GRIPSHOLM RESTAURANT
Ine.

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

Finest Svvedish Smdrgasbord
Luncheon - CocktaiLs - Dinner

AIR COOLED PL 9-6260

HOTEL MANSFIELO
12 West 44th Street N. Y. C.

Near Times Sq. - U. N. - Radio City 
- St. Patricks Cathedral - Empire 
State Bldg. Newly decorated rooms 
& Suits. Reasonable rates. Special 
consideration to religious and other 
groups. Ext. 5 ............. MU 2-5140.

THE WHITMAN HOTEL
161st & 89th Avė., Jamaica, L.I.

116 Room - Ali Conveniences.- Spe
cial consideration given to Religious 
Groups. Phone for Reservations —

RE 9-5200

HONE HONE RESTAURANT
1731-33 Flatbush Avė., Brooklyn 

(Comer Avenue 'J’)
Out Going Orders - EXOTIC CHI- 
NESE DISHES tastefully created 
by Mr. Chiu (formerly of Trader 
Vic’s). — Special Luncheon from 
85< up............................... OE 8-7371

BRE8LIN HOTEL
29th Street A Broadway 

Near Penn Station 
Transits - Permanents. 450 Rooms; 
Radio - TV Low areekly A monthly 
rates. Special consideration to re
ligious groups. — Tel. MU- 5-9600.

Piktas dvasiškių užkabinėjimas
parapijose. Anot kun. J. Jutke
vičiaus, Jonas Bertašius niekad 
nepriklausęs toms parapijoms, 
kuriose jis vikaravęs. Kartą 
FBI agentas teiravęsis apie J. 
Bertašių, bet kun. J. Jutkevi
čius negalėjęs suteikti apie jį 
jokių žinių, nes jo nepažinęs.

Kokie tie priekaištai, J. Ber
tašiaus metami kun. J. Jutke- 
vičiui? Nekalbąs su lietuviais 
lietuviškai, nepakankamai ak
centuojąs lietuvišką reikalą sa
vo pamoks’ tose, nesulietuvinęs 
savo pavardės, neskiriąs tinka
mo dėmesio lietuviškom orga
nizacijom ir kit. Visi tie prie
kaištai yra be pagrindo, o tik 
noras apjuodinti'lietuvį darbuo
toją. Kokia jo užkabinėjimo ir 
užgauliojimo priežastis, sunku 
pasakyti. Gal jam, Bertašiui, 
nepatinka, kad kun. kleb. Jonas 
Jutkevičius taip sumaniai ir 
energingai kelia ir gina Lietu
vos bylos reikalą?

Man teko sutikti čia gimusį 
ir augusi lietuvį dvasiškį. Tas

BALTIMORES ŽINIOS dvasiškis vedė misijas toje pa-
, rapijoje, kur vikaravo kun. J.

Lietuviu svetainė mini 40 me- Jutkevičius. Anot to dvasiškio, 
tai buvęs pirmas atsitikimas, 
kad čia gimęs ir augęs vikaras 
(kun. J. Jutkevičius) su klebo
nu ir kitais kunigais kalbėtų

mų JAYlietuvIų dvasiškiam, 
atitaisymas

bę neįdėjo. Nemanau, kad būtų 
tikslu tylėti dėl visų tų kun. 
kleb. J. Jutkevičiaus ir kitų dva
siškių užgauliojimų ir užkabinė- 
jimų, atspaustų Vienybėje.

Kas dalyvauja lietuviškame 
gyvenime ar jį seka, gerai ži
no didelius kun.'Jono Jutkevi
čiaus, marijonų ir prel. K. Va- 
sio nuopelnus lietuvių ir Lietu
vos reikalui. Įdomu, kokie yra 
Jono Bertašiaus nuopelnai to
je srityje? Nieko apie jo žygius 
ir darbus nėra tekę girdėti.

Kaip taisyklė, jei nori apie 
kuri nors asmenį ką nors dau-

Prieš keletą mėnesių, kai 
kun. Jftnas JuRnvičius buvo 
paskirtas liet, parapijos AthoL 

^Mass., klebonu, buvau parašęs 
-po neilgą straipsnelį apie šį žy
mų lietuvių dvasiškį Draugui ir 

^Darbininkui. Į mano straipsnį 
‘atsiliepė Jonas Bortašius rug
pjūčio pabaigoje Vienybėje. Ten 

* Jonas Bertašius mėgino nuneig
ti kun. Jono Jutkevičiaus nuo- „ _ ,.
pelnus Lietuvos, bylos reikalui giaujir tiksliau parašyti, turi tą 
'ir šį tikrai garbingą dvasiškį asmenį gerai pažinti ar gauti 
^apjuodinti. Kiek pastebėjau. Jo- 
fnas Bertašius vėliau Vienybėje 
Ckabinėjosi prie lietuvių marijo- 
Jnų ir prel. K. VNio. Buvau pa
prašęs Vienybei atsakymą ir po
rą laiškų jos red. o. a. J. T^s- 
liavai. Jis, žmogus, dėl man ne
žinomų priežasčių, mano atsa
kymo Jonui Bertašiui į Vieny- Vartų ir šv. Kazimiero lietuvių

iš kitų tikslios informacijos. 
Kiek teko patirti, Jonas Bertą
sias nė'kartą nėra sutikęs kun. 
kleb. Jono Jutkevičiaus.. Tiesa, 
jis, bent taip rašo savo straips
nyje. gyvenęs kurį laiką Wor- 
cester,* Mąss., .mieste, kur kun. 
J. Jutkevičius vikaravo Aušros

DARBININKAS 1961 ui, hpkričto 22 <L, ną 79.

HOTELS RESTAURANTS

HOTEL AMERICA
145 W*st 47th Street N. Y. C.

300 Fireproof Rooms. Completely 
renovated. Newly decorated. 21' 
TV — Free radta. Restaurant - Va- 
let - Beauty parior - Barber shop. 
Free parking. Special consideration 
to religious groups. Tel. CO 5-6300.

’’ Sodalietės šv. Alfonso baž- 
. nyčios atnaujinimui paaukojo 
; 200 dol. Prel. L. Mendelis vie- 
*šai iš sakyklos padėkojo už au

ką. Taip pat padėkojo ir kitiem 
. parapiečiam, kurie savo auka 

prisidėjo prie bažnyčios atnau- 
< jinimo.

Drabužių vajus, paskelbtas 
Amerikos vyskupų, mūsų pa- 

' rapijoje prasidėjo lapkričio 13, 
pirmadienį. Drabužiai skiriami 
viso pasaulio vargšams sušelp- 

. ti. Kunigai iš sakyklos ragino 
žmones atnešti tuos drabužius, 
kurių patys nevartoja, bet ku
riuos dar galima nešioti. Pra
eitais metais lietuviai labai gra
žiai parėmė šį drabužių vajų. 
Tikimės, kad ir šiemet prisi
mins pasaulio vargšus.

Šokių vakarą (Sųuare Dance) 
surengė parapijos sodalietės 
lapkričio 18, šeštadienį, šv. Al
fonso salėje. Prisirinko daug 
žmonių. Buvo šokiai, vaišės, lai- 

' mėjimai. Pelnas skiriamas šv. 
. Alfonso bažnyčios atnaujinimui.

Lietuvių posto 154 Amerikos 
legionieriai, jų pagelbininkės 
moterys ir karo motinos lapkri
čio 19 bendrai dalyvavo 8:30 
v. mišiose. Atžygiavo į bažnyčią 
su vėliavomis, lydimi kapelio- 

' no kuh. A. Dranginio, kuris au- 
’ kojo mišias ir pasakė pamoks

ią. Tokiu būdu lietuviai prisi- 
■ dėjo prie Amerikos Legijono 

programos, vadinamos grįžimu 
prie Dievo (Back to God).

Ona Pūdymienė, senos kar- 
! tos lietuvė, paskatiniu laiku 
* sirguliavusi, mirė savo namuo- 
; se lapkričio 14. Gedulingos mi

šios už jos vėlę buvo aukotos 
šv. Petro bažnyčioje lapkričio 
18. Palaidota Loudon Park ka
pinėse. Lako nuliūdę anūkai 
Feliksas ir Povilas Rėkus.

tų sukaktį. Toje gražioje salė
je yra buvę daugybė parengi
mų, iškilmių ir kitokių progra
mų. Lietuviai gali didžiuotis 
šia puošnia sale. Sukakties pro- visą laiką lietuviškai, 
ga gruodžio 2 rengiama iškil
minga vakarienė. Pradžia 7 v.v. 
Vakarienėje dalyvaus iš Wa- 
shingtono J. Kajeckas, geras 
lietuvių bičiulis kongresmanas dėjęs mano bičiulis klausė: “E 
Garmatz ir eilė miesto bei vals
tybės pareigūnų.

Iškilminga novena prie Švč. 
Mergelės Marijos Stebuklingo 
Medalikc, prasidėjusi lapkričio 
13, pasibaigė lapkričio 21. Du 
misijonieriai iš New Yorko sa
kė pamokslus. Vienas jų buvo 
lietuvis — kun. Vincas Galkus 
iš Maspeth, N. Y. Novena buvo 
rengiama pasaulio taikos inten
cija. Dalyvavo labai daug žmo
nių.

AMILIJOG IR EOVARO BAJORŲ 15 metų vedybų sukaktuvėse jų inten
cija buvo pamaldos Tėvų Pranciškonų koplyčioje lapkričio 12. Prie pus
ryčių stalo iš kairės į dešinę; M. Mitchelienė, K. Kašėta, E. Urbelienė, 
Tėvas Leonardas Andriekus, O. F. M., Tėvas P. Baniūnas, Tėvas K. But
kus, O. F. M., sukaktuvininkai A. ir E. Bajorai ir A. Vaitekūnienė. Stovi 
Elena Vaitekūnienė Amelijos motina. Apačioje iš dešinės į kairę: R ši- 
melienė, G. Katilienė, V. Kondrašas, V. Gaigalienė, J. Gaigalas V. Kaz
lauskienė, K. Baurienė, stovi Al. Bauras ir E. Vaitekūnienė. <

RADIJO VALANDĖLĖS
UTHUANIAN’ MELODIES 

DETROIT — WJLB 
1400 banga 

šeštadieniai* 5-5:30 popiet 
Vedėja* Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224

TĖVYNĖS GARSAI
HARTFORD W P O P

1410 klc.
Sekmadlen) — 11-12 vai. dieng 

Vedėja* J. P e t k a i t i * 
•u *.tncoln Street, Hartford, Conn.

BENDRUOMENĖS 
BALSAS

PHILADELPHIA WTEL
NO ..banga

•ettadHntai* —
Vedėja* Apeita* Gaigale*
335 Titan 8L, PhHadelphia 47, Pa.

HOward 7-4176

SOPHIE BARČUS 
RADIJO 6EIMO8 PROGRAMOS 

lietuvių kalba:
. Eaadien 10-11 vai. r.; šeėt. - *ekm. 

8:30-9:30 vai. r.: Lietuviško* vaka-

kurios stovyklos yra šis kuni
gas”. Sunku būtų surasti kitą 
dvasiški, kuris sakytų patrio- 
tiškesnius pamokslus.

Anot kun. J. Jutkevičiaus, 
ir jis ir jo klebonai bei kiti 
kunigai visad skyrę tinkamą dė
mesį visoms lietuvių organiza
cijoms, kurios tik turėjusios ry
šių su jų parapijomis. Niekad 
nesigailėdavę šiltesnių žodžių 
organizacijoms, jei tik jiems iš 
anksto būdavę pranešta, kad 

Jonas Obelinis viena ar kita organizacija ar

vienetas “in corpore” dalyvau
siąs pamaldose.

Tiesa, kun. J. Jutkevičius 
pavardės neatlietuvinęs. Jo tė
vų dokumentuose pavardė bu
vusi “Jutkiewicz” ar pan. Jo 
tėvai, jam esant dar jaunam, 
pavardę pakeitę į “Jutt”. Anot 
kun. klebono Jono, geriau jau 
turėti amerikonišką pavardę, 
negu lenkišką.

Yra žmonių, kurie tik ir ieš
ko priežasčių kabinėtis prie 
dvasiškių ir stengiasi juos juo
dinti. Kiek teko susidaryti vaiz
dą iš Jono Bertašiaus rašinių 
ir laiškų redaktoriams, tas as
muo ir skirtinas prie dvasiškių

užkabinėtojų ir užgauliotojų 
grupės. Amerikiečiai tokius žmo 
nes vadina ekstrimistais, fana
tikais ir pan. Rimtuose ameri
kiečių dienraščiuose, savaitraš
čiuose ar žurnaluose niekad 
neužgauliojami dvasiškiai. Tai 
svetimas dalykas rimto ameri
kiečio galvosenai. Lietuviai, ku
riuose ši blogybė dar tebevy
rauja, turėtų ją išrauti su vi
somis šaknimis.

L. Valiukas

Dėl užkliuvusių siuntinių __
Darbininko redakcija gavo 

informacijų, kad General Par
cel and Travel Co., Ine., ben
drovei paskirtas New Yorko 
miesto prokuroras Franky Rod- 
gers (tel. RE.2-7300) daro žygių, 
kad siuntiniai būtų išsiųsti į 
Sovietų Sąjungą. Yra sudaroma 
šiam reikalui speciali bendrovė, 
į kurią įeina įvairios siuntimo 
bendrovės. Kai perims naujo
ji bendrovė, siuntėjam nerei
kės primokėti už persiuntimą 
į Sovietų Sąjungą.

DREAM BOOKS
CANDLES - INCENSE - OIL8 

RELIGIOUS ARTICLES 
Send 25c 

(Coin or Stamps)
For Number Publieations Write

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

Mt. Vernon, N. Y.

Am I Too Old To Be A Brother? 
40 years is not too old when one en- 
joys an honorable reputation, good 
bealth, and sufficient generosity. To 
live a life of Eucharistic Adoration 
and Apostolate. Send for our Lite- 
rature on the Eucharistic Vocation.

The Blessed Sacrament Father* 
184 East 76 St., New York 21, N.Y.

COUNTRY BOARD

NASSAU—SUFFOLK
Gracious Living for Senior Citizens 

Family Dining - Home Cooking
Spacious grounds—overlooking Bay 
Catholics vielcome; rates $25 wk. 
and Up.................................PO 7-9754

Jerome Hines - Lucia Evangelistą
Opera Stars 

with Alexander Alexay, Pianist

BENEFIT CONCERT
for St. James Hospitai 

Moaque Theater, Newark, N. J.

Saf. December 2nd
8:30 p.m.

Tickets: $6 - $5 - $4 - $3 - $2 
Call Ted Langan Ml 3-1300 Ext-325

Special Group Rates Available 
Available at all Bamberger Stores 
- Theater Ticket Service. MI 3-6331

PHOTOGRAPHS

JAMES GILBERT 

Photographer

Specializing in Weddings and Por- 
trait photography. CalI FO 8-5497 
for appointments. Reasonable rates.

CHIDREN BOARDED

LADY WILL CARE FOR CHILD- 
REN OR INFANTS in her own 
home or will go to their heme. — 
Morris Park vicinity. Catholics 
welcome. Reasonable Prices. Phone

TA 8-395^

DISPLAY

1BEARD

B 
A

Cheetormmn 640* 
ortr Ng*e*

AABWIGCO.

ped-e-flou« Supper Club. Gracious coūn- 
try dining since 1888. Chamiing cocktail 
loungc, Italian American cuislne, compl. 
facilities for weddings. ban<juets. priv. 
parties; dancing weekends. Luncheon 
ll:30-3ptn: dinner from 5:30; Sun. froin
1 pm. 708 Mountain Blvd.. Watchung. 
N.J. Pirections: W. on Rt. 22 to Nortn 
Plainfield. turn right to Watchlung. a- 
round circle follow signs to Warrenville
2 miles. PL 5-0111. BU1 William». Host.

GOLDEN LANTERN

Restaurant A Cocktail Lounge
Delightfųl Early American atmo- 
sphere; Luncheon A Dinners served 
dally. Special consideration given 
to religious groups. 1900 East Ed- 
gar Road (Route 1). Linden, N. J.

W A 5-4030

EDUCATION

GET YOUR HIGH SCHOOL 
DIPLOMĄ “EGUIVALENCY”

Prepare during your spare time. 
For Information phone UL 7-4861 

or ivrite to The Director
Academy of American .Speech 
51 7th Avė., B’klyn 17, N. Y.

FISHERM^N

*t*W*B**!J|
For The Fieherman — 'VIKING 
FISHING FLEET — Gift Ortifi- 
cate In Xmaa wrappinx. Rift cer- 
Ūficat^ valu- $5.00 for $4.00: 
Gift C-rtificat- valu- $30 for $25 
includ-s Block laland F-rry. Call 
or writ-: Capt. Carl Foreberg, 
Montauk Point. 8-2786: or 
415 Montauk. L

Air Conditionea

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.)

Tek RE 4-4428
Vedėjas: Helmut Vollmer |

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. popiet f 
Puikiausia vokiška virtuvė: pietūs-vakarienė 

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės

Adolfo SCHRAGERIO

PONAS SCHRAGERIS ASMENIŠKAI 
IŠSPRENDŽIA FINANSINES PROBLE
MAS, kada jūs jas hirite pirkdami 
naujus baldus.
kurte yra gaunami labai prieinamomis kai
nomis.

DMeMs pasirinkimą* baldų valgomajam 
kambarini, šaitanui — jie yra gaminu labai

žinomų firmų. Taip pat baldai virtuvei, mat-

Kada JO* norit* faiflyti geru* ir puikiu* 
baldu* JO* Juo* gausit* pa* 8CHRAGERJ.

1647 Second Avenue, N. Y. C.
Tu? »ir N gatvė* • Tai. RE 7-2890



buvus

ANTANAS VAITKUS, vMijaa

40% nuolaiooa vokiikiems Blaupunkt ndio bei Stereo HI-FI

Boston Sunday Globė, lap
kričio 19, paminėjo, kad Bosto- < 
no lietuviai, su Gediminu Švei
kausku priešaky, vyksta į Siau-1 
res Amerikos lietuvių pirmeny- ]

BANGA TELEVI8I0N
34-23 FULTON STREET BROOKLYN % N. Y.

NAUM)KITt8 nOGAl
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS 

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all ordera spedal price for WeddingB and Parties 

348 Grand Street, BrooUyn U, N. Y. — TeL Stagg 2-4329

Lietuviškų produktų:
< 
< 
< 
< 
<

vania po laimėjimo pirmose 
rungtynėse prieš Cambridge n 
buvo atžymėta Sunday Globė 
kaip rimtas varžovas pirmai vie

klupo prieš lietuvius, santykiu

»

DUONOS,. SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO
krautuvė

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

t
Perkant didesniais kiekiais pristatoma i namus nemokamai

3^-1 Tiesa, jie at^ko «uo RUOdIAME ves-
kart keturiese, ir taškas Sta- «htvks salžs parengimams 
rinskui atiteko be kovos, tuo ir susmiNKiMAMS — veltui. 
palengvindami lietuvių koman- Adresas: 40 e. 2*th n.yx, n.y. 
dai pakrauti taškų. Aleksis Kli- 
novas sužaidė lygiom su buv. 
Massachusetto meisteriu dr. 
Keilsonu. Merkis ir 16-metis 
Leonavičius pelnijo po tašką, 
tašką dar gavo kaip minėjome 
Starinskas Tik vienam Algiui Gaila. 
Makaičiui teko paragauti pra
laimėjimo. Jis paskubėjo laimė
ti pėstininką, nepasirūpinęs iš 
anksto paruošti atsitraukimą 
tam žirgui, kuris nuglemžę pės
tininką ir įkliuvo su tuo žirgu.

Bostono tarpklubinėse daly
vauja 26 komandos, trijose gru
pėse. Vyriausioj — 6 koman
dos, jų skaičiuje lietuvių ko
manda. A kl. — 14 ir B — 
6 komandos.

Vyriausioj grupėj veda Cam- 
bridge I (pastarųjų 4 metų Bos
tono meisteris) su 2 laimėji
mais, lietuviai (lygios su 
Harvardu ir laimėjimas prieš 
Sylvania), Sylvania ir Cambrid- 
ge H po 1 laimėjimą, Harvar
das Vž ir Boylstono klubas su 
dviem pralaimėjimais.

Į Ctevelandą Š. .Amerikos 
lietuvių pirmenybėms išvyko ke 
turi So. Bostono L. PiL D-jos 
šachmatininkai: Ged. Sveikaus- ta Bostone prieš porą metų dr. 
kas, Kazys Merkis, Algirdas Bruno Kalvąičio ir prof. Kon- 
Leoa^vičius ir Ramūnas Gir- čiaus. Dovana simbolinė, iš

TeL: MU 3-2928 
Savininkas VACYS STEPONIS

nius. Geriausias jaunuolis Algis 
Makaitis dėl stojamųjų egzami
nų į kolegjjąnegalėjo važiuoti.

Lisa Lane,. JAV moterų čem
pionė nekaip laikosi didžiajam 
moterų turnyre Jugoslavijoje. 
Pirmauja Sovietų atstovė Ga- 
pridanšvilli su 9^(iš 11). Mrs 
Gresser iš JAV turi 5 tš., La
ša Lane 4 tš.

Pirmąsias lietuviu šachmatų 
pirmenybes 1946 m. Gross 
Hessepėje, Vokietijoje, laimėjo 
Kazys Skelia su 10:1 tš., Ar
lauskas SVz, Tautvaišas 8. To
liau Žalys, Stonkus, Kazakevi
čius ir kt.

1947 metų Lietuvių p-bes 
Kemptene laimėjo Povilas Taut
vaišas, pakrovęs 13:1 taškų, lat
vis Adamsons 10Paškevi
čius 9, Repečka 8V2, toliau lat
vis Zemitis, Skibniauskas ir 
kt.

Lietuvos Laisvės Avilio per
einamoji dovana š. Amerikos 
lietuvių pirmenybėm yra įsteig-

LAK komandas.
šeštadienį, lapkričio 25, su 

ukrainiečiais maručiai žaidžia 
2 vaL popiet, o jaunučiai 3 
vaL

Sekmadienį, lapkričio 26, jau-

rezervinė su Bavarian SC 12: 
45 vaL ir pirmoji LAK vienuo
likė su Bavarian SC 2:30 vaL 

Pirmoji ir rezervinė žaidžia 
Clancy Field, College Point, 
Long Island. Atletas

Sustabdytas namę pirkimas

Spaudoje buvo skelbta apie 
LB New Yorko apygardos per
kamą namą Woodhavene, N.Y. 
Pranešame, kad minėto namo 
pirkimas laikinai yra sustabdy
tas, nes pardavėjas prašo di- " 
desnės kainos nei pradžioje bu
vo sutarta. Derybos tebevyks
ta. Visuomenė apie sprendimą 
bus painformuota. Jei šis namas 
ir nebūtų nupirktas, apygardos 
valdyba ryžtasi lietuvių namų 
įsigijimo reikalu ir toliau akty
viai darbuotis. " 1

Lietuviu Bendruomenės New 
Yorko Apygardos Valdyba

juodo ąžuolo, gauto iš Lietu
ms, padabinta gintarinėm bite
lėm, atsiųstom iš Palangos. Do
vaną išdrožinėjo prof. Končius. 
Dėl šios dovanos bus rungia
mas! dabar Clevelande.

Bostono jaunųjų šachmati
ninkų pasiuntimui į Clevelan- 
dą aukojo: dr. A. Kapočius, Juo
zas Vembrė ir Bronius Bajer- 
čius po 10 dol., K. M. — 50 
dol. šachmatų klubas taria vi
siems nuoširdų ačiū.

Laiku išsiųskite kalėdinius; siuntinius S
Kalėdiniam sveikinimam bei telė, nesuradusi adresato, bus 

dovanų siuntiniam laiku prista- grąžinama siuntėjui, 
tyti pašto administracija orga
nizuoja specialią tarnybą. Broo- nius sveikįajmus prašoma iš- 
klyno pašto viršininkas pareiš
kė, kad didžiausias šiuo metu 
rūpestis yra kalėdinį paštą pri
statyti prieš gruodžio 25. Jis 
prašo visų jau dabar suplanuo
ti, kam ir kokią pašto siuntą 
numato siųsti. Adresus rašyti 
aiškiai, pilnus vardus, pavardes, 
gatvės pavadinimą ir numerį, 
miesto zoną ir valstybę. Vengti 
miestų pavadinimų sutrumpini
mų. Dovanų siuntiniam naudo
ti stipresnį vyniojamą popieri 
ųi stipresnį įrišimą, {kalėdinių 
dovanų suntnius galima dėti 
sveikinimo korteles ar laiškus, 
bet tada visą siuntinį reikia 
siųsti pirmos klasės paštu. Vi
sas kalėdinių sveikinimų kor-

Į tolimesnes vietoves kalėdi-

siųsti prieš gruodžio 10, į JAV 
prieš gruodžio 15, o į Brodkly- 
ną — bent savaitę prieš Kalė
das.

MASPETH
Maspetho Katalikių Moterų 

S-gos 30 kuopos veikli narė, 
ilgametė raštininkė, Ona Petru
lienė buvo sunkiai susirgusi, 
gulėjo šv. Kliaros ligoninėje, 
kur turėjo operaciją. Dabar jau 
grįžo į savo namus, 56-10 Rem- 
sen PI., Maspeth, N. Y. Ji 
nuoširdžiai dėkoja preL J. Bal- 
kūnui, kun. P. Lekešiui ir kun. 
P. Bulovai už aplankymą ir su
raminimą, visom draugėm už

teles patariama siųsti pirmos maldas ir paaukotas mišias, 
klasės paštu,. lipdant 4 centų Kuopos narės linki Onai Pet- 
pašto ženklą ir užrašant savo rulienei kuo geriausios sveika- 
adresą. Tokia sveikinimo kor- tos. Julija

Poetui

JUOZUI TYSLIAVAI 
mirus, žmonai Valerijai Tysliavienei ir sūnui Juozui 
Tysliavai nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškia

FAUSTAS KIRSA 
A. ir ST. SANTVARAI 
A. ir ANT. GUSTAIČIAI 
M. ir J. KAPOCIAI

Dr. ALFONSUI LORAI

mirus, žmonai Ramutei, sūnui Tomui ir giminėms gilią

užuojautą reiškia

BALYS 8ARKENIS

• Didėti atpiginimai aukščiausiai Jvertintonu Admiral ir Motorola 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

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

kvalifikuoto technike
Darbo valandos: kasdien iki 7 vaL vak.: penktad. iki 9 vai vak

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ŠVENČIŲ PROGA 

Lietuvių Prekybos Bendrove Londone, 
sudarė specialius papigintus vertingus 

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

JONĄ DAUGIRDĄ
337 Union Avė. o Brooktyn 11, N. Y. • TeL EV 7-4948 

Reikalaukite medžiagų pavyzdžių

rr* » rv wir..1. » ■
■ . ' • ■ ' ' <

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės Į

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY <

Tel. VIrginia 6-1800

► 
► 
►

► 
►
► 
►

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

Liquor Store, Ine,

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

PADĖKA
JURGIS J. JOKŪBAITIS,

ROMAN FUNERAL CHAPEL

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

PL 4-1165PL 4-6757

Stasys Valkavifius

Auksas, Sidabras, Deimantai

Didžiausias pasirinkimas 
New Yorke

485 GRANO STREET 
•raoklya 11, N.Y. EV 4-2318

Grįžęs iš ligoninės ir baig
damas gydytis namuose dr. Ka-

atidaryta iki vidurnakčio

VOKIŠKŲ Hi-Fi
GRUNDIG • BLAUPUNKT 
SABA • TELEFUNKEN

322 Union Avė. Brooktyn H, N. Y

Vokiečių meistrų patarnavi
mas. Atidarą nuo 9:30 ryto 
fld T vaL vak. • Mūsų įstai
goje nemokamai gausit trum-

skanėstai
salotos

importuoti
namie

(1

1

TeL: EV 7-2089

šytas mišias tą dieną prieš iš
einant man į ligoninę, Bate
liams už dovanas ir mašinos 
globą, Vincui Blažaičiui už do
vanas ir dažną lankymą ligo
ninėje, Mr. ir Mrs. Greve už 
aplankymą ir dovanas, Kasiule- 
vičtems iš Lawrence, Mass., už 
prisiųstą pasveikinimą ir dova
ną Liogiams, Povilanskienei, 
už dovanas ir atlankymą, Ju
liui Salinsčikui už aplankymą ir 
dovaną. Labai dėkoju visiems, 
kurie mane aplankė ligoninėje.

Nuoširdžiausia padėka pri
klauso prof. dr. V. Kanaukai, 
kuris mane išgelbėjo iš sun
kios ligos, rūpestingai mane pri
tūrėdamas. Mano žmona, duk
ra ir aš nuoširdžiai jam dėko
jame.

1113 Mt» Verno* St 
POpter 5-4110

74 Providence Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus Keturis 
— naujose patalpose —

LAIKRODININKAS

1574 3rU Avenue (88 Street) 
.N. Y. City — AT«9-8809

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 Easž Street, New Britrin, Don. 

TeL: BA 9-2242 — 99836
Aptarnauja NKW BRTTAIN, WATKRBCKY ir HARTFORD, Cotm.

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS CHICAGOJE

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue — Tel. YA 7-1741-2 v 

4330-34 South CaUformd Avė. — Tel LA 3-0440-9852
Ambulance patarnavimas dieną ir naktį

Laidotuvių Direktoriai
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ADVOKATAS

SOL ARNOLDAS VOKETAITIS

Arnoldo Voketaičio koncertas Bostone

City operoj. Taip pat dažnai da-

Joseph Garszva

TeL Vlrgkda 7-4499

8:30 vai. vak.

•DDftBeD®®DDeee©9@®ee©@®@@@®©@@©@@@®®@®@@@®®@®©@®©@®;

Koplyčioe nemokamai vtooee 
mteato dalyte; Teikia ventiliacija

Boston, Mass. Pra- 
popiet. Programoje 
kompozitorių Lully, 
Rossio, Schuberto,

Išnuomojamas gražus, apšil
domas, žema kaina 'atskiras 
kambarys su virtuve ir kitais

WILLIAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

madieniais — nuo 8 vai. ryto 
iki 2 vai. popiet, pirmas aukš
tas kairėje, 77 Wyckoff Avė., 
Brooklyn 37, N. Y.

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

niais valgiais ir gėrimais. Vi
sus kviečia atsilankyti ir malo
nioje nuotaikoje gražiai laiką 
praleisti prvl. lg. Kaimelis.

41 — 40 74th St 

Jackson Heights, N. T.

Tel. NEwton 9-6620

84-14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.
Tel: Hlckory 1-5220

Stephen Bredes, Jr
A D V O K A T A S 

87 Sberidan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J. B. SHALINS 
** Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Tbraat F*rtrw*y Statiou)

NEWARK, N. J.

Blynų balius ir linksmi šo
kiai Švč. Trejybės' parapijoje 
bus ateinantį sekmadienį, lap
kričio 26 parapijos salėje. Pra
džia 4 . vai. vak. Nuo 5:30 vai. patogumais. Geras susisiekimas 
gros Gutauskaitės orkestras iš Canarsie linijos traukiniu ir au- 
Lindeno. šeimininkės pasiren- tobusais. Teirautis kasdien po 
gusios svečius pavaišinti ska- 6 vai. vak., šeštadieniais ir sek-

DARBININKAS

ŽINIOS

„• M., UpkrU3o22(LiM,79.
.11 ■---L-1. ■' ■

Vilko Šių metų sesija šaukia
ma lapkričio 25 Baltų Laisvės 
namuose New Yorke. Posėdžiai 
tęsis dvi dienas. Lapkričio 25 
posėdžiai bus vieši, 
jų pateiks svarbių 
Lietuvos laisvinimo 
Po pranešimų — 
Į šiuos posėdžius ruošiasi at
vykti PLB pirmininkas dr. S. 
Sungaila iš Toronto. Laukiama 
ir daugiau svečių. Lapkričio 26 
posėdžiai bus uždari ir skirti 
Vliko vidaus reikalams. Į sesi
ją atvyksta Vliko Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas J. Glemža 
iš Vokietijos. Vliko atstovų lau
kiama iš įvairių JAV ir Kana
dos vietų.

Kunigy Vienybės, New Yor
ko — New Jersey provincijos, 
susirinkimas bus lapkričio 28 
pas tėvus pranciškonus, 680 
Bushwick Avė. Pradžia 3 vaL 
popiet.

V. Zaveckas, ilgametis Darbi
ninko skaitytojas, šiomis die
nomis persikėlė gyventi į 295 
Shenck Avė., Brooklyn, N. Y. 
Zaveckas yra ilgą laiką buvęs 
lietuvių siuvėjų draugijos pirmi 
ninku.

Angelę Karalienės parapijos 
choro vakare sekmadienį, lap
kričio 26, parapijos salėje pro
gramoje dalyvaus parapijos cho 
ras, vedamas Myk. Liuberskio, 
muzikas Al. Mrozinskas, akto
rius Vitalis Žukauskas ir burti
ninkas — magikas. Po progra
mos šokiams gros geras orkest
ras.

Eilė veikė- 
pranešimų

diskusijos.

Raito vajui New Yorke auko
jo šimtas geradėjų, sudėdami 
tūkstantį dolerių. Aukų bus pra-. 
šoma ir laukiamą visą mėnesį.

Gruodžio 3, ryšium su vaju
mi, Franklin K Lane gim. 
auditorijoje bus Balfo parengi
mas, kuriame programą išpil
dys New Yorko operetės cho
ras, rašytojas Antanas Gustai
tis iš Bostono ir S. Narkeliū- 
naitės filmas, darytas šią vasa
rą Lietuvoje. Bilietų kaina 2.50 
dol., visiems vienoda. Vaikams, 
atvykusioms su tėvais — veltui.

Vajaus komiteto prezidiumas 
posėdžiavo lapkričio 16 ir pa
siskirstė pareigomis, kad paren
gimas šauniai ir sklandžiai pra
eitų. Greitu metu, manoma, su
sirinks spaudos atstovai, kurių 
uždavinys savo raštais labiau 
išryškinti aukos prasmę ir tiks
ią.

New Yorko lietuviai kasmet 
suaukodavo Balfui per 5,000 
dol. Tikimasi, kad ir šiemet ši 
suma bus pasiekta, nes pirmieji 
aukotojai šiemet yra dosnesni, 
nei kitais metais. Jei ir mažiau 
aukoti galintieji atsilieps, vajus 
bus pavykęs.

Kun. L. Jankus

Katalikių Motery Sąjungos 
24 kuopos metinė šventė ruo
šiama gruodžio 3, sekmadienį, 
tokia tvarka: 9 vai. Angelų Ka
ralienės parap. bažnyčioje mi
šios ir bendra komunija. Po 
mišių parapijos salėje kuopos 
narių ir jų viešnių bendri pus
ryčiai, po pusryčių metinis kuo
pos susirinkimas. Visas nares 
maloniai kviečiame dalyvauti.

Juozo ir Onos Ginky krautu
ve, 495 Grand St. Brooklyn,

Laimėjimy vakarą gruodžio N. Y., parūpino naujų meniškų 
3 Angelų Karalienės parapijos atviručių Kalėdų ir Naujųjų Me 
salėje rengia Maldos Apaštala- tų sveikinimams. Taip pat turi 
vimo draugija. Kviečiama kuo didelį pasirinkimą ilgo grojimo

Parapijos mokykla gavo 700 
dol. iŠ prel. Pr. Virmauskio 45 
metų kunigystės minėjimo va
karo, kuriame daugiausia atsi
lankė naujieji ateiviai. Prela
tas yra nudžiugęs ir pajaunė
jęs.

Darbininko kalendoriy 1962 
metams jau galima įsigyti Lith- 
uanįan Furniture Co. — baldų 
krautuvėje, 366 W. Broadway, 
So. Boston, čia galima pirkti 
ir užsisakyti ir Darbininko laik
raštį.

Daug bostoniškiy sekmadie
niais nuvyksta į Kennebunkpor- 
tą aplankyti savo vaikų, besi
mokantį lietuvių pranciškonų 
gimnazijoje, ir džiaugiasi, kad 
bažnyčioje mokinių choras gra
žiai gieda.

Parapijos bazaras bus visą 
sekmadienį, lapkričio 26, nuo 
ankstaus ryto iki vėlaus vakaro.

Kultūros klubo susirinkimas 
bus lapkričio 25, šeštadienį, 
Tarptautinio Instituto namuo
se 7:30 vai. vak. Smuikininkas 
Izidorius Vasyliūnas kalbės apie 
smuiką bei jo kilmę ir. išpil
dys komp. Juliaus Gaidelio so
natą.

Krikštai, šv. Petro parapijos 
bažnyčioje pakrikštyti: spalio 
29 Edvvard Clark ir Katarinos 
Bemat - Clark duktė Kenneth 
vardu. Tėvai gyvena 36 King 
St., Dorchester, Mass., ir Juo
zo Martin ir Stefanijos Wis- 
niewski - Martin sūnus Stepo
no ir Mykolo vardais. Tėvai 
gyvena 8 Brownig Avė., Dor
chester, Mass.

Lapkričio 11 — Broniaus Po- 
šiaus ir Gražinos Žičkaitės - 
Pošius duktė Danos ir Janinos 
vardais. Tėvai gyvena 48 G 
St.

Lapkričio 12 Juozo Lentini 
ir Lorrain Ferrara - Lentini 
duktė Marijos ir Louise var
dais. Tėvai gyvena 30 Orton 
Marotta Way.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Av% prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-RMgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniai* S vai. p.p.

Mtadienial* Iki filmo* pabaiga* 
Trečiadieniai* — 13 v*L dieno* 
Penktadien]. lapkričio 24, iki 
Trečiadienio, lapkričio 29, 1961 

Pirmą kartą Brooklyne linksmas 
vaidinimas — j

“OAS BAO AUF DER TENNE” 
Vaidina: Sonja Zlemann. Paul Klin- 
gr, Rudolf Platte, Herta Staal,

iri Schoenboeck. Nadja Tiller... 
Priedinė filmą:

“Heidemelodie”
Ir naujausia Vokieti jo* savalL apžvalga

86th CASINO THEATRE
210 Eaat 86th St o REgent 4-0257 
New York, N. Y. BU 8-0561

Penktadienj, lapkričio 17, iki 
Ketvirtadienio, iapkr. 30, 1961 

Puiki spalvota filmą
MDAS DREIMAEOERLHAUS” 

Vaidina: J. Matz, K. Boehm. Rudolf 
Schoek, E. Balser. G. Knuth ir kt.

Priedinė filmą:
“Ein Kurzfilm in Farben"

Ir naujausia Votie*.’ jos savait apžvalga 
•W8H9H«tmft8M9H9U9it8n9ltfltttiitraiiaii9ttBii9UtH8it8tl8t^9tl

Antrajam Baltų serijos kon
certui Baltų Sąjungos Bostono 
skyrius yra pakvietęs solistą 
Arnoldą Voketaitį, bass-barito- 
ną. Koncertas bus lapkričio 24 
d., 8:30 vai. vak. Jordan Hali 
namuose.

Apie Arnoldą Voketaitį pla
čiai rašė amerikinė ir lietuvių 
spauda. Jis yra tikras talentas 
su gera mokykla.

Sol. Arnoldas Voketaitis nuo 
1958 iki 1961 yra dainavęs 

_______________________ r r________ New York City Center operoj, 
daugiau dalyvauti. Pradžia 5 lietuviškų plokštelių, tinkamų Philadelphijos Grand operoj, 
v. v. Pelnas skiriamas parapi- švenčių dovanom. Prieš šven- New Orleans operoj, Connec- 
jos naudai Įeinant aukojama tęs Ginkų krautuvė atidara kas=- tieut opera Assoc. ir Colorado
60 et. dien.

Dailininko JUOZO PAUTIENIAUS
KŪRINIŲ PARODA

lapkričio 26 ir gruodžio 2-3
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

Chicagoje Padėkos dienos sa
vaitgalį vyksta Studentų Atei
tininkų Sąjungos valdybų posė
dis ir ateitininkų sendraugių 
konferencija. Iš New Yorko iš
vyksta: studentai Petras Vai
nius, Edmundas Adomaitis, Vi
ta Tallat-Kelpšaitė, sendraugiai: 
Loreta Petrauskaitė, Antanas 
Vainius, Stasys Lūšys, Algis 
Vedeckas.

lyvauja televizijos ir radijo pro
gramose. Ateinantį mėnesį yra 
pakviestas garsios Prelude Re- 
cords bendrovės įdainuoti Dvo
rak© biblijines giesmes.

Savo koncertui Bostone Ar
noldas Voketaitis turi visai nau
ją repertuarą. Išpildys Alekso, 
Dirvonskaitės ir Vanagaičio kū
rinius. Iš pasaulinių kompozito
rių girdėsime Hendelio, Dvora- 
ko, Mozarto, Bonputini, Gouno- 
do kūrinius.

Tikrai puiki proga Bostono 
ir apylinkės lietuviams išgirsti 
retai puikų koncertą.

Kas neturi serijinių bilietų, 
galės įsigyti prie įėjimo. Stu
dentams ir męksleiviams tik 1 
dol.

Baltų Sąjungos Bostono sky
rius kviečia gausiai dalyvauti, 
nes jūsų dalyvavimas ir para
ma duos galimybę ir toliau ruoš 
ti šio lygio koncertus. CM

LIONĖS JUODYTES KONCERTAS
Lionė Juodytė yra jau daly

vavusi įvairių lietuvių kolonijų 
koncertuose. Labiausiai ją lietu
viai pažįsta iš jos dviejų plokš
telių “Songs of Lithuania'’ ir 
“My Lithuanian Memories”.

Lionės mokytojai jau seniai 
ją ragina pasirodyti plačiai 
Amerikos visuomenei ne tik su 
lietuvių liaudies dainelėmis, bet 
ir su garsių kompozitorių kūri
niais. Toks jos koncertas bus 
lapkričio 26, sekmadienį, Jor- 
dan Hali, 
džia 3 vai. 
bus dainos 
Handelio,
Faure, Thomas, Alan Barrody, Dream to Death” solistė pirmą 
J. Rosamondo, Johnsono, Davi
do Guiono, Gruodžio, Kačanaus- 
ko, Šimkaus, Cerienės ir Do- 
nizetti.

Lionė Juodytė gimusi Lietu
voje. Maža būdama liko našlai
tė. Atvažiavo pas brolį į Ka
nadą ir vėliau pas dėdę į New

Yorką. Iš mažens mėgo muziką. 
Lavino savo balsą pas geriau
sius mokytojus. Ir dabar vis to
liau tęsia muzikos mokslą.

šiomis dienomis buvo pa
kviesta ir sutiko dainuoti spal
votame filme “World of Talent’ 
kurį gamina John Hoffmanas. 
Tame filme dalyvaus virš pen
kių šimtų vaidintojų. Lietuvai 
atstovaus Lionė Juodytė.

Lionės Juodytės koncerto 
Bostone atvažiuos pasiklausyti 
svečių iš N. Yorko: John Hoff
manas su savo fotografu ir pub
licistais, komp. Alan Barrody, 
kurio kompoziciją “Through a

kartą dainuos publikai. Akom
panuos garsus Austrijoje gimęs 
pianistas Fritz Kramer, kuris 
yra turėjęs savo koncertus vi
same pasauly. Kadaise jis akom- 
ponavo mūsų lietuvių Metropo
litan operos solistei Annai Kas-

Išstatoma apie 50 kūrinių, kurie parodys dailininko 
nueitą kelią per dešimtį metų. v

Paroda atidaroma lapkričio 26, sekmadienį, 12:15 vai.;
Gruodžio 2-3 atidara nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

<

Visus maloniai kviečia atsilankyti parodos rengėjai —

LB New York© Apygarda

VISI YRA KVIEČIAMI DALYVAUTI

PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO ĮSIKŪRIMO

BROOKLYNE

DEŠIMTMEČIO MINĖJIME

VAKARIENE
su turininga programa bus

Gruodžio 10 d
6 vai.

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
SALEJE, BROOKLYNE

Globoja klebonas ktm. N. Pakalnis

Dalyvaujančių skaičių reikalinga žinoti iš anksto, todėl
bilietus prašome įsigyti iki gruodžio 1 d. Pranciškonų

Išnuomojamas gražus 4 kam
barių butas antrame aukšte, su 
šildymu ir šiltu vandeniu. Ne
brangi nuoma, prie gero Ja- 
maica traukinio susisiekimo. 
Teirautis Tel. VI 8-5218.

Balty Sąjungos Bostono Skyriaus ;
KONCERTAS

Programoje:
solistas ARNOLDAS VOKETAITIS (Bass-b ari tonas) 
akompniatorius Lowrence F a u n t a i n.

1961 lapkričio 24

JORDAN HALL; 290 Huntington Avenue, Boston, Mass.

LIONĖS JUODYTES
pasaulinio masto

koncertas
įvyks

sekmadienį, lapkričio 26
Bilietai $3.30. $2.20, $1.65

Tek EVergreen 7-4335

(ARMAKAU8KA8)

Brotrfdya, N. Y.

SOL L JODYTE su inž. Aleksandru J. Cepliku (k.) ir Jonu J. Ro
manu (d.).

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

LIETUVOS KARIUOMENĖS

ATKŪRIMO MINĖJIMAS
ruošiamas New Yorko Ramovėnų

lapkričio 25, šeštadienį
7 vai. vak.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE

Brooklyn, N. Y. S
• Prelatas J. BALKONAS tars žodi

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

M. P. BALLAS — Directoriu* 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalų Vedėja*

660 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

281 BEDFOBD AVĖ.
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TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
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• Programoje numatyta įdomi meninė dalis:

New Yorko Vyrų oktetas, ved. muz. Al. Mrozinsko;

Tautinių šokių grupė, vadovaujama J. Matulaitienės;
E. Liogys;

Programai

• Programai

vadovaus raš. J. Rūtenis.

pasibaigus, bus šokiai ir veiks bufetas.

Įeinant aukojama.

NOTARY RUBLIO

Patarnavimas dieną Ir nekt|

Nauja moderniška IroplyMa 8sr- 
menima dykai. Aptarnauja Cam- 
Mdge Ir Bostono kolonijas it-


