
1962

your

Af-

ra-

ir

ttaottM. M.).

ir Sovietų atstovai 
betgi sutarė, kad

kontrolė, Amerika 
nuo invazijos gali

P. S. Si Ivanui skirta infor
macija tinka pasiskaityti ir

the above mentioned para- 
graph of that letter.

Sincerely yours, 
Simas Sužiedėlis 
Editor m Chief

ference is made to the De
partment of State.

I would appreciate it very 
much if you weuld kindly in-

cagoje dainininkus. Norėtumėt 
vykti kada, grupe ar pavieniui? 
Finansavimą sutiktų suorgani-

3. VALSTYBĖS DEPARTAMENTO ATSAKYMAS.

kad jokią forma nepritaria Atmaus P. Šalčiaus sumanymui 
ir nepritaria kultūriniam mainam, kiek jie liečia Sovietų oku
puotą Lietuvą

Department of State
Washington 

November 3,

Dear Dr. Suziedelis:
This will acknowledge

letter of Octotar 15, 1962, in 
which you inquire about the 
accuracy of a reference to the 
views of the Department of 
State in a letter attributed to 
Mr. Almus P. Saldus of the

Kinomsi o cmro*
kratai* davė 4 naujus atstovu* 
ėanate! j* dabar turės 48, 
respublikonai 32. - - - -

■ testeri Rūmuose demokratai

Ifleotųp n*bdaij\ demokratai, tu
rės 258, respublikonai 176. ,

Respublikonai laimėjo tris 
gubėrhatorig postus: Pennsyl- 
vamjos, Ohio ir Michigan. Tas 
laimėjimas iškėlė naujus žmo
nes, kurie gali būti respuNL

KAS LAIMĖJO?
Aiškiai: demokratai. Pra- 
laimėjo Mironas ir... J. F. 
Kennedy?

Anot Times, demokratai be-

Esą kai kurie respublikonai

nas. ELEAHOaROOSE- 
VELT mW tapkrltie 7. .

mėgstantiem pasakas apie kul
tūrinius ryšius.

tanų kandidatai į prezidentus 
1964: Rockefelleris, Romney, 
Scrantoh. Respublikonai nete
ko politinėje dirvoje Nixono, 
kuris Kalifornijoje nelaimėjo, 
ir dėl to jo politinė karjera 
laikoma baigta.

Kaip rinkimų duomenys ver- ' 
tinami ir kokia pramatoma 88 
Kongreso veikla?

Baltieji Rūmai paskelbė, kad 
rinkimai buvo laimėjimas pre
zidento programai. Panašios 
minties yra ir Arthur Krocfc 
(NYT), kuris aiškina, kad pa
čioje demokratų partijoje pa
didėjo skaičius tokių, kurie yra 
vyriausybės linijos šalininkai, 
o sumažėjo vidaus opoziciją. 
Kitaip aiškino R. Drummotte 
(NYKT). Pasėk jo, rinkimus lai
mėjo demokratų partija, pralai
mėjo zi respublikonai ir pralai
mėjo prezidentas Kennedy.

Kodėl, sako, prezidentas pra
laimėjo? Prezidentas Kennedy 
siekė, kad į Kongresą butų iš
rinkta daugiau demokratų libe
ralų, kurie paremtų prezidento 
programą. Rinkimai, sako R. 
Drummond, tokių atstovų ne
davė. Naujas Kongresas bus pą- 
našus kaip ir jo pirmatakas. 
Gal net Konservatyvesnis. Tai 
esąš pralaimėjimas prezidentui

sitikiM, tad ji* laimi tada, tad 
laikot! griežtai Amerikos iš

Valst. Departamentas apie tariamus rytais su Lietuva

Kodėl, sako, laimėjo demo-

tai prakiša valdančioji partija. 
Respublikonai nelaimėjo tiek, 
kad jie galėtų kontroliuoti se- 
natą ar Atstovų Rūmus. Krašto 
nuotaikos už demokratus.

Kokia balsuotoje linija?
W. Lippmannas (NYHT) aiš

kiną kad balsavusi visuomenė 
pasisakė he už kairę, ne už 
dešinę, bet už vidurį- Vidurio 
atstovu laiko ir prez. Kennedy. 
Lippmanno aiškinimu, guberna- .
torių vietas laimėjo tie respab- 
likonai, kurie yra “pažangieji” 'ji
—- Rockefelleris, Scranton, ^gįjfe
Romney. Pralaimėjo Nfronas, 
kuris neturi “pažangių žmo- 
nių pasitikėjimo”.

Castro korta 
Mikojanas žaidžia 
nuolaidom iš JAV 

išgauti
Castro korta Mikojanas su

maniai žaidžia, vaizduodamas, 
kad Castro neįsileidžia sveti
mos kontrolės, nei J. Tautų 
nei Raudonojo Kryžiaus. Ame
rika tebetvirtiną kad nuo kon
trolės ji neatsisako ir kol ne
bus leista 
neatsisakys 
mybės.

Amerikos 
lapkričio 7
Amerika galės patikrinti So
vietų laivus, kurie gabens iš 
Kubos raketas. Kokiu būdu 
Amerika jas patikrins, ar Ame
rikos kontrolieriai bus įleisti į 

—Sovietų laivus, ar tik iŠ tolo 
galės pasižiūrėti — nepaskelb
ta. .......

Chruščiovas lapkričio 7 pa
skelbė, kad sovietinių rąketų 
Kuboje buvo 40 ir kad jos jau 
pakeliui namo. Kadangi klausi- ir Nė# Frohtier programai, 
mas jau likviduotas, tai nebus Tokiai nuomonei artimas ir 
reikštiną* riė vfHūhię fconfe- N. Y. Times. Pagal jį, prezi- 
rėncija su prezidentu Konnedy. dento programa bus sunkiau į- 

Ginčas tarp Amerikos ir So- vykdoma. “Kontrolė liks ran- 
vietę eina dar dėl bombonešių, koše konservatyviosios koalici- 
kurię Kuboje yra apie 30. jos, kuri blokavo pažangą”. Pa- 
Amerika reikalauja, kad jie našiai James Reston (NYT): 88 
taip pat būtų iškraustyti. O jų Kongresas neatrodo, kad bus 
skaičius, kaip pastebėjo oro linkęs labiau bendradarbiauti 
žvalgyba, Kuboje net padidė- su Baltaisiais Rūmais, 
jęs. Sovietai dėl to spiriasi.

Sovietų min. pirm, pirmasis kratai ir pralaimėjo respubli- 
pavaduotojas Kosyginas lap- konai? 
kričio 6 gyrė prezidento Ken
nedy vyriausybę dėl nuolaidų prakišo tiek vietą kiek papras- 
Kubos reikalu.

užsienio potifikoj?
W. WhHe (Journal Ameri- ||

can) atkreipė dėmesį, tad už- Į
sienių politikoje Stevensono ir 
Bowles įtaka prezidentui visa
da nebuvo didelė, o po Kubos 
įvykių ji visai sumažėjo. Po 
rinkimų prezidentas pasisuk
siąs į savo partijos "vidurį*’.
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Darbininko redakcija iš Chi- 
cagos ir kitur gavo nuorašus 
rašto, pasirašyto Almaus P. Šal
čiaus, kuris buvo išsiuntinėtas 
eilei lietuvių menininkų. Tuos 
raštus gavusieji teiravosi Dar
bininko nuomonės dėl Almaus 
P. šalčiaus siūlymų.

Almaus P. šalčiaus raštas 
buvo baigiamas pareiškimu, kad 
jo siūlymai esą tam tikra pras-

’ me pritarti Valstybės Departa- kaip atsakymą tiem, kurie bu- 
mento. Tad redakcija manė, vo kreipęsi į redakdją ir kaip 
kad bus tikslinga kreiptis į informaciją lietuvių visuomenei

Paaiškifiimas, ar Valstybes Departamentas pritaria Lai keno pasisiūlymam orga
nizuoti ir finansuoti lietuviu menininkų keliones j Sovietų okupuotą Lietuvą 

2. DARBININKO LAIŠKAS VALSTYBĖS DEPARTAMENTUI

teiraujantis, ar Departamentas pritaria Almaus P. Šalčiaus form me as to Jhe correcta 
siūlomam "užsimojimui1*

Mr. Richard W. Timą 

Officer in Charge of Baltic 
Affairs

Office rf Eastern European 
Affairs

Department of State 
Washington 25, D. C.

Dear Sir:

I have the honor to forward. 
you herewith a translation of 
a letter from Lithuanian lan- 
guage. It is in regard to a so- 
called American Lithuanian 
Foundation, signed by Almus 
P. šalčius and dated Septem- 
ber 3, 1962. Similar letters 
were sent out to many Lithu
anian American artists. You 
will notice that in the finai 
paragraph of that letter re-

Valstybės Departamentą ir pa
tirti jo autentišką nuomonę.

Valstybės Departamentas bu
vo malonus į Darbininko krei
pimąsi atsakyti. Tad skelbiame 
dabar tuos susirašinėjimus,

I. ALMAUS P. ŠALČIAUS RAŠTAS.

kuris buvo išsiuntinėtas eilei lietuvių menininkų ir dėl kurįo 
redakcija buvo prašoma pareikšti nuomonę

A L. F., Ine.
The American Lithuanian

Foundation, Ine.
To Advance Lithuanian Cul- 

ture in America and American 
Culture in Lithuania

Almus P. Šalčius 
Executive Director 
77 Steamboat Rd., 
Great Neck, New York, 
Tel. No. HUnter 7-1582

zuoti šis fondas, dėl honoraro 
ir valiutos pervedimo tektų 
aiškintis vėliau.

Esamomis sąlygomis US 
State Departamentas sutinka šį 
užsimojimą “žinoti” ir privačiai 
mano, kad tai sveikintina 
“goodwill” misija.

Su tikra pagarba:

Almus P. Šalčius

Ponui ................
Rugsėjo 3, 1962

Didžiai Gerbiamasis:
Tyrinėdamas pasaulio lietu

vių kultūrinio ryšio galimybes 
šių metu gegužės — birželio 
mėnesiais laidaausi Lietuvoje/ 
Teko susipažinti su eile kompo
zitorių, jų sąjungos sekretoriu
mi, eile operos dirigentų, so
listų,, teko garbė pasišnekėti ir 
su ris dar gerai atrodančiu Kip
ru Petrausku. Jaunesnieji py
ko, kad neturėjau atsivežęs Jū
sų muzikos, įdainuotų plokšte
lių iš Jūsų pastatymų.

Tėvynės lietuvių, kaip man 
asmeniškai atrodo, nuoširdus 
domėjimasis Amerikos lietuvių 
kultūrine veikla, bei jų noras 
palaikyti su mumis galimai pla
tesnius ryšius, paskatino par
važiavus konkretizuoti kultūri
nio ryšio planus apie kuriuos 
bene šešti metai ginčijamės.

Šiuo metu “The American 
Lithuanian Foundation” ne pel
no, kultūrinė institucija yra į- 
teisinama pagal šio krašto ir 
valstijos tradicijas bei įstaty
mus. Kartu su advokatu ruošia
mas statutas, prisistatoma vy
riausybės kultūrinio veikimo į- 
staigoms, mezgami ryšiai su 
amerikiečių kultūros fondais.

Išsikovojau Vilniuje, kad dar 
ateinantį sezoną Vilniun at
kviestų bent penkis pranašes
nius Amerikos lietuvių meni
ninkus, kurie “neoficialiai” pa
sirodytų Vilniaus, Kauno sce
noje koncertų menėse. Klau
siau apie galimybes jiems ta 
pačia proga apsilankyti Rygoje 
ir Taline. Eventualiai Lenin-

m*"

American - Lithuanian Foun
dation, Ine.

The statement that you 
ųuote from the letter in ques- 
tion would appear to be based 
on a misunderstanding. The 
Department of State has been 
informed by Mr. Šalčius of his 
proposals for promoting certain 
cultural visits to Soviet - oc
cupied Lithuania, būt it has 
not expressed in any form its 
approval of such proposals. On 
the contrary. Mr. Šalčius was 
informed that the Department 
does not recognize the forcible 
incorporation of the Baltic 
States by the Soviet Union 
and, accordingly, would not 
favor cultural exchanges spe- 
cifically applying to 'Soviet - 
occupied Lithuania. He was in
formed that there is no legal 
barrier to travel by American 
citizens to Soviet - occupied 
Lithuania on a tourist basis 
although travel by American 
cultural groups to that area 
is generally not encouraged by 
the Department. He was also 
told that any such travel to 
Soviet - occupied lithuania 
would not be considered as a 
basis for an exchange and the 
Department would not be pre- 
pared to facilitate any retum 
visits.

Sincerely yours,
Richard W. Tims 
Officer in Charge 
Czechoslovak and Baltic 
fairs

— Mrs. Eleanor Roosevolt, 
32 prezidento žmona, lapkričio 
7 mirė, sulaukusi 78 metų am

žiaus.
— J. Tautos lapkričio 5 81 

balsu pasisakė už atominių ban
dymų sustabdymą nuo sausio 
1. Pažymėtina, kad rezoliucijo
je yra įtraukta ir kontrolė.

KĄ IVANAS GIRDĖJO JAM KALBANT APIE KUBĄ
Amerikos

triukšmą kada apsaugos sek- mui. O iŠ tikrųjų jis norėjo pri- 
retoriaus pavaduotojas pareiš
kė, kad žinias apie Kubos įvy
kius vyriausybė kontroliuos,

ir kad nebus įleisti į blokados 
laivus ar lėktuvus privatiniai 

grade ir Maskvoje, bet šitai jau korespondentai. Tokio triukš- 
išeina iš šios institucijos vei
kimo ribų. Tikėjausi, kad su- ’ 
spėsiu suorganizuoti išvyką dar 
sezono pradžioje. Susitrukdžius, 
teks derinta. Vilniečiai sakė, 
prisitaikintų prie mūsų žinoda
mi kitokias mūsų menininkų 
darbo sąlygas.

šiuo metu koncentruojuosi 
į Jus ir Jūsų ansamblio Chi-

— Amerikos unijų sąjunga 
AFLCIO gresia suskilti. Jos vi
cepirmininkas Reutheris nori iš
vesti savo automobilių unijas 
iš sąjungos.

spauda sukėlė rinė grėsmė Amerikos saugu- Sovietų vyriausybė pareika
lavo, kad Amerikos agresoriai 
duotų apyskaitą Saugumo Ta
ryboje. Jos atstovas Valerian 
A Zorin išdėjo imperialistų 
machinacijas, o Adlai Stevenso- 
nas negalėjo nieku pasiteisin
ti dėl Amerikos agresijos prieš 
Kubą.

Amerikos agresoriai ėmėsi 
provokacijos veiksmų prieš Ku
bą, pasiuntė lėktuvus šnipinėti 
viršum jos teritorijos, pažeis
dami jos suverenumą. Ameri
kos jūrų piratai sulaikė Libano 
laivą ieškodami ginklų. Bet jie Sovietų Sąjungą Už tai prezi- 
rado tik taikingas gėrybes. dentas pasižadėjo, kad nepuls

mo nekyla Sovietuose, kur in
formacija yra suvalstybinta 
taip, kaip ir kiekvieno pilie
čio nuomonė. Valdžia pateikia 
informaciją, ką Ivanas turi ži
noti apie Kubos įvykius. Nows- 
wook žurnalas pagal Pravdos

jas, siuntinėjo šnipus viršum 
Kubos, stumdamas pasaulį į 
atominį karą. Tūkstančiai gink- j t_________ ________
luotos kariuomenės buvo su- Laikoma tai pralaimėjimu So- 
telkta į Floridą tik per kelias vietam. Amerika nuo baisavi- 
valandas nuo Kubos krantų. mo susilaikė.
Ir Wall Streetas paleido karo Jungtinės Tautos lapkričio 
isteriką dėl Kubos grėsmės. Bu- g nutarė taikyti ūkines sank

cijas Pietų Afrikai dėl jos 
sinės politikos. Prieš tokią 
zoliuciją balsavo Amerika 
jos sąjungininkai.

— Indijos min. pirm. Nohru 
lapkričio 7 paskelbė, kad Me- 
non iš vyriausybės visai atleis
tas. Menon betgi pasilieka par
lamento nariu. Atleisti savo ne
perskiriamą per 40 metų drau
gą Nehru buvo priverstas sa
vo partijos.

— Saudi Arabija nutraukė 
diplomatinius santykius su J.

vo aišku, kad Amerikos agre
soriai rengiasi užpulti didvy
rišką Kubą

Sovietų vyriausybė, vadovau
damasi Lenino taikingas koeg- 
zistendjos politika, padarė nau
jų žygių pasauliui išgelbėti nuo 
katastrofos. Laiške gospodinui 
Kennedy taikos gelbėtojas 
Chruščiovas pasisiūlė atitrauk
ti, J. T. priežiūroje, tuos gink
lus, kuriuos prezidentas laikė 
ofenzyviniais, ir grąžinti juos į

versti kubiečius, kad jie pasuk
tų laikrodį atgal į kapitalisti
nio išnaudojimo dienas ir izo
liuotus! nuo Sovietų Sąjungos.

Sovietų Sąjunga, žinoma, pa
siuntė Laisvės Salai ginklų, bet 
tai buvo tik gynimosi ginklai 
nuo invazijos, kurią planavo 
Pentagonas ir ČIA. Net ameri
kiečiai netikėjo fantastine is
torija, kad Sovietų vyriausybė 
aprūpino Kubą atomam skir
tom ilgos distancijos raketom...

Sovietų Sąjunga dekliaraci-
informadjas taip atvaizdavo I- ja iškilmingai įspėjo J.V., kad 
vanui pateiktas žinias apie Ku- tuojau baigtų blokadą Milijo- 
bą. — nai taiką mylinčių žmonių vi

same pasauly pakelė griežtą 
protesto balsą, smelkdami Ame 
rikos “atomaniakus” ....

Eiliniai amerikiečiai buvo pa- • stabdyti tolimesnes ginklų siun- 
sipiktinę ir aliarmuoti. JAV 
būvi beveik panikoje ir dauge
lis žmonių buvo įsitikinę, kad 
bet kurį rytą bus pažadinti šū
vių iš Karibų pusės.

nelegalią karinę blokadą apie 
mažąją didvyrišką Kubą ir pa
stūmėjo pasaulį į atominio ka
ro pavojų. Jis mėgino pateisin
ti atvirą agresiją juokingu pa
siaiškinimu, kad Kuba yra ka-

bombardavo Saudi Arabijos kai- gom (Ir dabar respublikonai 
Sis kilnus Sovietų vyriausy- mus. Konfliktas eina dėl Ye- priklauso prie prezidento “kri- 

sumetimais bės pasiūlymas buvo karštai men, kuriame Egiptas remia zės kabineto’' — McNamara

Padėtis įsitempė, kai emeri- Kubos, 
kiečiai padidino provokacijas. 
Taikos . išlaikymo i 
premjeras Nikita S. Chruščio- sveikinamas viso pasaulio. Pla- revoliucinę valdžią, o Saudi respublikonas, Dillonas respub- 
vas priėmė J. T. siūlymą su- * neta buvo išgelbėta vėl nuo Arabija karaliaus valdžią. likonaą o ir Kubos reikalam

tas į Kubą, jei J. V. atšauks 
blokadą. Bet prezidentas Ken
nedy sutiko tik kalbėtis, o blo
kadą paliko.

Washingtonas tęsė provokaci-

atominio karo. įtampa atsileido. 
O J. V. patyrė tokiu būdu sa
vo moralinį ir politinį pralai
mėjimą. Sovietų politikos iš
mintis ir tvirtumas davė dide
lę pergalę taikai.
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NEW YORKO lietuviai lapkričio 4 piketavo prie Jungtinių Tautų reikalaudami ir Lietuvoje išvalyti Ru
sijos bolševikų bazes. Nuotr. V. Maželio.

SPAUDA

KAIP KLAIDINAMI SKAITYTOJAI

tada iš jų darydamas iš- 
Pora tokių pavyzdžių, 

turinys liečia Darbinin-

TEREIKIA VIENO - KAD GERIEJI NIEKO NEDARYTŲ
Ar buvo teisingas Tėvas Cro- 
nin, S. S., ar J. Edgar Hoo
ver? Ar padėti teisingiau 
vertina akademikai 
to darbininkai? Kur 
tis, kad komunistu 
tiek daug laimi?

ar uos- 
priežas- 

mažuma

Tiesos, kurios buvo ginčija
mos ir dėl to sudrumstos, lai
ko perspektyvoje nusistoja. 
Reikia tik naujo Įvykio, kuria
me kaip veidrodyje jos atsi
spindėtų visu aiškumu ir įtiki
namumu.

Buvo įkaitęs, antai, 1961 gin
čas dėl komunistų partijos 
reikšmės Amerikoje.
GINČO VIENOJE PUSĖJE, 

kuri mažino Amerikos ko
munistų rolę, atsistojo įtakin
gas šen. Fulbright, užsienių 
komisijos pirmininkas.'! Už jo 
stovėjo mažiau žymių ir visai' 
nežymių liberalų armija. Bend
ram frontui padidinti reikėjo 
dar žinomo vardo žmogaus, ku
ris angažuotų anai idėjai kata
likus. Tai buvo Tėvas John F. 
Cronin, S. S. Pritardamas idė
jom. kurias memorandume bu
vo skelbęs šen. Fulbrightas, 
Tėvas Cronin savo knygelėje 
“Communism Threat to Free- 
dom" sudarinėjo opiniją, kad

“Čia komunistų partija silp
na ... Ji kovoja dėl savo pa
čios egzistencijos ... Su 1960 
ji nusmuko iki žemiausio ly
gio savo narių skaičium, pini
gais ir įtaka Amerikos opinijai 
bei politikai... Atsitiktinis ko
munistas gaus pakvietimą kal
bėti studentų grupei ... Jei jie 
susiras šimtinę asmenų Į sa-

vo propagandinius mitingus, tai 
bus jau labai gerai ... Su 1962 
pradžia JAV komunistų parti
ja drastiškai susilpo. Ji prara
do narių tūkstančiais, ir ne
paprastai sunku jai verbuoti 
naujų narių”.

Taigi Cronino minčių išva
da: jokia kova čia su komunis
tais neturi prasmės ir nereika
linga.

Cronino mintys buvo karto
jamos Amerikos spaudoje. Jos 
buvo paverstos viešąja opinija.

Tai ėjo jau po to, kai 1960 
gruodžio 6 Maskvoje kompar
tijų suvažiavimas buvo nutaręs 
imtis akcijos antikomunistam ir 
antikomunistiniam 
diskredituoti.

Natūralu, kad laikraštis sie
kia skaitytoją informuoti ir 
orientuoti, t y. pateikti jam 
faktus ir padėti juos įvertinti. 
Nėra natūralu, kada laikraštis 
siekia skaitytoją klaidinti, pa
teikdamas jam iškraipytus fak
tus ir 
vadas, 
kurių 
ką.

Painioja Darbininką su Dir
va
Vienybė spalio 19 informa

vo: “Darbininko redakcija (ir 
J. Cicėnas) poetus, matyti, ver
tina ne pagal jų poeziją, bet 
kaip kitą kolegą pavadina. Mie
želaitis todėl ne poetas, kad 
Brazdžionį šuniu išvadinęs”.

Tokia informacija Vienybė 
klaidino savo skaitytojus, nes 
Darbininko redakcija nė puse 
žodžio nevertino Mieželaičio 
nei “pagal jo poeziją” nei pa
gal jo šunį. Darbininkas spa
lio 5, gretindamas Dirvos ir 
„Vienybės pasisakymus tuo pa
čiu “kultūrinio bendradarbiavi
mo klausimu”, citavo iš Dirvos 
St. Žymanto pasisakymą apie 
Mieželaitį (kuris prilygino Braz- 
džiohį šuniui). Bet Darbininko 
redakcija nevertino nei Mieže
laičio nei Žymanto, o tik at
kreipė dėmesį, kad Vienybėje 
S. Narkeliūnaitė netiksliai in
formavo apie kai kurių mūsų

perduota: “viena iš 
piliečio prerogatyvų 
kritikuoti viešuosius 
reikalus. Tai reiš-

sąjūdžiam

PUSĖJE
kovo mėn.

GINČO ANTROJE 
veltui tais metais 
J. Edgar Hoover, FBI direkto
rius, senate liudijo, kiek komu
nistai yra insifiltravę spaudo
je, televizijoje, scenoje, ekra
ne, universitetuose, netgi baž
nyčiose.

Veltui jis ir šiemet spalio 9 
Las Vegas Amerikos Legijono 
konvencijoje kalbėjo priešingai 
nei Croninas:

“Komunistų partija dabar 
yra JV mažesnė, bet tai kietas 
branduolys — grupė fanatiškai 
veikianti kaip masyvi ir Įtaigin- 
ga propagandinė mašina ... 
Komunizmo pavojus negali bū
ti vertinamas pagal narių skai
čiaus sumažėjimą šiame kraš
te ... Jų didžiausias taikinys 
šiuo metu yra jaunimas. Turi
me tik pažvelgti Į begėdiškas 
riaušes San Francisco 1960, 
kur jaunimas, sukurstytas ir

PRIEŠ SIŲSDAMI

DOVANŲ SIUNTINIUS I SSSR
PER KURIA NORS FIRMĄ,

PASIKLAUSKITE PATYS SAVĘS
APIE SEKANČIUS DALYKUS:

Ar firma yra patikima?
Ar yra tai Įrodžiusi?
Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 
reikiamus dokumentus?
Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes?
Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?
Ar ji yra oficialiai patvirtinta?
Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus

klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet 
kurj

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
SKYRIŲ

716 WALNUT ST. • PHILADELPHIA 6.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

WAInut 5-3455

3206 Eastern Avenue 
BALTIMORE 24. MD. 
Dl 2-2374

48',2E. 7th Street 
NEW YORK 3. N. Y.
GRameriy 3-1785

NEVVARK 2. N. J.
263 Market St.
MArket 3-1968

3216 Sunset Blvd. 
LOS ANGELES, Calif. 
NO 5-9887

6460 Michigan Avenue 
DETROIT 10, MICH. 
TAshmoo 5-7560

390 W. Broadway
S. BOSTON 27. MASS.
ANdrevv 8-8764

4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32. ILL. 
FRontier 6-6399

683 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21. N. Y. 
BAker 5-5923

346 Thirfl Avė. 
PITTSBURG 22, PA. 
GRant 1-3712

1313 Addtson Rd. Cor 
Superior Avė. <£• 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
U Ta h 1-0807

730 Liberty St.
TRENTON, N. J.
LY 9-9163

943 Elizabeth Avė. 
ELIZABETH, N. J. 
EL 4-7608

Greit atgabenkite savo siuntinius PAS MUS. ir mes greit 
IŠSIŲSIME JUOS!

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų jstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy
kite?skambinki te daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

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

vadovaujamas komunistų, veikė 
kaip chuliganų gauja prieš J. 
V. Kongreso komitetą. Turime 
pažvelgti, kaip jie organizavo 
Amerikos jaunimą Helsinkio 
festivaliui pereitą vasarą. Turi
me pažvelgti Į partijos pro
gramą, su kuria komunistų pa
reigūnai pasirodė tarp studen- ■ poetų jos minimą ėjimą susi

tikti su Mieželaičiu. Dabar Vie
nybė netikslią informaciją tę
sia, Dirvos žodžius priskirda
ma Darbininkui.

tų Kalifornijos ar New Yor- 
ko universitetuose. Viename 
tik universitete susirinko 12, 
000 minia pasiklausyti partijos 
gen. sekretoriaus buvusio nu
teistojo Gus Hali, kuris sten
gėsi jiem atvaizduoti, kad kom
partija tai lojali organizacija 
be ryšių ir paramos iš Mask
vos. Jų programos pasisekimą 
gūlima matuoti partijos parei
gūnų entuziazmu, kad iki šių 
metų galo jiem pasiseks su- 
verbuoti 1000 jaunimo”!

Hooverio išvada: “Švelnus el
gesys su komunizmo grėsme 
gali priartinti tautai katastro
fą“.

Tai buvo dviejų pusių pa
reiškimai. Pirmojo., kalbėjo 
Croninas — teoretikas, komu
nizmą pažinęs iš knygų, ant
roj pusėj — Hooveris — prak
tikas, komunizmą pažinęs iš 
darbų.

Kokis skirtingas buvo jų pri
ėmimas spaudoje, kuri sudari
nėja opiniją. Antrasis tebuvo 
suminėtas ar ir visai nutylė
tas. Atrodė, laimėjo opinijoje 
teoretiko 
ko.
KATROJ 
sos davė 
blokada, 
skelbtą blokadą parėmė ir kas 
jai pasipriešino? Daugiausia de
monstracijų ir piketų prieš blo
kadą rodė universitetų studen
tai, vienam Harvardo profeso
riui paskelbus atsišaukimą de
monstruoti. Tai neatsitiktinis 
reiškinys. Ir gegužės mėnesį 

(nukeltais psl.)

nuomonė, ne prakti-

PUSĖJ TIESA, švie- 
naujas Įvykis—Kubos 
Kas prezidento pa-

Painioja Frankfurterį su Dar
bininku
Naujienose Mūsų žingsnių 

skyriuje, kuris leidžiamas San
taros ir Šviesos, rugsėjo 29 bu
vo skundžiamasi, kad kažkas 
savo pažiūras suabsoliutina ir 
verčia jom tikėti kitus; kad 
“neturim teisės šitokį dieviš
ką savų pažiūrų suabsoliutini
mą net ir kritikuoti, matyti iš 
redakcinių apžvalgininkų pasi
sakymų apie kritikuoti išdrįsu-

skaitytoją klaidino keliais at
žvilgiais. Viena, anas žodis 
‘kvailai’ buvo ne Darbininko, 
bet buvusio vyriausio teismo 
teisėjo Felix Frankfurterio 
kaip Darbininke buvo aiškiai 
pažymėta. Antra, F. Frankfur- 
teris tą žodį vartojo ne kokiam 
kritikui suniekinti, bet neribo
tai žodžio laisvei Amerikoje pa
žymėti, kaip Darbininke ir buvo 
jo mintis 
Amerikos 
yra teisė 
žmones ir
kia ne tik informuotą ir atsa
kingą kritiką, bet taip pat tei
sę kalbėti kvailai ir be nuosai
kumo’’. Jei Naujienų autorius 
Frankfurterio žodžius prisitaiko 
sau ar savo draugam kritikam 
kaip vertinimą, tai jau jo, bet 
ne Frankfurterio ir ne Darbi
ninko dalykas. Trečia, jeigu 
Naujienų autorius, pasirašęs N., 
kalba apie “dievišką savo pa
žiūrų suabsoliutinimą” ir tai 
priskiria Draugui ar Darbinin
kui, tai supainioja adresus: vi
sa istorija dėl kongreso, dėl jo 
paskaitininkų ir kilo tada, kai 
N. pažiūrų šalininkai suabso
liutino savo pažiūras dėl A. 
Škėmos rašytojo kūrybos, o tą, 
kuris turėjo kitokias pažiūras 
ir jas pareiškė, pasmerkė ir 
siekė per Margutį, Dirvą, Nau
jienas diskriminuoti iš viešojo 
bendruomenės gyvenimo.

Suprantamas pažiūrų ir nuo
monių skirtumas. Suprantamas 
noras ne tik jas laisvai pa
reikšti, bet ir noras jas įteig
ti kitiem, 
kratinėje 
čiau nėra 
priemonė
korektiškas perteikimas. Tatai 
iškyla aikštėn ir virsta ilgai
niui nepasitikėjimu tam, kuris 
tokią priemonę vartoja,
nuostolis visom pusėm, nes ap
karsta bendri santykiai. O ge
rais asmeninio pasitilfejimo san
tykiais remiasi tarpusavio “kul
tūrinis bendradarbiavimas”.

Tai natūralu demo- 
bendruomenėje. Ta- 
natūrali tam reikalui 
faktų netikslus, ne-

Tai

sius: Drauge sakoma, kad kri
tikui neapykanta ‘aptemdo pro
tą’, o Darbininke tiesiog tvir
tinama, kad jis kalba ‘kvailai’

Šios informacijos autorius

DISPLAY

CASA FESTA
GLORIA TODINO'S

Famed for the finest Italian Cuisine 
JA 3-3438

146-06 Hillside Avė. Jamaica, L. I. 
(near Sutphin Blvd.)DISPLAY

Nicholas Chiarelli & Son. Gifts for 
Xmas. Importers: wholesale. retail. 
Fine religious Italian imports, gold 
chalices for memorialš, relig. sta- 
tues, rosaries, Nativity sets. Phone 
and Mail orders special attention. 
29 Jerome Avė. (near Drew St.), 
Brooklyn, N. Y. — Tel. AP 7-2990.

JOSEPH TORRES
23 years of experience. Modern and 
Antiąue Repairing - Restoring. Fur- 
niture remodeled, French Polishing, 
Waxing, Tables, Alcohol. Heat and 
Waterproofed. Antigues Bought & 
Sold.
848 Scarsdale Avė., Scarsdale, N.Y.

JOE BARRANCA
BAIL BONDS

Call JA 2-5579 
24 HRS. SERVICE

44 Smith Street, Brooklyn, N. Y.

ALL WELL 
PLUMBING SUPPLIES, Ine.

Used sinks, radiators, boilers, tubs, 
gas rangės — everything and any- 
thing in the Plumbing line instal- 
lation included. — Call H Y 8-0220. 
Special consideration for religious 
groups. 180 Blake Avė. B’klyn, NY

M. Bruckheimer & Sons, Ine. Music 
Sales (Ėst. 1861) Big discounts on 
new and used accordions, guitars. 
trumpets. etc. Famous name brands 
Kay, Harmony, Gretch, Martin, etc. 
705 Grand St. B’klyn, N.Y. 14th St. 
Subvay 2 blocks: Grand St. & Met
ropolitan Avė. busses pass our door. 
Open daily 9 to 5 p.m. ST 2-3438

BERNARDO MARTIN
REUPHOLSTERING & Refinishing 
Expert craftsmanship. Old furni- 
ture made new. Any color, any fi- 
nish. Reasonable rates. Free esti- 
mates, pick up and delivery. Call

PR 8-6415
484 Ralph Avenue, Brooklyn. N. Y.

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį..........................................................Licensed by Vneshposiitorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
-------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------

Visuose, mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
mams pigiau nei Dėt kur kitur. Dėl papildomų uuormacijų ir nemo
kamų kamaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ...................... CH
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue ........
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ..........
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue .......
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue .........
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue .....
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street .......
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road .....
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue .........
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W.
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ................ TO
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avenue ............. .-. CH
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė............ ES
• YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ............... Rl
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ............................ FO 3-8569
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ....................... AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street ...._............ CH
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue .............. Bl
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė..................... LO
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ........................... MU
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ........................... GR
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė.......... PO
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ........  HU
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........... Fl
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ........................ PL
• VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ...............  SW
• VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais
• YONKERS, N. Y. — 235 Nepperhan Avė., ......   GR 6-2681

atidaryta treč. - penkt. 5-9 v.v.; šešt. 10-9 vai.; sekm. 1 - 9 v. pp.
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9-6245 
2-1767
6- 2674
4- 4952
5- 8808 
8-6966
5- 27.57 
1-1068
1- 5355
8-2256
7- 1575
6- 4724
2- 4685
3- 0440

3-2583
3- 1797 
2-1446
4- 4619 
2-6387
5- 5892 
1-2750
6- 1571
6-6766 
8-2868

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR
PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po V/j — 2 mėnesių

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 
atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 

3 - jose krautuvėse

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

Cor. DELANCY, N.Y.C.
KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal 
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

WEISS & KATZ, INC.
TeL GE 7-1130187 ORCHARD ST., N. Y. C.

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

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

LEhigh 5-5955 <•>

KRAMER’S
PASTRIES

v

CASTRO beings Disastro — Castro neša nelaimė! — skelbė vienas plakatas lietuvių pikete prie Jungtinių 
Tautų lapkričio 4. Nuotr. V. Maželio.

TORTAI - PYRAGAIČIAI

vestuvėms, sukaktuvėms, šventėms ir kitokiems parengimams

1643 SECOND AVENUE NEW YORK 28, N.
i Between 85th & S6th Sts.)

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami bet 
ką ateikite pas mus ir įsitikinkite. 
Mes taip pat pataisome kailinius, kai- 
lininius apsiaustus, šalikus (stolsi. — 
Galite pasirinkti iš didelės atsargos 
karakulio, aliaskos ruonio, minko ir 
kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutines valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALFA DIMANT

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

150 Wes+ 28th Street • New York, N. Y. • Room 402



PEDAKCb«

revoliuci-

revoliucijos pradžioje.

SIMAS SUŽIEDĖLIS------

LEGENDA IR FAKTAI

rašė, — seniau, kaip ir dabar, 
aplink buvo bala Vešeta. Ta 
bala prigulėjo dideliam ponui

1917 me
nei rusų 
žmonijos

įvairių amatų, 
žemės ūkio.
žiūrėkite, kaip
— rodė spal-
- Anksčiau jie

SUBSCRIPTION RATS* 
OomMtic yttriy - 
Brooklyn. N. Y. ______ 
Malt y*>r ________________
Foralgn ________.

fo prieš porą šimtų metų:

mo duoti, jeigu Jis yra” ... 
Vis dėlto pamažu atsirasdavo 
žmonių, kurie pajausdavo, kad 
iŠ kriUŽAVtfiių tifr»jhr>rt gan na

Man. Pr. tpakanriuML Metu- 
vis misfonorins, gimęs ir au
gęs Liverpoolyje, Anglijoje, 
nuo 1939 metą ffizta misijo
se Afrikoje. Septyniolika me
tą yra tavęs Sudane, o pasku
tinius šešeris metus dirbo Ke-

Jonas Balys, žymus mūsų tau- gas lietuvių ir lenkų išgyveni- 
tosakos tyrinėtojas. 'Tačiau jie mas — "asmeniškumo bruožas” 
turi šį tą, ko mes veltui ieško- kuris išryškėjo tiktai naujomis 
me sausuose isteriaiuooe rot aplinkybėmis? (B. d.)

THEWORKER (TW CoijitOO By FR ANCtBCAN I 
Eina Mio mtS metu 1*51 anjnaga AMERIKĄ, LM 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ EINI AB

rodos, prieš 8 - 9

Pora savaičių po Hooverio

pamaldas jau prasidėjus, įjojęs tegalėjo turėti suguloves. Kai- byloja:

KUN. PR. &PAKAUSKAS Suda
ne, Afrikoje.

laikomės nuošalyje 
Suprantate?

— jei tai Amerikos priešas, 
jo neremsim nė duona. Aka
demikų iliuzijom sujauktas pro
tas stumia Ameriką į katastro
fą, kaip tai darė daugelis Eu- nedarytų".
ropos akademikų ar intelektu- Pora savaičių po Hooverio 
alų. Amerika eina tom pačiom žodžių kardinolas Ottaviani vi-

sai panašiai atsiliepė apie ko
munizmo padėtį Italijoje — 
"dėl apverktinos ęeręję žmo
nių inercijos melagingi prana
šai daros pasaulio viešpačiais".

sakmių. Ji nieko neturi tikro, kia manyti, kad ji buvo sukur- 
Visi tie liaudies pasakojimai, Ir apskritai, liaudies pasakoji- ta besibaigiant pirmam pasauli- 

kaip regime, turi skirtingų at- mai apie “nedorą poną čičins- niam karui ir atsikuriant ne- 
“Tas Čičinskas liepdavo žmo- šakota ir daugiau. Kai kuriuo- Ponas Čičinskas reikalavęs, žvilgių, bet pinasi apie tris bend- ką” yra . toli atitrūkę nuo isto- priklausomajai Lietuvai.

čignskas kad jo lauktų, ir baisiai įdū- rus teigimus: kad poną čičins- rinių faktų, su kuriais Upytės Bet čia kyla ir klausimas:
jis į jį šaudavo. Jis turėdavo vaizduojamas galingu ir keri- kęs, kai nepaklausę. Tai bajo- ką perkūnas nudėjęs, kad mi- bajoras daugiau ar mažiau bu- kodėl lietuvis poetas tik tokiu
daugybę šunų. Būdavo, paima tingu kunigaikščiu, kaip Daina- riškos šlovės išniekinimas. Sa- rūsio purtosi žemė ir kad puoš- vo susilietęs.
iš žindančios moteriškės kūdi- - vos šalies padavimų Šarūnas, vo tulžį ps tada išliejęs, iteie- nūs jo dvaras nusmegęs pel-
kį, užkiša už suirto, sutreškia, 
o šuniuką duoda žindyti.

“Čičinskas raitas jodavo į 
bažnyčią ir nuo žvakės prie al-

"Piktybės triumfui tereikia vie
no — kad gerieji žmonės nie-

metu susidomėjo padavimu apie 
Yra žinoma, kad liaudies pa- Čičinską? Adomas Mickevičius

Kiti padavimai Čičinską “nu- kindamas bažnyčią ir nudėda- kėn. Tai užkeikta vieta, kaip davimai, “laikui bėgant gerokai savo lenkiškąją baladę buvo su
trenkia” ne žmonos keiksmu, mas kunigą. Tai teisi nuodė- ir kitose liaudies sėkmėse. Už- nukrypsta nuo tikrovės ir pri- kūręsjau prieš šimtą metų. Gal
bet jo paties nedoru darbu, mė. tat braidžioti po Vešėtos balą artėja pasakai” ■— pastebi dr. ir čia turėjo reikšmės skirtin-
Jis įsakęs Upytės klebonui ne- Bet didelė nuodėmė yra ir esą pavojinga. Viena šneka, už- 
aukoti mišių ankstų Kalėdų ry- meilužė. Seniau turtingi ir ga- rašyta 1937 met Garuckų kai-

pėdom. Tokį skirtingą nusista- -iM 
tymą tarp intelektualų ir dar- 
bo žmonių buvo pademonstra- 
vęs ir Chruščiovo atsilankynjas ’ 
Amerikoje.

. The Tablet suminėjo Hoove- ^4
rio pareiškimą, kuris netiesio- j 
giai atsako, kodėl Amerikoje - ' 
komunistų veiklai tiek maža 
pasipriešinimo ir opinijoje do
minavo Cronmas. Hooveris pa

kų sveikas protas veikė tiesiai kartoj° žodžius Ed Burke, žy
miausio anglų politiko filoso-

kaluose bei dokumentuose. Jie = 
mums parodo, ką jautė ano 
meto žmogus, pergyvendamas : J 

< tuos įvykius; kaip atskiro as- - 
mehs likimas buvo susijęs su 
viso krašto likimu. Tas asme- 
niškumo bruožas ... leidžia »|
mums ir šiandien įsijausti į 
bendrą to meto būklę ir nuo- 
taikas ... Yr ten ir tiesos, ir 
fantazijos, kaip ir gerame dai
liosios literatūros veikale” (9
P). čįfeį

Ir lietuvių dailioje literatū
roje yra vienas “čičiskinis” % j

Revoliucijos 45 metų sukak- Žmonėm buvo pažadėti du 
tis Sovietų Rusijoje apsitrau
kė tamsiu Kubos debesiu. Mask
va susirūpino jį išsklaidyti. 
Tos pastangos dar nesibaigė, 
bet yra aišku, kad lapkričio 7 
iškilmės Raudonoje aikštėje bu
vo apdnimstos. Galimas daik
tas, jog buvo ruoštasi jas at
švęsti su raketų grasinimais 
Kuboje ir ultimatumu Berlyne. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
pirmąjį kartą tame “šaltajame” bolševikų koncentracijos sto- 
kare pasiskubino .užbėgti už 
akių. Amerikos visuomenė lau
kė ir tebelūkuriuoja, kad tasai 
ryžtingas žingsnis būtų pradžia 
žmonių išsilaisvinimo iš komu
nistinės priespaudos. Perdaug 
jau ilgai trunka žmogaus slė
gimas ir niekinimas 
jos vardu.

dalykai ir abudu tuojau atimti: 
laisvė ir žemė. — svoboda ir 
zemlia. Kad caristinėje Rusijo
je reikėjo daugiau laisvės, bu
vo aišku; bet kad bolševikų re
voliucija atnešė dar žiauresnę 
priespaudą, užslėgusi bet kokią 
laisvesnę minti ir veiksmą, tai 
liudija 45 metų karti patirtis. 
Caristiniai kalėjimai ir suimtų
jų kankinimai išblanksta prieš

vyklas ir milijonus išžudytųjų. 
Tu faktų niekas negali nei pa
neigti nei iš istorijos išimti.

Caristinė Rusija čia negiria- 
ma, o ypač lietuvių, kurie iš 
jos patyrė daug skriaudų, bet 
yra faktas, kad ir Rusijoje ir 
Lietuvoje žmonės turėjo lais
vą žemės sklypelį, laisvą dar
bą ir profesiją. Be abejo, daug 
reikėjo reformų, ir pamažu jos 
skynė sau kelią. Bolševikinė 
revoliucija visiem atėmė žemę; 
darbą padarė priverstinį, išnau
dojamąjį; laisvas profesijas pa
naikino. Viskas priklauso nuo 
valstybės, valstybė — nuo vie
nos bolševikinės partijos, par
tija — nuo grupelės savanau
džių. Užuot baltosios buržuazi
jos, atsirado dar žiauresnė rau
donoji.

Rusijos revoliucija 
tais nebuvo pirmoji 
tautoj nei apskritai 
istorijoje ir, be abejo, nebus 
paskutinė, nors bolševikai bei 
komunistai kažin kaip garsin
tus!, kad tai “paskutinė lemia
moji kova”. Kol žmogus gyve
na žemėje, niekada nesibaigs 
jo kova už savo asmens lais
ve ir teises, nes būdamas ne
tobulas ir negalėdamas visiš
kos tobulybės pasiekti, jis pa
sireiškia taip pat savanaudiškai, 
kovodamas už savo asmeninę 
gerovę, bet drauge paneigda
mas kitų laisvę ir teises. Pa
tirtis rodo, kad ir kilniausi re
voliucijų šūkiai praktikoje iš
blėsta ir pavirsta prieštaravi
mu tam, kas yra skelbiama. Re- ma žmogaus prigimčiai, kad ji 
voliucijoje iškilę nauji žmonės nesiektų laisvės, ir ne kokios 
netrunka pasireikšti savuoju bendruomeninės — komuništi- 
egoizmu. Priespauda apsisuka nės, o grynai asmeninės. Kai 
atvirkščių galu: kas buvo “nie- žmogaus išniekinimas pasiekia 
kas. virsta viskuo”, kaip buvo ribos, jis sukyla, eidamas net 
garsiai šūkaujama bolševikinės į mirtį, kad išsivaduotų iš pa- 

' žeminimo ir priespaudos.

Istorijos dialektika, — tam 
tikras logiškas būtinumas, ku
riuo remiasi bolševikai, skelb
dami, kad komunizmui priklau
santi ateitis. — tegali prieš 
juos atsisukti, nes yra neįmano-

S**. tikėjimas duoti negali. Misijos
pmvy^ AngMmtakjrtt mo- wg0 ir 192S metais Keaija at- 
tinos, brotaj ta seserų, gi Ame- Ugadss
nkoje — savo tetos ir kitų gi- ' r
minių. Teko susitikti Brockto- 
ne ir drauge važiuoti į New 
Yorką.

Visai nejauti, kad kalbėtum 
su asmeniu, kuris pusę savo 
gyvenimo yra praleidęs Afrikos 
džiunglėse. Simpatiškas ir tau
rus džentelmenas; santūrus, 
bet šiltos laikysenos, giedraus 
sąmojaus; gerai besiorientuo
jąs visomis mūsų laikų proble
momis. Amerikoje jautėsi, tar
tum būtų čia visą laiką gyve
nęs ir daigi sekęs beisbolo 
rungtynes. Afriką primindavo 
nebent tai, kad vis išsprūsda
vo žodžiai: “tie mieli žmonės”... 
Taip šiltai atsiliepdavo apie juo
dukus.

— Būtų malonu Tamstą ir 
juos aplankyti, — išreiškiau 
savo “pium desiderium” (neį
vykdomą pageidavimą).

— Bent metus palaukite, — 
atsakė suprasdamas, kad nei aš 
skubinuosi nei turiu tvirtą pa-, 
siryžimą.

Neklausiau, kodėl reikia lauk
ti. nes tai buvo aišku iš anks
tesnio pasikalbėjimo apie Keni
ja.-

— Ji gausianti greitai nepri
klausomybę.

— Kaip Kongo ... — įter
piau ne vietoje savo žodį.

— Mes tais klausimais esa
me nebylūs. Politika eina savo 
keliu, o sielų išganymas — sa
vo. “Tie mieli žmonės” ...

— Klek jų turite Kenijoje?
— Apie šešis su viršum mi

lijono. Katalikų yra apie pu
sė milijono. Tai didžiausia mū
sų. vienuolijos misija.
Kiek mokėsi už savo Dievą?

Kenijoje misijų darbas bu
vo pradėtas dar 1904 metais. 
Atvykdavo misionoriai iš Ugan
dos, bet pasisekimo nedaug tu
rėjo. Iš baltųjų žmonių čia
buviai juodukai norėjo ką nors 
gauti. Suėję paklausyti apie 
krikščionių Dievą, kitą kartą 
jau nebeatvykdavo, jeigu jiem 
nieko už tai neatlygindavo. “Vi
sagalis, galingas, bet ir geras 
Dievas turi ką nors apčiuopia-

Viktorijos ežero. Šiandien jo
je dirba apie 120 Mill HiU tė
vų ir brolių.

Vado sūnus — vyskupas
šiaurės Kenijoje yra babuku- 

su giminė, apie 45,000 žmonių. 
Gyvena šeimomis, valdomomis 
vyresniųjų amžiumi, o tie vy
resnieji susitelkia ratu aplink 
visos giminės viršaitį (vadą). Ir 
atsitiko taip, kad babukusu va
do sūnus tapo kunigu. Įšven
tintas buvo Romoje 1950 me
tais. Grįžęs jis mokė didžioje 
kunigų seminarijoje. 1953 me
tais buvo paskirtas apaštališko
jo delegato rytų ir vakarų Af
rikai sekretoriumi, o 1957 kun. 
Maurice Otunga įšventintas vys-

kupu ir paskirtas Kisumu die
cezijos pagelbūnnku. Tada jis ___
buvo jauniausias vyskupas pa- dą. Gražiai atrodo juodieji 
šaulyje (37 metų) ir pirmasis x nuoliai ir vienuolės teitame rū- 

be. Aki patraukia būrelis mer
gaičių žalsvame drabužyje. Nuo
gi žmonės dengiasi, kai tūri 
kuo. Toliau nuo misijų tebegy
vena laukiniškai.

čia bandomas vyriškumas
Misijų stotys yra lyg salos, 

iš kurių daromos ekspedicijos 
į džiungles. Civilizacijos nepa
siekti žmonės gyvena žagarų 
trobikėse, apsivilkę tik savo 
juoda spalva, išraižyta ir išda
žyta, tartum koks audeklas.

Atlaikyti gamtos šiurkštumui 
reikia sveikatos ir ištvermės. 
Iš gimusių vaikų išlieka tik 
koks trečdalis ar ketvirtadalis. 
Tai patys stiprieji. Bet ir pa
augus, dar reikia įrodyti, kad 
esi vyras — gali vadovauti ir 
kitiem įsakinėti.

Įvesdinimas į vyrus atlieka
mas tam tikromis apeigomis, 
kuriose dalyvauja visa giminė. 
Jauni vyrai uždaromi didelė
je kūginėje palapinėje, pada
rytoje iš žagarų ir žolių. Jie 
ten sugula visai parai: negali 
nei akių sumerkti nei kruste
lėti, nes tarp jų rėplioja su
leisti skorpijonai. Jei nepakru
tėsi — negels, o jei tik pasiju
dinsi — išneš nebegyvą. Vadi
nasi, netinki gyventi ...

Pasislėpusioji džiunglėse
— Ne visas tas apeigas jie 

leidj.a žiūrėti, — pastebėjo 
kun. Pr. špakauskas.

Mill Itill tėvai Kenijoje turi 
savo misijų stotis (parapijas), 
mokyklas, vaikų darželius, prie
glaudas; moko 

. namų statybos,
— Čia, štai, 

plytas dirbame, 
votame filme. - 
to darbo nemokėjo.

Pusnuogiai juodi žmonės tri- 
peno baloje, lyg twistą šokda
mi. Bala padaroma prakasus 
kiek žemės paviršių ir pilant 
vandenį. Išminkytas molis deda
mas į formas. Pagaminti “kepa
liukai” . pradžioje džiovinami 
saulėje, paskui deginami. Gau
namos žaizdrios spalvos plytos, 
iš kurių statomi namai, mokyk
los, bažnyčios, vienuolynai. Pa
statai, apsodinti gėlėmis, su

VYSK. MAURICE OTUNGA susitinka su savo tėvu.

—Bet vis dėlto šį tą nufil
mavote. Slaptai?

— To negalima, daryti. Mir
tinai užkapotų. Reikia gauti jų 
vado leidimą. Reikia vengti 
“mau-mau” ...

— O ką tai reiškia?

— Kikuju giminės kalba tai 
reiškia “pasislėpusieji”. Būsite 
gi girdėję apie Kenijos “mau- 
mau”.

— Taip. Laikraščiuose skai
tėme apie žiaurų terorą prieš 
baltuosius, 
metus.

— Mes 
tų įvykių.

Gerai supratau, bet ir pa
stebėjau, kad savo ruožtu Dar- 
biniriko skaitytojus painfor
muosiu, kokia yra dabar Keni
jos padėtis. (B. d.). S.S.

. KAD GERIEJI NIEKO NEDARYTŲ
(atkeltaiš 2 psl.)

Harvardo 41 profesorius buvo 
paskelbę reikalavimą Amerikos 
vyriausybei: šalin rankas nuo 
Kubos. O kai dabar studentai 
piketavo prieš prezidento 1 pa
skelbtą blokadą uosto darbi
ninkai atsisakė pakrauti ispa
nų laivą, kuris norėjo gabenti 
maistą į Kubą.

Kokis skirtumas tarp darbi
ninkų ir akademikų! Darbinin-

(12) . .
LIAUDŽIAI buvo sunkiau su

prasti, dėl ko ponas Čičinskas 
turėjęs būti nedoras, jeigu kaž
kada ir kažkur ten sumaišęs 
bajorų seimą. Visi tie ponai 
bajorai seimuose makalojo lie-

dora poną Čičinską”. Pasekime 
tą pasakojimą taip, kaip jį yra 
užrašęs Kostas Velikonis ir pa
kartojęs dr. Jonas Balys savo 
leidiny “Istoriniai padavimai” 
(1949).

“"Kur dabar Čičinsko kalnas,
žuviais ir kalavijais, o pargrį- —skaitome tame tautosakos už- 
žę savo įsiaudrinimą išliedavo 
j nieko nedėtus baudžiaunin
kus, išsigalvodami visokių iš
daigų. Antai, ir ponas čičins- Čičinskui. Jis buvo labai nedo- 
kas liepdavęs kopti į medį ir 
kukuoti, kad savo malonumui 
galėtų tą “gegutę” nušauti, šį 
pasakojimą, paplitusį Upytės 
apylinkėje, rašytojas Petras Vai 
čiūnas panaudojo savo komedi
jai “Naujieji žmonės” (1933).

Kaimo žmonėm, kurie jau tė sau didelius gražius rūmus, 
seniai buvo primiršę “Respub
likos” laikus, lengviau buvo su- gui įlipai į medį ir kukuoti, o se pasakojimuose 
prasti ne bajorą maištininką, o 
netikėlį ar ištvirkėlį. Tad ir 
Čičinsko legendai davė savą 
liaudinį pamušalą, kuriame is
toriniai ataudai yra jau labai 
nežymūs, štai, Ėriškių kaimo 
žmonės, atokę nuo Upytės už 
8 kilometrų į pietų rytus, ne- toriaus užsidegdavo papirosą, 
priklausomos Lietuvos laikais Be jo žinios kunigas negalėjo 
dar gyvai pasakojo apie “ne- laikyti mišių. Kartą atjojęs į

ras ir bedievis, savo žmones la
bai kankino. Jam užsinorėjo 
pastatyti ramus toj baloj, ir lie
pė savo dvarininkams (— dva
ro žmonėm) sunešti po riešku
čias žemių, žemės sunešė di
delį kalną, ant kurio jis pasta-

bažnyčią ir radęs kunigą lai
kant mišias be jo leidimo, šo
vė ir peršovė jam dešinę ranką.

“Sykį Kalėdų rytą jojo jis į 
bažnyčią. Prieš išjojant susi
barė jis su pačia. Čičinskas ta
rė pačiai: ‘Kad tu nueitum 
kiaurai žemėn!’. Pati jam atsa
kė: ‘O kad tave Perkūnas šian
dien užtrenktų!’. Jojant jam 
bažnyčion, Perkūnas jį ir už
mušė. Tuo tarpu dvaras ėmė 
skęsti ir skendo per septyne
rius metus. Per tuos metus gir
dėdavosi gaidžius giedant ir 
jaučius baubiant.

“Tam daikte, kur buvo rū- niau tai buvo jų privilegija, 
mai, dabar stovi dvi kūdros kaip bažnyčios statytojų ir rė- 
( —tvenkiniai). Čičinską palai- mėjų. tiem vėluojant, klebonas 
dojus, žemė jo nepriėmė ir iš- palaukdavo. Nebuvo tai jo pa
metė ant viršaus. Buvo dar ke- reiga, bet pagarba. Joks ponas 
liūs kartus užkasę, bet visuo- neturėjo teisės reikalauti, • kad 
met rasdavo išmestą viršun, kunigas su mišiom lauktų, kol 
Tuomet išbalzamavo ir pasta- miegalis pratrins akis ir atrie- 
tė šėpoj (— spintoj) bažnyčio- dės karieta, traukiama poros liepęs. Bet sykį trinktelėjęs žai- 
je”

Panašių sakmių su gyvena- nas jau atvažiuoja” — sušnek- mė nė dabar nepriimanti, 
mojo laiko įtarpom (pav. apie davo žmonės šventoriuje ir 
papirosą) Upytės apylinkėje pa- grūsdavosi į bažnyčią.

(kitų pasakojimu, įvažiavęs) baž
nyčion ir prie altoriaus nušo
vęs kunigą. Tokį nevidoną per
kūnas nutvojęs šventoriuje, o 
jo dvaras prasmegęs kiaurai į 
žemę.

Šiame padavime, kuris kiek 
skiriasi nuo Ėriškių kaimo šne
kų, yra vienas tikrovės atlie
pas. Ten, kur Lietuvoje buvo 
didesni dvarai, ponai rinkdavo
si “pirmąsias vietas” bažnyčio
je, kaip farizėjai Evangelijos 
puotoje. Tokie ^pirmieji para- 
piečiai” klūpėdavo ir sėdėdavo 
už žiogrelių prie altoriaus. Se-

“Mano dėdelis (motinos tė
vas) pasakodavo apie kriaučių 
(— siuvėją), kuris buvo Čičins
ko dvare. Ėjęs jis ten ir pata
pęs nuvestas į dvarą. Nieko 
jau ten jis nematė iš žmonių,

mo žmones tokius ištvirkėlius 
iš savo tarpo vydavo į svieto 
pakraščius, kad nė akys jų ne
matytų. Galingo pono, nuo ku
rio priklausė aplinkos kaimai, 
nebuvo galima nei pavaryti nei
sudrausti. Tiktai per žmonių lū- ale paločiai (— rūmai) gražūs, 
pas pasklisdavo kalbos: “To- lovos gražiai aptaisytos. Tik to
kius tik Dievo bausmė tegali Jse lovose pridėtų britvų (— 
sutvarkyti”. Ir poną Čičinską, skustuvų), pribedžiota daugybė 
kaip žmonės porino, perkūnas adatų. Ir suplėšė kažkas jį, pa- 
nudaigojęs drauge su meiluže. 
Rečiau pasakoma — su žmona.

Rečiau ir atsitinka, kad vedu
sieji vienas antrą žudytų, žmog
žudystės dažniau pasitaiko tarp 
meilės smagurių, kai vienas 
antram atsibosta it dėlės. Ir Či
činskas, sakoma, savo mylimą
ją nuduobęs ir nusviedęs Ve
šėtom Ar jis nebijojęs Dievo? 
Tas nedorėlis netikėjęs, kad 
Dievas būtų. Jis šaudęs dan
gun, bet iš ten niekas neatsi-

leido nuogą. Ir pasitaikė dė
deliui kartą vežt tą kriaučių. 
‘Ar buvo taip, kaip žmonės sa
ko?’ — paklausė jis to kriau- 
čiaus. ‘Gi. nueik ir pažiūrėk’— 
sako kriaučius. Suneš žino, ar 
ten nieko nebuvo ir kriaučius 
juokėsi, ar jam užginta pasa
kot. Žmonės kalbėjo, kad jam
liepė nepasakot, ką matė tame veikalas — poeto Maironio ba- | c ‘
nuskendusiame dvare”. (Dr. J. ladė. Spaudoje ji pirmą kartą
Balys, Istoriniai padavimai, pasirodė 1920 metais penkta-
39-31). jame Maironio poezijos leidi-

Tokia Čičinsko legendos pa- me. Ketvirtajame leidime (1913) L 
rištų žirgų su žvangalais. ‘To- bas ... Pajuodusio lavono že- gyna pridėta iš kitų panašių tos baladės dar nerandame. Rei- X. ’
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JONAS ADOMAVIČIUS, Maryte Ąžuolaitė ir Vytautas Radzivanas atlieka meninę programą Moterų Są
jungos vakare Brooklyne lapkričio 4 Nuotr. P. Ąžuolo.

MARIANAPOLIO MOKYKLOS RĖMĖJŲ SUVAŽIAVIMAS
Thompson, Conn. — Kris

taus Karaliaus šventėje, spalio 
28, Marianapolyje įvyko tris
dešimt pirmasis rėmėjų seime
lis. Diena pasitaikė graži ir sau
lėta. Susirinko virš dviejų šim
tų uoliųjų rėmėjų. 
Marianapolio vienuolyno vyres
nysis Tėv. Juozas Dambraus
kas. Savo pamoksle priminė, 
kad Kristus Karalius yra kiek
vienos šeimos valdovas, kad rė
mėjai sudaro taip pat glaudžią 
šeimą, kuriai rūpi jaunimo ge
rovė. Katalikiško jaunimo išau 
Įėjimas yra svarbus, sunkus ir 
brangiai atsieina. Jis reikalau
ja visos visuomenės paramos.

Po bendrų pietų buvo posė
džiai. Pasidžiaugta, kad visų se
na svajonė — studentams pa
statyti bendrabutį — išsipildė. 
Bendrabutis, atsiėjęs virš pusės 
milijono dolerių, jau gyvena
mas. Dar liko didelė skola. Vi
si pasiryžo savo aukomis ir ki
tais būdais šią skolą greitai at
mokėti.

Marianapolio mokyklos direk
torius Tėv. Jonas Petrauskas 
pranešė, kad šiais metais moko
si virš 160 studentų, iš jų 16 
stipendininkų. Atkreipė dėme
sį, kad studentams ankšta kop
lyčioje, valgomajame, mokslo 
kambariuose. Reikia ir čia nau
jų pastatų.

Rėmėjus sveikino studentų 
vardu Kazimieras Vaičaitis (So. 
Boston, Mass.). Padėkojo rėmė
jams už pagalbą siekti reika
lingo mokslo. Tėv. Jonas Duo
ba, Tėv. Antanas Nockūnas ir 
Tėv/ Albinas Gurkis supažin
dino su Marianapolio gyveni
mu ir darbu.

Iš skyrių pranešimų paaiškė
jo, kad visi pasišventusiai dir
bo ir pasižadėjo toliau, kiek jė
gos leis, tęsti savo gražų dar
bą.

Mieliem DARBININKO Skaitytojam

Lapkričio mėnesi maloniai kreipiamės į Darbininko 
skaitytojus prašydami atsilyginti už laikraštį, kas dar 
nėra to padaręs, ir patalkinti surasti naujų Darbininkui 
prenumeratorių.

Pirmiausiai nuoširdžiai prašome atsiliepti Į 
Darbininko administracijos siunčiamus paraginimus su
mokėti skolą už praėjusius metus ir atsilyginti už šiuos. 
Tokie paraginimai sudaro nereikalingas išlaidas.

Darbininko skaitytojų taip pat maloniai prašome 
pakalbinti kitus laikraštį užsisakyti. Šį mėnesi 
administracija daro DIDELĘ NUOLAIDĄ naujiem skai
tytojam. Jiem laikraštį galima užsakyti už $5.00 —
14 menesių. Tokia kaina dabar joks lietuviškas laikraštis 
neišsilaiko. Pasinaudokite šia reta proga!

Darbininko skaitytojų talka surasti naujų skaitytojų 
padės administracijai ir toliau palikti $6.00 metams. 
Jei kiekvienas pasiryš prisidėti prie vajaus ir pajieškoti 
naujų skaitytojų, tai nebus sunku to pasiekti.

Seimelio posėdžiui užsibaigus, 
koplyčioje įvyko Kristaus Ka
raliaus šventės pamaldos. Die
na baigta bendrais užkandžiais. 
Jų metu rėmėjai ir tėvai mari
jonai pasidalino gražiais įspū
džiais.

Seimelyje priimtose rezoliu
cijose prisimenamas Vatikano 
visuotinis susirinkimas, popie
žiaus Jono XXIII sukaktis, dė-

BALTIMORĖS ŽINIOS
riteriai — berniu- 
tarnauja mišioms. 
Kristaus Karaliaus

Nauji kandidatai 
į tarnautojų gre- 
Mendelis jiems į- 
ir kamžą. priėmė 
Paskui jiems pri- 
ženklelius. Pabai- 

Altoriaus 
kai. kurie 
spalio 28. 
šventėje. 4 v. popiet turėjo sa
vo pamaldas, 
buvo priimti 
tas. Prel. L. 
teikė sutaną 
jų priesaiką, 
segė riteriu
goję nusifotografavo su visais 
kunigais.

Kalėdojimas — metinis pa- 
rapiečių lankymas — sėkmin
gai vyksta. Klebonas viešai pa
dėkojo už kunigų malonų pri
ėmimą ir suteiktas aukas, ku
rios skiriamos parapijos mo
kyklos išlaikymui.

Sodaiietės lapkričio 3 auto
busu buvo išvykę į St. Mary's 
kolegiją. Emmitsburg. kur ap
lankė Liurdą ir pasidžiaugė 
gražiais Marylando kalnais.

Maironio minėjimą lapkričio 
3 surengė Lietuvių Bendruo
menės Baltimorės skyrius. Bu
vo parodyti Maironio gyveni
mo vaizdai. Philadelphijos cho
ras dainavo Maironio dainas, 
aktorius J. Palubinskas pade
klamavo Maironio poezijos. Pu
blika maloniai sutiko tiek Phi
ladelphijos chorą, tiek aktorių 
J. Palubinską.

Šv. Alfonso parapijos meti-

DARBININKO Administracija 

910 Wil!oughby Avenue 
Brooklyn 21, New York

kojama už paramą statant ben
drabuti, ir kartu prašoma to
liau tos paramos, reiškiama už
uojauta šv. Kazimiero parapi
jai Brocktone, mirus prel. Pr. 
Strakauskui, prisimenama šv. 
Andriejaus New Britain, Conn., 
parapijos sukaktis, skatinama 
visuomenė pasinaudoti teikia
momis stipendijomis, raginama 
į rėmėjus įjungti daugiau jau
nimo. AVM.

nė vakarienė bus lapkričio 11 
parapijos salėje. Šeimininkės 
rengia gardžius valgius, prie 
stalų patarnaus jaunimas. Po 
vakarienės bus šokiai, kuriem 
gros J. Lekevičiaus orkestras.

Meno šiupinį lapkričo 17 
rengia Baltimorės lietuvių mo
terų piliečių klubas lietuvių 
svetainės antrame aukšte. Pro
grama prasidės 7 v. v. Progra
mą tvarko ir joje dalyvauja ak
torius J. Kazlauskas. Prie bu
feto bus galima įsigyti šiltų ir 
saitų užkandžių. Pelnas skiria
mas . Baltimorės šeštadieninei 
mokyklai ir Vasario 16 gimna
zijai.

Rudens šokius — Harvest 
Dance lapkričio 17 šv. Alfon
so salėje rengia parapijos so- 
dalietės. Pelnas skiriamas šv. 
Alfonso parapijos reikalams. 
Bilietų galima gauti prie įė
jimo. RASA NAVICKAITĖ skaito Mo

terų Sąjungos vakare Brooklyne 
Jonas Obelinis lapkričio 4. Nuotr. P. Ąžuolo.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŽINIOS
“Palik ašaras Maskvoje" kny

gos paskleidimo Amerikos va
dovaujantiems asmenims ir ins
titucijoms komisija, savo darbą 
užbaigusi, persiorganizuoja ir 
toliau stengsis skleisti anglų 
kalba literatūrą apie Lietuvą 
kaip ir anksčiau, veiks prie 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdybos. Komisijai va
dovauja Levas Prapuolenis.

Apylinkių valdybos, metams 
baigiantis, stengiasi surinkti so
lidarumo Įnašus. Solidarumo į- 
našų mokėjimo sėkmingumas 
daugiausia priklauso nuo apy
linkės valdybos pastangų. Soli
darumo įnašai sudaro pagrindi
nes pajamas bendruomeninių 
institucijų vykdomiems uždavi
niams. Juo daugiau lietuvių at
liks savo tautinę pareigą, juo 
didesnius ir reikšmingesnius 
darbus galės įvykdyti bendruo
menės organai.

Pasaulio lietuviu archyvo iš
laikymas yra sunki finansinė 
našta JA Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdybai. Asme
nys ir organizacijos prašomos 
prie šios svarbios institucijos 
išlaikymo prisidėti piniginėms 
aukoms. Aukas 
ninkui adresu: 
ka. 5921 So. 
Chicago 29. III.
vo išlaikymą finansiškai parė
mė tik Illinois Lietuvių Gydy
toju Draugija ir Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos Chica- 
gos skyrius.

siųsti CV ižd- 
Zigmas Dailid- 
Fairfield Avė., 
Iki šiol archy-

Tokia tema pereitą sekmadie
nį, lapkričio 4, Brooklyne įvy
ko diskusijos Lietuvių Atletų 
Klubo salėje. Diskusijas suren
gė Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjungos New Yorko sky
rius. Pagrindiniais kalbėtojais 
buvo Bronius Bieliukas, Stasys 
Lūšys, Cezaris Surdokas ir dr. 
Antanas Trimakas. Diskusijoms 
vadovavo Stasys Dzikas. Atsi
lankė daug žmonių. Jų eilėse 
matėsi įvairių pažiūrų visuome
nės darbuotojų, organizacijų 
vadovų, buvusių karių, teisi
ninkų, gydytojų, inžinierių, žur
nalistų ir jaunimo. Susidarė pa
lanki aplinka tos svarbios te
mos atidžiam pasvarstymui. Be 
pagrindinių kalbėtojų išsamiai 
dar pasisakė vicekonsulas Ani
cetas Simutis, Vytautas Abrai- 
tis. Vaclovas Alksninis, Stepo
nas Briedis. Juozas Giedraitis, 
Algis Gureckas, Jurgis Kiaunė, 
Kregždys. inž. Antanas Novic
kis. Jonas Šlepetys, Algis Ve- 
deckas.

PLB Valdybos sušauktame 
JAV ir Kanados bendruomenių 
vadovybių posėdyje. Toronte. 
Kanadoje, spalio 27-28 iš JAV 
dalyvavo CV pirmininkas J. Ja
saitis. nariai: Z. Dailidka. V. 
Adamkavičius. Tarybos prezi
diumo pirmininkas St. Barzdu- 
kas. Kultūros kongreso k-to 
pirmininkas P. Gaužys ir PLB 
Kultūros Tarybos pirmininkas 
dr. J. Puzinas.

Kostas Januška (nukelta į 6 psl.)

BERNARDAS IR MONIKA ŽUKAUSKAI ii Philadephijos išsikėlė j Chicagą. B. Žukauskas atsisveikina 
su ateitininkais sendraugiais. Dešinėje sėdi Monika žjkauskienė Nuotr. V. Gruzdžio.

Lietuvos laisvinimo organizacija

DARBININKAS

VYTENIS RIMANTAS

Visi kalbėtojai savais žo
džiais ir savo motyvais teigė ir 
rėmė tą pačią mintį: Lietuva 
yra žūtbūtinės kovos padėtyje 
su komunistiniu rusiškuoju oku 
pantu. Ta kova yra pati di
džiausia likiminė kova visoje 
lietuvių tautos istorijoje. Ji 
reiškia būti ar nebūti, todėl ji 
yra ir bus pati atkakliausia iš 
visų buvusių kovų, kol bus pa
siekta pergalė. Tokiai likiminei 
kovai pakelti reikalingas dide
lis vieningumas, pasiryžimas ir 
gera organizacija. Kovą remian
čių organizacijų gali būti daug, 
bet tai kovai sėkmingai vado
vauti gali tik viena, visus jun
gianti vyriausia organizacija.
Lietuvių tautos išeivijai, esan- 

čai laisvame pasaulyje neberei
kia tokios vyriausios organiza
cijos kurti, nes jau seniai, maž
daug prieš 20 metų, ją įkūrė 
pati tauta Lietuvoje. Tai Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, atsiradęs kovojusios 
tautos pogrindyje 1943 metais. 
Jis tada jungė visą lietuvių tau
tą ir buvo entuziastingai jos 
remiamas. Vliko sprendimač, 
jo nurodymai, jo pasisakymai 
būsimos laisvos Lietuvos klau
simais buvo priimami kaip vi
sos tautos žodis. Į Vyriausią 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą 
įėjo visos politinės partijos, tu
rėjusios savo atstovų Nepri
klausomos Lietuvos seimuose, 
ir visi okupacijos metu atsira
dę sąjūdžiai, pasireiškę pasi
priešinimo kovoje prieš okupan
tus. Tuo būdu Vyriausią Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą su
darė atstovai organizacijų, ku
rios buvo žinomos tautai ne 
tik vardais, bet ir konkrečiais 
darbais. Tų organizacijų dydis 
ir svoris tautoje nebuvo vie
nodas, bet Vlike visos jos da
lyvavo lygiomis. VI i kas buvo 
vienintelė lietuviy tautos poli
tinė atstovybė, iš jos kilusi, jos 
vardu kalbėjusi ir jai vadova
vusi.

Artėjant antrajai sovietinės 
Rusijos okupacijai, ryškėjo ga
limybė, kad Lietuvos laisvės 
kova gali ilgiau užsitęsti ir kad 
komunistai geležine uždanga at
skirs Lietuvą nuo laisvojo pa
saulio. Buvo susirūpinta sustip
rinti kovos jėgas užsienyje ir 
Vliką perkelti į Vakarus, palie
kant Lietuvoje tiktai jo atsto
vybę ypatingiems uždaviniams. 
Pavergtieji ir kenčiantieji Lie
tuvoje tai žino, supranta ir di
džiai vertina. Lietuviu tauta ne
laisvėje savo pasitikėjimą Vy
riausiu Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetu per siųstus žmonės 
jau ne kartą per geležinę už
dangą perkėlė ir pakartojo.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas kaip buvo, taip 
ir tebėra iš tautos kilęs, jai 
atstovaująs, jos vardu kalbąs 
ir išsilaisvinimo kovai tebeva
dovaująs. Vlik-as nėra išeivijos 
organizacija ir niekada negalės 
tokia pasidaryti. Jis yra visos

JULIJA K. JAKAVONYTĖ

Brockton, Mass.
Brocktono mokesčių inspek

torių (assessors) pirmininkė Ju
lija Jakavonytė spalio 30 Wor- 
cesteryje buvo ypatingai pa
gerbta. Massachusetts valstybės 
assessorių sąjungos konferen
cijoje ji buvo išrinkta sąjungos 
pirmininke; pirma moteris, pa
siekusi šios garbės. Si sąjunga 
jau veikia 73 metus. J. Jaka
vonytė šešeris metus buvo jos 
valdyboje, paskutiniuosius me
tus buvo vicepirmininkė; dabar 
perėmė pirmininkės pareigas iš 
Lavvrence Lovejoy.

Parapijos karnavalas davė 
pelno 1200 dolerių, kurie pa
naudoti vienuolyno statybos 
skoloms sumažinti.

Mirė spalio mėn. kelios la
bai uolios parapietės: Ona 
Dabšienė — Moterų Sąjungos 
ir kitų organizacijų narė; Skei
vienė — tretininkių sekretorė, 
dar tik neseniai lankiusi pa
rapijos misijas ir davusi at
skaitomybę tretininkų vizitato
riui Tėvui Benediktui. Taip pat 
širdies liga mirė Jurgutienė, uo
li tretininkė ir kitų brolijų na
rė. Ji buvo ilgamečio tretinin
kų pirmininko Adomo Jurgučio 
žmona.
Z. ir J. Kučmų šeimą buvo 
aplankęs artimas giminaitis mi- 
sionorius kun. Pranas Spakaus- 
kas iš Afrikos, gimęs Anglijoj, 
bet dar kalbąs lietuviškai. Ap
lankęs gimines Amerikoje, iš
skrido į Angliją, iš kur grįš į 
Afrikos misijas. Drauge su sa
vo pusbroliu Z. Kucinienė bu
vo išvykusi porai savaičių į 
Angliją aplankyti savo brolio 
ir visos gausios Špakauskų gi
minės.

Martyno Jankaus šaulių kuo
pa, gruodžio 2 d. 3 vai. popiet, 
padedama ateitininkų ir kitų 
organizacijų, rengia bažnyčios 
salėje Maironio minėjimą. Su
tiko kalbėti Maironio bendra
amžis rašytojas kan. M. Vait
kus. Menine dalimi rūpinasi 
Irena Eivienė. A. G.

tautos balsas. Nesusipratimu ir 
politiniu neapdairumu nuskam
ba kai kieno siūlymai palenk
ti Vyriausią Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą Lietuvių Bendruo
menei. Tai būtų didžiausia klai
da mūsų tautos žūtbūtnėje ko
voje. nes didelį ir stiprų gink-

— Šen. Thomas J. Dodd (D. 
— Conn.), Kongreso užsienio 
reikalam komisijos narys, kurio 
pranešimas apie Kongo įvy
kius ir Kubą buvo atpasakotas 
Darbininke ir pasiųstas sena
toriui, atsiuntė redakcijai pa
dėkos laišką. “Aš noriu Jum

•ų
■S

padėkoti už supažindinimą sa
vo skaitytoju su mano pažiūro
mis. Yra iš tikrųjų padrąsini
mas gauti tokius atsiliepimus, 
kaip Jūsų".

— Rev. Hubert A. Engel- 
mere C.S. Sp. (P. 0. Box 640, 
Morogoro, Tanganyika, East 
Africa) rašo Darbininkui, kad 
Kalėdų džiaugsmo išsiilgę lau
kia taip pat Afrikos juodukai 
našlaičiai, bet juos tenka ap
vilti, kai nėra išteklių. Linkė
damas Darbininko skaitytojam 
džiaugsmingų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų, pra
šo prisiminti jų rūpestį.

— Adelaidės, Australijoje, 
lietuviai skautai sudaro Vil
niaus tuntą, kurio dvasios va
du yra kun. P. Dauknys. Tun
tas lapkričio 11 mini skautų 
įsisteigimo Lietuvoje 50 metų 
sukaktį. Mišios ir bendra ko
munija bus šv. Kazimiero lie
tuvių koplyčioje, iškilmingoji 
sueiga — Lietuvių namuose.

— Dr. Vyt. Vygantas, Atei
tininkų Federacijos generalinis 
sekretorius, lapkričio 7, trečia
dieni, Los Angeles, Kaliforni
joje, turėjo specialų pasitarimą 
su ateitininkų valdybų nariais 
ir Ateitininkų Fedracijos revi
zijos komisija.

— Nauji Lietuviu Fondo na
riai; Bronius Valius (806 Fair- 
view St., Riverside, N. J.) įne
šė 100 dol., Petras Andriulis 
(3132 Ashmond St., Philadel- 
phia, Pa.) - 100 dol., Sofija 
ir Andrius Romanauskai (1139 
Wingohocking Avė., Phila- 
delphia, Pa.) — 50 dol. ir pasi
žadėję įnešti vėliau likusius 50 
dol. Perlaida, viso 250 dol., gau
ta per V. Volertą, Philadelphią, 
Pa.

— Dr. V. Tercijonas, gyv. 
Letchworth Vilią ge, Thiells, N. 
Y., anksčiau Įnešęs LF sąskai- 
ton 500 dolerių, dabar papil
domai atsiuntė kitus 500 dole
rių, pažymėdamas, kad savo 
įnašu nori paremti lietuvių švie
timo bei kultūrinius reikalus 
pagal Lietuvių Fondo nuosta
tus.

— Iš vienos ligoninės Dar
bininkui rašoma: “Šioje invali
dų ligoninėje esame apie tu
zinas lietuviu. Labai mėgstame 
skaityti lietuviškus laikraščius 
bei žurnalus. Malonėkite, jei 
galima, siuntinėti mums Dar
bininką ir kitus žurnalus”. Pa
sirašė Francis Žilionis, TB Hos- 
pital, Vanadium Rd., Pitts- 
burgh 16, Pa. Tokių prašymų 
Darbininko administracija gau
na ir daugiau, bet ne visus ga
li patenkinti.ši prašymą galima 
būtų patenkinti, jei kas sutiktų 
prenumeratą apmokėti. Nau
jiem skaitytojam 14 mėn. tik 5 
dol. Ta nuolaida daroma ryšium 
su lapkričio mėn. katalikiškos 
spaudos vajumi. Prašoma rašyti 
Darbininko administratoriui T. 
Petrui Baniunui. 910 Willough- 
by Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Vytauto Augustino 
LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS

LIETU VA 
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba 
apie Lietuvą visiems suprantama 
kalba, todėl jis tinka visiems, 
kas kokia kalba bekalbėti!.

Albumas LIETUVA yra 
gražiausia Kalėdinė dovana 
Kiekvienam verta jj pačiam įsi
gyti ir kitam dovanoti, ypač mū
sų draugams amerikiečiams. 
Užsakymus siųsti

Ateitininkų Federacija.
916 Willoughby Avė..
Brooklyn 21. I*V. Y.

Gaunamas ir pas platintojus.
Kaina $.100
Užsisakyk tuojau.’



WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

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

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

RELIGIOUS GOODS

Before you retire—It pays to inquire 
Avoid all pitfalls, ask

Long Isiand Retirement Home Spe- 
cialLsts. Stop in — Write — Phone: 
516 PA 7-5311 — “Your’e Allways 
VVelcome". WEEKEND SPECIAL: 
Flanders, L.I., 2 bedrooms, modern 
kitehen, living rm. bath. full insul- 
ation, carport, plot 100x80. bus to 
Train and Churches, fishing, boat- 
ing. private beach on Peeonic Bay.

Price only $8,900

SOUTH FORK REALTY 1
Route 24 Flanders, L.I. N.Y.

3 miles from Riverhėad Circle on 1 
Road to Hampton Bays. — Eastem j

JAMES CANNING REAL ESTATE 
ANNOUNCES THE OPENING 

OF 2 NEW OFFICES 
Richmond HiU. 118-10 lOlst Avenue 

HI1-4200
Brooklyn, 1116 Libertv Avenue 

TA 7-9095
Many 1 & 2 Family homes available

KL TQ R.ACE.

MiDDLEBOftO, MASS.

BALFO KATINAS

lą.

REAL ESTATE

Vt

Reikalu Vedėjas

DISPLAY

VOCATIONS

FUNERAL HOMEDISPLAY

HENRY WEYDIG & SON, Ine

GL 2-5989 RĘST HOMES

Conception

Savininkių VACYS BTEPONia

»i a

The Little Servant Sisters of 
the B. V. M. of the Immaculate

£ASTWOOO RĘST HOME Married 
Cotipies accommodated. You are in- 
vited to see our Family style Ręst 
Home; including our TV room. resd- 
ing room. dinnlng room. 1 block to 
center of town A Church. Reason- 
ab>e rates. 39 High Street. Ames- 
bury. Mase.. Phone 617 - 388 - 1749

The Little Servant Sisters founded 
in Po’and in 1850 by A raintly Ser
vant of God, Edmund Bojanowski, 
have their Provincial House at 
VVoodbridge, N J. They are engaged 
In teaching and nursing in the Dio- 
ceses of Camden. Trenton and Buf- 
fa’o. N.Y. with Mlssions tn Afrlca. 
Interestcd? Write to Rev. Mother 
Stephania Clara. 184 Amboy Avė., 
Woodbridge. N. J.

y-■

Giria of Dirtinctton — reasonably 
pririsi. Frandscan MedalMons and 
Stebies............................ BU 8-8187
1053 Lexinxton Avė.. N. Y. 21. N.Y.

vo žodi diskusijose, taip pasi- niai uždaviniai nėra tie patys, 
sakė: Vyriausias Lietuvos H- bet jie veikia ir dirba tai pa- 
laisvinimo Komitetas gimė Lie- čiai Lietuvai, lietuvių tautos iš-

FUNERAL HOME
FLlushir.g 9-8563 

Charles IVevdi'T, Lic. Mgr.
13-39 I22nd SL,College Poiirt, N.Y.

LOUIS ROZSA Savęs you money 
on Juvenlle Furniture. Laive aarort- 
ment of toy*. tolis, noveltles; best 
buv,« cn carriage’. strol’crs, Hcycles 
Ari- for Lcib you'll save $$$$ on 
”<Kir Xnws Khopping. — 700 9th 
A’.enuc feorner 48th St.), N. Y. C. 
Tel.: JU 8-1514.

J. V. PIPER A SON.
<X>MPLETE PLUMBING SERVICE
All Brooklyn: Indu.ririal. Commer- 
cial. Residėntial. New work, alter- 
ation?. Repafa*. Maintenance. All 
worl: guaranteed. Free Estimates.

Hartley Park Juvenlle Furniture 
oū’ers <liwonnt nriccs for the Holy- 
da tr->de on E<1)-on. Gem. Peter- 
ron. Cn«<*o. Tavlor and matcMng 
pi<x:«». Full line of Babv Carrtageš. 
V»k> |r»«Me^. 'Hvirs. opon tll! 9 p.m. 
TeL: MO 8-9621 - 15* Gramatan
f ve. Mt. Vomon. N. Y.

COMPLETE NURSING CARE 
24 Hours a Dav: Reathaven Nursing 
Home. 155 Quincey* Avė., E. Bratn- 
tree. Mem. 617 VI 3-2155;
Rodgers Nursing Heme. 54 Bow- 
dedn Street, Dorchester, Mass., 617 
TA 5-1771.

SANTA MARIA 9HOF
Complete line of reli*riou« artleles: 
Roearies - Mirai* - Statuary - ReH- 
gious < ards - Prpver booka - Medais 
- Hummel Mac’onnas and Ftgurea. 
L*>rrc yi’’.'oriment for Christmas 
glfts. 2728 Church Avė., Brooklyn 
26. N. Y. Tel. UL 8-9395.

St. Benedict — Founder of Weste m 
M >nasticism. Invites you to become 
a Member of his great Benedictine 
Family. As a Benedictine you will 
be privileged to recite the Divine 

Office in Choir and serve- the 
Divine Spouse of Sculs in the 

children whom you will teach or in 
the Siek to whom you will minis- 

ter in our Community Hosp tal 
For further Information adress: 
Directress of Vocations. Benedictine 
Mdtherhouse, 851 North Broad 8L, 
Elizabeth, N. J, 201 EL 2-4278

TYPEWRITER 8ARGAINS L’nder- 
\vood $20. other bargains. For the 
fine.ri o; Typeuritcrs at the mo.ri 
reasonable prives call TR 5-3063. 
S pečiai consideration to all our re- 
liidc-js groups. Ask for Mr. Pearl. 
PEARL BROS.. 476 Smith Street.

W A N T E D —
USED FURNITURE. RŪGS. AN- 
7-IOUES. HOUSEFURNISHINGS, 
BEDDING. Everything and Any- 
tbin? in the Fl T RNITU RE line.

We pick up — Call OI 2-7637

CONTEMPORARV C«RISTIAN 
ART CENTER

(Formeriy Bevron)

Baltininkam aukas beren
kant .visaip nutinka. Dažniau
siai jie gauna lietuvių šalpos 
reikalams pinigų, kartais prie 
aukos geri tautiečiai prideda 
ir gerą žodį ir karštos arbatos 
stiklą. Pasitaiko, kad gauna 
prie dolerio, ar ir be dolerio, 
geroką pabarimą už ramybės 
trukdymą. Taigi, labai retai Bal
fo aukų rinkėjai pareina na
mo tuščiomis rankomis arba 
“neišplakti”.

“Ilgojo Kaklo” miestelyje 
(Great Neck, L. L. N.Y.) gyve
na keliasdešimt lietuviškų šei
mų. kurias pačiu niauriausiu 
rudens — žiemos oru aplan
ko Balfo veikėjai ir surenka 
Baltui arti 300 dolerių kasmet. 
Kadangi vieni kitus gerai pa
žįsta, barti retai gauna.

Kai šiemet juos atlankiau, 
tai ryžtą aukas rinkti Baltui 
radau visai nepasikeitusi: eis 
jie nuo durų iki durų ir šie
met su dar didesniu noru. Mat 
pernai, kai kelios poros išžy
giavo jjer vandenį, sniegą ir 
purvus lankyti kaimynų, tai su 
259 doleriais parsinešė nusku
rusį, sudžiūvusį, šlapią ir dre
bantį katuką. Pilkas, mažutis, 
gražiom- akutėm rainiukas pa
teko | muziko M; Cibo reziden
ciją (nežinia, kodėl ši auka ne
buvo į Balfo Centrą pristaty-

’ ta?). Rainiukas šiemet išaugo

Klemensas ir Veronika Dre- 
vinskiai spalio 14 šventė vedy
binio gyvenimo 50 metų su
kaktį. Šv. Jėzaus Širdies baž
nyčioje buvo padėkos mišios 
ir puota Eugene restorane. 

' Svečių buvo apie 125, tarp jų 
kun. D. J. Hickey, aukojęs pa
dėkos mišias, duktė Apolonija, 
sūnus Petras, sesuo Eugenija 
Navazelskienė ir vestuvių da
lyviai: P; Jatkauskienė, J. Poš
kienė. R. Drevinskienė, Jonas 
Laučka.

Klebonas padovanojo šv. Jė
zaus širdies statulą, svečiai— 
pinigų. Kun. M. Vembrės rū
pesčiu gautas popiežiaus palai
minimas sukakties proga;

Klemensas M. Drevinskas gi
mė 1880 kovo 7 čeniškių kai
me, Pabiržės parapijoje. Pra
džios mokyklą baigė Gulbinuo
se. Tarnavo rusų kariuomenė
je Sachaline 1903 - 1904, daly
vavo rusų — japonų kare 1904 
- 1905. Buvo paimtas į nelais
vę ir ten beveik stebuklingu 
būdu išsigelbėjo nuo sušaudy
mo. 1906 paleistas iš nelaisvės 
vėl tarnavo rusų kariuomenėje. 
Į Lietuvą grįžo 1907 ir tais pa
čiais metais išvyko į Ameriką. 
Atvažiavo į West Hanover, dir
bo fabrike, vėliau ūkyje, vėl 
grįžo į miestą, kol apsistojo 
Middleboro ir čia 47 metus dir
bo batų fabrike, kol 1955 iš
ėjo į pensiją.

Brockton, Mass.
Balfo 72 skyriaus dešimtmetis

Lapkričio 10 Balfo skyrius 
švenčia 10 metų sukaktį. Sky
rius buvo atgaivintas 1952 lap
kričio mėn. Pradžioje pirmi
ninku buvo a. a. J. Samsonas, 
kuris pirmininkavo tik trumpą 
laiką. Po jo skyriaus pirminin
ku išsirinko Mykolą Gofensą, 
kuris iki pat šio laiko energin- 
gai’vadovauja. Per 10 metų sky
rius yra pasiuntęs Balto Cent
rui 4.000 dolerių ir kelias de
šimtis tūkstančių svarų drabu
žių. surengęs nemažai rinklia
vų ir parengimų.

Sukakčiai atžymėti Sandaros 
salėje skyrius rengia pobūvį— 
vakarienę su programa, kurią

1912 vedė Veroniką Vaitie
kūnaitę iš Baibokų kaimo, Va
balninko parapijos. Ji į Ameri
ką atvyko 1909 pas seserį Eug. 
Navazelskienę. Užaugino dukte
rį Apoloniją ir sūnų Petrą. 
Duktė yra mokytoja Stoughton 
aukštesnėje mokykloje, ištekė
jusi už V. Savicko, augina du 
sūnus ir dukterį. Sūnus Pet
ras yra Holy Cross Worcester, 
Mass., profesorium ir augina 
dvi dukreles.

Drevinskai su kelerių metų Pobūvio rengėjos ir patar- 
pertrauka Darbininką skaito nautojos buvo P. Savickienė ir 
nuo jo pradžios. Drevinskas P. Drevinskienė. M.Kas

1911 buvo vienas iš steigėjų ir 
ilgametis pirmininkas, vėliau iž
dininkas lietuvių kooperatyvo, 
kuris prieš pwą metų likvida
vosi, nariams išmirus ir suse- 
nus. 1915 buvo pašalpinės šv. 
Juozapo draugijos steigėjų tar
pe. Draugijoje veikė iki 1950. 
Nariams išmirus, likvidavosL

Palinkėkime sukaktuvinin
kams dar gražių dienelių. Te
gu vaikaičiams pasakos apie 
gražiąją Lietuvą ir pamokys lie
tuvių kalbos.

CAMCEL OR CHANGF 
CaH LO W191

- RESTAURANTS
NEW BONAPARTE

1813 Avė. M (next to Ehn Tbeatre) 
Brooklvn. N Y. — DE^ev 6-6880. 
Have you tried Ralph Sorrentino‘8 
f-’mous Italian Cuisine? “VVhere the 
Stars rneet”. A la Carte Dinners - 
Coėktaits - Parties aceommodated.

THE COTTAGE 
Breakf ari - Lunch - Dinner 

Limcheons from 99r, Dinnres from 
$1.50. Garden Room available for 
reservations. A few doors avay 
from SL Francis of .AssLri Church; 
132 Weri 32nd St, Nev York City. 
LO 5-4838 Closed Sundays

KLEMENSAS IR VERONIKA DREVINSKAI

Gripsholm RestauranL Stan Jacob- 
sen your HosL — “Finest Swedish 
Smorgasbord”. Since 1935. An Ame
rican Restaurant in the finest Swe- 
dish tradition—authentie food of two 
continents. Cocktails. wines. liouors.
Luncheon & Dinners. Credit Cards 
honored. 324 E. 57th St. (bet. Iri & 
2nd Aves.1. N. Y. C. — PL 9-6260

sgret-y? w’vAv:<

S & G MEAT MARKJET

Lietuvos laisvinimo organizacija
(atkelta š 5 vsl.)

sudarytą visos tautos, pa
keistume Į mažesni ir dalinį
visiškai kitos plotmės, būtent, 
sudarytą lietuvių emigracijos ir 
specialiai išeivijos kultūriniam 
tikslam. Kaip diplomatinė bei 
konsularinė Lietuvos tarnyba, 
taip ir Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas yra Lietu
vos ir visos lietuvių tautos ins
titucijos, bet ne išeivijos or
ganai, todėl negali būti jokiai

titucija. Ji yra vienintelė Ne
priklausomos Lietuvos valsty
bės gyva dalis^ Jos reikšmė Lie
tuvos išlaisvinimui yra labai di
delė ir esminė.

Quo Vadi* Restaurant under new 
management. Complete lunch from 
$2. dinners from $3 50 - $5.50; & ia 
carte available. Closed Tuesdays. 71 
Boston Post Rd.. Larchmont, N. Y. 
Catering to private funetions. For 
reservations phone TE 4-1192. JOE 
former owner Luigi’s’ Restaurant.

STELLA DORO Italian Cuisine — 
**Ą Fabulous Roman Palace Setting” 
Cocktail Lounge, Dinner & Supper 
4 la Carte. Party facilities. — 5806 
Broadway, near 238th St.. N. Y. C.

Diners Club - American Express 
Free parking on our own lot. Closed 
Monday. Call ................... Kl 3-2245

Planning a Wedding? — Then see 
THOMAS CATERERS

We serve private homes. offices & 
clubs. Stardust Manor — private 
barquet halLs; Kaiters & waitresses. 
Speeial consideration to religious 
groups. Nassau, Oueens, HI 1-7390; 
764 40 St. Brooklyn, N.Y. TR 1-1230

REX MANOR CATERERS 
IVeddings, Engagements, All Sočiai 
Funetions. Reserve now for Thanks- 
giving. $3.75. Children—half price. 
New Years Eve: Gala Floor Show, 
Entertainment;. Dancing. Favors. 
Make reservations early. 1100 60th 
St., B’klyn; GE 8-9556. GE 8-9767.

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
Lietuvių patogumui atidarė antrą kratuvę: 

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y. • VI 9-5077 
buvusi

J MIRONO MAISTO KRAUTUVU 
348 Grand 9treeL Brookhm 1L N Y - Tel. Slaeg Z-4329 

Papigintomis kainomis priimame užsakymu- 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūnus 
We take ai! orderis spėria! price for VVeddings and Parties 

Home-Made Bolosms

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms Taip oa« 
tilkinės. maitytos. spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros l» 
kalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis Specialus oa 
tarnavimas paruošiant pakietus I Europa Pamėginkite užeiti n?« 
mus ir būsite patenkinti.

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

Tel. AL 4-8319

RAMON’S RESTAURANT
Brooklyn’s Biggest and Best 
Spanish American Cuisine 

Dancing Friday and Sat. Nites 
Catering — All Occasions 
No Minimum —- No Cover 

168 Livingston St. (near Smith St.
Tel. U L 5-7738

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitėsPasaulio Lietuviu Bendruo
menė yra Vliko gyvenimai! pa
šaukta realybė, turinti savyje 
išeivijos visuotinumo požymį. 
Pagrindinis jos uždavinys yra 
lietuvių kultūrinių vertybių sau
gojimas, rėmimas bei skatini- 

.........  ... , ,. mas naujas kurti ir svetimuo- įseivijos organizacijai palenkta. , °T _ , - se kraštuose lietuvybės isliki-Ju šaknys yra pavergtame kraš- ...
te. Išeivija visada buvo ir yra mU ™U-
reikšminga tautos dalis, o ypač ?rbaf. *». Bendruomenes pn 
dabarties sunkioje kovoje su fesiogiai nekyla, bet

atliks Brocktono. Bostono ir t™ t™, tu0 darba ™P>nantis, Jį remti
moralinė ar materialinė para- ... , . , . . ..
ma. jos pasisakymai, jos siū- “ims glaudž.at bendradarbaauh 
lymai gali bud ir neretai yra Bendruomenes teise ir pa- 
dideliu įnašu i tos visuotinės rei®a" . .......................... .
kovos išdavas. Todėl šia pras- . Tos josios institua- 
me bendravimas ir bendradar- jos yra pasaubnes apimties, su 

jokiu atskiru kraštu iš esmes 
nesurištos. Jos reiškiasi visuo
se laisvojo pasaulio kraštuose.

okupacija. Jos organizacijos, jos . T
• t* • • - e. • Norwoodo Balfo skyriai. Po va- ir 511 Lietuvos laisvinimo veiks-1 Raini (Mat, Maironio metai, o , . . X ,V. '

•• t • x » kanenes bus šokiai, šokiams poemoje ‘Jaunoji Lietuva ap- 2gros geras F. Smito orkest
ras. Norintieji bilietų galės į- 
sigyti ir prie Įėjimo. Pobūvio 
pradžia 6 vai. vak.

Dabartinę Brocktono 72 sky- biavimas su išeivija ir jos or-

INSURANCE - REAL ĖST ATE

JOHN ORMAN AGENCY
BAYSIDE iri section solcT out — 
70 NEW HOMES Solid Brick. 6 
rooms. 3 bedrooms, l’į baths, full 
basement. — Low Down Payment.

$18,490
30 Yr. Mortgage. 48th Avenue & 
210th Street. BAYCREST HOMES 

Site Phone BA 9-9442

110-04 Jamaica Avenue Richtnond HiU 18. N. Y

Te! VIrginia 6-1800

rašomas Rainys). Jis turi ries
tą ilgą kaklą, kaip ir dera 
Great Necko gyventojui. Lipš- 

“ nūs. jaukus, prie visų glaudžia
si. kaip tikras balfininkas.

Gaila, kad daugelio lietuvių 
kolonijų aukų (vajų) vedėjai 
aukas renka tik laiškais ir at
sišaukimais. Asmeninis ryšys 
žymiai įdomesnis, ir vajai na
šesni. Antai, Stamforde lietu
viai nuo šeimos sudeda po 10 
dolerių Baltui, “Ilgo Kaklo” 
mieste išeina beveik po 8, o 
New Yorke, kur paštininkas 
Baltui aukas atneša. — tik pen
kinė. O katinas taip ir lieka 
kur nors šalti ...

Ponai Cibai Great Necke tu-

riaus valdybą sudaro pirm. M. 
Gofensas. sekr. Br. Ludonie- 
nė, ižd. VL Jakimavičius, na
riai — Venčkauskas ir Plonys. 
(Vicepirmininkas J. Plaušinaitis 
neseniai pasimirė). x.y.

ganizacijomis yra būtinai rei
kalingas ir net privalomas.

Stasys Lūšys, baigdamas sa- Jų kilmė, prigimtis ir pagrindi-

S- 
RUOalAMk LIETIJVT8KAS VES
TUVES SALES PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI. 
Adresas: 40 f. 28*h 8.- N.v C.. N v

apkrautų stalų ir šventėm mu
ziko Mykolo Cibo gyvenimo su
kaktį, ragavom dešrų ir kopūs
tų. sakėm prakalbas, o Rainis 
ir Sargis glaustėsi visą laiką 
apie mano kojas, greičiausia 
numanė, kad esu iš Balfo Cen- 

. tro.n ir juodą, didelį šjni Sargi, 
kuris taip pat turi baltinę kil- - 
mę, bet klausinėti jau nebuvo 
laiko. Mat, sėdom už gausiai

tuvoje ir yra visos lietuvių tau
tos aukščiausioji atstovybė. Jis 
yta vienintelis vyriausias Lie
tuvos išlaisvinimo organas. Ja
me gali ir turi sutilpti visos 
lietuvių politinės grupės lygio
mis teisėmis ir lygiomis parei
gomis. Jei šiuo metu jos nesu-

Liquor Store. In<
X2% Union Avė. Brooklyn 11. N V

Ikrmui ir jos laisvei. Todėl daž
nai jie ir susitinka, kartais ne
sutaria, susiginčija dėl kompe
tencijos ir dėl veiklos tikslin
gumo. Nesutarimams pašalinti 
daryti tų institucijų periodines 
konferencijas, bent dvi per me
tus, o reikalui esant ir daugiau.

telpa, reikia vėl atnaujinti pa- Susirinkę atstovai Įvertintų pa
stangas ir būtinai to pasiekti, dėtį, išklausytų vieni kitų pa- 
Vliko prigimtis to reikalauja ir siūlymus, išlygintų nuomonių 
pavergtam kraštui to reika.

Lietuvos diplomatinė ir kon
sularinė tarnyba yra didžios pa
garbos ir didžios reikšmės ins-

skirtingumus, aptartų aktua
liuosius klausimus, sutartu dėl 
ateityje darytinų žygių, dėl 
bendros politikos.

KRUG Religious Supply C o.. Ford- 
ham Rd. Wholesale - Retai 1: Church 
supplies, Altar boys apparel. Sisters 
supplies. Vestments, Priest’s wear, 
Chalices. Missals, Rosaries. Statues. 
Hummel figūrines. — 472 E. Ford- 
ham Rd. (opp. Forham university), 
Eronx; Tel. WE 3-3983

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS.

Didelis pasirinkimas
įvairių vynų, degtinių, konjakų mi 

šventėms bei kitokioms progoms



■■""y;.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

BROOKLYN 6, N. Y.
CHRISTMAS

VYTAUTAS BELECKAS

Tel. EVergreen 2-6440

Address

City

PARK FLORIST

RAY’S LIQUOR STORE

COMPLETE
Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENISNURSING CARE
BANGA TELEVISION

Atletas

Malė and Female
Adolfo SCHRAGERIO

TRANZISTORINIUS RADIO.
anent:

VVAKEFIELD FOREST MANOR

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVEREED GENERAL CONTRACTING

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTIONSOMMERVILLE CHANDLER
MANOR

COVE CONTRACTOR

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8*7118

Pro Shop. Private Bowling instruc- 
tions available. Balis measured and 
driled on premises. Call WH 9-7123 
for Information. 399 Knollwood Rd. 
White Plains, N. Y.

Boneless Fruited Hams 
Hickory Smoked Turkeys

tipitdcai jau ckrfyvaufa nau- 
jam fuitaio SMpna
196283 metų futbolo sezo

ną LAK pradėjo keturiomis ko
mandomis. Komandų padėtas 
lapkričio 1.

Pirmoji komanda sužaidė 6 
rungtynes, iš kurių 3 laimėjo 
ir 3 pralaimėjo. įvarčių santy
kis 19:15. Komandos sąraše yra

PLAN NOW TO GIVE THE 
FINEST GIFTS FOR

Turime nuolat mūsų sandėlyje Įvairaus dydžio 
bei Jvairaus medžio. Baldas išardomas ir pri
statomas i bet kurių JAV-btų vietą.

Liberty Art Photo Studio. Come in 
now for your Xmas gift photos — 
Photographers for all occasions ... 
weddings our specialty. Special con
sideration to Darbininkas readers & 
religious groups. Open Wed. 9a.m. 
to 6:30 p.m. Sun. 11 a.m. to 5p.m. 
or by appointmenL TeL VI3-3605, 
125-11 Liberty Avė., Richmond Hill

ALPINE FLOOR COVERING CO. 
Complete line of permanent Lino- 
leum and Tile Floors. Carpets and 
Broadlooms. Residential, Commerci- 
al. Offices, Stores. Ėst. 25 years — 
guaranteed Service. TeL SH 5-3093, 
711 5th Avė., Bay Ridge, B’klyn.

WE8T HEMPSTEAO
— 7th 8T, GARDEN CITY 

PI 6-9912

VAN PATTEN GERARO ScHOOL 
Drama & Music (Piano and Votee) 
Producers of Showcase 13. Directors 
- Agentą - Producers and Members 
of Press come as guests and view 
our new talent — 13 West 17th St. 
(mezz.), New Torte City, AL 5-8095

282 HEMPSTEAO AVĖ. 
IV 1-7636 — IV1-8803 

122 HEMPSTEAO TPKE.
IV 1-8006

Visit our Modern 8bowroom featur- 
ing one of the largest Įmes of arti- 
ficial trees; disttoetive upholstered 
furniture, provincial, contemporary; 
deaJers in Weinman tabies, distinc- 
tive lamps; draperies, shpcovers of 
latest styles. FINE Oecorators, Ine. 
1626 Bathgate Av. Brome, LU 3-4295

TADDEO’S SKYTOP 
B o w I e r s

MEDICAL ART HEARING AID 
Co. We sėli Hearing Aida. Special 
Eyeglass Hearing Aid at tbe ter- 
rifte price of $149.50l Compare! — 
Money back guarantee for thirty 
daya. Special eonsiderattee to reli
gious groups. Call TR 8-3737. ask 
for Mr. 2UCKERMAN.

VISIT OUR GIFT SHOWROOM
One Block West of Central Park Avė. 

HIGHLAND FARMS 
Gift Devision
778 Yonkers Avenue
Yonkers, New York

Baldoni, Bartoli Co. 60 Mulberry St., 
N. T. 13N.Y., near Canal SL New 
A used professional Irish accordions, 
piano accordions—all sūes, concer- 
tinas $25 up. Expėrt repairs, ex- 
changes, time payments, free cata- 
teg. Hours: 10 am to 6pm daily; 
Sundays and Holidays by appoint- 
menL Tel. WOrth 2-1750.

Tai jūsų pagrindinė vieta apsirū
pinti vestuvių ir pobūvių tortais. 
Papuošti kepsniai Šventėm, ir su 
Ice Cream. Viskas kepama vietoje, 
taip pat pagal Jūsų užsakymus. Pa
sinaudokite 3 didelėm parduotuvėm:

For Oetter Wedding and 
Week-End Dancing 

TU X EDO BALLROOM
Offers the Finest 

Call Fr e d — RE 4-7335 
210 E. 86th Street A 3rd Avė.

New York City

Low Prices for Xxnas Bicycles, Ve- 
locipedes, Wheel toys: Full line of 
juvenile furniture, also blcycle and 
baby carriage vrheels with or with- 
out tires A tubes; cribs A mattres- 
ses. also hardware for cribs-do-it- 
yourself. KAK SUPPLY CO. 146 
Chambers SL, New York 7, N. Y.

TeL: BE 3-8958

Mc ALLISTER 
FUEL OI L, INC-

Oil Burners Installed and Serviced. 
24 Hour Tetephone Service 
NE 9-9637 or EV 9-3696 

Special consideration to Religious
Institutions.

LOCAL MOVERS 
Reliable and Courteous Service 

Call LU 9-0479 
ASK FOR AND Y

GAP GENERAL CONTRACTING 
. CORP. '
Expert Carpenter, Plasterer, Brick- 
layer and Tile Man; ALL WORK 
GUARANTEED. Special considera
tion to Religious Institutions. Call:

LT 1-2249 or JU 6-3628

castonal ~ p&caa.4 Special
With this Ad .10% off on anytNag 
ynu buy. This is a CathoUc Staro— 
1382 ist Avė. (bet 73 A 74th Sta). 
New York City. — Call RH 4-3M.

MICHAEL'S FUEL & OIL CO.
Complete Heating Installation. Ge
neral Motors Delco - Heating. Li- 
censed. 1815 Gatės Avė. (bet. On- 
derdonk and Seneca Avė J, Ridge- 
wood 27, N. Y. — Tel. VA 1-9235

Plumbers Lic. No. 7843

LITHOGRAPHERS MACHINERY
Ine.

Plastering - Painting - Papering 
Cement work - Carpentry 

AB Work Guaranteed. Special con
sideration to religious groups. Call 
YU 8-4128 — ask for Mr. REED.

For Moving, Rigging, Dismantling 
and Erecting — call

LA CHARPELLE BROS. INC.
196 W. Houston St., New York 14 

CH 3-3738
Litbographers A Printers Machinists 
Master Riggers and Moters for tbe 
Printing Industry.

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

Grand Opening — “A New Face on 
Park Place”. Teztiles, Vestments, 
Statuary, Bronze Work, Religious 
articles, Hatrit material and Veiling. 
Special Discounts on opening of 
Store. JOHN LIONS CIE., 30 Park 
PI., New York 7, N. Y. BA 7-3615. 
We ship merchandise all over tbe 
World Free of Charge.

Mario* s
Truckinfe Moving and Rigging 

Kaperi Macbinery Movers for tbe 
Printing Trades. Office: 208-10 Eli- 
zabeth Street, New York 12, N. Y.

Call WO 6-2359 or MO 8-9439 A o V MADTA

SAM*S TAXI SERVICE 
LIMOUSZNES FOR ALL 

OCCASIONS
16 Richmond Avė., Port Richmond 

Staten Island 
Tel. GI 2-0600

SABATINO
Investigation & Security Service 

Retired N. Y. C. Detective. Civil & 
Criminal Investigation, Uniformed 
Guards and Watchman. Bounded 
and Licensed by tbe State of N. Y. 
Call Hl 5-3837 — 150-31 22nd Avė. 
Whtestone, L. Į.

WAKEFIELO DETECTIVE 
feUREAU

Buildings, Industry, Home protec- 
tion. Uniformed guards, private po- 
lice, eseorts, plain cloths, agents. 
Investigations—no fainily matters. 
1334 E. Gunbill Rd., Brome 69, N.Y.

Teleptoone: OL 4-5000 .

CBAPTS'
-- WORKSHQP. INC.

Now Open' for:. — Made-to-Order 
Candies - Wood Finishing - Gifts. 
Place your orders now — will be 
ready before Xmas. 22-77 Steinway 
Street, Astoria, L. L
Call — YE $-0728 — Day or Night

A Variety of Handsome Packages 
of tbe Finest Jellies, Preserves and 
Fresh Fniit Syrups

GIFT BOXED 4. MAILED 
TO THĘ 50 STATES

WRITE FOR FREE CATALOG

Attention Bali Room Studentą We 
offer 10 private lessons for only 
$39. Also Ballet by ezpert dancing 
instructors. Our new method and 
individual instruction gives you tbe 
results you expect in a shorter tįme. 
Fordham Mušte A Dance, Ine. 327 
E. Fordham Rd, Bronx; C Y 8-0907

BONDED IRON WORKS CO.
Wrought Iron - Railings - Cloth line 
poles - Steel stairs > Gatės - Wood 
fences - Window guards - Grilles - 
Chain link fences
90-19 Liberty Avenue. Oaone Park 

Call VI 6-3700

TULLY SPAGNOLI A SONS
Serving Rockaway for 42 years 
PARQUST A HARDWOOD 

FLOORS laid and seraped. 
77-04 88th Avė., Wbodhaven, N.Y. 
64 Kingston Avė, ^ooklyn, N. Y.

- PR 3-7474

WOERNER A NELSON, INC. 
FOR MOVING AND RIGGING 

FOR DISMANTLING 
AND ERECTING

Kelly Presą Servtee A Machinists 
380 Canal SL. N Y. C.

WA 5-1930

B R I DĖS TO BE
“The Proof is in the Taste” 

Order your Wedding Cake A Pas- 
tries from

The LA-GULI P AŠTRY’SHOP 
The finest in Italian baked produets, 
Delicious Pastries, Cakes, Bread. 
Specializing in Wedding Cakes. Let 
Us Serve You with the Finest —- 
29-15 Ditmars Blvd, Astoria, L. L

Call RA 8-5612

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuviniai piętųf. ..fer
mos rūšies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

LA MARCHAL Supper Club Ine. 
837 Nostrand Avė, cor. President 
SL — For. the Finest of Foods. 
Dining and Dancing nightly; Week- 
ends — ALL STAR SHOW. Call 
PR 3-8892 —- Ask for your geniai 
Hostess PREČIOUS.

DONT BUY DIAMONDSi! 
until you ha ve seenus. 
DIAMOND CUTTERS 

Complete seteetions at savings 
40% A more. Come see tbem 
eut; no obiigatkm. CaU Fac- 
tory for ai

JU 2-3549

VETERAN Detective Bureau, Ine. 
Plain clothes or uniformed Guards, 
Investigators, fully insured. missing 
persona traeed. Civil. domestic and 
criminah — 4197 Park Avė., Brome, 
CY 9-6620; 1 DeKalb Avė., B’klyn, 
MA 5-6655.

BORDENS
FINE DAIRY PRODUCTS 

Serving all Brooklyn — Courteous 
Home Delivery ... Call CL 1-0178 

PALMER DAIRY PRODUCTS 
528 E. 84th Street, Brooklyn. N. Y.

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFEETS BLVD. RICHMOND HHL* N. ¥.

PiANDVHSTRUCTlON 
Ame-Marie Romano

Juilltard graduate, nffaąAer of Piano 
Teachers Congresa of N. Y, Piano 
Teacher of experience from the In-

The largest agsortment in the world 
of BRIDAL VEILS or Bridesmaids’ 
Hats and accessories.

HOLIDAY BRIDALS, Ine.
Manufacturers

499 7th Avenue, N.Y.C. (near 37th 
Street; 18th Floor). TeL CH 4-3583

JAMAICA PLAIN P AR K VIE W 
MANOR

488 Walnut Avė. t

CONVALESCENTS 
CHRONIC - ELDERLY

Active Sewing MacMae A Vacuum 
Cleaner Co. Lewyt, Hoover, Eureka. 
General Electric — Sales A Trades. 
All Makes Repaired. complete stock 
of paris. AU makes or sewing ma- 
chines repaired, fast reliable Service. 
CaU EN 2-8477 — 526 Amsterdam 
Avė, (near 86th Street) N. Y. C.

SALCO MACHINE CO, INC. 
FOR MOVING, RIGGING, 

DISMANTLING & ERECTING 
Call BE 5-3355 

Ask for Sal PugMa 
LITHOGRAPHIC MACHINISTS 

Repairs and Service 1

Everything and Anything in the 
CONTRACTING LINE 

All Work Guaranteed. Special con- 
sideration to religious groups. Call 
MA 54374 — dek for Mr. COVE.

BEST WAY EXTERM1NATING
Co. The right way is the best way. 
We are specialists in eacterminating. 
Serving all Boros. A written guar- 
antee given with all Services. TeL: 
ES 2-4742. Ask for Mr. Weinhaus. 
2403 Mermaid Avė., Brooklyn, N.Y.

HIRE A CARRY BACK 
CADILLAC LIMOUSINE 
FOR ALL OCCASIONS 

Special Rates on Sundays
and Long Trips .

RE 4-8689 — 24 Hour Service

S-T-R-E-T-C-H YOUR DOLLARS 
State Farm Insurance 

ED LYNCH 
State Farm Mutual Automobile 

Insurance Company
37-63 82nd St, Cor. Roosevelt Avė.

Queens, LI, N.Y. — DE 5-3261 
D E 5-3261

BERNICE’S BEAUTIRAMA
GET A MIRACLE HAIR WAVE 
that can be Styled or Teased. Also 
specializing in problem skin. You’ve 
tried the ręst—now get THE BEST. 
Call ST 3-8817 or NE 8-8076 — Ask 
for C1 a r a Gray.

ALPHA Medical Laboratories
Complete analysis:

Blood - Urine - RH Factor - Pre- 
Marital tęst - Pregnancy tęst - Me- 
tobolism - PBI - Prothrombin.

Call Ml 5-3800

BOHEMIA DRY CLEANERS 
One Hour Service

Shirts latmdered - Ezpert altera- 
tions - Plant on Premises - Pick- 
up and Delivery.

Call LT 9-2132
Smithtown Avė. Bohemia

EVERBEST PORK STORE
74 Westchester Square. Bronx, N.Y. 

MOME MADE SAUSAGE 
Finest Pork, Veal and Beef

Poultry Fresh Daily 
UN 3-8007

NEMETH & MAIER, Proprietors

MARCO BOWL-O-LANES Ridge- 
vvood’s fine hospitable Lanes — 30 
automatic pinspotters for your 
bowling pleasure; Cocktail lounge, 
Restaurant, free parking. A heaithy 
sport for young and old. Special 
consideration to religious groups. 
339 Wyckoff Av. B’klyn. HY 7-4350

Home Furnishings Discount Co. — 
Open Sun, elosed Fri.; Huge dis
counts offered. “Why pay high re- 
tail prices” buy direct from manu- 
facturers. Distributor — all Name 
Brands of Furniture: Period, Mod- 
em, Traditional. Cash/budget pay
ments. Bring this Ad. — 107 Avė. A 
Cor. E. 7th St, N.Y.C. OR 3-0063.

LYNN CRESTVIEW MANOR 
72 Nahant SL

I LYNN, MASS.
L Y 8-6363

ALBERT MAIER, INC.
Kiaulienos krautuvė. Geriausią kiau
liena ir kiti mėsos produktai unm 
ir mažais kiekiais. Kasdien irie- 
žios — namų gamybos “Kielbany*. 
1927 Washington Avė, Brome 57, 
N. Y. TRemont 8-8193

NEWTON ELIZABETH MANOR
11 Washtngton SL 
NEWTON, MASS.

LA 7-8107

EMILIO ROBLES INSURANCE 
Auto A Trucks - Accident A Health 
- Fire - Life - Garage Uabihty ■ 
Home ovneis. Servfag'aR B’klyn. 
Special considerattoB to all religious

OI 6-1210;

CHAS. H. PEEPLES 
Detective Agency

167-10 109th Avenue, Jamaica, LI. 
Civil. Criminal and Domestic inves
tigations, armed guards; Licensed 
and Bonded by the State of New 
York. Skip Tracing. — Post Office 
Box44, Springfield Gdns, LT. (13)

THE TOMLIN CO.
Furniture Refinished - Repaired 

ANTIQUES RESTORED 
Alcohol Heat Resistant 

233 Midland Avė, Tuckahoe, N. Y.
- TeL WO 1-3671

THIS AD WORTH $1.50 
Present This to your Rupat Service 
Man. He will give you $1.50 allow- 
ance on TV Repairs.

RUPAT. TV SERVICE 
8817 -’fhird Avėriue, Brooklyn, NY 

Open 9 a.m. to 9 p.m.

Washing JMashine Owners 
Don’t depend on Jack of Ali Trades! 
Fix your own washers, we. will sup- 
ply parts and instruct you.

DO IT YOURSELF 
Fabian Washer A Parts Co, 32-15 
No. Blvd, Į^LCity — RA 9-1249

MOVING MACHINERY 
CaU Today for Free Eritmates. All 
Types at Macbinery Transporied. 

RO8E A GOLDMAN 
TRUCKING

331 Greenwich Street, N. Y. C. - 
WO 2-4856

ANNA MASILIONIS — diplomuota 
speciali stA Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ža
lia J. Andriužio Įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio linija, ižlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir LL 
87-17 Jamaica Avė. •_ VI 9-6948

Weodhaven 21, N.Y.

Sayvillęt L.I. Let us design And build 
your hoūse on our property or yours. 
Ffnancing avaįlable — Sites offered. 
M o d e!: South ott Sunrise H’way, 
456 feet East off Johnson Avė. in 
Sayville. — PLACE A KRUEGER 
BUILDERS, Ine.; TeL: 516 LT 9- 
1775 -1777.

For CTK. ESeetrical Work CaU 
HUGH O’KANE. ELECTRIC CO. 

13JftankfortS£ 
. -h-t. a

CaU WO 2-1050 or 1051' 
a K ELECTRIC WORK FOR 
THE INDUSTRIAL TRADE

Jamaica ., .... .
KELLY -WOOD PHABMACY

168-43 HILLSIDE AVENUE 
OL 8-1226

OPEN SUNDAY — WE DELIVER

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood)

Less to Pay at K. & K.
3865 10th Avė, N. Y. C. ’ * 

. LO 9-7700
Dealer’s Choice — Rambler Classic 
Customs Radior-Heater, Automatic 
Power Steering A RącŪning Seats. 

*62 RAMBLER $1995
TeL TE 8*1142

SCHLOSS FUR CO.
In Benhurst over 30 years 

Custom Furriers 
Repairing - Remodeling - Fur 

Cleaning - Glazing - Reasonable 
Prices — Special Consideration To 
Darbininkas Readers — Open Mon. 
Tues and Thurs. 9 A.M. to 9 P.M.

Wd_ and Fri. 9 A.M. to 5 P-M.
6705A 18 Avė. B’klyn, BE 6-6984

5 Percent off with this Ad

EVERETT WOODLAWN MANOR
Elm Street 

EVERETT, MASS.
DU 7-6560

Sekmadienį futbolas
Šį sekmadienį LAK abi sen- 

iorų vienuolikės žaidžia namie 
(Bushwick HS). Priešininku yra 
West New York SC. Nors per
eitą sezoną jiems abu kartus 
pralaimėta (1:2 ir 1:7), šį kar
tą lauksime pergalės. LAK po 
paskutinio gero laimėjimo ti
kisi ateinantį mėnesį pakilti Į 
lentelės viršų, nes su stipres
niais priešininkais jau sužais
ta; beliko tik silpnesnieji. Pir
mosios komandos pradeda 2:30, 
rezervinės 12:45. šeštadienį ma
žučiai 2 vai. žaidžia pas ukrai
niečius, o jaunučiai 3:15 pas 
German - Hungarians.

Prieš Kolpingą laimėta
Pereitą sekmadienį Kolping: 

LAK rungtynės laimėtos 0:3 
(0:1) mūsiškių. Plačiau bus 
Darbininko antradienio nume
ryje.

BANK RATES - FHA HOME IM- 
PROVEMEN LOANS — Ist & 2nd 
mortgage — ACRO, 256-13 Union 
Trpike, Florai Park, Queens, N. Y. 
Fi 3-0900;

Nassau Suffolk, FL 2-6400.
. “Specialists in Specialty Loans”

1-5 vaL

Tai VI

ITALIAN SPECIALYBES for 
HOLIDAY GIFT GIVING 
M ETROPOLITAN WIN E 

A LIOUOR CO.
Choice Wines, Lfouor. pHMnpt Free 
Dehvery. — 474 9th Avenue (Briw. 
36 - 37 Sts.) ........  LO 3-1136

Amapb AMrutaa - TRA VĖL AfllEMCY-REAJLE8TATE - tagnranoą

HAVĘJi REALtY - J 
Kettonių biuras lėktuvais ir tetvata* Apfoaudtanas gyvybės, na- > 
mų, automobilių, baMų tek ” “ * * “ '
Jteoaro Tta užpildymaa. Mtt 

KąątbsnnuoO 8ri 9 vok;

JAMAICA PLAIN, MASS. 
JA 2-0313

SOMERVILLE, MASS. 
MO 6-1519

8 Parker Road 
WAKKF1ELD, MASS. 

CR9-0444

Naujai atidaryta* į.
GROŽIO SAUONAS 

•• D n T A' ••

RMaaviiiė komanda sužaidė 
3 rungtynes, iš kurių laimėjo 
1 ir pralaimėjo 2. Įvarčių san
tykis 3:10. Komandos sąraše 
16 žaidikų.

Jaunučiu komanda (13-15 me
tų amžiaus) sužaidė 4 rungty
nes, iš kurių lygiomis 2 ir. pra
laimėjo 2. Įvarčių santykis 4: 
10. Komandos sąraše yra 13 
žaidikų. z .

Borniuky komanda (9-12 me
tų amžiaus) sužaidė 2 rungty
nes, iš kurių lygiomis 1 ir pra
laimėjo 1. Įvarčių santykis 1: 
9. Komandos sąraše yra 15 žai
dikų.

Pasibaigus mokyklų pirmeny
bėms, apie gruodžio 1 prasidės 
jaunių pirmenybės, kur LAK 
numato dalyvauti su 2 jaunių 
komandomis (maždaug 13 žaidi
kų komandoje). Beveik tikra, 
kad LAK šiam sezone žais 6 
komandomis, kas būtų rekordas 
LAK istorijoje. J.K.

šeštadienį žaidžia veteranai
Šį šeštadienį 3:30 vai. Bren- 

nan Field (Juniper Valley Rd. 
ir 70 St.) turėsime progos ma
tyti žaidžiant mūsų veteranus 
futbolininkus. Rungtynėse pa
kviesti iš New Jersey nepa
mirštamieji Adomavičius, Jokū
baitis, Sabaliauskas, Kalašins- 
kas ir k. iš New Yorko — Sal
dantis, Steponis, Modzeliauskas, 
Kligys ir t.t. Iš Waterburio at
vyksta G. švelnys. Jei kas 
negavo kvietimo, bet paskutinį 
dešimtmetį yra žaidęs New Yor
ko lietuviu komandoje, kvie
čiamas rungtynėse dalyvauti. 
Visi renkasi Atletų Klube.

Tą patį šeštadienį Ridge- 
wood Lanes (prie Atletų Klu
bo) Imis didelis sporto vaka
ras. LAK pirmajai futbolo ko
mandai, dalyvavusiai varžybo
se Windsore, bus įteikti atžy- 
mėjimo ženklai.



MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI Į D A R BININ K O SPAUDOS VAKARĄ

NAUJIENOS,-^

ką laikrašti; ateikime į vai 
nimą, paraginkime kitus at 
ti ir Darbininką užsisakyti.

86H* CASINO THEATRETHEATER

1574 3rd Avė. (88thSt)
Naujas telefonas — EN 9-3366 

Atidaryta nauja krautuvė 
58-24 MYRTLE AVĖ. 

Ridgewood, Oueens, N. Y.
Tek: EM 6-5450

■M8k
—JBSM

YUcon 84310
atidaryta iki vidurnakčio

Maironio

H.

buvo ir jaunirfio. Buvo neša
mos JAV ir Lietuvos vėliavos.

Demonstracijos prasidėjo 4 
vai. popiet. Baigėsi 5 vai. JAV 
ir Lietuvos himnais ir prel. J.

jos dalyviams, kurie, nepaisant 
šaltoko oro, taip gausiai -atsi
lankė. Organizatorių vardu

Romas Kezys

George Kopping 
ortuotl ir vietiniai skanė 
namie gamintos salotos 

Šviežia rūkyta Žuvis

Penktadieni, Lapkričio 9 — iki 
Ketvirtadienio, Lapkr. 15. 1962

Linksma spalvota filmą su Heinz 
ROhmann —

Juozą Audėną, 252 Cleveland 
St., Brooklyn 8, N. Y., teL 
TA 7-9518 (vakarais).

dol. Mrs. Dennis savo motinos 
Emilijos Pavilionienės atmini-

Balkūno pritaikyta kalba? %
Demonstracijos praėjo ra

miai, be jokio incidento. Buvo 
atžymėtos New Yorko ameri
kiečių spaudoje.

MOTERŲ SĄJUNGOS bankete lapkričio 4 Aprettkimo 
Petras Bani finas, O.F.M., Elžb. Terebeižienč, kalt

bus gruodžio 1 Apreiškimo pa
rapijos salėje. Programoje da
lyvaus svečias iš Europos dr. 
J. Grinius, aktorius H: Kačins
kas, sol. V. Verikaitis ir New 
Yorko Vyrų oktetas, vad. A. 
Mrozinsko. Po minėjimo bus 
priešadventiniai šokiai, grojant 
R. Butrimo orkestrui.

Sekmadienį, lapkričio 4, prie 
Jungtinių Tautų pastato buvo 
surengtos lietuvių demonstra
cijos. Jų tikslas buvo išreikš
ti padėką prez. Kennedy už jo 

atlikimo i vaidi metu kainos pradėjo pastoviai tvirtą laikymąsi Kubos atžvil-
ateiKime j vaim- ir intensyviai kilti. Tuo pačiu gįu atkreipti dėmesį, kad to-
t 'įme tis a ei- Mėj<> geriausias laikas in. karįnės bazės

vestavimams į Mutual Funds. Lietuvoje ir kituose pavergtuo- 
_____ ____ . Yra geros progos investuoti kraštuose, šiom temom bu- 

ruošia LB N. Yorko apygarda, *r i nekilnojamų turtų (Real vo nupiešta apie 50 plakatų.
Estate) kompaniją, kurios šė- Demonstracijoms surengti 
rai duoda garantuotus 8,4 pro- iniciatyvos ėmėsi Romas Kezys. 
centus dividendo. Kreiptikės į Parėmė daugelis lietuviškų or

ganizacijų. Žmonių susirinko 
apie 300. Visa demonstracijoms 
skirta vieta buvo užimta. Nors 

, buvo šaltokas oras, bet buvo 
Hnucmoiamas tn,ų kamba- moterų su tauUniais drabužiais, 

nų butas pirmame aukšte su . 
vonia So. Bostone — City 
Point, netoli “L” gatvės mau
dynių. Bute yra naujas baltas 
pečius (virti ir šildyti), balta 
indams rinka, vonia su dušu, 
karštas vanduo, ąžuolinės grin
dys ir kiti įrengimai. Teirautis 
telef.: AN 8-2814.

Darbininko vakaras jau čia 
pat. Pasiilgusiem vaidinimų 
bus maloni popietės pramoga. 
Aktoriaus Vitalio Žukausko va
dovaujama Hartfordo lietuvių 
vaidintojų grupė visas pra
linksmins iki ašarų. Vienas ki
tas išvys save patį jaunose 
dienose. Juk kas besimokyda
mas nėra turėjęs mokyklos 
draugų? Prisimena linksmus jų 
nuotykius, čia viskas bus vaiz
džiai parodyta scenoje. O toji 
scena — visai arti namų. 
Woodhavene, aplink šv. Tomo 

/parapijos salę, gyvena daug 
lietuvių. Tereikia tik žingsnį pa
žengti ligi vaidinimo lapkričio 
11, sekmadienį. Pradžia punk
tualiai 4 vai. popiet. Bilietų 
(tikėtų) iš anksto galima gau- 

-- ti Woodhavene pas Jalinskus, 
Brooklyne Ginkų krautuvėje ir 

S Darbininko administracijoje. 
Veiks taip pat spaudos kios- 

.. js kas. Bus galima nusipirkti nau
jausių plokštelių ir knygų. Ga
lima bus taip pat užsisakyti Dar 
bininką. Naujiem skaitytojam 
lapkričio mėn. spaudos vajaus 
proga už 14 mėnesių — tik 
5 dol. Tai jau “pigiau grybų”, 
kaip senovėje lietuviai sakyda
vo. Palaikvkime savo lietuviš-

Mirė buv.. LFLS klubo narys 
futbolininkas M. Kymantas. Pa-

- ' - šarvotas John Growny laidoji- 
, f y mo namuose 1070 No Broad St.,

Hillside, New Jersey. Tel. EL 
2-1663. Laidojamas penktadie
nį. lapkričio 9.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. STagg 2-5043

^Iatthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

F U N ERAL HOME
M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON 

— Reikalu Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

I. B. SHALINS
- Šulinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkvay Station)

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrgtaia 7-4499

THEODORE WOLIHHIH, 
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th SU New York 9, N.Y.

GRamercy 5-1437

KARLONAS
Fanerai Home

280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

NOTARY PUBLIC

menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas lo
miausiomis kainomis. Kainos tos

F U N E R A L HOME 
I97 WEBSTER Avė. 
PRANAS W AITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir BALSAMUOTOJAS

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas
74 PROVIDENCE ST. 

WORCESTER, MASS.
PL 4-6757 PL 4-1165

KVIEČIAME IR LAUKIAME VISŲ ATSILANKANT Į

TRADICINĮ SPORTININKŲ

RUDENS BALIŲ
1962 lapkričio (Nov.) 10 d.

8 vai. vakaro

RIDGEV/OOD LANES SALĖJE
1001 IRVING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

Baliaus programoje:

• Iškilmingas sportininkų atžymėjimas — medalių 
įteikimas;

• Jaunimo kvartetas: Al Tamkus, Ed Tamkus, Dan 
Daniels ir Ben Stramaitis;

• Vaišės ir šokiai, grojant Algio Starolio orkestrui.

Aukodami $2.50 prie įėjimo paremsite lietuviškąjį spor
tuojantį jaunimą.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

VADINAS, ratai? Scena ii Komedijos “Mokyklos draugai.” Nuotr. A.

Atidėtas Alfo susirinkimas
N.Y. Amerikos Lietuvių Ta

rybos visuotinis metinis susi
rinkimas dėl tam tikrų prie
žasčių atidėtas į lapkričio 14. 
Tarybą sudarančios grupės ir 
bendradarbiaujančios ar norin
čios bendradarbiauti organiza
cijos maloniai prašomos pri
siųsti savo valdybų raštu įgalio
tus atstovus. Primenama orga
nizacijų žiniai, kad Tarybos są
statas praplečiamas. Iš susi
rinkime dalyvausiančių organi
zacijų į naująją Tarybą bus 
renkama 4 atstovai. Susirinki
mas įvyks 8 vai. vak. Liet. At
letų Klubo salėje (1332 Halsey 
St.,' Brooklyn 27, N. Y.).

Lietuviškos muzikos koncer
tą transliuoja radijo stotis W 
EVD 1313 kilociklų (ta pati, 
iš kurios transliuojama Lietu
vos atsiminimų radijo valan
dėlė, vadovaujama Jokūbo Stu- 
ko) lapkričio 13, antradienį, 
10:30 v. v. “Port of CaU” pro
gramoje. Koncertui vadovauja 
David Niles.

Dail. A. E tekus už pagalbą 
ruošiant jo darbų parodą pa
dovanojo LB New Yorko apy- 
garbai paveikslą. Adolfas Di- 
mas apygardos vardu reiškia 
jam nuoširdžią padėką.

Dėmesio investavimams! ...
Vasarą gerokai krito verty

bės popierių kainos. Kurį lai
ką kainos svyravo. Paskutiniu

Lapkričio 11 d. 4 v. p.p. Šv. Tomo parap. salėje, 88 St. ir Jamaica Avė., Woodhavene, N. Y.
(Jamaica linijoje išlipti: Forest Pkwy. arba Woodhaven Blvd.)

vaidina L Fu Idos
4 veiksmų komediją ’

MOKYKLOS DRAUGAI
E režisuoja Vitalis Žukauskas

Įeinant spaudos reikalam aukojama $2.50 • studentai $2.00 • rezervuotos vietos $3.00

LIETUVIAI New Yorke piketuoja prie Jungtinių Tautų lapkričio 4. Nuotr. V.'Maželio.

New Yorko lietuvių demonstracijos prie Jungtinių Tautų

ORGANIZATORIŲ PADĖKA
Lapkričio 4 d. organizuota monstraciją klebonams, Darbi- 

antikomunistinė demonstracija ninkui, J. Stukui, prelegentui 
prie Jungtinių Tautų New Yor- preL J. Balkūnui, dailininkams 
ke praėjo su dideliu pasiseki- Alb. Elskui, C. Janušui, V. Ab- 
mu. Už tai padėka priklauso Tomaičiui, M. Žukauskienei, ir 
visiems vienokiu ar kitokiu bū- ypatingai visiems demonstraci- 
du prisidėjusiems prie organi
zacinio darbo, ypatingai dr. M. 
Žukauskienei, V. Kirkylai, K. 
Nemickui, garsinusiems de-

Parengimai Hew Yorke
Lapkričio 10 — Sportiniu] 

rudens balius Ridgewood Lan 
salėje.

Lapkričio 10 — korp. Ne 
Lithuania sukakties minėjim 
Maspetho pil. klubo salėje.

Lapkričio 11 — Darbininko 
vakaras St Thomas salėje, 
Woodhavene, N. Y.

Lapkričio 24 — Kariuome
nės šventės minėjimas Apreiš
kimo par. salėje.

Lapkričio 24— Vienybės me
tinis koncertas Brooklyn Aca- 
demy Music Hali

Gruodžio 1 — Maironio mi
nėjimas Apreiškimo par. salė
je, rengia LB NY apygarda

Gruodžio 8 — Literatūros 
ir meno vakaras LAK-bo salė
je

Gruodžio 25 — Lietuvos vy
čių kalėdiniai šokiai Apreiški
mo par. salėje

Gruodžio 25 — kalėdiniai šo
kiai su vaišių stalu LAK-bo 
salėje

Gruodžio 30 
šeštadieninės mokyklos Kalė
dų eglutė Apreiškimo par. sa
lėje

Gruodžio 31 — Naujųjų Me
tų sutikimas Ridgewood Lanes 
salėje.

110 Wyckoff Avė, prie DeKalb Ava. 
Brooklyn-RMgemood, tel. VA 1-2813 
Kasa atMara: Penktadieniais < vai. p. p.

čeMadieniaia iki filmo* pabaigos 
Trečiadien eis — 12 vai. dienos. 
Penktadienį, Lapkričio 9 — iki 
Trečiadienio, Lapkr. 14, 1962

Puiki spalvota filmą — 
"VERLOBUNG AM

WOLFGANG8EE”
Vaidina :

1655 Second Avenue 
(kampas 86th Street) 
New Verk 28, N. Y.

I. Andree. W. Albach Retty. M. Cra- 
mer. M. Andergast, M. Heitau ir k. 

iė filmą:
"Durch dle WIMer dwch die Auen" 
Ir aaujmMla Vokietijos aseaiL apkvaito

Tėvų Marijonų rėmėjai lap- 
■ičio 18 šv. Petro parapijos 
Įėję prie E. 7-tos gatvės 
'ošia arbatėlę. Pelnas skiria- 
as Tėvų Marijonų vienuoly- 
> reikalams. Pradžia 3:30 vai.

Moterų ir merginų klubas 
ipkričio 10 d. šv. Petro para- 
ijos salėje prie E. 7-tos gat- 
ės ruošia viešą Whist Party. 
Tadžia 7:30 v. v.

CYO organizacijos orkestro 
alyviai lapkričio 25 parapijos 
alėje ruošia kalėdinių dova- 
ų išpardavimą. Pelnas eis or- 
estro reikalams.

Sodaiietės lapkričio 17 pa
rapijos salėje ruošia Turkey 
Whist ir Blitz party. Bus išda
linama 10 kalakutų. Pradžia 
7:30 vai. vak.

Šv. Petro parapinės mokyk
los kalėdinis vaidinimas bus 
gruodžio 9 Thomas Park, aukš
tesnės mokyklos salėje.

Aukos parapijai. Edvardo 
Krasausko, žuvusio antrojo pa
saulinio karo metu lakūno, mo
tina šv. Petro parapijai savo 
sūnaus atminimui paaukojo 50 

mui paaukojo parapijos bažny
čiai altoriams lininius užliesi
mus. Mrs. E. Zantrofski naują 
albą. Už aukas parapijos kle
bonas prel. Pr. Virmauskis reiš
kia nuoširdžią padėką.

Kun. dr. Kornelijus Bučmys, 
O. F. M., iš Toronto, Kanados, 
lankėsi Bostone ir buvo apsi
stojęs šv. Petro parapijos kle
bonijoje.

-DAS 8ONNTAGSKIND” 
vaidina :

BoHmann, W. Giller. G. Lūders
Priedinė filmą:

'Ich werde Dich aut Hlndcn tragen*
Ir BMjMMta Vokietijoj mran. aptvalca 

nė j. Mūsų aparatais girdėsite vt- 
84 Europą. MES GARANTUO
JAME. Didžiausias New Yorke 
pasirinkimas VOKIŠKŲ HI-FI.*

Radijo aparatų
TELEFUNKEN 
BLAUPUNKT 

NORDMENDE 
GRUNDIG 

LOEWE 
SABA

Hi-Fi ir Magnetofon 
Parduoda ir patarnauja patyrę 

vokiečių specialistai.

TeL EVergreen 7-4335

STEPHBi AROMISKB
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
BROOKLVN. N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyii. N. Y.

CARROL 
Funeral Home


