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RINKIMAI Iš NAUJOS KERTES

ypačiai buvę prancūzų koloni-

SĄJUNGOS LINK: DeGaulIe ir Adenaueris.

Izvestijos aiškino, kad rake
tos yra svarbus veiksnys tai
kai išlaikyti. Girdi Sovietų ra
ketos Kuboje privertė prezi
dentą Kennedy pasižadėti, kad 
nesiims agresijos prieš Kube.

damas valstybės gynėjo Duke 
W. Dunbar pareiškimu, kad vie
nuolinio mokytojos drabužio 
konstitucija nedraudžia. Tačiau 
POAU nutarė kreiptis j teismą.

IS MASKVOS PUSĖS: De
rybose dėl Kubos dalyvauja 
Chruščiovo specialus atsto
vas Kuznecov (dešinėj), Zo-

3. Sovietai reikalauja, kad 
su raketę išgabenimu baigtųsi 
ir blokada. Amerika linkusi pra
tęsti blokados laiką bent 30 
dienų tarptaufimo raudonojo 
kryžiaus kontrolėje.

SOVIETAI AIŠKINA APIE 
RAKETAS IR KUBĄ

slėpti sovietiniai ginklai ir lėk
tuvai požeminiuose angaruose. 
Prezidentas Kennedy tebestovi 
už kontrolės reikalingumą ir 
kol jos nėra, yra įsakęs kariuo
menei būti parengties padėty
je, o taip pat tęsti oro žval
gybą. '

— Nehru, Indijos min. pir
mininkas. lapkričio 11 įspėjo 
tautą, kad karas su Kinija ga
li trukti metus ir kad gali bū
ti bombarduota sostinė Delhi.

Pažymėtina, kad kongresma- 
ną James J, Delaney, demo-

Kennedy atsiimti visus gink
lus, kuriuos Kennedy laiko 
ofenzyviniais. Dabar nuo ano 
žodžio traukiasi. Amerika tebe- 
reikalauja pažadą vykdyti. De
rybos nieko pozityvaus dar nė
ra davusios.

kuri atsvertų Prancūzijos ir Vo
kietijos dominavimą. To siekia 
ir Amerika. Bet, anot korespon
dento, jų pastangos duoda kaip 
tik priešingą vaisių — dar la
biau subloškia Vokietiją su 
Prancūzija.

N. Y. Times vedamasis aiš
kiai pasuko de Gaulle nepalan
kia kryptimi de Gaulle kovo
je su partijom, atsistodamas 
antrųjų pusėje ir vadindamas 
de Gaulle arogantu, autokratu.

Iš antros pusės: Atkreipia 
dėmesį į laikraščio pareiškimą, 
kad “sostinė tiki“. Tik tiki, 
nes įrodymai nepilni. Oro nuo
traukos rodo, kad raketų nėra, 
bet iš to galimos dvi išvados: 
jos išgabentos ar suslėptos. Kad 
išgabentos, rodo tikrinimai. TaP 
čiau kai pereitą ketvirtadieni 
Amerikos laivas tikrino Sovie
tų laivą Anasovą su raketom, 
tai Amerikos pareigūnai nebu
vo į sovietų laivą įlipę; jį ste
bėjo tik iš savo laivo. Į Ame
rikos pareigūno prašymą nu
dengti vieną ir antrą raketa, 
sovietinio laivo pareigūnas tai 
padarė, ir amerikiečiai iš sava 
laivo galėjo fotografuoti. Kai 
Amerikos pareigūnas paprašė 
nudengti visas jų turimas ra
ketas, tai sovietinis pareigūnas 
to nedarė, ir laivas buvo pa
leistas plaukti be trukdymo, 
tikint, kad ir kiti apdengti 
daiktai buvo raketos.

Society; 
meninio 
partijos

tuos, kad miestui nereiktų nie
ko mokėti. Švietimo valdyba 
pasiskubino sutikti, juo laidau, 
kad miestelio gyventojų 75 pro
centai yra katalikai. Seserys 
darbą pradėjo, ir daugiau kaip 
300 vaikų galėjo mokslą tęsti. 
Padėčiai 1935 pagerėjus švieti
mo valdyba pasiūlė seserim mo
kytojom bent šiek tiek atlygin
ti — po 75 dol. mėnesiui, o 
taip pat skirti 200 dol. mokyk
los administravimui. Atlygini
mus seserys priėmė, o nuo ad
ministravimui skirtos sumos at
sisakė. „J,

Taip reikalai truko iki pas
kutinių metų. Miestas mokė
jo seserim po 50 dol. mėnesiui, 
kadangi jos apsigyveno miesto 
name. Iš visų 28 mokytojų se
serų yra 23. Tokia padėtis ne
patiko organizacijai, kuri vadi
nasi POAU (Protestants and 
other Americans United for 
Separation of Church and State 
Organizacija nutarė, kad sese
ris reikia iš mokyklų iškraus
tyti. Argumentas: seserys lau
žo Colorado konstituciją, nes 
jos viešojoj mokykloj dirba, 
vilkėdamos vienuoliniais drabu
žiais. Colorado švietimo komi
saras kaltinimą atmetė, pasire

Iš AMERIKOS PUSĖS: Kubos derybom prezidentas skyrš
J. McCloy (vidury), valst. sekr. pav. George W. Bali (kairšje), aps. 
pav. Roswell L. Gilpatrick.

Kaitaliojasi opinijoje, kiek 
ji reiškiasi spaudoje, optimiz
mas su abejingumu ir nepasi
tikėjimu.

Iš vienos pusės: Pagal N. Y. 
Times informaciją Amerikos 
pareigūnai tiki, kad Chruščio
vas pažadus vykdo ir įvykdys. 
Tiki, kad atsiimdamas raketas, 
sutiks atsiimti ir lėktuvus. 
“Politiniai, kariniai ir intelek
tualiniai ekspertai Washingto- 
ne įsitikinę, kad raketos iš
montuotos”.

YEMEN KARALIUS 
ATSILIEPĖ

Yemen karalius Mohamad 
al-Badar, kuris rugsėjo mėn. 
perversmininkų buvo laikomas 
nužudytas, dabar pasirodė esąs 
gyvas ir paskelbė atsišaukimą, 
kad jis vadovauja kovai su per
versmininkais, remiamai Egip
to, ir reiškė viltį, kad egiptie
čiai bus greitai išvaryti iš Ye
men.

Vieni linkę patikėti Maskvos pažadais kaip Nehru ir 
toliau derėtis, kįi linkę tikėti, kad teisingas buvo de 
Gaulle, atmesdamas derybas grasinimo sąlygom

MIKOJANAS IR CASTRO

Indijos visuomenė, ypačiai 
jaunimas, patriotiškai pasiryžęs 
kovoti prieš Kinijos agresiją. 
Visuomenės simpatijos palinko 
į Vakarus, kurie pirmieji atsku
bėjo su pagalba. Nors pavėluo
tai, pareiškė Indijai simpatijas

4. Aštriausias klausimas — 
tarptautinė kontrolė, kuri Ku
boje patikrint^, ar nebeliko 
ofenzyvinię ginklų. — Sovietai 
tikina, kad Castro nesutinka 
svetimos kontrolės įsileisti. So
vietai pritaria Castro argumen
tui, kad tai būtų “suverenumo 
pažeidimas”, nors Chruščiovas 
spalio 26 laiške buvo sutikęs 
su tokia kontrole. Kubos egzi- 
lai pateikė planus, kur yra su-

N. Y. Times vedamajame at
kreipė dėmesį, kad "dešinieji 
ekstremistei" Bi rch Society ša
lininkai neturėjo pasisekimo. 
Esą jų buvę 4 kandidatai, tarp 
jų du buvę kongresmanai da
bar nebuvo išrinkti nė vienas.

VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS 
PATVIRTINO

Apsaugos sekr. pavaduotojas 
Gilpatrick lapkričio 11 skelbė, 
kad Sovietai išsigabeno 2 ra
ketas. Tačiau įspėjo, kad vy
riausybė nėra tikra, jog tos 42 
raketos yra visos, kurias So
vietai buvo atgabenę į Kubą. 
Dėl to vyriausybė ir reikalau
ja kontrolės pačioje Kuboje.

nius skirtumus tarp Maskvos ir 
Pekingo. Tie skirtumai gali bū
ti tik kalbose ideologiniai, o 
iš esmės yra kova dėl terito
rijos. Kinai nuo seno preten
duoja į rytinį Silūrą, kuris yra 
Sovietų rankose. Jei pasisektų 
išsiplėsti Indijoj, eilė ateitų ir 
į Sibirą. Sovietų politika Kini
jos Indijos konflikte gali būti 
panaši kaip Sovietų politika Hit
lerio kare su Vakarais: laukti, 
kad Kiniją silpnintų Indija, re
miama Vakarų.

tarptautinei komisijai išvadom 
padaryti.

Amerikos vyriausybe nusi
stačiusi tokį sovietinį "atradi
mą" atmesti. Anot Amerikos 
delegacijos pirmininko Dean, 
Sovietų siekimas nusiginkluoti 
reiškia siekimą kitus nugink
luoti.

Min. pirmininkas Nehru vis 
nepataisomas. Nors jis pareiš
kė dėkingumą Vakaram, bet 
lapkričio 10 pareiškė viltį, kad 
pagalbos duos ir Sovietai — 
kad pristatys tuos Migus. ku
riuos seniai Sovietai Indijai yra 
pažadėję. Nehru išvadino Kini
ją hitleriniu agresorium, tačiau 
ir vėl jo įsakymu, Unesco 
(United Nations Educational 
Scientific and Cultural Orga-

— Saudi Arabija pereitą sa
vaitę nutraukė diplomatinius 
santykius su Egiptu dėl Ye
men, o lapkričio 10 nušovė 
Egipto lėktuvą.

— J. Tautos skelbia, kad Ka- 
tangos lėktuvai numetė 70 bom
bų šiaurės Katangoje prieš cen
trinės Kongo valdžios pozici
jas. Ar tai tikra, ar tik J. Tau
tų priedanga žadamai naujai 
akcijai prieš Katangą — ne
aišku.

— SeutH Arabija lapkričio 
6 oficialiai panaikino vergiją.

Ką Maskva dabar 
pradės siūlyti?

Ženevoje derybos dėl atomi
nių bandymų draudimo turėjo 
atsinaujinti lapkričio 12, bet 
atidėtos kokiai savaitei. Dvejis 
metus tos derybos buvo akli- 
gatvyje dėl kontrolės, kurios 
reikalauja Vakarai ir su kuria 
nesutinka Sovietai. Dabar Prav- 
da jau paskelbė “kompromisą” 
— naują projektą, kuris turįs 
išvesti derybas iš akligatvio. 
Esą vietoj kontrolės, vykdomos 
žmonių, kontrolė gali būti at
liekama seismografais — apa
ratais, kuriais tikrinami žemės 
drebėjimai; esą tuos aparatus 
pastato valstybė įvairiose savo 
teritorijos vietose, paskui jų 
registruotus davinius perduoda

Ribikoffo nuomonė buvo pa
reikšta specialiame pasikalbėji
me Darbininkui).

Kai kurių kandidatų likimas 
priklausęs nuo jų nusistaty
mo, ar jie už lygų vaikų šeL kratą, anksčiau remdavo ir li
pimą moksle ar no; priklau- beralų partija. Tačiau kai per- 
sęs nuo jų palankumo B i re h 

priklausęs nuo as* 
svorio, o ne nuo

Amerikoje visi piliečiai ly
gūs prieš įstatymus. Bet yra 
piliečių grupė, kuri nori turė
ti sau daugiau teisių, kitiem jų 
pripažinti mažiau. Viena tolau 
žmonių grupė nepripažįsta ki
tiem lygių teisių dėl jų veido 
spalvos. Kita panaši grupė ne
pripažįsta kitiem lygių teisių 
dėl drabužio, kuriuo tie kiti 
nešioja. Antrosios grupės isto
rija dabar garsėja Colorado 
miestas Antonito. Tikriau ne
miestas, o miestelis, nes jame 
gyventojų tėra 1,645. Nedidelis, 
bet garsėja. Jo garso istoriją 
papasakojo The Tablet.

Istorija prasidėjo anais sun
kiaisiais didžiosios depresijos 
metais, kai bedarbių buvo daug, 
o pinigų mažai. Pinigų neturė
jo ir Antonito miestelio val
džia. Neturėjo kuo mokėti mo
kytojam algų. Teko mokyklas 
1933 visai uždaryti. Kitais me
tais mokyklos veikė irgi tik 4 
mėnesius, paskui vėl uždarė. 
Tada atvyko į švietimo valdy
bą seserys benediktinės ir pa
sisiūlė su pagalba. Būtent jos 
atsiųs dešimt seserų mokytojų, 
kurios mokys be jokio atlygi
nimo, o ir mokyklų patalpas 
pačios administruos, atremon-

se patikrintų Amerikos bloka
dos laivai. Amerikos pareigūnai 
tikrino ir tiki, kad raketų išga
benimo klausimas jau baigtas.

2. Sovietai nesutinka išsiga
benti bombonešių lltušinų, ku
riais gali būti nešamos atomi
nės bombos. — Chruščiovas 
buvo pažadėjęs prezidentui

Raketos iš Kubos pašalintos.' Bet Sovietai neatsiimalėktuvų, 
o Castro neprisiima kontrolės, pamatęs, kad derėtis galima ...

eitame Kongrese jis atvirai rė
mė vaikų rėmimo lygybę, jis 
dabar nesusilaukė liberalų pa
ramos, o POCAU atvirai varė 
akciją prieš. Tačiau jis vis dėl
to laimėjo .didele persvara.

Amerikos spauda seka santy
kius tarp de Gaulle ir Aden
auerio. Dabar informuoja, kad 
Adenaueris esąs palankus Pran
cūzijos siūlymui bendradarbiau
ti Prancūzijai ir Vokietijai Ne
to klausimais. Palankus Aden
auerio atsakymas būsiąs dar 
prieš Adenauerio kelionę į Wa- 
shingtoną šią savaitę.

N. Y. Times korespondentas 
aiškina, kad tekis žingsnis reiš
kia Adenauerio nesutarimą su 
Kennedy, o taip pat apsisau
gojimą, kad Prancūzija nesi- 
jungtų bendrai politikai su 
Anglija ir neišskirtų Vokietijos 
rš svarbios rolės Europos gy- 
vertime. Iš kitos pusės Olandi
ja ir Belgija, mažosios anoje 
šešių valstybių sąjungoje, sie
kia, kad būtų įtraukta Anglija,

nization) lapkričio 12 Indijos 
atstovas balsavo už kom. Kini
jos priėmimą. Siūlymas 48:13 
buvo atmestas.

Sovietai Indijos — Kinijos 
kare atsistojo stipresniojo pu
sėje, Kinijos, nors Vakaruose 

visa eilė Afrikos neutraliųjų, jj- daug kalbama apie ideologi- New Yorke veikia komitetas, 
kuris vadinasi Citizens for Edu- Murphy pastebėjo, kad už 
cational Freedom. Jos pirmi- New Yorko ribų išrinktasis į 
ninkas yra dr. Mark Murphy iš senatorius Ribikoffas turi kito- 
Flushingo. Pirmininko pareiš- kią nuomonę dėl vaikų rėmi- 
kimu, komitetas aktyviai daly- mo moksle nei prezidentas (Se 
vavo rinkimų propagandoje, 
remdamas tuos kandidatus, ku
rie pripažįsta lygias vaikų tei
ses į valstybės paramą moks
le, ar jie mokosi privatinėse ar 
viešose mokyklose. Bet šalia šio 
komiteto veikia ir kitas, kuris 
vadinasi POAU (Protestants 
and other Americans United 
for Separation of Chruch and 
State), šis komitetas veikia vi
soje Amerikoje ir varė akciją, 
priešingą nei CEF.

Rezultatai? CEF pirmininkas 
Murphy paskelbė, kad New 
Yorko valstybėje komitetas rė
mė 10 asmenų. Iš jų išrinkti 
buvo 8. Tarp dviejų pralaimė
jusių buvo demokratas Dono- 
van prieš Javits. Jo pralaimė
jimą Murphy aiškina tuo, kad 
Donovan buvo prikišta viešai, 
jog jis skirtingai mokyklų klau
simu pasisakęs skirtingose vie
tose. O jo konkurentas Javits, 
priešingai, savo nepalankią nuo
monę sušvelninęs viešuose pa
reiškimuose.

Iš pirmosios pusės: Chruščio
vas sutiko su tarptautine kon
trole Kuboje, bet atsisakė Cas
tro. Nė Mikojanas jo negalėjo 
perkalbėti. Tad toliau reikalas 
jau su Castru, o Sovietai pa
rodė gerą valią.

Iš antrosios pusės: Tai ne 
Castro politika, o Mikojano, 
Maskvos. Castro yra tik įrankis 
Sovietų rankose. Jį paspausti 
Sovietam labai nesunku, 
Kubos ūkinis aprūpinimas jau 
90 proc. priklauso nuo sovieti
nio bloko. Mikojanas tik žaidė 
Castro korta, kad kuo daugiau 
išsiderėtų iŠ Amerikos, kai pa
matė, kad derėtis galima.

Kubos įvykiai per porą sa
vaičių nustelbė visus kitus ir 
lig šiol dar nebaigti. Preziden
tas Kennedy keičiasi slaptais 
raštais su Chruščiovu; preziden
to “krizės kabinetas” kasdien 
posėdžiauja. Pagal tas žinias, 
kurios pasiekia viešumą, įvy
kiai yra tokioje eigoje:

1. Sovietai raketas iš Kubos 
atsiėmė. — Paskutines raketas 
pasikrauti į laivus turėjo lap
kričio 12. Sovietai sutiko, kad 
raketų buvimą sovietų laivuo-

Iš pirmosios: Po Kubos at
eina artimiausias uždavinys — 
derybos dėl atominių , bandymų 
draudimo. Kai Chruščiovas pa
matė, jog Kubos derybom ga
lima išvengti atominio karo, ku
riuo grėsė bekompromisinis už
sispyrimas, yra daugiau vilties, 
kad bus nuolaidų ir atominio 
bandymo klausimais.

Iš antrosios: Kubos klausi
mas dar nebaigtas, nes Kuba 
palikta Maskvos satelitu. Ku
bos įvykiai Chruščiovui iš nau
jo įrodė, kad ten, kur jam pa
sipriešina karine jėga, jis turi 
trauktis, kapituliuoti, bet ten 
jis daugiau laimi, kur klausi
mai atiduodami diplomatų ne- 
pabaigiamom derybom. Tad ir 
atominių bandymų bei nusi
ginklavimo, o gal ir Berlyno 
klausimą Maskva norės vėl tęs
ti begalinėse derybose.

H. Tribūne pasisakė taip pat, 
kad ateities nesą B. Society 
idėjom, bet pastebėjo, kad ir 
kandidatas į Massachusetts se
natorius iš kairės, kuris stojo 
už atomų likvidavimą be kon
trolės, surinko tik 49,000 bal
sų, nors nominacijai buvo su- 
surinkęs 150,000. Taigi ir šiai 
kairei ateities nėra.

Balsuotojų palinkimus, ku
rie pasireiškė šiuose rinkimuo
se, James Reston (NYT) taip 
apibūdino:

Balsuotojo paveikslas tik tru
putį skiriasi nuo to, kokis jis 
paprastai pasireiškia. Balsavo 
truputį daugiau — 51 mil.. bet 
vistiek nebalsavo 58 mil. Bal
suotojas daros vis labiau ne
priklausomas ir neapskaitomas. 
Jis rodo tendencijos būti nuo
saikus, tendencijos būti opti
mistas, tendencijos žvelgti pir
myn, tendencijos leisti prezi
dentui suabejoti, tendencijos 
žiūrėti labiau žmogaus negu 
partijos, tendencijos skeptiškai, 
abejingai sutikti politikų ir net 
savo pačių vertinimus.

Tai visa, sako autorius, yra 
balsuotojo portrete, belieka 
dar pridėti tendenciją būti pa
sitenkinusiam. kad visa tai jau 
baigta ir visą reikalą galima 
užmiršti.
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P įstaigą prichkM prieš £-

ryžtingą žygį Vlikas vertina la
bai aukštai. Kartu buvo išreikš
ta viltis, kad panašūs žygiai

Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl 
kito laiko. SEKMADIENIAIS UŽDARYTA.

tartjK* JfaKte:
(Tbe Tridet) W|» tte»og ne- tikėję jis virto taraneir gra- 
įtikėtina, nurottydamas tokius minimo priemone.
jos taktas: ■ Robert Morris nurodo, kad

Generolą suima, nugabeną į #ą psichiatrijos priemenę 
kalėjimą, uždaro i vfenutę ir nori pargrieta j sąra rauta 

■ Įsako pritari • hfr įn ■ pai- IcMRURistal ir ja paslmratoti 
chintnatyrimus Aam.i ~ 
teismą ISgĮrĮĮldlT takią 
štai bttro teiągrama B

ta dr. Charles K Smith, fede
ralinio kalėjimų biuro psichiat
rijos šefo.

Tas dr. Smith memorandu
mas aiškino, jog ištyręs “spau
dos pranešimus”, dr. Smith pa
daręs išvadą, kad generolo el
gesys priklauso prie “protinio 
sutrikimo” atsitikimų. Dėmesio 
verta:

psichiatras taip nusprendė 
no ištyręs Walkėrį, liet išty
ręs spaudos pranešimus, pats 
būdamas už tūkstančio mylių 
nuo {vykių ir paties WaHcorio.

Ir tokiu jo “tyrimu” žmogui 
buvo atimta laisvė ir sugadin
tas vardas visam amžiui.

Robert Morris aiškina, kad 
psichinis tikrinimas prieš teis
mą pradžioje buvo imtas prak
tikuoti kaltinamojo naudai. Fe
deralinis statutas aiškiai nusa
ko, kad kaltinamajam negalint 
suprasti bylos elementų —jam 
tikrinamas protas. Bet jeigu jis 
žino, kas yra teisėjas, kas yra

R. M. BURAGĄ sveikina, Įteikia diplomą ir dovaną mokyklos direktorius puik. D. M. McMains. Nuotr. U. 
S. Army Photoąraphy.

tatamAira jwy,> tra 'm vririybėsgyne- 
M pratakos iš jas ir kokios jų funkcijos, o 
mra. |Bį|l j^icHvito taip pat jpH ntisi-

ps stoja 
M« KMtamą tiesiai prieš teismą Tam 
to V^tario Į* buvo Įvestas ^tachtas titaini-

riausybės pareigūnų šmeižiamo
jo pobūdžio akcijos. Jei prieš 
keleris metus John Henry Faul 
buvo pripažintas turįs teisę į 
ieškinį iš valstybės 3.5 mil. dol. 
už jo reputacijos sugadinimą 
“apkaltinant jį pro raudonu”, 
tai esą gen. Walkerio atveju 
pretenzija galėtų 
iš vyriausybės ir 
Smith.

i»nt klausimas nųjšaiškštaas- 
Ta&au tarp vadovaujančių psi
chiatrinių figūrų buvo eilė as
menų, kurie senato komisijo
je, klausiami ar buvę komunis
tai, šaukėsi penktojo papildy
mo, kad galėtų į klausimą ne
atsakyti. Konkretūs betgi pa 
vyzdžiai žinomi — Algęr Hiss, 
patarėjas Jaltoje ir sykiu so
vietinis agentas valstybės de
partamente, mėgino sulikviduo- 
ti liudininką Whittacker Cham- 
bers psichiatriniais tikrinimais.
— Pats Robert Morris buvo nos etikos reikalavimų ribose, 
patarėjas prie Bang-Jenseno, tai jis turėjo pasitraukti iš pa- 
dano, J. Tautų pareigūno, ku- reigų.
ris 1956 lapkričio mėn. matė- apie piliečię apsaugą nuo vy
si su sovietiniu pareigūnu, no
rėjusiu pabėgti ir tvirtinusiu, 
kad J. Tautų 38 aukštas yra 
kontroliuojamas Sovietų agen
tų. Morris liudija, kad kai Bang- 
Jensen ėmėsi akcijos dėl ko-

Kitas faktas, į kurį kreipia 
dėmesį tas pats autorius, tai 
konstitucijos ketvirtas — aš
tuntas papildymas, kuris kalba 
munizmo agentų, tai J. Tautų

KĄ TIK ISEJUSI KNYGA. KURIOJE AUTORIUS PASAKOJA 
SAVO PRISIMINIMUS NUO CARIZMO IKI BOLŠEVIZMO —

būti 10 mil.
5 mil. iš dr.

■ Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.

SATELITUOSE MAISTAS 
RACION UOTAS

Bulgarijoje suvaržytas kjai 
kurių maisto prekių pardavi
mas — pupų, svogūnų, bulvių, 
ryžių. Rumunijoje tai jau se
niau padaryta, tai vis ryšium su 
blogais šiemet derliais. Geriau
siai dar laikosi Lenkijos ūkis, 
kur veikia ne kolchozinė siste
ma, ir Vengrijoje. Lietuvoje su 
maistu taip pat pasunkėjo.

Teikiame teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su
daryti gerą siuntinį.
Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
kt. Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.

L LIETUVOS ATSTOVO 
PAREIŠKIMAS

Lietuvos atstovas Juozas Ra
jeckas spalio 25 ryšium su Ku
bos įvykiais įteikė notą JAV 
sekretoriui Dean Rusk. Noto
je tarp kitko buvo pasakyta: 

“šiuo istoriniu Sovietų ofen- 
zyvinių grėsmių momentu pa
saulio taikai, saugumui ir lais
vei, aš noriu pereikšti mano 
gilų naujos akcijos įvertinimą, 
kurios Jungt. Valstybės ėmė
si prieš klastingus tarptauti
nio komunizmo įsiveržimus. 
Tvirta ir nepalaužiama Jungti
nių Valstybių laikysena sustip
rins ryžtą ir viltį Lietuvių Tau- 

agresijos aukos, 
laisvę bei nepri-

Rene M. Buragas, kurio tė
vai Sofija ir Kazys Buragai, gy
vena Richmond Hill, N. Y., 
spalio mėn. pabaigoje labai sėk
mingai baigė kariuomenes auto į. 
mechanikų kursą (Annor, f 
Track, Vehicle Mechanic Cour- 
se), išėjęs tą kursą kariuome
nės specialioje mokykloje (U. 
S. Army Armor School), kuri 
yra Fort Knox. Ky. Rene M. 
Buragas tą mokyklą baigė pir
muoju. Jo bendras pažymys — 
94,49. Ligi šiol tos mokyklos 
šarvuočių šakoje geriausio pa
žymio rekordą laikė leitenan
tai. R. M. Buragas šį kartą juos 
aplenkė ir tą rekordų tradici
ją sulaužė. Už gerą mokyklos 
baigimą gavo paaukštinimą. Že
miau dedamoje nuotraukoje R. 
M. Buragą sveikina mokyklos 
direktorius pulk. D. M. Mc- 
Maine Nuotraukai spaudoje 
skelbti leidimas duotas iš In
formation Section, Hq. First U. 
S. Army, Governors Island, 
New York, N. Y.

PAVASARIO — VASAROS SEZONAMS DOVANĄ
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, šaknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

iš prokuroro kalbos.
Prokuroras V. GaHnaitis kal

bėjo atsargiai ir ’ gerai dengė 
bolševikų siekimus. Tačiau iš
sidavė, kada kalbėjo: “Teisia
mieji išdavė tėvynę, perėjo į 
priešo pusę, padėjo hitlerinei 
Voketijai kovoti su Sovietų 
Sąjunga ... Įrodyta, kad Tin- 
teris ir Ūselis tuojau po karo 
stojo į buržuazines nacionalis
tines gaujas,'dalyvavo jų veik
loje, nukreiptoje prieš sovieti
nę tvarką Lietuvoje ... Drau
gai teisėjai! Teisiamieji vykdė 
ypatingai pavojingus valstybei 
nusikaltimus. Šitie liaudies prie
šai vykdė areštus, kankino, šau
dė, degino ir korė sovietinius 
žmones, visus tuos, kurie karš
tai mylėjo savo tėvynę ir ne
apkentė okupantų”.

Tuose žodžiuose jauti kalbė
tojo pastangas nukreipti nuo 
savęs ir nuo savo draugų kal
tinimus, kuriuos..lietuviai tyliai 
nukreipia prieš savo tėvynės 
išdavikus, perėjusius į priešo 
okupanto pusę, vykdžiusius 
areštus, deportacijas, šaudžiu
sius, kankinusius, aikštėse nie
kinusius lavonus tų, kurie karš
tai mylėjo savo tėvynę ir ne
kentė okupanto. Prokuroras, 
teisėjai, režimo atstovai jaučia 
kad lietuviai laiko juos tai da
rius ir tarnaujant okupantui. 
Norėdami nuo savęs nukreip
ti akis, surado regimas atpir
kimo aukas ir jas sušaudė.

Aiškiau ir plačiau išsidavė 
“visuomeninis kaltintojas” J. 
Macevičius, akademijos narys 
korespondentas, kuris aiškino, 
kad teisiamieji tai esąs “visos 
lietuviško buržuazinio naciona
lizmo eigos” padaras. Aiškino, 
kad “Lietuvos buržuazija, nu
smaugusi sovietinę valdžią 
1919, padedama užsieninių im
perialistų, savo ekonominėm ir 
Masinėm pozicijom įsitvirtinti 
nuolat vartojo pagrindinį gink
lą — nacionalizmą. Jį aktyviai 
diegė per mokyklas, per spau
dą, buržuazines organizacijas, 
partijas”. Minėjo tautininkus, 
voldemarininkus, krikščionis 
demokratus, liaudininkus, soc. 
demokratus, šaulius, ateitinin
kus, jaunalietuvius. Minėjo pas
kiau Škirpą, Raštikį, Ambraze
vičių. Minėjo, kad “nemažą ro
lę suvaidino katalikų bažnyčia 
ir jos reakcinė dvasininkija” 
lietuviškų “išgamų fašistų psi
chologijai sudaryti”. Suminėjo 
čia arkivyskupo Skvirecko ir 
vyskupo Brizgio pavardes ...

J. Macevičiaus kalba išdavė, 
kad visa byla yra nukreipta

TtvK pTW> TVOT UVMIIIIĮ Zolv* 

nię, Mok prieš visą nepriklau
somą Lietuvą, kurios tradici
jas reikia ištrinti iš jaunosios 
kartos atminties, o jei negali 
ištrinti, reikia jas su juodinti. 
Bet jeigu reikia juodinti, tai 
matyt, kad Lietuvos žmonėse 
jos nėra sunykusios, ir dėl to 
okupacinis režimas pyksta, nirš
ta, imasi teroro, žmonių šaudy
mo.

Kas paslėpta už nutektąją sušaudyti
Vilniuje per dešimtį dienų dinti Itftiam ir nukleipti akis 

buvo svarstoma byla, kurioje nuo savęs, nuo' kaltintoję, tei- 
buvo kaltinami Antanas hn- sėję, režimo. Tai' buvo aišku 
pulevičius, Zenonas Kemzūra, 
Juozas Ūselis, Juozas Knirimas, 
Jonas Davalga, Pranas Tinte- 
ris, Liudas Kolka, Jonas Sta
naitis. Spalio 19 buvo paskelb
tas sprendimas — visus su
šaudyti, išskyrus Joną Stanai
tį, kuris paliktas toliau tar
dyti. Pirmasis buvo teisiamas 
už akių, nes kaip teisme buvo 
pareikšta, “imperialistai” atsi
sakė jį išduoti.

Byla buvo plačiai garsinama 
spaudoje ir per radiją. Tas 
garsinimas kaip tik atkreipė 
dėmesį į klausimą: ko no
rima ta byla pasiekti. Nubaus- 
rima ta bylą pasiekti. Nubaus
ti kaltinamuosius? Netiek. Jų 
nubaudimas tik priemonė įgąs-

Sūduvos lygumoje. Carizmo varžtuose, Revoliucijos po
veikyje, Didžiojo karo vėtroje, Laisvės prošvaistėje, Ne-

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

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

tos. Sovietų 
atgauti savo 
klausomybę”.

II. VLIKG
1. JAV prezidentui John F. 

Kennedy užblokavus Kuboje 
Sovietų Sąjungos puolamuosius 
ginklus ir pasiruošimus pulti, 
spalio 24 Vliko prezidiumas 
pasiuntė prezidentui telegramą. 
Joje buvo pasakyta, kad kal
bama pavergtosios lietuvių tau
tos vardu ir kad šį prezidento jai.

— Kai amerikiečių grupė sųr’ 
darė komitetą Katangos reika
lam ir iškėlė faktus, kaip X; 
Tautų kariuomenė, vadovauja^ 
ma Conor Crinse O’Brien srnur? 
tu likvidavo katangječių lais
ves, tai J. Tautų pareigūnai at
sakė, kad komiteto nariai esą 
pakvaišę, o komiteto pateikti 
faktai nebuvo tikrinami.

Kitame “The TaHet” nr. me
dicinos daktaras M.FJL Sąva
rose atkreipė dėmesį į dr. 
Smith elgesį Esą jo sprendi
mas už akių laužo visoMas gy
dytojo etikos1 taisykles. Jis at
siduria eilėje tų, kurie pikt- 
naudoja gydytojo praktiką, 
diagnozę darydami ne pacientą 
apžiūrėję, bet laikraščių atsi
liepimus apie jį. Tai visiškas 
prasilenkimas su profesija. Jei 
politiniam spaudimui dr. Smith 
negalėjo atsispirti ir tokiu bū
du negalėjo išsilaikyti medici-

— Vaktotijuje suimtas žur
nalo Der Spiegei leidėjas ir kai 
kurie redaktoriai, kaltinami ka
rinių paslapčių išdavimu. Su
imtas ir vienas pulkininkas, ku
ris jiem dokumentus buvo iš
davęs. Teisingumo ministeris, 
kuris priklauso laisvųjų demo
kratų partijai, atsistatydino, 
protesto ženklui, kad kratos ir 
suėmimai buvo be jo žinios. 
Grėsmė vyriausybės koalici-

KRAUTUVSS ATVIROS KASDItJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS SESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

S. Beckenteiao krautuvėse kalbama rusižkai, lenkiškai, ukrainiflkai 
Važiuoti BMT išlipant Esser Street, keltis eievatevium i virSų, 

ari* IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

DABAR JŪS GALITE; APLANKYTI savo artimuoaiuc Lietuvoje. 
Mūsų ištaiga toto mA Sutvarko pramogines ir ttomlo keliones | 
visus* taftą valdomus kražtus. Mm parėpihame vizas,
SHtvarkOMS ješervaeijM ir kL Bamtasnionui ia&rtoacljoms raSy-

PStyroatam kaUonių ęiurui 1 IL Europa

COŠMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
<8 W. Jį S^eet, M, N. ¥■ Tej. CM, 5-7711

. TL S-2S74 
E V 4-4952 

. D1- 5-S8M 

. BB 8-5966 
WA 5-2737 
TO 1-1068 

. VI 1-5355 
GL 8-2258 
TO 7-1575 
CH 6-4724 
ES 2-4685 

. Rl 3-0440 
960 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994 
4th Street_____________FO 3-8569

AL 4-5456 
C H 3-2583 

. Bl 3-1797 
LO 2-1446 
MU 4-4619 
GR 2-6387 

— 525 W. Girard Avė.___PO 5-5892
1015 E. Carson Street ____ HU 1-2750

F1 6-1571 
P L 6-6768 

a WORCESTER, Mase. — 174 Millbury Street _ _____ SW 8-2868
a VINELAND, N J. — W. LarnHs Avė, Greek Orthodox Club Bldg. 

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

atidaryta treč. - penkt. 5-9 v.v.; Sešt. 10-9 vai; sekm. 1 - 9 v. pp.

Cosmos Parcels Express Corporation
Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėms į bet kuria 
88SR dali- . ... ... Licensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------- GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------
Visuose mūsą skyrtoosa jūa rasite dideli pasirinkimą medžiagų 
motMižkiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per- 
kąut kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei Bet kur kitur. Dėl papildomų ini ormacijų ir nemo
kamų kainaražCių rąžykite ar aplankykite Jums artimiausia skyrių:
• ATHOL, Mase. — 61 Mt Pleaaant Street :--------CH 9-6245
o BOSTON Ūk M lis —. 271 Stawm«it Avenue-------------  Lt 2-1767
o BUFALLO 6, N. Y. — 332 FiHmore Avenue------
o BROOKLYN 11, N.Y. —^370 Union Avenue-----
o BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ----- -
o CHICAGO 22, IIL — 2222 W. Chicago Avenue —
• CHICAGO 8, IH. — 3212 So. Hatatead Street —
• CLEVELAND 13, Ohto — 904 Ltterary Road __
e DETROIT, Mietu — 7300 Mktoigan Avenue ------
o GRAND RAPID8, Mieto — 606 Bridge SL, N.W. 
» HAMTRANCK. Midų — 11333 Jos. Campau-----
e HARTFORD, Conn. —» 132 FrankUn Avenue-----
e IRVINGTON 11, N. Ji — 762 Springfield Avė. . 
e YQUNGSTdWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue__
• LOS ANGELES 22, Callf.
e, LAKEWOOD, N. J----- 12
e NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue___

re N6W YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street - 
o NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue 
o NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.....
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street______
,e PAS8AIC, N. J. — 176 Market Street______
o PHILAOELPHIA 23, Pa. 
o PITT8BURGH 3, Pa. — 
e SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street 
o WATERBURY, Conn. — 6 John Street ______

Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po — 2 mėnesių 
Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės — 
3-jose krautuvėse

kalėjimo slenksčio. Bolševizmo smurte. Antrojo karo sū
kuryje. Už aksominės uždangos, Tarp Atlanto ir Pacifiko,

gtofr ja pastataiota psichi- 
atrijąs dėdamas at-
saltagas pareigas ir būdamas

Vaihiojant *ubway: CANARSIE Lina — ItHati Lorimer atatyja, 
JAMAICA Lina — Hawaa atatyja, CROMTOWN Lina — Matre- 
patttan SL — Langva gauti viatą autamaUHama pastatyti.



- LEGENDA IR FAKTAI

Ir baigia Maironis tuo pačiu, 
kaip ir kiti padavimai: Čičins
ko dvaras sumarmėjęs balon.

pašiepiama “Baltų respublikos” 
vardu.

Maironis taikliai užgriebė tą 
praeities atgyveną, sutelkęs į 
Čičinsko dvarą “žnairų kutvė-

minarijoje buvo lietuviškai kal
bama, meldžiamasi ir skaito
mos paskaitos.

Tad visai suprantama, jei

do, kad Upytės bajoras čia pri
kišo savo nagus, šiurpi jo le
genda ėjo iš lūpų į lūpas. Ją 
kartojo lenkų istorikai, publi
cistai ir rašytojai.

Taikos buvo pasiekta po pir
mojo pasaulinio karo bent dvi
dešimčiai metų. Karo paliaubų 
diena, 1918 lapkričio 11, buvo 
vadinama ir taikos diena. Ver-

reiškia taiką su kapitalizmu. 
Toks susitarimas yra lygus ka
rui” (Look 1951 kovo 13).

Tie žodtiai, kaip faktai rodo, 
tebegalioja ir nuolaidom dėl

liko 
Da- 
bal-

DomMtic yttrty 
B«-ookly». N. V. 
HaH yvur ____

kurna. Žaliąją juostą sudaro InK 
di jos vandenyno rytinis pakrauk 
tys ir pietinis piokščiaktinĖsU 
vadinamas Baltąjį Aukštam*

Lietuviai ir Kuba
(atkelta iš 2 vsl.) 

bus padaryti ir dėl Lietuvos 
laisvės. Panašaus turinio tele
grama buvo pasiųsta ir valsty
bės sekretoriui Dean Rusk. ? •'

2. Kubos krizės metu - po 
JAV ambasadoriaus Adlai Ste- 
vensono griežtos kalbos Jung
tinėse Tautose, Vliko pirmi
ninkas dr. A. Trimakas spalio 
24 laišku išreiškė pasitenkini
mą ambasadoriaus kalba ir tvir
tai sovietams tartu žodžiu. Laiš
ke buvo pareikšta viltis, kad 
ambasadorius prie progos pa
našiai užtars ir pavergtos Lie
tuvos reikalą.

3. žmogaus teisių komisijo
je Jungtinėse Tautose buvo 
svarstomas religinis žydų per
sekiojimas Sovietų Rusijoje. 
JAV atstovas Philip M. Klutz- 
nick pasakė stiprią antikomu
nistinę kalbą. Vliko prezidiu
mas lapkričio 1 laišku išreiškė 
pasitenkinimą Klutznicko kalba, 
ginant žmogaus teises ir lais
ves, bet drauge apgailestavo, 
kad ta pačia proga kalbėtojas 
nė vienu žodžiu neužsiminė 
apie religinį persekiojimą pa
vergtoje Lietuvoje. Prie laiško 
buvo pridėta įrodomosios me
džiagos ir pareikšta viltis, kad 
kitą kartą nebus pamiršta ir 
Lietuva. Philip M. Klutznick 
lapkričio 5 laišku padėkojo už 
jo kalbos įvertinimą bei gautą
ją medžiagą, kurią ateityje jis 
ytlėiriy panaudoti.

SIMMCRIFTKM RATKS

Foratja

MIKŪJŲ giminės vadai.

Už- 
yra

kaulai kaip brangi prekė.
tat ir Mombasos vartai 
drambliniai. Dar brangesnė 
prekė buvo vergai, vyrai ir mo
terys. Vergais daugiausia pre
kiavo arabai.

Baltoji Aukštuma
Kenija apima apie 582,374 

kv. kilometrų. Didesnė to plo-

Toū “Pasislėpusiųjų” (Mau - 
Mau) brolija savo narius rišo 
priesaika: arba tu žudysi arba 
pats būsi nužudytas. Buvo žu
domi ir tie negrai, kurie ben
dradarbiavo arba gyveno pas 
baltuosius. Puldavo daugiausia 
naktimis, degindami baltųjų so
dybas bei įstaigas ir žudydami. 
Dienomis slapstydavosi Aberda- 
ro kalnų šlaituose, apaugusiuo
se bambukų krūmais ir kitais 
medžiais. Žiaurūs tos kovos 
vaizdai buvo rodomi viename 
filme.

Nevainikuotas karalius
Negrų kovai vadovavo apsi

švietęs kikujietis — Jomo Ke- 
nyatta. Gimęs 1893 metais, mo
kėsi škotų misijų mokykloje 
Nairobi mieste, Kenijoje. Bū
damas 29 metų, įstojo į kiku- 
jų centrinę sąjungą, iškilo į 
jos vadovybę ir kikujų kalba 
leido laikraštį (1928). Po metų 
išvyko į Europą, studijavo ir 
gyveno daugiausia Londone, ke
lis kartus lankėsi Maskvoje. Eu
ropoje praleido ir antrąjį pa
saulinį karą. Po karo (1945)

džioje laukiama paskelbiant ne
priklausomą Kani|ą, kuri vaka
ruose prieina prie didžiojo Vik
torijos ežero kaip ir Uganda. 
Pietuose Kenijos kaimynė yra 
Tanganajika, šiaurėje — Su
danas, Abisinija (Etiopija) ir 
Somalija, kuri driekiasi Indi- vo gausiai gabenami dramblių

(White EBghĮands). Vietomis ji : 
pakyla ilri 10,000 pėdų. Čia ge- į 
ras klimatas. Derli žemė duoda ' 
du javų derlius per metus. Au
ga kava, arbata, medvilnė, si- 
zalas, daržovės, ganosi gyvu
liai. Bet toji žemė didžia dali
mi užimta baltųjų, kurie pra
dėjo Čia kurtis po pirmojo pa
saulinio karo. Jų yra per 50, 
000; apie 100,000 yra indų 
ir apie 25,000 arabų. Viso Ke
nijoje yra apie pusseptinto mi
lijono gyventojų (1960 metų 
statistika). Iš jų apie vienas mi
lijonas priklauso kikujų gimi
nei.

Vyrai su auskarais
Kikujų genties negrai yra 

stambūs, augaloti, sumanūs ir 
judrūs. Gyvena didelėmis šei
mynomis, kurias valdo vyres
nieji amžiumi. Vyrai mėgsta 
ausis perverti dideliais ratlan
kiais — auskarais, apsikabinė
ti blizgučiais, apsisiausti kokiu 
nors rūbų, jei jį gauna. Nuo
gumas nėra toks, kaip civili
zuotam pasaulyje nudistų pra
simanomas “sveikatai stiprin
ti”, o skurdo reikalas.

Iš tų kikujų ir kitų genčių 
1952 metais buvo susidaręs 
Mau - Mau teroristinis sąjū
dis vyti baltiesiem iš Afrikos.

Manchesteryje, Anglijoje, suor
ganizavo pirmąjį prokomunisti
nį, visos Afrikos kongresą. Grį
žęs į Keniją (1946), vadovavo 
nacionalinei Kenijos unijai ir 
mokytojų sąjungai. Prasidėjus 
Mau - Mau terorui, buvo ap
kaltintas jam vadovaująs ir 
1953 metais nuteistas septyne- 
riems metams kalėjimo. Atli
kus bausmę, jam buvo leista 
laisvai gyventi ir veikti. Savo 
žodyje laikraščių koresponden
tam pareiškė, kad siekia ne
priklausomos demokratinės Ke
nijos.
Neprildrusomybės belaukiant

Mau-Mau teroras, kuris tru
ko apie penkeris metus, 1957 
buvo likviduotas anglų' kariuo
menės. Apie 60,000 “pasislė
pusių” buvo įkalinta ne už tai, 
kad kovojo dėl laisvės, bet kad 
griebėsi neleistinų priemonių 
prieš savus žmones ir prieš bal
tuosius. Nuo 1957 metų vieti
niam žmonėm buvo leista rink
ti atstovus į Kenijos parlamen
tą Nairobi mieste, kur yra ir 
Anglijos gubernatoriaus būsti
nė. 1961 lapkričio 28 rinkimuo
se vietos gyventojai gavo dau
gumą iš 53 parlamento atsto
vų. Taigi, ši Britanijos kara
liškoji kolonija netrukus gali 
tapti nauja nepriklausoma Af
rikos valstybe.

Kiek prisidėjo misijos?
Kun. Pr. špakauskas, kuris 

dirba Kenijos misijose jau sep- 
tintus metus, buvo labai santū
rus bet kokiam žodžiui apie po
litinę Kenijos padėtį. Ir tai su
prantama. Naujų įvykių sūku
ryje visada atsiranda pagiežos 
ir agitacijos, kuri neteisingai 
nukreipiama prieš ramų ir 
kraštui naudingą darbą dirban
čius misionorius. O yra aišku, 
kad tiktai misijos pakėlė žmo
nių sąmoningumą ir apsišvieti
mą. Ir Jomo Kenyatta yra mi
sijose gavęs . pirmąjį išsilavi
nimą. (B. d.) S. S.

priklausomų valstybių. Praėju- dramblių ir liūtų. Britų valdžia 
sį spalio mėnl buvo paskelti- tuos karališkus gyvulius globo
ta savaranki Ugandos valsty- ja. Kenijoje yra didžiausias pa

saulyje natūratinis Tsavo par
kas, 20,000 kvadratinių kilo
metrų ploto. Prie lygaus keliu
ko snaudžia sotus liūtas, ant 
kelio užėjęs dairosi dramblys. 
Kelio rodyklėję parašas skel
bia: “Drambliai turi pirmeny
bę”.

- Seniau buvo* kiek kitaip Iš 
rytinės Afrikos’į Mombasą bu-

Veteranų diena
Veteranę diena praėjusį sek

madienį, lapkričio 11 daug kam 
priminė kare žuvusius tėvus, 
brolius ir sūnus. Nemažai jų 
žuvo abejuose pasauliniuose ka
ruose, Korėjoje, Azijos kovose Kubos. Sovietų Rusija agresi- 
su komunistais ir kitur. Pas- jos neatsisako, 
kutinės aukos žuvo Kubos blo
kados metu: keli kariai užsimu
šė nusileisdami lėktuvu Guan- 
tanamo bazėje, vienas lakūnas 
nušautas viršum Kubos. Tos 
aukos rodo, kad ir po dviejų 
pasaulinių karų dar nepasiek
ta taikos, dėl kurios tiek daug 
pralieta kraujo. Yra taip pat 
gausu veteranų invalidų, kurie 
savo gyvenimo kančia tebepri- 
mena, kokia didelė nelaimė yra 
karas.

Karas nėra negalimas, kol 
Rusija nenuginkluota ir nesu
grąžinta į savo sienas. Nėra bu
vę istorijoje atvejo, kad išsi
pūtusi imperija trauktųsi. 
Susitraukia tiktai ištikta vidaus 
sukrėtimų arba išorinių smū
gių. Vidaus sukilimas sunkiai 
įmanomas, kada vyriausybė sa
vo rankose turi baisią naikina
mąją jėgą. Kitu būdu nedrįsta
ma suvaldyti to pasaulinio 
maskoliško žandaro. Ar delsi
mas nepareikalaus žymiai dau
giau aukų, šiandien niekas ne
galėtų pasakyti. Tėra aišku, 
kad pakibusios grėsmės didžiau
siu kaltininku yra subolševikin- 
ta Rusija, tartum pasityčioji
mui besiskelbianti “taikiąja” 
valstybe.

Abu pasauliniai karai nebu
vo Amerikos norėti nei jos pra
dėti. Abiem atvejais, 1914 ir 
1939 metais, karas prasidėjo 
Europoje. Pirmąjį pasaulinį 
karą sukėlė imperijos (Vokieti
jos, Austro - Vengrijos, Rusi
jos). antrąjį — diktatūros (Vo
kietijos, Italijos, Sovietų Rusi
jos). Abiem atvejais kaltinin
kės buvo Vokietija ir Rusija. 
Pirmąjį pasaulinį karą išplėtė 
Rusijos visuotinė mobilizacija 
1914 liepos 30, Į kurią tuo pa
čiu atsakė Vokietija. Antrąjį
karą pradėjo Hitlerio ir Stalino salyje 1919 buvo pasirašyta tai- 
susitarimas 1939 rugpiūčio 23. kos sutartis. Antrasis pasauli- 

* nis karas pasibaigė besąlygine
e . . - Vokietijos kapituliacija, išrei-Sovietę Rusija po antrojo pa- J H Jkalauta Stalino, bet neprieita 

prie jokios taikos. Taip atsira
do ir Berlyno ir pavergtų tau
tų neišspręsti klausimai. Jie su
daro sunkią padėtį, duria šau
kiančia neteisybe. O tiek buvo 
pralieta kraujo ir tiek aukų!

saulinio karo paliko pagrindi
nė pasaulio taikos drumstėja. 
Ji karo nė nenutraukė, o tik 
pratęsė kitomis kovos priemo
nėmis. Šioje visuotinėje kovo
je laikomasi Lenino žodžių: 
“Daliniai karai tebetruks, kol 
bus nulemta komunizmo kova Lenkdami galvas prieš tas 
su kapitalizmu ... Nuolaidos, karių ir civilių žmonių aukas 
kurias mes darome, tėra karo ir gerbdami veteranų nešioja- 
pratęsimas kitu pavidalu. Būtų mas žaizdas, meldžiame Viešpa- 
didelė klaida manyti, kad tai- tį, kad jų pakaktų teisingumui 
kus susitarimas dėl nuolaidų ir laisvei pasaulyje atstatyti.

jos vandenyno pakrante. Prie 
to kranto rytuose prieina ir 
Kenija. Baltieji žmonės čia pir
mąjį kartą ją aptiko.

Jėzaus tvirtovė ir kalėjimas
Kenijos pamaryje, vos už 

keliolikos šimtų m. nuo kran
to, yra sala — Mombasa. Ji tu
ri tiktai 18 kvadratinių kilo
metrų. Portugalai, kurie dar 
šešioliktojo amžiaus pabaigoje 
keliavo aplink Afriką, čia buvo 
įkūrė savo tvirtovę, praminę 
Jėzaus vardu. Gana ilgai tvir
tovė laikėsi prieš arabus, ku
rie Indijos vandenynu atplauk
davo iš šiaurės. Tiktai 1837 
metais Mombasos salą užvaldė 
Zanzibaro sultanas. Zanzibaro 
sala yra dar toliau į pietus, 
prie Tanganajikos krantų. Da
bar Jėzaus tvirtovė paversta 
kalėjimu, bet viršum jos tebe- 
plėvesuoja šaitano raudonoji
vėliava, nors nuo 1887 metų 
Mombasos sala yra Anglijos 
protektorate.

Vartai j Keniją
Mombasos sala buvo ir 

pirmąja stotimi į Keniją, 
bar tie vartai vaizduojami 
tų dramblio kaulų puslankiu. 
Atvyksta turistų, kurie keliasi

(13) 
LENKAI labiau domėjosi VIa- skausmą prarastos laisvės, ir 

dislovu Sicinskiu ir jo legenda, lenkai pritilo pasakoję apie ne
itai žlugo Lietuvos ir Lenkijos klaužadą Sicinskį. Jo legenda 
jungtinė respublika. Lenkų po- darėsi nebeaktuali, stumiama 
nai gailavo, kad užsibaigė be- praeitin naujų išgyvenimų ir 
krašte ju laisvė, ir baisiai šir- rūpesčių. Tiktai istorikas Vla

dislovas Konopczynskis iš pa
nagių kedeno praėjusius laikus 
savo veikale “Liberum veto” 
(1918), taisydamas riktas, kurių 
buvo pridaryta, verčiant visą

SIMAS SUŽIEDĖLIS------ mo metu. Tuo laiku Lietuvoš di
duomenė galutinai sulenkėjo ir 
atplyšo nuo savo tautos, pa
reikšdama, kad ji “Niekad, nie
kados!” (Przenygdy) nerems lie
tuvių tautinio darbo ir atski
ros valstybės. Dėjosi su Lenki
ja ir darėsi nepriklausomos 
Lietuvos priešu.

Lenkijos respublika ir dildė '
Tokiomis aplinkybėmis reikė

jo vaizdžiai parodyti, kaip lie
tuviškoji diduomenė, aptekusi 
ydomis ir atitekusi nuo savo 
tautos kamieno, vis labiau 
grimzdo nutautėjimo liūne, it 
“puikus Čičinsko dvaras”. Či
činsko legenda dabar tiko lie
tuviam su visu savo pamušalu. 
Neatsitiktinai ji švystelėjo at
gimimo dainiaus Maironio vaiz
duotėje.

tas, raginęs “žemei tėvų ne
gaminti svetimų dievų” ir no
rėjęs prikelti “nors vieną se
nelį iš kapų milžinų”, kėlė iš 
kapinių ir “poną Čičinską”, 
kaip pavyzdį, ko nereikia da
ryti savo tautos nelabui.

Čičinsko baladę Maironis 
pradeda žinomom besaikėm 
bajorų puotom. Poetas duoda 
jom tokį savo vaizdą:

Į Čičinsko purkę dvarą 
Nuo Mitrūnu ir Lenčię 
Suvažiavę duoda garą 
Daug bajorę, daug svečię 
Ant vaškuotų gi grindų 
Šoka plikos lig blauzdų 
Liaudos gražios bajoraitės.

panemune iki Veliuonos. Tai 
juostai vardą yra davęs liau
dės upelis, kuris prie Surviliš
kio įteka į Nevėžį, šios upės 
lomoje nuo XIV amžiaus gyve
no smulkioji bajorija. Ji gynė 
Nevėžio ir Nemuno krantus nuo 
kryžiuočių puldinėjimų. Vėliau 
nusigyveno, bet išlaikė savo 
privilegijas ir uždaras sodybas, 
kurios pavirto bajorkaimiais— 
vadinamomis “akalicomis” (oko- 
lica), bajoriškomis apylinkėmis. 
Tas tirštas bajorėlių spiečius, 
gerokai jau sulenkėjęs, lietuvių 
buvo pramintas “šlėkta liau- 
danska”. Kadangi ji pastebi
mai skyrėsi iš lietuviškos vi
suomenės, norėdama savos len- 

Bajoriškam Upytės dvare, sa- kiškos tvarkos, tai buvo dar 
kant tiesą, nebuvo šokama be 
dailaus rūbo, nors bajoraitės 
galėjo būti gražios tik gimta
jam savo drabužy. Maironis 
tenorėjo pasakyti, kad nė ais
trus šokis neišlygino Čičinsko lą Tišką ir naktibaldą Valai- 
“plikos kaktos raukšlių”. Bu- tį” ... Kilme jie buvo lietuviai, 
vęs rūstus, nešnekus ir apsi- bet nusibaldę šunkeliais, štai, 
niaukęs, kad ir kaip jį linksmi- pats jų šeimininkas, ponas či-

Įleistais, kurie Vladislovui Si- 
cinskiui prikišo krašto išdavi
mą. Bet jeigu lenkai turėjo gal
voje senus laikus, tai Mairo
nio baladė, sukurta nepriklau
somos Lietuvos aušroje, įtai
gojo mintį Čičinsko asmeny 
įžvelgti lietuviškos bajorijos pa
likuonis, kurie taip pat buvo 
pasidarę gimtam kraštui neiš
tikimi. Tuo būdu niaurus Či
činsko paveikslas darė teigia
mos įtakos lietuviam patrio
tam: skatino nesekti jo pavyz-

Lietuviam, priešingai, nebu- kaltę “laisvam žodžiui” ir po
vo ko perdaug gailėtis netoli- nui Sicinskiui. Atsikuriančiai 
mos praeities, nes jungtinė lenkų valstybei, kuri siekė stip- 
respublika buvo pasidariusi riai atsiremti praeitimi ir bu- 
svetima, perdaug lenkiška, ypač vusia unija su Lietuva, buvo 
paskutinį savo gyvavimo šimt- naudingiau vaizduoti praeitį 
mėtį. Be to, lenkų ponų valdy- šviesesnę. VI. Konopczynskis 
mo kaimo žmonės dar ilgai ne- ragino praeities klaidų nekar- 
galėjo nusikratyti net ir rusų žoti, bet ir skatino Upytės ba- 
laikais. Užtat Čičinsko legendai j°r0 “pamėkle” žmonių negąs- paskirtas rektorium (1909), “nuo Mitrūnų ir Lenčių”. Len- keliu, nes —

turėjo rauti lenkomanijos dva- čiai. netoli Ariogalos, yra ži- g. .. —____ • , , _
šią. Nuo Maironio laikų Kau- nomi iš 1863 metų sukilimo. u—fa. i
no kunigų seminarija laužė len- Liaudos vardą išgarsino lenkų _______kybės Sus, it Nemunas pa- rašytojas Henrius šlenkevi!

“ fius “Tvano” apysako- ,™
je (1891).

Liauda buvo vadinamas siau- A ™x . . „„Gavęs vardą išdaviko, ras, bet ilgas ruožas, kuris nuo 
Upytės žiočių traukėsi dešiniu Tuo savo posmu Maironis 
Nevėžio krantu ligi Nemuno ir nusekė lenkų istorikais ir pub-

MAIRONIS buvo gilinęsis į 
Lietuvos praeitį. Dar spaudos 
draudimo laikais parašė Lietu
vos istoriją (1891). Petrapilio 
dvasinėje akademijoje išgyveno 
lenkiškumo įsišaknijimą, o Že
maičių kun. seminarijoje Kau- no visa Liauda, suvažiavusi činskas, buvo nusukęs kreivu

Lietuvos liaudis davė daugiau dinti. 
moralinį, ne istorinį pamatą. 
Gi negausūs lietuviai publicis
tai ir rašytojai Upytės bajoru 
visai nesidomėjo, nugręžę savo 
akis į romantinę ir laisvą Lie
tuvą garbingais didžiųjų kuni
gaikščių laikais.

Po pirmojo pasaulinio karo, priešingas nusistatymas, 
kai vėl

Tuo tarpu lietuviai, atkurda
mi atskirą savo respubliką, bu
vo susirūpinę, kad praeitis ne- 
sikartotų visai kitais atžvil
giais: nei unija, nei lenkinan
čia kultūra, nei Lietuvos lais
vės varžymu. Tai buvo lenkam 

su
kilo nepriklausoma brendęs mūsų tautinio atgimi-

džiu.
Sakydamas, kad tasai dide

lis kaltininkas pripildęs “visą 
šalį savo vardo baisumu”, Mai
ronis atliepė Adomo Mickevi
čiaus žodžiam “imię strasznej 
slawy”. Aišku, yra skaitęs “Ga
niavą Upytėje” (Popas w Upi- 
ce). šiaip jau Maironis rėmėsi 
daugiau liaudies padavimais ir 
savo kūryba. Maironio “Čičins
kas” nekasa šulinio Dievo Kū
no šventėje, bet ūžauja Adven
te. Jis važiuoja ne Kalėdų pa
maldom, bet į Rarotus. Kuni
gą nužudo ne bažnyčioje, o ant 
jos slenksčio. Ir tada — ne
be šventoriuje, bet važiuojant 
per Vešėtos tiltą, nuo kurio 
nusviedęs savo meilužės lavo
ną, —
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PAMAČIAU IŠSVAJOTA DAINAVĄ
K. Pažėraitė

Dar gyvendama Brazilijoje, 
svajojau pamatyti Dainavą. O 
ji buvo taip toli, nepasiekiama. 
Persikėlus Kolumbijon, nuoto
lis sumažėjo. Ir, štai, netikėtai, 
viešint Cicero pas savo jau
nystės draugus Maldeikius, gau
nu pakvietimą talkininkauti 
Dainavos stovykloje. Mielai su
tikau, nes tai gera proga pa
matyti tą rojaus kampelį ir su
sipažinti su lietuviškuoju, šiau
rės Amerikoje augusiu, jauni
mu.

Nepatogus griozdas vežime
Nuvežė mane savo mašina, 

paženklinta lietuviška Vytimi, 
žurnalistas Jonas šoiiūnas, en
tuziastiškas Dainavos apdai- 
nuotojas savo jaunystės ugni
mi liepsnojančiuose straipsniuo
se. žinoma, aš jo vežime riog- 
sojau, kaip koks nepatogus 
griozdas, laikinai užimąs žavios 
mergelės vietą. Bet užtat su 
juo sėdėjo svarbus asmuo — 
ateitininkų moksleivių pirmi
ninkas Jonas Račkauskas, vyk
damas uždaryti stovyklą.

Kelionė nė kiek neprailgo. 
Gyvenus kalnuotam krašte, 
kiek keistoka buvo išvysti ne
aprėpiamas lygumas. Mandagūs 
vyrai man rodė, aiškindami į- 
domesnes vietoves. Gi žiūriu — 
kelio iškaboje "Sodus, Michi- 
gan". Na, juk tai kelias garsion 
Bačiūnų vasarvietėn. Reikėtų 
juos aplankyti. Bet, deja, ne 
mano galioje pakreipti vairą 
ton pusėn. O būtų buvę malo
nu pasveikinti tuos lietuvybės 
šulus, lankiusius mus su lietu
višku filmu ir bičiulišku žodžiu 
Pietų Kryžiaus šalyje.

Nė nepajutom, kai privažia
vom abipus kelio išsikerojusius 
kelių šimtų metų amžiaus ąžuo
lus.

"Dainava", — sušukau, pa
mačiusi ąžuolo papėdėje iška
bą.

Lietuviško kaimo kelelis pro 
brūzgynus ir nešienaujamas 
margaspalves pievas. Kryžkelė
je lietuviškas kryžius gėlėse. 
Priešais tyvuliuoja Spyglio eže
rėlis, o ant kalvelės geltonuo
ja stovyklos pastatai. Plėvesuo- 
ja trispalvė ir žvaigždėta vė
liava.

Skamba lėkštės ir dainos
Maloniai sutiko mus putna- 

mietės seselės ir Dainavos ša
lies sūnus,, nebepirmos jaunys
tės, bet tvirtas, kaip tas pake
lės ąžuolas, lietuvybės puoselė
tojas ir jaunimo dvasios vadas 
kun. dr. P. Ceiiešius. Čia pat, 
salėje, jaunimo apsuptas, švie
čiančia šypsena jį apdovanoda
mas, kažką aiškina kun. Aud
rys Bačkis. Ir, kaip viesulas, 
sukasi su akordeonu rankose 
kitame jaunimo būrelyje, muzi
kinis vadovas Faustas Strolia, 
repetuodamas tautinius šokius. 
Vienu žodžiu, verda gyvenimas 
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salėje, kunkuliuoja puodai vir
tuvėje, skamba lėkštės ant sta
lų-

Tą patį vakarą buvo ateiti
ninkų stovyklos uždarymas. Da
linamos dovanos už dalyvavi
mą įvairiose varžybose. O sek
madienį pietums jau renkasi 
vyčiai su vaikais, trečios ar 
ketvirtos kartos lietuviukais. 
Daugumas iš Detroito. Tai sto
vyklai vadovavo Aldona Stane
vičienė su visu štabu vadovų. 
Čia vyčiai visą savaitę naudin
gai praleido laiką, įvairiomis 
priemonėmis skiepydami vaiku
čiams meilę Lietuvai. Vaikai lie
tuviškai kalbėti neišmoksta, ta
čiau mielai, neatsikalbinėdami 
mokosi, gabaus mokytojo F. 
Strolios vadovaujami, lietuviš
kų dainų, tautinių šokių. Sa
vaitgalyje jau jie išmoksta lie
tuviškai melstis, įvairių darbe
lių ir įpratinami prie lietuvš- 
ko darbštumo. Būtų gera, kad 
ir iš tolimesnių miestų vyčiai 
susigundytų čion atvykti vasa
roti su savo šeimomis.

. Senajam atžalyne
Kitą sekmadienį Dainavos is

torijoje atsiveria kitas pusla
pis. Atvyksta sendraugiai su 
šeimomis. Surimtėja stovyklos 
veidas. Vyksta įvairios paskai-

JAUNIMO STOVYKLAVIETES MISIJA
PUTNAM, CONN.

Spalio 21 posėdžiavusi Nek. 
Pr. M. M. seserų vienuolijos 
rėmėjų centro valdyba, norė
dama labiau išgvildenti ir su
stiprinti jaunimo stovyklavie
tės statybos reikalus, išrinko 
specialią komisiją ribotu laiku 
paruošti atitinkamiems akcijos 
projektams. Į komisiją išrinkti 
kun. V. Martinkus, sesuo M. 
Paulė, V. Kulbokienė, dr. P. 
Kaladė, dr. J. Leimonas ir A. 
Saulaitis. Komisijos pirminin
ku išrinktas kun. V. Martinkus.

Stovyklai tinkama ir labai 
erdvi vieta prie ežero jau yra 
vienuolijos nuosavybė. Ten yra 
gyvenamasis namas, ūkio pa
statas. keli kiti įrengimai ir 
atitinkamas namelis prie paplū
dimio paežerėje. Turima pa
grindinių planų. Architektas J. 
Mulokas pasiryžęs prisidėti lie
tuviškojo stiliaus apipavidalini
mo projektais. Jaunimo stovyk
la gali būti įkuriama palaips
niui. įrengimas po įrengimo, pa
statėlis po pastatėlio, dalimis.

Reikalas labai svarbus ir sku
bus turėti tinkamą stovyklavie
tę ne tik seserų vedamoms 
tradicinėms mergaičių stovyk
loms, bet ir įvairių organizaci
jų bei kito jaunimo stovyklom, 
sąskrydžiam, studijų dienom 
ir t.t. Šioji stovyklavietė, kaip 
numatoma, atitiktų didiesiems

PRIE SPYGLIO ežero Dainavoje. Nuotr. V. Augustino.

tos religinėmis, pasaulėžiūros, 
literatūrinėmis ir kt. temomis. 
O scenoje jaudinančiai, gra
žiai atliko meninę programą 
jaunučiai stovyklautojai, moti
nų paruošti. Be to, buvo pa
gerbti pamaldomis ir paskaito
mis mirusieji: Maironis, arki
vyskupas Teofilius Matulionis, 
prof. K. Pakštas ir prof. M. 
Biržiška.

(Bus daugiau) 

tautiniams reikalams.
Stovyklavietei įrengti reikia 

talkos, reikia ir lėšų. Pirmiau
sia stovyklaujančio jaunimo tė
vai ir vadovai turėtų susidomė
ti ir visokeriopa talka prisi
dėti.

Ir be didelės reklamos jau 
pradeda ateiti aukų tos stovyk-

CAROL BOWEN

MAIRONIO MINĖJIMAS NEW HAVEN, CONN.
Lietuvių bendruomenės apy

linkė lapkričio 17 rengia Mai
ronio minėjimą. Dail. V. K. Jo
nynas skaitys trumpą paskaitą, 
rašytojas Paulius Jurkus paro
dys garsinę filmą iš Maironio 
gyvenimo. Meninėje dalyje pa
sižadėjo dalyvauti Waterburio 
vyrų kvartetas, vadovaujamas 
muziko prof. Aleksio. Bridge-

BENDRUOMENĖS ŽINIOS
Kultūros kongresas yra vie

nas reikšmingiausių įvykių mū
sų gyvenime. Kongreso rengė
jai yra JAV ir Kanados Lietu
vių Bendruomenės valdybos. 
Rengimo darbus vykdo specia
liai sudarytas komitetas, kuriam 
vadovauja Povilas Gaučys. Kon
greso surengimas reikalauja 
nemažai išlaidų. Lietuvių visuo
menė prašoma kongreso rengi
mą paremti finansiškai. Aukas 
siųsti JAV LB Centro Valdy
bos iždininko adresu: Zigmas 
Dailidka. 5921 So. Fairfield 
Avė., Chicago 29, III.

Jonas Jasaitis, JAV LB Cen
tro valdybos pirmininkas, lap
kričio 10-11 dalyvavo Vliko se
sijoje New Yorke. Ta pačia 
proga turėjo pasitarimą su New 
Yorko. New Jersey. Hartfordo 
apygardų valdybomis ir vietos 
LB Tarybos nariais.

PLB seimas įvyks 1963 rug
pjūčio 31 — rugsėjo 1 Toron
te. Kanadoje. JAV lietuvių at
stovavimą seime sprendžia JAV

DAINOS IR POEZIJOS KONCERTAS
ELIZABETH, N. J.Vietos visuomenėje išaugę ir 

subrendę jauni menininkai — 
kontraltas Carol Bowen, bari
tonas Liudas Stukas ir dekla- 
muotoja Irena Veblaitienė — 
ryžosi pateikti staigmeną: ne
paprastą dainos ir poezijos 
koncertą, kokio čia niekad nė
ra buvę. Koncertas bus gruo
džio 9 lietuvių salėje. Pradžia 
4:30 v. v.

Šis koncertas parodys jau
natviška energija spinduliuo
jančių menininkų pasiekimus ir 
sugebėjimus. Antra, jis skiria
mas kaip padėka visuomenei, 
kuri juos rėmė, stebėjo ir ska
tino, kad visi drauge dabar ga
lėtų pasigėrėti pasiektaisiais 
vaisiais. Tai bus menininkų ir 

lavietės statybos fondan į Put- 
namą. Tegu aukos pagausėja.

Tėv.

porto meno ansamblis, vado
vaujamas Rasto, ir waterburiš- 
kis aktorius A. Žemaitaitis iš
pildys po keletą Maironio kūri
nių. Vietos tautinių šokių gru
pė, vadovaujama Linos Mika- 
lavičiūtės. pašoks tautinių šo
kių.

Po programos bus pasilinks
minimas ir šokiai, kuriems gros

LB Taryba. Tarybos nariams 
prezidiumo buvo išsiuntinėtos 
balsavimo kortelės, kur reikė
jo pasisakyti, kokiu būdu bus 
parenkami atstovai į PLB sei
mą. Kostas Jonuška

— Kun. Domininkas Leng
vinas iš Amerikos, EI Paso, nu
vyko į Kanadą. Windsorą, kle
bono pareigom lietuvių para
pijoje. Kunigu jis buvo įšven
tintas Telšiuose 1940 metais. 
Windsore mirus kun. V. Ru- 
dzinskui. ten kurį laiką para
pijos reikalais rūpinosi kun. V. 
Kaleckis iš Amerikos. į kurią 
jis vėl grįžo. Windsoro lietu
viam paliko įgijęs savą bažny
čią.

— Archit. J. Ladyga, gyve
nęs su šeima prie Montrealio. 
Kanadoje, vra sukonstruavęs 
nedidelį motociklą, kurį gali
ma sudėti į lagaminą. Savo iš
radimą demonstravo Montrealy- 
je CBC televizijos programo
je. 

visuomenės bendra šventė, tu
rinti gilesnę reikšmę ir pras
mę vietos visuomeniniam gy
venime. Menininkai pasiryžę 
skirti savo energiją ir gabu
mus visuomenės labui, nuošir
džiai tikisi palankaus nusistaty
mo iš savos visuomenės. Tik 
visų jungtinės pastangos ir abi
pusė parama sudarys tinkamas 
sąlygas kultūrinės veiklos pa
žangai ir plėtotei.

Pirmasis koncertuojančio tre
jetuko narys yra Carol Bowen. 
Solistė gimė ir augo Elizabe- 
the. Šiuo metu gyvena N’ew 
Yorke. Jos motina lietuvė. Pir
muosius dainavimo žingsnius 
pradėjo lankydama Newarko 
Arts High School. Vėliau kaip 
choristė ir solistė dainavo Eli- 
zabetho parapijos ir Rūtos 

geras orkestras. Taip pat veiks 
turtingas ir nebrangus bufetas, 
tvarkomas prityrusių šeiminin
kių.

Minėjimas bus šv. Kazimie
ro lietuvių parap. salėje (339 
Greene St). Pradžia 7 vai. vak. 
Pelnas skiriamas Maironio var
do fondui, kurį įsteigė LB 
apylinkės vavovybė ir iš kurio 
numatoma skirti stipendiją 
aukštojo mokslo siekiančiam 
lietuvių jaunimui. Kviečiami 
vietos ir apylinkių lietuviai kuo 
gausiau atsilankyti. Rengėjai

— Džiugas ir Dalia (Prikoc- 
kytė) Staniškiai, gyv. Cleve- 
land, Ohio, 1962 spalio 21 su
silaukė sūnaus Pauliaus Kazi
miero. Tai antras jų kūdikis. 

LOS ANGELES SKAUTĖS Lietuvos Skautų Sąjungos jubiliejinių metų 
atidarymo iškilmėse lapkričio 3. Nuotr. L. Kančausko.

choruose bei įvairiuose pobū
viuose. Koncertavo Philadelphi- 
joje, Brooklyne ir Long Island, 
N. Y. Ilgesnį laiką dainavo 
Margherita and Bianchi’s Klu
be, N. Y. Kontralto partijas 
dainavo Aidoj, Trubadūre ir Co- 
si Fan Tutti. kurias statė Ar- 
notti opera New Yorke. Pas
kutiniu metu ji dainavo Dora- 
bellos partiją Cosi Fan Tutti 
operoje, pastatytoje Oyster 
Bay, New York. Savo dainavi
mo meną tebetobulina pas gar
siąją mokytoją Leila Livian, 
New Yorke.

Antrasis trejetuko narys Liu
das Stukas, gerai pažįstamas iš 
jo koncertų, duotų plačioje apy
linkėje. Jis gimė, augo, brendo 
ir tebegyvena Hillside, N. J. 
Baigęs New Yorko universitete 
muzikos kursą, šiuo metu dės
to muziką Mountainside High 
School ir eina vargonininko 
pareigas Harrisono parapijos 
bažnyčioje. Balsą tebelavuna 
pas Leila Livian. Jo energin
gas reiškimasis per radiją, te
leviziją. koncertus ir įvairią 
visuomeninę veikla padarė jį 
vieną iš populiariausių daini
ninkų rytinėse Amerikos vals
tybėse.

Trečiasis ir paskutinis šio 
trejetuko narys Irena Veblai
tienė yra gimusi Lietuvoje. 
Antrojo pasaulinio karo sūku
riams nutraukus pradėtas piano 
ir dramos studijas, ji pasirin
ko žodžio meną — deklamaci
ją, kuria sėkmingai pasireiškė 
įvairiose šventėse, minėjimuo
se ir koncertuose, šiuo metu 
studijuoja matematiką Seton 
Hali universitete.

Koncerto programa numaty
ta plati ir įvairi. Ji apims reli
ginės, tautinės ir operinės mu
zikos sritis su atitinkamos po
ezijos kūriniais. Akomponuos- 
William Sowerwine.

Ryždamiesi pateikti visuome
nei šį nepaprastą koncertą, me
nininkai nuoširdžiai siekia į- 
pinti giedrios jaunatviškos dva
sios ir gaivinančios nuotaikos 
į mūsų vsuomeninį gyvenimą. 
Jie ateina su atvira širdimi ir 
geromis intencijomis, tikėda
miesi tokio pat atliepio ir iš 
visuomenės pusės, kuriai šis 
koncertas skiriamas. iįv.

— Sibiro lietuvaičių malda
knygė “Marija, gelbėki mus’* 
kun. Kazimiero Patalavičiaus 
yra išversta ispaniškai ir grei
tai Argentinoje išeis iš spau
dos. Maldaknygei įvadą parašė 
Argentinos primas ir kardino
las A. Caggiano. Ligi šiol mal
daknygė yra jau išversta į ang
lų, vokiečių, olandų ir italų kal
bas.

— Kennebunkport, Me. Šv. 
Antaho pranciškonų gimnazi
joje spalio 28 gražiai paminė
ta Kristaus Valdovo šventė iš
kilmingomis mišiomis. susirin
kimu ir menine programa. Da
lyvavo gimnazijos mokytojai, 
venuolyno tėvai pranciškonai. 
Nemažai buvo suvažiavusių mo
kinių tėvų. Minėjimą surengė 
ateitininkų kuopa, kurią globo
ja kun. Vytautas Bitinas, gim
nazijos mokytojas. Paskaitą 
skaitė stud. Eligijus Sužiedė
lis, Bostono studentų ateitinin
kų draugovės pirmininkas.

— Rašytojas Jurgis Gliaudą, 
antrą kartą ištiktas širdies smū
gio lapkričio 1, tebeguli Los 
Angeles (Hollywoodo) ligoninė
je.

— Dr. Antanas Bielickas bu
vo nuvykęs į okupuotą Lietu
vą, bet visą dešimtį dienų iš
buvo tik Vilniuje. Marijampo
lėn, jo tėviškėn, nuvykti nelei
do. Giminės turėjo atvažiuoti 
į Vilnių.

— Dr. Viktoras Jasaitis, ku
ris dirba Lewinston, Idaho, vie
noje ginklavimo įmonėje kaip 
chemikas, pagamino patobulin
tą pistoną šovinių parakui pa
degti. Naują užtaisą žurnalas 
“Gun” pavadino reikšmingu, 
genialiu darbu. Dr. V. Jasaitis 
Lietuvoje dirbo Ginklavimo 
Valdyboje ir profesoriavo uni
versitete. Jo brolis medicinos 
gydytojas dr. Domas Jasaitis 
dirba Tampa, Fla., džiovininkų 
ligoninėje.

— Lituanikos vardu pavadin
ta viena gatvė East Chicago,
lnd. Miesto tarybos nutarimą 
išrūpino vietos lietuvių bend
ruomenės apylinkė.

— Rimas ir Elona (Marijo- 
šiūtė) Vaišniai spalio 21 susi
laukė pirmgimio sūnaus Ginta
ro Antano. Tėvai gyvena New 
Haven, Conn. R. Vaišnys pro
fesoriauja Yale universitete. 
Elona Vaišnienė yra duktė di
rigento muz. Vytauto Marijo- 
šiaus.

— Clevelande lietuvių gydy
tojų Ohio valstybėje draugija 
išsirinko naują valdybą: dr. H. 
Brazaitį, dr. D. Degesį, dr. J. 
Lenkauską, dr. A. Martų ir dr. 
V. Ramanauską. Draugija šiais 
metais paskyrė 1000 dolerių 
paremti Aleksandryno leidimui.

— Alto Centras išleido ang
lų kalba “A Visit to Soviet 
Occupied Lithuania” (Vizitas į 
Sovietų okupuotą Lietuvą). Tai 
pergyvenimai okupuotoje Lietu
voje vienos chicagietės lietu
vės, buvusios ten su ekskursi
ja 1961 m. Perduodami faktai 
apie okupantų darbus, jų san
tvarką. elgesį su žmonėmis. 
Kaina vienas doleris. Užsakyti 
galima Alto centro adresu: 
Lithuanian American Council,
lne. . 1739 So. Halsted Street, 
Chicago 8. III.

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS 
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
Išleido Tėvai Pranciškonai

610 pus]. Kaina I dol. Labai 
patra’iKli. ,inka kaip dovana 
visok.omis progomis. Gauna
ma pas kr.ygŲ platintojus ar 
leidėjus adresu;

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn 21, N. Y.
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A. DICKERSON MOVING
LOCAL MOVERSW ATE R BU R Y, CONN,

BROOKLYN 6, N. Y

VYTAUTAS BELECKAS

Tel. EVergreen 2-6440

LEARH LANGUA6ES
THE EASY WAY

GIVE THEM AS PRESENTS

REED GENERAL CONTRACTING

keletą savaičių.
COVE CONTRACTOR

for

MIRUS, JOS VYRUI VINCUI, DUKRAI ELENAI IR
SŪNUI JUOZUI REIŠKIU GILIAUSIĄ UŽUOJAUTĄ.

PETRAS JUŠKA

TeL: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISIONKalėdiniai siuntiniai NEW BONAPARTE

TRANZISTORINIUS RADIO.

JURAS)

KOL Y LI6HTNEBŪK ŽILAS
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĘ

RELIGIOUS CANOLES OF EVERY DESOUPnON

PASINAUDOKITE GERIAUSIO

ASMENIŠKŲ PATARNAVIMU

Pasiunčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siu
vamas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama.

ai, Offices, Stores. Ėst. 25 years— 
guaranteed Service. Tel. SH 5-3093, 
711 5thAve., Bay Ridge, B’klyn.

Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
mus, suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų už
darbio sumažinimą (Income Tax).

Visit our Modern Showroom featur- 
ing one of the largest lines of arti- 
fidal trees; distmctive upholstered 
furniture, provincial, contemporary; 
dealers in Weinman tables, disttnc- 
tive lamps; draperies, slipcovers of 
latest styles. FINE Decorators, Ine. 
1626 Bathgate A v, Bronx, L U 3-4295

JONAS J. ROMANAS, Sr. 
WHIL - 1430 klL Medford, Mas 

Sekmadieniai* M* ii Iki 12 vid.

Dabar jau laikas užsakyti kalėdinius siuntinius savo gi
minėms ir pažįstamiems Lietuvoje. Tuo tikslu, dėl smul
kesnių informacijų ir kainoraščių prašome kreiptis į —

Tikra lietuviška bendrovė, vienintelė, patarnaujanti 
tautiečiams jau virš 20 metų.

Gueens, Hollis North — $17,990, 
Six room Dutch Colonial, 1 block 
subjv*gr, bus, publiev & Incamation 
parochial school. 12x24 living rm, 
w/w carpeting, full dining rm, new, 
gas furnace, oversized garage, pa- 
tto, A-l condition. CaH Owner. Mušt 
see to appreciate. — HO 5-7287.

J. V. PIPER A SON. 
COMPLETE PLUMBING SERVICE

GROŽIO SALIONAS 
-ROTA"

421 Hackney Rd., London E. 2, England — Tel. SH 0-8734

HARMONY Musical Instrument Co. 
Parkchester. Largest seleetion of 
Records; Musical Instruments sold, 
also Rented and Repaired. Ūse our 
Lay-away-plan for Xmast Open Lili 
9 p.m. — 1625 Unionport Road, 
Bronx, N. T. TeL SY 2-4070

W0ERNER A NEL8OH, INC. 
FOR MOVING AND RIGGING 

FOR DISMANTLJNG 
AND ttUDCTTNG

Kelly Presą Šėrėto* A Machiniat* 
380 Carai SL, N Y. C. 

WA 5-1930

Sayville. — PLAC1 A KUtfMCB 
SUILOERS, Ine.; TsL: SIS LT »- 
1775-1777.

Vedėjas
Step. Rinkus > 

WLVN — 1390 kitocycM* 
mdlesl*to nūs 1 - 1:30 vai. pa-

CHRISTMAS
_ .. ... .

Ali BrooklynĮndustriaĮ, Conuner- 
cial, ResideritiaL New work, alter- 
ations, Repairs, Maintenance. Ali 
work guaranteed. Free Estimates.

GL 2-5989

AI.HO Under- 
W For thn 
at the mosi

W ANTĘ.P —
USED FURNITURE. RŪGS, AN- 
TIQUES, HOUSEFURNISHINGS, 
BEDDLNG, Everything i and Any- 
thing in the FURNITURE line.

We pick up — Cali Of 2-7637

C HA S. H. PEEPL.ES 
Detective Agency 

167-10 109th Avenue, Jamaica, 1*1. 
Civil, Crhninal -and Domestic inves- 
tigations, armed guards; Licensed 
and Bonded by the State of New 
York. Skip Tracing.— Post Office 
Bos 44, Sprtagfield Getas., L.I. (13)

Bakioni, Bartoli Co. 60 Mulberry SL, 
N. Y. 13N-Y., near Canal St. New 
& used professional Irish accordions, 
piano accordions—all sizes, concer- 
tinas $25 up. Expert repairs, ex- 
changes, time payments, free cata- 
log. Hours: 10 am to 6pm daily; 
Sundays and Holidays by appoint- 
ment. TeL WOrth 2-1750.

TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS

GOLDEN PAWN BROKERS, Ine. 
Personai property Diamonds, Jewel- 
ry, Silverware, Furs & Clothing — 
for fast reliable Service call SO 8- 
6736. Remember—if you want the 
Best rome to GOLDENS. 430 5th 
Avė. (Bet. 8th & 9th SL), B’klyn.

MARCO BOWt-O LANES Rįdge- 
wood’s fine hospitable Lanes — 30 
automatfc -ptnspctters- for your 
bowling pleasure; Cocktail lounge, 
Restaurant, ftee^parking. A healthy 
sport for yosng and old. Special 
consideratton to religious groups. 
339 Wyckoff XV. B’klyn, HY 7-4350

SALCO MACHINE CO„ INC. 
FOR MOVING. RIGGING. 

DISMANTLING & ERECTING 
Call BE 5-3355 

Ask for Sal Puglia 
UTHOGRAPHIC MACHENISTS

For O’K Etectrical Work Call 
HUGH O’KANE ELECTRIC ČO.

13 Frankfort St.
N. Y. C.

Call W0 2-1050 or 1051
0.K ELECTRIC WORK FOR
THE INDUSTRIAL TRADE

, VILLĄGE EAST < 
278-80 East 3rd Street

2^ also 3 room studio apts. New 
building, air conditioned, incinera- 
tor, elevator, laigė elosets, near 
transportation. Open 1-6 p.m. TeL 
Y U 2-6260 — Movė Now Pay Later

WWCO — banga 1240-1000 kfi. 
ved. A n L P a I i u I i e 

321 Robinwood Rd. 
pran. Edv. Melninkaa 

sektnad. — nuo 12:30 iki 2 vai. p.p.

Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.

Reliable and Courteous Service 
Call LU 9-0479 

ASK FOR A N D Y

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

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

Plumbers Lic. No. 7843

LITHOGRAPHERS MACHINERY 
: Ine.

208 North 8th Street, Broklyn 11, 
N. Y. — Complete Maciūne Shop. 
Offset Press specialists. Cylinder 
grinding. Presses: Serviced - Moved 
- Rebuilt - Bought - Sold. EV 8-1558

ALPHONSUS MANOR 
Cairo, New York

Ideal Year-Round Ręst Home
Women eondueted by the Sisters of 
SL John the Baptist. Homelike at- 
mosphere, olose to Church & Sbop- 
Į^ng distriet. Reasonable rates. — 

Write or Phone 518 MA 2-3248.
M A R I O’ 8

Trucking, Moving and Rigging
Expert Machinery Movers for the 
Printing Trades. Office: 208-10 Eh- 
23beth Street, New York 12, N. Y.

Call WO 6-2359 or MG 8-9439 
Ask for MARIO

TADDEO’S SKYTOP 
B o w I e r s

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

ALPINE FLOOR COVERING CO. 
Complete line of permanent Lino- 
leum and TYle Floors, Carpets and

. BJDRDENS
FINE-- RĄIRY PRODUCTS

Available in a two-record. two- 
booklet Courses for $2.00 plūs 10< 
postage and handling:

LOUIS HIRSH
Floor Covering Specialists — since 
1925. Armstrong, Kentile, Lee and 
Mohawk Carpets. For fast reliable 
Service call EV 7-5607. Free deli- 
very & expert installation. Special 
consideratton to relig. groups. 672 
Grand A v. (cor. Manhattan) B’klyn

CONTRACTING LINE
All Work Guaranteed. Special con- 
sideration to religious groups. CaH 
MA 5-0274 — ask for Mr. COVE.

ENGLISH — for FOREIGNERS: 
FRENCH - GERMAN - ITALIAN 
- SPANISH

PHILADELPHIA, PA. 
WTEI_ 860 banga 

Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan SL, PbUadelpNa 47, Pa. 

HOward 7-4176 
šeštadieniais nuo 3:30 iki 4:00 v.p.p.

Serving all Brooklyn — Courteous 
Home DelivėryCall CL 1-0178 

-- PALME®. ^DAIRY PRODUCTS 
528 E. 84th Street, Brooklyn, N. Y.

/ COUNTRY LIFE i 
RĘST HOME

SELECT CARE for the ELDERLY 
Reasonable Rates 

Port Jef ferson Statton, L I.
516 HR 3-0863

P. Vlššinl* 
AM bangomis 1190 kiloeildg 
FM baag. K&7 megacikiii

VETERAN Detective Bureau, Ine. 
Plain clothes mr uniformed Guards, 
Investtgators, fully insured, missing 
persons traced. Civil, domestic and 
criminal. — 4197 Park Avė., Brome, 
CY 9-6620; 1 DeKalb Avė., B’klyn, 
MA 5-6655.

Salė vestuvėms ir kitokioms 
pramogoms. Be to, duodami 
polaidotuviniai pietūs. Pir-{ 
mos rūšies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

<VAN PATTEN GERARD SCHOOL 
Drama & Music (Piano and yoice) 
Producers of Showcase 13, Dirėėtors 
- Agents - Producers and Members 
of Press come as guests and view 
our new talent — 13 West 17th St. 
(mezz.), New York City, AL 5-8095

HAVĖN REALTY

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFEBTS BLVD,

MOVING MACHINERY
Call Today for Free Estimates. All
Types of Machinery Transported.

ROSE & GOLDMAN 
TRUCKING

331 Greemricll Stieet, N. Y. C.

BELNORD RĘSIOENCE HQTEL 
207-209 W. 87th SL (East or Broad- 
way) JUST OPENED. Newly re- 
modeled and newly furnished Sing- 
les & Doubles, latest style kitehen- 
ettes, svritchboard. — TR 3-5222

Fupod Šor the flpešt Čuislne

146-66 HHtaide Avė, Jamaica, L. I. 
(near Sutphin Blvd.)

For $3.00 plūs 100: FINNISH — 
LITHUANIAN * Also Children’s

Complete analysis: 
Blood - Utine - RH Factor - Pre- 
Marital tęst - Pregnancy tęst - Me- 
toboiism ProHrrombin.

Na ir nesiseka mūsų futbo
lininkams šį sezoną. Prie eilės 
sužeistų žaidikų 
rungtynių prisidėjo dar Remė- 
za I. Jis atrodo negalės žaisti

of the Ftaesut JeBies, Preaerves an 
Fresh Frutt Synips

GIFT BOKED A MAtLEO 
TO THE 50 STATES

WRITE FOR FREE CĄTALOG 
or . į 

visit our gift<showroOM
One Black West of Central Park Avė.

HIGHLANO FARMS
Gi-ft Devision 
778 Yonker* Avenue 
Yonken, New York

DETROIT, MICH.
WJLB, 1400 banga 

Vodšjas Ralpb J. Valatka 
15756 Lmuto, Detroit 27, Mfch.

BRoadwąy 3-2224 
šeštadieniai* 4:30 - 5:30 popiet

JAMES CANNING REAL ESTATE 
ANNOUNCES THE OPENING 

OF 2 NEW OFFICES

Bayside, Blessed Sacrament Parish 
Semi detached 7 room house, 3 bed- 
rooms, good condition, metai storms 
& doors. aluminum awnings, pantry> 
style back porch, iron rails; extras, 
gas heaL garage. Near transporta
tion, shopping, schools. Price only 
$16,500. Owner — BA 4-0720.

Užpereitą sekmadienį lietu
viai žiūrovai'iš rungtynių ėjo 
namo visai paietddntL LAK 
pirmoji komanda užtikrintai į- 
veikė pirmaujantį Knlpingą 3: 
<k Mūsišfciąi žaidė tokios sudė
ties:' Jankauskas; Vainius, Re- 
mėza II; Margaitis, Kulys, Ke- 
rekes; Stucky, Budraitis, Remė- 
za Į, Mileris, Frangas. Ir vėl 
mūsų pažiba buvo gynimas. 
Pradžioje Kolpingo puolikai 
smarkiai puolė, bet tuojau at
sikando į mūsų kietą gynimą. 
Vėliau priešininkas nesugebė
jo sudaryti mūsų vartams net 
mažiausio pavojaus. Kulys ir 
Co. karaliavo aikštėje, kaip tin
kami, nors ir turėjo silpnesnį 
Kerekes. Kelis praėjusius ka
muolius ramiai ir užtikrintai 
sutvarkė Jankauskas. Puskairio 
pozicŲoje žaidęs Mileris sustip
rino puolimą. Geriau žaidė šį 
kartą ir Budraitis. Pirmame kė
linyje silpniausias mūsų puo
likas Frangas ženklino 1:0. 
Antrame kėlinyje tolimos bau
dos Margaičio kamuolys nuo 
skersinio įšoka į vartus, bet 
iš jų laukan. Stucky Įoib^ęs, 
dėl visa ko, su galva grąžina 
į tuščius vartus, ir jau 2:0. Ne
užilgo priteisiamas mūsų nau
dai 11 m baudinis. Kulys pa
mokytas nesėkmės prieš Yon- 
kers šį kartą paleido tokią ra
ketą, kad Kolpingo vartinin
kas nespėjo net mirktelėti.

Kolpingas šį kartą žaidė že
miau Įprastinės formos, nes ne
galėjo pralaužti mūsų gynimo.

Reikia pažymėti, kad LAK su 
tokiu gynimu ir dabartinėje 
formoje gali pasirodyti ir aukš
tesnėje lygoje. Lentelėje po 
pereito sekmadienio dabar pir
mauja Stanfordas, kuris teturi 
tik vieną pralaimėjimą. Ir tą 
mūsiškiai jam įsegė. LAK da
bar yra 6-je vietoje. Nuo pir
mosios vietos^ yra atsilikęs, tik

HARTFORD, CONN. 
WPOP, 1410 klc. 

Ved. Alg. Dragūnavičius 
273 IfictoriaRcL, Hartford 14, Conn. 

Tek: CH 54502 
8ekmadien| — 11-12 vaL . dieną

CHICAGO, ILL 
Sophie Barčus 

Radijo stoti* WOPA, Oak Park, IIL 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102J megac. 

lietuvių kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; šešk - aekm. 
8-9:30 vai. r.; Lietuviško* vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vaL vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v.

orders send prepaid. Mrs. Kaišu 
Anderson — 3002 Harding StreeL 
Oceanside, L_L, N.Y. RO 6-9168

Plastering - Painting - Papering 
Cement work - Carpentry 

Ali Work Guaranteed. Special con- 
sideration to religious groups. Call 
YU 94126 — ask for Mr. REED.

Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome 
kiekvienam siuntėjui.

McKEESPORT, PA 
WEOO, 810 banga 

Vad. kua. AK. Šulinską* 
706 Talbct Avė, Bradock, Pa. 
Sekmadieatad* nuo 1:30 vaL |Mt.

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Ridgewood)

Record Courses for $2.00 plūs 10£ 
for: English - French - Gerrnan - 
Itaiian - Spanish - Hebrew. Ali

ANNA MASILIONI6 — diploiDUOU 
specialistė. Baigusi Paryiiuje. Įsi
korė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriuftto įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio linija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir Lt
87-17 Jamaica Avė. • VI 9-0MI

Woedhaven 31, N. Y.

Cranford - Brooklodge NURSING 
HOME Men A Women. Post opera- 
ttve, Convalescent. Invalids, Aged. 
Regisered Nurse in charget at all 
times. Pleasant peacefiil home sur- 
rounded by spacious grounds. Rea
sonable rates. Gladys Reilly, R. H. 
410 Orchard SL, Cravvford, N. J. 
201 - BR 6-5893.

EMILIO ROBLĖ8 INSURANCE 
Auto A Trueflss - Accident A Health 
- Fire - Life - Garage Hability - 
Home owner»- Serving all B’klyn. 
Special conskferation to all religtous 
groups. — For Fast Service call 
OI 6-1210: — 379’Riverdale Avė.

LO 9-7700
DeateFs Chofce — Rambler Classic 
Custom* Radio, Heater. Automatic 
Power Steertng A Reclining Seats.

’OŽ RAMBLER 01995
Tef. TE 0-1142

1613 Avė. M (next to Elm Theatre) 
Brooklyn, N. Y. — DEwey 6-6880. 
Have you tried Ralph Sorrentino’s 
famous Itaiian Cuisine ? "Where the 
Stars meet”. A la Carte Dinners - 
Cocktails - Parties accommodated.

BEST WAY EXTERMINATING 
Co. The right way is the best way. 
We are specialists in eaterminating. 
Serving all Botos. A vvrttten guar- 
antee given wtth aH Services. TeL: 
ES 24742. Ask for Mr. Weinhaua 
2403 Mermald ^ookfyn, N.T.

PEEPL.ES


$tephen Bredes, Jr

Lietuvių Katafflcg Mokslo 
Akademija, kurios Centro Val
dyba yra Romoje, steigia sa
vo židinius JAV. New Yorko 
židinį suorganizuoti Centro Val
dybos pirmininkas pavedė prof. 
dr. L Jeskevičiui, S. J., Ford- 
hamo universiteto rusų insti
tuto vedėjui kuris lapkričio 
6 d., pasitaręs su LKM Aka
demijos nariais — prof. dr. A. 
Vašiu, prof. dr. K. Gėčių ir 
Tėv. dr. V. Gidžiūnu, O.F.M., 
— 1962 m. gruodžio 15 d., šeš
tadienį, 12 vai. Fordhamo uni
versiteto patalpose šaukia New 
Yorko apylinkėje 
LKM Akademijos 
rinkimą minėtojo 
rimo reikalu.

Prel. Jonas Balkūnas, religi- situokia Apreiškimo parapijos 
niam lietuvių kongresui rengti 
komiteto pirmininkas, pereitą 
trečiadienį, lapkričio 7, tarėsi 
su Jokūbu Stuku, lietuvių ko
miteto pasaulinei parodai pir
mininku, dėl organizacinių dar
bų suderinimo. Sutarta ne tik 
abiejų komitetų darbus derin
ti, bet ir visus organizacinius 
reikalus vesti kartu, kad ne
būtų bereikalingų 
kartojimų.

Skautams remti 
bus lapkričio 18, 
12 vai. Apreiškimo par. mo
kykloje. Skautų tėvai- ir visi 
kiti, kuriems rūpi lietuvių jau
nimo veiklos palaikymas, yra 
nuoširdžiai kviečiami atsilanky
ti. Atskirų kvietimų nesiunčia- 
ma.

Lituania orkestrui iš Clevelan- 
do. Korporacijos sukakties 
šventės metu nauja valdyba 
perėmė pareigas: Algirdas Bud-

gyvenančių 
narių susi- 
židinio kū-

darbo pasi-

susirinkimas 
sekmadienį,

Kazimieras Žitkus - Žitkevi
čius, gyv. 2Į0 Bradford St., 
Brooklyn 7, N. Y., 42 metų 
amžiaus, po sunkios ir ilgos li
gos mirė lapkričio 8 d. Palai
dotas iš Apreiškimo par. baž
nyčios lapkričio 13 šv. Karo
lio kapinėse. Giliam nuliūdime 
paliko žmoną Anelę ir penkis 
vaikus. Laidotuvėmis rūpinosi 
Šalinskų laidojimo įstaiga.

Ona Tercijonienė - Putvins- 
kaitė, dr. V. Tercijono žmona, 
eidama gatve paslydo ir susi
laužė koją. Paguldyta liutero
nų ligoninėje Brooklyne.

Dėmesio investavimams! _

Vasarą gerokai krito verty
bės popierių kainos. Kurį lai
ką kainos svyravo. Paskutiniu 
metu kainos pradėjo pastoviai 
ir intensyviai kilti. Tuo pačiu 
atėjo pats geriausias laikas in
vestavimams į Mutual Funds.

Yra geros progos investuoti 
ir į nekilnojamų turtų (Real 
Estate) kompaniją, kurios Še
rai duoda garantuotus 8,4 pro
centus dividendo. Kreiptikės į 
Juozą Audėną, 252 Cleveland 
St, Brooklyn 8, N. Y., teL 
TA 7-9518 (vakarais).

rakąs — vicepirmininkas, Da
nutė Maurukaitė —- sefanetorė 
ir Giedrė Noakaitė — arbiter

Dr. Juozas Kazickas, Neries 
bendrovės direktorius, važinė
jęs po Europą du mėnesius 
prekybos reikalais, grįžo į New 
Yorką.

Edvardas Liogys ir Birutė 
Macežinskaitė lapkričio 17 su-

bažnyčioje. Edvardas aktyviai 
reiškiasi New Yorko scenos 
darbuotojų eilėse, o Birutė pri
klauso Operetės chorui.

Lietuvių Prekybos Rūmai iš
rinko naują valdybą: pirm. dr. 
K. Valiūnas, vicepirmininkai J. 
Valaitis ir dr. V. Paprockas, 
sekretorius St. Gudas, iždinin
kas V. Zelenis, vadovas visuo
meniniams reikalams konsulas 
A. Simutis, valdybos nariai: 
adv. S. Bredes, Pr. Lapienė ir 
M. Mitchell.

Madų paroda ruošiama New 
Yorke 1963 metų gavėnios pra
džioje. Visas parodos pelnas 
skiriamas Vasario 16 gimnazi
jos naudai.

Kun. Rapolas Krasauskas, 
istorikas, praleidęs Amerikoje 
keletą mėnesių, lapkričio 8 Leo
nardo da Vince laivu išplau
kė į Neapolį. Jis pastoviai gy
vena Romoje, kur yra Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos 
reikalų vedėju.

New Yorko Amerikos Lietu
viu Tarybos visuotinis — me
tinis susirinkimas šaukiamas 
lapkričio 14, trečiadienį, 8 vai. 
vak. Atletų Klubo salėje — 
1332 Halsey St, Brooklyn 27, 
N. Y. Maloniai prašome pri
siųsti savo grupės — organi
zacijos valdybos raštu įgalio
tus atstovus. Primenama orga
nizacijų žiniai, kad Tarybas 
sąstatas praplečiamas, ir iš su
sirinkime dalyvausiančių orga
nizacijų į naująją tarybą bus 
renkami 4 atstovai.

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

MAIRONIO minėjime Bostone lapkričio 4. Nuotr. B. Kerbelienės.

MAIRONIO MINĖJIMAS BOSTONE
Bostonu bent kelis kartus jau 

buvo prisiminta Maironio 100 
metų gimimo sukaktis. Lapkri
čio 4 buvo surengta didžiau
sia, įspūdingai praėjusi Mairo
nio . šventė. Buvo sudarytas 
specialus rengimo komitetas, 
kuriam vadovavo poetas Faus
tas Kirša, pažinęs Maironį as
meniškai ir su juo veikęs me
no kūrėjų draugijoje Kaune. 
Komiteto garbės pirmininku 
buvo kan. Mykolas Vaitkus, gy
venąs Peace Dale, R. I., Mai
ronio artimas bičiulis, jo tes
tamento vykdytojas. Municipal 
salė prisirinko pilna lietuvių, 
panorusių “išgirsti nors vieną,

bet gyvą žodelį iš senovės lai
kų”. Minėjimą pradėjo poetas 
Faustas Kirša. Nuotaikai pri
taikytą invokaciją sukalbėjo 
kan. M. Vaitkus. Invokacija į- 
vedė visus į Maironio sukurtą 
giesmę “Marija, Marija”. Gies
mės metu prie poeto portreto 
megaitės dėjo gėlių puokštes.

Prof. J. Brazaičiui dėl ne
sveikatos negalėjus atvykti, jo 
paskaitą perskaitė poetas Sta
sys Santvaras. Prof. J. Bra
zaitis yra daug rašęs apie Mai
ronį, rankraštyje Lietuvoje pa
likęs stambią monografiją. Pa
skaitoje jis nagrinėjo, kodėl 
Maironis buvo didžiausias tau

FAUSTAS KIRŠA atidaro Maironio minėjimą Bostone. Nuotr. B. Kerbe- 
lienės.

IMotery S-gos 29 kuopos vakarienė 
Motery S-gos 29 kuopos me

tinė vakarienė Įvyko lapkričio 
4 Apreiškimo parapijos salėje. 
Kartu buvo prisiminta ir kuo
pos 46 metų gyvavimo sukak
tis. Kuopos pirmininkė J. Tere- 
beizienė pakvietė dvasios va
dą kun. A. Račkauską sukalbė
ti maldą Sveikinimo kalbas pa
sakė Moterų Sąjungos vardu 
M. Galdikienė, ALRK Federa
cijos apskričio — iždininkas 
Petras Ąžuolas, dvasios vadas kėms: 
kun. A. Račkauskas, Tėv. Pet- Stropaitienei, Kezienei ir Ka

tilienei ir visiems svečiams už 
atsilankymą.

Laimėjimų vakarą rengia 
Kat. Moterų Sgos 29 kuopa 
lapkričio 17, šeštadienį, 4 vai. 
popiet Apreišiamo parapijos 
salėje. Kuopos narės ir viešnios 
maloniai kviečiamos.

Onos Iveildenėc tautinių šo- 
į.kių grupė pakviesta dalyvauti 
h meninėje programoje, rengia- 
F moję Bostono* dienraščių “Bos- 
p ton Herald” ir “Boston Travel- 
T eri*. Paroda vaizduos atostogų 

keliones ir užtruks penkias die
nas. Lietuviai šoks lapkričio 
15 Įt ketvirtadienį; jaunieji 
šokėjai 4 vai. popiet, vyresnie- 

į ji — 8:30 v. vakare.
h Lietuviu inžinierių ir archi- 
! tektų sąjungos Bostono sky- 
i riaus susirinkimas įvyko lap

kričio 3, šeštadienį, Trainių bu
te. Darbotvarkėje buvo paskai- 

į ta, Maironio minėjimas, naujos 
į valdybos rinkimai ir einamieji 

reikalai. Naujon valdybon iš
rinkti V. Kubilius, J. Kuncai- 
tis ir A. Kriščiūnas. Paskaitą 
skaitė inž. Vyt. Sužiedėlis. Kal
bėjo apie lėktuvų kontrolę ore 
— kaip lėktuvai iš aerodromų 
išleidžiami ir sutinkami. Poe-

i tas Faustas Kirša savo žodyje 
priminė Maironio sukaktį ir sa- 

. vo pažintį sii tautinio atgimi- 
, mo dainiumi.

Jurgis Šlekaitis, atvykęs iš 
, Washingtono, spalio 27 kalbė- 

____  jo kultūros klube apie Lietu- 
Meninėje programoje solistė i^a^tor!us;iiNuš^

Stasė Daugėliene su šilta nuo
taika ir nuoširdumu padaina
vo porą Maironio žodžiams su
kurtų dainų ir dar tris kitas. 
Akomponavo jos duktė Rasa. 
Solistė šiame koncerte pasiro
dė dar labiau sutvirtėjusi.

Algimantas Žemaitaitis iš Wa- 
terburio deklamavo Poeto no
rą, Čičinską, Jūratę ir Kasty
tį ir kt. Jaunas aktorius kiek
vienam Maironio kūriniui ra
do atitinkamą išraiškos formą 
ir stipriai patraukė publikos 
dėmesį.

Užbaigai mišrus Bostono lie
tuvių choras, vadovaujamas 
komp. Juliaus Gaidelio/ sudai
navo Užmigo žemė ir Karvelė
lį su soliste St. Daugeliene. 
Choras padainavo keturias dai
nas.

Po šio minėjimo Tautinės 
Sąjungos namuose buvo ati
dengtas Maironio biustas, kurį 
sukūrė sklupt. Vytautas Ka
šubą. Biustą atidengė poetai 
kan. M. Vaitkus ir F. Kirša. 
Surašytą atitinkamą aktą per
skaitė Stasys Santvaras. Iškil
mėse dalyvavo ir pats skulpto
rius Vytautas Kašuba su žmo
na Aleksandra. ....b.

tinio atgimimo dainius, kodėl 
buvo pamirštas nepriklausomo
je Lietuvoje ir kodėl dabar jis 
vėl toks populiarus pavergtoje 
Lietuvoje. Mat, savo poezija 
Maironis išsakė lietuvių laisvės 
viltis.

37 Sheridan Avenoe 
Brooklyn 8, N. Y.

Tel. APplegate 7-7083

C. A- Vokei . Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th SL 

Jackaon Heighta, N. Y.

TeL NEwton 94420

LAIKRODININKAS

Auksas, sidabras, deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573

laidojimo direktoriai

TeL EVergreen 7-4335

(ARMAKAU8KAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN. N. Y.

ras Baniūnas, O.F.M Po vaka
rienės programą išpildė jaunie
ji moksleiviai ateitininkai, su
vaidindami kaimo vakaruškas 
Buvo pagerbtas ir. dvasios va
das kun. A. Račkauskas jo 
gimtadienio proga — buvo ta 
proga ir tortas. Pabaigos mal
dą sukalbėjo Tėv. Petras Ba
niūnas, 
himną, 
dėkoja 
mą ir

O.F.M. Visi sugiedojo 
Pirm. J. Terebeizienė 
kunigams už atsilanky- 
sveikinimus, šeiminin- 
Rainienei, Kašetienei,

nei, abidvi iš Amsterdam, N.

Darbininką užsakė:

J. Savukynas — P. Mazge- 
abu iš Newburyport, Mass.; 

A. Gavritickas — J. Yukuvie-

tė Lietuvos teatro padėtį prieš 
nepriklausomybę, pasiektus lai
mėjimus nepriklausomybės me
tu. Taip pat palietė teatro pa
dėti dabartinėje okupuotoje 
Lietuvoje ir tremtyje.

Kazys Mockus nuo šio ru
dens mokytojauja Alganųuin 
Regionai aukštesniojoje mo
kykloje netoli Bostono. Dėsto 
lotynų ir vokiečių kalbas. Mo
kykla leidžia savo laikraštėlį 
“Smoke Signal”, redaguoja mo
kiniai. Spalio numeryje apie 
K. Mockų rašoma, kad tai įdo
mus mokytojas, gimęs Lietuvo
je. Primenama, kad yra bai
gęs Vytauto Didžiojo universi
tetą Kaune ir kur anksčiau mo
kytojavo.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro bažnyčioje pamaldų pa
laidoti:

Vincentas Burdulis (spalio 
3) 71 m. Velionis gyveno 14 
Parker St., Hyd ePark, Mass. 
Palaidotas N. Kalvarijos kapi
nėse.

Teodora Vaišnorienė (spalio 
8) 52 m. Velionė gyveno 27 
Chittick Rd., Hyde Park, Mass. 
Nuliūdime paliko vyrą ir dvi 
dukteris. Palaidota šv. Mykolo 
kapinėse.

Aida Sabiski (spalio 18) 75 
m. Velionė gyveno 11 Springer 
St. Palaidota Kalvarijos kapi
nėse Brockton, Mss.

Emilija Pavilionienė (spalio 
20) 85 m. Velionė gyveno 68 
Sudan St., Dorchester, Mass. 
Nuliūdime paliko sūnų ir 3 duk
teris. Palaidota Kalvarijos ka
pinėse Brockton, Mass.

Roy Alšauskas (spalio 22) 70 
m. Velionis gyveno 83 W. 8th 
St Nuliūdime paliko žmoną, 
dukterį ir du sūnus. Palaidotas 
N. Kalvarijos kapinėse.

Antanas Bennett (spalio 25) 
42 m. Velionis gyveno 136 W. 
7th St. Nuliūdime paliko žmo
ną, du sūnus, motiną, brolį ir 
4 seseris.

Jonas Bielskus (spalio 29) 
96 m. Velionis gyveno 803 E.

Muz. Jeronimo Kačinsko mi
šių koncertui, kuris įvyks ko
vo 24, rengti sudarytas komi
tetas. Garbės pirmininkai yra 
prel. Pr. Juras, prel. Pr. Vir- 
mauskis; pirmininkas kun. J. 
Žoromskis, vicepirmininkai — 
adv. J. Grigalus ir A Matijoš- 
ka; sekretoriai dr. P. Kaladė, 
stud. Irena Lendraitytė ir Fran
cis Sumski; programos ir skel
bimo komisijos pirm. adv. A. 
Young, nariai — F. Zaletsas, 
A Andrulionis, J. Casper, Pr. 
Overka; bilietų komisijos pirm. 
B. Kapochy ir O. Ivaškienė, na
riai — N. Gabriolienė, Br. Pa-

, liūtis, J. Wachak ir V.' Stelmo
kas; spaudos komisijos pirm, 
kun. J. Klimas, nariai — W. 
Gorski, J. Roman, dr. J. Lei- 
monas, Pr Mučinskas, St Grie- 5th St. Nuliūdime patiko dukte- 
žė - Jurgelevičius, P žičkus. 
Koncertas bus Jordan salėje. 
Mišias išpildys Belmonto ir šv.
Petro lietuvių parapijos chorai 
ir Melrose simfoninio orkestro 
instrumentalistai Koncertas 
bus įrašytas į juostelę, o vėliau Palaidotas N. Kalvarijos kapi- 
bus išleistos plokštelės. nėse.

ir sūnų. Palaidotas N. Kalva
rijos kapinėse.

Kazimieras Maslauskas (lap
kričio 3) 34 m. Velionis gyve
no 538 E. 4th St. rtuliūdime 
paliko motiną ir tris brolius.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HO M E
M. P. BALLAS — Dfrectorius 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

— Reikalu Vedėju

000 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. T.

J. B. SHALINS
- Jalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ.
Iprie Forest Parkw*y Statioa)

WOOOHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčioj nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

TeL virginis 74499

ĮRODOTE voumm.
INC.

E. JOSEPH ZEBR0WSKI 
Laidotuvių direktorius

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air COnctttkm

123 E. 7tb St, New York 9, N.Y.

KARLONAS
Fimeral Home

280 CHESTNŪT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL 
Funeral Home 

Ine.
PETRAS KARALIUS 

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas

74 PROVIOENCE IT. 
WORCESTER, MASS. 

PL 4-0757 PL 4-1115

City — Stasiui Baraus- j 
San Diego, Calif.; A. Ra- j 

manauskas iš Richm. Kiti, N. j 
Y. — savo sūnui E. Hartford, | 
Conn.; J. Žilys iš W. Kart- j 
ford, Conn. — M Žiliui, Wa- | 0BW 
shington, D. C.; kun. V. Gu- | 
tauskas, S. J., iš Chicagos j 
M. Jankauskui, Eskilstuna, šve- | ayrr 
dija- {mum****

Maloni susitikimo vieta YorkvBėje

197 WEBSTER Ay«.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Cambridga, Mas*. 
NOTARY RUBLIO

Nauja moderniška koplyčia Šer
menim* dykai. Aptarnauja Cam- 
brtdga tr Bostono kolonijų 9e- 
miauMomis kainomis. Kainu ton


