
Jungtinės Tautos savo piL gu jos ir nebūtų susilaikę, Mk:
16 CENTŲ

Vis labiau demonsthioją savo nepajėgumą ir džbęn^ 
moralę, kompromitaodamos tuos, kurie jom tins ke- 
liūs yra nutiesę.. -

įskvos šaltasis karas rytų ir vakarų frontuose
kė už Pietų Afrikos Išmeti
mą iš los organizacijos ne

coa politikos stebėto- 
didelio dėmesio krei- 
atykius tarp Maskvos 
Kinijos, į nepasitikė- 
įklus tarp tų dviejų 
10 milžinų.

NEPASITIKĖJIMAS:

Apraminti Kinijos komunistus, o namie stalininkus yra viena iš priežasčių, ko 
dėl Chruščiovas traukiasi nuo pažadų, kuriuos davė prese. Kennedy dėl Kubos

AO TSETUNGAS

lijos komunistai atvi
ruoja Maskvos politi- 
jbos ir Maskvos suti- 
>iimti raketas vadina 
entu. Kinija, priešin- 
:o Castrą nenusileisti, 
a nepatenkinta Mask- 
nistais, kad delsia pa- 
inijos apsiginklavjmo 
, ypačiai, kad neduo-

— Kinijos vyriausybė stai
ga iškvietė savo atstovus iš 
įvairių kraštų pasitarti ir duo
ti naujų instrukcijų. 
A

Tai oficialūs veiksmai, o ne
oficialiai per Hong Kongą tuos 
kaltinimus prieš Chruščiovą 
perduoda Vakarų koresponden- _ 
tam. Pvz. "Chruščiovas išda
vikas", "Jei bus karas, Rusi
ją sugriaus ne raketos, bet su
kilusi liaudis", "Stalinas pada
rė vieną klaida — kad nesu- 
likvidavo Chruščiovo".

MASKVOS ATSAKYMAS:

KENNEDY

AMERIKOS POZICIJOJE: žodžiai, o ne darbai. Dėl to
H. Tribūne aiškinimu, Wa- Pantas /paudaa * 

shingtone po nesėkmingų pa- kontroles Kuboje, palaiko 
sitartnų su Kuanecovu kyla į- į*™*“”*- suseno jgutas 

taranas, kad SmHetp koporav.- 0ptimi2mas ^^0. Jis 
mas pašalinti iš Kubos ofen- negalės pakilti tol, kol Ame- 
zyvinius ginklu* yra daugiau rika vėl ims pati veikti.

žinantis 16 ir susilaikius 23.

D. Lawrence (NYKT) atkrei
pė dėmesį, kas tie, kurie reika
lavo išmesti, ir tie, kurie tam 
priešinosi. Būtų per ilga su
minėti visus vardus. Apibend
rintai tenka pasakyti, kad už 
išmetimą zbuvo daugiausia nau
josios valstybės iš Afrikos ir 
Azijos, o taip pat visas sovie
tinis Uokas. Prieš išmetimą bal
savo Amerika, Anglija, Pran
cūzija ir visi sąjungininkai. 
Lotynų Amerikos valstybės ir 
Skandinavija susilaikė. Bet jei-

vienoje pusėje būtų buvę 67> Jg 
kitoje 39 balsai.

D. Lawrence padarė išvadą 
iš to balsavimo: “Toki nariai 
kaip Jungtinės Valstybės, kaip 
Britanija, Prancūzija, kurie 
tiek daug padarė ekonominei ||

KENNEDY ir
ADENAUERIS:

Pirma baigti Kubą

>atenkinta, kad nepa- 
aktyviai paremia 

iją kare su Indija, bi- 
su Kinijos ideologi- 

ūnke Jugoslavija, vei- 
Kinijai ištikimą Al

CHRUŠČIOVAS

pasitari- 
Vokieti-

Adenau-

Maskva, įpratus balansuoti 
tarp dviejų politinių priemo
nių — grasinimo ir šypsnio, 
balansuoja ir tarp dviejų poli
tinių frontų: norą koperuoti 
rodo tai vienam, tai kitam. Tuo 
galima aiškinti Maskvos pas
kiausią taktiką dėl Kubos. Bū
tent: Maskvos Unija dėl Ku
bos paaštrėjo — nesirengia

pasitrauktų. Grasina atsiimti lėktuvų; sudarė sąly-
coaDcŪos. gaa^ ^ad raudonasis kryžius ne-

ciginkiavimo derybas siimtų vykdyti blokadoje
ir Sovietai sutarė at- kontrolės; atmetė reikalą vyk-
apkričio 26.

kieti jos laisvųjų de- 
partijp taip pat reir 
kad apsaugos min.

Kur link krypsta 
mai tarp Amerikos ir 
jos?

Vokietijos kancleris
eris su min. Schroederiu ir pre
zidentas Kennedy su valst. 
Rusk trečiadienį ir ketvirtadie
nį tarėsi dėl Berlyno ir kitų 
Europos reikalų. Iš jų pasita
rimų tuo tarpu išėjo aikštėn 
tik sutarimas, kad derybos su 
Sovietais visais kitais reikalais 
reikia atidėti, iki bus baigtas 

Kubos klausimas. Tokios nuo
monės buvo prezidentas Ken
nedy, tr jam- entuziastingai pri- i ■ i-
tarė Adenąuoris.

Kenrtedy prie Baftųję- Hūmų sutiko kario- '
?ir' j© -OŪkteJ^* Mrs. Wehrhahn.
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atsidūrė mažumoje ... Grupė, .. -.'Ws 
susidedanti daugiausia iš nėd-. f ,j|||| 
vilizuotų, atsitikusių pasaulio 
kraštų, dabar dominuoja JT-*

Nurodymas, kad tokis nuta- 
rimas prieštarauja JT chartai, ' 
kuri neleidžia kištis į vidaus 
reikalus, nieko nepadėjo. Nau- 
jos jėgos eina savo keliu, tos 
chartos gal ir neskaitę nei 
nenorį skaityti. O tas kelias : 
ypatingas. Antai, tokia Saudi 
Arabija balsuoja už išmetimą, | 
nes ten rasinė nelygybė klės- 
ti, o pati Saudi Arabija laiko 
save kvalifikuota būti organi
zacijos nariu, nors joj vergų -f 
prekyba klesti (tik lapkričio 6 
oficialiai panaikino). Tokia In
dija balsuoja už ir laiko save . 
kvalifikuota būti nariu, nors r ,: 
tik šiais metais vykdė invaa^ . 
ją ... Tačiau taip galvoti jos 
yra priverstos. Jos mato, ka$ 
didžiausias agresijų meistras ' 
Sovietai turi specialias privile
gijas J. Tautose — tris kar
tus mažiau moka pinigų, o tris 
kartus daugiau turi balsų kaip 
J. Valstybės.

Tos necivilizuotos tautos ma
to pavyzdžius, kaip J. Tautos 
siunčia kariuomenę sujungti 
Kongo, bet nesiunčia kariuo
menės sujungti Vokietijai, Ko
rėjai, Vietnamui, Europai 
to, kaip ta kariuomenė riekia 
prijungti Katangą prie Kongo, 
ir gali tik stebėtis, kode! J. 
Tautų gen. sekretorius vyksta 
į Kuba be kariuomenės, kuri 
padėtų Kubai, sakysim, prisi
jungti Venezuelą.

Kaltos ne tos, kaip autorius

i- ■'

Pasitarimai tarp Amerikos darbai prie Bannes, šiaurinėj netoleruos tame uoste jokių KAS YRA TIE ŠVELNIEJI 
rytinėj Kubos dalyje, vykdomi karintų įrengimų. KOMUNIZMUI

_ _ _ _ . . — Miko j anas išbuvo Kubo-
mai praleidžia spaudai labai giamos bazės torpediniam lai- je dvi savaites ir šį penkta

dienį turi grįžti į Jungtines 
Tautas, kurios dar tebemėgina, 
nors nevaisingai, tarpininkau
ti Kubos reikalu, čia turėtų 
vykti galutiniai pasitarimai.

dyti kontrolę paSoįe Kuboje; j. Sovietų dėl Kubos tebeina. ______ ___________ ____________
etskaja Rossija para- P****“ J. Tautų kai kuriuos iš tų pasitarimų Baltieji Rū- sparčių tempu ir kad ten ren*
Sibire, Kuznecko sri- “rius AraeriM< kad
učiai statybos darbi- l»»”roii eitų į nuolaidas. Mė
tė darbą dėl menko 8“? Penmti micia^vą į savo
.. Per puse metu sta- rankas- reI”dJ2mą C^tr0 f61’
mės neteko toje sri- “ Amenka bkvi-

duotu bazes Guantanamo salo-0 darbininku.
je.

tro dešinioji ranka Chruščiovas nuo savo paža- 
ara savo žmoną ir du ^ų, kuriuos buvo davęs prezi- 
o Meksiką išsiuntė į dentuį Kennedy jėgos

mažai žinių. Kyla visokių spė- vam.
liojimų. Iš atsitiktinių prasita- Ryšium su tuo valstybės de
rinių bei įvykių spėjama, kad parlamentas paskelbė lapkričio

12 įspėjimą, jog Amerika ste
bės to žvejų uosto statybą ir

įtampa neslūgsta. Tarp naujų 
įvykių minimi:

— Atlante ir Karibų vande-

rissippi vis dar keli 
■eivių ir i.iaršalų sau- 
lentų negrą Meredi-

povandeninių laivų. Amerikos 
lėktuvai kovai su povandeni
niais laivais vieną sovietinį lai
vą privertė išsinerti iš po van-

pie 2,000 europiečių, 
i žinios. Prancūzija

Alžiro sąskaitas, o 
esą už 2 mil. dol.

deris Adenaueris pa
žo abejojimą, ar So
rai atitraukė iš Ku- 
raketas.

uika ir Anglija pra- 
l rengiasi pripažinti 
erver^mo vyriausybę.

rtugalijos vyriausybė 
viltį, kad Amerikos 
kurie gabens pagalbą 
esinaudos Azorų sa- 
ugalija nenorinti pa
lai nei tiesiogiai nei 
ii.
ncūzija naują parte
ks lapkričio 18 ir 25. 
is de Gaulle kreipė
si! aštriu pasisakymu 

tijas, vadindamas jas 
i partijom”. Daroma 
id tarp prezidento ir 
ompromisas nenuma-

pri
spaustas, dabar traukiasi, no
rėdamas ir savo politinę bei 
karinę įtaką Kuboje išlaikyti denio. Jam nieko nedarė ir pa- 
ir atgauti Kinijos komunistų, leido toliau plaukti.
o taip pat namie stalinistų pa- — Oro žvalgybos nuotraukos 
sitikėjimą. rado, kad žvejų uosto statybos

Mokesčius mažins, skolas didins

Šen. Goldwateris, konservato
rių lyderis, lapkričio 12 viešo- sako, necivilizuotos tautos, ku- 
je kalboje ragino prezidentą
atsisakyti nuo keturių pareigu- tose. Jų žygiai tik parodo, ko- 
nų — Adlai Stevensono, Ches- 
ter Bowle$, Arthur Schlesin- 
gerio, Richard Goodwin, kurie 
"nuolatos remia švelnumo po
litiką su komunizmu tiek Ku- dabar atsiduria mažumoje. Pik-

rios ima jau dominuoti J. Tau-

kią piktą, nemoralią sėklą pa
sėjo tos organizacijos steigė
jai Jaltoje, San Frandsco, ir 
tos didžiosios valstybės, kurios

■>

Dėl Nixono - Hisso istorijos
Dėl ABC televizijos, kuri 

sekmadienį leido programą su 
Alger Hissu kaip liudininku 
prieš Nixoną, tebeina dideli 
protestai. Telegrama iš Los 
Angeles Patrick Frawley ABC 
direktoriui pranešė: “Mes esa
me nustebinti nepaprastai blo
gu skoniu ir vertinimu, kurį 
parodė ABC tinklas, pristaty
damas nuteistąjį už kreivą prie
saiką, įveltą į J. Valstybių pa
slapčių išdavimą komunistam, 
kaip kritiką buvusiam J. Valsty
bių viceprezidentui”. Ir svar
bus priedas: pranešė, kad jo 
vadovaujama firma Schtck Sa
loty Razor Co. nutraukia sutar-

Hisso kvietimą į televizijos 
programą, pridėjo išvadą: “Gal 
būt, artimiausias dalykas, ku
rį ABC padarys — tai pakvies 
Castro kalbėti apie prezidentą 
Kennedy”,

tartis turėjo veikti nuo kitų

kaip vieną milijoną dol. paja> 
my.

N. Y. Mirror, pasisakęs prieš

Valstybės biudžetas 1962-63 
numato 7.8 bilijonus deficito. 
Tai mažesnis deficitas tik už 
1959 metus, kada jo buvo 12 
bilijonų. Sausio mėn. preziden
tas buvo skelbęs, kad bus pu
sė bilijono pertekliaus.

Deficitas dar padidės, jei 
bus sumažinti mokesčiai. O mo-

— New Yorko majoras Wag- 
neris mokesčius žada padidin
ti nuo sausio pirmos.

—— Amerika bazes Maroke 
likvidu 
kos vai

tybė įsikeroja su pasityčioji
mu iš visų organizacijos char- 
tų ir savo steigėjų.

Kai vyriausio teismo pirmi
ninkas Warren pereitą savai-

bojo, tiek ir visame pasauly
je". Kaltino, kad jie kliudė 
prezidentui duoti paramą Ku
bos invazijai ir privedė prie 
dabartinės padėties. Būtų kas 
kita, jei prezidentas pakviestų tę žydų susirinkime skelbė,

K

mato nuo sausio pradžios. Tuo . .
nori išvengti gresiančios de- Kubos blokadoje per tris 
presijos savaites buvo sulaikytas tik

vienas laivas — Libano, pa
samdytas Sovietų. Kiti 48 pra
leisti.

— Kubos krize jau atsiėjo 
Amerikos iždui 100 mil.

—.— kitais metais. Afri- vietoj Stevensono bu v. prez. kad reikia organizuoti “etikos
kos valstybių blokas ragina'Ly- Eisenhowerį ar Hooverį.
biją reikalauti, kad Amerika x________________ _________
pasitrauktų ir iš Libijos su ba- siliepė, kad Goldwateris jo se reikaluose, tai jo žodžiuose
zėm. Tegul esą Afrika bus “nu- pareiškimo žodžius apie komu- skambėjo, deja, ne praregėta
atominta”. nizmą netiksliai perdavęs. Ir tiesa, bet išgąstis, pamačius, |

E5senhoweris pasisakė prieš to- ką išaugo pasėta sėkla,
kio klausimo kėlimą dabar. ’
KAIP BALSAVO RELIOmtS '* VATIKANO SUSIRINKIMO

TAUTINES GRUPES

N. Y. Times mėgino ištirti, 
kaip New Yorke balsavo reli
ginės etninės grupės. Laikraš
čio duomenim, šen. Jacob K. 
Javits, žydas, gavo žydų balsų 
daugumą, katalikų du penkta
dalius. Javits esąs pirmas New 
Yorke respublikonas, kuris žy
dą balsų daugumą laimėjo, nuo 
pat New Deal laikų, šiaip žy- 
dai remia daugiau demokratus. — Vatikano susirinkimo lap- 
Rockefelleris turėjo tarp žydų kričio 14 dauguma pasisakė už

- ' r J

patarėjų” profesiją kovai su 
Adlai Stevensonas tuojau at- moralės praradimu viešuosiuo-

-■ '■ " ... - -----

Vatikano valstybės sekreto
rius Cicognani lapkričio 13 pa
skelbė popiežiaus Jono 
potvarkį, kad mišių kanone ša
lia Marijos vardo būtų įvestas 
ir šv. Juozapas. Tai rodo au
gantį šio šventojo pagerbimą. 
Jis gi yra darbininkų globė
jas. Jis yra ir šio Bažnyčios 
susirinkimo globėjas. Potvarkis 
veikia nuo š. m. gruodžio 8.

i

rų, protestantų. Javits neteko Gordon Coeper 
dalies protestantų, katalikų. ratų

sų didesnę pusę, žydų balsų kuris grasiai svarstomas, ban
gavęs tik trečdalį. 1960 rinki- nyčios tradicijos, kiek jos ty
muose katalikų balsus nusine- tentiškai reiškia Bažnyčios U- 
šė Kennedy — 80 proc. Paly- kėjimo šaltinius, 
ginti su ankstesniais rinkimais, 
Rockefelleris laimėjo naujų bal-

ie Sol Estes, suban- 
milijonierius, lapkri- 
ristas 8 metam.

PAGUODA AZIJOJE: "Nenusimink, draugo Nikita, Mae 
tau ištikimas — a* tau dumiu bazę Imli joje”.

— Vokietijoje socialdemo
kratai reikalauja atleisti iš vy- 
ipausybės apsaugos ministerį 

foe šiemet žuvo 239 Straussą ryšium su žurnalo 
Pernai — 265. Re- Spiegei leidėjų bei redaktorių 

ivb 1957 — 385. suėmimu. IŠKELIAVIMAS lt KUBOS BAZES.



Broliškos tautos šventėje

LATVIJA. Iliustracija albumui.

SIMAS SUŽIEDĖLIS

LEGENDA IR FAKTAI

vių į Naujamiestį beveik tiek

atsira-

Vienas buvo iškeltas

supo tą žemės gumbą, 
gęs raistas nusausintas 
klausomos Lietuvos

mokratinė laisvė visom tauti
nėm mažumom. Niekam tasai 
taikus kraštas negalėjo kliūti, 
niekam skriaudos nedarė. Ir 
jeigu didieji kaimynai būtų ly
giai taip taikiai gyvenę, nepri
klausomoji Latvija ir šiandien 
būtų laisva.

dienomis ji sunyko. Kun. S . 
Minvydas 1614 metais yra jau 
Naujamiestyje. Naujamiestis, už 
5 mylių į šiaurės vakarus nuo 
Upytės, Nevėžio krante, pri
klausė Kėdainių viešpačiui Jo
nušui Radvilai, reformatų glo-

Vakarams palankios progos šių
jų itakai ten sustiprinti”.

Šiam tikslui' Dutton siūlo:
“Išnaudoti visus Rytų Euro

poje pasitaikančius galimumus, 
kurie susidaro sistematiškai 
plečiant bendradarbiavimą ir 
rvšius, kurie padintų JAV ir 
Vakarų įtaką tuose kraštuose, 
parodytų mūsų susidomėjimą 
tų tautų gerove, padėtų palai
kyti jų tautines tradicijas ir 
nepriklausomybės bei laisvų 
institucijų siekimą, o taip pat 
palaikytų jose Vakarų galvose
ną ir teisingą pasaulio įvykių, 
pastangų ir siekimų visose sri
tyse, supratimą”.
“Toks Rytų Europos, o tuo 

pačiu ir mūsų, reikalų supra
timas ir perdėtas atsargumas 
laisvės prošvaistes temdo ir 
JAV politiką veda į linkėjimų 
ir mainų sritį, kurie mūsų są
lygose gali turėti net neigia
mų padarinių”.

nyčiai buvo duotas vardas šv. 
Karolio Baromėjaus, kovotojo 
su reformacija, bet pastovaus 
kunigo ilgai nebuvo. Atsirado 
tiktai nuo 19-jo amžiaus pra
džios, kai surastas ir “Čičins
ko” lavonas.

Jei būtų rastas Upytės baž
nyčioje, žinotume kiek anks
čiau. Yra užsilikęs šv. Karolio

to- triotizmą ir tariamus koliabo- 
Keista, 

kad tariamieji kohaborantai ne
buvo anksčiau laikomi nusikal
tėliais. Jie dirbo ir gyveno lais
vai. Staiga buvo suimti, nuteis
ti ir sušąudyti. Režimui, maty
ti, prireikė aukų žmonių dė
mesiui nukreipti nuo slegian
čios tikrovės”. '

tiktai jo padėjėjas; tegalėjo už
eiti viešnagėn arba bendrų rei
kalų aptarti. Savo gi amžiaus 
saulėlaidoje dirbo Panevėžio 
teisme. Seniūnas Jaras Valavi
čius dar 1614 metais Panevė
žio kalnelyje, prie upės, pasta
tydino mūrinius teismo rūmus. 
Tiktai tais 1614 metais, ne

jei požemyje būva karstų ar tia pat nežinia tebedengia ir 
kaulų, o juo labiau, jeigu baž- palaikus Vladislovo Sicinskio, 
nyčioje būna palaidotas, koks 
žymesnis asmuo. Štai, tas pats 
vizitacijos aktas nenutylėjo, 
kad Upytės kapinėse yra ap
griuvęs rūsys ta* jame daug su-

Antrasis pasaulinis karas už
nešė nelaimę į Baltijos kraš
tą ne dėl to, kad tai buvo ka
ras, kuris nieko nepasigaili. 
Tikroji nelaimė buvo senųjų 
Pabaltijo priešų — germanų 
ir slavų — gobšumas. Šį kartą 
tokiais grobikais pasirodė hit
lerinė Vokietija ir bolševkinė 
Rusija, kurios dar prieš kara, 
1939 rugpiūčio 23, pasidalijo 
Pabaltijos valstybėmis. Latvija 
ir Estija buvo pasiimtos Sta
lino, Lietuva — Hitlerio, bet 
ir Lietuva netrukus buvo Mask
vai parduota. Visos trys Bal
tijos valstybės išgyveno sun
kią oirmąją bolševikų okupa
ciją 1940 - 1941 metais ir na
cių okupaciją 1941-44, po ku
rios sekė antroji bolševikų in
vazija, trunkanti ligi dabar.

anksčiau, Vladislovas Sicins
kis, kaip vaikam sakoma, buvo 
“gandro per balas neštas ir pa
mestas”.

Nuo tų Sicinskio gimtuvių 
Upytė pradėjo nykti, nors sa
vo vardą kaip seniūnija išlai
kė. Vladislovui Sidnskiui mi
rus, jau buvo sunykusi ir baž
nyčia. Nėra tikros žinios, kur 
jis rado amžiną atilsį. Senes
nioji literatūra, kaip ir Lenki
jos bei Lietuvos vietovardžių 
žodynas (Slownik geograficzny 
1896), kuris nurodo, kad Vla
dislovas Sicinskis buvo palai
dotas Upytės bažnyčioje, nėra 
tikras dalykas. Sunykusi baž
nyčia jam nepriklausė, o nau
jos dar nebuvo pastatyta. Tik
tai po pusantro šimto metų 
Čičinsko lavonas, kurio žemė 
nenorėjusi laikyti savo įsčio
se, žmonių buvo “surastas”...

LAVONĄ savo baladėje jau 
mini Adomas Mickevičius 1825 
metais. Sako, juo gąsdinti žy- 
dai subatomis. Ėriškių kaimo , nigas reformatas Stanislovas Baroinėjaus bažnyčios vizitad-

Brolius, kaip vienos šeimos 
narius, gana dažnai ištinka tas 
pats likimas. O jeigu būna skir
tingas, tai vieni kitus labiau 
atjaučia ir jautriau išgyvena 
ištikusią nelaimę. Ji laikoma 
bendra nelemtimi. Bendrai taip 
pat stengiamasi iš jos vaduo
tis. Vienas tėvas yra mokęs 
savo, vaikus būti pėdu, o ne 
atskiru žabeliu, kurį bet kas 
gali lengvai perlaužti.

Upytėje nauja katalikų baž
nyčia pastatyta tiktai 1742 me
tais. Statė Sakų —- Bialozorų 
giminė, kuri Upytės apylinkė 

je rašė, kad Sidnskio lavoną je gyveno Sicinskio laikais, bet 
kažkoks senis atvilkęs iš kapi- išliko katalikiška. Naujai baž- balzamuotos mumijos, bet pra- 
nių; kitų pasakojimų — išneš
tas iš bažnyčios rūsies. Gali bū
ti ir taip ir kitaip, tiktai tarp 
abiejų pasakojimų skirtumas 
yra apie 40 metų, o abiem at
vejais — kažin, ar tai buvo 
lavonas Vladislovo Sicinskio?

Upytėje tiktai Jono Sidns
kio, Vladislovo tėvo, laikais bū
ta kalvinų bažnyčios. Jos ku-

žmonės dar mūsų laikais paša- Minvydas 1505 dalyvavo sino- jos aktas iš 1767 metų. Jame perskelta galva. Iš tikrųjų tai 
kodavo, kad “karčiamoje (— 
smuklėje) berniokai gerdavo su 
juo (— Cičinskiu), palikdavo jį 
pas žydus, žydai duodavo ariel
kos (■ 
tų” (Istoriniai padavimai, 30). 
Sudžiūvęs lavonas taip pat bu
vo nešiojamas po kaimus, kai 
moterys vakarodavo verpdamos 
arba jaunimas susirinkdavo pa
silinksminti. Žiūrėk, koks nors 
išdaigininkas kyšters “Cičins-

“Frederick G. Dutton, vals
tybės sekretoriaus padėjėjas 
ryšiam su Kongresu palaikyti, 
neseniai, atsakydamas senato
riui Keating į šio spaudimą pa
sisakyti, kokia yra JAV poli
tika rytų Europos klausimu, 
savo š. m. spalio 11 d. raštu 
pareiškė:

“JAV norėtu matyti Rytų Eu
ropos tautas visiškai nepriklau
somas ir besidžiaugiančias vi
dine laisve bei palaikančias 
normalius santykius su kitais 
kraštais. Tačiau realistinis se
nosios Rytų Europoje padėties 
vertinimas reikalauja sutikti su 
faktu, kad Sovietai yra ten 
dominuojanti galia ir kad bet 
koks bendras ir toli einantis 
padėties keitimas, kuris siektų 
atstumti Sovietus atgal, ne
greit numatomas. Tai betgi ne
reiškia, kad JAV sutinka su 
Rytų Europoje galiojančiu sta
tus quo ir “nepasitiki ten vyks
tančia tarp dviejų sistemų var
žybų išdava. Mūsų politika Ry
tų Europoje turi būti atsakin
ga ir pagrįsta esamąja padėti-

Lietuviai ir latviai yra ne 
tiktai vienos aistiškos tautos 
gentys, broliai, bet ir gretimi 
kaimynai. Vieni ir antri savo 
sodybas nuo neatmenamų laikų 
turėjo ir tebeturi siauram Bal
tijos pakraštyje. Vienus ir ant
rus nuo senų laikų puolė tie 
patys priešai — vokiečiai iš 
vakarų ir rusai iš rytų. Nuo 
vokiečių riterių lietuviam pa
vyko savo žemes apginti, o ru
sus užvaldyti ligi Volgos ir 
Juodųjų marių. Latviam likimas 
buvo skaudesnis: jie iškentė 
apie 400 metų vokiečių prie
spaudą, buvo kurį laiką valdo
mi pačių jų brolių lietuvių, 
lenkų, Švedų, rusų. Lietuva 
vėliau taip pat pateko po ru
sų valdžia. Tiktai pirmasis pa
saulinis karas atnešė laisvę 
abiem broliškom tautom.

Broliškai latvių tautai, kuri 
lapkričio 18 mini Nepriklau- 

alintą kraštą, gražiai jį aptvar- somybės paskelbimo 44 metų 
kė, pristeigė naujų įmonių ir sukaktį, bet šiandien sunkiai 
mokyklų, vešliai skleidėsi me- kenčia rusų priespaudą, tinki
nąs, muzika, literatūra, spau- me ištvermės ir ryžtamės drau
da. Taikinį buvo santykiai ge kovoti, kad laisvė Pabalti- 
su visais kaimynais, didelė de- joje vėl būtų atgauta.

ištikimo jo tarno. Nėra jokių į- 
rodymų, kad valkiotas “Čičins
ko” lavonas buvo Vladislovo Si
dnskio.

(Bw dangimU

ros organizadjomis pastovius stipriau įvedama į viešą gyve- 
ryšius, organizuoti parodas, 
gastroles ir priimti komunisti
nius meno ir literatūros veika
lus. Tuo, be abejo, yra siėkia-

do suvažiavime Tome, prie Vis- minima, kad bažnyčioje prie aL buvo palaikai jo dėdės Jonu- 
los. Ar toji kalvinų bažnyčia toriaus yra rūsys, bet nepažy- šo, Vilniaus pilininko, nužudy- 
buvo iš katalikų atimta, ar pa- mėta, kad tame rūsyje kas nors to 1620 metais. Hetmonas Jo
čių reformatų statyta, nėra tik- būtų laidojęsis. Paprastai, baž- nušas mirė Tykodne; jo lavo- 

degtinės), kad jį išneš- ros žinios. Vladislovo Sicinskio nyčių vizitacijos aktai pažymi, nas nežinia kur paslėptas. To-

taip greitai nesugenda: pama
žu sudūlija arba sudžiūvę. Kai 
kurie lavonai išlieka su prike
pusia, suragėjusia oda. Tiktai 
gavę naujo oro arba drėgmės, 
vieni virsta dulkėmis ir palie
ka tik kaulus, kiti laikosi kaip

SUBSCRIPTION RATKS 
Domertic ye*riy ■ *
Brooldyn. N. V. ,■
Half ycar ________________
Forclgn ......... .........—

traliuojamomis meno ir kultu- sų kolonistų skaičius ir vis

ką” pro langą ar duris. Links
mas šnekas ir juokavimus per
skrosdavo “mergų” klyktelėji
mas, išvydus negyvėlį su atsi
kišusiu dantinė išsivėpusioje 
burnoje.

Kad tokie nevykę pokštai paskutinėm savo dienom daž- Patirtis rodo, kad bažnyčios 
buvo daromi, žinome iŠ kitų niau buvo Vadaktuos, negu ar kapinių rūsyje palaidoti mi- 
liaudies pasakojimų, kurie tuš- Upytėje. Kelio iŠ abiejų vieto- rusieji, jei rūsys yra sausas, 
čiai neatsirado. Tverečiaus vals
čiuje pasakota, kad susilažinę 
vyrai išsitempė numirėlį iš baž
nyčios. Ožkabalių valsčiuje, sa
ko, išsikasę iš kapinių. Ado
mas Mickevičius savo baladė-

MAINŲ ILIUZIJOS
Pasisakęs prieš Vakarų iliu

zijas, kad komunizmas savaime 
sugrius, išsigims, vykdant su 
juo Vakaram kultūrinius mai
nus, pranešėjas atsiliepė dėl 
sovietinių kėslų per tuos mai
nus paveikti lietuvius laisva
jame pasauly: '

“Maskva, išnaudodama Vaka
rų abejingumą mainų klausi
mui, savųjų kultūrinių mainų 
ofenzyvą sustiprino ir ne tik
tai skatina pavergtosios Lietu- 

Kai dėl ateities p. Dutton vos sovietines įstaigas organi- 
pridūrė: zuoti laisvųjų lietuvių pasiro-

‘ Išskyrus nenumatytus įvy- dymus Vilniuje ir Kaune, bet 
kiųs, kurie rimtai paliestų So- surado žmonių ir išeivijos tar- 
vietų kontrolę Rytų Europoje, pe, kurie išsijuosę kviečia mū- 
JAV tolimos ateities siekimas sų menininkus vykti į Lietu- 
išvysti Rytų Europos tautas vą ir užmegzti su sovietų kon- kiek nesumažėjo. Didėjantis ru- 
laisvas ir nepriklausomas gali 
būti tiktai palaipsniui įvykdy
tas. Turimom priemonėm veiks
mingai panaudoti yra reikalin
ga pastovaus ryžto ir lankstu
mo nepraleisti jokios JAV ir

.. Sovietų Rusijos šėlsmas Lat
vijoje šiandien yra toks, kaip 
ir Estijoje ir Lietuvoje. Visas 
tas tris tautas rusai nori su
naikinti ir Pabaltijį amžinai 
prijungti sau. Tai yra senas 
imperialistinis Maskvos sieki
mas, daug nelaimių ir kančių 
atnešęs ramiom Pabaltijo tau
tom. Bet kaip praeityje jos at
laikė šį grobuoniškumą, taip 
turi išeiti laimėtojom ir da-

bes. Tiktai kai min. St. Lozo
raitis, kuris taitiečių vardu ste
bėjo, Europos Tarybos posė
džius. primygtinai paprašė pra
nešėją iškelti Baltijos reikalą, 
jis savo įžanginėje kalboje pa
stebėjo, kad Baltijos kraštai to
lygiai kenčia nuo sovietinio ko
lonializmo. Tiesa, toje pat ko
misijoje prieš pora metų, kai 
buvo minimas Baltijos pavergi
mo dvidešimtmetis, yra buvęs 
pranešimas apie Baltijos kraš
tus. Nuo to laiko tačiau daug 
kas pasikeitė, ir Baltijos iš
naudojimas padidėjo”.

TARIAMAS REALIZMAS 
AMERIKOS POLITIKOJE

Čičinsko rūmus liaudies pada
vimai skandino “septynerius 
metus, gaidžiam giedant ir jau
čiam baubiant”. Vaizdingas yra 
tas metų skaičius ir gyvulių 
nerimas, bet buvo ir gudru 
dvarą murgdyti liūnan. Mat, 
Čičinsko dvaro niekada ten ne
buvo. Netikėliam galima buvo 
drąsiai atrėžti: “Buvo, bet pra
žuvo” .,. Taip yra “pražuvusi” 
nebuvėlio Varniaus pilis Gliė- 
bo ežere, prie Varėnos; taip 
yra “skendę” daugelyje Lietu
vos vietų dvarai, rūmai ir baž
nyčios. “Apie paskendusius 
miestus, pilis, bažnyčias ir var
pus pasakojama kiekvienam 
Lietuvos kampe” (Dr. J. Ba
lys). Tokiom sakmėm visada rei
kia įspūdingos vietos — ežero, 
upės, pelkės, balos. Deja, ba
jorų Sicinskių dvaras stovėjo 
Vešėtos upės krante, ne ežero 
saloje.

Jei salos pilis Vladislovo Si
cinskio laikais (XVII amž.) dar 
buvo gyvenama, — liekanos te- 
beriogsojo prieš šimtą metų, 
— tai pilyje negyveno Sidns- 

eidamas linksmintis ar grįžda- rio duobės lyg sakytų, kad iš kis. Jis nebuvo Upytės seniū- 
mas, prie Čičinsko kalvos ture- viršaus kažkas slėgęs, norėda- nas, kuriam pilis priklausė; o 
davo bristi per raistą, kuris mas sumurgdyti balon. Tarki-

Pažliu- me su Maironiu, kad čia grimz- 
nepri- dę Čičinsko rūmai: 
laikais

Nepriklausomoji Latvija dvi
dešimtį metų tvarkėsi pavyz
dingai ir sumaniai. Nevienas 
stebėjosi išlikusia tauta po 700 
metų nelaisvės. Rodos, per tiek 
amžių tauta turėjo sumenkti 
svetimoje valdžioje ir įtakoje. 
Latviai išliko tvirti, sąmoningi 
ir gajūs. Nepriklausomoje sa
vo valstybėje jie pasireiškė di
deliu kūrybingumu: atstatė nu-

bėjui. Naujamiestyje susidarė trūnijusių lavonų. Galimas daik- 
žymesnis apylinkės reformatų tas, kad iš tų kapinių ir buvo 
centras; kalvinų bažnyčia išliko išvilktas koks sudžiūvęs negy- 
ligi paskutinių laikų. Spėjama, vėlis. Tai sutinka su Adomo 
kad joje galėjo būti palaidotas Mickevičiaus baladės pasakoji- 
ir Vladislovas Sicinskis, kuris mu.

(1930). Klampynė buvo 
dusi tada, kai “iškeliavo” eže
ras — nutekėjo Vešėtos upe
liu. Taip yra dingęs Lietuvoje 
nebe vienas ežeras. Antai, dzū-

deda pakvipti ir irti. Tai teko 
patirti Vilniuje, lankant kai ku
rių bažnyčių gilius rūsius.

Kėdainių reformatų bažny
čioje dar 1939 metais teko ma
tyti nevisai dar sudulusių la
vonų.
karste ir neleidžiamas varstyti, 
kad ilgiau laikytųsi. Buvo lai
komas didžiojo Lietuvos hetmo- 
no Jonušo Radvilos lavonu su

NUGRIMZDĘS dvaras liau
dies pasakojimų nurodinėjamas 
toje vietoje, “kur dabar Či
činsko kalnas ... Mano moti-

Leisvės kova aštrėja 
kiu vardu Vliko pirmininkes rantus su nariais 
dr. A Trimakas pavadino sa
vo pranešimą Vliko metinėje 
sesijoje lapkričio 10.

AŠTRĖJA SOVIETINIS L 
SPAMOtMAS

“Paskutiniuoju metu Sovie
tai suintensyvino savo spaudi
mą Vakaram ... sugriežtino 
rytų Ekiropoje ir ypatingai Lie
tuvoje savo ideologinę kovą, 
religinį persekiojimą ir rusifi
kaciją ... Sovietinė spauda 
Lietuvoje kiekviename mūsų 
žmonių pareikštame nepasiten
kinime dėl priespaudos ir sun
kių gyvenimo sąlygų įmato 
priešsovietines tendencijas, ku
rias neva JAV imperialistai 
kursto”.

“Raudonojo režimo šlubavi
mas, trūkumai ir nesutarimai 
buvo bandomi Lietuvoje nu
slėpti, pakaltinant bažnyčią, 
kunigus, o taip pat žmonių pa-

tinal MraMkia redakcijos nuomone. Ut oknibtam tarini Ir kalto* redakcija neattdkA. 
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Kur Čičinsko švietė rūmai, 
Tviski sklidina bala, 
Kyšo vidury sala, 
Jos pakrančiais aupa krūmai.

Tuos “didelius ir gražius”

VAKARŲ PERDĖTAS 
ATSARGUMAS

Pranešėjas sustojo prie kon
krečių faktų, kaip Vakarų at
stovai laikėsi pavergtų kraštų, 
o ypačiai Baltijos valstybių rei
kalu.

“Būdingas buvo Liuksembur
go atstovo Charles Linden š. 
m. rugsėjo mėn. pabaigoje pa
darytas Europos Tarybos ne
atstovaujamų tautų komisijoje 
pranešimas. Jo buvo pavaizduo
tas Sovietų kolonializmas sate
litiniuose kraštuose, nieko ne
pasakant apie Baltijos valsty-

ma išeivijos neigiamą komu
nistinio režimo atžvilgiu nusi
statymą palaužti ir mūsų lais
vės kovą susilpninti”.

PATIRTIS VLIKO DARBE

činsko kalno. Prineša tošių, 
prikrauna medžių šakose ir už
dega. Kai kuriam medy stebu
lę su degutu uždegdavo. Na, ir 
šokdavo jie ten, linksmindavo
si” (Dr. J. Balys, Istoriniai pa
davimai, 29-30).

Bet tai ne kalnas, o nedide
lė apvali kalva su dviem įdu
bom, priaugusiom karklų. Se
niau, rasi, augdavo ir didesnių ti pelkėje. Žvelgus iš šalies, ro- 
medžių, jeigu jaunimas juos pa- dosi, tartum būtų raistan sme- 
naudodavo Joninių laužam. At- gusi ir susilaikiusi. Dvi kaubu-

THC WORKKIt <TMM fliiji^l) W FMANCIKAN FATHEM 
Eina mm W5 metų. M1 aujungl AMERIKĄ. LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ tr LIETUVIU ŽINIAS

nimą rusų kalba, spauda, me
nas ir literatūra juos ypatin
gai erzina ir nustato prieš 
Maskvą”.

Suminėjęs vadinamus rutini
nius Vliko darbus, informaciją, 
pareiškimus, pranešėjas at
kreipė dėmesį į tų eilinių dar
bų sąlygas:

“Informacijos darbe nesu
tikome sunkumų nei Madride 
nei Vatikane. Romoje tačiau 
radijo stotį paėmusi naujoji 
administracija pasirodė dau
giau linkusi savo veiklą derin
ti su Europoje dominuojančio
mis politinėmis nuotaikomis. 
Ten ir mūsų programa pajuto 
spaudimą ir turi būti atsarges
nė savo pranešimuose. Madri
das priešingai tuo pat metu 
sutiko skirti mūsų radijo pro
gramai daugiau laiko”.

Apgailestavo, kad Altas dėl 
savo organizacinių sunkumų 
tegalėjo suteikti tik pusę pa
žadėtos paramos. Palankiai ver
tino Los Angeles akciją rezo
liucijų reikalu, Kanados ben
druomenės akciją konsulato 
teisių atgavimo reikalu ir kt. 
Kalbėjo ir apie atsiliepimus iš 
Lietuvos:

“Iš Lietuvos susilaukėme tei
giamų Vliko radijo programų 
ir veiklos įvertinimų. Mūsų 
žmonės džiaugiasi Vliko daro
mais laisvinimo žygiais, o taip 
pat vertina rusifikacijos pa
smerkimą ... Jų nepasitenki
nimas Vakarų politika .yra pa
didėjęs ... Pasitikėjimas Ame
rika taip pat yra paliestas ... 
Tautinės betgi mūsų žmonių 
nuotaikos ir sąmoningumas nė

kiškos Dubičių apylinkės Dubas 
nubėgo Ūlon ir Merkin. Vešė
tos ežeras išplaukė Upytėn ir 
Nevėžin.

Tasai ežeras, galimas daik- 
na, kilusi nuo Upytės, pasako- tas, buvo žmogaus padaras, pa
daro, kad šv. Jono Vilijoj (—iš- tvenkus Vešėtos upelį, kuris 
vakarėse) apylinkės jaunimas, prateka už pusės kilometro, 
būdavo, vis susirenka ant či- Prieš tai turėjo būti supilta 

kalva, žmonių padavimai ją pi 
la rieškučiomis būsimiem Či
činsko rūmam, bet tai mena 
senąjį piliakalnį, apsuptą eže
ro. Tame piliakalnyje, saloje, 
medinė pilaitė yra minima dar 
XIII amžiuje; ji buvo čia gali
nė Nevėžio krantų gynyboje.

Piliai vėliau sugriuvus, o eže
rui nusekus, kalva likosi tūpė-
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Prašau siuntinėti Darbininką 14 menesių už $5.00 
iki 1963 m. pabaigos (pažįstamui. neturtingiem, ligoniam)

WORCESTER, MASS.

87-85 95th St., Woodhaven Ilgi 
N.’ Y.

— Gabijos leidykla ir šie
met paskelbė metinį knygų iš; , 
pardavimą, kuris truks iki mer ‘ 
tų pabaigos. Ypatingai atpigin
tos pačios leidyklos išteistos 
knygos. Jų sąrašą galima gantfc

Lietuvos atgimimo dainiaus 
Maironio minėjimų aprašymais 
mirga lietuviškoji spauda. Tur
būt, nėra Amerikoje., lietuviš
kos kolonijos ar didesnės tau
tiečių grupės, kur Maironis ne
būtų paminėtas. Neatsiliko nei 
Waterburis. Maironis buvo pri
simintas net keletu atvejų.

Pirmoji Maironio minėjimą 
atliko Lietuvos prisiminimų ra
dijo programa. Maironio kūry
bą skaitė lituanistinės mokyk-

— Lietuvių Enciklopedijos 
27 tomas jau atspaustas ir siun
tinėjamas prenumeratoriams. 
Tomas apima dalį raidės S 
(Šiaulių kautynės — Skapiš
kis). Redagavo Pr. Čepėnas ir 
dr. J. Girnius. Kaip ir kituo
se tomuose, yra gausu lituanis
tikos. Su atskirom vietovėm ir 
asmenimis yra surištas ir Ame
rikos lietuvių gyvenimas bei 
veikla.

GERIAUSIA DOVANA 
KALĖDOM!

PRZIDIUMAS Vliko sesijoj New Yorko lapkričio 10-11. Sėdi ii k. į d.: J. Stikliorius, dr. A. Trimakas, J. 
Pakalka, J. Audėnas. Nuotrauka V. Maželio.

ir stabdo tolesnį tomo rengimą 
ir spausdinimą. Naudojuos šia 
proga dar kartą kreiptis į sa
vojo LE tomo bendradarbius, 
prašydamas ilgai nebenudelsti 
pažadėtųjų straipsnių.

Vincas Maciūnas

— Dr. Kariu Griri 
vusio Lietuvos preride 
rūsio Chieagoje 1950 
teistas antrasis prisimi 
mas. Pirmasis išėjo 
joje 1947 metais.

los mokiniai, paruošti mokyt 
Onos Antanaitienės. Ji pati 
programoje analizavo Maironio 
kūrybą.

Lietuvių Bendruomenės apy
linkė buvo surengusi koncer
tą, dedikuotą Maironiui. Pro
gramą atliko Bostono solistai 
Daiva Mongirdaitė ir Stasys 
Liepas. Paskaitą skaitė poetas 
Stasys Santvaras. Solistai pir
mąją koncerto dalį atliko išti
sai iš Maironio kūrybos. Kon
certo programa buvo užrašyta 
juostose ir radijo klausytojai 
turėjo progos išgirsti antrą kar
tą Stasio Santvaro paskaitą, 
plačią ir turiningą. Maironio 
poeziją skaitė akt. Algis že
maitaitis.

Maironio kūrybinis nemirtin-

— Anelė Seskes, gyv. North 
Brookfield, Mass., mirė spalio 
27. Palaidota spalio 30. Į lai
dotuves buvo nuvykę velionės 
brolis Pranas Venis, sr., 
žmona Elena iš Woodhaven,£ 
N. Y. Daug lietuvių velionės 
draugų laidotuvėse dalyvavo i 
Worcester, Mass. ir tetų apylin
kės vietovių.

Aš gi, nors negalėjau visiš
kai pasinerti stovyklos gyveni
mam buvau , labai patenkinta, 
gavusi progos pažinti ir žavė
tis Amerikos lietuvių jaunimu. 
Taip pat malonu buvo išgirsti 
visą eilę įdomių paskaitų, ku
rias skaitė garsūs mūsų kultū
rininkai, suplaukę Dainavon iš 
Italijos, Lietuvos, Vokietijos ir 
iš Įvairių Jungtinių Amerikos 
Valstybių vietovių. Labai nu-

gumas kalba mums apie Lie
tuvos grožį, jos praeitį, jos var
gus ir kančias. Tad galėjome 
gėrėtis ir gėrėjomės Maironio 
kūrybinėmis vertybėmis, kom
pozitorių papildytomis nenyks
tančiais muzikos garsais. Daly
vių galėjo būti žymiai daugiau.

Oficialus Maironio metų už
baigimas bus lapkričio 25. šv. 
Juozapo par. choras, solistai 
ir kvartetas intensyviai ruošia
si radijo koncertui. Vadovauja 
komp. Aleksandras Aleksas. 
Koncerto klausysis ne vien lie
tuviai. Apie Maironį angliškai 
kalbės klebonas kun. Edvardas 
Gradeckas. Programa bus 
transliuojama 1:00 vai. popiet 
iš stoties WWC0 banga 1240. 
Programos vedėjas — A. Pa
liulis. Koncertas užtruks apie 
pusę valandos. G. K.

Parapijos vakarienė šv. Al- ... Bingo Party parapijos soda- 
fonso salėje lapkričio 11 gra- lietės ruošia gruodžio 1, šeš- 
žiai pavyko. Maldą atkalbėjo tadiėnio vakarą Jono ir Ėuge- 
ir visus sveikino klebonas prel. 
L. Mendelis. Po vakarienės šo
kiam grojo J. Lekevičiaus or
kestras. Jaunimas ir suaugusie
ji maloniai praleido laiką, pa
simatė su senais pažįstamais.

Harvest Dance rengia šv. Al
fonso parapijos moterys ir mer
gaitės. šis linksmas vakaras 
bus šv. Alfonso salėje šešta
dienį, lapkričio 17. šokiai pra
sidės 9 vai. Bilietus (vienas do
leris) galima bus įgyti prie įė
jimo. Visi kviečiami dalyvauti. 
Bus įvairių premijų. Pelnas 
skiriamas parapijos reikalams.

Tokio pobūdžio ir masto kilt- 
sai, be abejo, susiduria su &■ > 
laidomis, kurių, deja, sąjungos^ 
iždas negalės pakelti. Kreipi*- 
mės į ateitininkus sendraugi**/ 
kad savo dosnumu padėtumįty 
Įvykdyti tuos kursus. Lapkričiu 
12 — gruodžio 15 atsilankyti _

Tai naujausią leikęt Lietuvos, 
istorija, parašyta lengvai, po
traukiai ir įdomiai. 319 psL 
Kaina tilt 4.00 dol. Užsakymu* 
siysti:

FRANCISCAN F ATKERO-* 
PRESS t

Nek. Pradėtosios Marijos se
serų rėmėjų susibūrimas Įvyko 
lapkričio 10 Savickų bute. Da
lyvavo šv. Kazimiero ir Aušros 
Vartų parapijų atstovės. Susi
būrimą pravedė Marcelė Wat- 
fcins. Sudarytas naujas rėmėjų 
ratelis, numatąs veikti Aušros 
Vartų parapijos ribose ir kar
tu bendradarbiauti su jau vei
kiančiu šv. Kazimiero parapi
joje rėmėjų skyriumi. Rateliui 
vadovauja V. Kielienė, kuriai 
sutiko padėti L. Babickienė, Ju
rienė, A. Kurliandskienė, J. 
Metrik - Lukas, J. Smith, O.

KREIPIMASIS | ATEITIMI#* 
KUS SENDRAUGIUS "

užtruko, yra sunkumas sutelkti 
tomui reikalingą medžiagą. Tai 
yra išsamesni apžvalginiai pa
skirų lituanistinių sričių straips
niai, reikalaują daugiau dabar 
nevisada lengvai gaunamos li
teratūros ir didesnio atsidėji
mo, taigi ir daugiau laiko, ku
rio dažnam LE bendradarbiui 
kaip tik ir pristinga. Be to, 
kai kuriems bendradarbiams 
vėliau atkritus, teko ieškoti 
naujų, o tai vėl nemažas susi- 
trukdymas. Didesnioji straips
nių dalis betgi jau yra atsiųs
ta redaktoriui, o pirmasis tomo 
skyrius ir spaustuvėje surink
tas. Vis dėlto, stinga dar dau
gelio svarbių straipsnių, kurie

Bade To God Movement — 
yra kilnus Amerikos legionie
rių organizacijos šūkis. Kiek
vienais metais lietuvių posto 
nariai dalyvauja mišiose šv. 
Alfonso bažnyčioje. Šiemet mi
šios bus lapkričio 18, 8:30 v. 
ryte. Mišias aukos kapelionas 
kun. A. Drangims. Šiais sun
kiais laikais, kai didelis ne
ramumas supa žmones, legio
nieriai primena, kad reikia 
gręžtis į Dievą, tiktai Jis gali 
padėti išspręsti sunkias pasau
lio problemas ir užtikrinti tei
singą taiką. Legionieriai kvie
čia visus gausiai dalyvauti to
se mišiose.

ViinoSC. VttTS 
19MNriN-1HAT

— Tadas Vasaitis, sūnus 
Vasaičio, buv. Vilniaus umvęĮ// 
siteto miškų mokslų fakuita- 
to dekano sūnus, kurį laikoj 
dirbęs Kongreso bibliotekoj^ 
išvyko į Australiją pagilinti pa
gilinti pasaulinės literatūraįg 
Spalio pabaigoje anglų lažv«;> 
Port Wyndham iš New Yorkb. 
pro karantinuojamą Kubą, per:/ 
Panamą ir Pacifiką išplaukė 
Sydnėjų. Aplankęs gimines 
pažįstamus Sydnėjuje ir Met 
boume, ilgesniam laikui apo* ' 
stos Adelaidėje pas savo dėd$k/ 
Jurgį Vasiliauską. , . ajĮK

HER86RT-VCUR CUBET B\ 
•URSTffiG AT THE SEAMS- 

ON EARTH ARS 
S—MDUSAMN&AU- ( . VTHe5eou>cuxHe5

Studentų Ateitininkų Sąjįm- 
ga, norinti išugdyti naujas 
les studentų ateitininkų veikė
jų ir vadovų,ruošia ideologi- /į 
nius kursus Kalėdų atostogų 
metu. Kursai yra pritaikyti jau- < 
niem studentam, kurie yra pa- 
rodę pajėgumą ir norą dirbti 
ateitininkiškoje veikloje. Ided- 
loginiai kursai paruošia jauną , 
studentą konkrečiai įsijungti.

Vaitkienė ir E. Urmonienė. Su
sibūrime dalyvavo iš Putnam 
atvykę Motina M. Augusta ir 
seselė M. Paula. Visos susibū
rimo dalyvės O. Savickienės 
buvo skaniai pavaišintos. N. P.

nijos Pazneikų namuose (604 
Warwick Road). Visos sodalie- 
tės raginamos gausiai dalyvau
ti. Bus progos laimėti gražių 
premijų.

Vienos dienos rekolekcijos 
sodalietėm bus gruodžio 2. Pra
dedama mišiomis 8:30 vai. vak. 
šv. Alfonso bažnyčioje. Mišių 
metu bus bendra komunija, po 

(nukelta į 6 psl.)

Juodo veido mergaitė
Clevelando studentai mums 

parodė savo gamybos operetę 
apie dipuką ateitininką, atvy
kusį Amerikon. Komiškumo dė- 
liai, operetėm Įvestas negras 
ateitininkas, išmokęs lietuviškai 
kalbėti. Asociacijos būdu, prisi
miniau Vinco Kudirkos vardo 
mokyklą Sao Paulo mieste, Bra
zilijoje, kur, man bedėsiant lie
tuvių kalbą, įėjo klasėn dvy
likametė negrė ir pareiškė no
rinti mokytis lietuvių kalbos. 
“Kas tavo tėvas?”, paklausiau. 
“Lituano”, atsakė. “O motina?” 
“Brasileira”. Priėmiau. Mergai
tė buvo visiškai juodo veido,

uato, lapkričio mėn. nnmd 
paskirtas Maironiui pamiųį 
Be to, yra kitų straipsnių 
ateitininkų veiklos apžvalj 
Numeris gausiai iliustruot 
Redakcija ir admiiistraei 
5725 Artesian Avė., Chica 
29, III. 4

bi mokinė.. Norėjau ją paro
dyti scenoje, kaipo lietuvaitę, 
detiamnojmčtą patriotišką ei
lėraštį, bet deja ... Jos mama 
pabėgo į* gimtąsias džiungles, 
pasigrobusi mano mokinę. Varg 
šas jos tėvas, atkaktus deiman
tų ieškotojas, gal teradęs tą 
vienintelį brangų “juodą dei
mantą”, išvyko į Mato Grosso 
miškus susigrąžinti antrą kartą 
pabėgusios šeimos. Bet šį kar
tą jis jos nebesurado ...

Pražilę jaunuoliai ...
Gyvenimas stovykloje virė, 

kunkuliavo, nors ir staiga pa
pūtė žvarbus rudens vėjas, 
bandydamas atšaldyti įsisiūba
vusį jaunųjų entuziazmą. Liūd
na buvo jiems skirtis su drau
gais, draugėmis, su praeinan
čia vasara. Jie stoviniavo prie 
savo automobilių, nesiruošdami 
sėstis.

džiugau čia pamačiusi sendrau
gius ir sendrauges, su kuriais 
teko bendrauti Marijampolėje. 
Kai kurių sendraugių vaikai, 
jauni sendraugiai, perėmė iš sa
vo tėvų visuomeniškos veiklos 
vairą. Tačiau vienas sendrau
gis man tarė: “Kad ir mes pra- 
žūom, bet juk mes tie patys”. 
Tikrai, guodžiantieji žodžiai. 
Duok, Dieve, jam sveikatos!

Kaip aukštai dangus
Žvilgterėjau paskutinį kartą, 

į Spyglį, primenantį man Švent
ežerio ežerą su jo spalvingas 
saulėleidžiais. Augmenija čia 
kiek skirtinga, bet lietuviškoji 
trispalvė stiebe ir jaunų balsų 
garsai tą skirtumą nustelbė. 
Toks pat čia dangus, kaip Lie
tuvoje. “Aukštai dangus, švie
sios žvaigždės” ... kaip dainoj. 
Kai- vykau Amerikon, Kolumbi
jos lietuviai man liepė įsižiūrė
ti į Šiaurės Amerikos dangų, 
kaip jis aukštai, palyginus su 
Kolumbijos dangumi. Ir, iš tik
ro, čia dangus labai aukštai, 
o Kolumbijoje daug žemiau, nes 
Bogotos ir Medelyno miestai į- 
kurti ant aukštų kalnų, arti de
besų. Bet ar Kolumbija arčiau 
dangaus — didelis klausimas. 
Tačiau tenka grįžti į pietus, 
paliekant žavingą Dainavą, at
sisveikinant su Šiaurės Ameri
ka, kurioje tiek daug teko pa
tirti dvasinės šilumos bei vai
šingumo.

Paskutinį šios vasaros atodū- tik bruožai kiek lietuviško pa- 
sį atgaivino studentai ataitinin- veidejimo sušvelninti. Akys ma- 
kai, triukšmingai įdardėję savo lomos, inteligentiškos. Buvo ga- 
automobiliais stovyklos kieman, 
sugriaudami pertvarą, užgrobda 
nū visą Dainavos teritoriją Ne
žinau, kas darėsi vyrų bendra
butyje, bet merginų pastate 
spontaniškai atsidarė madų bei 
gražte salionas, vokęs ligi sto
vyklos pabaigos. Mano laikais 
ateitininkėm turėjo pasitenkinti 
viena ritute ir teturėjo vieną 
porą batelių. O čia rūbų iška
binta, kaip Chicagos Marškai 
Fielde ir net teko pamatyti 
naujus batelius šiukšlių dėžėje. 
Kadaise ateitininkės galvelę iš
džiovindavo vasaros vėjelis, o 
čion ji atsivežė paskutinį ma
dos “kniauktelėjimą” — elekt
rinį džiovintuvą — plastikinį 
šalmą. Tai tau ir Amerika, tai 
tau atominis amžius! Bijojau 
pamatyti tuščiadvasį jaunimą. 
Labai, labai nenorėjau juo nu
sivilti ...

Kaip anais gerais laikais
Na, bet dėkui Dievui, jo dva

sia beveik nesiskiria nuo anų 
laikų ateitininkįško jaunimo^ 
Nustebau, išgirdusi juos besi
kalbančius taisyklinga lietuvių 
kalba ir dainuojančius, ne tik 
linksmas, gyvas dainas, bet ir 
liūdnas, melodingas senoviškas 
mūsų dainas. Ir mane sužavėjo 
jų draugiški tarpusavio santy
kiai. Kaip ir Lietuvoje kadaise, 
taip ir čia, ateitininkai mokėjo 
ne tik linksmintis, bet ir jie 
mielai klausėsi paskaitų ir pa
tys aktyviai dalyvavo diskusi
jose. Įvairiais klausimais susi
darė medžių pavėsyje diskusi
niai būreliai, man primenantieji 
veikusias anais gerais laikais 
Marijampolėje, prie ateit, orga
nizacijos, Įvairias sekcijas, ku
riose ir man teko dalyvauti. Ir 
čia, Dainavoje, turėjau didelį 
norą dalyvauti literatūriniame 
būrelyje, bet, deja, neteko. Stu
dentai suruošė muzikinius ir li
teratūrinius' vakarus, Origina
liai interpretuodami mūsų poe
tų kūrybą ir patys pasirodyda- 
mi su nauju žodžiu.

studentai ateitininkai, rink 
mi kursams aukas; priimi 
juos ir Įteikite savo auką.
jūsų aukų bus sunku, gal 1 
neįmanoma kursus suruošti, 
be kursų nebus nei stude 
veikėjų, nei Studentų Ate 
ninku Sąjungos.

SAS CENTRO VALDYSI

Paaiškinimas Lietuvių Enciklopedijos XV tomo reikalu
LE leidėją J. Kapočių ir ma

ne, Lietuvos tomo redaktorių, 
vienas kitas pasiteirauja, kada 
tas tomas išeisiąs. Pagrindinė 
priežastis, kad jo išleidimas
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EGUITABLE BLOG? 
MAINTENANCE CORP. . 

16 W. 40th Street 
NEW YROK CITY 

Wl 7-1510
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PARK AVENUE FLORiST

BIG WII_TS SMALL’S PARADISE
Seventh Ava. and 1351 h St, 

NEW YORK CITY 
AM 6-8630

MM

Gimė jis 1912 lapkričio 18 
| Juodkaimio km., Josvainių vi., 
Į Kėdainių aps. Gimnaziją baigė 
1^1932 Kėdainiuose. Dvejus me- 
L tus studijavo teisę Vytauto Di- 

E J dKojo universitete Kaune, o 
j> vėliau mokytojavo pradžios mo- 
££ kykloje Žemaitijoje. Po kiek 

laiko toliau studijavo Vilniaus 
£ universitete, o iš Lietuvos pa- 

O sitraukęs — Frankfurte ir 
Hamburge, čia, Pabaltijo uni
versitete, 1945 įgijo teisės 
mokslų diplomą.

Stasio Dziko studijos nebu
vo vientisos. Jas vis pertrauk
davo tai darbas, tai audringi 
karo metai. Bet ištvermė padė
jo studijas baigti, kad ir su 
pertraukomis ir net keliuose 
universitetuose.

. Į Jungtines Amerikos Vals
tybes su šeima atvyko 1949 
kovo 12. Apsigyveno Elizabe- 
the, N. J. Naujas kraštas, nau
ja aplinka, sunkus fabriko 
darbas slėgė visu sunkumu. 
Bet Stasys Dzikas ir tose są
lygose neliko tik sau žmogu
mi. Jis tuoj įsijungė į visuo
meninį ir lituanistinį darbą. 
Vadovavo Ještadierynei mo
kyklai, dalyvavo ateitininkų or
ganizacijoje. lietuvių tremtinių 
ratelyje, buvo Balfo gyriaus 
ir Petro - Povilo draugijos val-

darbą. Lietuvių Bendruomeaė, 
Ateitininkų Sendraugių Sąjun
ga, Krikščionių Demokratų Są
junga, Katalikų Federacija, A- 
merikos Lietuvių Taryba yra jo praktiškai dirbančiu ir vado- 
darbo sritys, kuriose labai ak- vaujao&ų — yra; jau savęs iš* 
tyviai reiškiasi. Dvejus metus sižadėjimp ir pasiaukojimo švie- 
pirmininkavo ateitininkam sen
draugiam, dvi kadencijas dirbo 
LKD Sąjungos centro komite
te, kelerius metus išbuvo AL 
R Katalikų Federacijos New 
Yorko apskrities valdyboje, 
jau daug metų yra Amerikos Visi visuomenininkai tą šaltą 
Lietuvių Tarybos ir valdybos realybę gerai pažįsta, bet vis- 
nariu, dvi kadencijas dirbo Bal- 
fo Centro revizijos komisijoje, 
o paskutiniame Balto seime bu
vo išrinktas direktorių tarybos 
nariu. Kelerius metus redaga
vo “Tėvynės Sargo” žurnalą. 
Yra taip pat Amerikos lietu
vių Bendruomenės Tarybos na
rys.

Kaip matome, Stasiui Dzikui 
rūpi ne kuri viena, bet visos 
lietuvių gyvenimo sritys. Jis 
dalyvauja ir dirba visur tokiu 
pat stropumu ir tokiu pat pa
siaukojimu. Būti daugelio or
ganizacijų nariu nėra sunku,

sus . pavyzdys. Visuomenininko 
darbas atitraukia nuo šeimos, 
nuo knygos, nuo plunksnos, 
nuo būtino poilsio. Be to, pati 
visuomenė dažnai yra pasyvi 
ir nerangi dirbantiems padėti.

tiek dirba. Yra jėgų, kurios į- 
kvepia: tėvynės meilė, paverg
tos tautos kančios, Lietuvos 
laisvė. Jos kūrena veiklos ir 
aukos aukurą.

Stasį Dziką, vieną iš to au
kuro Įkvėptų darbuotojų, su
laukusį 50 metų amžiaus, nuo
širdžiausiai sveikiname. Tai ne 
senatvės sukaktis, o pilno su
brendimo amžius, ypač visuo
meniniame darbe. Linkime 
daug geros sveikatos, ištvermės 
ir sėkmės. Prašome Aukščiau
siojo palaimos ateities gyveni
mui ir darbams.

STEAK ROW RESTAURANT

NETO YORK CITY 
MU 2-9769

Your Geniai Hoats Mr. Umane 
and Mr. Libertore

TRIO MOTORS
358 Grand Concourse 

Bronx, N. Y. 
LU 5-3035

V. SANTINI, INC.

2314 Jerome Avė. 
Bronx, N. Y. 

CY 5-1800

STUDENT PRINCE Restaurant
207 E. 86th Street 
NEW YORK CITY 

Near 3rd Avė. 
Call AT 9-8230 Ask for Betty

JOHN F. SULLIVAN AND CO. 
Distributors of Borden’s Milk 

and Dainy Products 
— Manhattan only — 

150 and Exterior Street 
New York 51, N. Y. 

MO. 5-4545

Baltimores žinios DISPLAY

• ; : • ■ - -
PIX APPLIANCES, INC.

128 Nilkins Avė.
Brome, N. V.

Kl 2-9000

PILGRIM LAUNDRY

BROOKLYN, N. Y.
SO 8-4567

ORLANDO SIMONETTI

Real Estate and Insurance 
5009 Broadway 

NEW YORK CITY 
LO 9-4024

DINGMAN'S DELICATESSEN
7129 FL Hamilton Parkvvay 

BROOKLYN. N. Y. 
SH 5-2712

FORTY’S MEAT MARKET
4408 - 18th Avė.

BROOKLYN, N. Y. 
Choise Prirne Meats and Fresh 
Killed Poultry for free Delivery 

GE 8-5593

ROSE MARIE GIFT SHOP
519 Second Avė. 

NEW YORK CITY 
LE 2-9550

MM**

SCOOPS RĘST.

LAWRENCE Įk ROMBE INC. 
191-02 Linden Blvd.

LA 8-3297

UNITEU CONSTRUCTION 
ANO WEATHERPROOFiNG 

305 W- 53rd St. 
NETO YORK CITY 

C« 6-3196

»iUĮt»»Ri»iuamaiwmi

TOY WAN RESTAURANT
194 Ganai Street 

NEW YORK CITY 
CO 7-2221

IMMIraiBaĮlMIlMkMMrMreBMaĮitc

VERA RĘST. AND PIZZERIA
94 Gramatan Avė.

MT. VERNON, N. Y.
MO 7-9385

MtMMtMtMMMSttSIMIMMkal*

vilnones medžiagos jūsų artimiesiems
IMPORTUOTOS IR VIETINES

Vilnonė* medtlegoe kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
tilkinės, mastytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros Ir 
talikai —» Goriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus I Europa. Pamėginkite užeiti o»s 
mus ir būsite patenkinti.

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

Tel. AL 4-8319

EUROPEAN ART “ALLERY 
64-15 Fresh Pond Rd.. block from 
Oasis Theater. EV 1-2365, J. Barczy, 
Imported original Oil Paintings — 
Retail - VvTiolesale bv fanious art- 
ists. Ideal gift for Christmas — A 
Portrait from your photograph by 
a talented artist. La y away Plan, 
12 month terms.

EMILE AND BENNO
18 E. 53rd Street 

NEW YORK CITY
PL 5-3443

•«9ita#MBa#MW!!aeit«SMta?ir««kMve

210 E. 43rd SU 
NEW YORK CITY, N. Y.

MU 2-0483

APSmPA pwpb p* pa «***"*>

MIKE’S LUNCHEONETTE

S & G MEAT MARKEI
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

Lietuvių patogumui atidarė antrą kratuvę: 
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y. • VI 9-5077 

buvusi 
J MIRONO MAISTO KRAUTUVU

340 Grand Street. Brooklyn 11. N. Y. - Tel. Stagg 2-4329 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS Ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

(atkelta iš 5 psl.) 
mišių — pusryčiai mokykloje. 
Pusryčių metu bus dvasios va
do kalba apie sodaliečių vaid
menį gyvenime. Rekolekcijos 
bus užbaigtos šv. valanda baž
nyčioje.

Liudvika Pakalniškienė, se
nos kartos lietuvė, ilgai gyve
nusi Baltimorėje, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė šv. Agnie-

» Pamatęs, kad universiteto di- tės ligoninėje lapkričio 8. Ve- 
! plomas ir Europos teisininko lionė užaugino gražią šeimą, 
Į profesija platesnių durų šiame dalyvavo įvairiuose parapijos 
» krašte į profesinį darbą neati- parengimuose. Penki kunigai 
i daro, stojo į specialius kursus aukojo gedulingas mišias lap- 
Į braižybos mokytis, o kartu ak- kričio 12 šv. Alfonso bažny

čioje. Palaidota Holy Redee- 
mer kapinėse. Liko nuliūdę 
dukros Salome ir Amelija, sū
nūs — Juozas, Antanas, Sta
sys. Kazys, Vladas ir eilė anū
kų. Velionė gyveno gražų pa
vyzdingą, katalikišką gyvenimą. 
Lai jos siela ilsisi ramybėje.

Jonas Obelinis

Give for Xmas hand made Leather 
Belts to measure for Ladies and 
Gentlemen, all widths from $2fi0 
to 37.50. — Also hand made small 
leather Change Purses $2.00. Order 
now—ready in time for Xmas. Mail 
o'.-ders or by phone John J. Cahill, 
Sr.. 44-63 23rd St.. Long Island City

COMFORT AND PLEASURE

SONIN’S
for baby

KARK LORENZEN 
Home-made Salads— Roast 
Stuffed Chickens — Ready 

evėry weėk-end 
Call IN 3-0323 

For all your orders 
4323 AVĖ. D

1000 Jerusalem Avė.
No. Merrick, 1— ».

SU 5-9810

Restaurant and CLam Bar 
Established Since 1935 

Free Parking — Private Rooms 
For Special Group Luncheons 

1973-5 Flatbush Avė.

INSURANCE - REAL ĖST ATE

JOHN ORMAN AGENCY

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

Geriausia kalėdinė dovana 
yra knyga 

Tokios knygos yra: 
Vyt. Augustino 

Lietuvos vaizdų albumas
LIETUVA 

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba 
apie Lietuvą visiems suprantama 
kalba, todėl jis tinka visiems, 
kas kokia kalba bekalbėtų. Al
bumas Lietuva yra geriausia ka
lėdinė dovana visiems. Kaina — 
5.00 dol.

Knn. St. Ylos — 
ATEITININKŲ VADOVAS $4.00 

Prof. Juozo Ereto - -
STASYS ŠALKAUSKIS $4.00

Igno M a lėno - -
ELEMENTORIUS t ....... $2.50

Prof. St. Šalkauskio —-
ATEITININKŲ

IDEOLOGIJA S3.00 
Kalėdiniams sveikinimams 
(20 atvirukų su vokais* $100 

Visus šiuos leidinius galima 
gauti užsakymus siunčiant šiuo 
adresu:
ATEITININKŲ FEDERACIJA 

916 Willoughbv Avė., . 
Brooklyn 21. N. Y.

P S Čekius ar money orderius 
'šrašyti: Ateitininkų Federacija

PINIGAI Į USSR 
PILNAI GARANTUOTA

Prašyk platesnių informacijų

GRAMERCY SHIPPING CO.
INC.
744 Broad Street
Newark, New Jersey 

Laicniuota ir pilnai oondyta.

GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI ’ 
VISUS KRAŠTUS
Pilnai garantuota. Prašyki
te sąrašų ir kainoraščių

GRAMERCY SHIPPING CO.
11S Kast 28th Street

N. Y. C. 16. N. Y. MU 9-0598

Cm Jūs rasite didėlį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiom^ kainomis. Čia galite vi
sokeriopai apsidrausti: čia valstybinių mokesčių - taksų 
blankai užpildomi

ALRKRT F. PETERS - PrtraBrtum

Custom Design - Childrens furni- 
ture. Distinctivė quality Carriages 
and Strollers. Large Toys and Bi- 
cycles. Sleep Shop for the Young 
and Adults

SONIN’S
One of New York’s oldest and larg- 
est Stores of its kind. 1422 Jerome 
Avė. (bet. 170-1711. Phone: CY 3- 
5353 - 5334 — JErome 6-9786

Large Selection of Shoes for Men 
and Women imported from France 
and Italy. Latest styles at prices 
more reasonabie than in America. 
One trial will convince you.

FINE IMPORTED SHOES
782 Lexington Avė. (60-61 Sts.) 

TE 2-8182

Finest Custom Picture Framing — 
Many fine paintings for Xmas. We 
are sacrificing our entire stock of 
original paintings at Bėlow-Co«t 
Prices. Come early for choice se- 
lection. GILBERT’S ART CENTRE 
3509 Johnson Avė., Brome iRI -r'-- 
dale) at 235th Street. — Kl 9-3800

J & F PAINTING and GENERAL 
CONTRACTORS. Heating and Air 
Conditioning. All Work Guaranteed 
— For Fast Reliable Service call 
FA 4-7969 — Ask for Mr. J. R. 
Special consideration to Religious 
Groups...................... Call FA 4-7968

BRAND PAINTERS
Wall Panerin®- - Pp«”ting In^ide & 
Out. Reason&bie Rates — Ali our

''MernMon to Reiigipus Groups. Call 
516 PY 6-8680, ask for Mr. Brand.

RAY'S ITALIAN BAKE SHOP 
Italų - europietiška amerikonų mė-

tortai ir sausainiai — Šventėm, ves
tuvėm ir įvairiems pokyliams. Pa
mėginkite ir jaukinsite’. 304 — 5th 
Avenue i 2nd St.. Brooklyn, N. Y., 
ST 8-9179. Atidaryta nuo 5:30 - 10.

YUcon 8-8310 
atidaryta tM vidurnakčio 

Continental Mfcatessea
Georųa Koppinf 

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gnmintoa antotoa 

švMtta rūkyta tuvi* 

1655 Second Avenue 
r kampas 86th Street! 
N«w Vark 2$ N. V.

LUIGINO'S Italian ResL
Finest Italian Cuisine 

2086 Coney Island Avė.

Mexican Restaurant 
146 W. 46th SL 

NEW YORK CITY 
PL 7-1325

DE 9-9412

M AND M OLDSMOBILE

139-11 Queens Blvd.
JAMAICA. LONG ISLAND 

OL 7-4200
Sweetest Deals — Finest Service

stuaMMMMrteaMMa****

SPANO FUEL CO. INC.
YO 3-9612 

350 Riverdale Avė. 
YONKERS, N. Y.

AMERICA MARBLE WORKS 
• 719 E. T1tti Street 
NEW YORK CITY 

Call CA 8-1110
Specialists on Marble and Granite

8ICILIAN ASPHALT PAVING Co.
130 William Street 
NETO YORK CITY 

CO 7-0930

HENRY J. GIORGI INC.
298 N. 7th Street 

BROOKLYN. N. Y. 
EV 7-7257

EDWARD A. GRUE8EL, INC.

57-08 68th Lane 
MASPETH, L. I.
Call NE 8-0160 

Ask for Mr. Gruebel

caaanMMNMMtdMMBaiMBd*

GARGIULO’S RESTAURANT
2915 W. 15til SL 

BROOKLYN. N. Y. 
ES 2-9456

ROSE KATZ JEWELER INC.
27 South Park Avė.

OR 8-5050

aeMSĮB M M atų smmaai PA IRI

THATCHER Construction Co.

18 E. 41st St 
NEW YORK CITY

MU 6-6400

OTTO’S SUPERIOR FOODS
1324 Jerome Avė.

Bronx, N. Y.
JE 6-9513

FLEETWOOD D ECO RATO R S

59 PonoFieM Road W, 
Bronxville. N. Y. 

DE 7-2616

COCHRANE SCHOOL OF 
NUR8ING

SL John’s Riverside Hospital 
65 Aehbueton Avė. 
YONKERS, N. Y. 

GR 6-2600

TOM’8 RESTAURANT

3599 E. Tremont Avė.
Bronx, N. Y.
TA 2-8143

HARRAN TRANSPORTATION Ine
1417 Jeruaalem Avė. 

EAST MEADOVV. L. I.

IV 9-4200

JURGIS J. JOKŪBAITIS.
Manager

Didelis pasirinkimas
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

PRANAS BRUCAS. savininkas

Salėje gali tilpti 100 dalyviu į
<eeo>Mweeu«eeeoe«e^

Viešbutis NIDA, prie Atlanto, atdaras visus metus

Svarūs kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. Prie 
viešbučio veikia restoranas ir baras. — Patogus susisie
kimas traukiniu ir autobusais.

P. ir C. MAČIULIAI, savininkai



. 'į*-'- -

HAVEN REALTY

Tai VI 7407

EMILIO ROBLES INSURANCE

VYTAUTAS BELECKAS

SAM'S TAXl SERVICEALGIRDUI,

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTIONInžinieriui KĘSTUČIUI JESAIČIUI

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

Resid. Illinois 8-7118

Kalėdiniai siuntiniai

(Z. JURAS)

Sav. V. ZELENlS

■BBB

Marter s 
Printing

Instaltaikm. Ge- 
io-Heėfing. U- 
i Avė. (bet Qn- 
ea Avė.), Rldge-

TeL VA 1-9235

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

ASMENIŠKŲ PATARNAVIMU

RŪGS, AN-

Attention Bali Room Studento. We 
offer 10 private lessons for only 
$39. Also Baflet by expert dancing 
instructors. Our new method and 
individual instruction gives you the 
results you espect in a shorter time. 
Fordham Mušte A Dance, Ine. 327 
E. Fordham Rd, Bronx; C Y 8-0907

Žukai ir Piečiausiai

• JOSEPH TORRES
23 years of experience. Modem and 
Antkjue Repairing - Restoring. Fur
nitūra remodeled, French Polishlng, 
Waxing, Tables, AieohoL Heat and 
Waterprodfed. Antiąues Bought A 
SoM.
848 Scaraddle Avė., Scarsdale, N.Y.

BELNORD RESIDENCE HOTEL 
207-209 W. 87 th SL (East of Broad- 
way) JUST OPENED. Newly re
modeled and newly furnished Sing- 
les & Doubles, latest style kitchen- 
ettes, svvitchboard. — TR 3-5222.

HARMONY Mttsical Instrument Co. 
Parkchester. Largest selection of 
Records; Musical Instruments sold, 
also Rented and Repaired. Ūse our 
Lay-away-plan for Xmas. Open till 
9 p.m. — 1625 Unionport Road, 
Bronx, _ TeA SY 2-4070

Pro Shop, Privalę Bowling instrnc- 
ttorts availabte. Balis measured and 
driled on premisa*. CaU WH 9-7123 
for infonnatfon. 399 Knollwood Rd. 
White Platai N. Y.

421 Haclney Rd., London E. 2, England — Tek SH 0-8734

inž. JUOZUI KĘSTUČIUI JESAIČIUI

MEDICAL ART HEARING AIO 
Co. We sėli Hearing Aidš. Special 
Eye glass Hearing Aid at the ter- 
fifte price ot $149.50. Compare! — 
Money back guarantee for thitty 
days. Special consideration to reli
gious groups. CaU TR 8-3737, ask 
for Mr. ZUCKERMAN.

UMOUSINES FOR ALL 
OCCASIONS

16 RichmondAve_, Port Richmond 
Staten Island 
Tel. GI 2-000

GAP GENERAL CONTRACTING 
CORP.

SALCO MACHINE C0-, INC. 
FOR MOVING, RIGGING, 

DISMANTLING A ERECTING 
Call BE 5-3355 

Ask for Sal PugHa 
LITHOGRAPHIC MACHINISTS 

Repairs and Service

TADDEO’S SKYTOP 
B o wl e r s

... > J. V. /PI PER & SOM. . . 
COMPLETE PLUMBING SERVICE 
AB Brodklyu: Industrlal, Commėr-

LrTHOG’frAPHErtS MACHINERY 
Ine.

208 North.Sth Street, Broklyn 11, 
N.Y. — Complete Machine Shop. 
Offset Press spedalists. Cylinder

žios — namų gamybos “Kielbassy”. 
1927 Washington Avė., Bronx 57, 
N. Y. TRemont 8-8193

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

VILLAGE EAST 
278-80 East 3rd Street 

2% also 3 .room studio ąpts. New. 
building, air conditionėd, incinera- 
tor, elevator, large elosets, near 
tranšportation. Open 1-6 p.m. TeL 
YU 2-6260 —: Movė Now Pay Later

Famed for the finest Italian Cuisine 
JA 3-3438

146-06 Hillside Avė, Jamaica, L. I. 
(near Sutphin Blvd.) CHA S. H. PEEPLES 

Detective Agency 
167-10 109th Avenue, Jamaica, LJ. 
Civil, Criminal and Domestic inves- 
tigations, armed guards; Licensed 
and Bonded by the State of New 
York. Skip Tracing. — Post Office 
Bok 44, Springfield Gdn&, LJ. (13)

Grand Operring — ‘‘ANew Face on 
Park Place”. Textiles, Vestments, 
Statuary, Bronse Wbric, Rtifgious 
articles, Habit mateliai and Veiling. 
Bpetdal Discounts on opeati|g of 
Store. JOHN LIONS CIE^ 30 Park 
PI, New York<7, N.Y. B A 7-3615. 
We sMp merchandlse all over the 
WorkiFreeofCbarge.

Geriausią, specialistą patarėją 
PLAUKU ŠUKUOSENOJE 

Jūs rasite pas Europoje paruoštą 
MICHAEL HAIRDRESSER 

11 E. 57 Street, New York City 
5th Floor (tarp 5 ir Madison Avė.) 

Tel.: PL 5-6655

CBAFTS
WORKSHOP. INC. : i 

Now Open for: — Made-to-Order 
Candles - Wood Finisiring - Gifts. 
Place your orders now — will be 
ready before Xmas. 22-77 Steimvay 
Street, Astoria, L.I. - 
CaU — YE 2-0728 — Day or Night

Less to Pay at K. & K. .
3865 lOth Avė., N. Y. C.

L0 9-7700
Dealer’s Choice — Rambler Classic 
Customs Radio, Heater, Automatic 
Power Steering & Reclining Seat*. 

’62 RAMBLER >1995
Tel. TĖ 9-1142

ALBERT MAIER, INC.
Kiaulienos krautuvė. Geriausia kiau- 
TRha’lr *Ria ruošos ‘preauktar urmu 
ir mažais kiekiais. Kasdien švie-

JOSEPH LIEBCAK FURNITURE, 
Ine. Furniture & Bedding. Complete 
furnishers of entire homes and oc- 
casional pieces. Special Discount 
with this. Ad :10% off on anything 
you buy. This is a Catholic Store 
1382 Ist Avė. (bet. 73 & 74th Sts.), 
New York City. — Call R H 4-3993.

For O*K Efectrical Work CaU 
HUGH O’KANE ELECTRIC CO.

13 Frankfort SL 
JT Y C

CaU WO 2-1050 or 1051
O. K ELECTRIC WORK FOR 
THE INDUSTRIAL TRADE

PECK A GOODIE lee and Roller 
Skates. Sales, sharpening, repairing 
“Anything to do with Skating— 
have it”. Complete stock of skating 
shoes and aceessories. 10% discount 
with this Ad. — 225 West 52nd St., 
New York City TeL: Cl 6-6t23

DONnr BUY DIAMONOS!! 
until you have seenus. 
DIAMOND CUTTERS 

Complete seleetions at savings 
40% & more. Come see them 
eut; no obligation. Call Fac- 
tory for appointment: 

JU 2-3549

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

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

For Better Wedding and 
Week-End Dancing 

TUXEDO BALLROOM
Offers the Finest

CaU Fred — RE4-7335 
210 E. 86th Street & 3rd Avė. 

New York-City

SABATINO *
Investigation & Secority Service 

Retired N. Y. C. Detective. Civil A 
Criminal Investigation, Uniformed 
Guards and Watchman. Bounded 
and Licensed by the State of N. Y. 
CaU H,l 5-3837 — 150-31 22nd Avė. 
Whtestone. L. I.

Auto A Trucks - Accident & Health 
- Fire - Life - Garage liability - 
Home owners. Serving aU B’klyn. 
Special consideration to aU religious 
groups. — For Fast Service caU 
OI 6-1210; — 379 Riverdale Avė.

MARCO BOWL-0-LANE8 RMg»- 
ivood's ftae " “
automntic

Kaip jau minėta, gynimas 
— tai mūsiškių stiprybė. §į 
kartą jau ir šoniniai saugai kai 
kada bandė padėti puolimui, 
kuriam trūko sužeisto Remėzos 
I. Čia geriausiai atrodė vete
ranas Mileris. Tuo tarpu deši
nioji puolimo pusė dar? sflp- 
noka.

4:0. Mū- 
sudėties: 
Remėza 
Daidkša;

Home Furafshiilg* Discount Co. ■— 
Open Sun., elosed FrL; Huge dSs- 
counts offered. “Why pay high re- 
taU prices” buy cfirect from manu- 
facturėrs. Distrfbutor — aU Name 
Brands <rf Furniture: Pertod, Mod- 
ern, Traditional. Cash/budget pay- 
ments. Bring this Ad. — 107 Avė. A 
Cbr. E. Tth SL, N. Y.C. OR 3-0063.

Naujai atidalytas 
GROŽIO SAUONA5 

"ROTA"

Rungtynės buvo vidutinio ly
gio, bet gyvos ir permainingos. 
Užtikrintai žaidęs mūsų gyni
mas atlaikė pirmo kėlinio prie
šininko persvarą aikštėje. Jan
kauskas neturėjo daug darbo. 
Ir šiose rungtynėse paliko šva
rius vartus.

Pirmame kėlinyje du Mile
rio šūviai su priešininko gyni- 
ky pagalba rodo vartuose atil
sį mūsų naudai (2:0). Antra
me kėlinyje Kulys išnaudojo 
11 m baudinį, o Budraitis pri
dėjo dar vieną kirtį ir pasek
mė 4:0.

LOJUIS HIRSH
Floor Covering Specialists — since 
1925. Armstrong, Kentile, Lee and 
Mohawk Caipets. For fast reliable 
Service call EV 7-5607. Free deli
very & expert installation. Special 
consideration to relig. groups. 672 
Grand Av. Ičor. Manhattan) B’klyn

HENRY FĖRRER CATERER8 
Ccmmimion Breėktuts 32410, Group 
Dinnen — Mon. to Yri. >3.50. Wed- 
dings Esrepttdnal florai deąo- 
ratlons A orcMds for Bridal party 
ffee; no
TR 5-9882 - HA 94334; 1 Orange 
SL, B’klyn, NY. — New Proprietor.

Sales (ESL lasiy B^ dtocoants 
nėu and usad- tectprdfcoA gtdįiug* 
trumpate -efec* w**įw*>*- mmą brapds 
Kay, Harmony, Gteetch. Martin, ete. 
705 Grand. SL BTrJyn, NJC 14th SL 
Subuay 2 btoeksi Grand SL A Met
ropolitan Ąre. busaas paša our door. 
Open daiiy 9 to 5 p.m. ST 2-3438

TYPEVVRITER BARGAINS Under- 
wood $20, other bargatas. For the 
finest of Typewriters at the most 
reasonable' prices call TR 5-3063. 
Special con^ideratjtm to all our re
ligious groups. Ask for Mr. PeaęL 
PEARL 476 Smiih Street

GOLDE N ;^AWN BROKERS, Ine. 
Peršcmal property Diamonds, Jewel- 
ry,‘ ŠuyervšS^' Furš, Ą Clothing — 
for ,‘sęęvifee call SO 81'
6736. Remęmber—'if you want the 
Best come Jo GOLDENS. 430 5th 
Avė.. (Bet. 8th;& 9th St), B’klyn.

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

ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, 3ą- 
lia J. AndriuSlo Įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio linija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo J5.00 ir Lt . x 
87-17 Jamaica Avė. • VI 9-6948.

Woodhaven 21, N. Y.

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilta,, baidų ir K Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Tax užpfidyiltaa. Mutual Funds — Pinigų invėsthcijds.

Kasdien nuo 9 iki 9 taL; Sekmadieniais popiet 1-5 vaL

For Hbving, Riggft<. Disma4tuhg 
and Erecting — caU j

LA CHARPCLLE BROS. IRC.
198 W. Homton St, Nepv, Yodk 14

Baltijos pirmenybė** New 
Yorke partija tarp pirmaujan
čių Staknio if Šukio baigėsi 
lygiomis. Po trijų ratų su 2% 
tašku veda Staknys, Šukys, Žir
nis, Znotinš ir Lacis. Laurinai
tis ir Adomaitis turi po 
t, Vasiliauskas ir Strotia po 
1 t Ketvirtame rate susitinka 
Žirnis — Šukys, Staknys — 
Znotinš, Adomaitis — Purma- 
lis, Vasiliauskas — Laurinatis, 
Pagasts — Strolia. Trojanas 
lieka laisvas.
__Grėater N. Y. Open turny
ras įvyks lapkričio 23, 24 ir 
25 dienomis, Park Sheraton Ho- 
tel, Manhattan. Registracija 
baigiasi ten pat 8 vai. vak. 
Pirmas ratas prasidės 8:30 v. 
v. penkt. Mūsiškių numato da
lyvauti Staknys, Laurinatis, 
Adomaitis ir Sakalas.

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

' ” IlL'^ElL
PLUMBING SUPPLtES, Ine.

Ušėd siriks,* Tadiators, boilers, tubs, 
gas rangės — everything and any- 
thing in the Plumbfng line instal
lation included. — CaU HY 8-0220. 
Special consideration for religious 
groups. 180* Blake Avė. B’klyn, NY

M ARI 0’8
Tracldng, „Movtag and Rigging 

Expert Maddnery. Mavera for the 
Prmttag Trades. Ottfce: 208-10 EU- 
žabeth Street,-Near York.12, N. Y.

CaUWO 64899 orRO 8-9439 
A^c for MARIO

SayvMte, UI. tėt ub M$n and >

Model: Sdeth off Btttrtfo 
450 feet Art uff JMneoe aK 
SayviUe. — PLACE A KRUtG 
BUILDER8, Ine.; TeL: 516 LT 
1775 - 1777.

WANTE«'~ 
USED FURKH1 
TięuEs, Hotn 
BEDD1NG, Evetythiųg and Any
thing in tfte FDRNTTURE fine.

We pfck m 2-7687

G U N S
Xmas Specials — 3000 Guns, an- 
tique and modem. Also aceessories; 
Binoculars, Archery. Open Thurs. 
and Fri. 9 a.m. to 9 p.m.

ED AGRAMONTE, INC.
41 Riverdale Avė., Yonkers, N. Y. 

Tel. YOnkers 5-3600

CrttJAfcSgą 
24 HRS.' 3RRVKS 

44 Smith Stiatt. ^raoklyn. N. Y.

wick HS aiiStėje). Priešininku 
yra Wk&e P!ata3 komanda, su 
kuria pereitą sezoną sižasta 
lygiomis 1:1 ir laimėta 2:L 
LAK komanda, pasiryžusi pir
menybių lentelėje užimti pir
maujančią vietą, turi šias rung
tynes laimėti. Pirmosios koman
dos pradeda 2:30 vai. Pb per
eito sekmadienio laimėjimą dė
mesio verta ir rezervinė, kuri 
ten pat žaidžia 12:45. šeštadie- 
ią ėridžia prieš DSC Brooklyn 
pirmenybių rungtynes mažu
čiai 2 vaL ir jaunučiai 3 vai.
LAK:W«st N*w York 4.-0 (2:0)

Ir vėl Lietuvių Atletų Klu
bo futbolo pirmoji komanda 
laimėjo du pirmenybių taškus, 
įveikdama West NY 
siškiai žaidė tokios 
Jankauskas; Vainius, 
H; Margaitis, Kulys, 
Frangas, Budraitis, Stucky, Mi
leris, Kerekes (Brennan).

W0fERNER * iVELSON, INC. 
FOR MOVING AND RIGGING 

FOR DISKANTUNG 
AND ERECTING

Kelly Prera Service A MacMnirtt 
mCtattlSt, NT.G 

W A 5-1930 )_

bent šiuo metu yra verti. Po 
ilgesnio laiko lietuviams žiū
rovams nebaisu ateiti aikštėn 
rungtynių pažiūrėti, nes LAK 
komanda šį sezoną netikėtai 
stipriai atrodo. Už tat ir pa
čių žiūrovų pagausėjo.

Priešžaismyje rezervinė, į>a- 
šeštadienio vakare medaliais sigavusi nepilnos sudėties West 

apdovanoti mūsų futbolininkai New Yorką, supleškino jį net 
parodė, kad to atžymėjimo 7:3 (5:2). Atletas-

BANGA TELEVISIONj
•ROOKLYN B H. V-l

• Pasiunčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siu
vamas nmšinas, maištą, ir visa kita, kas yra leidžiama.

• Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.

Pakvitavimą su šimtinio gavėjo parašu, pristatome 
kiekvienam siuntėjui.

PASINAUDOKITE GERIAUSIU

pramogoms. Be to, duodami 
polaidotiiviniai pietūs. Pir
mos rūšies lietuviškas mais
tas prieinamomis kainomis.

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

MOME MADE SAUSAGE 
Finest Pork, Veal and Beef 

Poultry Fresh Daily
U N 3-9007 ’

1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Ridgewood)



VflLLlAM J. DRAKE

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

14 Jamaica Avė.

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

salė-

WOODHAVEN,

Tel. Vlrginla 7-4499

1HEODORE W0UNNIM,

KARIŪNAS
nuo

Funeral Home

NEW BRITAI N, CONN.

Tel. BA 9-1181

MUZIKANTAS Merker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI
BROOKLYNE

NOTARY PUBLICInžinierius KĘSTUTIS JUOZAS JESAITIS

mBL organizuojama Amerikos 
krtaūką vyskupų, šiemet bus 
nuo lapkričio 18 9d 24 — Pa
dėkos dienos savaitėje. Perei
tais metais Cathotic Rriief Ser
vice j užjūrius išsiuntė: su
rinktų rūbų | 73 valstybes už 
dvidešimt milijonų dolerių. Pą- 
sinaiulojo daugiau kaip penki*- 
litą milijonų žmonių. Brookly- 
no vyskupas Bryan J. McEn- 
tegart, šiuo metu esąs Romoje, 
specialiu laišku kreipiasi j ti- 
kinčiuosius, prašydamas atlie
kamus rūbus, paaukoti nuo ka
ro mikentėjusiems bei ištrem
tiesiems. Rūbus prašoma su
nešti j parapijų klebonijai ar 
kitas klebonų nurodytas vietas. 
E surinktų rūbų Baltas taip 
pat gauna savo dalį ir siunčia 
lietuviams įvairiuose kraštuo-

staiga mirė lapkričio 13 Parsons Hospital Flushinge. 
Velionis pašarvotas Hallet & Hallet Funeral Home — 
Northern Blvd. ir 147th Street kampas, Flushinge.
Pamaldos įvyks Angelų Karalienės parapijos bažnyčioje 
Brooklyne lapkričio 16, penktadienį 11 vai. ryto. Po to 
velionis bus laidojamas Mount S t. Mary kapinėse 
Flushinge. r

208 E**t 88th Street 
(taip 2 Ir 3 Avė.) 
New York. N. Y.

T*L RE 4-4428

i Vedėjas: Hehnut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vaL popiet

Stasys Bichnevičius,

Briedinė filmą: 
"Filmreise durch Deutschland” 

Ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

Tėv.
O.F.M., 
maldas

pri-
an-

"MOKVKLOS DRAUGAI" Darbininko vakare lapkričio 11. Apačioje — publika, viršuje — sveikinami vaidintojai. Nuotr. V. Ma
telio. J

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Remkite LITU ANUS, 
lietuvių studentų informa
cini žurnalą apie Lietuvą 
anglų kalba.

LITUANUS 
910 WiUoughby Avenue,

Brooklyn 21, N. Y.

f Religiniam kongresui rengti 
komiteto posėdy (lapkr. 8) 
svarstyti bendradarbiavimo 
klausimai su katalikiškų orga
nizacijų atstovais ir su lietu
vių komitetu pasaulinei paro
dai. Nutartą bendromis jėgo
mis ruošti koncertą, informaci
nį leidinį ir programą. Parodos 
ruošiamos atskirai. Religinio 
kongreso komitetas religinio 
pobūdžio parodai vietos gavo 
Vatikano paviljone, o lietuvių 
komitetas pasaulinei parodai— 
New Jersey valstybės paviljo
ne. Be to, religinio kongreso 
informacija bei propaganda pa
vedama to komiteto sekretoria-

Hartfordo trupės pasirodymą
Brooklyne rengė “Darbinin
kas”.

Minėjimą atidarys pik. J. Šlepetys. Žodį sukakties proga 
tars dr. P. Vileišis • Meninėje dalyje dalyvauja Ope
retės choras, muz. M. Cibo vedamas, ir Tautinių šokių 
grupė, J. Matulaitienės vadovaujama • Pobūvio links
mojoje dalyje — gausus bufetas su užkandžių stalais • 
Šokiams groja Butrimo orkestras • įeinant aukojama 
2 dol., stud. 1.50 dol. Pelnas skiriamas Lietuvos nepri
klausomybės kovų invalidams Šelpti. • Minėjimą ruo
šia L.V.S. RAMOVĖS New Yorko skyrius, talkininkau
jant A. L. Legijono Dariaus ir Girėno Postui.

Ludwig Fulda, žydų drama
turgas, įlašąs vokiškai, savo 
veikalus taikė 19 amžiaus pa
baigos žiūrėtojui. Meno naujo
vių jis nesiekė ir aukštų dra
matinių tikslų neturėjo. Savo 
veikalus skyrė žiūrėtojui, sie
kiančiam pramogos, kad žiū
rėtojas pasijuoktų iš savęs pa
ties ir iš savo kaimynų, maty
damas scenoje vaikščiojančias 
savo ir jų silpnybes. Bet to
kios siplnybės, kaip vyrų buvi
mas po žmonos “padu”, kaip 
moterų linkimas pletkuoti, nie
kados nesensta. O juo labiau 
tokis vyrų ir žmonų santykis 
nėra svetimas Amerikos papro
čiam.

84-62 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Statlon)

PORTRETO, ARDOS, VAIKŲ 
įvairią progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jum* 
geromis sąlygomis padarys

FYT. MAŽELIS

TeL STagg 2-5043

Mfatthew P. Ballas

Moteris ieško darbo prie vai
kų ar ligonių. Teirautis po 5 
vai. vakare telefonu: EV 1- 
3178.

Tad Fuldos “Mokyklos drau
gai” rado palankaus atgarsio 
tarp Brooklyno lietuvių, kurių 
gausiai buvo susirinkę į5 šv. 
Tomo parapijos salę Woodha- 
vene lapkričio 11. Tiesą sakant, 
ne tik E Brooklyno — buvo 
ir iš “užsienio” — iš New Jer-

Woodhaven 21, N.Y.

TeL: HIckory 1-5220

Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
44 metų sukakties minėjimas

Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

savininkas 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balzamuotojas
74 PROVIOENCE ST. 

WORCESTER, M A SS.
PL 4-6757 PL 4-1185

Reiškiu nuoširdžią padėką 
Hartfordo vaidintojų grupei, re
žisieriui Vitaliui Žukauskui, de- 
koratorei Marijai Žukauskienei, 
radijo vedėjui J. Stukui, bilie
tų platintojam — M. Šalins- 
kienei, E. Venienei, Ginkams, 
P. Plaktonienei, J. Obielienei, 
vaišių rengėjom — Marytei Ša- 
linskienei, H. V. Kulber, Mag. 
Kižienei, E. Rupeikienei, V. Za- 
blockienei, Ph. Gustaitienei, J. 
Gomez, Paukščiam, Adomėnai- 
tei; Šalinskienei — už gėlių 
puokštę; scenai apstatyti bai
dus davusiem — Andriušiam 
ir Kleegman Fumiture Store 
(Jamaica Avė., tarp 88 ir 89 
St., Woodhavene); mergaitėms, 
kurios nurodinėjo vietas ir vi
siems atsilankiusiems ir pare
ngusiems mūsų spaudos darbą.

T. Petras Baniūnas, O.FJA, 

Darbininko administratorius

Moksleivių ateitininkų Mari
jos Pečkauskaftės tėvų komi
tetas kviečia moksleivių atei
tininkų tėvus į susirikimą— 
pasitarimą. Bus renkamas nau
jas tėvų komitetas, pranešimai 
ir k. Susirinkimas įvyks lap
kričio 18, sekmadienį, tuoj po 
11 vai. mišių Apreiškimo pa
rapijos mokykloje. Prašome vi
sų moksL at-kų tėvų susirin
kime dalyvauti.

Antanas Storius, Lietuvių 
Dienų leidėjas, iš Los Angeles, 
Calif., pereitą savaitgalį daly
vavo Vliko posėdžiuose New 
Yorke. Ta proga aplankė Dar
bininko redakciją ir pasidalino 
įspūdžiais apie Kalifornijos lie
tuvių gyvenimą ir rinkimus.

Moterų Vienybės susirinki
mas šaukiamas lapkričio 20, an
tradienį, 8 v. v. Arūnų namuo
se, 86-04 94th St., Woodhaven, 
N. Y. Dr. Ona Labanauskaitė, 
Balfo vajaus New Yorke pir
mininkė, kalbės apie vajaus 
reikalus. r

Aleksandra Vitkauskaitė • 
Merker su savo penkiais alie
jiniais darbais dalyvauja High- 
gate galerijoj ruošiamoj paro
doj, kuri atidaryta lapkričio 13 
ir tęsis iki gruodžio 1, 260 
Bellevue Avė., Upper Mont- 
clair, N. J. Parodą organizuo
ja Modem Artists Guild. A. 
Vitkauskaitė - Merker yra šios 
grupės vicepirmininkė. Parodo
je dalyvauja dar: Cohen, Gla- 
zer, Goldman, Lane, Maneli, 
Passaggio, Rosen, Silvan, 
Sznajderman, Weinik, Wilson, 
Zack, Lecomte. Lapkričio 
sekmadieni, 3 vai. popiet 
galerijos patalpose svečių 
ėmimas. Paroda atidaryta 
tradieniais ir šeštadieniais 
1 iki 4:30 vai. popiet, trečia
dieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais nuo 7:30 iki 
8:30 v. vakare, o taip pat ir 
pagal susitarimą.

Ekonomistas Juozas Audė
nas paaiškina ir tarpininkauja 
investavimams į Mutual Funds 
ir nekilnojamųjų turtų (Real 
Estate) kompaniją, kuri moka 
8,4 proc. dividendo. 252 Cle- 
veland St., Brooklyn 8, N. Y., 
Tel. TA 7-9518.

Išnuomojamas vienas didelis 
gražus kambarys su baldais 
antrame aukšte prie gero su
sisiekto East New Yorke. Pa
siekiama 8th Avė. traukiniu. 
Jei būtų pageidaujama; šeimi
ninkė sutiktų pagaminti valgį. 
Kreiptis adresu: Anna Bekeris, 
996 Belmont Avė., Brooklyn 
8, N. Y.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius

Leonardas Andriokus, 
lapkričio 25 per pa- 

šv. Kryžiaus bažnyčio
je Chicagoje sakys kultūros 
kongreso dalyviams pamokslą.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
New Yorko skyriaus sueiga į- 
vyks lapkričio 16, penktadienį, 
7:30 vai. vak. Atletų Klube, 
1332 Halsey St., Brooklyn 27, 
N. Y. Bus rodoma J. Stuko pa
gamintas filmas iš pavergtos 
Lietuvos gyvenimo ir k.

Moterų Sąjungos 29 kuopa 
rengia laimėjimų vakarą lap
kričio 17, šeštadienį, 4 vai. po
piet, Apreiškimo parapijos sa
lėje. Po laimėjimų bus užkan
džiai su kavute ir pyragaičiais. 
Metinis susirinkimas bus 
kričio 21. trečiadienį, ’ 
vakare, Apreiškimo par.

(BIELIAUSKAS)
FUNERALHOME

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

— Reikalu VedCjas

660 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

lapkričio 24 šeštadienį, 7 v. v<
APREIŠKIMO PARAFUOS SALEJE

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimas bus lapkričio 
25 d. Iš ryto 10 vai. šv. Pet
ro bažnyčioje bus pamaldos už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
Popiet 3:30 vai. iškilmingas mi
nėjimas lietuvių piliečių klubo 
salėje. Kalbės “Kario” redakto
rius Z. Raulinaitis iš New Yor
ko. Bus meninė programa ir 
šokiai. Pelnas skiriamas karo 
invalidams šelpti.

Brocktono vienuolyno sese
rys lapkričio 18 ruošia vienos 
dienos rekolekcijas moterims. 
Rekolekcijos pradedamos mi- 
šiomis 10:30 vai. ryte vienuo
lyno koplyčioje.

Jurgis ir Magdalena Valat
kai lapkričio 17 švenčia 50 m. 
savo vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Mišios sukaktuvinin
kų intencija šv. Petro bažny
čioje bus 10 vai. ryte. Mišias 
aukos kun. V. Jeskevičius.

Tėvų marijonų rėmėjai lap
kričio 18 d. šv. Petro parapi
jos salėje prie E. 7-tos gatvės 
ruošia arbatėlę.

Lituanistinės mokyklos ban
ketas bus lapkričio' 18 piliečių 
klubo salėje. Pelnas skiriamas 
mokyklai išlaikyti. Meninę pro
gramą atliks mokiniai. Pra
džia 5 vai. popiet.

Šv. Petro parapijos kunigai 
lapkričio 13 pradėjo parapiečių 
metinį lankymą — kalėdojimą.

Bostono arkivyskupijos kata
likai ir jų svečiai lapkričio 23 
atleidžiami nuo penktadienio 
abstinencijos.

WAGNER THEATER 
110 Wyckoff Ave„ prie DeKalbAve. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

•eštadienicis iki filmos pabaigos 
Trečiadien'fcis — 12 vai. dienos. 
Penktadienį, Lapkr. 16 — iki 
Trečiadienio, Lapkr. 21, 1962 

Spalvota filmą. Tai apsakymas pa
diktuotas paties gyvenimo —
"GLOCKEN LAUTEN OBERALL" 

Vaidina
Holt, A. Rosar, O. Simą. Christ. 

Buchegger. S. Rupp, H. Frank ir k. 
Priedinė filmą:

"Zwei Herzen im May” 
Ir naujausia Vokietijon aevait. aptvalga

(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsaiimotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN. N. Y.

rinasi į ansamblio žaismą (Iza
belė Simanauskienė, Jadvyga 
Navasaitienė, Regina Stirbytė). 
Daugiausia medžiagos gavo ir 
ją gerai apvaldė Dora Lenz 
(Eugenija - Genovaitė Šlioge
rienė).

Žiūrėtojai rodės patenkinti. 
Tai jau “atlyginimas” spektak
lio rengėjam bei aktoriam. Ga
li būti nepatenkintas tas, ku
riam sukyla klausimas: o kodėl 
veikalas ne lietuviškas? Taip, 
nelietuviškas. Gaila, kad jų ne
turim tokių, kurie prieitų prie 
šios dienos žiūrėtojo. “Darbi
ninkas” savo laiku skelbė kon
kursą, turėdamas tikslą gauti 
pjesę lietuviškam šios dienos 
žiūrėtojui. Konkursas nedavė, 
ko buvo siekiama. Ir kiti kon
kursai ta prasme nebuvo lai
mingi. Dramos srity surasti ry
šį tarp dramos kūrėjų'ir žiū
rėtojų vis dar nepasiseka, nors 
teatro alkis, kaip susirinkusių 
skaičius rodo, tebėra didelis.

PatemavImM dieną Ir neirti
Nauja modernilka koplyčia ttt- 
memms dykai. Aptarnauja Cam- 
brtdgp Ir Bostono kolonija* te- 
miauaiomia kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitus miestu*.
ReUuris tavMts: TeL TR 8-86M

•gyv.
1001 Eastem Parkway, Brook
lyn, N. Y., pereitą penktadie
nį grįžęs namo apie 10 vai. 
vakare savo buto prieangyje 
apiplėšimo tikslu buvo užpul
tas piktadario ir sunkiai su
žeistas į galvą. Guli St. Mary’s 
ligoninėje dr. A. Starkaus prie
žiūroje.

sey ir kitur. Tai tik ženklas, 
kaip lietuviai mėgsta teatrą la
biau nei bet kokią kitą pra
mogą ar meno spektaklį.

“Mokyklos draugus” atnešė 
į Brooklyną Hartfordo lietuvių 
Amerikos piliečių klubo teat
ro grupė, režisuojama aktor. 
Vita?.5.© Žukausko, (Marijos 
Žukauskienės dekoracijose. At
nešė simpatingai ir patraukliai 
ta prasme, kad visas ansamb
lis laisvai ir geru tempu susi- 
žaidęs, kiekvienas aktorius tu
rėjo savo gana ryškius skirtin
gus bruožus; " Ypačiai vyrai 
daktaras — Juozas Raškys, dai
lininkas — Vytautas Zdanys, 
kritikas — Vytautas Trečiokas, 
inžinierius — Petras Simanaus- 
kas). Jei norėtum išskirti kurį 
vieną, tai tektų sustoti labiau
siai prie tarno (Mato Palubins
ko). Nors moterim pati pjesė 
davė mažiau medžiagos iškilti 
su savo individualybėm, tačiau 
jos visos pakankamai gerai de-

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

7 86fh CASINO THEATRE
210 East 86th St. • REqent ^-^-57 
New York. N.Y. BU 8-0561 

Penktadienį, Lapkr. 16 — iki 
Ketvirtadienio, Lapkr. 22, 1962

Pirma kartą New Yorke filmą iš 
caristinės Rusijos gyvenimo —

"PETERSBURGER NAECHTE” 
Vaidina:

Ewald Balser. Johanna v. Koczian. 
Ivan Dėsny, Claus Biederstšdt ir k.

CARROL 
Funeral Home


