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LIUDININKAS su kauke

VATIKANE IR BAŽNYČIOJE:

—Prezidentas de Gaulle lapkri
čio 28 mirties bausmę gen. Ed- 
mond Jouhaud pakeitė kalėji
mu iki gyvos galvos. Generolas 
buvo vienas iš slaptosios armi
jos vadų. Prezidento malonės 
aktas Prancūzijoje padarė gerą 
įspūdį, nes ta visa istorija no
rima užmiršti.

PRAEITIS: Indijos Nehru ir kom. 
Kinijos Chou En-lai.

— Kancleris Adenauerio par
tija pareiškė jam porą, kad jis 
1963 vidury pasitrauktų iš val
džios. Jam Ims jau 87 metai 
Tada rimčiausias kandidatas jo 
vietoje Erhardt.

— Prezidentas Kennedy ir 
Mikojanas kalbėjosi ketvirta
dienį. Parvykęs iš Kubos, Mi
kojanas pareiškė spaudai, kad 
jis remia Castro reikalavimus 
Amerikai.

— New Yorfco miesto įstaigų 
šoferiai taip pat grasina strei
ku. Policijos komisaras Murp- 
hy aštuonis tarnautojus dėl to 
atleido. '

— Harrimanas, lapkričio 28 
jau buvo Pakistane. Priėmė jį 
spauda ir vyriausybė, šaltai, net 
nedraugiškai — po metų są
jungos, kurios metu Amerika 
supylė Pakistanui didelius pi
nigus.

sės veiklą, nors atsakingi pa
reigūnai ir pripažino, kad. žmo
nėm anapus uždangos būtų 
svarbu* žinoti, jog Jungtinės 
Valstybės tebesirūpina jų li
kimu.

Valstybės Departamentas — 
mano pakomisė — turėtų atsa
kyti į Sovietų grasinimą dėl 
Berlyno reikalavimu sutvarky
ti rytų ir vidurio Europos klau
simus taip, kaip sąjungininkų 
buvo sutarta baigiant antrąjį 
pasaulinį karą.

“Daug daugiau galėtų būti

— Rytu Berlyno komunistų 
valdžia žada palengvinti leidi
mus vakarų Berlyno gyvento
jam aplankyti gimines rytų 
Berlyne. Sakoma, tai galima 
nuolaida derybom su vakarų 
Vokietija dėl prekybos sutar
ties.

padaryta, negu yra padaryta,— 
sakoma pakomisės pareiškime, 
— kad būtų palaikoma rezis
tencinė dvasia ir tautinės as
piracijos tarp pavergtų tautų 
gyventojų.”

Pakomisės raportas apskritai 
pritarė vyriausybės politikai 
dėl rytų Europos tautų anapus

pasavfini karą ar po karo, bū
tent, Estija, Latvija, Lietuva, 
piety Sachalinu ir Kurilais? Ar 
jos buvo pavestos protektora
tui?

glijos buvo paimtas tuo metu 
(1815), kaip ir Rusija paėmė 
Azerbeidžaną. Dabar Ceilonas 
yra laisvas ir yra J. Tautų na
rys, o kada mes galim tikėtis 
laisvo Azerbeidžano?

Arba vėl: tais pat metais Ni
gerija ir Ghana buvo paimtos 
Anglijos įtakon, kada Rusija 
paėmė Turkestano tris uzbekų 
tautas. Pastarosios ir dabar te
bėra Sovietų Rusijos dalys, o 
Nigerija ir Ghana iškėlė savo 
laisvės vėliavas.

O kaip su teritorijom —klau
sė atstovas —, kurias Sovietų

INDIJA, PAKISTANAS, 
AMERIKA

Po parlamento rinkimų pre
zidentas de Gaulle pareiškęs: 
dabar jau galim leistis į rimtus 
reikalus. Tie rimti reikalai — 
tai jo politika, kuriai pritarimą 
jis jaučiasi gavęs iš tautos dau
gumos.

Žurnalas Time aiškina, kad 
tai pritarimas aiškiai opozicijai 
prieš derybas su Maskva 
pritarimas de Gaulle siekimui 
turėti savo atominę jėgą, prita
rimas vizijai jungtinės Euro
pos, kuriai vadovautų Prancū
zija.

Dėl jungtinės Europos buvo 
dvi kraštinės nuomonės. Vieni 
reikalavo, kad Europa virstų 
viena valstybe su viena vyriau
sybę. Pats de Gaulle galvojo 
priešingai — valstybės turi iš
laikyti savo nepriklausomybę, 
tik derinti savo veiklas. De 
Gaulle nuomonė dabar sustiprė
jo, kad pirmosios nuomonės di
džiausias skelbėjas Marjolin ne
buvo net išrinktas į parlamen
tą. De Gaulle nusistatymas dėl 
Anglijos įsijungimo į Europos

—Vtlstybos departamente 
sovietų reikalam ekspertai ne
mano, kad Maskvos politika 
pasikeistų dėl Berlyno ir nusi
ginklavimo ryšium su pralaimė
jimu Kuboje.

sas pastangas išgelbėti ją 
nuo mirties, nes neturi reika
lingų vaistų. Tėvas dr. G. ži
no, kad šitų vaistų, kurie ga
lėtų išgelbėti gyvybę, galima 
gauti “tik mūsų krašte”.

Klausiama apie Juanitą, dėl 
Villar prisipažino, kad tokios 
pacientės iš viso nėra, bet to
kia pacientė gali būti ...

Buvo apklausti dar trys gy
dytojai iš Kubos. Vienas su 
kauke. Kiti du liudijo, kad 
vaistų trūkumas Kuboj* buvo 
sąmoningai suorganizuotas, no
rint sukelti gyventoju pasipik
tinimą J. Valstybių vyriausybe, 
kuri neišloicfiiėnti vaistų. Kau
kėtasis gydytojas liudijo, kad 
jis girdėjo šmeižiant J. Valsty
bes, kad jos vaistų neleidžia, 
o skelbiant, kad atsiunčiamie
ji vaistai tai esanti komunisti
nių kraštų dovana.

— Kelionė apie žemę rake
toje dviese piniginiais ir tech
nikiniais sumetimais numato
ma atidėti iš 1963 į 1964 metus.

Atstovų Rūmų užsienių pa
komisė lapkričio 27 paskelbė 
pastabas Valstybės Departa
mentui ir Amerikos Balsui, kad 
jie vengia paremti "rezistenci
jos prieš komunizmą dvasią* 
rytų Europos tautose anapus 
geležinės uždangos.
Pakomisė dešimtyje posėdžių 
apklausinėjo liudininkus iš Al
banijos, Bulgarijos, Čekoslova
kijos, Estijos, Vengrijos, Latvi
jos, Lietuvos, Lenkijos ir Ru
munijos šių metų pirmą pus
metį. Iš surinktų žinių padarė 
išvadą, kad pavergtose tautose 
rezistanciją pakirto ir žmonėse 
pasėjo* abejingumą Jungtinių 
Valstybių pozicija.

Pakomisės pranešime labiau
siai kritikuojamas Valstybės 
Departamento nenoras spausti, 
kad Jungtinėse Tautose būtų 
pasmerktas sovietinis kolonia
lizmas rytų Europoje.

Jei taip įvyks, tai sunyks tas 
partinis pagrindas, kuris toks 
būdingas prancūzam ir kuris iš 
ten buvo paskolintas rytų Eu
ropai, Rusijai, o netiesiogiai ir 
Lietuvai.

Pakomisei vadovavo kong- 
resmanas John S. Monagan 
Conn. demokratas, daug pasi
darbavo ypačiai kongr. Edna F. 
Kelly, Brooklyno dem.

Indija pasidavė spaudžiama 
Amerikos, kad pusę savo ka
riuomenės nuo Pakistano sie
nos atitrauktų prieš kom. Kini
ją. Prie Pakistano stovėjo 4 di
vizijos, geriausiai paruošta ir 
ginkluota Indijos kariuomenė.

Herrimanas įgaliotas pareikš
ti Pakistano prezidentui, kad 
Amerika nutrauks jam pinigus, 
jei jis pasitrauks iš sąjungos 
su Vakarais, virsdamas "neutra
liuoju”.

Medicininės pagalbos komit 
steigėja čia Manhattane buvo 
Miss Melitta dėl Villar, buvusi 
dainininkė iš Kubos. Ji sakėsi 
įsteigusi komitetą 1961 spalio 
mėn. Sakė, komitetas neturėjo 
jokio ryšio su politika. Bet aiš
kėjo, kad ji pati turėjo tokį 
ryšį — ji buvo narys kairiojo 
sparno organizacijos, vadina
mos Fair Play for Cuba.

Kongreso komitetas išaiški
no, kad tokios grupės buvo su
darytos Chicagoje, Detroite, 
Los Angeles. Los Angeles gru
pės iždininkas yra Simon M. 
Lazarus, kuris kitados šaukėsi 
penkis kartus konstitucijos, 
kad nepasakytų, ar jis komu
nistas. Los Angeles grupės sek
retorius Helen Travis išaiškin
ta taip pat kaip komunistė.

Dieną prieš apklausinėjant 
Glucką, N. Y. Times buvo skel
bimas Medical Aid Committee, 
kurio vardu pasirašė pirminin
kė dėl Villar. Tarp kitų pasira
šiusių tuojau buvo išaiškinta, 
kad Waldo Frank ir Fredą 
Kirchwey priklauso komunisti
nėm organizacijom. Aname N. 
Y. Times skelbime buvo, pasa
kojama istorija apie Juanitą, 
11 metų, kurios tėvas yra pats 
gydytojas, bet jis stovi prie 
savo sergančios dukrelės bejė
gis. Visas jo nusimanymas ir 
meilė dukrai niekais verčia vi-

bendruomenę gali taip pat pa- Ji 
griežtėti, kada opinijos tyrimas H ■
davė Anglijai nepalankias pran- ■ 1 \
cūzų nuomones. Esą 14 proc. H 7
tiki, kad “klastingas Albijo- H 
nas” (Anglija) nori Įeiti į bend- ■ • 1 \
ruomenę, kad ją nuskandintų; ■ 
29 proc. pasisakė, kad Anglija ■ ,
nori perimti kontrolę iš Pran- I 
cūzijos ir Vokietijos; 24 proc. ■ ,.f
tiesiog kalbėjo, kad Anglijos į- ■ 
ėjimas būtų žalingas Prancūzi- I A
jos interesam. M

Tokis politinis' ‘ nusistatymas | 
nėra palankus Amerikos ligšio- iŠ 
linei politikai. Valstybes dopar- | 
famentas visais tais klausimais robert marjolin, europinė, 
buvo priešingos nuomonės nei rinkos viceprezidentas, siekiąs Eu- 
de Gaulle. Dabar palenkti de ropo* 
Gaulle bus dar sunkiau, ir teks 
daryti kompromisus. Dėl Pran
cūzijos vidaus politikos po de 
Gaulle laimėjimo kalbama apie 
visuomenės “amerikonizaciją”, 
t.y. siekimą sukurti Prancūzijos 
pastovesnę Valdžią, nes per 
paskutinius 14 metų Prancūzi
joje buvo 26 vyriausybės, vi
dutiniškai kiekviena po 7 mė-

— Bažnyčios susirinkimo se
sija baigiasi gruodžio 8. Paskui 
pertrauka, popiežiaus patvarky
mu, iki rugsėjo mėn.

— Popiežius serga? Laikraš
čiai paskelbė, kad popiežius Jo
nas XXIII susirgo ir jam. bus 
daroma operacija. Vatikano šal
tiniai tai paneigė.

Kitą dieną, lapkričio 28, gy
dytojai betgi patvirtino, kad 
popiežius serga-peršalo, influ- 
enzą gavo. Yra dar kažkas kita, 
kas kenkia sveikatai. Vienas iš 
gydytojų budėjo pas popiežių 
per naktį.

geležinės uždangos, tačiąR^akė, 
kad ji nebuvot vykdom^ pina 
jėga. O tos politikos^ pagrindi
nis siekimas —< kad rytų Euro
poje būtų vykdamas apsispren
dimo principas.

Pranešimas įsakmiai prikišo 
Amerikos Balsui, kad jis nuty
lėjo žinias ir apie šios pakomi-

nesius. Numatoma, kad ir vi
suomenėj sunyks demokratinės 
sistemos forma, — partijas pa
remti pasaulėžiūrom. “Ameriko 
nizacija” turinti eiti ir ta pras
me, kad mažės partijų skaičius. 
Senosios partijos pamatė, kad 
jos šiuose rinkimuose tegavo 
tik 46 procentus balsų, o anks
tesniuose 64 proc., vadinas, ne
teko 3 mil. balsų. Jau dabar 
esą kalbama apie partijų susi
liejimą, ir Newswooko spėjimu, 
į konservatyviąją grupę teiksis

AKTUALIAUSIA: Derybos Ženevoje ir 
Pakistane, Vokietijos vyriausybes krize

— Indijos naujas apsaugos 
ministeris planuoja, kad kovai 
su Kinija Indija turi paruošti 
2 mil. kariuomenės vietoj da
bar turimos 600,000 blogai pa
ruoštos ir blogai ginkluotos.

Atstovę Rūmy komisija kritikavo departamentą ir Amerikos Balsą, kad silpnai 
remia kovą prieš sovietinį kolonializmą ryty Europos pavergtose tautose

AR WS PAŽĮSTAT
Kubos jvykių šešėly JAV 

ft; . komunistą savo veiklą pri

dengia medicininės pagal- 
"■—j' ■ bos organizavimu
K CBITŲ Amerikiečius piktino Castro 

akiplėšiškumas siųsti į Jungti
nes Valstybes diplomatus tero
ristus. Tai virto skandalu, kai 
FBI . juos sugavo. Kongreso ko
mitetas priešamerikinei veiklai 
tirti iškėlė kitą Castro triuką.

Prieš savaitę New Yorke ko
mitetas priešamerikjnei veiklai 
tirti apklausinėjo kitą komite
tą, kuris vadinasi Medical Aid 
for Cuba Committee. Pastaro
jo komiteto iždininkas Sidney 
J. Gluck, 46 metų, pasiuntęs 
vaistų už 50,000 dolerių į Ha
vaną. Klausinėjamas jis 20 kar
tų šaukėsi visokių konstituci
jos priedų, kad užsigintų esąs 
komunistas ir apsisaugotų nuo 
savęs apkaltinimo. Mat, vienas 
to komiteto narys liudijo, kad 
Gluck esąs komunistinės orga
nizacijos narys.

— Valstybės sekr. Dean Rusk 
įspėję, kad 4h^esreikalaf-dar 
nėra baigti ir į juos nereikia 
žiūrėti su per dideliu optimiz
mu.

— Prez. Kennedy ir min. 
pirm. Macmillanas susitiks 
gruodžio 19-20 Bahamos saloje, 
kuri yra 200 mylių nuo Flori
dos.

— Sovietai lapkričio 28 suti
ko, kad J. Tautų gen. sekreto
rius būtų išrinktas U. Thant, 
kuris dabar tik laikinai eina tas 
pareigas, iki baigsis Hammar- 
skjoldo terminas.

■— žurnalo Spiegei Vokieti
joje bylos iniciatyva priklauso 
gen. Lauris Norstad, Nato ka
riniam viršininkui, kuris pa
reiškė Vokietijos vyriausybei 
protestą, kad spaudoje pasiro
dė dokumentai iš Nato slaptų 
raštų.

— Amerikos delegacija Že
nevoj įgaliota sumažinti skai
čių kontrolės punktų, kurie tik
rintų nusiginklavimą. Sovietai 
nori, kad tikrintų tik seismo
grafai.

—Amerikos kariniuose sluok
sniuose esama nuomonės, kad 
Kinija sustabdė kovas pirmiau
sia dėl to, kad suklruvo karo 
medžiagų tiekimas.

STREIKŲ BANGA
— Mašininkų unija streikuo

ja prieš Lockheed Aircraft kor
poraciją. Streikas sustabdo ra
ketų gamybą. Prezidentas įsa
kė pavartoti Taft-Hartley įsta
tymą, kad darbininkai būtų 
grąžinti į darbą 80 dienų.

siais, centro ar į kairę nuo cen
tro teiksis MRP, socialistai, re- 
dikalai, o trečia grupė — ko
munistai.

0 BETGI IMA RODYTIS AIŠKESNI KOVOS ŽENKLAI 
Anglijos atstovo kalba Jungt. Tautose ir Times vedamasis

Jungtinėse Tautose kyla dau- Sugretino atstovas panašius 
giau balsų prieš sovietinį kolo- Įvykius. CeilOnas — sakė —An
ui alizm a. Kanada, Australija ir 
mažesnės Afrikos valstybės pa
sisakė prieš jį, o nacionalinės 
Kinijos atstovas Įsakmiai minė
jo Estiją, Latviją ir Lietuvą, 
klausdamas, ar jos yra mažiau 
vertos apsisprendimo negu Af
rikos tautos, nors ir nėra spal
votos. Dar didesnio dėmesio 
vertas Anglijos atstovo Sir 
Patrick Dean balsas Jungtinėse 
Tautose tuo labiau, kad tas bal
sas jau nuskambėjo ne tik J. 
Tautų rūmuose, bet rado atgar
sio ir N.Y. Times vedamajame.

Patrick Dean — sako dien
raštis — statistikom parodė, 
kad didžiausia imperialistinė 
galybė šiandien yra ne Britani
ja, ne Jungtinės Vastębės, ne 
Prancūzija, ne Belgija ar Olan
dija, bet Sovietų Rusija.

— Londonas, stodamas už 
Indiją, davė suprasti kom. Ki
nijai, kad nepageidauja Kinijos 
prekybos ministerio kelionės 
prekybos sutarčiai atnaujinti.

— RmHiioa keleivinis lėk
tuvas lapkričio 17 kelyje į Los 
Angeles nukrito Peru valstybė
je. žuvo visi 97, tarp jų 19 a- 
merikiofių.

AR DE GAULLE LAIMĖJIMAS TURĖS KOKIOS ĮTAKOS 
VAKARŲ POLITIKAI IR PRANCŪZIJAI

Laikraštis prideda, kad pana
šus skundas buvo iškeltas ir At
stovų ūmų užsienio pakomi
sėje.

Geras ženklas, kad jau balsai 
keliami. Bet tai tik pirmas 
žingsnis. Balsai turi pavirsti 
reikalavimais, kad sovietinis ko
lonializmas būtų pašalintas.
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VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

į kambaryje jau buvo Algos His- 
<S8S, būvo \nmiaijMM nariai 
’ ir paroj gnnni dar

;pebuveat3Fykę& 
p Htoia pat pradBę

Kai lis namatė kad anklau- 
sinėjimas gali užtrukti daugi an 
kaip 15 minučių, jis pareiškė, 
kad šeštą valandą, vadinau už 
pusvalandžio jis turi kitą pasi
matymą, ir pareikalavo, kad 
būtų paskambinta tas pasima
tymas atšauktas. Jis pareiškė 
komisijai taip pat pretenzijas, 
kad jo ankstesnio pareiškimo 

, dalys pasirodė spaudoje.
Po dešimties minučių į kam

barį įėjo Chambers pro duris, 
kurios buvo užpakaly Hisso. 
Pamažu artinosi prie staliuko. 
Hissas nė akies nekryptelėjo į 
jo pusę. Tik sėdėjo savo kėdė
je, žiūrėdamas priešais pro lan-

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
iilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skdros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

savo 
Kai

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

422 Menahan Street, Ridgevvood, BrooHyn, N. Y. 
Tel. HYacmt 7-4677

dr. Hitcheock, nes kiek prisi
menu George Crosley dantys 
buvo menki”.

Rusai atvyksta Lietuvos 
šviesti
Valdžios prezidiumas Palec

kio ir Naujalio parašais apdo
vanojo laikraščių leidyklų ir 
spaustuvių darbuotojus. Tarp 
18 apdovanotųjų yra tokios 9 
pavardės: Šmerelis Bliumanas, 
laikraščių leidyklos ir spaustu
vių Skyriaus viršininkas, Mika
lojus Borodavka, tokiose pat 
pareigose, Tamara Dolženko, 
leidyklos ir spaustuvių skyriaus 
buhalterė, Vladimiras Fili®- 
vas, leidyklos sekretorius, Mi
chailas Kunčinas, leidyklos di
rektoriaus pavaduotojas. Izao
kas Ofčinskis, leidyklos _ ir 
spaustuvių inžinierius, Fedoras 
Oleninas, Pravdos leidyklos di
rektorius, Nikolai Progodinas, 
poligrafijoj. dęrifltaias, Niko-

Sovietskaja Litva Nr. 254 
pranešė, kad Kazachstano šiau
rėje, prie Pavlodaro miesto, 
plėšiniuose dirba grupė lietu
vių, išimtinai jaunimo. Jų čia 
apie 200 atvyko nuo liepos mė
nesio specialiai statybos dar
bam su didžiausiais statybos į- 
rankiais. Per tris su puse mėne
sių jie atliko pavestus statybos 
darbus, pusantro mėnesio anks
čiau, nei buvo nustatytas ter
minas. Grupei vadovauja Kazi
mieras Simčikas ir Vytautas 
Mackevičius. Mūrininkų grupė, 
apie 50 asmenų, vadovaujama 
tų pačių asmenų, pasiliks čia

sional Action to Free the Bal- 
tic States) buvo suformuotas 
labai specifiniam tikslui —ko
voti už minėtų rezoliucijų pra
vedamą JAV Kongrese. Niekad 
šis vienetas nepretendavo ir 
nepretenduos į kokį nors nau
ją lietuvių veiksnį. Antra, šis 
vienetas yra išėjęs už lietuvių 
bendruomenės ribų; lietuviai te
sudaro tik dalį vadovybės ir vi
sų narių. Komitetas kovoja

Pagaliau kapituliavo: “Esu 
visiškai pasirengęs pripažinti.

Nixonas paprašė abudu atsi
stoti. Paskui paklausė Hissą, ar 
jis pažįsta šitą žmogų, kuris yra 
Chambers, ar jį anksčiau 
matė.

“Gal tamsta pravertam 
burną plačiau?”, tarė. 
Chambers pakartojo savo 
dą, adresą, Hissas tęsė: “Aš sa
kiau, gal tamsta pravertam pla
čiau savo burną”. Paskui His
sas kreipėsi į komisijos narius, 
teiraudamasis, ar liudininko 
balsas tokis pat, kaip jis liudi
jo, ar gal jis kalbėjo žemesniu 
tonu. Patyręs, kad tokiu pat, 
Hissas nebuvo patenkintas, ta
da Nizonas padavė Chambers 
laikraštį skaityti. Hissas pasa
kė: “Manau, kad tai yra Geor
ge Crosley, bet aš norėčiau il
gėliau įsiklausyti į jo kalbą. Ar 
tamsta esi Georgė CrostojE^

Pabaltijo kraštų laisvę. Tiesa, 
tam tikri komiteto vadovybės: 
postai yra dar lietuvių ranko
se, bet po kiek laiko padėtis 
gali visai pasikeisti.

Altas yra pasisakęs teigiamai 
už rezoliucijas ir savo to teigi
mo iki šiol dar nėra atšaukęs. 
Prieš rezoliucijas tik “šokinė
jo centro valdybos narys. Šiuo 
metu ir jis yra aprimęs. Perą 
Alto vykdomojo komiteto na-

Rezoliudjų reikalu tikrai ne- Šidlauskas savo straipsnyje ir 
ąža jau buvo,rašytai ąjūsų S. Rau-ną* infonnacjjjėje žinu- 
taudoje nuo 1961 vasario 6d., tėję nukrypsta nuo tiesos užsi

mindami apie rezoliucijas. Ga
limas dalykas, kad dr. K. Šid
lauskas ir S. Rau-nas, aktyviai 
nedalyvaudami kovoje už rezo
liucijų pravedimą, nesusivo
kia tame reikale. Norėčiau jų

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

187 OECHARD ST„ N. Y. O.
DOMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 

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

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

lęrikoniškoj poli-
>tiek reiktų daug

„ jtte, tačiauven-
giantLietirttos laisvinimo bylą 
padaryti vienos partijos kandi
datų rinkiminės propagandos 
arkliuku, kaip, atrodo, yra at
sitikę su Kuchel-Lipscomb re
zoliucijos propaguotojų pastan- domą šio krašto lietuvių pditi-

V

Po šios akystatos kitą dieną 
opinija sostinėje pasikeitė. His
so prisipažinimas, kad jis paži
nojo Chambers, grąžino pasiti
kėjimą kongresine komisija; su
svyravo ir tikėjimas tų, kurie 
tvirtino, jog Hissas tebuvo 
ka žmogaus, kurio jis visai 
pažino.

Tačiau liko neišaiškintas 
tas klausimas — Chambers kai
tinimas, kad Hissas buvo ko
munistas,

o vieša akystata turėjo 
už savaitės, rugpjūčio 25. 
misijos aparatas buvo įkinky
tas susisiekti su žurnalais, ar 
jiem pažįstamas buvo kada toks 
bendradarbis George Crosley. 
Iš visur atsakymas buvo neigia
mas. Liko tirti tada Hisso dova
noto automobilio klausimą. Su
sisiekimo biure nebuvo rasta

Rezoliucijas remia ir demo
kratai ir respublikonai

Dr. K. Šidlauskas rašo:

kad jis ne perleido Crosley 
automobilį, bet davė jam nau
dotis. Kai jam parodė fotoko
piją dokumento, kuriuo jis per
leido automobilį* Rosen, jis 
suabejojo, ar tai jo parašas; ori
ginalo nematęs, jis negalįs bū
ti tikras. “Ar tamsta būtum tik
resnis, jei originalą pamaty
tum?” — paklausė pirminin
kaujantis Mundtas. “Būčiau”, 
atsakė Hissas. Visa salė nusi
juokė. Net ir Hisso draugai 
ėmė kraipyti galvom.

Matydamas, kad su automo
biliu neišeina gerai, Hissas pa
keitė taktiką. Jis pareiškė, kad 

kaltinimai prieš jį įžeidžia vi
sus laimėjimus šio krašto, 

kuriam jis turi privilegiją 
tarnauti. Jis priminė ir savo 
santykius su Rooseveitu, dary
damas išvadą, kad atakos prieš 
jį esančios atakos prieš vyriau
sybę, kuriai jis dirba...

Viešosios opinijos banga, ku
ri prieš tris savaites buvo už 
Hissą, dabar pasisuko prieš jį. 
Bet čia dar nebuvo kelio galas.

(Bus daugiau/

Helsinky pasakojama sukta 
istorija apie Kennedy ir Chruš
čiovo pasikalbėjimą dėl Ame
rikos ir Sovietų pranašumo.

Chruščiovas gyrėsi: “Mes tu
rim sportininką, kuris per 6 
sekundes gali nubėgti 100 me-

Lietuvoj irgi vyksta “kultūriniai mainai’
. Lietuviai vyksta statyti 

Kazachstano

TROCKIS, ZBOROWSKI$, 
SOBLE

Federalinis teismas spren- 
džia bylą Mark Zborowskio ku
ris buvo sovietų šnipas. Jis da
bar kaltinamas, kad užsigynė 
pasižinęs su Jack Sobie, kuris 
buvo nuteistas už šnipinėjimą 
7 metus ir šiemet atliko baus
mę. Jis 1957 užsigynė pažnęs 
Soble. Apie Zborowskį paskelbė 
įdomesnės medžiagos senato vi
daus saugumo komitetas. Jam 
liudijo buvęs sovietų saugumo 
generolas A. Orlovas, kad 1936 
jis žinojo agentą, vardu Mark, 
kuris buvo skirtas Trockini nu
žudyti. Vėliau 1954 Orlovas pa
tyrė, kad 
Zborowski 
pilietis.

CH 04245 
. Ll 2-17*7

Mikojanas atsakė: “Nuvesi- 
me tą stebuklingą daktarą prie 
Stalino kapo ir tegul jį pri- T. . . .. . 7 ^..-7 ,7 . Lipscomb rezohuajų judeji-
keha, tada tu, Nikita, nubėgsi mas pj-a^žioj Amerikos Lieta- 
100 metrų greičiau negu per 6 vių Taryba buvo tą judėjimą 
sekundes”. aprobavus, bet netrukus pama

ltas* įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt Smulkesniems informacijoms rašy
kite/skambinki te daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą

sssr

KAU&Ų IR ŽIEMOS SEZONO DOVANAS 

l&iaižą*04tiago* pakui, kostiumui, suknelei I Pa
te išahmtimu TUOJAU!

J priotateani ne ankščiau, kaip po l^i — 2 mėnesių

Mytantol MfapRRibi žemom UBMO kainom

^DnonSa medžtegės - importuotos ir vietinės — 
• 3-jose krautuvėse >

Kennedy neužsileido: “Mes 
rija apie prezidento Kennedy turime gydytoją, kuris gali mi

rusius prikelti”. v

Po kurio laiko Kennedy te
legrafavo Chruščiovui: “At
vykstu į Maskvą ir atsigabenu 
stebuklingąjį gydytoją”.

Chruščiovas susirūpino, kuo 
reikės dabar pasirodyti, ir krei
pėsi į Mikojaną patarimo: 
“Kaip surasti sportininką, ku
ris nubėgtų šimtą metrų per 
šešias sekundes?”.

■ •?«„

Cosmos Parcds Express Corporation
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį. . . . .................................Ucensed by Vneshposiltorg

kad jis paprašys Chambers 25 viešoje afcysta-
pąkąrtofi tuos žodžius, kelda- toje Hissas laiųausiai ir buvo 
mas jam byla už šmeižimą. Tar- spanffiHamas dėl to automobilio 
dytojas apramino Hissą. Bet ir perleidimo- Hissas * aiškinami, 
toliau Hissas gynėsi, kad jis ne
buvo komunistas; kad jis ne
žinojo, ar Crosley buvo komu
nistas ir kad nieko ypatingo ne
są, jei jis davė savo automo
bilį žmogui, kurį vos bepažino-

gomis.” nį atstovavimą.”
Be respublikonų senatoriaus Rezoliucijoms remti komite- 

Tom Kuchel, kongresmanp Geto tas (Americans for Ccmgres- 
Lipccomb ir kitų senatorių ir 
kongresmano, beveik tokio pat 
turinio rezoliucijas yra įnešę 
demokratai— senatorius Frank 
Lausche (D.-Ohio), kongresma- 
nas Peter Rodino (D.-N.J.) ir 
kongresmanas James Roosevelt 
(D.-Calif.). Be to, visa eilė de
mokratų senatorių ir kongres- 
manų pritaria rezoliucijų reika
lui. Atstovų Rūmų pirmininkas 
John W. McCormack (D.-Mass.) 
yra pažadėjęs šimtaprocentinę. įaip amerikiečių junginys už 
paramą šiame žygyje.

Rezoliucijoms remti komite
tas nepretenduoja į lietuvię 
veiksiu 
Dr. K. Šidlauskas rašo tame 

pačiame straipsnyje: “Jau pra
eitų metų pradžioj Los Ange
les miesto kilo minėtas Kuchel-

AL4-S4M 
CH 3-2583 
•I 3-17*7 

LO 2-144*
• PATERSON 1, N. J. — W Nata Štcmt-------------------MU 4-4*1*
e PA88AIC, N. J. — 17* Marint Stmt-------------------GR 2-43*7
• PHILAOELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ava. __  PO 5-5*»2
• PITTMURGH 3, Pa. — 1*15 E. Carmn ttrret-------HU 1-2750
e *AN FRANCI8CO, Criif. — 207* Svttor *trwt_____ Fl *-1571
e WATER*URY, Conn. — • John *trwt------------------ PL *47**

Crosley.
Be tolimesnio tikrinimo aš 

nesu pasiruošęs prisiekti, kad 
jis yra George Crosley."

Nixonas paklausė Chambers, 
ar jis yra taisęs dantis nuo 
anų 1934 metų. Taip, paaiški- pasikalbėjimą su iždo sekreto- 
no Chambers, kai kurie iš- rium Difionu. Abudu priėjo iš
traukti, priešakiniam tiltai su- vadą, kad Amerikos ūkinė pa
dėti. Tada Hissas paklausė, dėtis nebloga, tik biržos kai- 
kaip pavardė to dantisto, iš ku- nos labai kritusios. Kennedy 
rio jis galėtų patikrinti. “Dr. “Jei aš nebūčiau prezidentas, 
Hitchcock, Westminster, Mary- tai dabar kaip tik pirkčfam^ak- 
land”, atsakė Chambers. “Tada ajas”. Dillonas: “Jei tamsia ne- 
aš tariu .pasiteirauti tiesiogiai būtum prezidentas, tai. ir aš

Iš tos vaidybos buvo jau aiš
ku, kad Hissas pažįsta Cham
bers. Tačiau jis, kaip žvėris 
narve, gynėsi nuo priesaikos, 
kad Chambers buvo tas Cros-

118*125-130 ORGHARD STREET -- GR 54525
Cor. OELANCY, N.YX.

KRAUTUVAS ATVIROS KASDItJN IR SEKMADIENįAIS, 
USKTBUS SBSTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

& Beckentelno krautuvėse kalbama rusUkai, lenkiškai, ukrainlftkal 
VaAiuoti BMT išlipant Easex Street, keltis elevatorium J virių, 

arba IND traukiniu D-6-Avenue Iki Delancey Street.
AtataeAktte S| skelbimą, kuria bus ypatingai Įvertintas

• ATHOL, Mase. — «1 Mt. Pleasant Street-----
• BOSTON 18, Mase. — Z71 8hawnwt Avenue _
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 FilHnore Avwwe _
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue .
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue _
• CHICAGO 22, IIL — 2222 W. Chicago Avenue
• CHICAGO < IH. — 3212 So. Halatead Street .
• CLEVELANO 13; OMo — 904 Ltterary Road _— TO 1-10*8
• DETROIT, Mich. —’ 7300 MicMflan Avenue .... .......... VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mtoh. — 80* Bridge Sta N.W-------GL 8-2258-------------- - -------------- ------------- ----- TO 7-1575 

CH 8-4724
• IRVINGTON 11, N. J. — 7*2 SpringfieM Avė.------ES 2-4*85
• YOUMGSTOWN 3, OMo — 21 Fifth Avenue -....— Rl 3-0440
• LO* ANGELE* 22, CaHf. — 980 So. Atlantic Blv*. _ AN 1-29S4
o LAKEWQ0D, N. J. — 12* - 4th Street------------------FO S«**

Aparatai, kuria fotografuoja 
ir praeitį
Kubos įvykių eigoje išaiškė

jo, kad Amerikos oro žvalgy
ba vartoja nepaprastus foto 
aparatus, kuriais iš 60,000 pė
dų galima nufotografuoti net 
sviedinį žemėje. Dar nuosta
biau, kad aparatai yra jautrūs 
ne tik šviesai, tamsai, spalvom, 
bet ir šilumai, kuri iš daiktų 
spinduliuoja. Tokiu būdu tan
kas ar sunkvežimis gali būti 
apklotas šakom, bet foto apa
ratas jį ir ten Suras pagal jo 
spinduliuojamą šilumą. Tas 
spinduliavimas kurį laiką pasi
lieka. nors daiktas gali savo 
vietą palikti. Tokiu būdu apara
tai “nufotografuoja” daiktą, ku
ris dar prieš 24 valandas toje 
vietoje buvo
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Atominio amžiaus žmogus
Atcmas šiandien yra labiau

siai bauginąs ir daugiausia vil
čių teikias žodis. Baugina ap
tikta milžiniška jėga, branduo
linė atomo energija, kuri gali 
išsiveržti iš žmogaus rankų ir 
mirtimi nušluoti didelius žemės 
plotus. Ramina viltis, kad žmo
gaus protas ir valia Įstengs tą 
jėgą panaudoti didesnei žmoni
jos gerovei ir aukštesnei civi
lizacijai. Jeigu žmonėm skirta 
ir įmanoma vis daugiau apval- 
dvti gamtą ir ją palenkti savo 
labui, tai ir atominė energija 
yra viena iš žmogaus priemo
nių žemėje viešpatauti. Reikia 
ne tiek baugintis, kiek džiaug
tis. kad nuo amžių glūdėjusi 
jėga, toji Dievo gėrybė, yra da
bar žmogaus rankose ir mūsų 
laikam duoda atominio am
žiaus vardą.

Atominis amžius yra vos pra
sidėjęs. Gruodžio 2 sueina tik 
dvidešimt metų, kai tyrinėji
mai privedė prie atomo bran
duolio skilimo grandinės. Tai 
Įvyko Chicagos universiteto la
boratorijoje 1942 gruodžio 20 
d. 3:30 vai. popiet. “Mažai kas 
iš Chicagos miesto gvventojų 
nuvokė, kas tą valandą atsiti
ko. — rašo vienas amerikiečių 
laikraštis. — Žmonės daugiau 
rūpinosi gazolinu, apavu ir 
maistu: tik nedidelis būrelis 
mokslininkų sielojosi vadina
mu metalurgijos projektu”. 
Taip buvo vadinami Chicagos 
universiteto atominiai bandy
mai. kai trečius metus jau ėjo 
karas. Ameriką buvo į karą Į- 
traukta 1941 gruodžio 7. “Me
talurgijos projektas” visų pir
ma turėjo pasitarnauti karui.

Atominei bcmbai pagaminti 
dirbo jau apie 300.000 žmonių 
beveik pusantrų metų. Pirmoji 
bomba išbandyta 1945 liepos

16 Los Almos dykumoje. Nau
joje Meksikoje, kai karas Eu
ropoje buvo baigtas. Be bom
bos jis galėjo pasibaigti ir Azi- 
joie. jei Sovietų Rusija nebūtų 
stengusis palaikyti Japonijos ir 
JAV nesantaikos. Tada krito 
pirmosios atominės bombos 
kaip karo taikiniai. Hirošimos 
ir Nagasakio miestuose pasėjo 
mirtį pusei milijono žmonių.

Kai sekančiais metais. 1946 
vasara, atominė bomba vėl bu
vo bandoma Bikinio saloje, vie
nas anglų korespondentas ra
šė: “Kas gerai supranta, ką 
žmogus aptiko, tą sukrečia 
šiurpas”. Baimė dar padidėjo, 
kai atomines paslaptis išvogė 
Sovietų Rusijai. Šiandien abe
jose pusėse yra toks ginklas, 
kad mažiausias neatsargumas, 
proto aptemimas ar kerštas ga
li virsti baisia katastrofa.

Atomo skaldymas nebūtų 
žmonijai žalingas, bet neštų 
naudos, jei tuo pačiu metu ne
būtų skaldomas žmogus. Skal
domąja jėga yra žmogaus pa
saulėžiūra arba jo apsispren
dimas gyvenimo prasmės klau
simu. Vienokia ar kitokia pa
saulėžiūra daro žmogų kuria
mąja arba griaunamąja jėga, 
kaip ir atomininis reaktorius. 
Kuriamoji žmogaus dvasia, pa
jėgusi atomą suskaldyti, yra 
pajėgi taip pat palenkti ji ge
rui. Griaunamoji bolševikinė 
dvasia, nusigriebusi atomo, ga
li žmonėm pridaryti neapskai- 
čiuoiamo pikto. Dar velionis 
popiežius Pijus XII kartą Įspė
jo: “Gyvename didžiausio Įtem
pimo valandas, nes kiekviena 
akimirka gali būti lemtinga. 
Tiktai Dievas gali žmones ap
saugoti nuo baisios nelaimės”.

Dirbkime ir melskimės, kad 
atominis amžius būtų visiem 
žmonėm didesnės gerovės ir 
laimės laikai.

Chicagos miestas vadinamas 
vėjuotu-windy city, nors ma
ne daug kartų įtikinėjo, kad 
Michigano ežero kvėpavimas 
gatvių nešluoja ir stogų ne
drasko. Vis dėlto Padėkos sa
vaitgalyje porą dienų reikėjo 
stipriai laikyti apsiausto skver
nus, kad nepasijustum gatvėje 
išvilktas. Užtat kitas dvi die
nas, ypač sekmadienį, lapkri
čio 25, miestas žėrėjo saule ir 
giedra. Jei toji oro kaita ne
buvo atsitiktinė, tai geresnės 
vietos kultūros kongresui ne
buvo galima parinkti: jis buvo 
vėjuotas ir giedras.

AUDRA PRIEŠ KONGRESĄ
Prieš antrąjį kultūros kong

resą buvo stipriai papūsta, kai 
paaiškėjo, kad vieną iš pagrin
dinių paskaitų skaitys dr. Jo
nas Grinius, atvykęs iš Vokie
tijos. Vėjas buvo tariamai libe
ralinis, vadinasi laisvas, bet jis 
pūtė tiktai iš vieno kampo: ne
pasitenkinimo velionies rašyto
jo Antano Škėmos kūrybos kri
tika. Esą jis buvęs nekultūrin
gai dr. J. Griniaus užpultas, tai 
tokiam kritikui nederėtų kultū
ros kongrese kalbėti. Polemika 
spaudoje parodė, kad pūtėjai 
patys neišlaikė deramo kultū
ringo tono. Vadinasi, lengviau 
apie kultūrą kalbėti, negu kul
tūringai elgtis.

Kadangi lietuviškąja kultū
ra vis tiek reikia rūpintis, ne
paisant gyvų ar mirusių asme
nų. tai nepaisyta nė siūlymų 
kongresą atidėti. Reikia apgai
lėti. kad dėl to atkrito kai ku
rie paskaitininkai ir dalyviai, 
bet vargu galima buvo visus

patenkinti, kai net kultūros 
vertinimo klausimais nuomo
nės skiriasi. Spaudos polemiko
je tos skirtybės prasikišo la
bai nežymiai, gal būt, priven
giant parodyti daugiau dingčių, 
dėl kurių kongresas kai kam at
rodė atidėtinas ir šauktinas ki
tokio pobūdžio.

KONGRESAS BE AUDROS

Kongresui rengti komitetas, 
vadovaujamas Povilo Gaučio, 
vos nebuvo nupūstas, kaip už
siminė savo pranešime. Jei vis 
dėlto atsilaikė, tai turėdamas 
galvoje, kad griuvenos užsimo
tų pastangų būtų buvusios pras
tesnės, negu pasiimto darbo te
sėjimas. Atkritus kai kuriem 
paskaitininkam, kviestiem ir 
nesutikusiem' arba vėliau atsi- 
sakiusiem. o taip pat pasitrau
kus vienam kitam talkininkui, 
kongresas praėjo nuosaikia, 
bet ir labiau konservatyvia va
ga: be kūrybinės kibirkšties, 
bet ir be prieštaringų idėjų. 
Vienu atžvilgiu gal buvo ir ge
riau, nes rėklūs šaukliai retai 
kada yra pozityvūs kūrėjai. Bet 
antra vertus, kultūriniame mū
sų gyvenime nestoksta sustin
gimo ir nuobodaus vienodu
mo. Geram vėjui būtų už ko už
kliūti ir papurtyti. Kultūros 
kongresai tam tiktų, jei nebū
tų baiminamasi, kad gali išpus
tyti į visas šalis. Tai, be abejo, 
priklauso nuo to. ar kultūri
nės tolerancijos turime, ar tik 
apie ją kalbame.

KALBOS GALERIJOJE

Kongresas pradėtas lapkri
čio 21. trečiadienio vakare.

IETUVOS ATSTOVAS J. Kajeckas kalba atidarant dailės parodą.

JURGIS STRAZDAS

Žinoma, tėvas kaltas
Kudlius buvo jauniausias Bet

niekų šeimos narys. Jam taip 
pat šeimoje daugiausiai rody
ta pagarbos. Pirmas visada 
gaudavo pusryčius. Jam mie
gant. turėjo nutilti radijas. Kar
tą į dieną kas nors iš kitų šei
mos narių privalėjo eiti su Kud- 
liumi pasivaikščioti, grynu oru 
pakvėpuoti. Mašinoj visada sė
dėjo priešakinėj sėdynėj, kad 
galėtų grožėtis vaizdais.

Dažnai susilaukdavo šeimoje 
pagarbos ir tėvas. Kartą savai
tėj jis buvo ypatingai išskiria
mas. Penktadienis Betniekų 
šeimoj buvo vadinamas — Dė
dės Dei. Tą dieną jis pajusda
vo ypatingą šeimos šilumą. Dar 
už durų visi tėvą pasitikdavo, 
įspausdavo po bučki, Kudlius 
palaižydavo rankas ir visi susi
kabinę sulįsdavo trobon. Tik tą 
dieną susėsdavo visi už gražiai 
papuošto stalo ir vienokiu ar 
kitokiu skystimėliu plaudavo 
savaitės prakaitą.

— Tu. dėdė, atrodai šian
dien labai pavargęs. Matyt, šią 
savaitę daug pinigų uždirbai — 
reiškė simpatijos jausmus duk
tė Birutė.

Bet negalima pasakyti, kad 
tėvas buvo gerbiamas tik penk
tadieni. Prieš gimtadienius žmo
nos. vaikų bei Kudliaus, be to 
prieš Velykas. Kalėdas jis pa
tirdavo daug šeimos meilės. 
Prieš tokias šventes, ne tik 
žmona, bet ir vaikai prilaiky
davo savo gerkles, žodžiu, su
darydavo tėvui puikias sąlygas 
parodyti savo meilę ir dosnu
mą.

Betniekų šeima buvo geri 
patriotai, o ypatingai Kudlius: 
jis ėdė tik lietuviškas dešras. 
Taip pat buvo ir gana pažan
gūs: vaikai skaitė naujausius 
fanibukus, Kudlius jau gėrė 
per šiaudelį Coca-Colą, Matilda 
Betniekienė greit nusikratė at
sivežtų papročių. Bet ypatin
gus ji nuopelnus turi anglų kal
bos lietuvinime. Kiekvieną nau
jai išmoktą žodį ji tuoj sulietu
vindavo. “Mery, tau šita drė- 
sė nefitina prie feiso”. — kaip 
nuostabiai skambėjo tas jos kū
rinys. Ir anglas supras ir lietu
vis, ir nebus užgauta nė vieno 
ambicija.

Senus atgyventus papročius 
Betniekienė šlavė lauk iš savo

namų be atodairos. Kūčiose ne
besimatė ant stalo plotkelių ir 
viso to, kas primintų jai pra
eitį. Nuo jos bėgo raketų šuo
liais. Dvi savaites prieš Kalė
das jau žybėjo languose gausy
bė daugiaspalvių žvakučių ir 
ant durų kabėjo vainikas, net 
iki pat žemės. Jos patefonas 
dar prieš Kalėdas kimo nuo 
“džingel bels”.

Per Velykas nebesimatė mar
gučių, kurie nemaloniai pri
mindavo jai senus skurdžius 
laikus.

— Atsimenu, susipešdavo 
vaikai dėl vieno kiaušinio, dėl 
mažo iždeliuko, — aiškino ji 
vaikams.

Stengėsi ištrinti prisimini
mus sukakčių bei minėjimų. 
Dabar ji žavėjosi iš balkono 
Patriko garbei daromu paradu. 
Ėjo seniai, grūmėsi vaikai, šu
nys bei kitoks gyvas sutvėri
mas ir klausėsi žavingos bara- 
bonų muzikos. Aukštai mašinoj 
atsisėdęs važiavo gubernato
rius, jo žmona, vaikai, šuva, dvi 
katės, kurių kaklus puošė dide
li žalios spalvos kaspinai. Už
pakaly slinko dvi mašinos su 
politikais, kurių visos viltys 
buvo sudėtos į paradą:

— Vote for governor įžak 
Friedmann, the best Irish 
frend, — juosė mašiną didelis 
plakatas.

Priešaky parado žygiavo jau
nų mergaičių eskadronas: jos- 
su šalmais ant galvos, bet nuo

KAIMYNO KIEME
KULTŪROS kongresą atidarant. 
Visos nuotraukos Z. Degučio.Jaunimo Centre įsteigtoje Čiur

lionio galerijoje. Nuolatiniai 
tos galerijos paveikslai buvo iš
nešti, jų vietą užėmė dailės pa
rodai prisiųsti. Jaunimo Centro 
vestibiulyje buvo išdėstyta ar
chitektūros paroda, antrame 
aukšte, dideliam kambaryje — 
spaudos. Dailės parodos šeimi
ninku buvo dail. Juozas Pautie- 
nius, architektūros — arch. Jo
nas Mulokas, spaudos — Jonas 
Vaidelys. Visas kongreso die
nas jie budėjo ir aiškino lan
kytojam eksponatus.

Kongresas pradėtas tų trijų 
parodų atidarymu. Ta proga 
kalbėjo kongreso rengėjų pir
mininkas Povilas Gaučys, spau
dos sekcijos vadovas kun. 
Juozas Prunskis, architektūros 
parodą atidaręs prof. Jonas Ši-
melionas, dailės — dail. Vytau
tas K. Jonynas, Jaunimo Cent
ro vyriausias šeimininkas T. 
Bruno Markaifis, S.J., ir Lietu
vos atstovas Juozas Kajeckas.

Dalyvių buvo gausu, nuotai
ka — pakili ir žaisminga. Kal
bėjusieji rado nuoširdų atgarsį. 
Kalbose buvo pabrėžta nama- 
ri lietuvio kūrybinė dvasia, kai
tri savo tautos ir gimtos žemės 
meilė, svečios šalies laisvė, ku
ri teikia galimybių ir progų pa
sireikšti. Suminėti konkretūs 
pavyzdžiai iškilusių lietuvių 
mokslininkų, rašytojų, meni
ninkų žurnalistų. Kun. Br. Mar- 
kaitis pastebėjo, kad dailės pa
roda rodo “mūsų dailininkų kū
rybingumų, įvairumą ir naujų 
kelių ieškojimą”. Tuo galima
buvo įsitikinti.

Dail. Vytautas K. Jonynas, 
savo žodingoje paskaitoje “Lie
tuvio dailininko įnašas lietuvy
bei išlaikyti” suminėjo daug 
lietuvių dailininkų, iškilusių 
svetur, ragino kiekvienu kultū
riniu veiksmu palaikyti lietu
višką sąmonę, nesikivirčyti “sa
vo kaimyno kieme”. Matant, 
kaip kongreso dailės paroda, 
nors ir labai vertinga, laikinai 
pakeitė Čiurlionio galerijos pa
veikslus, norėjosi, kad ir to ne
būtų buvę. Nesusipratimų de
besėliai, kurie susitelkė dėl pa
veikslų išnešimo, nebus lengva 
nė Michigano ežero vėjam iš
pustyti.

(B d.) S . Suž.
KUN. DR. J. PRUimSKIS atida
ro spaudos parodą.

DAIL. J. PAUTIENIUS, dail. V. K. Jonynas. Lietuvos atstovas J. Ka
jeckas ir LB pirmininkas J. Jasaitis dailės parodoje.

gom kiškom,kurios nuo šalčio 
buvo visos pamėlynavusios.

— Nėra botago, sušveisčiau 
joms per blauzdas, — juokavo 
tėvas.

Prie visų saliūnų plevėsavo 
sieksninės vėliavos. Jos saliu
tavo tos dienos bizniui, kuris 
ne viena saliūną išgelbėjo nuo 
bankroto.

— Tai didingos vėliavos! 
Lietuvoj, būdavo, iškeldavo ko
kį skudurėlį, — pratarė Bet
niekienė į vaikus.

Parado gale važiavo ambu- 
lansas, kuris rankiojo sumin
džiotus, nuspaustus parado en
tuziastus. Gatvės buvo pilna 
papkornų, dešrelių, butelių. Vė
jas nešiojo dulkes ir poperius, 
kurie tiesiog buvo užtemdė sau
le-

— Negi tokiu būdu čia pa
gerbia šventąjį? teiravosi Šla- 
pienė, nesenai atvykusi iš Eu
ropos.

— Čia nieko prasto — aiš
kino Betniekienė — Bet tu pa
matytum, kaip čia gražiai šven
čia 4th of July. Matytum, kai 
fajerverkai pradeda raižyti 
dangų arba kai iš visų kampų 
ima šaudyti — čyz gražumėlis! 
Bet tikrą Amerikos veidą pa
matysi Halloween išvakarėse. 
Tada vakare pasipila į gatves 
būriai vaikų, apsikarstę viso
kiais skarmalais, išsitepę vei
dus ir traukia iš namų į namus 
šūkaudami. Aš uždegu šviesą 
ant porčiaus, priperku tonikos,

saldainių, pridarau sendvičių ir 
visus vaišinu. Trobon netelpa, 
tai už durų išnešu. Mane čia 
visi ir vadina “best leidi in 
taun”, — didžiavosi Betniekie
nė savo viešniai.

— Tai ir visas gražumėlis.
— Palauk, ne viskas. Kai 

prisivaišina, tada iškrečia gra
žių trikų: langus išdaužo, ma
šinas nurašo, jas kiaušiniais ap
mėto. Rytą savo mašinos nega
li atpažinti.

— Man rodos, kad aš pate
kau ne ten, kur reikia. Nors 
dėk daiktus ir važiuok atgal.

— Nenusimink, Mery, pagy
vensi, priprasi. Ir aš iš karto ne- 
laikinau, o dabar apie grįžimą 
Lietuvon nenorim nė pagalvo
ti.

Papročiuose Betniekienė grei
tai aklimatizavosi. Sunkiau jai 
buvo išmokti angliškai, ypač 
raštu. Aas dipuko šešėlis, kaip 
ji pati išsireikšdavo, ją labiau
siai persekiojo. Vieną dieną ji 
pasiryžo tos gėdos nusikratyti.

— Nuo šios dienos, vaikai, 
namuose kalbėsite tik angliškai. 
Man bus lengviau išmokti, kai 
namie girdėsiu tik vieną kalbą.

Tėvas įsiuto. Veidas parau
do, skruostai ir lūpos nerviškai 
virpėjo. Tyla, kurioje jis kau
pė visas jėgas save apvaldyti, 
nenorėjo pykinti žmonos, nes 
pyktis jai uždarydavo visus ke
lius į protą, ir ji išeidavo visai 
iš pusiausvyros.

(Bus daugiau)

LIETUVOS KONSULAS dr. P. Daužvardis su žmona architektūros paro
doje.

ARCH. J. MULOKAS, A. Kerelis, J. Jurkūnas ir V. Germanas architek 
tūros sekcijos posėdyje.



Kalėdiniai siuntiniai

ASMENIŠKU PATARNAVIMU

ŠIMKŲ SUKAKTIS

134,000

Puiki europėjinė virtuvė

E. Kiupšienė

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

KRINTANTLAPAMS

for deUvcry

A SUPERB GIFT 
FOR ANY OCCASION

FRAGRANCE OF 
THE MOLY LAND

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

Where the Past 
and the Present meet

• ‘ •VnKVv*** i j _

Toli mito Wv»k* miela.

O mano miela Lietuva.

Llėtvvte siela neramiu 
IM kol tas priešas Jo name, 
Kovojus niBkaO nenooaoo* 
ar ^a * -jm ♦f\Qf pFMMR KCila ncpVBKOV.

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

New York. N. Y.
Tel. RE 4-4428

Nortč suskirvt vainiką rūtų. 
Baltų žiedelių įmatoyt.
Kad akmnma žemėje nebotų. 
Visiems po žiedų iždalyt.

T. JUSTINAS 
VASKYS, O.FM

i Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAInuo 4 vai. popiet 
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė 

Užkandžiai iŠ nuosavos virtuvės

EKzabeth, NJ. — Lapkričio 
17, lietuvių salėje įvyko Leo
nardo ir Viktorijos Šimkų 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktis ir visuomeninės darbuo
tės pagerbimo vakarienė. Su

tems 1951 laimėjo Nobelio 1- ThgriMjnj 
teratūros premiją. B &> romą- atiteka AriHb 
no Dino De Laureatas sinti- > dar paiįym 
jose, pagal Christopher ftyfH- gijos drangas 
minį pritaikymą, Rkhard Fiei- meąf įdktaaa 
scher surežisavo filmą "Baro- rio (Tiwrmint

riją. Kiek aš supratau iš pra
nešimų kituose laikraščiuose, 
kalbėta apie visas rezoliucijas, 
kurių Kongrese buvo 12. Be 
abejo, ateinančioje sesijoje rei
kės jas iš naujo įnešti.

Rezoliucijų ir visais kitais rei
kalais lauktina tikslesnės infor-

MuplJiwfcH Juodi 
Nedrumstų vėjai taip pikti.

Rezervacijoms skambinti — AT 9-8230 — Prašykite BETTY 
207 EAST 86th STREET (prie 3rd Avenue) NEW YORK CITY

rodymo šį pavasarį Europoje, Andrews. Artistų sąraše gnraht 
pagaliau pasiekė ir Amerikos vardu netrūksta (pav. SBrasa 
krantus.

Turinyje vaizduojama klajoji
mai žmogaus, kuris minios bu
vo išrinktas vietoje Kristaus. 
Nuo^pat jo išlaisvinimo įvairioj 
se gyvenimo aplinkybėse jis 
blaškosi, ieškodamas atsakymo, 
kodėl kitas Vyras mirė jo vie
toje. Žiaurių aplinkybių sūku
ry Barabas norėtų tikėti, no
rėtų melstis, bet nepajėgia su
prasti dieviškumo to Žmogaus, 
kuris buvo jo Išganytojas vi
sokeriopa to žodžio prasme. Tik 
daug vėliau, nugabenęs savo

kos “Motina ir Mokytoja” švie
soje. Pagrindinę kalbą pasakė 
žymus katalikų akcijos veikėjas 
Robertas Alerding iš Indiana-

Bendruomenė augs ir stiprės, 
kol bus tokių veikėjų kaip su
kaktuvininkai, kaip pobūvio 
dalyviai, šioje pakilioje bend
ruomeniškoje dvasioje ir pra
ėjo visas vakaras, linksmi šo
kiai

pagaminta Šv. Pranciškaus ra
dijo programos 40,000 juoste
lių, kuriomis naudojasi mokyk
los, draugijos ir rekolekcijų 
namai. Radijo valandos išlaiky
mas Amerikoje metams Trečia
jam Ordinui kainuoja $35.000.

Šv. . Pranciškaus valandos 
studija Hollywoode, yra pada
riusi 15 spalvotų filmų, kurias 
šiuo metu rodo 30 TV stočių. 
1962 šias filmas rodė 170 JAV 
televizijos stočių. (JAV yra 500 
TV stočių).

Kaikurios Šv. Pranciškaus 
TV filmos buvo pripažintos ge
riausiomis religinėmis filmomis 
JAV. Šios filmos buvo rodo
mos ir kongreso delegatams. 
Amerikos ir Kanados tretinin
kai uoliai remia radijo ir TV. 
apaštalavimą ir TV programos 
pagaminimui šiais metais suau-

išlaikymas kainuoja $220,000 
metams. Kongrese .buvo nutar
ta šv. Pranciškaus radijo ir 
TV apaštalavimą ir toliau uo
liai remti.

(nukelta į 5 pcl.)

Rezoliucijos
(atkelta iš 2 psl.)

Norėt pabūt tėvų sodyboj, 
gimtais takeliais paė£t. 
Hgtrst dainelę skambių gyvų.

polio. Savo kalboje pabrėžė 
tretininkų pareigą studijuoti 
socialines popiežių enciklikas 
ir jas sąžiningai vykdyti savo 
privatiniame ir viešajame gy
venime.

Kongreso metu buvo svarsto
mi ir Trečiojo ordino naujos 
konstitucijos pagrindai, šią 
kongregaciją norima išvysty
ti į sąmoningų ir aktyvių pa
sauliečių apaštalavimo organiza
ciją, kurioje vadovaujamą ro
lę turėtų patys pasauliečiai tre
tininkai, Posėdžiuose ir semi
naruose dar buvo svarstoma, 
kaip paruošti tretininkų vadų, 
kaip sustiprinti organizacinį gy
venimą ir veiklą, kad pagal Pi
jaus XH mintį Tretysis Ordinas 
taptų ne tik krikščioniškos to- kojo apie $190,000. Programos 
bulybės, bet ir katalikų akcijos 
mokykla. :

Amerikos tretininkų federa-

SANTERRA PRODUCTS 
New York Jaruaatom
• Vartok SL, N. Y. 18, N. Y.

Allow about onc week

Mangam, Katy Jurado, Arflhir 
Kennedy, Ernest Borgnine, Jac 
Palance ir k.), bet bendroje 
didybėje jie pasirodo tik neil
gais protarpiais.

Nors gamintojai skelbia šiam 
filmui išleidę 10 milijonų do- 
terių,.bet, atrodo, šie pinigai 
nebuvo išeikvoti. Iš viso filme 
dalyvauja 28.500 žmonių, ap
rengtų to laikotarpio rūbais, 
gausu masinių ir tikrai įspū
dingų scenų, pav., Kristaus nu
kryžiavimas (nufilmuotas netū- 
ralaus saulės užtemimo metu), 
vergų darbai Sicilijos sieros ka
syklose, gladijatorių kovos di
dingo Kolizejaus arenoje, Ba- 
rabo ir kitų krikščionių masi
nis nukryžiavimas ir tt. Šis fil
mas tikrai vertas pamatyti vi
siems.

šioms eilutėms yra parašyta ir muzika (solo). Norintieji 
įsigyti prašomi prisiųsti $1.00 — gaus kopijas. Siųsti: 

Mr. K. 2I2IŪNAS
6571 -*10th Avenue, Montreal 36, Que., Canada

Darbininko administracijoje veikia SPAUDOS KIOSKAS. Čia 
gaunami naujausi lietuviškų knygų leidiniai; lietuviški kryželiai 
labai pigiomis kainomis; lietuviikos plokštelės, maldaknygės bei 
įvairios devocijonalijos.

Kas nori gerai melstis, įsigyja tik ką išėjusią ii spaudos prel. 
P. M. Juro maldaknygę DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, 3-čiasis 
papildytas naujomis maldomis bei litanijomis leidimas. Maldaknygė 
labai patraukli ir gera dovana visokioms progoms. Kaina $4.00.

Dvi naujai išleistos knygos už $5.00 — SAULĖ KRYŽIUOSE, 
Leonardo Andriekaus, religinio turinio eilėraščių knyga virš 200 
psl. ( paskirai kaštuoja $3.00); ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS, Alės 
Rūtos romanas, kuris vaizduoja senosios Lietuvos gyvenimą (kai
na $4.00). Užsisakant abidvi kartu tik $500.

A. Lalio ŽODYNAS už pusę kainos (vietoj $14.00 — tik $7.25 
su persiuntimu). Lietuviškai - angliškas ir angliškai - lietuviškas. 
Virš 1250 pusi., gražiai įrištas. Yra tik ribotas skaičius. Naudinga 
dovana visiems ir visada.

Užsakymus siųsti:

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

A most uniąue 
perįume giįt..

FORMULAT1ON of this de- 
lightful fragrance is based on 
the Holy Scriptures. It is a 
unkjue perfume, steeped in 
the ingredients that trace 
their history back thousands 
of years—the Oil of Spiken- 
ard. Calbanum. Myrrh, Cala- 
mus, Cassia, Safron, Frankin-

336 Eart 86th St, N.KC
Tarp 2-os Ir 1-os Avtnue • TR 9-0400 
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 
Antt*Aadais ir Mtadtadais 9 Ud 0 vak vak.

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

net fl oz $5.00 
Federal Ebcctoe Tax .50

City Sales Tax .15
(where appHcabie) 

Shipping .25

B Švento Rašto finome, kad MM 
prieš pasmeriM Kristų ndte Mi 
čiai, Pilotas patte** M 
niai galimybę MM* m* 
zų ar oi Banką, šis įiaabtli- M s 
nysis, nefifirist jo M ate ias. 4N 
sjkattimų, fflrtiffiamiir lafisvte, BųįhM 
bet M M Niafrfo PviMRfnto pM 
knygose nieko nebesą- M «b 
finorae. Nuo fia tolimesnę Bte ge se 
nho gyvenimą eigą vahdaoia uM

Maloni susitikimo vieta Yorkvilėje 
Kiekvieną vakarą šokiai ir šiaip maloniai lai- ;

? GA kas praleidžiamas pilė Niek Aversano vado- i
i vaujamo orkestro. Dainuojantis virtuozas —

akordeonistas Philip Victor, dainininkė Sigrid
B ir baritonas Jay Gaymor.

Visuotinas Trečiojo Ordino 
kongresas, įvykęs Detroite spa
lio 24-28, praėjo su dideliu pa
sisekimu. Kongrese dalyvavo 
apie 2000 delegatų. Buvo ats
tovaujama Amerikos ir Kana
dos 31 provincija, kurios jun
gia 1500 tretininkų kongrega
cijų su 240,000 narių. Kongre
so delegatai buvo įvairaus iš
silavinimo: daktarai, mokyto
jai, advokatai biznieriai, unijų 
vyrai ir moterys. Kongrese da
lyvavo ir 350 direktorių vie
nuolių ir kunigų. Atstovauja
mos buvo ir negrų, indėnų ir 
meksikiečių kongregacijos. Į- 
domu, kad kongrese dalyvavo 

LEONARDO IR VIKTORUOS daugiau vyrų negu moterų. Bu
vo didelis skaičius jaunų treti
ninkų, kurie turėjo savo atski
rus posėdžius. Jaunieji treti
ninkai atstovavo 74 aukštąsias 
mokyklas ir 19 kolegijų.

Posėdžiai buvo Statler-Hilton 
viešbutyje, kur kongreso metu 
buvo įrengta koplyčia su 40 al
toriais. Didesnė atstovų dalis, cija dabar jungia Kanados ir Š.
gyveno viešbutyje, kuris buvo Amerikos tretininkus. JAV yra
tapęs tikru Trečiojo , Ordino 1500 kongregacijų su 106,000
židiniu. narių, Kanadoje

Pagrindinė kongreso tema tretininkų. Į federacijos tary-
zacija, šių metų visuotiniame M. Kemežis, kuris sukalbėjo buvo “Trečiojo Ordino apašta- bą, kuriai priklauso skirtingų
suvafiavime pažadėjo šimtapro- maldą ir tarė sveikinimo žodį, (avimas modeminiame pasauly- jurisdikcijų keturi prandško-
centinę paramą šiame žygyje. Po to sudainuota “Ilgiausių me- Įvairiuose posėdžiuose ir nai, išrinkti ir keturi pasaulie- 

S. Rau-nas informacinėje ži- tų!” seminaruose ši pagrindinė te-
nutėje užsimena, kad Alto Los Rengėjų vardu vakarienę ati- buvo svarstoma popiežiaus 
Angeles skyrius viešai remiąs darė A. Žukauskas ir pakvietė jono XXTTT socialinės encikli- 
Kuchel - Lipscomb rezoliuciją. A. Rugį iš Patersono toliau jai 
Mano žiniomis, Kuchel-Laps- vadovauti. Šis apdairiu žodžiu 
comb ir visos kitos rezoliucijos ir taikliu jumoru sujungė sve - 
yra viešai remiamos ne tik Los 3us su sukaktuvininkais. Svei- 
Angeles, bet ir eilės kitų sky- kimmų kalbų pasakyta nedaug, 
rių. Nemanau, kad Alto konfe- Jos visos buvo trumpos, įdo- 
rencijoje buvo kalbėta tik mios, padalintos pergyvenių 
apie Kuchel-Lipscomb rezoliu- prisiminimais, juokais. Svečiai 

buvo bevok visi bendruomeni- 
ninkm, Šimkų šeimos gerbėjai 
ir artimieji. Jų buvo iš Hart- 
fordo, Philadelphijos, Brookly- 
no, New Yorko ir New Jersey 
įvairių vietovių.

šis jaukus ir mielas pagerbi
mo vakaras buvo lyg atpildas 

macijos mūsų spaudoje. Dien- Leonardui Šimkui, kuris ilgą 
naščiams ir savaitraščiams at- laiką planingai ir ryžtingai vei- 
leistina už vieną ar kitą netiks- Ida Lietuvių Bendruomenės 
luiną, bet tai nepateisina žur- New Jersey apygardoje. Tą jo 
nalų. L. Vatiukas veiklą gražiai apibūdino apy-

cense and Rose. They were all 
skillfully deveioped-to achieve 
a most pleasant, satisfying 
fragrance — compatible with 
our modem times. Basic in
gredients grown in the Holy 
Land. Attractively packaged 
in parchment and goki. Ex- 
ęuisite, evaporation-proof 
bottle.

čiai tretininkai, kurie pirmą 
kartą vadovaus visam Trečiojo 
Ordino judėjimui š . Amerikoje 
ir Kanadoje.

RADIJAS IR TELEVIZIJA
Kongresas taip pat kreipė di

delį dėmesį ir į tretininkų ra
dijo ir televizijos apaštalavi
mą. Radijo programas trans
liuoja 600 stočių JAV. Jos ver
čiamos į prancūzų kalbą ir 
transluojamos Kanadoje, kur 
Šv. Pranciškaus radijo valanda 
yra pripažinta geriausia religi
ne programa. Radijo programa 
ispanų kalba yra transliuojama 
visoje Pietų Amerikoje. Yra

Tikra lietuviška bendrovė, vienintelė, patarnaujanti 
tautiečiams jau virš 20 metų.
Pasiunčiame: Medžiagas, avalynę, gatavus rūbus, siu
vamas mašinas, maistą, ir visa kita, kas yra leidžiama. 
Mes GARANTUOJAME KIEKVIENO SIUNTINIO 
PRISTATYMĄ LAIKE 3 SAVAIČIŲ.
Mūsų padarytos sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
mus, suteiks Jums teisę, gauti mokesčio nuo Jūsų už
darbio sumažinimą (Income Tax).
Pakvitavimą su siuntinio gavėjo parašu, pristatome 
kiekvienam siuntėjui.

PASINAUDOKITE GERIAUSIU

rių (Eugenijus Bartkus ir An
tanas Rudis) yra įsijungę į re
zoliucijoms remti komitetą.

Rezoiiuciįom yrą milžiniškas 
lietuviu pritarimas
Į komitetą yra įsijungę be

veik visi LB centro vadovybės 
nariai; narių tarpe komitetas 
turi Alto ir Vliko veikėjų; vi
si žinomesni senosios kartos lie
tuvių veikėjai yra įsijungę į ko
vą už rezoliucijų pravė^mą. 
Neseniai įvykusioje Vliko kon- kaktavininkai, lydimi dukrų Bi- 
ferencijoje buvo pasisakyta už rutės ir Gražinos, buvo triukš- 
rezoliucijų rėmimą. Lietuvos mingai sutikti.
vyčiai, dinamiškiausią JAV lie- Pagerbimo vakarienėje atsi
turiu katalikų jaunimo organi- lankė Elizabetho klebonas prel.

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės valandos



Balto

iš Balfo tėvų ir steigėjų, ne-

vienuoliktajam Balfo seimui 
trijų kandidatų į Balfo direk- 
toriatą. Tačiau pats seimas iš
rinko direktoriais kelis gerus

Vahūnienė. Pobūvio programai 
vadovavo E. Bliudnikas.

gruodžio 16 d. 3 vai popiet, 
parapijos salėje. Minėjimui 
nuoširdžiai pritaria klebonas 
kun..F. Narbutas, kuris tą die-

- ną ankns mišias už Maironį- ir 
Lietuvos laisvės kovotojus. Sa-

Vakarienės šefaintokės be- deniams tik 3 doL rhetuvybę išlaikysime

tūnai draugavęs su poetu. Bus 
rodomi Maironio gyvenimo 
vaizdai ir skaitoma jo kūrybos. 
Kompoz. J. Gaidelio vadovau
jamas Bostono lietuvių choras 
padainuos Maironio dainų. Vi
si kviečiami kuo gausiausiai at
eiti ir pagerbti poetą, įkvėpusį 
mūsų tautą laisvės kovai.

Balfo pobūvis
Jau toli nubėgo lapkričio 10- 

ji, bet Brocktone tebekalbama 
apie Balfo pobūvį, kuris į San
daros salę buvo sutraukęs gau- 

• šiai dalyvių. Vakarienėje daly
vavo ir maldas atkalbėjo klebo
nas kun. Feliksas E. Norbutas, 
atsilankė vienuolyno kape
lionas kun. Jonas švagzdys, iš 
New Yorko buvo atvykęs Bal
fo reikalų vedėjas kun. Liongi
nas Jankus, daug svečių buvo 
iš Bostono ir Norwoodo. Balfo 
reikalų vedėjas pasakė nuotai
kingą ir įspūdingą kalbą. Dar 
kalbėjo Ed. Ketvirtis, Kl. Jure- 
liūnas, A. Andriulionis, P. Viš
činis, J. Tumas ir k. Meninėje 
programoje kanklėmis paskam
bino lietuvių liaudies dainas 
bostonietės Daiva Mučinskaitė 
ir Nijolė Vaičaitytė, o akordeo
nais pagrojo broktoniečiai jau
nuoliai P. Germaine, K. Pasa
kantis ir J. Provost. Laimėji
mam buvo skirtos 5 dovanos, 
'įspūdingiausia buvo Norwoodo 
Balfo skyriaus padovanota ra
keta, kurią laimėjo Ed. Ketvir
tis iš Bostono. Pelno liko apie 
300 dolerių,

dyba Kalėdų eglutę lietuvių vai
kams ruošia gruodžio 29 d. 3 
vaL popiet parapijos salėje, balfininkus. Gaila, “Sandara” 
Programą išpildys šeštadieni- jau knris laikas nęspansrttna ir 
nės mokyklos mokiniai. Atvyks 
Kalėdų senelis su dovanom, bus 
vaišės, žaidimai prie eglutės. 
Kviečiami visi lietuvių vaikai ir 
jų tėveliai.

Naujų Matų sutikimas
Naujųjų Metų sutikimas ren

giamas gruodžio 31 d. 8 vai. va
kare Romuvos parko salėje. 
Bus vaišės, meninė programa,

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

Kariuomenės šventės minėji
mas ruošiamas romuvėnų gruo
džio 1. Iš ryto 8:45 vai., 
Šv. Andriejaus parapijos baž
nyčioje bus gedulingos pamal
dos už mirusius karius bei par
tizanus. Vakare 7 vai. ten pat 
parapijos salėje bus minėji
mas, meninė dalis ir šokiai. 
Kalbės Vytautas Volertas. Me
ninę dalį išpildys tautinis an
samblis.

Apie Advento ir Kalėdų pa
pročius kalbės Sofija Roma- 
nauskienė moterų atstovybės 
klubo susirinkime gruodžio 2d., 
lietuvių banko patalpose (202 
N. Broad Str.). Pradžia 3 vai. 
popiet

Bendruomenės Balso radijo 
programos laikas iš pusvalan
džio prailginamas iki .valandos. 

Jonas ir Marijona Jasaičiai, Suprantama, valandėlės išlai- 
lapkričio 25 minėjo savo vedy
binio gyvenimo 60 metų sukak
tį. Jie su savo vaikais, giminė
mis ir draugais dalyvavo iškil
mingose mišiose šv. Alfonso

Balfo Centro pranešimų.
Neseniai Brocktone, Mass., 

Sandaros svetainėje, įvyko tik
rai šauni Balfo vakarienė, ku
riai surengti daug dirbo vietos 
sandariečiat Gaila, neteko ma
tyti spaudoje platesnio tos va
karienės aprašymo, o tai buvo 
vienas iš pavyzdingiausių Bal
fo parengimų. Ypačiai džiugu 
buvo matyti visų grupių ir pa
žiūrų žmones, prie bendro sta
lo besitariančius, kaip geriau 
padėti vargelin patekusiam 
broliui lietuviui. Brocktone ne
teko girdėti jokio priekaišto 
Balfui, o Balfo reikalų vedė
jas geresnio lietuvių visuome
nės susiartinimo ir talkos Bal
tui negalėjo nė pageidauti.

Kun. L. Jankus

P AUKŠČIAI audroje. Nuctr. V. Maželio.

ŠV. AMANO GIMNAZIJOJE KENNEBUNKPORTE
Į

Pirmieji moksle. Lapkričio 
10 pasibaigė pirmasis šių moks
lo metų ketvirtis. Garbės stu
dentais spėjo pasirodyti: R; Gu- 
dinskas, L. čiapas, K. Kuraitis, 
P. Kvietys, K. Mačiulaitis, G. 
Miceika, R. Petrauskas, R. Ra
monas, J. Šipaila, B. Sudžins-

mais, bet kietu darbu ir su 
tais materialiniais resurs 
Lietuvių Fondai čia bus dį 
lė parama Pritardamas LM 
vių Fondo idėjai, siunčiu
asmeninę auką — vieną tūks
tantį dolerių, — taip rašo lie
tuvių Fondo valdybai v" 
buvęs Lietuvos kariuomenėską- 
rys, kurio vardas, įrašytas 
garbingų fondo narių eilę, 
čiajai visuomenei lieka 
mas.

— Lietuviškas plokšteles ne-* 
trukus išleidžia Dainavos an-: 
samblis Chicagoje ir solistė Ro
ma Mastienė. jAį

— Klaipėdos krašto išlaisvi-; ^ 
nimo ir prijungimo prie Lieto-': 
vos 40 metų sukaktis sueina. 
ateinančiais metais sausio 15.^0 
Los Angeles Mažosios Lietuvos"-^ 
Bičiulių Draugija jau pradėjo

Baltimores žinios

kas ir V. Žemaitis, kuris yra 
pirmasis visos mokyklos moki
nys. Jis yra pirmoje klasėje, at
vyko iš Worcester, Mass.

Organizacijos. Kas metai į 
šią mokyklą suvažiuoja moks
leiviai iš keturių šalių, tad rei
kia vis naujai persiorganizuoti, 
išrinkti naujas valdybas ir pa
sirinkti sau organizaciją ar klu
bą, kurių čia yra labai apstu. 
Ateitininkus paėmė šiemet į sa
vo rankas Stasys Rastoms, 
skautų vyriausia galva — Ša
rūnas Gavelis. Pirmieji jau su
rengė gražų Kristaus Valdovo 
minėjimą, antrieji — kariuome
nės šventę. Choro vyriausias 
seniūnas šiemet yra Alfonsas 
Jankauskas. Labai originalų po-

kymo išlaidos taip pat padidės. 
Joms padengti bus reikalinga 
didesnė visuomenės parama.

Ateitininkę sendraugių susi
rinkimas įvyks gruodžio 9 d.,

minėjimui. Tam tikslui buvo;' 
sukviestas įvairių lietuvių or~‘ i 
ganizacijų pasitarimas. Minėj*-- 
mas bus sausio 13, sekmadienį/ S| 
šv. Kazimiero lietuvių parapi-...Asjįj 
jos salėje.
— Pabaitiečię sporto federaci- B, 

jos visuotinis suvažiavimas įvy- 
ko lapkričio 3 Clevelande. Nu- 
tarta įkurti vieną federaciją vi- Rį 
sam š. Amerikos kontinentui.
Į vykdomąjį komitetą kiekviena 
tautybė skiria po keturis žmo- 
nes. Pirmininkauja eilės tvarka. -^ 
Dvejų metų kadencijai pinm- 
ninku išrinktas latvis, sekreto- / 
riumi lietuvis Algirdas Biels- 
kus. Sudarytas ateinančių 
tų sporto varžybų kalendorius. 7^ 
Pavasario varžybos bus gegen y 
žės 4-5 Toronte. Rengia esta£ i/
Vasaros varžybos numatomoms

chorui 80 skudučių instrumen
tų, kurie žymiai paįvairins cho
ro pasirodymus įvairiose lietu
vių kolonijose.

Nauji pastatai. Gimnazijoje 
vyksta naujų patalpų statyba. 
Statoma sporto salė, klasės, 
miegamieji ir kitos patalpos. 
Statyba turėtų baigtis pavasa
rį. Didžioji salė bus pavadinta 
arkivyskupo T. Matulionio var
du.

Artėja Kalėdos. Visi nekant
riai laukiame atostogų, kurios 
prasidės gruodžio 20. Bus sma
gu keliauti namo ir pasilsėti. 
Prieš tai dar turėsim iškilmin
gą Kalėdų eglutę, pagal tra
diciją ruošiamą busimųjų abi
turientų, o šv. Pranciškaus sė

Naujas judėjimas trečiajame ordine
World Medical Relief įkūrėja ir 
vyriausia direktorė. Ši labdaros 
draugija, kuri turi savo didžiu
lius sandelius Detroite, parūpi
na įvairioms prieglaudoms, li
goninėms ir misijoms 65 kraš
tuose įvairių medicinos* daiktų 
ir vaistų už $30 milijonų. Šiai
garsiajai ..artimo meilės apąšta- būvį choras turėjo šv. Cecilijos kėjų būrelis gruodžio 8 suruoš 
lei Mrs. Ir.Auberiing taikinio- dieną. Muzikas Z. Snarskis iš iškilmingą Marijos Nekalto 

Worcester, Mass., padovanojo Prasidėjimo šventę. J. Žvalgas

(atkelta iš 4 psl.) 
VIENYBĖ IR MEILĖ

Rezoliucijuose buvo skatina
ma melstis už krikščionių vie
nybę, ypatingai uoliai dalyvau-

♦ ti tam tikslui skirtoje novenoje 
(sausio 18-25); visur skleisti tai
ką ir meilę; švelninti rasių ir 
mažumų santykius; remti misi
jas Pietų Amerikoje ir, lei
džiant sąlygoms, aukotis toms 
misijoms; rūpintis tretininko 
Jono Newmanno, kuris buvo 
Philadelphijos vyskupu (miręs 
1860), kanonizacijos byla; pra- _________ _ __
syti Šv. Sostą, kad pašertų švęstas katalikiškai šeimai stip- buvo pavadintas susirinkimas,

kauja 300 Detroito tretininkų.
Pasižymėjimo lapas buvo į- 

teiktas tretininkei Mrs. Cath- 
erine Bulger (Pittsburgh, Pa.), 
kurios visas gyvenimas yra pa- Bridgeport, Conn. — Taip mpne, atominė bomba 

mės karą, bet sunaikins pasau-

PADĖKA UŽ LAISVĘ
nelai-

baūnyčioje. outKaKiuvumiKai Hankn natainrco u”‘ “““ duvo pavadintas susurmomas,
yra ištikimi šv. Alfonso parapi- „Sa ^vd ŠV* Juozapą E CuPertino erd* rinti JAV- Jau. 15 metų Mrs. suorganizuotas Bridgepor-
jos paupiečiai ir prisidėjo sa- JoMS s^uS
vo darbu pne jvainų pareng!- ^da]lnti
mų.̂ ... .. . apie šiuometinę Vliko veiklą.

Padėkos diena buvo iškil- T
mingos padėkos mišios 10 v. Or- L Bent|-
šv. Alfonso bažnyčioje. Mišias pakviestas, atvykstaaukojo naujas 4aras kun. gmodSo 2 d. Vakare 7 vai. Ue- 
Martinas Vrablic. tuvn! banko P^POs® kalbės
....Karo motinu draogip, kuri apie Ife,avh» tautos «®^nci- 
gražiai veikia mūsų tarpe, lap- _
________ ___ . „L Don Kor*i,is B Čikagos at- 
šiose, bendrai priėmė komunija papasakoti nuotykių iš

* paskutines savo kelionės po 
Lietuva. Jį pakvietė Bendruo
menė Balsas. Pranešimas bus 
gruodžio 16 d. 3 vai. popiet, 
šv. Kazimiero parapijos salėje.

Laima Tvarkūnaitė po sun
kios vidurių operacijos, jau 
sveiksta. K.č.

kričio 25 dalyvavo 8:30 v. mi-

ir pasimeldė už savo kare žu
vusius sūnus ir savo mirusias 
nares. Lietuvių posto kapelio
nas kun. A. Dranginis aukojo

Kalėdojimas, metinis para- 
piedų lankymas, jau pasibaigė. 
Klebonas prel. L. Mendelis iš 
sakyklos viešai padėkojo vi
siems už aukas ir malonų ku
nigų priėmimą. Jeigu kurie dar 
nebuvo aplankyti, tie prašomi 
apie tai pranešti klebonijoje, ir 
kunigai tuoj ateis, pašventins 
namus, paliks paplotkėlių ir 
kalendorių.

Sodalietės gruodžio 2 ruošia 
rekolekcijų dieną. Visos narės 
kurios rengiasi dalyvauti tos 
dienos pamaldose, prašomos 
pranešti pirmininkei R. Kližy- 
tei. Sodalietės bendrai daly
vaus 8:30 v. pamaldose, pusry
čiuose. Po jų bus paskaita ir 
klausimų nagrinėjimas. Dienos 
programa baigiama šventąją va
landa. Sodalietės taip pat nu
tarė aplankyti prieglaudose bei 

esančius lietuvius 
jem nunešt dov-

______________ ________________lį. Pavergtos tautos apima apie 
vės mokslininkų globėju. (Kon- C. Bulger yra katalikių motinų jaunų studentų amerikiečių šimtą milijonų žmonių ir palai

ko virš 40 procentų sovietinio 
ūkio. Ši jėga yra galingesnė už

greso metu buvo rodoma labai draugijos generalinė sekretorė kovojančių už laisvę (Young A- 
įdonti Šv. Juozapo iš Cupertino “ —-~J------- -- —J— - -
gyvenimo filmą.)

TAIKOS ORDINAS
Amerikos Trečiojo Ordino 

federacija kasmet teikia žyme
nis taikos srityje pasižymėju- rė. 
siems katalikams ir ne katali- LIETUVIAI KONGRESE _ 
kams. šv. Pranciškaus taikos 
ordiną yra gavęs JAV užsienio 
reikalų sekretorius F. Dulles 
ir JAV. atstovas JT negras Dr. 
R. Bunche. Šiais metais kong
reso metu Šv. Pranciškaus tai
kos ordinas pirmą kartą buvo 
įteiktas moteriai — Mrs. Lester 
Auberiing, kuri yra Detroito 
Šv. Bonaventūros tretininkų 
narė. Mrs. L. Auberiing

ir daug prisidėjo prie šios (frau- riwuwuIfc u^v. «.
gijos sustiprinimo ir išvystimo. grindinis kalbėtojas A. Lands- atomines bombas. Ji gali pa

mericans for Freedom),

Ji taip pat yra laikraščio 
“Krikščionė Motina” (33,00 0 
skaitytojų) įkūrėja ir redakto-

nauja Šv. Kazimiero provinci
jos taryba: direktorius T. Jus
tinas Vaškys, OFM., patarėjas 
prel. Pr. Juras ir keturi pasau
liečiai. Kongreso metu ši tary
ba savo pirmam posėdyje tarė
si dėl provincijos statuto ir 

____________ ____ biuletenių lietuvių ir anglų kal- 
Kun. V. Stanevičius, kun. M. bomis. Spalio 26 įvyko taip pat 
Kundrotas, kun. Račaitis ir 
provincijos direktorius Tėvas 

yra Justinas Vaškys, OFM. Išrinkta

Lietuvių tretininkų šv. Ka
zimiero provincijai, kuri jungia 
Trečiojo Ordino 46 kongregaci
jas, kongrese atstovavo 31 de
legatas: 25 pasauliečiai, penki 
kun. direktoriai: prel. Pr. Ju
ras, T. G. Baltrušaitis, OFM.

WATERBURY, CONN-.

latviai.

Tradicinis kaukių balius rea- 
' giamas šeštadienį, gruodžio 1, 

šv. Juozapo par. didžiojoje s 
Įėję. Salė bus papuošta 
radiniu stilium ir 
spalvingų prožektorių. Sukinė
sis grakščios princesės ir žan r 
vingos primadonos. Kilmingieji | 
lordai, grafai, baronai ir 
tauto bajorai kvies viešnias to
kiam. Speciali džaso kapela 
gros visus šokius, pradedant 
valsais ir baigiant tvistais, 
kius vertins šešių teisėjų tribu
nolas. Kaukių paradui vado
vaus karnavalo maršalas. Trys 
geriausi kaukių kostiumai bds 
apdovanoti premijomis, kurias ■ 
paskyrė “Lituanicos” savintn- . ■ 
kas K. Bagdonas. “Cosmos” J

bergis palygino pavergtas tau- klupdyti Sov. Sąjungą be karo, 
tas su atomine bomba. Jo nuo- Ta jėga yra gyva ir reali. Va

karai gali ja pasinaudoti, nors 
pavergtos tautos ir daug kartų 
vakariečiais nusivylė. Vakarai 
šių tautų bylą turi kelti Jungti
nėse Tautose, savo parlamen
tuose ir spaudoje. Vakarai turi 
reikalauti laisvės šioms tautoms 
ir diplomatiniais keliais. Laimė
jimas pavergtųjų tautų bus A- 
merikos laimėjimas, — užbaigė 
kalbėtojas.

Kalbėtojęs Clinton Strong 
apžvelgė demokratijos užuo
mazgą nuo senosios Graikijos 
iki šių laikų. Jo nuomonę pati 
ideališkiausia yra šiame krašte. 
Demokratija yra pati geriausio
ji valdymosi forma. Gal dėl to 
ji ir yra trapi, kaip pavasario 
gėlė? Daugelyje kraštų ji gra
žiai pražydo, bet ir vėl tuoj su
nyko. Todėl ją mes turime la
bai saugoti, kad neprarastume, 
kaip pavergtieji kraštai.

Siame susirinkime dalyvavo 
komunizmo pavergtųjų kraštų 
atstovai su savo tautinėmis vė
liavomis. Moterys, pasipuošu
sios tautiniais rūbais, jas lydė
jo. Sustačius vėliavas, kun. J. 
Mitchell prašė Aukščiausiojo 
pagalbos pavergtoms tautoms, 
o laisvoms — ištvermės ir Die
vo valios išreiškimo. J.R.

Šv. Kazimiero provincijos atsto
vų susirinkimas, kuriame turi
ningą paskaitą skaitė prel. Pr. 
Juras. T. Just. Vaškys, OFM. 
padarė pranešimą apie provin
cijos padėtį. Netrukus lietuvių 
kalba bus išleistas Trečiojo Or
dino Konstitucijos ritualas ir 
vadovėlis. Susirinkime svarsty
ta šv. Pranciškaus radijo ir te
levizijos valanda, kurią pasi
ryžta remti. Nutarta dalyvauti 
iškilmingose pamaldose, kurias 
ruošia Naujosios Anglijos tre
tininkai Bostono katedroje 
1963 m:

BANKETAS
Kongreso metu buvo suruoš

tas didelis banketas, kuriame 
dalyvavo pranciškonų provinci
jolai, Trečiojo Ordino federaci
jos taryba, provincijų ir kon
gregacijų direktoriai ir atsto-

siuntinių agentūros savininkas 
M. Gureckas; “Spaudos” kny- > > 
gyno savininkas V. Vaitkus. ^ 
Naujoje salės kafeterijoje bus V

•rooktyn 21, N. V.

Kaina — S5.00 
Užsisakyk tuojau!

ku koki* kalba bekalbėtų. ■

Albumas LIETUVA yra 
gražiausia Kalėdinė dovana
Kiekvienam verta jį pačiam

vaidinimą . rengia 
parapijos mokinia.i

ligoninėse 
seneliu ir 
nų.

Klėdnj
šv. Alfono
Vaidinias bus gruodžio k 
sekmadienį.

Jonas Obelinis

Vytauto Augustino
LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS ! ’i

myje veiks baras. Bahus 
dės 7 vai. vakare. Bilietų 
bus atidara nuo 6:30. Visus ma
loniai kviečia

Skautę Tėvų Komitetas.

sų draugams amerikiečiams. 
Užsakymus stųsti:

Ateftta'Akv Federacija,

LIETUVA
.■A-

1'1 v • <
- / ■ 8 ■

Quinn, darbininkų komiteto di
rektorius Washingtone. Kong
resas užbaigtas spalio 28. Visi 
kongreso dalyviai padarė pasi
aukojimo aktą Kristui Valdo
vui. Giedojo Detroito Duns Sko
to kolegijos pranciškonų klie
rikų choras.

— Atpigintų knygų iki 90% 
galima įsigyti iš Gabijos leidyk
los, kuri dabar vykdo metinį 
knygų išpardavimą. Sąrašai 

■ siunčiami parašius šiuo adresu: 
Gabija, 87-85, 95 Str., Wood- 
haven 21, N.Y.

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba 
apie Lietuvą visiems suprantamu

Gaunamas Ir pas platintojos.



RAY’S LIQUOR STORE

Telefonas: Vlrginia 3-3544

HAVEN REALTY

Naujai atidarytas
ALPHA Medical Laboratories

FASKO ŽINIOS

Mieliems

Sav. B. KUČINSKAS

Brooklyn II. N. Y.35 So. 8th Street

Resid. lUinois 8-7118
Danutė ir Liutauras Siemaškai

Mielai kolegei
BRAND PAINTERS PARK FLORIST

JOEBARRANCA

Sav. V. ZELENIS.Dantų gydytojai

BANGA TELEVISION

mamytei mirus Lietuvoje, reiškia gilią užuojautą

Lietuvių Dantų Gydytojų 
New Yorko Skyrius

Ohio lietuvių gydytojų drau
gija paskyrė pereinamąją tau
rę, kuri atiteko klubui, geriau
siai pasirodžiusiam stalo teniso 
varžybose. Praeito 1961-62 se
zono nugalėtoju paskelbtas To
ronto Vytis. Jam taurė įteikta 
lapkričio 10.

jos sesutei, broliui dr. Jankauskui bei jų šeimoms, jų

For the Most Important Gown in 
your life MARTHE’S Bridal Shop 
Custom made Bridal Gowns, Moth- 
er’s & Attendants’ Gowns, Cocktail 
and Formai lengths, individual fit- 
tings for the Bride. Marthe Di Gio- 
vanna, Your Parisienne Designer. 
417 Forest Av., S.I..N.Y. YU 1-6422

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

liną ir Vytautės Saldaičiai

Perkraustymai ir sandėliavimas 
ECONOMY MOVERS 

MOVING and STORAGE 
Local and Long Distance 

No job too small—none too large 
Handle with Care

Call GR 7-4250

Many fine Religious Gifts for Xmas 
at REMEM8RANCE SHOPPE — 
Medais,' Rosartes, Stattiary. Bibles. 
CrucifBtes. Misšate. Burninei figūros 
A Nativlty sete. Largest aeiecUon 
of Xmas Carda in Richmond HUL 
115-12 Liberty Avė, Richmond HIH, 
Oueena; Tai. VI 3-5471

Ūse our Xmas Lay-away-plan. Only 
small down-payment suffident to 
reserve your GIFTS until Xmas. 
Diamonds, Watches, Jewelry. Com- 
pare our low prices A high ęuahty.

FRED STADMULLER — Jeweler 
(Ėst. 1860). 57-44 Myrtle Avenue, 
Ridgewood-Queens; TeL: VA 1-2633

LA LUIG1 
ITALIAN RESTAURANT

LIMOUSINES FOR ALL 
OCCASIONS

16 Richmond Avfe, Poet RMun 
statut teland

f Tai. 2-858D ;

JESSE’S BAKE SHOP. Delicious 
Pastries and Cakes are baked with 
pure whipped cream. Wedding and 
Birthday cakes, pieš, čookies baked 
with the purest ingredients obtain- 
able. Specials for Xmas and New 
Year. — 185 Targee St., Stapleton, 
Staten Island; GIbraltar 7-6310.

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

IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI
Adresas; 40 E. atfc S^, N.Y.C, N.Y.

TeL: MU 3-2928
Savininkas, VACY* STEPONU

Lounge —where gotumėte eat by 
choiee and not by chanee.1315 Aro-> 
nue J(Bet 13th A 14th St.); TeL 
CL 2-3458, ask for your geniai host- 

MR. LUKU

FORSONS JEWELERS. Fine Gifts 
for Christmas. Special: 14 Karat 
gold Erigagement šets with genuine 
diamond, from $39.95 up. Large se- 
lection of diamons. watches, silver- 
ware, lead crystals. Fine gifts foė 
all occasions. — 5111 5th Avenue, 
Bay Ridge, B’klyn; TeL TR1-0377

BAIL BONOS 
Call JA 2-5579

24 HRS. SERVICE 
44 Smith Street, Brooklyn, N. T.

JOSEPH TORRES
23 years of eacpertence. Modern and 
Anūąue Repairtag - Restoring. Fur- 
nttuse ranodete* French Polishing, 
Waxtng, Talštes, AlcotMd, Heat and

JA 3-3438
146-06 Hillaide Avė, Jamaica, L. L 

(near Sutphin BĮvd.) z

TYPEWRITER BARGAINS Under- 
wood ^0, other bargains. For the 
finest of Typewriters at the most 
reasonable prices call TR 5-3063. 
Special consideration to all our re- 
ligious groups. Ask for M r. Pearl. 
PEARL BROS., 476 Smith Street.

HIRE A CARRY BACK 
CADILLAC LIMOUSINE 
FOR ALL OCCASIONS 
Special Rates on Sundays 

and Long Trips 
RE 4-8689 — 24 Hour Service

Wall Papering - Painting Inside & 
Out. Reasonable Rates — All our 
work GUARANTEED. Special con
sideration to ReUgious Groups. Call 
516 PY 6-8880, ask for Mr. Brand.

VIBREPHONE -
Beginners and Advanced

N. GROSSMAN 
212 West 71st Street •

Call TR 4-0659 after 12 Noon

CHAS. H. PEEPLES 
Detective Agency — OL 8-5143 

167-10 109th Avenue, Jhmaica, L.I. 
Civil, Criminal and Domestic inves- 
tigations, armed guards; Ucensed 
and Bonded by the State of New 
York. Skip TraciMg. — Post Office 
Box44, Springfield Gdns., LJ. (13)

ED CASO 
AND HIS MIAMI BEACH 

ORCHESTRA
Distinctive Dance Music and Enter- 
tainment, 3 to 18 Piece Orchestra. 

Call DE 9-6340 - 6278

PAINTING d PLASTER1NG 
ALL BOROS

All our work guaranteed. Our work 
is fast and effident at the most 
reasonable prices. Remember if you 
want the Best—Call LA 8-3547 or 
HO 5-9307 — ask for Jim Palmer.

CHRISTMAS TREES
Selected Blue Spruce Norway Bal
sam Fir Pine all sizes Delivered. 

BURMAK NURSERIES 
PeekskilL N. Y.; 914 PE 7-4060 

95 OREGON ROAD
Special consideration to religious 

Groups

ARTHUR POST
$1 a Lesson — Suiging, Guitar, all 
Instruments; Dramatics, & Dancing 
Tutoring all School Subjects $2.00. 
Special consideration to Religious 
Groups. CL 1-6029 ask for Arthur 
Post, 1736 Ralph Avė, 'Brooklyn.

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

DALIA ir AUBERTAS RAD2IGNAS. 8SV.

LITHOGRAPHERS M ACH I NERY 
•ne, 2 .

VENTRICE BROS.
Special imported LADIES ENG- 
L1SH BICYCLES, while they lašt 

$33.95
Ventrice Bros., 637 Rogers Avė, 
Brooklyn, N. Y., IN 2-7377. Service 
& Repairs on American and foreign 
Bicycles.

THOMAS UNDHOLM Chiropractor 
1297 Lexington Avė., New York 28 
L E 4-5869, priima*, pirmad., trečiad. 
ir penktad. nub 11 vaL iki 7 vai. pp. 

HUNTTNGTON OFFICE 
700 Park Avė. — HA 3-6068 

Priėmimo vaL pagal susitarimą

FLATBUSH CAR WASH 
1630 Flatbush Avenue 

Entrance on Flatbush Avė. between 
Avenue H and I

For Fast Effident Service CaU 
CL 2-3718

We also give King Kom Stamps

MICHAEL'S FUEL & OIL CO.
Complete Heating InstaBation. Ge
neral Motors- Delco - Heating. L&- 
censed. 1815 Gatės Avė. (bet. On- 
derdonk- and' Seneča Avė.), Ridge- 
wood 27, N. Y. — TeL VA 1-923$ 

Ptombers Lie. No; -7843

USED FURNITURE, RŪGS, AN- 
TIQUES, HOUSEFURNISHINGS, 
^EDDING, Everything and Any- 
thing. in.- »the FURNITURE line.

We pick up — Call Dl 2-7637

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investadjoa 

Kasdien nuo 9 iki 9 vaL; Sekmadieniais pcųdet 1-5 vaL 
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • TeL VI 7-4477

GLENDALE LUMBER CO., In<
CAto & ,CARRY 

Ouality afiUSetvfėe since 1920 
73rd Place & Cdoper Avenue 

Glendale 27J L. L 
' VAn Dyke 1-1840

MARCO BOWL-O-LANES Ridfle- 
wood’s fine hospitatrie Lanes — 30 
automatic pinspotters for your 
bowling pleasure; Cocktail lounge, 
Restaurant, free parking. A healthy 
sport for young and oid. Special 
consideration to reHgious groups. 
339 Wyckoff Av. BTclyn. HY 7-4350

All new at Kneer*s! Planing Party? 
Fast! Delicious! Budget priced! — 
Outside Catering — in your Home, 
Religious center, Clubroom, Office. 
Come in or.phone RA 8-9607, ask 
for Brochure K’ — KNEER’S Gol- 
den Pheasant,, 32-10 Broadway, 
Astoria, L. I.

INTERNATIONAL NEWSPAPER 
PAPER PRINTING CO. 
FOR THE FINEST IN 

NEWSPRINT 
CALL 

OR 3-1830 . .

Greater N.Y. Open laimėjo 
Sherwin ir Feuerstein. Po 6-0. 
Dalyvavo Laurinaitis 4t, Stak- 
nys 3t, Latviai Rankis 5t, Mel- 
strads 3t. ir iš Bostono Ezerinš 
3t. Viso lošimas sutraukė Re
kordinį 155 varžovus.

AACON CONTRACTING CO.
HOME IMPROVEMENTS i 

Painting —- Interior and Exterior 
Carpentry. Finished Basement a 
specialty - Complete alterations - 
Financing arranged - No Down 
payment 1 to 7 years. CL 1-3307

BrfHjM PSranBRybtee New 
Yorke po tašką pehiė Laurinai
tis, Adomaitis ir Trojanas. 
Svarbų pusę taško užsirašė Šu
kys prieš latvį žirnį, kuris US- 
CF sąraše turi 2196 punktus. 
Kitas lygiąsias baigė Strolia.

Po keturių ratų pirmauja 
Znotinš 3‘A taško, po to su 3 t 
seka Šukys, žirnis, Pamiljens, 
Berzinš ir Weldemaa. Grupėje 
2^ t. eina Staknys, Laurinai
tis, Lacis ir Adomaitis. Strolia 
turi ll/2- Vasiliauskas ir Troja
nas po 1 t Sekantis Ratas į- 
vyks lapkričio 30.

Visuotinis sporto klubų ats
tovų ir sporto darbuotojų suva
žiavimas šaukiamas gruodžio 1- 
2 Clevelande, Čiurlionio ansam-

Pinnenybes pradeda ir jau
niai dviem komandom. A ko-

BORDENS
FINE DAIRY PRODUCTS

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

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

CHOOSE
BANFORD Beauty School

Under management of Szybka & 
Latwa Methodical School. Call or 
write for free brochure "D”.

Banford Beauty Schobf 
165 W. 46th St. (B’wąy) PL 7-0933

ANTANAS VAITKUS, vedėjas i
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven £1; N. Y. • TeL VIJMKJ7Y 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUV* - ? k ' k' , į* 
340 Grand Street, BrooHyn II, H. Y. • . < TeL STagą 243^1

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato i namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

OUEENS NATIONAL FLOOR 
•SERVICE

Floors scraped.150 >sq. ft. price $15.
We do Waxing at reasonable rates.

ALL WORK GUARANTEED 
137-30 Bennent St., Spriių; Field 
Gardens LA 5-9790 Complete analysis:

Blood< - Utine - RH Factor - Pre- 
Marital tęst - Pregnancy tęst - Me- 
tobolism - PBI — Prothrombin.

Call Nl 5-3800

EMILIO ROBLE8 INSURANCE 
Auto & Trucks • Accident & Health 
- Fire -. Life - Garage liabtiity - 

Serviitg all B’klyn.

36-88-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas: STagg 2-5938

SALCO MACHINE CO„ INC. 
FOR MOVING - RIGGING - . 

DISMANTLING & ERECTING 
Call BE 5-3355 

Ask for Sal PugHa 
LITHOGRAPHIC MACHINISTS 

Repairs and Service

MARCO Uow£-6-LANES Bidgįe- 
.wood s fine hospitable Lanes — 30 
automatic pinspotters for your 
bowling pleasure; Cocktail lounge, 
Restaurant, free parking. A healthy 
sport for young and old. Special 
consideration to religious groups. 
339 VVyckoff Av^ B’klyn, H Y 7-43$0

JOYCE.FIoor Serapinų Co. — 8414 
Flatlands Avė., B’klyn. Old floors 
refinished likę new. If you want 
the Best—remember Joyce Floor 
Scraping Co. AI! work guaranteed. 
Special consideration to Religious 
Institutions. Call CL 1-5515 Day or 
Night

K M.~ HAI,VORSENBAKER Y 
For the Finest in Pieš and Cookies 
remember HALVORSENS. — We 
have Specials for Thanksgiving & 
the coming Hohdays. We are open 
from 7 ajn. to 7 pjn.; elosed Sun- 
day. Call GE 5-1852

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

VILLAGE EAST 
278-80 East 3rd Street 

2’4 also 3 room studio apts. New 
buiiding. air • conditioned. inclnera- 
tor. elevator, large elosete, near 
transportation. Open 1-6 p.m. TeL 
YU 2-8280 — Moro Nmr Pay Later

Milibrook Wine & Liųuor Store — 
Motthaven area, opp. M’brook hous- 
ingvprojecL Open 8 am to 12 mid- 
nijĮįht Win<Mt - Tjgnnra domestic & 
niųxJrtėd? Xfnaš"glft Vrržipped from 
*'a-bottle to a case”. Free delivery 
in the Brome 575 East 137th St; 
near St. Ann’s Avė. Call MO 9-0853

GROŽIO S A L I O N A S . 
"ROTA"

ANNA MASILIONIS — (Hptomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, 8ą- 
lia J. Andriulio įstaigos. Važiuojant 
Jamaica traukinio Unija, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir Lt 
87-17 Jamaica Avė. • VI 9 6918

Woodhaven 21, N. Y.

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

VETERAN Detective Bureau, Ine. 
Plain cloths or uniformed Guards, 
Investigators. fuHy insured, mias- 
ing persona traced. Civil, domestic 
and criminaL
4197 Park Ave^ Bnma, CY 9-8620; 
1 DeKaib Avė., B’klyn, MA 5-8855.

H A B LIMOUSINE SERVICE 
Door to Dpor Pick Up 

' Boro of Brooklyn Only 
24 HOur Service

Call ST 8-9140 for Reservations 
Special consideration to Religious 

Groups

All Types oi ' ■ 
SHEETMETAL WORK 

Manufacturers of 
’ • SMOKE’ PIPE 
ADJUSTABLE ELBOWS 
and ^^tmetal ^peęiaities

SAYVjLLE FURNACE 
& STOVE CO.. Ine.

“CUSTOM” - CARPETS 
EXCLUSIVE DESIGN 

Made to your color specifications 
. SCHATZ 

AMSTERDAM — SU 7-3276 
410 Amsterdam Avė. (79 St.), NYC

BERNARDO MARTIN 
REUPHOLSTĖRING A Refinishing 
Ezpert ęraftsmanship. Old furni- 
ture made hęvfr. Any color, any fi- 
nish. Reasonable rates. Free «sti- 
mates, pick up and delivery. Call 

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

Lengvosios atletikos komite
tas kreipiasi į visus lietuvius 
iengvatletus bei klubus, kad jie 
iki lapkričio 30 atsiųstų praėju
sio sezono pasekmes, jei dar 
nėra to padarę. Iš gautų davi
nių bus sudarytos lentelės. 
Siųsti adresu: Alg. Bielskus, 
15321 Lakeshore Blvd., Cleve- 
land 10, Ohio. F.K.S.

No Pešt probtem too btK- Eatermi- 
natiug^ Fumigating, Fogging, wąter 
bug eagpert. School graduat,e egent 
for DepL of Ągriculture. We travel 
Upstate New York. Call ėvenings

- Nl 5-7842
JOEDEE 1947 E. 13th Street

Jadvygai, Antanui, Antanėliui ir Lineliui Vytuviams, 
p.p. Ališauskų ir dr. B. Jankausko šeimoms, brangiai 
motinai, uošvei ir močiutei

AfA
TEKLEI JANKAUSKIENEI

Star. šeštadienį pirmenybių 
rungtynes žaidžia namie mažu
čiai 1 vaL su BW Gottschee, o 
jaunučiai 2 vaL su ukrainie
čiais. Pirmą kartą N.Y. futbolo 
istorijoje rungsis net šešios (!) 
lietuvių komandos pirmenybių 
kovose. Atletas.

mauda 1 vaL žaidžia su Spfr. 
Passaic (Wayne, NJ.) o B ko
manda 11:45 vai. namie su Blue

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

BAYSIDE Ist section sold out — 
70 NEW KOMES Solid Brick, 6 
rooms, 3 bedrooms, baths, full 
basement. — Low Down Payment

$18,490
30 Yr. Mortgage. 48th Avenue & 
210U1 Street BAYCREST KOMES 

Site Phone RA 9-9442

Perdtas savutgaiis Nev Yor- 
ko lietuvių fuiboiimBkam boso 
tikrai sėkmingas- feridė- kHnrim 
komandos ir nė vieaa nepraiai- 
mė> : ... - f

SAštartierų mažuifiai pinn£ny- 
hių rungtynėse įraikė Minervą 
(2:0), o jaunučiai su Satradit 
baigė lygiomis (2:2). Sekmadie- 
nį rezervinė CoUege Point taip 
pat baigė lygiom (2:2). Pirmą kė
linį mūsiškiai, žaidę Septyniese, 
vedė 2*0, o susilaukę dar dvie
jų žaidikų gavo ir du įvarčiu. 
Pinnoji komanda laimėjo pir
menybių rungtynes įveikusi 
College Point SC 3:2 (1:11..

LAK žaidė tokios sudėties: 
Jankauskas; Vainius, Remėza 
H; Margaitis, Kulys, Karekes; 
Brennan, Stucky, Klivečka, Mi
leris, Daukša. Rungtynės bu
vo vos vidutinio lygio. Šiaip 
jau, tvirtas mūsų gynimas šį 
kartą jautėsi nevisai užtikrin
tai Puolimo didžiausias varik
lis buvo Klivečka, baigęs kole
gijų sezoną. Bet jis pirmame 
kėlinyje kai kada per ilgai lai
kė kamuolį.

Rungtynių pradžioje puikiu 
Klivečkos šūviu pasiekta 1:0. 
Priešininkas išlygino ir kėlinys 
baigtas 1:1. Antrame kėlinyje 
College Point išnaudojo 11 m. 
baudinį (2:1). LAK spaudė visą 
kėlinį, bet šūvio nepasiekė, kol 
spartus Klivečka pavijo į už
ribį beriedantį kamuolį ir 
griūdamas dar spėjo nukreipti 
į vartus (2:2). Trečią įvartį lai
mėjo iš susigrūdimo prasimu
šęs Stucky (3:2).

Parsivežę iš College Point du 
taškus, LAK dabar atsidūrė tre
čioje vietoje. Ar išsilaikys mū
siškiai lentelės viršūnėje, tai 
jau kitas klausimas?

Šį sekmadienį reikės keliau
ti ton pačion aikštėn rungty
nėm su Bavariah SC, kuriem jų 
aikštėje pereitą sezoną- pralai
mėta 0:1 ir namie laimėta 2:1. 
Rezervinės pradeda 12:45, pir
mosios 2:30.

R. D. Lane W. F. James 
226 N. Main Street 
SAYVILLE, L I.
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