
Vietnamo įvykiai tebedomi- 
na, ir atsakingumas už juos te- 
besvarstomas. Jų šešėly mažiau 
pastebima Nato valstybių par-

Amerika jaučiasi sąjungininkę aplenkta, nori tikslesnio komunistines rinkos pa* 
dailinimo. Tam priešinasi Anglija, o ir Sovietai nepalankūs Amerikos interesam

lamentinė konferencija Pary
klausimas,

GUNDYMAS DUONA IR AUKSU - 

Vakarai siekia prekybos su Sovietais ir stengias jiem 
įtikti. Sovietai tuo žaidžia. Vakarus šantažuoja ir že
mina, kad suartėtu su Kinijos draugais

žiuje, kur iš Amerikos dalyvau
ja toki 'atsakingi Kongreso na
riai, kaip šen- Fulbrightas ar 
šen. Javits.

PAS NIKITA. G. Keith Fun- 
ston, biržos prezidentas, dele
gacijos pirmininkas.

Nato konferencijoje genero- saugą. Tačiau jo įspėjimus nu- Nesvars 
las Lemnitzeris lapkričio 5 į- stelbė aktualesnis Nato parla prekyba s 
spėjo, kad karinė komunisti- męnto atstovų rūpestis — pre- munistinį 
nio bloko grėsmė nėra sumažė- kybą su sovietinio bloko kraš- prekybos 
jusi ir reikia stiprinti karinę ap tais. raikšty p

DEL BERLYNO: Vakarų protestas. Galėjęs būti karas, jei 
ne nuolaidos. Ar jos buvo Vakarų ar Maskvos? ■

ar silpnina ko- Amerika turėjo pagrindo Eu
ropai prikišti, kad ji prekiauja 
su komunistiniais kraštais už 
5 bilijonus per metus, o Ame
rika tik už 200 milijonų. Dau
giausia prekiauja Vokietiją, šie 
met prekyba kviečiais visus pra
lenkė Kanada. Amerika jaučia
si toli užpakaly. Konferencijo
je ji siūlė tam tikras taisyk-

Maskvoje lapkričio 6 buvo 
sutikta Amerikos stambiausių 
firmų 20 asmenų delegacija, va
dovaujama New Yorko biržos 
prezidento Funstono. Delegaci
jai buvo surengtas kuo iškil
mingiausias priėmimas.
MASKVA DĖL BERLYNO:

Chruščiovas lapkričio 6 pa
reiškė Amerikos firmų delega
cija^ kad 44 Amerikos vyrų 
dalinys nenorėjo vykdyti So
vietų nustatytų susisiekimo tai

syklių ir dėlto nebuvo praleis
tas. Kai jis taisykles po 41 va
landos įvykdė, buvo praleistas. 
“Sunku pasakyti, kas būtų nu
tikę, jei jie (amerikiečiai) ne
būtų sutikę laikytis nustatytų 
taisyklių. Gal čia nebūtų šian
dien nei jūsų nei mūsų”. Taip 
Chruščiovas nurodė į galimą 
dėl incidento kelyje karą ir 
davė suprasti, kad taisykles nu
stato Sovietai.

J. Tautose lapkričio 6 Sovie
tų atstovas jau kaltino Ameri-

Maskvai dėl trukdymų kelyje 
į Berlyną. Sovietų reikalavimai 
priešinasi taisyklėm, kurias są
jungininkai buvo pranešę spa
lio 29. Ne Maskvos reikalas nu
statinėti, kokiu būdų sąjungi
ninkų kariuomenė naudosis sa
vo teise laisvai susisiekti su 
Berlynu.

Amerikiečiai pareiškė, kad

les, kuriom būtų prekyba sude
rinta- Tačiau opozicijoje Ameri
kai labiausiai pasirodė ne Vo
kietija ir ne Kanada, bet Ang
lija, kuriai rodės naudingesnė 
laisva ir individuali prekyba. 
Klausimas neišspręstas, ir lap
kričio 13 į Londoną vyks tartis 
valstybės sekretoriaus pavaduo
tojas Bali. Ligi bus sutarta kas 
bendro, ir Amerika imasi indi-

44 vyrų dalinys sovietų reika- vidualiai derėtis su Sovietais 
lavimų nevykdė- dėl prekybos.

Gundymui duona, kviečiais, 
auksu, apie kuriuos Amerikoje 
taip gyvai kalbama, ne visi pa
sidavė. Pasipriešinimą senate 
lapkričio 4 skelbė šen. Dodd- 
Jis kalbėjo ne prieš kviečių 
pardavimą, bet prieš vyriausy
bės pardavimo nuolaidas, ku
rios virsta su įstatymais nesu
derintam privilegijom Sovie
tam. O tarp tų privilegijų minė
jo: kreditas duodamas 18 mė
nesių vietoj įprasto prekybinio 
termino 30-90 dienų, — Eks
porto importo bankas prisiima 
garantijas už Sovietus, — lai
vų kainą iš 23 dolerių tonai 
sumažina iki 18 dol. ir vietoj 
50 procentų pirkinio išgabeni
mo Amerikos laivais, nusileis
ta iki 25 proc. Visos tos privile
gijos pagal įstatymus taiko
mos draugingiem kraštam, iš- 
tesėjusiem ankstesnius įsiparei
gojimus. Argi kliudymai keliau
ti Amerikos kariuomenei į Ber
lyną, sovietinių lėktuvų Kubos 
ataka prieš Amerikos prekini 
laivą, radijo kurstymas, kad 
Vietnamas išvarytų Amerikos 
imperialistus turi reikšti sovie
tinį draugingumą Amerikai?

Amerikos politikos šen. Dodd 
balsas, tur būt, nepaveiks. Jos 
yra kitas kelias — plėsti pre

kybinius santykius su Sovietais. 
Plėsti, gal būt, ir apeinant vei
kiančius įstatymus, kada to rei
kalauja stambiosios firmos, ka
pitalo atstovai.. Gali rodytis pa
radoksas, kad santykių su ko
munistine valstybe labiau reika 
lauja kapitalizmo atstovai nei 
darbininkų. Ir kitas paradok
sas, kad rinkimuose demokra
tų didžioji tvirtybė yra darbi
ninkų balsai, o politikoje vyk
do kapitalo atstovų interesus.

Šiame kely Amerika pasiry
žus būti kantri, nutylėti sovie
tinius akibrokštus ir kliuvinius, 
nekelti klausimų, kurie erzintų 
Sovietus, daryti viduje Sovie
tam naudingų nuolaidų, kad ga
lėtų pasakyti: mes savo paba
rėm, dabar jūsų eilė atoslūgiui.

Soviety kelias nėra toks ly
gus. Jie tebešokinėja iš vienos 
kelio pusės į priešingą. Pir
miausia siekė sulaužyti Vakarę 
ūkinę blokadą — išplėsti preky
bą. Tai jau pasiekė. Vakarai 
jau varžosi dėl sovietinių rin
kų.

Toliau, Sovietai nėra linkę 
rodyti tokio palankumo Ameri-Z 
kai, kokį Amerika rodo Sovie
tam. Ūkines pirmenybes atiduo
ti Amerikai ir iš Amerikos pirk 
ti? — Ne, tegul Amerika pa
laukia mūsų rinkų; tegul jos

RINKIMAI: Abi partijos sakos laimėję
New Jersey lapkričio 5 bal

savimuose pralaimėjo gub. 
Hughes — jo siūlomos sumos 
mokyklų statybai ir keliam bu
vo atmestos. Senate padidėjo 
respublikonų skaičius. Seimely 
pirmu kartu per 6 metus res
publikonai gavo daugumą. — 
Connecticut demokratai atlai
kė didesnius miestus, neteko 
Stamfordo. — Philaddphijoje 
majoru išrinktas demokratas. 
Kentucky gubernatorium išsi
laikė demokratas. — Mississip- 
pi gubernatorium išrinktas de
mokratas. Sakoma, kad rungė
si Kennedy ir Goldwaterio jė
gos. — New Yorke demokra
tai ir respublikonai gavo po 5 
naujus senatorius. New Yorke 
iš užsiregistravusių balsuotojų 
balsavo 40 proc.

— Demokratai nurodo laimė
tas naujas vietas per rinki
mus. D. Lavvrence (H. Tribūne) 
atkreipė dėmesį, kad rinkimai 
parodė mažesnį prezidento Ken
nedy populiarumą, nei rodė vie
šosios opinijos tikrinimai. Esą 
į miestų majorus dabar išrink-

ti 62 respublikonai ir 49 demo
kratai. Ankstesniuose rinki

muose 71 demokratas ir 37 
respublikonai. Kur laimėjo de- 
tnokratai, pvz. Philadelphijos 
majoro rinkimus, tai balsų skir
tumas tarp demokratų ir res
publikonų esąs dabar mažes
nis nei ankstesniuose rinkimuo
se.

— Senatas lapkričio 6 pasi
sakė už 3.7 bilijonus užsienio 
pagalbai. Tai suma 240 mil. di
desnė. nei buvo Atstovų Rūmų 
priimta- Bet 800 mil. mažesnė, 
nei pradžioje vyriausybės buvo 
prašyta.

— Valstybės sek r. Rusk ir 
dar 5 vyriausybės nariai vyks 
į Japoniją šio mėn. pabaigoje.

— New Yorko majoras Wag- 
neris nori būti senatorius ir 
rinkimuose konkuruosiąs su 
šen. Keatingu.

— Maskvoje revoliucijos 
šventės proga ir Sovietai ir Ki
nijos komunistai demonstravo 
draugiškumą ir vienybę.

AR KRAUJAS YRA ANT MŪSŲ RANKŲ? 
VIETOJ DŽIAUGSMO ATĖJO NERIMAS

Piety Vietname perversmas 
pavyko, sena valdžia pašalinta, 
nauja sudaroma pagal planą, 
ją Amerika žada tuojau pat pri
pažinti. Tad sekant spaudą ky
la pirmas klausimas:
Ar daug Amerikoje džiaugsmo

atsakyti, kad ne. Atsakomybę 
ir departamentas ir kiti laik
raščiai nuėmė nuo Amerikos 
r- tiesiogiai nei žudyme nei 
perversme Amerika nedalyva
vo- Alsopas stengiasi nuversti 
atsakomybę pačiam preziden
tui Diem už nužudymą —kam 
jis nepaklausęs Cabot Lodge ir 
nepadaręs reformų. Tačiau nie
kas neneigia, kad Amerikos vy
riausybė netiesiogiai prisidėjo

DEL KVIEČIŲ: Turėsite jūs patys juos suvalgyti
Amerikos ir Sovietų derybos 

dėl kviečių įstrigo dėl laivų.
Prezidentas buvo pareiškęs,

ką, kad kelyje į Berlyną ji pro
vokuojanti incidentus. Anglai 
pasisakė, kad Sovietai laužo 
“Maskvos dvasia”.
VAKARAI DĖL BERLYNO:

Amerika, Anglija, Prancūzi
ja lapkričio 6 paskelbė protestą Kad Amerikos kviečiai būtų 
------- ---------------------------------- pristatomi Amerikos laivais.

— Chruščipyą>. lapkričio . 6 Tada jr^labguMsturės. uždar- 
aiškino Amerikos firmų delega- bio. Tačiau Amerikos laivai už 
cijai, kad Vokietija gali būti tonos pristatymą ima apie 23 
sujungta, kai vakarų Vokietija dot, svetimi laivai 13* dol. So- 
taps komunistinė.

mokėti. Amerikos vyriausybė 
padarė kompromisą — sutiko, 
kad tik penktadalis būtų prista
tyti Amerikos laivais; kad tik 
18 dol. mokėtų už toną; skir- 

. tumą. turės; vyriausybė atlygin
ti laivam. Bet klausimas vis ne
baigtas.

Chruščiovas Amerikos fir- 
lapkričio 6 kal-

bėjo, kad jis nepriims Ameri- j 
kos “diskriminacinių sąlygų” j 
derybose dėl kviečių. Jis Įsakęs j 
delegacijai nutraukti derybas, ] 
jei Amerika norės aukštesnių 
kainų už laivus. "Man rodos, 
kad nebus susitarta dėl kvie- 
čiy. Gali atsitikti, kad mes pa
liksim jūsy kviečius jum pa
tiem suvalgyti" Įrodinėjo, kad 
Sovietai jau turi pakankamai 
jų gavę iš Kanados ir Australi- , 
jos. Esą jei amerikiečiai neno
ri biznio, gali jo nedaryti.

N.Y. Times vedamajame sa
ko, kad derybos dėl kviečių esą 
labai rimtai įstrigusios. — A- 
merikos laivų savininkų sąjun
ga lapkričio 6 paskelbė reika
lavimą, kuris priešinasi vyriau 
sybės nuolaidom derybose. Rei
kalauja, kad Amerikos žemės 
ūkio produktai būtų išgabena
mi Amerikos laivais.

vardas bus nužemintas; tegul 
tas rinkas laimi naujom nuolai
dom. Tuo įsigysim gerą vardą 
ir tarp Kinijos dogmatikų. O 
pirmenybes atiduodant Ameri
kos sąjungininkam pastarieji 
bus gal labiau atitraukti nuo 
Amerikos, susilpnintas jų pri
klausomumas ...

Kiekvieną ūkinė priemonė 
komunistam yra sykiu ir politi
nė. Jei derasi dėl kviečių, lau
kia: o gal Amerika bus taip 
jais suinteresuota, kad tylės ir 
dėl naujų sovietinių kėslų Ber
lyne, Kuboje, Laose ir kt.? Jei 
netylės, tai pirštus atitrauksim 
ir sakysim, kad mes išgelbėjom 
gerą sugyvenimą ...

šioje dvejopų partnerių švie
soje ir tenka vertinti tuos kas
dieninius konfliktus ar politi
nius sprendimus klausimais 
kaip kliuviniai kelionėje į Ber
lyną, 
apie 
matai 
mą ir

Castro toleravimas, tyla 
pavergtuosius, dvilypiai 
kalbant apie kolonializ- 

kt.

NGO DINH DIEM, prezidentas.
NGO DINH NHU, prezidento pa
tarėjas. LOOGE, Amerikos atstovas.

Vyriausybė vengia pasisaky
ti. Times, H. Tribūne rodė op
timizmo, kad nauja valdžia su
stiprins kova su komunizmu ir 
sieks demokratijos viduje. Ta- Prie perveismo — sudarydama 
čiau W. S. Whita, Journal Ame
rican kolumnistas, teigia: jeigu 
pradžioje buvo kokio džiaugs
mo tarp jaunesniųjų pareigūnų, 
tai nieko panašaus nepastebi
ma dabar. Iš dalies esą dėl to, 
kad nužudytas žmogus, kurį tau
ta norėjo matyti- valdžioje, jei
gu tik ne tas jo brolis...
Ant ko krinta kraujas?

Nužudymas lyg ėmė kankin
ti sąžines, versti arba tylėti 
arba garsiai pasakyti: ne, tai ne 
aš. Ir J. Alsop (H. Tribūne) ant
raštėje klausdamas: “Ar. krau
jas ant mūsų rankų?” paskuba

Antra, Amerika perversmą 
pakurstė, padrąsino: Amerikos 
Balso, o taip pat prezidento pa
geidavimas, kad Vietnamo vy kui Saigono radijas vėl kalbė- 
riausybėje būtų politikos ir as
meninių atmainų, teigimas, kad 
vyriausybė neteko ryšio su tau
ta — tai kurstė perversmą mo
raliniu atžvilgiu.

Trečia, Amerika silpnino vy
riausybės ir stiprino perversmi
ninkų karines pajėgas: ČIA vir
šininkas Robertsonas, kuris, Ti
mes korespondento pranešimu, 
buvo artimuose santykiuose su 
Diem, buvo atšauktas į Wash- 
ingtoną; specialiniam daliniam 
atimta parama, iki jie išvyks į
frontą kovai prieš komunistus, žudęs- 
Ir tai padažyta žinant apie ren- Atmetus savižudybės aiškini- 
giamą perversmą. Tai buvo mą, Luce tiesiai klausia: 
aktyvi parama sąmokslui. Ame- Km yra tas žudikas? < 
rika tai darė, bet visi duome
nys rodo, jog nesiekė ir nesiti
kėjo, kad prezidentas būtų nu
žudytas.
Nusižudė ar nužudė?

Klausimą stipriausiai svarstė 
Clare Boothe Luce, buvusi dip
lomatė. Ji atkreipė dėmesį, 
kaip perversmo autoriai painio
josi su pranešimais apie pre
zidento mirtį. Skelbė, kad nu
sižudė, nusinuodijo, paskiau

skelbė, kad suimti stengėsi at
imti iš sargybinio ginklą ir pa
bėgti, bet susirėmime žuvo, pas-

jo apie savižudystę. O pati Lu- 
ce mini kitų šaltinių teigimą, 
kad jie buvo nužudyti tiesiog 
bažnyčioje.

Amerikiečiai korespondentai 
Saigone — sako Luce — pap
rašė, kad jiem parodytų “savi
žudžių” lavonus. Per Amerikos 
atstovybę Vietnamo “išlaisvin
tojai” pranešė, kad tegalės pa
matyti tik Vietnamo korespon
dentai ir fotografai. O tarp viet
namiečių tebeplatinamas esąs 
gandas, kad prezidentas nusi-

stūmėjęs prezidentą Kennedy 
duoti parėdymus perversmui. 
Jų mirtis apsaugojo perversmo 
rengėjus nuo opinijos teismo. 
Kodėl džiaugsmą pakeitė rū-

jam palankias sąlygas.
Kokios tai sąlygos?

Viena, Amerika žinojo apie 
rengiamą perversmą. Pats Al- 
sopas pasakoja, kad Saigone jis 
buvo suvestas su vienu iš per
versmo organizatorių ir jam bu 
vo pasakyta apie perversmą; 
buvo, prašytas jis painformuo
ti apie tai atstovą Lodge. Ti
mes korespondento ilgame ap
rašyme, kaip perversmas buvo 
rengiamas, kalbama, kad prieš 
sukilimą amerikiečiai buvo pa
informuoti taip pat ir prašomi 
nedaryti intervencijos.

specialių dalinių virši- 
buvo nužudyti gen. 

parėdymu. Nužudymas 
reikalingas perversmui

Ji teigia, kad prezidentas, jo 
brolis, 
ninkas 
Minh 
buvo
pateisinti. Nes jeigu būtų likę 
gyvi, būtų buvęs neišvengiamas 
teismas. O teisme Mitų išaiškė
jusi ne tik atstovybės ‘Takti
nė rolė” perversmą rengiant, 
bet Ir naminis spaudimas šiais 
rinkiminiais metais, kuris pa-

White mini Washingtone su
sirūpinimą, kas bus toliau. 
Būtent: ar “super patriotai” su 
20 generolų, pajėgę nušalinti 
ir nužudyti prezidentą, pajėgs 
valdyti; ar vienas kitas iš gene
rolų neims tartis su komunis
tais, ar generolų vyriausybė su 
nauju prezidentu Tho neims 
rodyti daugiau politinių ambici
jų negu noro kovoti su komu
nistais. O Luce konkrečiai sa
ko: gal būt, gen. Minh nebus 
linkęs vaidinti “Amerikos lio
kajaus rolę” ir pripažinti vals
tybės departamento jam pri
skirtą į prezidento kėdę buvusį 
viceprezidentą. Jei kova su ko
munizmu neitų ir Vietnamą 
ištiktų katastrofa, White 
tai Kennedy vyriausybei 
mirtinas smūgis.

Ar tie nuogąstavimai 
Vietnamo perversmo rengėjų 
turi pagrindo, reikia įsiskaityti 
į N.Y. Times korespondento ap
rašymą, kas buvo tie pervers
mo, rengėjai ir kaip jį vykdė.

sako, 
būtų

AR ISTORIJA KARTOJASI?» Vienas ii skaitytoju atkreipė dimesj Į Jo 
miesto spaudos vaizdu, kuriuo palyginamas geležies (auto pardavimas 
Japonijai su dabar kviečių pardavimu Sovietam.
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Viešai - šviesu ir net raudona, privačiai
Bloga, kad valdžios žmonėm reikia kalbėti tai^ kuo patys ne
tiki. Bet blogiausia, kad tada ima ir klausytojai netikėti.

tamsu
VADOVAUJANČIUS ŠVIEČIA

Amerikiečių specialistų vie
name uždarame suvažiavime, 
kuriame buvo instruktuojami 
busimieji darbų vadovai įmonė
se, pranešėjas švietė apie toli
mus kultūrų nusileidimo ir pa
tekėjimo horizontus. Jis kalbė
jo, kad šiuo metu Vakarų kul
tūra jau atgyvenus, subankro- 
tavus ir turi užleisti vietą iš 
rytų ateinančiai slavų kultūros 
epochai...

Kai po jo pranešimo vienas 
iš klausytojų paklausė; ar tokia 
kalba nereiškia rengiamo tarp 
amerikiečių defetizmo ir sava
noriško pasidavimo tai “slavų 
kultūros epochai”, kalbėtojas 
prisipažino, kad tokia išvada 
yra logiška.

Panašaus defetizmo randa
me ir spaudoje- Ir tai kalbant 
ne apie eilinius piliečius ar vi
dutinio masto intelektualus, 
bet apie valstybei vadovaujan
čias viršūnes. Antai, tokia nuo
taika nuskamba James Bestono 
(Times) informacija.

VIEŠAI IR PRIVAČIAI
James Restonas nukreipia 

dėmesį į valdančių žmonių kri
zę — i jų vidaus suskilimą: vie
naip kalba viešai, visai priešin
gai kalba privačiai. Viešai kal
ba optimistiškai, lyg visas pa
saulis jų rankos mostelėjimu 
eina pažangos keliu. Privačiai 
sakosi nesižiną kas daryti, nes 
įvykiai nesiduoda valdomi, o 
ima juos pačius valdyti.

Skirtumas tarp to, ką viešie
ji asmens viešai skelbia ir ką 
kalba privačiai, yra didesnis 
šiandien nei bet kuriuo kitu 
metu nuo karo.

Viešai jie skelbia kaip įpras
ta — mes laimime šaltąjį ka
rą: tik įsiklausykite į tylą Eu
ropoje. Afrikoje, viduriniuose 
rytuose; mes darome savo ūki
nę pažangą: tik įsižiūrėkite
krašto gamybos augimą -ir bir
žos kilimą Wall Streete; mes 
sėkmingai sprendžiame rasinį 
klausimą: tik pasistebėkit į mo
kyklų integraciją Atlantoje ir

daug kitų bendruomenių “se
nojoj konfederacijoj”.

Bet privatūs galvojančių 
žmonių pasikalbėjimai yra vi
sai kitokį čia Washingtone. Pir
mu kartu po kare imi išgirsti

nes yra pajėgūs išspręsti ar 
bent sukontroliuoti politines.

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje, 
ir biznio keliones į 
š partptaem* vizas.

šiom teorijom ir atsistokime 
prieš dabarties kietą realybę.

juo lablfttt sąjungininkai maiš
tauja prieš bendradarbiavimo 
politiką, kuri įgalina pačią pa-

kuria* gyvenimas prieš juos iš- ; 
kelta.
GYVENIMO IRONIJA

Taip, ironija — sako auto
rius —, kad niekas nepažadina 
pesimistiškos gaidos labiau už 
paskutinių metų politinius lai-į 
mėjimus. Nes šie laimėjimai 4 
šaltajame kare, ūkyje ir vidaus .J 
rasiniuose santykiuose yra bu- | 
vę toki dramatiški, bet išspren- J 
dę tiek maža, kad net kant-'fl 
riausi ir filosofiškiausiai nusi- 3 
teikę pareigūnai čia pradeda sa- ?

- ve klausti, ar jie tikrai 
kontroliuoti įvykius.

Autorius sutinka, . kad 
“subversyvinė” mintis; 
amerikietis' sakoma, paprastai 
padaro tuojau pat tai, kas at
rodo sunkiai padaroma, o tai, 
kas atrodo negalima, jis pada
ro po penkių minučių. Bet, 
anot jo, ta mintis dabar yra. 
Ta baisioji mintis labai laips
niškai ima aplinkui sukiotis, 
net ir Baltuosiuose Rūmuose— 
kad gal būt mes, ne į visus 
klausimus turime atsakymus. 
KLAUSIMAI DIDESNI UŽ 
ATSAKYMUS

Autorius vėl kalba konkre
čiom sritim. Antai, ūkinė pa
dėtis yra gal geresnė, nei val
džios pareigūnai tikėjosi prieš 
metus. Bet pramonės automati- 
nimas yra toks didelis ir gy- 

į ventojų skaičius taip greitai au
ga, kad amerikiečiai jaučia di
desnį nedarbo procentą kaip 
kuri kita pramoninė šalis-

Juo daugiau pažangos pada
ryta šaltajame kare Europoje,

Ta pati problema liečia loty
nų Ameriką. Pažangos progra
ma padarė daug, gerų dalykų 
tos hemisferos kraštuose, bet 
jos gyventojų augimas srityje 
tarp Rio Grande ir Panamos 
kanalo didesnis nei bet kurio
je kitoje pasaulio dalyje, ir su 
tuo augimu nesuspėja žengti

Visa tai — sako Ręstoms — 
sudaro problemą čia vyriausy
bei ir rrepabtikoninei opozici
jai. Abeji sutinka, kad natine 
atsakymu į mu* tvos klausi
mu*, bet ji* turi rodytis, kad

VILTIS BUVO — 
PRAGMATIZMAS

Prezidentas Kennedy atėjo į 
įstaigą kaip Naujasis Žmogus, 
kritikuodamas praeities iliuzi
jas. Pasipriešinkime — jis kal
bėjo — senų dienų atgyvenu-

gali

tai 
kad

mą. Jis šaipėsi iŠ sielų gelbėto
jų ūr idealistų, kurie aiškfert, 
kad pridėjus kelis įststymtts 
viskas tuojau pasitaisys. Pa
keisk stilių — jis sakė — žiū
rėk į faktus, ir viskas eisis 
kaip reik.

TAI NEIŠGELBĖJO
Faktai įrodė — kalba Beste

nąs — esą daug atkaklesni, nei 
buvo galvota. Jis sakė kalbas 
tema, kad “nėra vergijos, o 
tik tamsumas; laisvė yra inte
ligencijos vaikas”; bet Kongre
sas ir net jo paties bažnyčia ne
priėmė jo įstatymo, kuris turė
jo paremti aną jo mintį.

Su tokiu pat konfliktu jis 
susidūrė kitose srityse: mokes
čiai, apsauga, žemės ūkio po
litika, karinė politika, užsieniuo
se piniginė politika.

Kas, jo manymu, yra reika
linga ar net būtina, politiškai 
neįmanoma.

Taigi jis ar jo talkininkai 
viešai kalba apie pažangą, ku
rios jie pasiekė, bet privačiai 
jie pradeda baimintis, kad esa
mose socialinio gy venim o 
formose ir esamoje politinių jė
gų pusiausvyroje, blogybės, 
prieš kurias jie stoja, negali 
būti taip paprastai pašalintos.

Jie pripažįsta privačiai, kad 
jie susidūrė su politinėm, so-

REZOLIUCIJOMŠ REMTI KOMITETO pirmininkas L. Valiukas su sekre- Cialinėm, Ūkinėm radikaliom 
torėm žibute Brinkiene (d.) ir Nemira Lembergaite (lt)j. problemom, bet jie baiminasi

• imtis radikalios šiom proble
mom politikos prezidento rin
kiminiais metais.
- To viso rezultatas — jie kal
ba nuosaikiai ir optimistiškai, 
kai kalba viešai, ir radikaliai 
bei pesimistiškai, kai privačiai 
kalba-

Bet tai nuodija Washingtone 
atmosferą ir klastoja visą 
litinį procesą.

Tie įžymaus kolumnisto, 
-Balttestem Būgnam, 

džiai skamba defetistiškai, x 
simistiškai, kada jis nenurodo, 
kokia galima išeitis. Išvada turi 
būti dar skaudesnė pridėjus, 
kad tai, ką rašė James Resto- 
nas, jaučia ir eilinis pilietis, ku
riam tenka anų kalbų klausy
tis, ir tada jis nustoja jomis 
tikėjęs.

COSMOS TRAVEL BURKAI), Ine.
4S W. 4S Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711

JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVOJE! 
DABAR LAIKAS SIŲSTI SIUNTINIUS ŠVENTĖMS 

Cosmos Parcels Express Corporation 
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį. .. . . . . . . . Licensed by V/O Vneshposittorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------  GAVSJA8 NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainsuraėčių rąžykite ar aplankykite jums artimiausi} skyrių:
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street______ _ CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue  EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 8utter Avenue Dl 5-8808
• ATHOL, Mas*. — 61 ML Pleasant Street ---------------- CH 9-6245
• BOSTON 18, Mase. — 271 Shavrmut Avenue------------- Ll 2-1767
e SOUTH BOSTON, Mas*. — 359 We*t Broadway — Tel. 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue  TL 6-2674
• CHICAGO 22, IIL — 2222 W. Chicaflo Avenue --------  BR 8-6966
• CHICAGO 8, IIL — 3212 6o. Halstead Street_____  WA 5-2737
e CLEVELAND 13, Ohto — 904 Literary Road  TO 1-1068 
e DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue  VI 1-5355 
e GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St, N.W.__  GL 8-2256
e HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau  TO 7-1575 
e HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av, Tel. 2338030, 2460215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Sprlngflekl Avė. ___  ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue____ ;__  R! 3-0440
• YONKLRS, N. Y. — 555 Nepperhan Avė .............. GR 6-2681
e LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. - AN 1-2994
• LAKF.WOOD, N. J. — 126 - 4th Street  FO 3-8569
e NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue _____  Bi 3-1797
e NEW HAVEN, Conn. — 509 Congres* Avė. LO 2-1446
• PATER8ON 1, N. J. — 99 Main Street MU 4-4619
• PA88AIC, N. J. — 176 Market Street  GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Glrard Avė.___  PO 5-5892
e PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street___  HU 1-2750
e SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street_____ Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street PL 6-6766
• WORCE8TER, Mas*. — 174 Millbury Strrat 8W 8-2868

r

reikalu. Deiinėje Leonardas Valiukas. Nuotraukos L Kaniausko.

KIEK ATLIKO

infor-

Incorporated 1860

Hicktville ftood ot Jorusolefn Arenus 
(Oppotits Holidoy Purk Shoppėng Contor)

135 Broodwoy crt Bedford Arenus 
Brooklyn . N. Y. 11211

Dabar — Nelaukiant!
AUKŠČIAUSI PROCENTAI 

NEW YORKO VALSTYBĖJE 
VISIEM INDĖLIAM

VISIEM
INDELIAM

Dividendai užskaitomi nuo 
1963 spalio — pakankamų 
nuolatinių jeigu pagrindu

APSKAITOMI KETVIRČIAIS

nuo indėlio dienos

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK

Central Offka
539 Eosfern Parkwoy at Noitrond Avenue 

Brooklyn . N. Y. 11216

Aiduose Nr- 8 Vaclovas Ci- 
žiūnas: “Lietuvos laisvės Komi
tetas užima ribotą, bet gana 
svarbų politinės veiklos sekto
rių- Negausus jo rėmuose dir
bąs tautiečių būrelis gali kiek 
intensyviau sekti mūsų tarptau
tinę padėtį, mūsų informacijos 
efektus ir spragas, rengti in
formacijos priemones ir, akty
viau palaikyti ryši su visais 
bendro likimo ir kovos sąjun
gininkais. Toks ryšys sėkmin
gai vykdomas Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seime. Tačiau ga
na nemaloniai nuteikia eilini 
lietuvį patriotą, kai jis iš savo
sios spaudos sužino apie taria
mai mokslinius Lietuvos oku
panto leidinius, vaizduojančius 
Lietuvą, klestinčią kultūrinėje 
ir ekonominėje gerovėje. In
formacijas apie tokius pseudo- 
mokslinius priešo veikalus sa
vajai spaudai pateikia kuris 
pvz. LL Komiteto narys, baig
damas savo straipsnį priešo 
kėslų demaskavimu ... Infor
macija palieka skaitytoją ne
galios jausmuose. Taip ir ne
žinai žmogus, kas gi iš mūsų 
pusės daroma ar padaryta Mas
kvos propagandai atremti! Ar
gi tokiems, kaip šių eilučių au
torius, tektų imtis žygių propa
gandai atremti arba mokyti už 
rašomųjų stalų sėdinčiuosius .. 
kaip ir kuriais keliais tokia prie
šo propaganda turi būti at
remiama?- Sis priekaištas (jei 
tai priekaištas, o ne skundas 
nelemta dalia?) gali būti taiko
mas visiems mūsų politiniams 
veiksniams ir jų nariams”.

DARBU KIW BUVO LAUKTA?
SPAUDA

Kiek vienybė* siekiama ir kas 
įą kliudo Australijoje

Dirvoje spalio 26 
macijoje iš Australijos “Vieny
bės išlaikymo sunkumai”, rašo
ma apie lietuvių spaudą Austra
lijoje: “Lietuviškos spaudos 
Australijoje nedaug — vos du 
savaitraščiai skirti dešimčiai 
tūkstančių Australijos lietuvių. 
Tačiau ir tiedu dar vis nesu
randa kelių į platesnius skaity
tojų sluoksnius... Vyrauja 
bendra nuomonė, kad abu ver
gauja savo ‘sponsoriams’- Vie
nas perdaug oficioziškas, kitas 
perdaug partiškas; vienas bijo 
ir savo šešėlio, o kitas dergia 
visus, kas nenori paklusti fede- 
rantų linijai ir turi kitokią nuo
monę apie vietos reikalus”- To
liau laikraštis kalba apie vieny-

po-

ar- 
žo- 
pe-

bę, bendrą lietuvišką darbą, ku
riam “nėra realių kliūčių”.

Šią Dirvos informaciją skai
tant, kyla įspūdis, kad vieny
bei yra realių kliūčių; reali kliū
tis yra tokios informacijos kaip 
čia kalbamos Dirvoj. Kal
bos, kad kiti partiški, kiti der
gia, tiek pat “sėkmingos” Aust
ralijoje bendruomenės vienybei 
kaip Amerikoje kai kuriuose 
laikraščiuose panašus tonas Vil
ko vienybei kurti.

Kodėl nedaryta vienybės tarp 
dviejų socialistinių draugijų?

Keleivis spalio 30, informu- 
damas apie Lietuvių Darbinin
kų Draugijos suvažiavimą spa
lio 19 Bostone, rašo: “Būta kai 
kurių ginčų dėl kai kurių noro, 
kad Lietuvių Darbininkų Drau
gija susilietų su Amerikos Lie
tuvių Socialdemokratų Sąjunga.

(nukelta į 4 pslj

GRANE SAVINGS&LoanAssociation

.......................... 1111 v ,...
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B. B. PIETKIEWICZ, Pres.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams

41 / 2 % INVESTMENT7 ACCOUNTS
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą, mėnesį. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR

DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

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

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cer. DELANCY, N.YX.

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS BESTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

Važiuoti BMT iilipant Enex Street, keltis elevatorium j virtų, 
aite IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SLrueL
Atsinrtkito U skelbimų, kuris bus ypatingai įvertintas

GAL norite Stalino paveiksliukų?

■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti kUjentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

WEISS & KATZ, INC 
187 ORCHARD ST^ N. Y. C. TeL GB 7-1138

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 
DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ

■ vyrų ir. moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ AudiniAi angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnė*.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard St Tel. AL 4-8319 New York 2. N. Y



DARBININKAS

910 W1LLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN 21, N. Y.

Edttortoi Office GL 5-7281 • Business Office GL 2-2923

THE WORKIR (TMė CeeyrRRt) By FRANCI8GAN FATHER8

Budri akis seka kiekvieną žingsnį
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS

Prenumeratos kaina $7X0 — Subaciription per year $7.00
Lalkrattl tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. red. S. SU2IEDtt.lS

Shonandoah, Pa. šv. Jurgio 
lietuvių -klebonijoje visai neti
kėtai sutikau iš Rusijos nelais
vės išleistą kun. WaHer Cisze- 
ką. Gerbiamas klebonas kun. 
J . Karalius buvo pasikvietęs 
svečią pietų. Prieš pietus pap-

Amerikietis kunigas apie Soviety Sąjungą
— Tėvas Justinas Vaikys, O.F- M. .....—.... .

Alai Mugooti ir gražinami autoriam pražant. Pavarda pasirąžyti straipsniai nsbfl. 
tinai KraHkia rąjįsimiloę nuomone. Už skelbimu turini ir kalbu redakcija neatsako.

Jei nori taikos
Karas yra beveik nuolatinis 

žmonijos gyvenimo reiškinys. 
Nuo pačių seniausių laikų nėra 
buvę amžiaus, kad kraujas ne
būtų liejęsis. Istorija mini tik
tai žymesnius karus, ir tai jų 
susidaro tokia virtinė, jog tai
kos metai atrodo tik neilgos 
pertraukos- Senieji romėnai dėl 
to buvo pasidarę savo išvadą: 
jei nori taikos, ruoškis karui— 
si vis pacem, para bellum.

vidaus, iš žmogaus dvasios. Vi
sos kitos priežastys, kuriomis 
teisinama žmogžudystė arba ka
ras, yra tik priedanga.

Dvidešimtasis mūsų amžius, 
padaręs nepaprastai didelę ci
vilizacijos pažangą, eina istori
jon labiausiai sukruvintu veidu. 
Du pasauliniai karai nusinešė 
apie 70 milijonų gyvybių. Ne
suskaitomi milijonai liko inva
lidai, našlaičiai ir benamiai. Is
torijoje dar nėra buvę tiek 
daug aukų per tokį trumpą lai
ką — vos tris dešimtis metų. 
0 kas laukia ateityje?

Valstybė pakyla prieš vals
tybę ir tauta prieš tautą, kai 
susikerta jų norai, siekimai ir 
interesai, kurių jau nebeįsten
gia ar nenori taikia dvasia iš
spręsti. Kartais nėra lengva ir 
nuspręsti, kas puola ir kas tik 
ginasi. Vis dėlto yra nekintami 
moraliniai dėsniai, nors ir min
domi, kurie Kaino žymę įbrė- 
žia kaktoje tiem, kurie žudo ir 
pavergia taikiuosius ir silpnuo
sius, atima jiem žemę ir laisvę, 
kad galėtų patys įsikurti 
viešpatauti. Yra tada 
griebtis apsigynimo arba 
laisvinimo karo, jeigu 
priemonės nepadeda. Yra 
jų, kada vergija sunkesnė už 
mirtį ir auka brangesnė už gy
vybę.

ir 
teisė 
išsi- 

kitos 
atve-

W. Ciszek sukalbėjo ją rusiš
kai. Mums visiems kunigams, 
sustojus prie stalo, tai buvo di
delė staigmena. Nežiūrint iš
kentėtų kančių » Maskvos Lubi- 
ankos kalėjime, koncentracijos 
stovyklose ir tolimojo Sibiro iš 
trėmime, rusų tautai jis nero
dė jokios neapykantos. Rusiš
kai melsdamasis, tartum vėl 
jungėsi su rusų tauta ir kitų 
tautų tremtiniais su kuriais jis 
iškentėjo 23 persekiojimo me
tus Sibiro taigose ir anglies ka
syklose.

Kryžiaus kelias Sibire
Sėdėdami prie stalo, su dide

liu dėmesiu klausėmės kun. W. 
Ciszeko kryžiaus kelio istorijos- 
Tartum užmiršęs patirtus kan
čių kirčius kalėjime, badą, šal
tį ir niekinimą koncentracijos 
stovykloje, jis kalbėjo ramiai ir 
kartu reiškė savo džiaugsmą, 
kad galėjo įnešti šviesos į tam
sią rusų ir tremtinių vergijos 
naktį. .

Iškentęs penkerius metus 
žiauriame Lubiankos kalėjime, 
kun T. Ciszek buvo išvežtas į 
koncentracijos stovyklą Norils-

ke, Sibiro šiaurinėje dalyje, ar
ti šiaurės vandenyno. Čia kar
tu su kitais tremtiniais, kurių 
tarpo buvę nemaža lietuvių ir 
latvių, taip pat kunigų, sunkiau- klausyti mišių ir priimti komu- 
siose sąlygose dirbo dešimtį me
tų anglies ir nikelio kasyklose. 
Nerilsko anglių kasyklų pože
miuose ar stovyklos barakuo
se, saugomas iŠtikimių kalinių, 
jis kartais atlaikydavo mišias. 
Liturginių rūbų ar mišolo ne
turėjo. Vilkėdamas tik nuply
šusius kalinio rūbus ir vietoj 
mišių taurės vartodamas stik
linę ar kokį kitą indelį, tarda
vo tik esminius kanono maldų 
žodžius. Ir su kokiu giliu tikė
jimu kaliniai priimdavę komu
niją! Atrodė, lygjrirmųjų am
žių krikščionių tikėjimas vėl at
gijęs. Kartą belaikant mišias 
buvo pagautas. Stovyklos sar
gai išbarstė kofnunikantus ir jį 
smarkiai nubaudė.

Po dešimties metų kančių 
koncentracijos stovykloje kun. 
W. Ciszek buvo ištremtas į 
Krasnojarską, ir po kelerių me
tų į Abakano kaimą, netoli 
Mongolijos sienos. Čia jis turė
jo kiek laisvės ir dirbo kaip 
mechanikas. Kasdien uždirbda
vo 3 rublius. Tai nemažos, pa
jamos- Galėjo nusipirkti geres-

nio maistą Kaimo gyventojai šypsodavosi. Jie gerai žinojo, 
jį labai gerbė. J jo kambarėlį kad konstitucijose įrašyta tikė- 
slaptai ateidavo rusai ir kiti 
tremtiniai atlikti išpažinties, iš-

niją. Ir čia nekartą buvo pa
gautas ir baustas, grasinta—bū
siąs vėl ištremtas į koncentra
cijos stovyklą.

"Vatikano šnipas"..
Dieną ir naktį buvo apklau

sinėjamas slaptosios policijos, 
kaltinamas, kad esąs Vatikano 
šnipas, atvykęs į Sovietų Rusi
ją su ypatinga misija, Bet savo 
konkintojams kun. W. Ciszek 
atsakydavo, kad jie patys saką 
netiesą. Juk jie nuolat klau
sinėjo žmones, su kuriais jis 
gyveno ar su kuriais dirbo, ir 
iš jų negirdėjo jokių apkaltini
mų. Be to, už darbštumą patys 
komunistai jį apdovanojo aukš
čiausiais pažymėjimais, kurie 
duodami tik. uoliausiems Rusi
jos darbininkams. Jo vieninte
lis nusikaltimas, kad jis kuni
gas, kad jaučia pareigą padėtį 
žmonėms. Bet ar tai nusikal
timas? Sovietų Rusijos konsti
tucija juk garantuojanti tikėji
mo laisvę. ■.

"Tikėjimo laisvė" ...
Slaptosios policijos agentai

Ateitis atrodo baugi ir niūri. 
Galima turėti labai stiprią vil
tį, kad išmintis ir baimė neleis 
žudytis atomine ugnimi, bet nė 
ra tam jokio užtikrinimo. Žmo
gaus beprotybės ribos nežino
mos. Nėra dar buvę istorijoje 
tokio stebuklo, kad ginčui 
spręsti nebūtų nusigriebta bas
lio. Karas yra nelaimė, nelau
kiama ir nenorima, bet nevisa- 
da išvengiama. Sakytume, lyg 
nepriklausytų nuo žmonių va
lios tarsi kokia gamtos katastro
fa. Bet taip nėra.

Taika, apie kurią dabar tiek 
daug kalbama, yra visų nori
ma. bet propagandinės kalbos 
ir bauginimas atominiu karu 
kaip tik rodo, kad tikros taikos 
nėra. Ir jos nebus, kol bus nu
ginkluota dvasia, bet ne ka
riuomenė. Karinė jėga prilaiko 
tykojantį žudiką, degantį ne
apykanta, klasta ir kerštu, ke
liantį sugniaužtą kumštį ir rė
kaujantį: mes jus palaidosime! 
Jei tik galėtų, nelauktų nė vie
nos dienos pulti, kad patenki]* 
tų savo piktą geismą valdyti
są pasaulį. Tokiame pavoju 
teisingas yra senųjų romėnų p 
tarimas: nori taikos, ruoškis k 
rui.

Priežastys, kurios sukelia ne- 
santaikas ir karus, glūdi žmo
gaus minties pasaulyje ir jo va
lioje. Pirma užvaldo godumas 
ir plėšrumas, neapykanta ir 
kerštas, ir tik tada rankos nu
sigriebia kuolo. Kainas tiktai 
tada nudobė savo brolį, kai 
jį užvaldė pagieža- Tai, kas su
tepa žmogų arba pralieja krau
ją, ateina ne iš lauko, bet iš

Lapkričio 11 minėdami žuvu
sius ir sveikatos netekusius ka
rius veteranus, melskime Vieš
patį, kad jų auka būtų sustab
dyti “karai ligi žemės krašto”
ir sutrupintos kerštuolių laido
tųjų “šaudyklės ir skydai”. KUN. WALTER CISZEK Al vemia dvi yra

jimo laisvė tik kitų kraštų 
žmonėm mulkinti. Kokia galin
ti būti tikėjimo laisvė Sovietų 
Rusijoje, kai sprendimą daro 
visagalinti komunistų partija, 
kurios budri akis seka kiekvie
no piliečio žingsnį.

Nepaisant visų puolimų, tiek 
policija, tiek vietos komunis
tų partijos nariai stebėdavosi 
kun. W. Ciszeko ištvermingu
mu ir jo tikėjimo tvirtumu, ku
rio negalėjo palaužti nei ilgų 
metų persekiojimai nei kančios 
ir ištrėmimai.

Nepasiekę savo tikslo grasi
nimais ir bausmėmis, komunis
tai gundė tėv. W. Ciszeką į- 
vairiais pažadais. Žadėjo jį pa
skirti kurios nors vyskupijos 
vyskupu, jei jis tik atsižadėtų 
katalikų tikėjimo ir paklusnu
mo Šv. Sostui- Žadėjo gausiai 
atlyginti, jei parašytų kokią 
knygą prieš Bažnyčią ir kuni
gus. Tėvas W. Ciszek į visus 
tuos siūlymus atsakydavo 
šypsniu. Toliau taisė užraktus, 
traktorius ir slaptai aukojo mi
šias ir klausė išpažinčių.

Apie savo ateitį ir naujas 
bausmes negalvojo. Namiškiai 
ir jėzuitų vienuolija laikė jį mi
rusiu, gi komunistai buvo pasi
ryžę niekada jo iš Rusijos ne
išleisti.

Jaunimas demoralizuotas
Religijos padėtis Rusijoj esan

ti labai sunki. Komunistų parti
ja yra pasiryžusi sunaikinti vi
są krikščionybę Rusijoje ir ki
tuose pavergtuose kraštuose. 
Norėdama išugdyti naują ateis
tinį, socialistinį žmogų, komu
nistų partija ir valstybė grie
biasi moderniškiausių priemo
nių savo propagandai. Jauni
mas esąs subedievintas, apie 
krikščionybę nieko nenorįs ži-. 
noti.

Vyresnio amžiaus 
tojai dar laikosi krikščioniško 
tikėjimo, nors ir jiems grasi
nama. Kai kurie praranda savo 
užimamas vietas ir darbą tik 
dėl to, kad priima sakramentus 
ir dalyvauja pamaldose. Kai ti
kintieji meldžiasi, jauniej i 
triukšmauja prie bažnyčios du
rų, ar įsiveržę į bažnyčią, truk
do pamaldas. Ir ištvirkimas 
paplitęs jaunimo tarpe. Abortai 
nėra retas dalykas.

Vilkai avies kailyje
Rusijos tikintieji jaunais or

todoksų kunigais nepasitiki, 
nes jie — daugiausia esą įšven
tinti slaptosios policijos agen
tai. Gudriu būdu per pamoks
lus skleidžia ateizmą ir išduo
da tuos, kurie dvasiniais reika
lais į juos kreipiasi. Tikintieji 
Šiuos “vilkus avies kailyje” 
greit supranta ir jų vengia.

Komunistų partija remianti 
tik tuos vyskupus ir kunigus, 
kurie talkininkauja komunis
tams ir vergiškai vykdo jų įsa
kymus. Slaptoji policija juos 
nuolat seka. Kiekvienas nukry
pimas nuo linijos baudžiamas 
ištrėmimu.

Klausydamas kun. W. Cisze
ko pasakojimą, prisiminiau Lie
tuvos vyskupus, kurie už savo 
ištikimybę Bažnyčiai buvo nu
šalinti iš vyskupijų ir nubausti, 
atsisakius jiems šventinti tris 
komunistų pasiūlytus klierikus. 
Lietuvos vyskupams neleidžia
ma vykti ir į Vatikano susirin
kimą. Ten Lietuvos vyskupijom 
atstovauja kunigai administra
toriai, kurie taikosi prie komu
nistų reikalavimų.

“Be religinės laisvės, be re
liginės spaudos, auklėjimo ir 
organizacijos, krikščionybė So
vietų Rusijoje niekada neatsi- 
gaus”, kalbėjo tėvas W. Ciczek-

Sunki ekonominė padėtis
Pragyvenimo sąlygos Sibire 

buvusios labai sunkios. Žmonės 
negali gauti duonos. Dėl šių 
metų sausros ekonominė padė
tis dar labiau pablogėjo. Dėl 
sunkaus darbo ir maisto trūku
mo žmonės nusilpę, išsekę. 
Daug serga širdies ligomis ir 
džiova.

Dėl sunkios ūkinės padėties 
Rusijoje kalta komunistinė sis
tema. Komunistų partija nepai
so žmonių skurdo. Pavertusi 
vergais, ji turi tik vieną tikslą: 
gerai apsiginkluoti, sunaikinti 
vakarų “kapitalistu:” ir visa
me pasaulyje įkurti komunistų

gyven- karalystę.
Vakarai labai naivus, kad pa

sitiki komunistų rodomu “su
gyvenimu”. Kiekvienas Sovietų 
Rusijos rėmimas (dėl maisto 
stokos šiuo metu pasitaiko net 
žmonių bruzdėjimo) ilgina rusų 
tautos ir kitų pavergtų kraštų 
kančias ir stiprina Chruščiovo 
užsimojimą palaidoti dar lais
vas valstybes ir krikščionybę.

(Bus daugiau)

KUN. MATAS VEITAS

SUKILĖLIO TREMTIS
Iš 18637 metą atsiminimą

mas, kad prie pat miesto suki
lėliai ilsisi karčiamoje- Nakties 
tylumoje mieste buvo pakeltas 
pavojus ir tuojau buvo pasiųs
tas raitelių būrys, o jų pėdo
mis ir pėstininkai. Išgirdau kie
me ir apačioj karčiamoje ne
paprastą triukšmą ir duryse pa
mačiau keistą asmenį su karei
vio miline, su pliku kardu ran-

lentų narų. Kiti, nesutilpdami mu, kad reikalai nepablogėtų. 
naruose, šioje tikrai “karališ- Tai buvo kartojama kas dvi 
koje lovoje”, gulėjo ant plikų savaitės, kol atsirado du liudi- 
grindų. Ir aš prie jų prisidė- ninkai, kurie įrodinėjo, kad aš 
jau, atsigulęs ant vasarinio ap- aktyviai dalyvavau sukilime, 
siausto ir sermėgos. Tokiuose jų kaltinimus nelengva buvo 
patogumuose praleidau čia po- sugriauti ir įrodyti, kas tokie 
rą savaičių tie liudininkai. Po (ardymo sti-

Kelis kartus įeidavo čia už
vaizdą, šaukdamas į tardymą.

KUN. MATAS VEITAS sitraukiau sumišimo sūkurin, 
(1834-1923) už dalyvavimą kaip ir didesnioji ano meto 
1863 metų sukilime buvo su- jaunuomenės dalis, be vilties 

laimėti tai, ko buvo siekiama, 
bet tik ta įsisiūbavusia nusimi
nimo pajėga, kuri verčia žmo
gų pulti į ugnį, gelbstint žūs
tantį mylimą asmenį, tėvynei 
aukojant tai, ką kas galėjo.

Vyskupui Valančiui įsakius, 
visoje vyskupijoje kunigai bu
vo įpareigoti per ištisus metus 
kiekvieną penktadienį mokyti 
vaikus katekizmo, kad jie būtų 
tinkamai paruošti pirmajai iš
pažinčiai ir šv. komunijai. Vie
ną penktadienį gegužės mėn. 
staiga buvau iššauktas iš baž
nyčios. Bažnyčios durų slenks
tyje manęs laukė kažinkoks 
nepažįstamas. Nieko pradžioje 
nemanydamas ir nieko neįtar
damas, paprašiau nepažįstamą 
svečią pas save. Bet tik mums 
peržengus buto slenkstį, taria
masis mano svečias prabilo 
trumpai ir griežtai:
— Areštuoju kunigą, ruoškis

imtas ir ištremtas į Arch
angelską. Savo prisiminimus 
surašė senatvėje. Rašė lenkiš
kai. Paskutinį dešimtmetį sa
vo ilgo gyvenimo buvo alta
ristų Skuode, kur mirė nepri
klausomos Lietuvos laikais. 
Buvo kilęs iš Veitelię km-, 
Ylakię vals. Kunigy semina
riją baigė Varniuose, kunigu 
įšventintas 1861 ir paskir
tas vikaru j Ylakius. Čia ru
sę žandarai jį ir suėmė. Jo 
atsiminimai iš lenkę kalbos 
versti Vac. Biržiška. Čia 
spausdinamos ištraukos, pa
imtos iš Vac. Biržiškos raš-
tę rinkiniu

VISAS KRAŠTAS 1863 vasa
rio 23 pabudo visai naujoje 
būtyje. Rusų galybei buvo pa
skelbtas karas ir reikėjo jį pa
laikyti. Uždavinys buvo jei ne
visai pakeliamas, tai bent išim
tinai sunkus... Dėl tvirtų sa- kelionei.

jau prieš dvi savaites buvo su
imta dešimt kaimiečių ir vals
čiaus raštininkas ir išvežti į 
Telšius, žinia, kad esu areš
tuotas, žaibu paplito po mies
telį. Moterys ir motinos su vai
kais, verkdamos ir raudoda
mos, apsupo mano butą, o sau
gumo žandarai nesigailėjo smū
gių ...

Su tėvais atsisveikinęs, jau koje.
— Tu, maištininkų vade, ne

sijudink, kitaip sukaposiu!
Tačiau mano karys, nematy

damas be manęs ir virdulio nie
ko, tuojau atslūgo ir jau ramiu 
tonu įsakė paskui eiti. Stiprio
je apsaugoje išsiruošėm į mies
tą. Dėl neįprasto triukšmo vi
dury nakties visi miesto vartai 
užsklęsti, taigi ligi ryto buvau 
laikomas po grynu dangumi ir 
dviguboje apsaugoje. Tokia bu
vo mano pirma nakvynė nuo 1 
valandos nakties ligi 9 valan
dos ryto. Negalėdami ant ko-

Atsipeikėjęs pamačiau prieš sa
ve kažkokį ypatingą raudonu 
stogu pastatą su užrašu viršu
je ‘ ‘tiuremnoe zakliučenie’ ’. 
Prie vartų stovėjo sargybinis, 
kuriam davus ženklą, vartai su 
triukšmu atsidarė, ir vartuose 
pasirodė kažkoks stiprus žmo
gus su raktų ryšuliu. Mano va
das šiam asmeniui atidavė siun-

. tinį, ir po to mano nakties sar- Sunkiausia buvo tai, kad nie- 
gai nuėjo. Mano naujas nepa- kas suimtųjų nežinojo, kaip il- 
žįstamas kalėjimo viršininkas, 
vadinamas majoru, įsakė eiti 
paskui jį...

Buvau įvestas į geriausią 
kambarį, skirtą padoresnei pub
likai. Pirmas įspūdis — visiš
kas oro trūkumas. Kambarys 
su vienu geležinių sijų langu. 
Palyginti nedidelėje, dviejų 
kvadratinių sieksnių kameroje 
sugrūsta gyventojai, kurie jau 
kelis mėnesius naudojosi ne
mokamu butu. Nemokami gy
ventojai buvo kunigai Mokrzec-

nieko nejutau, kas vyko ap
linkui.... Kelias valandas pa
važiavęs, atsipeikėjau Sedoje, 
3 mylias nuo Ylakių. Čia valan
dėlei sustoję ir atsilsėję, važia
vome toliau. Diena jau ėjo va
karop, o ligi miesto dar buvo 
geras kelio gabalas. Dar nepri
važiavę miesto, sustojome 
prie žydų karčiamos ties“Plin- 
kšų pušynu”. Palydovai tarėsi: 
naktį neįleis į miestą, o čia dar 
gali pulti sukilėliai. Čia tenka 
pastebėti, kad tais laikais buvo 
skiriami karo patruliai, kurie 
nuo 9 valandos vakaro ligi auš- jų pastovėti, atsisėdauXant že- domininkonas iš Žemaičių 
tant budėjo visuose vieškeliuo- mės ir kankinausi Ii; 
se ir paprastuose keliuose, žiū- ryto.
rėdami tvarkos ir miesto sau- Apie 10 vai. atėjo kažkoks 
gurno. Juos sudarydavo pėsti- kapitonas ar praporščikas, ku- 
ninkai ir raiteliai. rį pagerbė mano saugai. Kapi

tonas kažką sumurmėjo ir ka
reiviai pasuko į mane durtu
vus. Jau maniau, kad mane 
kaip avies kepsnį ant iešmo iš
kels. Antrą kartą vadas vėl kaž
ką sumurmėjo ir tuojau nužy-

9 vai.

Kaip tik tuo laiku atvyko 
kareivis, kuris, pastebėjęs ve
žimą, užklausė karčiamininko, 
kokius jis svečius turi. Sis trum
pai atsakė, kad čia veža suim
tą kažkokį sukilėlį pas karo
viršininką. Raitelis, daugiau giavo. Tokioje iškilmingoje ap- 
nieko neklausęs, paspaudė ark- saugoje ėjau nežinodamas kur. 

vo pažiūrų ir svajonių į- Čia tarp kitko primenu, kad iį ir nulėkė į miestą, pranešda- Staiga vadas visus sustabdė.

ir koks bus jo liki-

buvo nekoks- Iš ry- 
arbatos gaudavom

gai sėdės 
mas.

Maistas 
to vietoje
karšto vandens. 12 vai. kiek 
duonos su smėliu, braškantį 
mėsos gabalėlį, kuris buvo 
mums atnešamas rankomis. Po 
to, patys iš katilo atnešdavom 
du medinius indus, kokius kai
me vartoja_ g^Kijams, sriubos, 
kurią srėbėm mediniais šaukš
tais, ir vėl karšto vandens. Kai 
patys turėjome arbatos, tai į- 
berdavom dėl spalvos.

Tokioje draugijoje atsidūręs, 
radau visus “geriausioje nuo
taikoje”, lyg kokiose laidotuvė
se ar iškilmėse: juokėsi, bėrė 
sąmojus, tačiau vis tai buvo

merdineris, kuris mums patar- vaidinta. Man vis kažkas širdį 
naudavo ir tvarkė. slėgė, ir negalėjau įprasti. Taip

slinko valandos, dienos, savai
tės. o mūsų mielas būrys čia 
didėji, čia mažėjo.

Po kelių dienų
į karo komisiją, kur man teikė 
įvairius kaltinimus, į kuriuos 
turėjau atsakinėti žalčio gudru- nežinodami, kas mūsų laukia.

Kalvarijos, Daugėla iš Tryškių, 
Juškevičius iš Žemalės, Milevs- 
kis. Gargas, kuris paskiau bu
vo sušaudytas. Tartu universi
teto studentas Bačanskis ir ka-

Pradžioje negalėjau gerai su
sivokti. Tik mačiau, kad senes
nieji gyventojai gulėjo vienas 
greta kito ant kažkokio paaukš
tinimo, suspausti, kaip silkės 
statinėje. Patalinę sudarė keli 
čiužiniai, padėti ant sukaltų iš

iššaukė

prioje apsaugoje buvau grąžin
tas į ramią vietą ir uždarytas, 
kaip paukštis narve.

Liepos 15 į Telšius atvažia
vo Kauno gubernatorius Murav
jovas, ano garsiojo sūnus. Lan
kydamas visas įstaigas, neap
lenkė ir politinio kalėjimo. Į- 
žengęs į mūsų kamerą ir pa
matęs vienus kunigus, užklau
sė apskrities karo viršininko 
Fišerio, ar čia vieni kunigai, 
šiam patvirtinus, Muravjovas, 
kaip tikras rusų patriotas, nesi
varžydamas dėl savo žodžių, pa
sakė: “‘Gyvuliai, reikia juos 
uždaryti kameroje arčiau išei
namos vietos”. Po to apsisukęs 
išėjo-

kitą dieną, gubernatoriui iš
važiavus. karo teismas nuteisė 
kunigą Mokrzeckį ištremti 24 
metams į Sibiro kasyklas, atė
mus jam visas teises. Sekančią 
dieną. 18 liepos, apkaustytas, 
kalinio drabužiais, stipriai sau
gomas. jis buvo išvežtas į ke
lionę. Kartu su juo išvedė ir 
kunigą Milevskį, ištremtą į Ru
sijos gilumą policijos priežiū
rom Jiemdviem iš mūsų tarpo 
išėjus, visi likę nusiminėme.
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LIETUVIŲ FONDO VAJUS 
Kreipimasis į New Yorko lietuvius

PEDAGOGINIS Lituanistikos Institutas Jaunimo Centre Chicagoje rengė
sukilimų parodą. Čia matome T. Kosciušką, kun. A. Mackevičių ir Z. 
Sierakauską.

PARODOS rengėjai. Iš k. j d. dail. A. Valeška, Al. Dundulis, M. Drunga, S. Valiukėnas, A.
Lesniauskaitė, D. šukelytė ir D. Velička. KONSTANCIJA PETRULYTĖ ir Mykolas Drunga kabina parodos eksponatus.

Dideli darbai galima atlikti 
tik sutelktomis jėgomis. Lietu
viai visada gelbėjosi talkomis: 
tėvynėje didiesiems ūkio dar
bams atlikti, o išeivijoje savom 
parapijom, mokyklom ir kitom 
Įstaigom sukurti.

Šiuo metu, kai ryšys su pa
vergta tėvyne yra nutrauktas, 
prieš mūsų akis atsistoja milži
niškas uždavinys: tęsti išeivijo
je lietuviškosios kultūros kles
tėjimą, nes tik tuo būdu išlai
kysime lietuvišką mūsų jauną
ją kartą. Mums reikia lietuviš
kų mokyklų, vadovėlių, litera
tūros, meno, mokslo ir informa
cinių leidinių, kuriais mūsų tau
tinė kultūra būtų atskleidžiama 
pasauliui ir perduodama mūsų 
priaugančiai kartai.

Šiems tikslams paremti be
veik prieš 2 metus buvo Įsteig
tas Lietuvių Fondas. Jo pagrin
dinis kapitalas yra neliečiamas. 
Todėl jis bus tuo neišsekančiu 
macenatu. iš kurio gaunamu 
pelnu bus remiami didieji lie
tuvybės reikalai. Kadangi esa
me pasiryžę suaukoti milijoną 
dolerių, todėl metinis jo pelnas 
sieks bent 50,000 dolerių. Nė
ra abejonės, kad tokią sumą 
mum suaukot kasmet būtų tik
rai nelengva. Gi vienkartinė 
kiekvieno sąmoningo lietuvio 
auka atpalaiduos išeiviją nuo 
nuolatinio elgetavimo. Už kiek

Jei Jūs norite siųsti Jūsų pačių parink
tus daiktus kaip dovanas į Lietuvą, arba 
užsakyti prekes, gaminamas U. S. S. R. 
(kaip pav. automobilius, dviračius, siu
vamas mašinas ir t.t.), kreipkitės į vieną 
iš seniausiai veikiančių ir patikimiausių 
firmų, turinčią

30 metų patyrimą.
Atvykite arba rašykite į mūsų cent

rinę įstaigą arba kurį nors skyrių dides
niame mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street 
Philadelphia 6, Pa.

WA 5-3155

vieną paaukotą šimtą dolerių 
aukotojas gauna 1 balsą me
tiniame Fondo narių susirinki
me ir tuo būdu dalyvauja jo 
reikalu tvarkyme.

Lietuvių Fondas jau antri me
tai visai sėkmingai veikia: turi 
Įregistruotus Įstatus ir aukoto
jų išrinktus valdomuosius orga
nus Chicagoje. Iki šiol virš 300 
lietuvių, aukojusių ne mažiau 
šimto dolerių, jau sudėjo pini
gais ir pasižadėjimais beveik 
90,000 dolerių. Yra virš 40 au
kojusių ne mažiau 1000 dole
rių. pirmaisiais veiklos metais 
gauta 1200 dolerių pelno ir juo 
paremta lietuvių kalbos vado
vėlio išleidimas 900 dolerių ir 
Lituanistinės Pedagokos Insti
tutas, kuris rengia ateities mo
kytojus — 300 dolerių.

Visoje Amerikoje vyksta 
sėkmingi Lietuvių Fondo aukų 
vajai. Ypatingai didele energi
ja ir gražiais rezultatais pasi
žymėjo Rochesterio ir Hartfor
do apylinkės.

Atėjo laikas atlikti savo pa
reigą ir New Yorko ir jos apy
linkių lietuviams. A.L.B. New 
Yorko Apygardos Valdybos pa
stangomis sudarytas Lietuvių 
Fondo vajaus komitetas krei
piasi į New Yorko apygardos 
lietuvius, prašydamas prisidėti 
prie šios didžiosios talkos savo 
gausiomis aukomis. Tenelieka

Ar dalyvauti pasaulinėje pa
rodoje? Toks klausimas buvo 
kilęs, kai tik JAV pradėjo ruoš
tis pasaulinei parodai New Yor- 
ke. Mūsų spauda to klausimo 
tada kažin kodėl nelietė, nedis
kutavo, bet New Yorko lietu
viai tą klausimą ėmė svarstyti 
ir nutarė parodoje dalyvauti. 
Buvo sudarytas komitetas, ku
ris dabar jau telkia chorus, tau
tinių šokių vienetus, renka eks
ponatus bei meno kūrinius, pra
šo lietuvių visuomenės talkos 
ir finansinės paramos.

Menas, dainos, šokiai paro
dys, kad mes esame tauta su 
praeitimi ir kultūra.- Bet mums 
būtina parodyti pasauliui ir 
savo tautos kančias bei žiaurią 
okupanto priespaudą. Turime 
parodyti rusiško kolonializmo 
visą žiaurumą, baisiausi išnau
dojimą ir krašto nualinimą, žu
dymus, vergijon trėmimus, re
ligijos persekiojimą, bei dvasi
nį žmogaus suniekinimą.

Parodykime žemėlapiuose vi
sas Rusijos kolonijas, užgrob
tus svetimus kraštus, rusų iš
naikintas tautas, kurių ir var
dai nebeminimi. Vaizdžiai pa- 

nė vieno lietuvio, kuris šios 
garbingos pareigos neatliktų. 
Kadangi prašomoji auka yra 
vienkartinė, aukokime tiek, kad 
kuo greičiau Fondas būtų ap
vainikuotas milijonine suma. 
Tada lietuvybės reikalai bus ap
rūpinti ir bus užtikrintas mū
sų tautinės kultūros klestėjimas 
išeivijoje.

Aukas prašome siųsti New 
Yorko Apygardos Lietuvių Fon
do Vajaus Komiteto nariams

Pirmininkas: Henrikas Mik- 
las, 10 Church Street, Great 
Neok, N.Y., Sekretorius: Jurgis 
Sirgėdas. 85-17 101 Str., Rich- 
mond Hill. N.Y., Iždininkas:

ATEITININKAI PIETŲ AUSTRALIJOJ
Studentai ir moksleiviai atei

tininkai surengė 4 dienų sto
vyklą O'Sullivan Beach. Stovyk
la prasidėjo rugsėjo 12. Stovyk
lavo 40 jaunuolių nuo 14 iki 
22 metų. Pravestos diskusijos 
gyvenimo ir tautiškumo klausi
mais. skaityta paskaitų, pasimo
kyta lietuviškų dainų. Stovyk-

STUD. ANTANAS STEPANAS 
Australijoje aukščiausiais pažy
miais baigęs trečią medicinos kur
są Nuotr. A. Budrio.

GRIAUKIME RUSIŠKOJI KOLONIZMĄ
Leonas Virbickas, 

Brooklyn, N.Y.

rodykime dvidešimtojo amžiaus 
žmonijos gėdą — geležinę už
dangą, kuri tęsėsi šimtus ki
lometrų apjuosdama visą Ru
siją su visais pavergtais kraš
tais. Menininkai turėtų sukurti 
šiurpų geležinės uždangos vaiz 
dą su visomis rusų niekšybė
mis, mirties zonomis, vielų ir 
betonų tvoromis, sargy b ų 
bokštais, šunimis ir ant tų gė
dos tvorų pakybusiais nušau
tais žmonėmis, kurie iš rusų 
“rojaus” bėgo į laisvę. Turėtu
me parodyti ir Berlyno betoni-

PEDAGOGINIO Instituto studentai š. Valiukėnas ir D. šukelytė su dail. A. Valeška tvarko 
parodos eksponatus. Nuotraukos V. Noreikos.

Antanas Reventas, 177 Jerome 
Street, Brooklyn 7, N.Y.

Taip pat norintieji gauti dau
giau informacijų ar Lietuvių 
Fondo įstatus, prašomi kreiptis 
Į komiteto narius.
A.L.B. New Yorko Apygardos 
Lietuvių Fondo Vajaus Komt.

los komendantu buvo medi
nos studentas Antanas Stepa- 
nas.

Rugsėjo 21 ir 28 Lietuvių 
Katalikų Centre ateitininkai 
sendraugiai, studentai ir moks
leiviai surengė jaunimo talen
tų vakarą. Vienoje programo
je negalėjo sutilpti visi jau
nuoliai, tai buvo paskirstyti 
dviem vakaram. Jaunimas reiš
kėsi muzikos srityje, šoko, dai
navo. deklamavo.

Pirmojo vakaro programą 
pravedė stud. Antanas Stepa- 
nas, antrojo — Dalia Viliūnai- 
tė. Tai yra ypač gabūs jaunuo
liai. aktyviai besireiškią lietu
viškoje veikloje. Stud. Antanas 
Stepanas Australijoje pradėjo 
visus mokslus ir mokėsi labai 
gerai. Šiais metais baigė trečią 
medicinos kursą aukščiausiais 
pažymiais. Už gerą mokymąsi 
gavo 100 svarų premiją. Daug 
dirba su studentais, mokslei
viais ir jaunaisiais ateitininkais- 
Yra Lietuvių Studentų S-gos 
pirmininkas. Dalia Viliūnaitė 
lanko dar gimnaziją, pasižymi 
artistiniais poetiniais gabumais. 
Adelaidės Eisteddforde suruoš
tose talentų varžybose už me
nišką skatiymą ir deklamavimą 
iš 11 galimų laimėjo 9 pirmą
sias vietas. V. Jankauskas. 

nę sieną, apraizgytą spygliuo
tomis vielomis, per kurią, žmo
nės, lyg žvėreliai, po žeme pa
sidarę urvus, bėga iš komunis
tinio “rojaus” į laisvę, nes že
mės paviršius nuklotas kruvino
jo barbaro mirti nešančimois 
minomis, įelektrintomis vielo
mis, pro kurias ne tik žmogus, 
bet ir žvėrelis negali prabėgti, 
nepaaukojęs savo gyvybės. Pa
rodykime tikrą vaizdą, kaip her 
metiškai yra uždaryta Lietuva 
ir kitos pavergtos tautos nuo 
laisvojo pasaulio.

Parodykime, kiek okupuoto
je Lietuvoje uždaryta bažnyčių 
ir kitų maldos namų. Parody-

KIEK ATLIKO DARBŲ . . .
(atkelta iš 2 psl.)

Nors tos dvi organizacijos yra 
visai artimai giminingos, bet 
LLD praktišku savo veikimu 
yra nepartinė, todėl jai būtų 
neparanku įeiti į aiškios ideo
logijos sambūrį. Kitas jau rei
kalas — tai glaudus bendradar
biavimas”. Tokis “glaudus ben
dradarbiavimas” ir buvo patvir
tintas rezoliucija.

L. Socialdemokratų Sąjunga 
yra susitelkusi apie Naujienas, 
šiuo vardu organizacija veikia 
tik nuo 1948, anksčiau ji vadi
nosi Lietuvių Socialistų Sąjun
ga. Ji buvo suskaldyta 1919 ko
munistų. Nuėjusiųjų su komu
nistais dalis ilgainiui nusivylė, 
atsitraukė ir 1932 įsteigė at
skirą Liet. Darbininkų Drau
giją su savo organu Darbu.

Vienas iš tos draugijos steigė 
jų. J. Stilsonas. jau 1957 suva
žiavime kalbėjo apie darbinin
kų draugijos ir soc. demokratų 
sąjungos santykius. Esą ir vie
niem ir kitiem mažėja narių

LATVIŲ GIMNAZIJA VOKIETIJOJE
Muenstery. Vak. Vokietijoje 

baigiama statyti latvių gimna
zija — vienintelė visame lais
vajame pasauly. Spalio 18 da
lyvaujant gausiai latvių visuo
menei ir vokiečių Įstaigų at
stovams Įvyko gimnazijos pa
stato pagrindinės dalies užbaig
tu vės. Latvių 100 moksleivių 
skirto bendrabučio patalpos kai
nuos 2.250.000 DM. O pačios 
gimnazijos pastatas — 2.400. 
000. Gimnazijos ir bendrabučio 

kime. kiek išžudyta nekaltų 
žmonių — vyrų, moterų ir vai
kų, dvasiškių. Pasaulio spauda 
dėl kelių nusižudžiusių budistų 
rašė mėnesiais ir dar teberašo, 
bet tyli apie šimtus ir tūkstan
čius komunistų nužudytų pa
sauliečių ir dvasiškių.

Parodykime lietuvio kolhozi- 
ninko dienos uždarbį, kuris 
svyruoja nuo 0 iki 10 kapeikų. 
Parodykime valdžios mokamas 
kainas už kolhoze pagamintas 
gerybes: sviestą, kiaušinius, gy
vulius, grudus, ir taip pat paro
dykime, kiek kolhozininkas tu
ri mokėti už duonos arba mė
sos svarą.

Jei tų rusų daromų niekšiš
kų darbų laisvasis pasaulis ne

skaičius- “LSS turi maža šansų 
susilaukti prieaugoio, gi dabar
tinė jos narių dauguma, artė
dami prie Matuzelio metų, kuo 
save pavaduos? Pridėsiu, be to, 
kad Amerikoj gyvenimo sąly
gose. kur socialistinis sąjūdis 
nepajėgė stipriau pasireikšti, 
LSS programa vargiai galės pa
vilioti darbininkišką jaunimą 
taip, kaip tai yra Europos kraš
tuose •.. Pavojai, kurie gresia 
LSS dėl jos narių amžiaus, yra 
tie patys ir LDD. Bet mes ski
riamės mūsų programomis, ir 
tas. mano supratimu, stato mū
sų draugiją geresnėn padėtin.. 
Mūsų draugijos ideologiniai pa
grindai yra kiek panašūs į Bri
tų Darbo Partijos programa .. 
Drįstu manyti, kad po kurio 
laiko mūsų organizacijai gali 
atitekti uždavinys atstovauti 
Alte ketvirtąją srovę”.

Taip apie pakeitimą buvo 
galvota prieš keletą metų. Da
bar galvota apie susiliejimą. Ta
čiau palikta kaip buvę.

statybą numatoma galutinai už
baigti 1964 spalio mėn.

Latvių gimnazija Muenstery 
dabar turi 95 mokinius; keli iš 
kitų kraštų. Tikimasi dar dau
giau moksleivių iš Anglijos, 
Švedijos ir kt. kraštų.

Gimnazija buvo Įkurta 1946 
Dctmolde. vėliau laikinai buvo 
įsikūrusi Augustdorfe ir nuo 
1957 veikia Muenstcrio mieste. 
Išleista 103 abiturientai, iš jų 
53 studijuoja vokiečių universi
tetuose. (E.) 

nori matyti, ar geriau sakant, 
nenori niekam viešai parodyti, 
parodykime tai mes.

Geresnės progos ir tinkames
nės vietos, kaip pasaulinė pa
roda, parodyti pasauliui rusiš
kąjį banditizmą, vargu ar mes 
kada besulauksime.

Milijonai žmonių lankys šią 
pasaulinę parodą, šimtai tūks
tančių suplauks iš visų laisvo
jo pasaulio kraštų. Tegu tie mi
lijonai pamato Rusijos “ro
jaus” niekšybes, banditizmą, 
žmogaus nužmoginimą, niekad 
negirdėtą išnaudojimą.

Rusija parodoje nedalyvau
ja, neš'ji bijo parodyti net ir 
Ipatikimiausiems komunistams, 
ką iš tikrųjų turi, palyginus su 
laisvais kraštais.

(nukelta į 5 pzl.)

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

WHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

BOSTON. MASS.
Vedėjas

STEP. MINKUS
WLYN — 1360 kilocycles

Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton 18, Mass.
Tel. JU 6-7209

AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7
meg. iš WKOX, Framingham. Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA 

WJLB, 1400 banga
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadvvay 3-2224
šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄ VICIUS

WPOP, 1410 klc.
273 VictoriaRd., Hartford 14, Conn.

Tel. CH 9-4302
Sekmadienį — 11-12 vai. dieną

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 banga

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa.

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

VVATERBURY, CONN. 
WWC0 — banga 1240-1000 klc.

Ved. ANT. PALIULIS 
321 Robinvvood Road 

pran. Edv. M e 1 n i n k a s 
Sekmad. — nuo 12:30 - 2 vai. p.p.

CHICAGO, ILL.
SOPHIE BARČUS — šeimos radijo 
programos. Radijo stotis WOPA 
Oak Park, III. AM 1490 klc.; FM 
102.7 megac. kasdien 10-11 vai. r.; 
šešt. - sekm. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vai. v.

McKEESPORT, PA. 
WEDO, 810 banga 

Vedėjas
Kun. ALF. SUŠINSKAS 

706 Talbot Avenue, Bradock, Pa. 
Sekmadieniais nuo 1:30 vai- o.p.

VAKARŲ PENNSYLVANIJOS 

vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburghc ir apylinkėje, 
transliuojama iš galingos stoties.

LIETUVIŲ KATALIKŲ
RADIJO VALANDA

WEDO
Mckeesport. Pennsylvania 

kas sekmadienį
nuo 1:35 iki 2:00 vai. popiet.

BANGA 810
Visais reikalais kreipkitės adresu

LITHUANTAN CATHOLIC HOUR 
W E D O

Mckeesport. pa.
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TRYS KUNIGAI PAGERBĖ TĖVŲ SUKAKTĮ
Konstantas ir Petronėlė JiH- 

kevičiai spalio 20 minėjo 50 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Šv. Kazimiero bažnyčioje 
padėkos mišias aukojo trys ją 
sūnūs: kun. Jonas C. Jutt-M 
kevičius, Atholio šv. Pranciš
kaus parapijos klebonas ir ži
nomas Lietuvos vyčių veikėjas, 
subdiakonas — kun. Julius A. 
Jutt, vikaras šv. Marijos para
pijoje Northampton, Mass., ir 
šv. Mykolo aukštesnės mokyk
los direktorius, ir diakonas- 
kun. Antanas J. Jutt, šv. Sak
ramento parapijos vikaras, 
Greenfield, Mass- Bažnyčia bu
vo pilna žmonių, giminių ir 
draugų.

Iškilmes pravedė kun. Vin
centas Puidokas, šv. Kazimiero 
parapijos klebonas Westfielde. 
Pamokslą pasakė kun. Jonas! 
Bakanas, senas jubiliatų pažįs
tamas, kuris dabar administruo
ja šv. Kazimiero parapiją W- 
cestėryje. Pamaldų metu giedo
jo šv. Cecilijos choras. Perskai
tytas popiežiaus Pauliaus Vi pa 
laiminimas.

Tai bent švyturys
Vilniaus laiškanešė L. Kveda

rienė, benešiodama laiškus, su
galvojo pati parašyti laišką, ku
rį išspausdino “Tiesa” (Nr. 213) 
gana žymioje vietoje. Tam laiš
ke ji pasakoja, kad jos dėdė 
Jonas Petrauskas. Biržų stribas, 
taip uoliai kovojo 
nais, jog ir prieš 
brolį nesusvyravo 
tuvą. “Sunkiais, 
žingsniais, užtaisytu šautuvu 
jis varė priešą. Taip, tas prie
šas buvo tikras jo brolis..’’— 
rašo Kvedarienė, ir tą savo 
žiaurų brolžudį dėdę vadina 
“savo gyvenimo švyturiu”.

Didesniu švyturiu galėtų būti 
laikomas tik Kainas, kuris sa
vo brolį nužudė be šautuvo

G. SniečkalEli)

su partiza- 
savo tikrą 

pakelti šau- 
bet tvirtais

Kristaus Karaliaus minėjimas N. Yorke
Jau Kristaus Karaliaus šven

tės išvakarėse kas klausė lie
tuviško radijo valandėlės, gir
dėjo New York moksleivių 
ateitininkų kuopą skaitant apie 
Kristaus stebuklus. Pasaka 
“Kregždės ant Nukryžiuotojo 
pečių” (parašyta Pauliaus Jur
kaus) buvo pritaikinta radijo 
vaidinimui; žinoma, žymiai su
trumpintą. Įterpta dar B. Braz
džionio ir F. Kiršos eilėraščių. 
Skaitė Algis Balsys. Jūratė Bal
sytė. Rasa Navickaitė, Marytė 
Sandanavičiutė, Petras Sanda- 
navičius. Jonas Vainius ir Pet
ras Vainius. Deklamavo Rita 
čepulytė ir Rasa Navickaitė-

Sekmadienį, spalio 27, Ap
reiškimo bažnyčioje 11 vai. mi- 
šiom prisirinko žmonių daugiau, 
negu paprastais sekmadieniais. 
Moksleiviai ir studentai ateiti
ninkai dalyvavo mišiose orga
nizuotai su savo vėliavomis. 
Daugelis su ašaromis akyse gal-

NEW YORKO ateitininkai deklamuoja Kristaus Karaliaus iventėje spalio 27 Apreiikimo parapijos salėje.
Nuotr. P. Ąžuolo

WESTFIELD, MASS.

Sukaktuvių pietūs buvo gra
žiame Shaker Farms Country 
Club restorane. Dalyvavo apie 
80 giminių ir keletas artimes
nių draugų. Po pietų visi nuvy
ko į jubiliatų namus. Jubilia
tai susilaukė daug gražių dova
nų.

Konstantas Jutkevičius į A- 
meriką atvyko 1903, o jo žmo
na —1911. Susituokė 1913 spa
lio 14 švč. Trejybės bažnyčio
je Westfielde ir visą laiką čia 
gyveno. įsteigus šv. Kazimiero 
lietuvių parapiją, Konstantas

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ CHORAS 
dalyvaus dainų šventėje New Yorke 
Pasaulinės parodos lietuvių 

dainų ir šokių festivalyje da- 
lyvaut užsiregistravo Melbour- 
no (Australija) lietuvių 40 asme
nų choras, kuriam vadovauja 
Alb. Celna. Tai girtinas ir pa
mokantis pavyzdys kai kuriem 
JAV choram, kurie dar vis dėl 
įvairių priežasčių neapsispren
džia šioje šventėje dalyvauti. 
Šiuo metu jau turime užsiregis
travusį 31 chorą su virš 1000 
dainininkų.

Dainų šventės repertuaro gai
dos jau baigiamos spausdinti ir 
netrukus bus išsiuntinėtos. Cho
rai, kurie iki šiol nėra dar pra
nešę, kokį skaičių reikalauje 
repertuaro gaidų, prašomi ne
laukt ir pranešt šventės ko
mitetui adresu: M- Cibas. 59

GreatVan Nostrand Avė., 
Neck, L.I. N.Y. 11024.

Vienas iš pirmųjų dalyvau
ti šventėje yra užsiregistravęs 
Philadelphijos liet. taut. ansam
blis, vadovaujamas L. Kaulinio. 
Tačiau iki šiol spaudoje dėl 
neapsižiūrėjimo nebuvo pa
skelbtas. Šiuo mielus ansamb
liečius atsiprašome.

vojo apie tolimą kraštą, kur 
Karalių Karaliui nėra vietos.

Popiet 4 vai. parapijos salė
je buvo viešas Kristaus Kara
liaus minėjimas. Minėjimą ruo
šė ALRK Federacija. Pirminin
kas A. Mažeika atidarė minė
jimą ir pakvietė dvasios vadą 
kun. A. Račkauską sukalbėti 
maldą. A. Samusis skaitė pa
skaitą. pritaikintą šios dienos 
šventei. Jautriai palietė tuos, 
kurių pareiga būtų dalyvauti 
šioje šventėje, ypač tų, kurie 
pagerbiami savo draugų, bet 
nesurado progos vienintelį kar
tą metuose susirinkti ir viešai 
pagerbti Kristų Karalių.

Meninę dalį atliko moksl. at- 
kai. Jaunimas tikrai jautriai ir 
įspūdingai supynė iš eilėraščių 
vainiką Kristui- L. Andriekaus, 
A. Karvelytės, V. Mačernio, P. 
Stelingio, V. Šimaičio eilėraš
čiai priminė susirinkusiems Lie- 

(nukelta į 8 psl.)

Jutkevičius apie 20 metų ėjo 
parapijos kolektoriaus parei
gas.

Betrijų sūnų kunigų, jubilia
tai turi dar keturis vaikus: sū
nų Juozą, Barrington, R.L, duk
teris—'Marijoną, Angelę ir Oną 
kurios yra namie.

Jubiliatai susilaukė daug gra
žių ir malonių sveikinimų. Prel. 
K.A. Vasys asmeniškai 
kė namuose.

apsilan-

dėkoja 
auksinį

Jubiliatai nuoširdžiai 
visiems, kurie padėjo 
jubiliejų taip iškilmingai pami
nėti. Ten buvęs

Šokių festivaliui yra užsire
gistravusios šios grupės: Hart
fordo, New Britam (vad. K. Ma- 
rijošienė), Detroito (G Gobie- 
nė), Worcesterio (S. Staškaitė), 
Montrealio (J. Piečiaitis), Roch- 
esterio (St. Ilgūnas), Bostono 
(O. Ivaškienė) Hamiltono (N. 
Breichmanienė) ir Los Ange
les (O. Razutienė).

Taut. šokių vadovė J. Matu
laitienė prašo ir kitas tautinių 
šokių grupes dalyvauti dainų ir 
šokių festivalyje. Registruotis 
adresu: J. Matulaitienė, 188 
Logan St. Brooklyn 8, N.Y-

Dainų Šventei 
Ruošti Komitetas

CLEVELAND, OHIO

Nepamirškime, kad šį šešta
dienį. lapkričio 9 d., 7 vai. vak. 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos sa
lėje įvyks 1863 metų sukilimo 
minėjimas- Clevelando Vaidy 
los teatro aktoriai, rėžis. P. Ma
želiui, duos puikią — įdomią 
programą, kuri pavaizduos Lie
tuvos kovingumo dvasią. Po to 
seks vaišės. Kas dar neįsigijo 
pakvietimų, bus galima gauti 
prie įėjimo. Senimas ir jauni
mas nepamirškime atsilankyti 
ir prisiminti Lietuvos sukilėlius, 
kovojusius už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę.

Lapkričio 10 d. 10:30 vai. Šv. 
Jurgio liet, parapijos bažnyčio
je iškilmingos pamaldos už žu
vusius sukilėlius. Po pamaldų 
tos parapijos salėje akademi
nis 1863 metų sukilimo užbai
gimas. Paskaitininka prof. J. 
Jakštas ir adv. Julius Smetona.

Bažnyčioje ir iškilmingam 
minėjime organizacijos kviečia
mos dalyvauti su vėliavomis.

L. Žvirkalnis

— Kun. B. Sugintas spalio 
mėnesį surinko 1.800 dol. au
kų Vasario 16. saleziečių ir 
Punsko gimnazijom.

— Parama, lietuvių kredito 
kooperatyvas Toronte. Kanado
je. pasiekė dviejų milijonų do
lerių balanso. Kooperatyvas bu
vo įsteigtas prieš 10 metų.

K. IR P. JUTKEVIČIAI su trimis sūnumis kunigais, išk. i d Julius A. Jutt, tėvas Konstantas Jutkevi
čius, motina Petronėlė Jutkevičienė, kleb. kun. Jonas C. Jutt, kun. Antanas J. Jutt.

— Prel. J. AMBOTUI nuo
širdžiai dėkingi Tėvai Pranciš
konai už 2000 dol. auką šv. An
tano gimnazijai Kennepunkpor- 
te ir Darbininko spaudos rei
kalam.

GRIAUKIME RUSIŠKĄJĮ KOLONIZM^
Tūkstantį kartų ne! Kas ken
čiančiai vergijoje tautai išlais 
vinti gailisi paaukoti dolerį, tas 
jau nebėra vertas nė lietuvio 
vardo. Dolerį su savim į amži
nybę nenusinešime, bet visi 
drauge dirbdami ir aukodami 
savo darbą ar pinigą, savo tau
tai laisvę iškovosime.

Tad visi kaip vienas remki
me Lietuvių Komiteto Pasauli
nei. Parodai gražiąsias pastan
gas bent savo aukomis. Griau
kime rusiškąjį kolonializmą! 
Laisvinkime Tėvynę!

PS. Aukas siųskite: Anta
nui Šetikui. 84-11 lOlst. Str., 
Richmond Hill 18. N.Y.

(atkeltas iš 4 ps.)
Jei mes tai parodai būsime 

gerai pasiruošę ir mokėsime 
vaizdžiai jos lankytojams ne 
tik parodyti, bet ir išryškinti 
visas rusų niekšybes, padarytas 
pavergtuose kraštuose, rezulta
tai tikrai bus nemaži.

Rezultatai būtų dar didesni, 
jei visos pavergtos tautos bend- 

- rom jėgom padarytų eisenas 
ir reikalautų Jungtinių Tautų, 
kad rusiško imperializmo kolo
nijos, kaip dabar Afrikos ir 
Azijos, būtų išlaisvintos.

Ar tiems darbams ir tiems 
užsimojimams gali būti klausi
mas apie piniginę auką? Ne!

Poli-

— Inž. Vytautas S. 2ižys, bu
vęs Lietuvoje aviacijos kapito
nas, rugsėjo 1 mirė Melbour- 
ne, Australijoje, kaulu džiova.

šv. 
vi.

Angeles, Calif., 
lietuvių

šv. 
parapijos

salėje. Pradžia 6

INŽ. BRONIUS BALČIŪNAS

BALTIMOReS ŽINIOS

bus 
šv.

Parapijos vakarienė, rengia
ma šv. Vardo draugijos, 
lapkričio 10. sekmadieni. 
Alfonso mokyklos salėje- Pra
džia 5 v. popiet. Po vakarienės 
šokiai, grojant Jono Lekevičiaus 
orkestrui. Bilietų bus galima 
gauti prie įėjimo. Visi kviečia
mi dalyvauti vakarienėje.

Sodalietės lapkričio 16 šv. 
Alfonso mokyklos salėje ren
gia ”Square Dance“. Pradžia 9 
v. Bilietų galima gauti pas so- 
dalietes. klebonijoje arba tą 
vakarą prie įėjimo.

Back to God — Atgal prie 
Dievo mišiose lapkričio 17 da
lyvaus Amerikos legiono orga
nizacijos. lietuvių posto 151 
nariai. Legiono nariai kviečia 
paraginti draugus ir kaimynus, 
kad visi dalyvautu šiose pamal
dose.

Arkivyskupijos census-sura- 
šyrras bus lapkričio 17 nuo 2 
v. iki 6 v.v. šv Alfonso para
pijai paskirto rajono surašy
mui vadovauja A. Juškus.

Alfonsas Baltikauskas, nauia- 
kuris. staiga mirė spalio 28. Is 

vakaro jis dalyvavo solistės Ge
novaitės Vasiliauskienės kon
certe. Po koncerto grįžo namo. 
Ankstų rytą jį ištiko širdies 
priepuolis. Buvo Lietuvos ka
riuomenės karininkas, veikė ka
rių Ramovėje ir dalyvavo įvai
riuose parengimuose, kadaise 
dirigavo naujakurių chorui. 
Penki kunigai aukojo gedulin
gas mišias už jo sielą šv. Al- 
fons obažnyčioje spalio 31. Pa
laidotas New Cathedral kapinė
se. Liko nuliūdusi žmona Tere
sė. sesuo Alice Jončienė ir nu
liūdę draugai.

Ona Kačinskienė, senos kar
tos lietuvė, paskutinius metus 
sunkiai sirgusi, mirė savo na
muose. Kevin Road. spalio 29.
Velionė, kai buvo sveika, daly
vavo įvairiuose parapijos pa- 

sulaukusi 
Gedulingos 

buvo šv. Al- 
lapkričio 2.

rengimuose. Mirė 
gražios senatvės 
mišios už jos sielą 
fonso bažnyčioje
Palaidota Holy Redeemer kapi
nėse. Liko nuliūdusios dukros 
Alice. Elena ir Adelaidė ir eilė 
anūkų. Jonas Obelinis.

ELIZABETH, NJ.

Bronius Balčiūnas, kaip inži
nierius tarnaująs vienoje bend
rovėje Elizabethe, tos bendro
vės buvo pasiųstas į atominių 
slėptuvių kursus, kurie tęsėsi 
16 savaičių po 4 valandas savai
tėje. Kursai buvo Cooper Uni
on New Yorke, juose dalyva
vo tik inžinieriai ir architektai. 
Buvo išaiškintas atominių gink
lų galingumas ir sprogimo pa
dariniai, supažindinta su staty
ba slėptuvių, kuriose galima 
apsisaugoti nuo atominių kritu
lių.

The E’Port Observer įsidėjo 
Broniaus Balčiūno nuotrauką ir 
pasikalbėjimą apie atomines 
slėptuves. (EJ.)

— Philadelphia, Pa., Lietu
vos vyčių kuopa ryšium su or
ganizacijos 50 metų sukaktimi 
rengia vakarienę su šokiais 
Kazimiero 
vak.

— Los
Kazimiero 
metinis bazaras bus lapkričio 
24, sekmadienį. Pelnas skiria
mas parapijos skoloms padeng
ti.

— Kalifornijos lietuvių teni
so sporto klubas įsteigtas Los 
Angeles mieste. Valdybon iš
rinkti: pirmin. Česlovas Ged
gaudas, nariai, Antanas 
kaitis ir Algirdas Gustaitis.

KOVA PRIEŠ DIEVĄ LIETUVOJE
Šioje knygoje DR. J. SAVASIS pasako, kaip bedieviai ko
munistai užliejo Lietuvą ir nori sunaikinti tikėjimą 
Leidinys yra 98 psl.. dokumentais paremtas ir fotografijo
mis pavaizduotas. Jis turėtu būti kiekvieno lietuvio skai
tomas ir platinamas.

— Jonas Variakojis, pulki
ninkas. buvęs nepriklausomos 
Lietuvos krašto apsaugos ir su
sisiekimo ministeris, mirė Char
les, III- Lietuvos nepriklauso
mybės kovų metu jis atmušė 
bolševikus nuo Kėdainių, kur 
žuvo pirmasis Lietuvos savano
ris Povilas Lukšys, 1919 m. va
sario 8.

— Heidelbergo senam ir gar
siam universitete. Vokietijoje, 
studijuoja apie 15 lietuvių. Tu
ri savo klubą “Gintarą” kuris 
veikia prie tarptautinio studen
tų klubo.

— VVaterbury, Conn., Putnu
mo seserų statybom paremti 
lapkričio 10 lietuvių klube (48 
Green St.) rengiamas pobūvis. 
Pradžia 2 vai. popiet.

— Antaną Stankų ir jo žmo
ną Konstanciją pagerbė (’hica- 
gos lietuviai lapkričio 3 Jauni
mo Centre. Abu yra veiklūs lie
tuviai ir labdariai, verčiasi biz
niu Antanas Stankus yra kilęs 
nuo Perlojos, Konstancija — 
nuo Marcinkonių. Abu jau šven
čia 50 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį, o Antanas — 75 
metų amžiaus. Antanas Stan
kus Amerikoje gyvena nuo 
1914. Konstancija Stankienė 
pas vyrą atvyko 1921.
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SERAFISKUOJU KELIU

Mąstymų knyga. Parašė P. 
Hasenoehrel, O.FJIA. Vertė kan. 
M. Vaitkus. Išleido Tėvai Pran
ciškonai. Pirmasis tomas, 670 
psl. Antrasis tomas pasirodys 
kitais metais.

Si mąstymų knyga tinka ku
nigams, vienuoliam ir visiem 
dvasiniu gyvenimu besidomin
tiem pasauliečiam.

Pirmasis tomas prasideda ad
ventu ir baigiasi šeštuoju sek
madieniu po Velykų. Kaina 8 
dol.

Galima Įsigyti adresu: Fran- 
ciscan Fathers, Kennebunkport. 
Maine.

SACREO HEART 
CONVENT’ 

Dairer, Conn. 

. *

COMPLIMENTS 

OF A 

FRIEND

AUTO REPAIRS

IMPERIAL AUTO BODV
Car reoairs. bodv work. 0310110? 

‘ done bv eyoerts. Satisfactian fruar- 
anteed. 24 hour service. Insurance 
ammcv.

96-14 Northern Blvd., Corona, L.I.
Phone — NE 9-9077

DOM'S
SERVICE STATION

2R01 Tiiden Avenue. Brooklvn 
General Repairs - Batteries - Ti’-es 
and Accessories. Ssoecial eonsider- 
ation to r^limous grouns.

Call: BU 4-9677

AUTOMATINE TRANSMISIJA — 
Atnaviinimas visu modeliu $29.95. 
“Rebuilt Units in Stock”. Vienų me
tų garantija. Lengvos mokėjimo są
lygos. Visokie pataisvmai. Nemo
kamas darbo įkainavimas.
HARSAL EV 5-9643
2111 Atlantic Avė.. Brooklyn. N. Y.

OIL & HEAT

Fuel-O-Matic Oil Corp. Tydol fuel 
oil. Oil bumer service included at 
no extra charge with your purchase 
of oil. Chimneys. boilers. fumace« 
cleaned bv one of vvorld’s largest 
Vacuum CIeaners. 1036 Sutter Avė.. 
Brooklym. Call Ml 7-2000. Special 
consideration for religious groups.

SLIDING DOOR VVARDROBES 
Made to Order 
(Queens only) 

Call 
IDEAL VVARDROBES 

37-16 B’wav. Long Island City 
Y E 2-3997

MICHAEL’S FUEL & CIL CO.
Complete Hcating Insta'dation. Ge
neral Motors Delco - Heating. Li- 

- censed. 1815 GATĖS AVĖ (bet. 
, Ond<»rdonck &• Seneka Avė ). Ridge- 

wood 27. N.Y. — Tel. VA 1-9235
I Plumbers Lic. No. 7843

— SLOGOS—
Jsigvkite automatinį SPRA-O-MED 
purškalą. kuris savo stipriais vais
tais dieną ir naktį apsaugos nuo į- 

t vairių persišaldymų. Sekundės pa- 
purškimns ant nosinės veiks ištisą 
dieną kaip pa lengvintojas kvėpavi
mui. Sekantis papurškimas vakare 
ant .čiužinių bei kambary suteiks 
greitą galvos skausmo pagedėjimą 
ir bendrai padės nugalėti slogą, šie 

' vaistai tinka ir vaikams ir suaugu
siems. Greitai pagalbai nuo slogos 
reikalaukite vaistinėse —

SPRA-O-MED
VIKTORAS RAMANAUSKAS

Įsigaliojo naujas patarnavimo būdas, užsakant dovanas, 
gamintas Sov. Sąjungoje

Remdamasi sutartimi, sudaryta su v /o VnieSposyltorgu

COSMOS PARCELS EXPRESS

pradėjo priimti
APMOKĖTŲ DOVANŲ UŽSAKYMUS

jūsų giminėms, gyv. Lietuvoje.
Jūs čia apmetate visą dovanų kainą.

Pristatoma laike 5-70 dienų. - -

AUTOMOBILIAI 
ŠALDYTUVAI 
DULKIU SIURBLIAI 
SIUVAMOS MAŠINOS

Dėl smulkių informacijų ir katalogo kreipkitės į pagrindinį skyrių:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 WEST 45th ST., NEW YORK 36, N. Y. Tel. Cl 5-7905

LOS ANGELES spalio 27 iv. Kazimiero parapijos rajone prie knygų kios
ko stovi iš k. j d. A. Skirtus. L- Mingelienė, V. Mingela, rašytoja Ali Rūta, 
V. Prižgintas ir Alg. Gustaitis. Nuotr. L.Briedžio.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Rt. Re v. Msgr. Dr. L.J. Men- 

delis. Baltimore, Md. 15 dol.

Po 6 dol. P. Mačiulis, Asbu- 
ry Park, N.J. V.G. Skrinska, So. 
Boston, Mass.

Po 5 dol.: I. Dilis, E. Orange. 
N.J., V. Kiukys, Hillside N. J.. 
J. Staugas, Detroit. Mich. Po 4 
dol.: A. Laukagalis, Brooklyn. 
N.Y. V. Janušas, Ozone Park, 
N.Y.

Po 3 dol.: M. Gaidimauskas, 
A. Kazlauskas, J. Kupčiūnas, A. 
Sniečkus, U. Stankus, V. Urba
navičius, Brooklyn, N.Y. V. Ri- 
bokaitė, E. Mickeliūnienė, Rich-

Wilke$-Barre, Pa.

Viktoras Ramanauskas, Juo
zo ir Marijos Betkauskaitės sū
nus, po operacijos mirė spalio 

, 27 šv. Luko ligoninėje Phila- 
delphijoje. Palaidotas Wilkes- 
Barre šv. Trejybės parapijos 
kapinėse spalio 30.

Velionis buvo atvykęs į ši 
kraštą 1912. būdamas nepilnų 
21 metu. Jo brolis Viktoras Ra
manauskas — Ramonas yra šv. 
Trejybės parapijos vargoninku 
Wilkes-Barre -Brolis Leonas gy
vena ištremtas Altajuje Sibire. 
Antanas buvo nužudytas Chica- 
goje 1920, Stasys žuvo Odeso
je 1918 metais, bolševikų re
voliucijos metu. Juozas mirė 
Lietuvoje 1959 m. (W B.). 

SKALBIAMOS MAŠINOS
TELEVIZIJOS
DVIRAČIAI
ŠIMTŲ DAIKTŲ PASIRINKIMAS

Vaizdelio ii P. Amerikoo skurdo.
rinkliavą.

CRAFFSMEN WANTED — 
Class Tool and Dic Makers

1 Apprenticeship or equiva)ent reųuired. Mušt be aWe to plan. con-
I struct. alter or repair small precision punch press. dies. drill jigs,

assembly fixtures and diveting tools. Try out. diagnose and correct 
tooling troubles.
Set-up Men-Automatic Screw Machines. Mušt be able to sėt up 
Brown and Sharpe single spindle au tomą ties. Top rates and fringe 
benefiLs. New Air-conditioned plant. Write to: Personnel Manager.

SCM CORPORATION
P. O, Box 432 Orangeburg, S, C,

POPE JOHN Memoria! Plate 
(10" Diameter)

A Memorable GrH and Fund Rarser for Your Group 
A lovely remembranre of this truly great man, beloved and moumcd 
bv mankind throughout the worki. His kind. compassfonate exprcs- 
sion accurately and permanently reproduced on this plate. will be a 
constant reminder of his awakening in man. his duty and love to- 
ward his fellmv man. Goki band around perimeter. Štick-on eyeiet 
included for wal) hanging.
The ideal gift for your Christmas list. One for $1.95. Tvvo for $3.75. 
Three for $5.50 all postpaid. No C.O.D.’s. Allow two weeks for de- 
livery. Order today.
Perfect as table prize* for church affairs. and fund raising pro- 
grams. Will add dignity to any religious activity. Write for special 
quantitv prices todav.

GENERAL PRODUCTS
Dept. CP. 9875 OMEGA ST. LOUIS, MO. 63136

mond Hill, N.Y. V. Jomantienė, 
New York, N.Y., G. Rajeckas, 
Maspeth, N.Y. P. Adomaitis, As* 
toria. N.Y., K . Miklas, Great 
Neck, N.Y. A. Gakhus, L.I. Ci
ty, N.Y. K. Skužinskas, N. Bell- 

more, N. Y. O. Montvidas, 
Woodhaven, N.V, J. Garmus, 
Echo Lake, Pa., M. Kralikienė, 
Mahanoy City, Pa., W. Šimkus, 
Scranton, Pa. A. Venslovas. 
Pittsburgh. Pa.. J. Vaitkus, Phi- 
ladelphia, Pa. V. Ivanauskas, A. 
Sanda. Dorchester, Mass., V. 
Kamaitis, Millbury, Mass., A. 
Valančius, Brighton, Mass., P 
Ivaška, Rev. V. Karalevičius, 
Elizabeth, N.J. J.J. Ardys. Cher- 
ry Hill. N.J., Rt. Rev. J.B. Kon
čius, Ft. Lauderdale, Fla.. A. 
Vizbarą, Clearwater, Fla. P. Ma- 
leckienė, Union City, Conn. Tė
vai Jėzuitai, Montreal, Quebeck.

Po 2 dol.: T. Liveikis, M. 
Gaidimauskas, K. Vasiliauskas, 
F. Vrubliauskas, Brooklyn, N. 
Y. K. Lakickas, F. Švilpa, 
Woodhaven, N.Y. J. Strijaus- 
kas, J. Landsbergis, Richmond 
HU1, N.Y. S. Cerebiejus, G. 
Matusevičius, Maspeth, N. Y. 
Kun. A. Grigaitis, Ilion, N. Y.
M. Semaška, New Hyde Park,
N. Y. L. Novick, Bronx, N. Y. 
Dr. B. Jankauskas^ W. Brent- 
wood, N.Y. F. Valašinas, Ams- 
terdam, N.Y. V. Budrecki. J. 
šišienė, Elizabeth, N.J. A. Zim- 
kus, Jersey City. N.J. G. Bez- 
gela. Kearnv, N.J. J. Gaidelis, 
Linden, N.J. V.A. Sužiedėlis, 
Brockton, Mass., M. Bichne- 
vičius, Dorchester, Mass. E. Na- 
wazelski, Hanover. Mass. M. 
Litvinas, Ansonia, Conn. J Puo
džiūnas. Waterbury. Conn. A. 
Čepulis, F. Pūkas, Philadelnhia. 
Pa., A. Gilvydis, State College, 
Pa., A. Aleksieiūnas, Chicaso. 
V. Braziulis, Cleveland, Ohio 
V. Daugėla, Washington, D.C.

Nuoširdžiai dėkoja 
Darbininko Administracija ..

— J. Andruska, Worcester. 
Mass., Lietuvos vyčių Lietuvos 
reikalų komisijos centro pirmi
ninkas, kreipėsi rezoliuciją pra
vedamo reikalu Į abu savo vals
tybės senatorius ir Į savo kon- 
Igresmaną. Praėjusiais metais 
jis Lietuvos bylos reikalu pa
rašė 729 laiškus laikraščių ir 
žurnalų redakcijoms.

We Ronor Those Whe Foaght 
jMid Dted to keep oar Cauntry 
free. May their saerifiees be 
net in vaia; instflllng the as- 
snrance of "Peaee of Mind, 
and uulfied peaee on earth", 
promotiBff brotherhood and 
|e»e te ai! mankind.

BEST PIZZA & HERO

RĘST.. Ine.

PIZZA - HEROS

Outgoing Orders
128 Greenwich Avė., New York

BE 3-8650

ANGELO THE CHEF 
RESTAURANT

285 Flatbush Avenue
Brooklyn, N. Y.

MA 2-9773

J A M PIZZERIA
OUTGOING ORDERS

128 2nd Avenue 
New York City

SP 7-9779

VILLA ROMA CATERERS
Finest Italian Cuisine 

Facilities for Parties up to 200 
Parkin? area on errounds 

8860 17th Avenue. Brooklyn, N- Y.
BE 2-9631

VACCARO KITCHEN & CABINET 
CO., Ine.

Desi<mers and Mf°r's 
7219 New Utrecht Avė.. B’klyn. NY 

Factorv and Show Room 
Ben & Charles Vaccaro

STORE — SHOP

ALBERT MAIER. INC.
PORK STORE

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
©roduktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namu framvbos 
“Kielbassv”. 1927 Washington Avė. 
Bronx 57, N.Y. TRemont 8-8193

EVERREST PORK STORF
74 w«cf<>b“ster Snnpre. Pmnv N.Y.

HOME MADR SAUSAGE 
Fine«* P^rk. Vesi and Beef

Poul+rr’ Fra<-h Daily 
UM 3-oon7

NEMETH & MAIER. Proorietors

RILL’S MUSIC SHOP
"Bi«r Discoimts on all Instrume”**’ 
fnr Xmas). Shoo eariv and save $S$ 
S'’les - Rentals - Renairs. New or 
Usėd. Šnekiai consfderation to so- 
Hetles. ch’bs ar cetetous froun^ — 
94 Elm SL. Yonkers. N. Y. Call: 

(914) YOnkers 9-8957

ARIOLA’S Pastry'Shop For vmir 
Thankseivinv - Xm»s - Holidav 
Cakes and Pastries. Italian cookies 
and nastries. Weddinor cakes our 
suecialtv. We sėli comDk‘e line of 
"Loft Candv” snecial holidav wran- 
ped. CaU AP 7-9600 — 1218 Liberty 
Avė., Brooklyn, N. Y.

REAL ĖST ATE

Uniondale, L.I.—SLMartha’s Parisb 
Lovely 7 room Cape. large livin? 
room with indirect li^hting. u'tra- 
modern kitriien. carpeting, oil steam 
heat. oversized <rara«re: only $100 
month. 4%% G.I. Morteage. Near 
everythinsr ■ incl. Hempstead shop- 
nin?. Asking $17,990. Owner. (516) 
IV 5-3743.

Lake Ronkonkoma, L.I. — 2 familv 
with 2 car garage, $22.500. ground 
floor 5 rooms. 1 bath, upstairs 7 
rooms and baths, hot water heat. 
Also 2 blocks from Lake .4 rooms 
$89.50, immed. occnoancy. Olga Ei- 
lersten. broker — Smithtoum Blvd.. 
Lakė Ronkonkoma (516) JU 8-4777

Marie H. Franke 
ARTHUR FRANKEREALTY 

Real Estate Insurance 
Notary Public

1479 FLATBUSH AVĖ.. B’klyn 10. 
N.Y. GE 4-7510; Branch Office — 
2101 FLATBUSH AVĖ.. B’klyn 34, 
N. Y.. DE 8-2101.

WEDDING

The largest assortment in the world 
of BRIDAL VEILŠ or Bridesmaids* 
Hats and accessories.

HOLDAY BRIOALS, Ine.
Manufacturers

499 7th Avenue, N.YC. (near 37th 
Street; 18th Floor). Tel. CH 4-3583

For Better Wcdding and 
W**k-End Dancin" 

TUXEDO BALLROOM 
Offer the Finest 

Coli F r e d — RE 4-7335 
210 E. 861 h Street & 3rd Avenue 

New York City

BRIDES TO BE
“The Proof is in the Taste”

Order vour Wed',in°' Cake and Ital- 
ian Pastries - Cookie Trays from

THE
I. A GULI 

PASTRY SHOP
The Finest in Italian Baked Prod
ucts. Delicimis oastries, rakęs and 
bread for all occasions. We special- 
ize in Weddin«r Cakes Let »is serve 
you with the Finest! Call RA 8-5612 
29-15 Ditmars Blvd.. Astoria, L.I.

For wedding partv. amiversary & 
sočiai affairs see SKANDI A Im- 
ported Foods and Delieaciea from 
all nations. Also imoorted beer. — 
Phone orders accented: NE 8-1077. 
Come in see the thousands of im- 
ported items. — 244 FLATBUSH 
Avė., Brooklyn, N. Y.

John O. MOONEY CO- Ine.
WEDDING INVITATIONS 6 dav 
Service: Envelopes immediatelv. 3 
dav servise at extra charee in N.Y. 
at the Waldorf Astoria. Stndios at 
Fleetwood station. 699 McQuesten 
Pkwy North. Mount Varnon, N. Y.

Call MO 4-4456

BRIDES - BRIDES - BRIDES
Enlarged, New, Manor of the

BLUE NOTE
Sunerb Weddin? and Bnnouet faci- 
lities — Parties to 400 Matės avail- 
able for Bowling Parties. Free 
parking on premises.

Everv Friday and Saturdav Nite 
"The San Francisco Boys”

160-06 NORTHERN BLVD.
Flushing FL 9-9882

FUNERAL H OME S

HENRY WEYDIG & SON 
Ine.

FUNERAL HOME
CHARLES VVEYDIG. Lic. Mgr.

13-39 122r>d St.. College PoinL N.Y. 
FLushing 9-8563

HESS-MILLER FUNERAL HOME 
Serving the Community In a 

Dignified and Personai Manner 
For 50 Years

Air Conditioned Chapels In 
AU Localities

Harold J. Mooney, Mgr.
64-19 Metropolitan Avė.

Middle Village, L.I. VA 1-6660

GLENN R. COOK 
Syosset Funeral Home 

Distinguished Funeral Service at 
reasonable rates. Chapels in all bo- 
roughs, 2 blocks north of Catholic 
Church. 28 DeVine St.. Syosset, L.I. 

WA 1-1372

When the need arises choose Fu
neral Service with discretion — 
Charles GANNON Funeral Home, 
152 East 28th St., N.Y.C. LE 2-6579. 
A superior Funeral Service giving 
comfort and solace to those in grief 
— every wish observed. Air condi
tioned. Chapels in all localities.

H. W. FEMALE
Insurance

CANCELLATION CLERK
Casualty &/or FIRE experience 

If you have the ąualifications. po- 
sition offers: excellent salary, paid 
Company benefits. Why not phone 
M O 5-5000 — speak with Mr. Hen- 
wood and be introduced to our pro- 
gram. You will enjoy working with 
us. — Security Mutual Insurance 
Company of New York. 329 East 
149th Street, Bron.x, N. Y.

RESTAURANTS

THE STUOENT PRINCE
Ideal facilities for Wedding, Recep- 
tions. Commumon BreakfasLs and 
other occa^ons — large or small 
groups (50-38* persona) 207 East 
86th Street, near 3rd Avė.; ATwater 
9-8230. ask for BETTY.

Chines*-American. Ccrden Re»tau- 
rant Hillride Cun Hill area. Serv
ing Luncheon. Dinner, Snnner: Can- 
tonese cuisine. air conditioned. Sve
čiai attention to groups. Mr. Chin, 
your host. Out-gninc orders accent- 
ed bv phone — OI. 5-0281. 3483 Bo
ston Rd., Bronx, N.Y. Free parking.

LUCK KING Restaurant. Chinese 
food at its best! Luncheon menu at 
ponular nriees: outgoin? orders: 
nrivate dining mom. eoekt. lounge. 
free narkinv. Special attention to 
family & rehgious groups. societies, 
dobs, nartins. — 1335 North Avė.. 
New Rochelle. N.Y Csll BE 5-6450

SEA SHORE RESTAURANT
Enk)v our famous Shore Dinners on 
our beautiful ooen terrace over the 
water. Sea food extravrdinary. sizz- 
ling steaks. native Italian dishes — 
591 City Island Avė., Bronx, N. Y., 
on vour rirh’. after the bridge. Free 
parkin. Open all year. TT 5-9849.

THE NASSĄU INN — 800 Jericho 
Tpkę.. New Hide Park, L.I. Cater- 
ing. wedding, showers. sočiais, etc. 
Special package deal 37 50 ea. per- 
son with 1 week free in Miami Beach 
Fla. Lnncheons. Dinners. Your Host 
Mrs. Lucas. Facilities up to 200. 
Air conditioned. Snerial consider- 
ation to groups. Tel. 516 FL 4-9562

MUENCHHAUSEN 
RESTAURANT

Excellent German Food. Soecializ- 
insr in Sauerhraten, Pig knucklės. 
Bratwurst. delicious steaks & chons. 
Choice of lięuors A imported beers. 
98 3rd Avė. (bet. 12-13 Sts.): GR 5- 
9542. Bring the family for a treat!

DANCING IS FUN at 
La MARTINIOUE CLUB

Music by Chic Morrison. Cocktail 
Lounge. Restaurant. Ladies invited. 
Admission Fri. Sun. $1.55; Sat. Evs. 
S1.75 tax incl. Adults onlv.
57 West 57th Street at 6th Avenue 

PL 2-2234

DINING OUT? Take your Family 
and Friends to . . .

MEI TING RESTAURANT
2 East Jericho Tpke, Huntington 
Station. L. I. Chinese cuisine at its 
best. Facilities for small private 
parties. Member of Diners’ Club. 
For reservation — call HA 3-5937.

OYSTER BAY RESTAURANT
Pietūs - Vakarienė - Kokteliai 

Banketo stalo soecialistai 
Nuo 25 iki 500 žmonių

31-01 Broadway, Astoria. L. I.
Spalio -- lapkričio - gruodžio rezer
vacijai skambinti banketo vedėjui: 

LH 5-8402

KARL’S Marinert Inn — Lunrh or 
dine where cuisine and scenic bevil
ty excel. Sea food, lobsters. steaks 
choos. For reservations call AN 1 - 
9756: if no answer. ANdrew 1-8111 
Bayview Avė & James St. North- 
port (tum North on 25A) — Enjoy 
the Bay-View.

HILLMANN'S RESTAURANT

Private Dining Rooms for Wed- 
dings, BangueLs and all festive oc- 
casions. Seating 20-95 people. — 
1 Fordham Road, Bronx 68, N. Y 
For reservations call — FO 7-2610

LUMBER

THE QUIN LUMBER CO.
43 Van Brunt St.'. Brooklyn. N.Y. 

Marine Contractors - Marine Car 
pentry and Dunnage. The ultimat' 
in lumber produets. the best grade 
of lumber at pricės you will appre 
ciate. May we serve vou ?

TR 5-7034 and TR 5-8564

CROWN LUMBER CO., INC.

62-65 Fresh Pond Road 
Ridgewood. Queens 

LUMBER. BUILDING AND
MASON MATERIAL 
Do it yourself and save 

VA 1-4931

BAKERY

Wukowitz Bakery 1194 Ist Avenue. 
N Y .C (bet. E. 64 & 65 SLs.) — Wc 
snecialize in fine Pastries. Breads. 
Cookies. and Cakes for all occasions 
— onlv the finest in?»vd»ents are 
used. Ask about our Wedding and 
Birthdav Cakes May we serve you? 
Phone L E 5-3998.

MFRRST <-neetj»H-rin« <-

T**'-* V
**>*»>! o**- 

(tors a"d A’»- Mail. 1437 3rd Avė.
oi jp. o«> i Kew Vnrk.Ci*'’ 

Ta] i f s.0404 order earlv
for holtday orders.

AMATO & MANNA BAKERY
The Best in Italian Breads 

Freselle - Bisnotti - Pastieeini 
Pasta rier nizze. Rav»n)i fetti a casa 

Wn<vh<>roni - Cnvntelli 
45*4 Whi*e Plains A venų* 

(Bet. 239 240 Sts ). Bmnx. N. Y.
Tel. FAirbanks 4-2370

HUNT1NG

H U N T E R S ! !
COLD SPRING LODGE 

Bicr Indian. N. Y.
100 aeres of nosted land. two hot 
meals and nack*d lunch $9 00 a dav. 
Rooms and cabins, rec. hall, TV, 
Churches nearby.

Call 212 VI 3-0310

BOWLING-SKATING

TŪLI P HILL Bo'vlino Lan*s
AMF Automatics. C1”b Bar. Cock
tail Lo>m<re. Restaurant. Parfv ac- 
rnmmodations. P^lino bnffets — 
Sočiai ?ro»»ns. Tourmment condi- 
tions at all rimes. fullv air cnndi- 
♦ >on*d. -— 413 Tūlio Avė., Florai 
Park. L. I.. 516 FL 4-9449.

B O W L
12 BRTTNSVVICK LANES 

Cocktail Lounce. Free parking 
Leagues now being formed. Women 
Aftemoon League forming. 117-11 
Mvrt-U Avenne. Richmond Hill ~

DeTurris Trianoel Rowling ėtr? 
Hl 1-2790

Roosevelt Fi*ld Ice Rink now open 
— fun for all. No aonointment ne- 
cessary for plain skating. instruc- 
tions, Clubs - Societv - Reli«rious 
groups; special attention to child- 
ren (open 7 davs week->v> 12 noon 
to 9 n.m. — ROOSEVELT FIELD, 
Garden City, L.I. PI 7-7440.

INVESTMENTS

AN EXCELLENT

INVFSTMCNT OPPORTIJNITY

OIL INTERESTS
• FOR SALE •

This comoanv is offering interests 
in a weli tn be drilJed for oil and/or 
cns jn Cadrio. Parish. Lonisiana.
Price is $195 per 1/128 interest in 
the and <ras on a 20 aere lease. 
The $195 cov*rs the cost of drillinrr. 
An additional charge of S180 wH1 
be mede if weU is completed and 
eouioped.
These interests are desenbed in an 
offerin? sheet filled with the See. 
Exch. Comm. Wash. D.C. The offer 
is made only by prospectus.
CLIP AND MAIL THIS COUPON
American Belle Petroleum Corp.
P. O. Box 7373 Shreveport, La. 
Dept. NH phone (318 ) 422-5068
Name .......................................................
Address ,............................. ........... .........
City ................................ State ........... .

H. W. MALĖ

PRODUCT
DESIGN 

ENGINEERS
The largest independent manufac- 
turer of small eleetrie appliances 
has openinzs for both junior and 
senior pmduct dėsi g n engineers. 
These positions are loeatėd at the 
home office in Mansfield. Ohio.
These positions reęuire a Creative 
individual with initiative and drive 
as well as the ability to take full 
responsibility for development of 
new produets and follovr through to 
release for manufacturing.
The men we. are tooking for pre- 
ferable have at least eight years ex- 
nerience in design of electro-me- 
chanical devices. Pertinent industiy 
experience would involve design of 
small appliances. major appliances 
and small electro-mechanical prod
uets. A BS degree or eguivalent in 
mechanical engineering, electric.il 
engineering or civics is desired. Sal
ary commensurates with experience 
in the five figųre range. Interview 
and relocation ex pense s paid by 
Dominion.

Send full informntion in first 
reply to:

M. R. SEYBOLD 
PTRECTOR 

INDUSTRIAL RELATIONS

DOMINION 
ELEC. CORP.

150 ELM STREET 
MANSFIELD, OHIO, 44901

electric.il


Mr. ANTHONY

DANCING

pavojingą rtkj “ įstrižainės a-h8.
wH te wttte to 118 Lfcke- 

bet Wbtte Plotos. N.T. Thurs. 9 aan. - 9 p.m.; other days 
til 6 pan.

AMBASSADOR CAMERA 
FOR THE FINEST IN CAMERAS 

Ūse our special Lay-Away Plan 
Credit Cards accepted 

1650 Bath Avė., Brooklyn, N. Y. 
BE 6-8206

ROSALLEFUfcS
178 North Avė, N«vr Roctelte, N. Y.

MINK COAT8 3200
NATŪRAI MINK 8TOLE8 
likę new ---------------------------- $110
PER8IAN LAMB COAT8 .... $150

SCHOOL OF DANCE
American, Rassian Ballet; Modern, 
Interpretive and Toe. Special atten- 
tion to children 3 to 6 years; ex- 
ercises for' womėn and teens.

516 5th Avenue, Brooklyn 
ŠT 8-0294

ACADEMY

w SPORTAS
LAK: Yonkars SC 3aO (1.-0)

Pereitą sekmadienį lygos pir
menybėse lietuviai iškrėt ė 
staigmeną, įveikdami pirmMi- 
jautį ir be pralaimėjimo einan-

sudėtimi: Kulys' kariuomenėje, 
broliai Klivečkos žaidžia uni
versitete, Vasiliauskas nesiro
do, o Jankauskas su Daukša su
žeisti. Teko pagalbon kviesti ve 
teranus — Vaitkevičių ir Mile
rį. Vaitkevičius, žaidęs gynime, 
maloniai nustebino, palyginti 
geru žaidimu, nors seniai ne-, 
bežaidžia pirmoje komandoje.

LAK į aikštę išėjo tokios su
dėties: Žadvydas; Vainius, Vait
kevičius; Trampas, Remeza H, 
Kerekes; Mileris, Musso, Reme
za I, Budreckas, Gennaro.

Mūsiškiai žaidė, kaip papras
tai, sustiprintu gynimu ir ne
blogai tvarkėsi su ta diena ne- 
formoje pasirodžiusiu priešinin
ko uohmu. Viduryje aikštės 
darbavosi darbštus ir greitas 
Budreckas.

Pirmo kelinio gale prie bau
dos aikštelėsišgriaunamas Mus
so. Priteistą baudą Trampas se
no profesionalo tikslumu per
kėlė per sudarytą žaidikų sie
ną. Kamuolys atsidūrė tinkle 
po virpstu. Šio įvarčio pritrenk
ti, Yonkers žaidikai nebeatsiga
vo per visas rungtynes, tesuge
bėdami ieškoti išeities kietu 
žaidimu ir apsistumdimu.

Remeza I šį kartą nepame
tęs galvos, išnaudojo du prie
šininko gynimo nesusipratimus 
ir pasiekė 3:0 mūsų naudai. Gai
la, kad leidosi išprovokuojamas 
mūsų Varnius- Teisėjo jis buvo 
pašalintas iš aikštės. Mūsiškiai 
likusį rungtynių laiką turėjo 
spaustis dešimtyje. Komandai 
tikras lokio patarnavimas, nes sey City, N.J.

Mt 3B8S0B tad fcr tte jew 
beyoad ftat he M ttat ILS 
Mii& Baris bb a pretly gnd placi 
topBtBjBOūeyiorttefetire. ta 

tempta to keep faerica stroog 
Booft Wp ariettet Mare ai wi 
mot ttete! Ibąy Baris regularty 
ari ttejr sora add np fast! Yes-sk

preBOslbteener

Citatai h jnr Mm 
1S.SAVHKB0NBS

H. Y«te ieškoti asmenys
Aninkevičius, Povilas, iš Kė

dainių, gyveno Brazilijoje.
Bartkus, Juozas, gyvenęs Jer-

Vainius dabar bus diskvalifikuo • Blinstrubienė, Valerija, gyve- 
tas mažikusiū dviem, savaitėm, nusi Vilniuje.

„ . l - i- Černiauskas, Adomas, iš Be-
Yonkers šj katą pasirodė, l0niškių km., Trakų ap. 

kapi visai nekorektiškas viene- .. .. .
tas. Tai pastebėjo k rungtynių «*■*"*- 

teisėjas.

Virš pusvalandžio galvojęs Hem- 
meles nusprendė paeiti Vc2, kad 
karaliui pasitraukus j hl galėtų už
sidengti Vh2. Bet tas nepadėjo. Su
žaista buvo Šitaip: 1... Be3 2. Vc2 
B:g3+ 3. f:BV:g3+ lKhl.Vh4+ 
5. Vh2Vc4+ ir baltieji pasidavė ne
galėdami išvengti mato.

— Bostono tarpklubinėse šach
matų rungtynėse, pr. penktadienį, 
Cambridge I sudorojo lietuvių ko
mandą, santykiu 4-1. Garbės tašką 
pelnijo žilagalvis Petras Kontautas, 
įveikęs John Cheeversą.

— Ateinantį penktadienį, lapkri-, 
čio 15 d. pas lietuvius atvyksta 
Harvardo universiteto komanda. 
Rungtynės įvyks So. Bostono L. Pil. 
Draugijoje. Pradžia 7:30 v.v.

— š. A. lietuvių šachmatų p-bių 
vyr. vadovu bus dr. Algirdas Nas- 
vytis. Pirmenybės prasidės lapkričio 
'28 d. 11 vaL ryto ir užsibaigs šeš
tadienio vakare, lapkričio 30 d. Jos 
įvyks Čiurlionio ansamblio namuo
se. Norėtųsi, kad lietuvių pirmeny
bės būtų nemenkesnės už latvių ir 
estų p-bes. Latviai, Chicagoje turė
jo 24 dalyvius, 2 grupėse. Estai —-■ 
15. Jų p-bės įvyko pr. mėnesį, Mont- 
realy.

— Prof. S. Kolupaila, recenzuo
damas naują X£ĮX Lietuvių Enci
klopedijos tomą žymi, kad-yra įdo
mių straipsnių iš įvairių sričių, pvz. 
šachmatai, susisiekimas, šifras, sū
ris ir daug kitų.

— JAV šachmatų p-bės prasidės 
gruodžio 15 d. New Yorke. Į jas 
kviečiami 12 augščiausiai įvertintų 
šalies šachmatininkų. Dalyvaus R. 
Fischer, S. Reshevsky, D. Byrne, R.

Saldy. Didmeistris W. Lombardy, 
laimėjęs šių metų JAV atviras p- 
bes negalės dalyvauti dėl mokslo.

Vinco dukterys, abi ištekėju- — PIDĘ, tarpt, šachmatų federa-

Savo mažoje aikštėje su su- .. „ - „ .
stiprintu gynimu mūsiškiai šį ^amP°65 aP-’ SY76110 ana oje. 
sezoną namie baimės neturi. t Juršėnas, Vytautas žmona

Priešžaismyje rezervinė pra- Agota, vaikai Balys, Elena, Juo
zas ir Marytė, gyvenę Ignai i ne,laimėjo 1:3.

Ateinantį sekmadienį pirme- Švenčionių ap.
nybių rungtynėse LAK susi- Kizas, Juozas, kilęs iš Garlia- 
tinka su Kollsmannu. Rungty- vos’ Kauno ap.
nės įvyks Brennan Field, Mid- Kuizinas, Vytautas, buv. jūrų 
dle VŪlage LI. Pirmosios ko- karininkas.
mandos pradeda 2:30, rezeryi- Labanauskienė - Tamoeaus*

sios, kilusios iš Veiverių, Mari- cijos organo rudens laidoje, randa
me vilnietį Vladą Mikėną Sovietų 
komandos sudėty rungtynėse su Ju
goslavija. Mikėnas iš 3 sužaistų 
partijų su didmeistriais pelnijo 1% 
tš. Jis įveikė, dr. Trifunovičių, ly
giom su S. Gligoričiu ir pralaimėjo 
prieš Ivkovą. Įdomu, kad Sovietų 
čempionė Gaprindashvili iš 4 parti
jų pelnijo tik 1 tašką. Jaunių gru
pėj latvis Vitolinš iš 5 galimų pel
nijo taško.

GENERAL CONTRACTORS

Hta ;
DABMMtMKAS

KAX-LAURE* CAMCSL Oft CHĄteG*

s±»sas

WHte
KĄY-LAURF

8CHOOL OF BEAUTY CULTURE

PA1NT 
YOUR

ONLY

VOCAL COACHING

(ApL8B)

M. ZUCCARO

Our Lady of the Angels 
- Academy
1335 Enfield St.
Enfield, Conn.
Conducted by 

FELICIAN SISTERS 
Day and Boarding School 
For complete Information 

kindly write or phone 
Rl 5-4720

______ Sister M. Am-e i l a

RĘST KOMES

MARYVILLE Ręst Home, Charm- 
ing home for Convalescents A Eld- 
erly People. Ali ground floor faci- 
lities: operated by RN, N. Y. State 
.registered. R^asonable rates. Loving 
care. “Conununion monthly”. — 70 
Greenlawn Road, Huntington, L. I. 
Tel.: 516 HĄ 7-7685.

MOyiNG ________

We Hanciįe Your Furniture 
As if ife were our own!

R. K. DAVIS MOV1NG A STORAGE
Local & Long Distance Moving 

Residential A Commercial 
Packing — Storage— Shipping— 

,7Crating

OLD ALE HOUSE 
“We Were Here Before You Were 
Bom” — Our 109th Year.

15 East 7th Street . 
Just East of 3rd Avenue

New York City GR 7-9363

ADONIS FORMALS Rentals for all 
occasions: Tuxedos, Strollers, Cut- 
aways. Full dress, Ivy league styles, 
Continental styles, complete acces- 
sories; also Rent-a-Mink, Stoles in 
smart styles and newest shades for 
the ladies. Fully insured — No de- 
posits. Open until 9 p.m. IV 3-7160 
70 Main St., Hempstead, L.I.

BEER—Ice-cold in Kegs—'/s, 1/ą, J4 
also in bottles and cans, all popular 
brands of beer & soda at popular 
prices, prompt delivery to homes, 
restaurants and shops; special at- 
tention to’ religious groups, clubs & 
societies. Cash & Carry. F. Kramer, 
341 B’way, Hicksville, L J. WE 1-9864

H. A. SULLIVAN CO. Mfrs. & Dist. 
of professional Bingo Eguipment — 
Flashboards, Blowers, Gagės, Spe- 
cials, Lapboards, Tables. Las Vegas 
Nite Rentals; catalogue on reęuest. 
Special consideration to religious 
groups, societies, clubs, churches. 
TeL ST 6-4700; 47-28 37th Street, 
Long Island City, N. Y.

JAU 22 H ETAI!

Lietuvos hnMMtn

£wK> ^UWiM

STUKAS
1261WHITE ST. H1U.SH)E.N.J. 
WAVERLY A-932S^AA£ACQDS2Oi

LIETUVOS KANKLĖS
Pirmoji lietuviškam pasauly kanklių muzikos plokštelė, 
įgrota Vysk. M. Valančiaus mokyklos Clevelande kanklių 
ansamblio, vadovaujamo Onos Mikulskienės. Kaina JAV:

Stereo $5.00 •. Hi-R $4.00
Užsienyje užsisakant reikia pridėti persiuntimo išlaidas 

Persiuntimo išlaidoms pridėti 50£ 

DARBININKAS
910 Willoughby Avė. Brooklyn, N. Y. 11221

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS -Real Estate — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet.

87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21. N. Y. Tel. VI 7-4477

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

340 Grand Street, Brooldyn II, 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

nės 12:45. Pereitą sezoną, ko- kaitė, Barbora, ir jos sesuo 
Tamošauskaitė, Teklė.

Monkevičius, Kazimieras ir 
Vincentas, Jono sūnūs.

Sniukaitionė - Pranaitytė, Eu-

vojant su KoHsmannu, laimėta 
6:0 (be žaidimo) ir 7:0. Kollsma- 
nas jau iš seno žinomas kaip 
kietas ir nemalonus priešinin
kas. Nors šiais metais dar nė
ra laimėjęs rungtynių bet, mū
siškiai turi apsižiūrėti, kad ir 
vėl nėbūtų staigmenos — šį . .
kartą mūsų nenaudai. Atletas, kę Amerikon iš Utenos.

’ Turauskas, Andrius iš Dap-
Išnomuojames butas, Water- kiškių km., Miroslavo par., Aly- 

town, Conn. Jei esi vienas ar .taus ap., žmona ir vaikai Fe- 
viena, dėl draugystės noriu pri- liksas, Konstantinas ir Olga. 
imti moterį ar vyrą gyventi vie
nos šeimos name gražioje vie
toje. Yra atskiras įėjimas, mau
dynė ir išvietė. Skambinti tel. 
EV 2-5025.

genija, dantų gydytoja.

Šapoka, Mykolas, ir jo sesuo 
Antanina, Adomo, vaikai, išvy-

Vizgaitis, Juozas, Simono sū
nus.

Ieškomieji arba apie juos žb 
nąntieji maloniai prašomi atsi-

SCAFFOLDING
HEYDT CONTRACTING 

CORPORATION
LongfeDow A Viele Avės. 

Brome 59, N„Y. 
WY 1-2500.

TV ON THE BUNK? r
Biggest Deal in TV History 
SAVE MONEY 4 WAYS

1. House Calls —> $1.50
why pay more

2. Written guarantee; 3. 90 days 
free Service; 4. 10% off on pieture 
tubes. For Service call — KI 2-9310

PROJECT TV

J. M. CARPENTER
CONTRACTING CO.

Custom Work to your Specįfications 
Finished Basements - Cok>rtex Ceil-

.ings - Built-in sliding door closets - 
Modern windows - Cabinets finished

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave^ pHe DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atldara: Penkiadieniais 6 va!, p.p.

Šeštadieniais iki filmos pabeigoe. 
Trečiadieniais — '2 vtl. dienos. 
Penktadieni, Lapkričio 8 — iki 
Trečiadienio, Lapkričio 13, 1963 

Pirmą kartą Brooklyne — 
"DAS GL0CK LIEGT

AUF DER STRASSE” 
Vaidina:

Consul General of 
Lithuania

Work done on premises

Ali Work Guaranteed

W. Gillcr, G. Thomalla. D. Kirchner
Priedlnė filmą:

41 Wast 82nd Straat 
New Yoric, N.Y., 10024

PR 2-7255
SHOW ROOM

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEVY YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

"Dort oben wo dle Alpen gliihn” 
Ir nauja Vokietijos savalL apžvalga

8Mh CASINO THEATRE
210 East 86th SL, New York, N. Y.

RE 4-0257 • BU 8-0561
Penktadienį, lapkričio 8 — iki ffl
Ketvirtadienio, lapkr. 14, 1963

Negęstančios aistros spalvota filmą
"BARBARA

H. Handerson, H. Griem. M. Scbaldt 
Priedtnis filmas:

"Meiraten verboten”
Ir naujausia Vokietijos Įvykių ap
žvalga.

/i
’ STUTZ STūDĖBAKER SIDABRINIO VARPO KEPYKLAMA 1-0100 WA 1-0020

Silver Bell Baking Co.DISPLAY

2 & 4 dr Sėdaus, New Car Guar.
as low as $1755

36-38-40 STAGG ST.
Telefonas STagg 2-5938

322 UNION AVĖ.

APptegate 7*7083

r BEST LAND8CAPING CO. baras • restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

■imA-ir 86-16 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrjinla 6-9519

VAIKŲ DVIRATUKAI
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

KlEFERT

Ali w0rk dobė itt reasonabfe rates. 
Special cdnMdmtton to religious

Wakefield Terrace under the perso
nai supervision of Al (Sardullo, mgr. 
Complete catering Service, clubs- 
societies - religious groups. 2 new 
ballrooms. Weddings - Banųuets - 
Parties. Call FA 4-7733 — 694 East 
241 Cor. White Plains Rd., Bronx,

___ r  Landėn 
r. Y. VA 1-0840

MASTER ROOFERS
No. 6 Hicks Lane, Great Neck, L.I.

VOKIŠKI RANKDARBIAI 
Pirmos rUfes pavyzdžiai antklodėm 
ir pagalvėm. Importuota drobė, ki-

Ahiminum 5 inch 79ė a f oot. 
Installed 

Call 516 HU 7-8153

' U SĖD 
PAPERCUTTERS 

Bought A Sold
Parts and Service for all Paper- 
eutting Machines. — CARL W. 
HAGMAN, 59 Cliff SL, New York 
38, N. Y., RE 2-2981.

RAINBOW CHINA IM PORT CO., 
serving all Long Island. Fabulous 
discounts on first guality imported 
& domestic China, Stemware, Gift- 
ware. Our o«tr exclusive gift im- 
ports. Member Uni-Card. Freepark- 
ing, Fri. til 9 p.m. 253-13 Northern 
Blvd„ Little Neck, L.U BA 5-9547

ALBERT SHERMAN, INC.

LIFE - ACCIDENT - HEALTH 
GENERAL INSURANCE

107 Fifth Ave^ Pelham, N. Y. 
914 PE 8-3131

221 B r uc k nėr Blvd., Bronx 
(Cor. E. 137th St.) • CY 2-0260 

“Dealer’š Choice” 
LARKŠ — ’63 Leftover

Home-Made Bologna

wnna gar»i tavom

Savininkas

IV 3-9840

— DE 5-1194
|o GL 2-2923

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

BROOKLYN 6, N. Y.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S UQUOR STORE

INTERNATIONAL 
NEWSPAPER PR1NTING 

CO. 
For The Finest 

In Newspaper Printing 
197 E. 4th Street, New York City 

OR 3-1830

Telef.

37 Sheridan Avenue 

Brooklyn 8, N. Y.

SCHALLER&WEB£R
AUGŠCIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros • ««_< 
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausios inėsos Ir kiti proAtdrtal 

Užeikite — įritUdruite! > ’' -fį

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
TR 9-3047

Astorijoja — 28-28 8Mnway St. — AS 4-3210

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

108-55 LEFFERTS BLVD. EICHMGND BIU* N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

ORTHOPEDIC SHOE CLINIC
Shoes made to order to fit every 
foot — All shoes and lasts made on 
premises — Shoe consultant for 
hard-to-flt feet — Shoes made to 
prescrlptlon. ABK YOUR DOCTOR 

Vlrginia 7-8000
89-09 Jamaica Avė. Woodhaven

ČARRY BACK LIMOU8INE Ser-

(flat rates). 
k 24 hour 
New York

REPUBLIC
Liguor Store, Ine.

BROOKLYN II. N. Y.
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS. Manager 
Didelis pasirinkimas Įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

WHITE HORSE TAVERN

SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

VYTAUTAS BELECKAS

Salė vestuvėms ir kitokioms pra
mogoms. Be to. duodami polakb* 
tuviniai pietūs. Pirmos rCMes Kp 
tuviškas maistas prieinama kartu

1883 MAO18ON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.
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DARBININKAS
NAPJIENOSL

Balfo centro įstaiga aukas ir 
drabužius priima ir šeštadie
niais iki pietų. Balfas neturi sa
vo transporto priemonių, tad 
labai prašo, kad visi, kas turi 
bet kokių drabužių, juos atvežr 
tų į Balfo centrą, 105 Grand 
St., Brooklyne. Kas norėtų dra
bužius pristatyti ne darbo lai
ku, prašoma iš anksto paskam
binti telefonu EV 7-1422.

Juzė Augaitytė iš Philadelphi- 
jos giedos solo gedulingų mi
šių metu lapkričio 16 d. 11 v. 
ryto Apreiškimo parapijos baž
nyčioje Brooklyne. Mišios bus 
už mirusius operos solistus: a. 
a. V. Grigaitienę, V. Ivanauską, 
V. Puškorių, K. Orentą ir cho
ro dirigentą J. Starką.

Kun. V. Dabušis buvo išvy
kęs dviem mėnesiam sveikatos 
pataisyti. Daugiausia laiko pra
leido Dainavos stovykloje prie 
Detroito. Lapkričio 1 grįžo ir 
eina vikaro pareigas lietuvių šv. 
Kazimiero parapijoje Patersone 
N.J.

Naujom tėvų pranciškonų 
statybom paremti Woodhaveno 
moterų komitetas ruošia susi
pažinimo popietę lapkričio 17, 
sekmadieni, nuo 3 v. iki 10 v. 
v- Kolumbo vyčių salėje, 86- 
22 85 Str., Woodhaven. Bus į- 
vairi programa.

Parengimai New Yorke
Lapkričio 9 — Korp. Neo Li- 

thuania metinė šventė Ridge- 
\vood Lanes salėje.

Lapkričio 10 — Skautų meti
nė šventė Apreiškimo parapi
jos salėje.

Lapkričio 16 — Sportininkų 
rudens vakaras. Atletų klubo 
rengiamas.

Lapkričio 17 — Vaidinimas 
Sekminių vainikas: rengia vy
čiai Apreiškimo par. salėje.

Lapkričio 23 — Kariuome
nės šventės minėjimas Apreiš
kimo par. salėje; rengia Vete
ranų Sąjungos valdyba.

Lapkričio 23 — A.L. Inž. ir 
Archit. S-gos rudens balius.

Lapkričio 28 New Yorko stu
dentai ateitininkai rengia links- 
mavakarį LSS suvažiavimo pro
ga Atletų Klubo patalpose.

Lapkričio 30 — Solistų D. 
Stankaitytės ir St. Baro kon
certas ir šokiai Statler-Hilton 
viešbučio salėje; rengia ALB 
New Yorko apyg. valdyba ir 
Studentų Sąjunga.

Gruodžio 8 — P.L.K.O. S- 
gos valdybos rengiama katali
kių moterų akcijos studijų die
na.

Gruodžio 29 — Maironio šeš
tadieninės mokyklos eglutė Ap
reiškimo parapijos salėje.

Gruodžio 31 — Naujų Metų 
sutikimas Saievas salėje; rengia 
Atletų klubas.

Numatomus parengimus pra
nešti: S. Dzikui, 89-17 97 Str. 
VVoodhaven, VI 7-5113-

~
' LIETUVIAI . . . LIETUVOS VYČIAI . . . DRAUGAI '

Nuoširdžiai visus kviečiame atsilankyti į i.

t linksmą vakarėlį - vaidinimą - šokius
1 lapkričio 17, sekmadienį 1
i 7 vai. vak. i.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn i

’i Matysite ANTANO GUSTAIČIO, paįvairintą tautiniais 1 
1 į šokiais, linksmą vaidinimėlį —

SEKMINIŲ VAINIKAS ;
I Šokiams gros visiems girdėtas ir patinkamas l

JOE THOMO ORKESTRAS i

Įėjimas tik — $1.50
II LiefuvosVyČiai

« Nev/York - Brooklyn - Queens kp.
________________—________________

Redakcija ....................... GL 5-7281
Administracija .............. GL 2-2923
Spaustuvė ..................... GL 2-6916
Vienuolynas . GL 5-7068

Angelų Karalienės parapijos, 
minint parapijos 75 metų su
kaktį, iškilmingas banketas bus 
lapkrijio 10 Bossert viešbučio 
salėje Brooklyne. Banketo pro
ga išleidžiama parapijos istori
ja su skelbimų skyriumi.

Aušros Vartų parapijos se
zono pietūs bus lapkričio 10, 
sekmadienį (ne lapkričio 19, 
kaip per klaidą buvo nurodyta 
praeitame Darbininko numery
je), parapijos salėje, 570 Broo- 
me St., New Yorke. Pradžia 
1 vai.

Kat. Motery Są-gos 24 kuo
pos susirinkimas bus lapkričio 
10 po aštuntos valandos mišių 
Angelų Karalienės parapijos sa
lėje.

Dari. Natalijos Jasiukynaitės 
paroda atidaroma lapkričio 10 
jos studijoje, 23 East 10 Str., 
New York 3, N Y.

Korp! Neo-Lithuania šventė 
bus lapkričio 9 d. 6:30 v.v. 
Ridgevvood Lanes salėje, 1001 
Irving Avė., Brooklyne. šventė 
prasidės iškilminga sueiga, po 
jos bus koncertinė dalis, kurio
je pianistė kolegė šen j. A. Kau- 
linytė iš Philadelphijos išpildys 
Debussy, Schuberto ir Beetho- 
veno kūrinius. Toliau vaišės ir 
šokiai, grojant A. Starolio or
kestrui.

Ateities gražiai praėjęs kon
certas spalio 20 Commodore 
viešbutyje buvo surengtas ko
misijos, kurią sudarė E. Balt
rušaitienė, P. Minkūnas, A. Sa
balis ir A- Vaitiekūnas, studen
tų ateitininkų draugovės New 
Yorke pirmininkas, kurį keliuo
se posėdžiuose pavadavo stud. 
A. Vainius. Aprašydamas kon
certą Darbininke, koresponden
tas buvo išleidęs A. Vaitiekū
no pavardę.

Stasys Goštautas, rašąs me
no klausimais lietuvių ir kita
taučių spaudoje, iš Chicagos 
persikėlė gyventi į New Yorką. 
Dirba Metropolitan muzėjuje ir 
Associated Press įstaigoje.

Už a.a. Igno ir Angelės Zup- 
kų sielas mišios bus pranciško
nų koplyčioje lapkričio 11 d. 
7 v-

Agota Gustaitienė, 79 metų, 
gyv. Woodhavene, mirė lapkri
čio 6. Laidojama lapkričio 8 
iš Angelų Karalienės bažnyčios. 
Gedulingos pamaldos 9 vai. Ve
lionės kūnas pervežamas i Chi- 
cagą. Paliko 2 dukras — Vero
niką ir Luciją, bei kitus gimi
naičius. Kūnas pašarvotas ša- 
linskų laidojimo įstaigo j e 
Woodhavene.

Reikalingas mėsininkas vi
sam darbo laikui arba daliniam 
(part time). Turi mokėti lietu
viškai. Skambinti telefonu HI 
1-7420.

Ieškoma moteris tris kartus 
savaitėje prižiūrėti 2 metų mer
gaitę ir namų ruošai. Skambin
ti po 6 v.v. AX 1-3166.

KRISTAUS KARALIAUS minėjime spalio 27 Apreiškimo parapijos salėje ateitininkai moksleiviai išpildo 
montažą. Nuotr. P. Ąžuolo.

BALFO VAJUS NEW YORKE
New York, N.Y. — Mūsų tau

ta tebekenčia vergiją, išgyvena 
sunkų trėmimo ir naikinimo 
siaubą. Dvidešimt treji metai 
prabėgo, bet pagalbos šauksmai 
nesumažėjo.

Europoje ir kitur nublokšti 
lietuviai tremtiniai taip pat lau
kia ir tikisi mūsų gailestingu
mo.

Balfas stengiasi mūsų vargs
tančių tautiečių balsą išgirsti ir 
jiems padėti. Bet jis tai gali pa
daryti tik tada, kai mes visi sa
vo aukomis Balfą remsime

Balfo aukų rinkimo vajus 
New Yorke ir apylinkėse pra
dėtas lapkričio 3, baigiamas 
gruodžio 3.

Balfo 20 metų jubiliejinis sei
mas numatomas šaukti kitais

KRISTAUS KARALIAUS MINĖJIMAS
(atkelta iš 5 psl.y

tuvos laukus ir kaimus, kur ža
liom rūtom buvo puošiami kry
žiai ir koplytėlės, dabar paver
gėjų išgriauti. “Visiems per 
liūdnas tavo Veidas, kitiems 
per menkas tavo sostas....... ”
Mirštančio lietuvio partizano 
maldos žodžiai “Dieve, išlais
vink mano šalį“ ne vienam 
klausytojui išspaudė ašarą aky
se. Šventė užbaigta “O Kristau. 
Pasaulio Valdove“ giesme.

Programoje dalyvavo: R. Bal
čiūnas, J. Balsytė, D- Gražiu- 
naitė, G. Kregždytė, R. Navic
kaitė, V. Navickas. A. Prancke- 
vičiutė. R. Stonytė. Lietuvio 
jaunuolio maldą skaitė M. San- 

AUŠROS VARTŲ lietuvių bažnyčia Manhattene, N. Y. Nuotr. P. Ąžuolo.

metais New Yorke. Siunčiant 
vajaus aukas, prašome tapti 
Balfo nariu, pridedant vieno 
dolerio nario mokestį.

Balfo Centras prašo paaukoti 
vartojimui tinkamų rūbų, kurie 
individualiais siuntiniais yra 
kasdien siunčiami užjūrio bro
liams.

Jūsų aukos Balfui yra atskai
tomos nuo pajamų mokesčio. 
O pirmiesiems, aukojusiems 
bent dešimt dolerių ir pareiš- 
■kusiems norą, Balfo Centras su 
padėkos kvitu pasiųs mažą do
vanėlę — V. Petraičio liet, ang
lišką žodyną.

Mielas tautieti, tavo dosnu
mu pasitiki tūkstančiai vargo 
sesių ir brolių.

Vajaus Komitetas

danavičiutė ir P. Sandanavi- 
čius. Kanklėmis pritarė Surdė- 
naitė. Programos pranešėja— 
B. Tutinaitė. Vidury scenos ant 
paaukštinim.o uždengto spalvo
tom tulpėm austu kilimu, bu
vo Kristaus paveikslas, papuoš
tas kviečių varpomis ir chrizan
temomis. Žalios rūtos puošė sce
nos priekį. Kažkieno rankos 
kukliai prisegė paveikslo apa
čioje raudonų rožių puokštę-

Tebesinori pakartoti vienos 
deklamuotojos žodžius apie Lie
tuvą: “Negaliu aš pamiršti tų 
bažnyčių, tų šventirių su kry
žiais senais ... Tų altorių jaz
minais kaišytų — rodos. Kris
tau. ir Tu ten likai..R.J.P.

“Lietuviškos vestu
ves” Bostone

Lapkričio 3, sekmadienį, Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje 
Putnamo seselių studentės su
vaidino 3 veiksmų “Lietuviš
kas vestuves”. Pradžioje gau
sius žiūrovus (per 300 žmonių) 
pasveikino dr. P. Kaladė. Pas
kui ėjo sės. M. Bernadetos ir 
Bernardos parengtas vaidini
mas su daugybe lietuviškų dai
nų ir šokių. Ypač įspūdingas 
buvo jaunosios )atsisveikinimo 
šckis “Sadutė”. Puikiai skam
bėjo chorinės ir solo dainos 
(pažymėtina Norkutė-Jaunoji)ir 
plastiškai atliekami šokiai.

Pertraukos metu Motina Au
gusta pasakė trumpą nuošir
džią kalbą apie jaunimo lietu
višką ugdymą ir senelių glo
bą pabrėždama reikalą jauni
mo stovyklos ir senelių namų. 
Gerai prie ežero įrengta jauni
mo stovykla būtų tikras lietu
vybės stiprinimo židinys, o se
nelių namai priglaustų daugeli 
žmonių, kurie dabar turi skurs
ti po svetimus kampus.

Vakarą surengė Putnamo se
selių rėmėjų Bostono skyriaus 
pirmininkė V- Kulbokienė su 
dr. P. Kalade, Kriščiukaičiu, P. 
Kaladiene ir M. Mockiene. Ne
mokamai šį parengimą garsino 
Darbininkas, Draugas ir Ke
leivis.. Gražiai pareklamavo ir 
Laisvės Varpo radijas (davė 
prel. P. Juro kalbą) ir J. Roma
no radijas. Šokiams pagrojo E. 
Eitas, neimdamas jokio atlygi
nimo.

Visą parengimą maloniai glo
bojo klubo šeimininkas Mučins- 
kas. Vakaro pelnas paskirtas 
jaunimo stovyklai ir senelių na
mams statyti.

Putnamo seselių rėmėjų Bos
tone skyrius nuoširdžiai dėkoja 
vaidintojoms, garsintojam, mu
zikos parūpintojui, visiems dar
bu ir aukomis prisidėjusiems.

Išnuomojamas butas Rich- 
mond Hill. Du kambariai su vo
nia ir virtuve pirmame aukš
te. Teirautis tel. VIrginia 6-67 
15.

Norite geros meniškos fotografijos — i
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ f

įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo- j 
traukų; norite atnaujinti seną, fotografiją? Jums geromis sąlygomis j 
padarys — ę

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Tel. HYacint 7-4677 5
r t<tan8ii8if8i«tMaii8iitnaHatieiiatitttaHt*«x«t«iauaiitti8t«tHiifefia<ieMau8NtMafitHti'atiai»«wtiiaiiaiiauanBnaiitn8iiaiitu«Nanatfan

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York. N Y.

Tel. RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Volhner
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. popiet 

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarlenė

Parapijos orkestras įkurtas 
prieš 8 metus kun. A. Kneižio, 
buvo iškopęs į pirmaeilių or 
kestrų eiles ir buvo laimėjęs 
Mass. valstybės pirmąją vietą. 
Prieš- trejetą metų kun. A. 
Kneižį iškėlus vikaru į Brockto- 
ną, orkestras, nebetekęs pasi- 
šventusio vadovo, pradėjo ma
žėti. Parapijos klebonas prel. 
P- Virmauskis ragino jaunuo
sius vėl įsijungti į orkestro ei
les, paskyrė kun. J. Svirską rū
pintis orkestru. Dabar orkest
ras susilaukė 12 naujų kandi
datų.

Bostono skautę Žalgirio tun
to vadovų susirinkimas įvyko 
lapkričio 4 Nenortų bute. Tun- 
tininkas K. Nenortas pristatė 
naują tuntininką Česlovą Kiliu
lį ir jam perdavė pareigas. Nau
jasis tuntininkas šiose pareigo
se yra buvęs prieš 5 metus, bet 
dėl karinės tarnybos turėjęs 
pasitraukti.

Šv. Vardo draugija lapkričio
9 parapijos salėje rengia Whist 
ir Blitz parengimą. Pradži a 
7:30 v.v.

CYO organizacija lapkričio
10 parapijos salėje po bažny
čia rengia šokių vakarą.

Veteranę Mc Donough pos
tas lapkričio 10 dalyvaus pa
maldose už posto mirusius na
rius. Į pamaldas pakviestas ir 
šv. Petro parapijos CYO orkest
ras, kuris po pamaldų sugros 
Amerikos himną ir dalyvaus 
kariškame mirusių pagerbime.

Veteranę dienos parade lap
kričio 11 dalyvaus šv- Petro pa
rapijos CYO orkestras ir gros 
maršus.

Prel. Pr. Virmauskis parapi
jos biuleteny ragina bostonie
čius a.a. kun. K. Vengro atmini
mui įkurti stipendijų fondą Bos
tono lietuvių vaikams, kurie 
lankys tėvų marijonų aukštes
nę mokyklą Thompson, Conn., 
arba aukoti Šiluvos koplyčios 
įrengimui Washingtone.

Simfoninis koncertas lietu
viukai visuomenei rengiamas 
gruodžio 8 d. 3 v. popiet Liet. 
Piliečių klubo salėje. Programą 
išpildys Melrose simfoninis or
kestras, kuriam vadovauja kom
pozitorius Jeronimas Kačins
kas. Koncerto solistas — Izido
rius Vasyliūnas. Bus išpildoma: 
J. Kačinsko ištrauka iš Vilniaus 
siuitos — Neris ir Vilnelė, J 
Bramso akademinė uvertiūra, 
A. Vivaldi — koncertas nr. 5 
smuikui su orkestru, A. Bruck- 
nerio simfonija nr. 4. Po kon
certo bus pobūvis. Bilietų ga
lima gauti V. Stelmoko namų 
pardavimo įstaigoje, 389 W. 
Broadway, So. Bostone. Kaina 
2 dol., studentams — 1 dol.

Lietuviu Bendruomenės Bos
tone dešimtmečio ir 1863 me
tų sukilimo minėjimas bus lap
kričio 10, sekmadienį, Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje. Pra
džia 5 vai. Bus paskaita apie 
sukilimo malšintoją Muravjovą, 
pramintą Koriku; meninė pro
grama ir pobūvis- LB Bostono 
Apygardo Valdyba maloniai vi
sus prašo dalyvauti.

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas
registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais —

109 Warwick St.
Brooklyn 7, N. Y.

Tel.:
TA 7-9518 • PL 3-6628

WILLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS
84-14 Jamaica Avenue 
VVoodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STĘPHEK AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Railas
FUNERAL HOME

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS

Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

I. B. S KALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVTŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Statlon) 
VVOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. VIrginia 7-4499

THEODORE WOLIHNlN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

123 E. 7th St., New York 9, N. Y. 
GRamercy 5-1437

KARBONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway

So. Boston, Mass.
Priešais miesto teismo rūmus

•
Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš- 
pildome kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubfn 
Funeral Director

Telefonas: 268-5185


