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Jūs pažįstate daugiau ne
kaip aš problemas, kurias turi
ne čia svarstyti. Jūs žinote ge
riau nekaip aš, koks yra tra
giškas pakrikimas Amerikos ir 
Vakarų politikoje atžvilgiu 
kraštų, kurių vardu jūs kalbate 
ir atžvilgiu imperialistinės galy
bės, kuri laiko juos vergijoje.

SATELITŲ LAISVĖ NUO 
MASKVOS:

Jūs taip pat geriau žinote ne
kaip aš, kad, nepaisant išori
nių atmainų ir vidaus įtampų, 
satelitinės valstybės rytų ir vi
durio Europoje tebėra paverg
tos. Tol, kol jos yra komunis
tinės, jos ir turi būti paverg
tos — nes jų režimo išsilaiky
mas priklauso nuo Sovietų ka
rinės jėgos.

Vienintelis apsidraudimas, 
kurį ulbrichtai, kadarai, gomul- 
kos turi prieš savo piliečių gi
lų nepasitenkinimą ir ruse
nančią rūstybę, yra Kremliaus 
tankai ir bombos. Dėl to, nori 
ar nenori, jie liekasi kilpose, 
priklausomi satelitai.

Ką raudonosios iškamšos be
darytų, jų siekimas pasilieka 
tas pats — įtvirtinti glaudžiau 
savo kraštam diktatūrą, pri
mestą iš šalies. Jų“ vadinama 

“liberalizacija” tėra taktinis to- 
talistinių valstybių manevras 
savo absoliutizmui sutvirtinti.
Ji (liberalizacija) yra ribojama 
dviem nemažėjančios reikšmės 
sąlygom: (1) kad politinės val
džios nė jota nebūtų perduo
dama piliečiam ir (2) kad nebū
tų jokių atmainų ar nuolaidų 
piliečiam, kurios rodytųs nepri
imtinos Kremliui.

RUSŲ BEI KINŲ PRIEŠYBĖ 
IR VIENYBĖ:

Šiuo laiku du didieji pašau- ; 
linio komunizmo galybės cent
rai, raudonoji Kinija ir raudo
noji Rusija, mėgina išlyginti 
savo aštrų kivirčą. Kova tarp 
jų eina dėl pirmenybės vado
vauti pasaulio revoliucijai, ir 
mes negalime žinoti, ar bus su
rastos paliaubos ar gal susipra
timas.

Bet pats faktas, kad pasitari
mai eina ir “vienybės” šūkiai 
girdimi Maskvoje bei Pekinge, 
yra reikšmingas. Jis turėtų įspė
ti Vakarus, kad Sinosovietinis 
ginčas, net viršūnės momentus 
pasiekęs, visada baigiasi, kur 
prasideda jų priešiškumas mū- 
sajam pasauliui. Vakarų valsty
bės vyrai ir žurnalistai yra tam 
tikroje psichologinėje prievar
toje tą ginčą perdėti. Kodėl? 
Nes tai rodosi duosią lengvą at
sakymą, pateisinimą iliuzijai, 
kad šaltasis karas baigtas, iš
sisėmęs kovoje tarp pačių ko
munistų.

ACCOMMODATION IR 
APPEASEMENT:

Yra vilčių, nors ir netvirtų, 
kad kai kurie iš mūsų vadų 
pripažinsr kaip netvirtasT’TSIp 
apgaulingas yra pagrindas jų 
tikimam susiderinimui (accom- 
modation) su komunistinio pa
saulio sovietiniu segmentu.

Accomodation — dabar tai 
veiksmingas žodis. Mūsų diplo
matijos retorika vengia ir pik
tai atmeta mažiau patikimą žo
dį, nes pastarasis siejasi su at
minimais iš Miuncheno ir Jal
tos. Mūsų politikos meisterių 
dauguma, nuoširdžiai kalbant, 
įtikino patys save, kad veik
los pristabdymas, atsileidusios 

kad įtampos sutampančių interesų 
sritys neturi nieko bendro su 
appeasementu.

Jie klysta. Appeasemento žy
mė, jo praktinė esmė yra atly
ginimas: paaukojimas kokių in
teresų ar laisvių — mieliau ke- 
no nors kito, tik ne jūsų pa
čių — už tam tikras gaunamas 
vertybes. O kuo atlyginti visa
dos esti. Miunchene tai buvo 
Čekoslovakija; Jaltoje buvo 
Lenkija, Rumunija, Bulgarija ir 
kitos rytų bei vidurio Europos 
valstybės.

Akivaizdu, kad mes esame Į- 
sivėlę iš esmės į appeasemento 
strategiją, manau, iš atlygintojo 
fakto. Nurašomieji dabar yra 
pavergtosios tautos. Nuo pat 
jų pavergimo Sovietų užsienių 
politika siekė jų pagrobimą į- 
teisinti: išgauti iš Vakarų pilną 
pripažinimą komunistiniam sta
tusui rytų bei vidurio Europo- 
tikslą — ne tik be jokių nuo
laidų balansui išlaikyti, bet 
gaudami dar boną prekybos bei 
ūkinės paramos forma.

AVANSAI:
Mes vėl manifestuojame ne 

tik savo sutikimą, bet ir uolu
mą sumokėti už abejotiną susi
laikymą kitų tautų laisvės bei 
nepriklausomybės pinigu. Ir 
mes mokame didelius avansus 
šiame bjauriame biznyje.

Mes sumokėjome, nusterili- 
zuodami Amerikos propagan
dą, siunčiamą į komunistų pa

švelnios, pavirto koše. Jos rū
pestingai redaguojamos, sten
giantis išvengti, kad nebūtų 
“erzinami” ar “provokuojami” 
ar įžeidžiami Kremliuje ir ki
tose skerdyklose jautrių sker
dikų jausmai. Mes niekad, gink 
Dieve, neminime žodžio Libera-

nromsanda 
» išlaisvinti; 
fc, kad tota- 

______ _____________ s turi ma
žiau teisių butrtr klestėti mū
sų “įvairumų 
mūsų laisvės 
kad komunistą
radijo siuntas 
ūžiantis; jie < 
nieko prieš < 
siuntas.

Mes sumokėj<

f negu
Faktas, 

3 mūsų 
yra įžei-

tikdami išarti Vengrijos klau
simą S Jungtinių Tautų darbų riuomenės linija. 
riMfc ir susilaikydami nuo to 
mumstinio kolonializmo svars
tymo, kai buw svarstomos se- 

kolo-nesnės nriryiunistinės 
nializmo formos.

PAVERGTŲ TAUTŲ
SAVAM:

Viena mokėjimo už appease-
mentą dalis yra perdaug gerai

(nukelta į 2 psl.)

AMERIKA - PRANCŪZIJA - VpKlETlJA: j 
pusėn ūkiniai reikalai, kariniai

Valstybės sekr. Rusk pasisa
kė vykdysiąs griežtą politiką 
prieš prezidento De Gaulle pas
tangas atitraukti Europą nuo 
Nato laivyno programos.

Pagal tą programą pirmas 
lengviausias žįiĮgsnis galėjo bū
ti Vokietijos įėjimas į laivyną 
su mišriom mįgulom.

Vokietijos krikščionių demo-

kratų unija lapkričio 11 nubal
savo atidėti įsijungimą | Nato 
povandeninį laivyną.

Tai Adenauerio apsilankymo 
Paryžiuje rezultatas. Tai nauja 
kliūtis Amerikos laivyno prog
ramai paskubinti. Bet iŠ kitos 
pusės rodosi geresnės žinios 
apie ūkinį Europos bei Ameri
kos bendradarbiavimą

Vokietijos min. Schroederis 
lapkričio 10 pareiškė, kad Vo
kietija sieks susitarimo dėl kvie
čių kainos. Prancūzija pareiškė 
kad nelaukdama to susitarimo 
su Vokietiją nedarys kliūčių 
tartis dėl muitų. Europos ūki
nes ’«Jbendruaaenėsgr jįMofąm

Už Vokietijos sujungimą, bet ir už 
susiderinimą su komunistais

—— Amerikos atstovas Bon- 
noje George C. McGhee, lapkri
čio 11 kalbėdamas Berlyne, pa
reiškė įgaliotas savo vyriausy
bės užtikrinti, kad vyriausybė 
siekia Vokietijos sujungimo, 
bet tai nekliudo siekti jai ir 
“riboto susiderinimo” su komu
nistiniais režimais.

ATOLYDIS IR JO 
ŠALININKAI:

Yra pagrindo įtarti, 
daugelis atmainų, jei ne visos,
— tokios kaip teroro atlyži- 
mas, kuris mūsų spaudoje atsi
spindi optimistinėm antraštėm
— yra įvykdytos su sovietinių 
bosų pritarimu, gal būt, net su 
paskatinimu. Tegul ir tam, kad 
tai skatintų Vakarų prekybą ir 
ilgalaikius kreditus satelitam 
tuo metu, kai Sovietų pramo
nės ir žemės ūkis pergyvena 
krizę. Tai gali šioje srity tar
nauti Kremliaus tikslam.

Tačiau Maskva turi iš to ne 
tik ūkinės naudos. Tiek, kiek 
Jungtinės Valstybės ir kitos 
demokratijos leidžiasi į bičiulys
tę ir biznius su komunistiniais 
viešpačiais, tiek mažiau yra pa
grindo tikėti, kad jos rūpinsis 
likimu tų, kuriuos jie valdo.

TILTŲ PER ŽMONIŲ GAL
VAS PRASMĖ:

Iš tikrųjų taip ir yra prakti
koje — juo draugiškesni yra 
mūsų santykiai su raudonai
siais diktatoriais, juo labiau 
mes linkstame ignoruoti tuos, 
kuriem jie diktuoja. Tokia, ma
no draugai, yra prasmė “tiltų”, 
kurių statyba yra taip užimtas 
Washingtonas; tai tiltai į ko
munistinius viešpačius per jų 
valdinių galvas. Valstybės de
partamento svaigulingi veiks
mai įsiteikti komunistinėm val
džiom, ar tai pačioje Rusijoje 
ar jos kolonialinėse viešpatys
tėse, apeina gyventojus ir pra
silenkia su mūsų iškilmingais į- vergtą pasaulį. Mūsų radijo 
sipareigojimais apsisprendimui siuntos, oficialinės ir neofida- 
ir laisvei. linės, kurios visada būdavo Korėjos karo Vlotnamo karo jau m.

tam paramos Amerika duodavo 
76 mil.

— Valstybės sekr. Rusk at
metė Indijos ir kitų siūlymą į- 
sileisti kom. Kiniją į J. Tau

— Anglija, norėdama išgel
bėti savo svarą, pakėlė muitus 
15 procentų. Tai daroma tuo 
metu, kada visur stengiamasi 
panaikinti muitų sieną. Ang-

— Amerika nutraukė Bolivi
jai paramą, iki išaiškės, ar ka
rinė valdžia, nuvertus! prezi
dentą Vieta* Paz Estenssoro, lai aiškinasi, kad tai tik latiti- 
bus Amerikos pripažinta. Me- nai.

VEIDAI

Maskvos varžybos dėl val
džios ir politinės linijos ima 
daugiau aiškėti. Life žurnalas 
paskelbė anglų žurnalisto Vie
ta Zona, kuris laikomas spe- las Žukovas Chruščiovą išlaikė 
ciahstu sovietiniam reikalam, 
informacijas, kaip per eilę pas
kutinių metų vis aiškina susi
dūrė Chruščiovo linija su ka- 

Chruščiovas 
siekė pakelti lengvąją pramo
nę, kuri gamina piliečių reika
lam. Turėjo tai padaryti mažė
damas išlaidas stambiajai pra
monei, kuri gamina karo reika
lam. Turėjo sumažinti ir pa
čios kariuomenės skaičių, ti
kėdamas, kad kariuomenę da
bar gali atstoti raketos ir ato
mai Tam griežtai priešinosi 
maršalas R. Maknovskis, apsau
gos ministeris. Jis įtikinęs eilę 
partijos centro komiteto na
rių. Jis pats dalyvavęs ir ko
miteto posėdy, kuriame buvo 
nusodintas Chruščiovas.

Pagal tas informacijas atro
do, kad Chruščiovas buvo nu
verstas dėl tos pačios priežas
ties kaip ir. Malenkovas. Malen- 
kovąs taip pat stambiąją pra
monę rengėsi .pakeisti lengvą
ja — -gaminį gyventojų reika
lam. Dėl to jis buvo pasiųs
tas į . Sibirą ir pasodintas jo

vietoj Chruščiovas su 
nu. N. Chruščiovui 
atsilyginta lygiai taip, 
kitiem buvo atsilyginęs. Maršą-

Bulgani- 
buv o 

kaip jis

valdžioje, tai netrukus Chruš
čiovas išmetė Žukovą ir pasi
rinko Malinovskį. Dabar pasi
rinktasis Malinovskis išmetė 
Chruščiovą.

Kompromisas: atidėti
Maskvoje kinai pasiūlę ir ru

sai sutikę, kad komunistinių 
partijų konferencija, kuri bu
vo numatyta gruodžio mėn., 
būtų' atidėta. Tai duotų laiko 
pirma kinam išsikalbėti su ru-

su palengvėjimu. Du Čekoslovakijos bėgliai, 
---------- kurie dabar gyvena Chicagoje, 

pasiuntė maisto siuntinuką už 
20 dol. Chruščiovui. Siuntinys 
grįžo su pažymėjimu, kad esąs 
netikslus adresas.

— J. Tauty tarnautojas V. 
Ponomarev, Sovietų pilietis, 39 
metų, pasiprašė azylio Londo
ne. Jo šeima išvyko į Sovietus.

Australija baiminasi Indonezija
— Aoskatija paskelbė, kad 

didins biudžetą karo reikalam. 
Nori mobilizuotis ir pakelti sa
vo kariuomenės skaičių iš 22, 
750 iki 33,000, nes didėja In
donezijos agresijos pavojus.

J. Abop (H. Tribūne) papil
do kovos dėl valdžios 'istoriją 
naujom informacijom apie mar
šalo Malinovskio paskutinius 
žygius. Revoliucijos šventėje, 
lapkričio 7, kaip pasakoja Al- 
sopas, po parado buvo priėmi
mas Kremliuje. Partijos pirma
sis sekretorius Brežnevas pa
kvietė maršalą Malinovskį pa
kelti tostą. Tosto kalboje 
linovskis paleido piktus 
džius prieš Jungtines Valsty
bes apskritai ir prieš apsaugos 
sekretorių McNamarą specialiai. 
Tada min. pirmininkas Kosygi
nas priėjo prie Amerikos atsto
vo Roy Kohlerio ir atsiprašė 
už Malinovskį. Kitą dieną visų 
tostų žodžiai buvo paskelbti 
Pravdoje. Krito į akį, kad Ma- 
taovritio žodžiai buvo stipriai 
išiĮpsftūruoti, apkarpyti.

Alsopo minimas epizodas ga
li būti aiškinamas kaip dvejo
pų valdžių susidūrimas Krem
liuje. Malinovskis jaučiasi galįs 
svaidyti piktus žodžius Ameri
kos adresu. Be abejo, juos svai
dė dėl to, kad yra ir daugiau 
jam pritariančių. Jis nebūtų to 
daręs, jei nejaustų, kad turi 
tvirtą užnugarį. Iš kitos pusės 
Kosygino atsiprašymas, o dar 
labiąu cenzūra Pravdoje rodo, 
kaitra kita vaTdSS, 'kuri drįs
ta Malinovskį cenzūruoti ir.-ne
sutikti su jo griežta karinga li
nija. Kosygino-Brežnevo linija 
skiriasi nuo Malinovskio noru 
laikytis koegzistencijos su Va
karais.

Pagal tradiciją, jei dvejo
pos valdžios susiduria, tai pir
miausia turėtų nukentėti ka- 

valdžia — eilė būti 
tektų Malinovskiui.

nuomenes 
pakeistamMaskvos infiltracija

New Yorke
New Yorke organizacija “Mo- 

bilization for Youth’, kuri tu
rėjo paruošti jaunimą profesi
niam darbam, eikvojo pinigus

— Vyriausias teismas suti- * Prisileido į pareigūnų tarpą 
ko svarstyti, ar neprieštarauja komunistų, kurie buvo jau ži- 
konstitucijai vyriausybės misi- nonu s®™ subversine veikla, 
statymas nepriimti komunistų
į tam tikras tarnybas. ?

Bet gal 
džios pasireiškimas tėra 
mas, vaidyba, kuri turėjo paro
dyti čia viešinčiam Kinijos min. 
pirm. Chou En-lai, kad Krem
lius yra kietas Amerikos atžvil
giu. Gal...

visas dvejopos vai- 
žais-

Petainą reabilituos
— Prancūzijoje atgaivintas 

sumanymas reabilituoti marša
lą Petainą. Buvęs mm. pirmi
ninkas ir rezistencijos vadas 
Bidault, dabar esąs Brazilijoje 
kaip egzflas, paragino tautie
čius reabilitavimo nkmtį remti.'

— Sudane lapkričio 10 de
monstracijos su šūkiais prieš 
Ameriką ir Angliją. Sudegino 
vėliavas, apdaužė Amerikos at
stovybę. Aiškinama, kad tai to 
munistų iniciatyva. Ankstes
nės demonstracijos privertė pa
šalinti karinę valdžią ir įvesti 
civilinę. Ko dabartinės siekia,

— Konge buvo išlaisvinti 
100 dvi&dą belgų B komuna* 
tų nelaisvės. Pasėtojo kaip to 
ton ir peiliais. Apie 700 įkaitų 
hkunas nežinomas
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Jau atidarytai

Siuntėjas
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Kacdraato Ctatoto įspėji
mai taikomi išsikakė^nui tarp 
skirtingų tikėjimų, siekiant su
sipratimo, rengiant kebus tikė
jimo vienybei. Bet tie įspėji
mai tafta ir, visokių kitų vieny
bių siekiant—kartų vienybės, 
politinės vienybės ir kt

KARDINOLAS CUSHINGAS JerazalBje 1947 sveikinasi 
graiky ortodoksų patriarchu.

ĮAMŽINKTT SAVE IR SAVO MIRUSIUS 
LIETUVIŲ ŠIRDYSE, KURIE NAUDOSIS 

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRU

nybę rytam su Vatikano baž
nytiniu susirinkimu.

Vienybės didelis šalininkas,

gėgųto pabaigoje 
itkeĮtatam Marija 
fiantatonė natci-

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ, PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM

Vakarai
tų tartų patagūną ir vergijo
je laikymą, p# to tas aukos 
turi teisėta-pretenzijos laukti 
jš IDŪSU putota®. V šauktis į

'ta tatataMta Amerikos 
to pa- atatata JfrNtataiii gauna į- 
rto, kai patapą Mpa to Mkalbingumo 
įtartai taataft diH pstotanto tragiš- 
rugsėjb taaatai.

totataktai kad prezidento 
tfertata ignoruoti fakto, Ketmedy adata yra iškreipta

Mana, kitų valstybinėm ir as- 
meninėm laisvėm, už anaaule, 
tordamiesi, tad perkame sau 
petito laisvę-

Paskiri me* padidinome savo 
kritę, nestodami stridiudyti ko- 
mnnirtų tadrybių jų paverg- 
tuooe kraštuose, oratodmni pa
dėti tiem, kurie |wi rytų Vo
kietijoje, Vęngrijto, Tibete,

Nesusipratimas buvo likvi
duoto Kartoolas to to iv 
kalba, kad nesusipratimų prie 
žastve dažnai esti sieką rvšau. 
->-1^,— iMMiuautiUA fita&mlLXaa.OVneOn

■■! 1 . "'■"""T
si visą naktį, nes ir naktis bu
vo šilta ir rauti.

monis. Laiške rašoma, kad “pas 
mus po perversmo bažnyčia 
dar kurčia”.

Šv. Trejybės dieną, gegužės 
24, Janonyse buvo susirinkę 
apie 800 žmonių, o vakare dau
giau tūkstanties iš Kauno, Vil
niaus ir kitų vietų.. w

Pernai liepos 12, 13, abi die
nas, perėjo kokie dešimtys 
tūkstančių žmonių. Diena buvo 
graži, niekas nekliudė. Žmonės 
buvo linksmi, gražiai giedojo. 
Buvo žmonių iš Maskvos, Le
ningrado, Ukrainos, Latvijos, 
Estijos. Lankė daugybė ekskur
sijų. žmonės giedojo ir meklė-

tono arkityeknpes kardinolas 
Richard Curiringes. Nuo ko 
vienybės darbą pradėti ir kaip 
vienybę vykdyti, jis aiškina ka
talikų magazine Sign 1964 
spalio nr.

Tikėjimų vienybės vizija, sa
ko kartotos, yra šviesi, bet 
tolima. Pramatomoj ateity dar 
negalime įžvelgti tikros krikš
čionių vienybės; mūsų gyveni
mo laikais ji įtariausiai dar ne
ateis. Bet musę r°M paruošti 
kalių, pasėti toly kurios dor- 
<ię autos įau kiti. Mūsų rolė pa
ruošti klimatą šv. Dvasiai atei-

šimtą valandą. Apie 20 minu
čių po dešimtos; ‘kai tik jų ku
nigas pradėdavo pamokslą, im
davo skambėti katalikų bažny
čios varpai Varpai kliudė kal
bėtojui, erzino tikinčiuosius, 
•kėlė įtarimą, kad katalikai ty
čia tokiu būdu nori kovoti su 
protestantais, trukdydami jų 
pamaldas. Jie pasipasakojo sa
vo vargus iš Harvardo teologi
jos mokyklos atvykusiam pro
fesoriui. Teiravosi jo nuomo
nės, arhereiktų kreiptis į teis
mą, kad sudraustų katalikus 
nuo to nedraugiško veiksmo.

“O ką sako katalikų kunigas,

Lux Christi 1964 spalio nr. 
surinko konkrečios informaci
jos apie įvykius Skiemonyse. 
Rašo:

“Viename laiške, iš Lietuvos 
taip rašoma ....: ‘Yra labai 
daug visokių negaluojančių, ku
rie eina keliais aptita tą vie
tą, kad pagytų. Ir dauguma 
gauna, ko prašo. Rusai baisiai 
tirštą įr taudžia už mindžioji- 
mą pievų ir javų, to toko ne
padeda nei baudos nei pajuo
kos ... Vidinio pagerėjimo irgi 
gana daug. Anksčiau Skiemo
nių bažnyčioje per metus išda
lindavo 12,00 0 koųiunikantų, 
tai pereitais metais išdavė su 
viri penkiaėdėšfftrt tūkstančių”.

Kitame laiške — toliau sako 
laikraštis — iš rugpjūčio 20 d. 
taip rašo: “šiemet Marijos ap
sireiškimo vietoje liepos mėn. 
viduryje buvo privažiavę daug 
žmonių iš visų kraštų ir prine
šė daug gėlių. 'Milicija žmones 
blaškė, buvo labai neramu. Su
kūrę laužą, visas gėles sudegi
no. Neleido ramiai melstis nė 
Skiemonių bažnyčioje” ...

Šiemet žmones blaškė net 
keturias paras visoje plačioje 
apylinkėje. Bet kai viskas pra
ėjo, ir vėl žmonės rinkosi bū
riais.

Roma Macvytė išsiprašiusi, 
kad jai leistų vykti į Kauną 
mokytis. Leido. Mokosi ir dirba 
gerai. Mergaitė yra neturtinga, 
ir visa jos šeima tokia. Tėvas 
serga, sudžiūvęs, mažai ką ga
li valgyti. Motina sirgo ir gy
dėsi Kauno klinikoje net du 
kartus. Sesuo Onytė mokosi 
penktoje klasėje.

Skiemonių klebonas kunigas 
lAleksaidras Papučia iškeltas 
į Surdegius. Nėra žinios, ar pa
rimtas saujas kunigas į Skie-

1963 metais liepos 13 d., apsi
reiškimo metinėse, pasisamdę 
automobilį, buvo nuvažiavę į 
apstreitamo vietą.

Nuvažiavo dieną. Buvo dar
bo diena, tai iš pradžių buvo 
susirinkę daugiausia vyresnio 
amžiaus žmonių. Būreliai susė
dę vieni balsiai kalbėjo rožan
čių, kiti giedojo, kiti susėdę 
užkandžiavo. Buvo ir atvežtų 
ligonių.

Į pavakarę, kai žmonės bu
vo atleisti nuo darbų, suėjo la
bai daug žmonių, kaip atlai
duose. Suvažiavo dviračiais, mo
tociklais, pėsti. Skambėjo gies
mės. Vyrai skaičiavo, kad gal 
apie 4,000 žmonių ir vis dau
giau vyrų, jaunimo, kurie pajė
gesni toliau keliauti. Privežė 
daugybę gražių gėlių, vazų pa
veikslų, žvakių... Buvo du gra
žus chorai, gražiai giedojo. Ku
nigų nesimatė, jiems valdytojo 
užjausta vykti.

Suvargę kolchozininkai, su
klupę aplink apsireiškimo vie
tą, matėsi graudžiai raudojo ir 
galima buvo suprasti, ko jie 
meldėsi

Ramutė Macvytė, kuriai bu
vo pasirodžiusi Marija, žmo
nėms nesirodė. Jos tėvams už
drausta žmones į savo kiemą 
priimti, ką nors jiems aiškinti 
Regėjimą matė tik Ramutė, o 
jos tėvas, ir sesuo tik matė di
delę šviesą pasirodymo metu. 
Okupantai buvo areštavę tėvą, 
jį išvežė į miestą ir labai smar
kiai mušė, kad jis “blogai duk
rą ašauklėjęs”. Seimai uždraus
ta <ką nors atvykusioms pasako
ti, w jie į pokalbius . nesilei
džia,” baigia laikraštis infor
maciją.

(atkelia ii 1p$L) 
žinoma tiem iš jūsų, kurie at
stovaujate pavergtom tautom. 
Aš turiu galvoje begėdišką sa
botažą Pavergtų Tautų Savai
tės idėjai...

(Nurodęs, kaip Kongreso re
zoliucija buvo aiškiai nukreip
ta prieš komunistinį pavergė
ją ir reiškė simpatijas paverg
tiesiem, kaip pirmoji proklama
cija buvo suderinta su Kongre
so rezoliucija, kaip Sovietai 
jaudinosi dėl to, kad Pavergtų 
Tautų Savaitė iš naujo primi
nė raudonojo režimo pavergtuo
se kraštuose neteisėtumą, kal
bėtojas teigė, kad ir Pavergtų 
Tautų Savaitės prasmė esanti 
dabar nurašyta):

Pirminis Pavergtų Tautų Sa
vaitės tikslas buvo išmestas, 
užmirštas, išduotas. 1963 sau
sio mėnesio Sovietų magazinas 
Naw Times, atsiliepdamas į 
Vengrijos klausimo nuslopini
mą J.T., rašė: “Ar ne laikas nu
traukti “Pavergtų Tautoj Savai-

se tautom. taą«tam Jta tai beištariu. Svarstykime apie 
tinėse Ttatto taritų tarta tairatataaą pinai te laisvo pa- 
nuolatines jtoratatyes ritatato laisvo pietos 
už Stovų totam totofl taė toMta Stato visuose

PRIEŠAI:
Kitas reikalas, šios politikos 

logika gati mus nuvesti mažais 
vos juntamais žingsniais į po
ziciją, kurioje, nustodami bu
vę pavergtų tautų sąjunginin
kais, mes esame grėsmėje tap
ti jų priešais, žinau, tai skam
ba kaip ekstremizmas. O kas 
šiandien nori būti ekstremis
tas? Bet šiurpi tiesa yra ta, 
kad laisvojo pasaulio užsienių 
politikos ofisuose, tarp jų ir 
mūsų valstybės departamentas, 
esama tokių, kurie baiminasi 
sukilimų pavergtuose kraštuo
se ar pašoje Rusijoje beveik 
tiek pat kaip ir patsai Krem
lius. Tai suardytų susiderinimo 
planus — įspėja jie.

SU KREMLIUM IŠVIEN:
Kai kurie iš jūsų gal matėte 

pranešimą iš Bonuos, Vokieti
joje, kurį paskelbė Semour 
Freidn, Herald Tribūne užsie
nio reikalų redaktorius, š.m. ge
gužės 11. Aštrus dialogas —jis 
rašė — eina tarp Amerikos už-. 
Stonių politikos formuotojų, 
kas reiktų daryti, jei rytų Eu
ropoje rūgimas išsiveržtų atvi
ru gaisra. Esama tokių — ra
šė jis — kurto aiškiai mano, 
kad mes turėtame tada padėti 
kremliui atstatyti tvarką . •.

Ouruščtovas nebe premjeras. 
Bet mūsų pasaulio užsienių po
litikos ofisuose tebėra tie patys 
politikos planuotojai Jie pri
ima ramiai, o tai kurie ir su 
entuziazmu Walter Millis, kai
riojo liberalo, žurnalisto, pažiū
rą, kad Amerika ir laisvasis . ,
pasaulis “nepaprastai daug tari kur tik horantotito taųmta 
naudos” iš Sovietų sugebėji- tamsėtai yra patogu
mo “išlaikyti įstatymą ir tvar- Psgto 
ką... tarp milijonų satelitinė- ties Stot 
se valstybėse”. jis krata

* MBta mano, kad “Rusijos pBnatiM 
koDurasunes imperijos sugriu- 5: 
rimas šiandien” būtų pašau- 
hui “katastrofa”. Šią pažiūrą kad aptopreodtoa tanfi tar Rototo hrtbrighto’ ir
tiesiogiai ar netiesiogiai remia nėra pastoto tanmaistiari ADA, kMMtoju ragino 
George Itonrea, senatorius imperijos, kur gyventojai gyve- toti nes
Fulbright ir, Žinoma, risi ADA na labiau nei oficialiai sakoma kas negerbia kitų laisvės, nė-

—Americans for Democratic “pritomsomai” nuo vyriaus?- ra pate laisto vertas ir titaiau-
Actioa — galinga organizaci- bių, atneštų svetimos karinome- šiai ją praras).
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Amerika, turi kitados stovė
jo trirtri už visų tautų apsi
sprendimą, didelių ir m&ų, da
bą1 kalba švęiniai iš baunės ne
susprogdinti tburbdk), kurį va
dina accommodation.

TRYS PAREIŠKIMAI:
Leiskite man baigti primini

mu trijų pareiškimų, visai ne
senų pareiškimų, kuriuos taip 
reta girdėti šiandien, kad jie 
atrodo skamba archaiškai, lyg 
kas iš tolimos praeities, < 

‘Mes niekad — viršūnėse, 
kokios sutarties deklaracijoje, 
savo žodžiuose k net mintyse 
— negalime pripažinti sovieti
nio dominavimo rytų Europoje. 
Mes privalome niekad neleisti 
Sovietam užmiršti jos įsiparei
gojimo Jaltoje k Postdame ga
rantuojančio? apsisprendimą pa
vergtom tautom.”

Tas pats senatorius po 8 mė
nesių kaBtojo Adatai tonos 
minėjtoe IMg spatio 11 taip 
kandidatas į prezidentus:

ja, kuri dabar mato vieną iš sa
vo steigėjų bei rėmėjų išrink
tą JV viceprezidentu.

Žiauriai tai skamba —k taip 
yra — kad appeasemento ke
lias, kuriame dabar mes esame, 
grii nuvesti mūsų pasaulį ben
dradarbiauti su vergų viešpa
čiais vergijai išlaikyti...

ATSAKOMYBĖS ŠAUKSMAS:
Yra skaudi tiesa, kad po 'ka

ro mes sąmonmgai išdavėme 
Stalino ir ’Mao Tsetungo malo
nei šimtą milijonų europiečių, 
kurių daugumas karo metais 
būvą mūsų tvirčiausi sąjungi- 
nįtato ištarėme fttos nnlijo-

“Aš ntoniri, RĄta, ką jū
sų kanonai sako apie paramą 
bažnyčios totytoU ųr tą jūsų 
vyskupas pastatytų tad paramos 
protestantų ^upei, bet aš no
rėčiau suteikti tau progą dary
ti gerą darbą, jei taį no
rėtum”, kalbėjo rektorius, pla
čiai šypsodamasis

Klebonas momentą pagalvo
jo, pasiuū išsitraukė čekių kny
gelę, įrašė stambią sumą ir, rek
toriui duodamas, fctfbėje:

“Aš nežinau, ką kanonai sa
ko apie paramą bažnyčios sta
tybai bet esu tikras, kad vys
kupas pritars, jei aš tau duo
siu šį čekį. Gali manyti, jei no
ri, tad jis skiriamas ne naujai 
protestantų bažnyčiai staty
ti, bet senajai nugriauti”, at
siteisė klebonas tokiu pat šyps
niu.

Seminarijoje būdamas, Cush- 
ingas suprato, kad skirtumai 
tanp protestantų ir katalikų 
Amerikoje kyla ne tiek dėl ti
kėjimo tiesų, kiek dėl kitų 
“neteologinių” priežučių -mū
sų protėvių skirtingo etninio 
pagrindo, skirtingos kultūros. 
Paskatas Bostone į tikėjimo 
plėtimo įstaigą, Cushingas su
ėjęs į artimus ryšius su įvai
rių tikėjimų žmonėm. Paskirtą 
arkivyskupu jį sveikino šimtai 
protestantų ir žydų. Kai orga
nizavo paramą vargšam, Cush
ingas nedarė skirtumo tarp ti
kėjimų.

Kardinolas savo rašte Sign 
magazine kreipia dėmesį, kad 
daug nesuMpratimę gali dingti, 
jeigu bus susitikta ir išsiaiškin
ta. Pasakoja vėl istoriją iš 
Naujosios Anglijos gyvenimo, 
kur vieno miestelio protestan-

Tam tikslui aš siūlau — ta
ria kardinolas Cushingas — 
kad visi krikščionys susitiktų 
vienas su kitu kaip broliai ir 
-kalbėtųsi Kristaus pavyzdžiu— 
su tiesa ir meile. Tai vienybė 
ne nuo viršūnių, bet nuo apa
čios.

Kaip tą pasikalbėjimą su
pranta, jis aiškina konkrečiais 
įvykiais.

Depresijos laikais mano pir- 
matąkas Bostono arkivyskupas 
lankėsi mažoj neturtingoj kai
mo parapijėlėj. Ba&yčia buvo 
lankoma menkai; parapiečiai 
abejingi buvo bažnyčiai,, para
pijos nerėmė. Klebonas kalbė
jo apie paderi liūdnai ir nubai
gė: “Blogai Eminencija, labai 
blogai Bet, ačiū Dievui protes
tantų bažnyčiom einas dar blo
giau”.

Tai buvo laikai sako Cush
ingas, kada bažnyčios žiūrėjo 
viena į kitą kaip į lenkytnių da
lininkus. Jei kitiem nesiseka, 
tai tuo pačiu geriau yra mum. 
Bet tai nekrikščioniškai -žvilgs
nis. Ano klebono paskutinį -pa
siguodimo žodį aš norėčiau pa
keisti kitu: “Bet, ačiū Dievui, 
mes visi imame taisytis”.

Tikėjimų naujiem, tikrai kri
kščioniškiem ir tikėjimų bend
radarbiavimą reiškiantiem san
tykiam kardinolas pasakoja ki
tą įvykį.

Mažame miestely katalikų 
klebonas ir episkopalų rekto
rius buvo geri draugai. Jie re
guliariai susitikinėdavo vienas 
pas kitą, drauge pavakarieniau
davo, padiskutuodavo apie sa
vo mėgstamuosius autorius bei 
knygas. Episkopalų bažnyčia 
buvo sena tiek, kad neapsimo-

nės... gyvena sutanoje, kuri 
♦epripriįsta tik vieną partiją ir 

“Jungtinių Valstybių stato- toną tfttymią; kuri slopina 
čto pntoetao tona iš pačių Jaiaras debitais, laisvus ritai- 
pirmų|ų atsakomybių tmėtų 
būti pntaefirtį pastotai apie 
akcijų, kuri paremtų Isitos at-
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bė yra pasirengusi kare pra
džioje išsodinti Lietuvoje stam
bius oro desantus. Apie šiuos 
desantus turėtų burtis visa ak
tyvioji Lietuvos visuomenė. Be 
to, pranešė, kad galėtų į aną

Manydamas, kad karo at-

puota. Kadangi,. ėst karas vis 
tiek bus, tai kad Mtų lengves
nės ar platesnės okupacijos są
lygos arba platesnės Lietuvos 
autonomijos sąlygos, o gal net 
vėl Ims galima atstatyti buvu-

biug Sytas 194L8JS, smulkiai pas* jis atsiųs pas mane žmogų, ku
lnis, koja, kaip buvo pergabentas ris pasakys tris kartos “Kapo- 
lae— iš ICauno t radijo siųstu las”, tai prašė pranešti per tą 
esto; vas,kaip mėgino juo rištis su žmogų jam, ar jo neieško Drau- 

Voktotija. summi savo technik? gi joje užsienio lietuviams rem- 
nius bendradarbius. \ tL Per tą laiką nuo mudviejų

išsiskyrimo, iki aš baigiau dar
bą Draugijoje' užsienio lietu
viams, ty. likvidavau ją 1940 
rugsėjo mėn. Hid. ir iki 1941 
m. sausio mėn. pabaigos niekas 
pas mane nebuvo atėjęs, šito 
žmogaus, nedidelio ūgio, ūki
ninko drabužiais aptiviikusio, 
menkoko išsilavinimo, kuris sa
kėsi ateinąs iš anos pusės — 
& Seinų, aš nepažįstu ir pa-

Vladas * MamviHuf. * ‘gimęs 
1999 m. Rygos miste” — jokių 
kitų apibūdinimų. Paties Nasė 
vičiaus parodymai rašyti 1941. 
10.2. Juose daugiausia apie R. 
Skipičio jam siųstus žmones irs 
pasikalbėjimus su Bulvi&um.

“1941 m. sausio mėn. pabai-

HH

Tarybų Sąjungai su Vokietija,

kaip išvaduotojai, bet kaip

žinta tiesa.

siųstas raščiukas, iš kurio įsiti
kinau, kad* Bulvičius yra titanai 
areštuotas ir apie savo nelega
lią veiklą rašo parodymą.........
Akivaizdoje visos eiles vokie
čių laimėjimų, tuo laiku bu-

goje pas mane atėjo nepažįsta- 
mas ūkininkas, kuris sakėsi to

mui darytina, nutariau pasitar
ti su kuriuo nors kariškiu lie
tuviu, turinčiu nuovoką kari
niuose dalykuose bei orientaci
ją politiniuose, ypač tarptauti
niuose santykiuose, todėl pap
rašiau savo buto šeimininko ka
pitono Eugenijaus Petrausko 
supažindinti mane su plačios 
orientacijos jam pažįstamu ga
biu kariškiu, nes, sakau jam, 
yra rimtų klausimų aptarti. 
Kap. Petrausku aš nepasitikė
jau, nes jis yra menkai išsila
vinęs žmogus, o pulk. Įeit. Da- 
bulevičius, kuris tame pačiame 
bute gyveno, man buvo mažai 
pažįstamas, be to, išdidus, ne- 
pasitikįs kitais žmonėmis žmo
gus ir mane kaip studentą ne
laikė sau lygiu žmogumi, jau- 

( nukelta į 4 psl.l

Pirmųjų garsinama teorija 
apie “liberalizaciją” Sovietuo
se, apie neišvėtigRūnaFtūb ke
liu ateisiančias laisves veikia 
ne vieną ir tarp lietuvių galvo-

sa- 
tei- 
bei 
jau

šią Lietuvos nepriklausomybę, 
reikia, kad vokiečiai manytų, 
jog, karui prasidėjus, ir lietu
viai kuo nors padės. Pranešti, 
kuo galima būtų vokiečius įti
kinti, kad ir patys lietuviai, Lie
tuvoje pasilikę, kažką galvoja. 
Išklausęs šio žmogaus praneši
mus, aš jam pareiškiau, kad da
bar aš nieko negaliu jam pasa
kyti ir Skipičiui perduoti, nes 
tai yra didelis ir rizikingas da
lykas, be to, aš rūpinuosi baig
ti savo studijas; pasakiau, kad 

________ Skipičiui aš galėsiu ką nors pra- 
Skipičio siųstas žmogų*- Jis jos nesakė, ūkininkas, Skipičio P° vieno ar m®-
man pakartoju mąno su Skipi- siųstas, atėjęs 1941 m. sausio 
člu sutitartą ^ap^odį- “Rapo- mėn. pabaigoje man pasakė tris
las” tris kartus. Šį slaptažodį ^arfuS “Rapolas” ir Skipičio veJu kas nors vokiečių dūmi- 
aš SU Skitočiv susitariau 1940 . ... .... vardu pranešė ir prašė štai ko: m. rugmučto menesio pabaiso- _
je, katajissakė Kvyks išKar a*itis Berlyne. Jo ir ki- 
no pailsėti į Birštoną ir į tėviš to pabėgusių lietuvių žiniomis, 
kę. Be to, sakė jis, kad gali jį, karas tarp Vokietijos ir TSRS

Tarp dienos idėjų ...
nėra nė laisvės. Ir šitas galvo
jimas sustiprina tuos, kurie ne
nutraukia kovos dėl laisvės.
šis dvejopas vertinimas tarp 

amerikiečių duotų praktinę iš
vadą lietuviam: pasverti argu
mentus bei faktus savo autori
tetinguose kolektyvuose bei ra
teliuose ir to pasvėrimo išvadas 
perduoti skaitytojui Tegul jis 
būtų padrąsintas kritiškai žiū
rėti į idėjas, kurios sėjamos ap-

Vargiai būtų prasminga 
svarstyti teorinį klausimą: ar 
įvykiuose bei veiksmuose gims
ta idėjos, ar idėjos įkvepia Į- 
vykius bei veiksmus. Vietoj 
teorinio svarstymo stebim die
nos įvykius, kuriuose ryškiau 
iškyla kai kurios idėjos ir sie
kia pagauti visuomenės dėme
sį.

Pavergtu Tautų Seimo sesi
joje lapkričio 10 vienas iš Rea- link jį, kaip autoritetų pripa- 
der’s Digest vyresniųjų redak
torių — Eugene Lyons — pa
sakė kalbą, kurios didžioji da
lis yra paskelbta šiame nr. Bū
tų egoistiška ją minėti tik dėl 
to, kad ji labai palanki paverg
tiesiem. . .

Palanki, taip, ir jie bus kal
bėtojui dėkingi. Bet ta kalba 
yra daugiau nei simpatijos. Ji 
rodo Amerikos galvojimo įvai
rybėje dvejopus Amerikos poli
tikos sparnus. Vieni su Ros
tovu, Fulbrightu pasisako už 
“accommodation” — už suside
rinimą su komunistais, už esa
mos jį naudai padėties pripaži
nimą. Kiti su Lyons, su Nixo- 
nu galvoja, kad tai klaidingas 
kelias.

Taip galvoja nebūtinai iš pa
lankumo pavergtiesiem; grei
čiau žiūrėdami pačios Ameri
kos intereso ir matydami, kad 
tokiu ar kitokiu vardu vadina
ma nuolaidų politika yra sustip
rinusi komunistinius režimus

tų, kurių aš dar nežinau, bet 
kurie šią teoriją patvirtina...

Antrųjų pareikšta kritika te
orijai rodo, kad yra amerikie
čių, kurie nemažiau yra pažinę 
faktus, bet iš tų faktų daro 
priešingas išvadas: nėra atsipa
laidavimo nuo Maskvos nei nuo 
komunistinės diktatūros, taigi

Lietuvių spaudoje rado 
votiško atgarsio “pilietinių 
šių” įstatymo aiškinimas 
vykdymas. Daugiausia iš 
nesnės kartos buvo parodyta
kritikos spaudai ir visuomenei: 
esą ji neparodžiusi aktyvios 
paramos kovai už ‘ ‘pilietinių 
teisių” įstatymo taikymą neg
ram; ji nedalyvavusi žygyje Į 
Washingtoną; siekiant laisvės 
lietuviam Lietuvoje reikia būti 
nuosekliem: paremti tokios lais
vės siekiančius negrus Jungti
nėse Valstybėse.

Šios mintys buvo sutiktos ne 
su prieštaravimu, bet su rezer
vais; su rezervais dėl tų, kurie 
lietuvių padėtį Lietuvoje lygi
no su negrų padėtim Ameriko
je, “Duok, Dieve, kad Lietuvo
je lietuviai turėtų tokias teises 
kaip negrai Amerikoje”, buvo 
sakoma, iš kitos pusės; su rezer
vais, jeigu lietuvių jaunimo rū
pesčiuose daugiau dėmesio ran
da kova dėl negrų laisvės Ame
rikoje negu kova dėl Lietuvos 
laisvės.

Tiesos monopolio niekas ne
turi. Gal tiesos yra vienoje ir 
kitoje pusėje. Ji stipriau aiš
kėtų mėginant ir šios rūšies 
klausimus pasvarstyti. Gal ben
dra išvada ir nebūtų prieita. 
Bet išgirsti argumentai padėtų 
jei ne susiprasti, tai bent vie
ni kitus suprasti.

O tai jau būtų pozityvesnis 
žingsnis negu svetimą idėją iš
didžiai atmesti.

davimo, lietuvių tauta galės iš 
vokiečių išsikovoti goresnę pa
dėti. Po kelių pasitarimų su 
Bulvičiumi priėjome išvados, 
kad reikia steigti nelegalią or
ganizaciją. Kadangi šios orga
nizacijos veikla buvo numatyta 
provincijoje, civilinių žmonių 
tarpe, abu su Bulvičiumi nu
sprendėme, kad organizacijai 
turi vadovauti civiliniai asme
nys, o vienas iš mūsų įeitų į 
organizacijos centrą, kaip ka
riuomenės atstovas. Buvome su
sitarę, kad toks atstovas bus 
Bulvičius, o, jam susirgus, iš
vykus arba jį areštavus, vieto
je Bulvičiaus būsiu aš. Organi
zuoti centrą buvo pavesta Nau
jokaičiui. Naujokaitis laikė ry
ši su Bulvičiumi. Aš su Naujo
kaičiu nebuvau net supažindin
tas ... Naujokaičiui išvykus, 
Bulvičius ne kartą sakė, kad vi
sas pradėtas darbas staiga ne
tekęs pagrindo, kad su civiliais 
labai sunku esą susitarti, nes 
kiekvienas iš jų bijo rizikuoti. 
Kas po Naujokaičio ėmėsi šiam 
centrui vadovauti — man nėra 
žinoma.” (137 p.)

Apie ryšininką iš Vokietijos:
“Balandžio 30 d. buvau Bul

vičiaus Įspėtas gegužės 1 d. nu
eiti pas Itn. Eidimtą (Šnipiškė
se), pas kuri yra atvykęs žmo
gus iš Vokietijos. Nuėjęs apie 
21.00 vai. radau pas jį pilietį 
Taujenį (Nei Eidimto nei Tau- 
jenio anksčiau nepažinojau). 
Taujenis perdavė tokias infor
macijas: 1) visai tikras dalykas, 
kad karas tarp TSRS ir Vokie
tijos prasidės ne vėliau gegu-

pusę sienos pergabenti kokį 
nors paketą” (139 p.).

Kilius dar mini, kad Bulvi
čius pavestas susitiko su Nase- 
vičium ir painformavo apie Tau- 
jenio naujienas, nors Nasevi- 
čiaus lig tol nebuvo pažinęs. 
Dar rašo, kad Eidimtas ir Tau- 
jenis gegužės buvo suimti, 
birželio 8-9 paaiškėjo, kad siųs
tuvas rastas ir eilė asmenų su
imta; kad Bulvičius birželio 8 
(9) buvo iškviestas į Varėną ir 
pakeliui suimtas.

■Leonas Žemkalnis, “lako

čias kviečiu.
— Matyt, kad mužikas, —ta

rė ponia, bet davė jam kiaulę 
į svočias, o paršelius — į pa
jaunius ir pamerges. Išsivarė 
kvailutis tas kiaules, o čia su
grįžta to dvaro ponas ir iš
kart suprato, kad koks svieto 
perėjūnas bus jo pačią apga
vęs. Tuojau pasikinkė arklį ir 
ėmė apgaviką vytis. O kvailu
tis jau buvo kiaules pardavęs. 
Pamatęs atvažiuojant poną, jis 
greitai pečiais parėmė, pasviru
sią obelį. Privažiavo ponas ir 
klausia:

— Ar nematei tokio žmo
gaus su mano kiaulėmis?

— Kur nematysi, — tarė
kvailutis. — Mačiau, kuriuo

TRYS LAIMES
LIETUVIU LIAUDIES 

PASAKOS

Kitą kartą vienas žmogus, at
ėjęs pas karalių pradėjęs jam 
'kalbėti:

— šviesiausias karaliau, aš 
tau atnešiau tris laimes par
duoti — ar nepirksi nuo ma
nęs?

Atsakęs karalius:
— Meldžiamasis, kokias lai- 

mes parduodi?
— Pirmoji laimė: “Daryk iš

mintingai, veizėk galo”.
Klausiąs tuojau karalius:
— Kiek tu nori už tą laimę?
— šimtą raudonųjų, — atsa

kęs.
Tuojau h* liepęs karalius at

skaityti jam šimtą raudonųjų.
— O antroji kokia laimė?
Sakąs:
— Neaplenk vieškelio dėl 

kelelio mažo.
Kliusiąs karalius:
—- O-uŽtą kiek nori?
— Tiek pat, — atsakęs.
— imk!,
Totiatriklausiąs:
— O trečioji kokia?
Atsakąs:
— Nenakvok, kur yra šeimi

ninkė jauna, o Šeimininkas se
nas.

Ir už tą jam sumokėjęs šim
tą raudonųjų. Susižėręs žmo
gus savo pinigus ir išėjęs, o 
karalius liepęs į kiekvieną 
daiktą tokius parašus įsiūti ar
ba išdrožti: “Daryk išmintin- 
gaL veizėk galo”.

Vienu .laiku kai kas norė
jęs karaliaus mirties. Tada pa- 
pirkę jie karaliaus skutėją, pra
šydami, idant karalių skustuvu 
papiautų. Barzdaskutys buvęs 
prižadėjęs taip padaryti. Tada 
skusdamas karalių, išvydęs prie 
rankšluosčio galo: “Daryk iš- 
mintingai, veizėk galo”. Tuo- 
jau to skatiko skustuvas iškri
tęs iš nagų, kada jau buvęs be
dedąs skustuvą prie karaliaus 
kaklo. Karalius, matydamas jį 
išbalusį, pradėjęs klausti:

— Ką tu pamatei?
Atsakęs barzdaskutys:
— šviesiausias karaliau, ke

tinau tave paplauti, nes aš bu- 
vau tavo priešų papirktas. Bet 
kad išvydau parašą tavo, man 
kniostelėjo: “O koksai bus ma-

būtį, o kiti žmonės senojoj vie
toj nakvoję Kas jiems nutiko? 
Naktį visi jie buvę Epiauti gal
važudžių, kurto, ieškodami už
mušti karaliaus, lig pat pasku
tinio visus išpjovę. Karalius ne
paprastai nudžiugęs, tokias lai
mes pirkęs, jogei tris kartus 

baudęs ir savo pirktą laimę už nuo mirties išėjęs. Ar ketvk- 
didelį datirtą turėjęs.

Kartą jam tekę važiuoti į 
seimą. Matydamas, jog jo tar
nai, ieškodami kelio ttosumo, 
praleidžia vieškelį, o važiuoja 
mažu keleliu, sad^s karalius.

no galas, kad aš taip gudriai 
padarysiu?” Tuojau skustuvas 
išpuolė man iš nagų.

Matydamas karalius tokį ste
buklą, tuoj jį apdovanojęs sa
vo malonėmis, o tuos, kurie jį 
žadėjo užmušti ir buvo papir- 
kę skutėją, visus mirtimi nu

tas ir nudardėjo ano vagies

šunis atpūto ir žmonės, išsi
gandę metė pinigus ir stršna-mes visuomet čionai važiuoja

me.
Atsakęs karalius:
— Turit manęs klausyti.

jo ieškoję galvažudžiai maža-

kvailutis.

tis papiovė tą veršiuką ir jo 
mėsą atidavė šunims, sakyda
mas:

tų, bet kitas.

fiui pinigų?

tą kartą jis nuo mirties išsisu
ko — negali žinoti. Juk žmo
gus jam buvo tik tris laimes 
pardavęs...

Kvailutis

ris tesėjo tris sūnus: du pro
tingus, o trečią kvailutį. Mirda- 

ims juos pliaukšėti visus kaimo 
šūnis plūsti šaukti ir siautėti:

Bargai — vargai! Bargai — 
vargai! Atiduokit man pinigus!

Išvijo jis visus šunis už kai
mo. Mato, kad jų nepasivys, 
tai pasibalnojo brolių arklį, pa
siėmė terbą duonos ir vėl puo
lė šunų vytis. Vijosi vijosi, 
kol juos įvijo į didelę girią, kur

sėdėjo savo troboje, peilius ga-

Sūnys neberasdami, kur pa
sprukti nuo kvailučio botago, 
sušoko pro langus į plėšikų tro- 

vaikščioja, šnypščia — ir su
šuko: —Ak, ir jūs iš manęs 
tyčiojatės! Na, palaukit!

Išmetė jis vėdarus ir pyra
gus šunims, o volelę iš stati
nės ištraukė ir alų išleido. Už
tvindęs alum pirkią ir nenorė
damas kojų sušlapti, atsisėdo 
geldon ir plaukioja.

Grįžo broliai su marčiomis, 
beldžiasi į duris, o kvailutis 
sako:

— Palaukit, priplauksiu 
atidarysiu!

Kad išsigando marčios, 
kią tvarką išvydusios, kad 
siuto brdūti plūstis! Išvijo kvai
lį iš namų. Eina jis, eina ir pri
eina dvarą. O ten gyveno to
kia žiopla ponia. Ji ir klausia:

— E kur pats atsiradai, kad 
niekad nesu mačiusi?

— E dangaus nukritau, bet, 
kai norėsiu, vėl dangun užlip
siu.

— Ar nematei ten mano sū
naus? Kaip jis ten teikėsi* 

ir

to- 
pa-

keliu ir katron pusėn tas kiau
les nusivarė. Aš tuoj jį pagau
siu, tik palaikyk tamsta obelį, 
kad neišvirstų.

Laiko ponas obelį, o kvailu
tis įšoko į vežimą ir nudardė
jo su pono arkliais. Grįžo po
nas namo pėsčias ir suprato 
esąs prigautas. Tada pasikinkė 
kitą porą arklių ir vėl šoko 
kvailučio vytis. Kvailutis jau 
buvo pono arklius pardavęs, 
tik ginti — vėl jį kažin kas ve
jasi Jis išsipaišino veidą, kad 
jo nepažintų, pasisėmė su ke
pure dumblo, atsisėdo prie ke
lio ir laukia. Privažiuoja ponas 
ir klausia:

— Ar nematei žmogaus su 
dvejetu arklių važiuojančio?
— Kur nematyti, mačiau. Bet 

ar negirdėjai ponas naujienos? 
Išėjo karaliaus raštas, kad po 
trijų dienų visus plikus kars. 
Lannė, kad aš turiu vaistų, 
nuo kurių per tris dienas plau
kai atželia.

Pono kaip tik plSto būta. Jis 
ir prašo tų vaistų. Kvailutis už-

/ž

X
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Liudysim tautos
Neseniai praėjusius rinkimus 

laimėjo prez. Johnsonas ir de
mokratų partija. Tai žinia, kad 
gerbūvis krašte tęsis ir toliau. 
Bet mes lietuviai turim ir ki
tą misiją: kelti tautos iškentė
tas kančias ir kovoti dėl Lie
tuvos išlaisvinimo. Kai kurių 
politinių pranašų žiniomis, po 
pastarųjų rinkimų kova pa
vergtųjų tautų laisvinimo fron
te galinti net pasunkėti... Jei 
tai ir įvyks, teks dar labiau su
glausti gretas ir jėgas.

Antai Chicagoje jau kuris lai
kas gyvai -veikia Lietuvos lais
vės knygnešiai, vadovaujami 
Levo Prapuolenio ir kitų pa
triotų. Jų tikslas kuo plačiau 
paskleisti amerikiečių tarpe an
glų kalba literatūrą, kuri lie
čia Lietuvą, tautos genocidą, 
jos iškentėtas kančias ilgoje so
vietinėje okupacijoje. Lietuvos 
laisvės knygnešiai ypač plačiai 
paskleidė B. Armonienės kny
gą “Palik ašaras Maskvoje” ir 
kitus angliškuosius leidinius.

Šiuo metu jie imasi naujo 
uždavinio — išleisti lietuvių 
tautos genocido albumą ir jį 
paskleisti įvairių tautų diploma
tų, politikų, žurnalistų, moksli
ninkų ir kitokių pareigūnų tar
pe. Tai milžiniškas ir nemažai 
pinigų kaštuosiąs darbas. Bet 
toks albumas su taikliomis, bū
dingomis nuotraukomis, paryš
kintas vienu kitu gerai paruoš
tu straipsniu ir statistinėmis 
lentelėmis, būtų didelis ginklas 
mūsų ilgos kovos į Lietuvos lais 
vę kelyje. Juk ir okupacijų me-

Iš LIETUVAIČIŲ SESERŲ INSTITUTO posėdžio Newtown, Pennsylvania spalio 9-10. Sėdi iš k. i d. motina 
M. Juozapa, prel. V. Balčiūnas, prel. I. Valančiūnas, motina M. Adorata. Stovi seselė M. Eucharista, motina 
M. Augusta, seselė M. Innocenta. seselė M. Gabrielė, seselė M. Imelda, motina M. Gertrūda, motina M. Elz
bieta, seselė M. Elena, motina M. Aloyza, seselė M. Korintija.

DALYV AUKIME BALFO VAJUJE
Skauto-ės įžodyje kiekvienas 

pasižadame padėti artimui. Kai 
vyksta dideli darbai artimui 
bei mažiau gyvenime laimės tu
rinčiam broliui-sesei padėti, ta
da reikalinga didelė talka, di
delis širdžių ir rankų junginys. 
Į šią talką šiandien mus kvie
čia šalpos organizacija Balfas. 
nes jo aukų rinkimo vajus lap
kričio mėnesį reikalingas dar
bininkų.

Tad kviečiame ir įpareigoja
me New Yorke ir visur kitur 
skautes ir skautus, visas vyres
nes skautes bei skautus, vado
ves ir vadovus aktyviai daly
vauti Balfo aukų vajuje Visus, 
seses ir brolius kviečiame re
gistruotis aukų rinkėjų eilėse.

Balfo aukų rinkimo vajus 
laukia iš mūsų skautiškos pa
reigos atlikimo. Tad ją atliki
me!

v.s. Ona Zailskienė, 
L.S. Seserijos Vyr. skautininke

j.s. Bronius Juodelis
L.S. Brolijos Vyr. skautininkas

LSB tautinio ženklo programa
Lietuvių Skautų Brolijos va

di ja spalių 21 posėdyje priėmė 
LSB tautinio skyriaus vedėjo 
ps. Vyt. Kasniūno paruoštą 
naują LSB tautinio ženklo pro

REPORTAŽAS 1$ CHICAGOS

tu sudėtų aukų procentai kal
ba už mus: Lietuva neteko 33.9 
prbc. gyventojų, Lenkija per 
20 proc., Jugoslavija 10,5 proc. 
ir t.t. Tad ar mes neturime ar
gumentų belstis į pasaulio sąži
nę!

Tokiam genocido albumui di
delį pluoštą iliustracinės ir sta
tistinės medžiagos yra surin
kęs ir aptvarkęs dail. Z. Kol
ba, kurio brolis Lietuvoje nu
žudytas tų pačių raudonųjų 
okupantų. Pagal Z. Kolbos tu
rimą medžiagą, albumo sudėtis 
gali būti dvejopa. Pirmuoju at
veju albumas prasidėtų Lietu
vos istorijos gilumoje, lietuvių 
kovomis prieš imperializmą: ca
rą, kryžiuočius lenkus ir t.t. 
Tokie dokumentai liudytų, kad 
Lietuva nebuvo tik sezoninė 
valstybė, prisikėlusi 1918 m., 
bet šimtmečiais kovojo dėl tau
tos laisvės. Juk turint tokią is
toriją, daug garsiau galima ir 
dabar reikalauti laisvės.

Antru atveju į albumą gru
puotus! tautos nelaimės, prasi
dėjusios 1940 m. birželio 15 d. 
ir tebesitęsiančios iki šiol. Į 
tokios paskirties albumą būtų 
galima įrikiuoti daugiau medžia
gos, liečiančios paskutinių lai
kų lietuvių žudymą ir kančias.

Šiandien svarbu, kad jau yra 
surinkta medžiaga. O dėl albu
mo turinio galutiną žodį tars 
ekspertai. kurių komisijos 
branduolys sudarytas. Eksper-

gramą. Si programa ištisai bus 
paskelbta LSB VS “Krivūlėje” 
bei kitoje spaudoje. Jos vykdy
mas bus didelis įnašas Broliuos 
tautinio lavinimo srityje. Šią 
programą išlaikiusiems LSB na
riams bus suteikta pažymėjimai 
ir specialus uniformos ženklas 
— LSB tautinis ženklas.

Šiuo metu ps Vyt. Kasniū- 
nas ruošia šio ženklo progra
mos skaitymų konspektą, kurį 
Brolija išleis sekančiais metais.

LSB Informacija

Nauji LSB vadiįos nariai
LSB vyriausias skautininkas 

pakvietė ir LSS Pirmija pa
tvirtino sekančius naujus LSB 
vadijos narius:

1. s. Praną Neda. — LSB 
skautininkų skyriaus vedėju 
nuo X.15.

2. s. Joną Dainauską — LSB 
a-chyvo skyriaus vedėju nuo 
X. 30.

LSB archyvo skyrius, naujai 
įkurtas Brolijoje, yra užsibrė
žęs surinkti visuose kraštuose 
lietuvių tarpe esančius skautiš
kus dokumentus, leidinius, raš
tus, gaires, vėliavas, albumus 
ir visą kitą LSB isterinę me
džiagą iš Lietuvos, Vokietijos 
ir emigracinės veiklos, kurie

kančią
tams medžiagą atrinkus, sugru
pavus ir nustačius genocido al
bumo pobūdį, visa tai bus per
duota autoritetingam redakci
niam kolektyvui, kuris albumą 
galutinai paruoš spaudai. Tiki
masi, kad už poros metų jau 
tikrai Lietuvos genocido albu
mas jau bus siuntinėjamas į vi
sas pasaulio šalis. Bus siunti
nėjamas be jokio užmokesčio, 
kaip dovana supažindinti pa
saulį su Lietuvos kančiomis, 
reikalaujant jai laisvės.

įdomu, kad albumą pasiryžo 
išleisti ne bendrinės mūsų or
ganizacijos, kaip Vlikas. Al
tas ar LB, bet neturtingi, tik 
nepaprastai energingi Lietuvos 
Laisvės knygnešiai. Bet jie 
šventai tiki ir net turi pažadų, 
kad anos garbingos mūsų ben
drinės organizacijos lėšomis ir 
darbu prisidės prie šio didelio 
leidinio išleidimo. Tikima, 
kad savo aukomis prie šio svar
baus leidinio išleidimo prisidės 
ir dosnioji lietuvių visuomenė, 
atvirai tebestovinti Lietuvos 
laisvės kovos fronte.

Dabartinė albumo redakcija 
prasideda ‘Laisvės herojų’ sky
riumi: J. Daumanto atneštais 
laiškais šv. Tėvui ir Tremties 
lietuviui ir J. Daumanto grįži
mu pas kovojančią tautą. Iš 
dokumentuotos ir vaizdingos 
partizanų epochos neriamasi į 
istorijos gelmės skyriuje “He
rojų kraštas praeityje” ir po 
to per šimtmečių eigą grįžta
ma atgalios į XX amžių.

VI. Rmjs

šiuo metu nenaudojami akty
vioje LSB vienetų veikloje. 
Šiuo reikalu greit bus paskelb
ta spaudoje LSB archyvo sky
riaus instrukcija.

LSB Informacija

LIETUVIAI Halloween parade Kearny, N. J. Už pasi rodymą latmčjo pirmą premiją.

LIETUVOS laisves knygnešiais su ekspertais aptarė genocido albumo reikalus, iš k. j d. dail. Z. Kolba, 
Br. Kviklys, J. Skorubskas, L. Prapuolenis, prof. M. Mackevičius, dail. Ad. Varnas ir J. Bertašius.

CHICAGOS Balto apskrities skyrui valdybų atstovai pasitarimo metu Jaunimo Centre spalio 24. Nuotr. 
V. Račkausko.

B ALFO VAJUS CHICAGOJE
Lapkričio mėn. Chicagoje, 

kaip ir praeitais metais, pradė
tas Balfo piniginis vajus, ku
riam vadovauja specialus komi
tetas Inž. J. Arštikis, inž. L 
Daukus, J. Vepštas, P. Šilas ir 
reik, vedėjas dr. Z. Ašoklis. 
Kad vajus būtų sėkmingas, rei
kalinga tūkstantis rinkėjų, per
nai turėta 600 rinkėjų, surink
ta 21.671.54 dol. Visi geros va
lios lietuviai, kviečiami stoti į 
rinkėjų eiles. Jei turėsime 1000 
rinkėjų, tada ir aukų surinksi
me virš 25.000 dol. Yra pinigų, 
tiktai trūksta lietuviškų rankų 
tuos pinigus paimti.

BRIDGEPORT, CONN.
Spalio L.B. Bridgeporto apy

linkėje išrinkta nauja valdyba, 
kurią sudaro Juozas Rygelis— 
pirmininkas, A. Mitkus — vice
pirmininkas. F. Mockaitis — vi- 
cepirm.. J. Janiūnas — iždi
ninkas ir A. Ivaška — sekreto
rius.

Valdybos planai šiai kaden
cijai yra: Kalėdų eglutė vai
kams, nepriklausomybės minė
jimas. pavasariniai šokiai. Mo
tinos dienos minėjimas, birže
lio įvykių minėjimas ir rudens 
balius. A.M.

Vajui paruošiamieji darbai 
baigti rinkėjai jau pradeda dar
bą. Vajaus garbės komitetą su
daro prel. L Albavičius, gen. 
kons. dr. P. Daužvardis, Alto 
pirm. L. Šimutis, LB pirm. J. 
Jasaitis, globos komitetui pir
mininkauja finansininkas J. 
Grybauskas, informacijos pirm. 
VI. Vijeikis. Be to, Balfo apskr. 
valdyba ir skyrių valdybos, ku
rių Chicagoje veikia šiuo metu 
14 skyrių, aktyviai įsijungė į 
vajų. Vienu žodžiu, visi Balfo 
bičiuliai triūsia, nes šienapiūtė 
didelė, o darbininkų maža.

Balfui talkinti vajaus metu

Lietuviai laimėjo aukščiausią premiją 
KEARNY, NJ.

Šiemet per Halloween dienos 
paradą Kearny, N.J., aukščiau
sioji premija atiteko lietuviam 
už geriausiai paruoštą sceną, 
kuri simbolizavo Lietuvą ir jos 
tradicijas. Scenoje (estradoje) 
tautiniais drabužiais apsirengę 
jaunieji vyčiai, šeštadieninės 
mokyklos vaikai, viso 40. drau
ge su savo vadovais daina ir 
akordeonu supo įrengtą sceno- 

sutiko liet, klebonai ir 28 or
ganizacijos. Talkininkų esama 
nemažai, bet rinkėjų dar daug 
trūksta. Prašom registruotis va
jaus būstinėje, telefonas TO 3- 
3146. arba skyrių valdybose.

Balfo Chicagos apskr. valdy
ba yra dėkinga liet, spaudai, 
radio prog. vedėjams, organi
zacijoms ir visiems geros valioą 
lietuviams, kurie nuoširdžiai 
talkina Balfui atlikti lietuvišką
ją pareigą. Be to, čikagiškiai 
Balfo veikėjai yra dėkingi Dar
bininko redakcijai už efektin
gą Balfo Seimo atžimėjimą.

K. Brazas

je tautinį kryžių ir Lietuvo- 
Vytį sudarydami puikų vakar' 
metu apšviestą pasigėrėtina 
vaizdą. Dėl to lietuvių scena 
50 pėdų ilgio (pastatyta ant 
dviejų sunkvežimių) komisijos 
buvo pripažinta geriausia, ir 
jai todėl paskirta aukščiausioji 
premija.

Daug darbo scenai techniš
kai įrengti ir ją meniškai su- 
kompliktuoti įdėjo P. Yanchuk. 
o jam talkininkavo Ed. Adam- 
czyk. A. Ambrutis (Sr.). jaunie
ji vyčiai, šeštadieninės mokyk
los mokiniai ir jų vadovai. Vi
siem priklauso didelė padėka.

Finansiniai šį reikalą parė 
mė Sopulingosios Dievo moti 
nos bažnyčia. Lietuvių Katali
kų Bendruomenės Centras. Lie
tuvių Politikos klubas ir Schuy- 
ler Savings and Loan Associa- 
tion of Kearny, N.J. J. Mėl.

JAV LB Švietimo Taryba 
kiekvieną Kultūros Fondo iš
leistą vadovėlį bei kitų litua
nistiniam švietimui tinkamų 
leidinių po vieną egzempliorių 
siunčia lituanistinių mokyklų 
vedėjams susipažinti. Šių moks
lo metų pradžioje buvo išsiun
tinėtas pavasarį išleistas S. Jo- 
nynienės paruoštas Vfl-jam sky
riui vadovėlis “Tėvų šalis". Va 
dovėlį galima užsisakyti Kul 
tūros Fondo iždininko adresu: 
Jonas Bertašius. 5348 So. Tal- 
man Avė., Chicago 32, Illinois.

IŠ VISUR
— Darbininko administracija 

išsiuntinėjo kalendorius. Kartu 
pridėjo lapelį, kuriame prime
na. jog ateinantieji metai Dar
bininkui yra jubiliejiniai. Ta 
proga prašo visų padėti Darbi
ninkui atžymėti sukaktį, suras
ti naujų skaitytojų ir paremti 
lietuvišką spaudą.

— Aleksiui Ranitui, estų poe
tui, lapkričio 8 estų namuose 
New Yorke buvo surengtas pa
gerbimas ir atžymėta jo 50 m. 
sukaktis. Surengė estų mokslo 
ir meno draugija. A. Ranit šiuo 
metu dirba Yale universitete 
New Havene ir yra slavistikos 
bibliotekos kuratorium.

Art Collection albumas, ku
riame telpa trisdešimties lietu
vių dailininkų kūriniai, sutelk
ti pranciškonų vienuolynuose, 
tik ką išėjo iš spaudos. Gražiai 
išleistas, 126 psl. Pauliaus Jur
kaus redaguotas. Įvadas, para
šai ir biografijos anglų kalba. 
Puiki dovana draugams, nekal
bantiems lietuviškai. Kaina 6 
dol. Galima gauti adresu Darbi
ninkas, 910 VVilloughby Avė., 
Brooklyn 21, N.Y.

— Serafiškuojo Keliu, mąsty
mų knyga, jau išėjo iš spau
dos. Kan. M. Vaitkus veikalą 
išvertė iš vokiečių kalbos, išlei
do Tėvai Pranciškonai. Antra
sis tomas pasirodys kitais me
tais. Knyga tinka kunigam, vie
nuoliam ir visiem dvasiniu gy
venimu besidomintiem, tomas 
benimu besidomintiem, tomą 
prasideda adventu ir baigiasi 
6 sekmadieniu po Velykų, 
adresu: Darbininkas, 910 Wil- 
loughby avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

JAV LB Kultūros Fondo iš
leistą L. Dambriūno paruoštą 
brošiūrą "Lietuviškas auklėji
mas šeimoje”, JAV LB centro 
valdyba atitinkamą skaičių per
davė apylinkių valdyboms. Apy
linkių valdybos šią knygelę pra
šomos. paskleisti vaikus augi
nančiose lietuvių šeimose. KJ.

Ieškoma. Stasė Pilkauskienė- 
Stasiūnaitytė, duktė Ulijonos 
Stasiūnaitienės - Mockevičiūtės, 
gyvenanti Jurbarko apylinkėje, 
Lietuvoje, ieško: Adomo Vel- 
muso ir Onos Velmusienės- 
Mockevičiūtės. taip pat jų sū
naus Adomo Velmuso. gyvenu
sių 1923 metais Brooklyn, New 
York. Rašyti: John J. Butkus, 
34 Park Ter. Bridgeport, Con- 
neetieut 06604.

DETROITO ŽINIOS

Lietuvos vyčių 79 kuopa, vei
kianti prie Dievo Apvaizdos pa
rapijos. išrinko naują valdybą: 
pirm. Leonas Galinskas, vice
pirmininkai Juozas šalins ir 
Klemensas Patocki. prot. rašt. 
Ruth Grasha. fin. sekr. Stela 
Horta. ižd. Mary Kazlauskas, iž
do globėjai Chester ir Marga- 
ret Nashlon ir Geraldin Chaps. 
Kuopa rengia žaidimų vakarą 
lapkričio 15 3 v. popiet Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje. Vy
čiai taip pat rengia N. Metų 
sutikima lietuvių veteranų salė
je.

Detroito lietuviai veteranai 
metini ‘'paukščių vakarą” ir 
bingo žaidimus rengia lapkričio
19 savo namuose. Pelnas ski
riamas tų namų išlaikvmui.

Regina ir Stasys Pikūnai su
silaukė naujo sūnaus, kuriam 
duotas Arvydo-Alcksandro var
das. Be to. jie dar augina ke
turis vaikus — Vidą. Rimą. 
Kęstutį. Laimą

Antrasis Kaimas, satyrinis 
teatras, iš Chicagos atvyksta 
lapkričio 14. Vaidina lietuvių 
namuose.

Prez. A. Smetonos mirties
20 metų sukakties minėjimas
Detroite įvyks gruodžio 13 d. 
lietuvių namuose. -rjv-



New Yorke veikia Moterų 
Vienybės organizacija, kuri

Kalbėjo viena iš Moterų Vie
nybės kūrėjų B. Pociuvienė ir

buvo bergdžias, kad Moterų 
Vienybė gražiai gyvuoja ir po J 
30 metų. Vicepirm. Elena Aa- j 

venalis Liauba. Jis pasakė ir / driušienė prisiminė mirusias J 
nares. Buvusi ilgus metus val
dybos narė P. Šimonienė tarė 
pasveikinimo žodį. Dabartinė 
valdybos sekretorė pasidžiau
gė ir Šia švente.

Toliau pirmininkė pristatė į 
viešnias bei svečius ir visiem 
padėkojo už atsilankymą, (p)

rasiąs nares. Pranciškonų kop
lyčioje Brocklyne 11 vai. buvo 
mišios, kurias aukojo Tėv. Ju-

piliai gyta pamoksią.

Iškilmingi pietūs buvo 1 vai. 
V. Belecko svetainėje. Prisirin- 

. ko apie 50 asmenų. Ta proga 
nuoširdžiai buvo sutikti Vytau
to Belecko. Winter Garden sve
tainės savininko, tėvai — Jo
nas ir Veronika Beleckai, kurie 
ką tik atvyko iš Lietuvos.

Moterų Vienybės pirmininkė 
He’en Kulber pristatė energin
gą sekretorę Izabelę Misiūnie
nę vadovauti pietų programai. 
Maldą sukalbėjo Tėv. Petras 
Baniunas. Jis taip pat tarė pa
sveikinimo žodį, primindamas 
organizuojamą lietuvių centrą 
ir kviesdamas Moterų Vienybės

BALFAS

Ealfas per 20 metų bendrai 
šalpai aukų gavo 1,099,123 dol. 
Vasario 16 gimnazijai — 279, 
881 dol., nario mokesčio — 28, 
324 dol. iš JAV valdžios gauta 
966.175 dol. Kitų pajamų turė
ta 60,577 dol. Iš viso gauta— 
2,434,080 dol. Per tą laiką iš- MOTERŲ VIENYBĖS pietūs v. Balecko svetainėje lapkričio 7.

V. BELECKO tėvai, neseniai atvykę iš Lietuvos, dalyvavo Moterų Vienybės pietuose lapkričio 7.

MOTERŲ VIENYBES pietuose. Stalo gale Darbininko administratorius Tėv. Petras Bani tinas, O.F.M.. Nuo
traukos R. Kisieliaus.

šėrikais ir lenkais. Išėjęs atsar- 
gon, tarnavo Alytaus baro pa
sienio policijoj. Priklausė Va
rėnos L. š. S-gos būriui. Į JAV 
atvyko 1949 m. Priklausė Lie
tuvių Bendruomenės apylinkei 
ir L. karių Ramovės skyriui. 
Tai buvo ramaus būdo vyras.

Pažymėtina, kad ir jo tėvas 
priklausė pirmųjų Lietuvos lais
vės kovotojų būriams ir veikė 
savo apylinkėje kovoje su len
kais. Bet 1920 m. kovo 20 d. 
naktį didesniam lenkų būriui i- 
siveržus jų kaiman, drauge su 
keliais kitais kaimynais buvo 
suimtas ir tą pat naktį Neries 
šlaituose sušaudytas.

— Rugpiūčio 22 d. Rocheste- 
rio Lįetuviu B-nės apylinkės 
choras neteko aktyvaus nario 
Rcmo Skorobogato, kuris, be
sirengdamas į lietuvių dainų ir 
taitiiių šokių šventę N. Y. pa
saulinėje parodoje, staiga iš
tiktas širdies smūgio, mirė. Tai 
buvo veikius L. B-nės apylin
kės choro ilgametis dalyvis ir 
didelis lietuviškos spaudos ir 
knygos myiėtcjas bei rėmėjas.
Labiausiai pageidaujamos kny
gos. šiuo metu lietuvių spau
dos kioske labiausiai perka - 
mos krivgos yra: Dr. J. Gir
niaus “Žmogus be Dievo”. Tai 
giliai išmąstytas, labai lengvai 
sk'aitcmas filosofinis veikalas 
apie žmonijos artėjimą ir toli
mą nuo Dievo istorijos eigoje; 
plačiai paliestas ateizmo klau
simas ir jo istorija. Be to, pla
čiai išnagrinėtas šių dienų ko
munizmo ir ateizmo ryšys. Ki
tos knygos: V. Volerto roma
nas “Gyvenimas yra dailus” ir 
Nsrūnės-K. Bulsienės pirmasis 
poezijos rinkinys “Relikvijos”. 
Pažymėtina, kad Rochestery 
Narutės — Bulsienės Relikvijų 
jau parduota 122 knygos!

Iš lietuviškų ilgo grojimo 
plokštelių šiuo metu labiausiai 
perkamos yra: Toronto “Var
po” choro. J. Stuko išleistos 
“Suk. suk ratelį” ir “New Yor- 
ko vyrų okteto” įdainavimai.

ma svečių ir iš aplinkinių lietu- Į 
vių kolonijų. Lapkričio 14 d. ; 
vakare išpažintis, o lapkričio j 
15 d. iš ryto 8 vai. šv. mišios ir Į 
komunija. Vakare susirinkimas J 
meninis pasirodymas ir bendra J 
vakarienė. Į

— Petras Norkeliūnas, se- ' 
nosios kartos veiklus lietuvis | 
ir Juozas Jurkus, rezoliucijoms ' 
remti komisijos pirmininkas, ' 
JAV rinkimuose labai aktyviai j 
reiškėsi, atstovaudami Roches- ! 
terio lietuvius Įvairiuose tauti- i 
nių grupių ir partijų pasitari- ' 
muose.
Lietuvos kariuomenės šventė* ; 

lapkričio 22.
Metinė Lietuvos kariuome- ; 

nės paminėjimo šventė Roches- ; 
tery Įvyks lapkričio 22. Ekil- 
mingas susirinkimas bus 3 vai. ; 
popiet šv. Jurgio parapijos sa- ; 
Įėję. Pranešimą padarys adv. ; 
Julius Smetona, svečias iš Cle- 
velando. Meninę programą iš
pildys L.B. choras ir kt. '

Mišios lietuvių kalba
Šv. Jurgio liet. kat. parapi

jos bažnyčioje penktadienio 
vakarais vyksta lyg ir. pratybos1' 
mišių maldų lietuvių kalba. Kle
bonas kun. Pranas Valiukevi
čius pranešė, kad kaip tik bus ; 
tinkamai pasiruošta ir perpras
ta mišios lietuvių kalba, tai 
tuoj bus pradėtos aukoti ir se
kmadieniais 8 ir 11 vai. Lau
kiama ir maldaknygių, kuriose 
būtų ir mišios pagal naująją 

tvarką atspausdintos. sb.

Adolfo SUIIRAGER1O

Turime nuolat mūsų sandėlyje įvairaus dydžio 
bei įvairaus medžio. Baldas išardomas ir pri
statomas j bet kurią JAV-bi*) vietą.

336 East 86th St„ N. Y. C.
Tarp 2-o* ir 1-o* Avenue • TR 9-0400
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir šeštadieniais 9 iki 6 vai. vak.

1 Ilgo grojimo lietuviškos plokštelės
Š Varpas, Toronto chbro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st. 6 00 $5 00 
6 Sutemą garsai. V. Stankus. 10 muzikos šokių. ... *
| Dainos iš Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų.
s Lietuvos prisiminimai. L. Juodis, 14 liet, dainų akomp. gitara 
e Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai. 2 pi.. 24 1. šokių ir dainų 
g Lietuvių tautiniai šokiai. J. Stuko leid. 14 tautinių šokių ........
S Težydi vėliai Lietuva. Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų .... 
•) Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet, šokių
2 Dainos Lietuvai. S. čerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų . .
į Lietuvos kanklės. 14 liet, kūrinių, vad. O Mikulskinei. Ster. $5 
S Mylėsi Lietuvą iš tolo. II dainų šventės 15 rinktinių dainų .. . 
«! Worcesterio4<ėgėjų ratelio. 14 lietuviškų dainų ........................
| Kalėdų giesmės, Br. Budriūno Ansamblio 11 kalėd. giesmių 
y Tėvynei aukojam, Dainavos Ansamblio. 14 1. dainų. Ster. $6 
< Mes padainuosim. Čiurlionio Ansamblio 16 1. dainų. Ster. $7.50 
įį> Lietuviški maršai. Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrijot. maršų . 
| Ar žinai tą šalį, R. Mastienės. 13 liet, dainos solo ....................
| A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X ir XI albumai po $5.00 
| Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 1. dainų ir šokit) 
;} S. Barkaus radijo vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų 
S Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai 
2 Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo........... Ster. $6
| Milžino paunksmė. Montrealio 1. dramos teatro 3 pL albumas 
s Suk, suk ratelį. Vilniaus choro 14 liet, dainų .................... .......
| Pilėnai. Liet, opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) ........
5 Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaik. dainos 
p Lietuviškų damų, šokių, polkų, žukaUsko-VasilIausko juokai 
g Dainuojame su Lione. 16 liet, dainų, įdainuotų L. Juodytės 
| Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 dainų .... 
? Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų plokšt. 
s Linksmieji broliai, 12 Haudies kūrinėlių ___________________
ŠĮ Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis. 10 plokštelių .... po 
| C leve lando Vyrų oktetas, 12 muzikos šokių rink. Stereo $6.00 
| Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno ........
j) Dainuojame su Rūta, J. Stukas, Rūtos ans. 17 liet. d.
| Lione Jodis Contralto, Town Hali 14 kūrinių rečitalio pi. ___
£> 7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ................
| Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras ...............................
S Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.)...........
| Lithuanian 2-speed record. course .................................... .
f DARBININKO ADMINISTRACIJA
g 910 VVILLOUGHBY AVĖ, BROOKLYN, N. Y. 11221
g (Persiuntimo išlaidom,prašom pridėti 50ę) ,

*
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4.00 
500 ' 
8.00 , 
4.00 
4.00 , 
4.00 < 
4.00 
4.00 
4.00
4 00 
5.00 
5.00 
6 50 
7.00 
5.00

10.00 
4.50 
5.00 
5.00 
5.00 

15.00 
400 

11.00 
3.00 
4.00 
5.00 
4.00 
5.00
5 00 
5.00 
5.00 
6.00 
4.00 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00

<!>

w

(}'

f
<«■
<?)

3.00 Į, A

APIE KREPŠININKU IŠVYKA I AUSTRALIJA
Vilius Sedlickas, žymusis 

krepšininkas, spalio 25 lietu
vių radijo valandėlės metu pa
pasakojo savo įspūdžius iš iš
vykos su Amerikos lietuviais 
krepšininkais Australijon. O jo 
tėvas trumpai prisiminė lietu
vių sportinę veiklą Rocheste
ry dar prieš II-jį pasaulinį ka
rą. Esą. anais metais Roches- 
terio lietuvių krepšininkų gru
pė buvusi plačiai žinoma viro- 
je S. Amerikoje. Be to. Roches- 
terio lietuviai sportininkai sa
vo eilėse turėję žirnių imtinin- 
kų ir be k s: ninku. Tai liudija 
Sedlicku šeimos spintose išdės
tytos dovanos iš krepšininkų 
laimėtų rungtinių.

Tiek tėvas, tiek sūnus Vilius 
yra aktvvūs šv. Jurgio liet. kat. 
parepijos gyvenime. Vilius at
einantį pavasarį ruošiasi baig
ti teisių mokslus Albany, N.Y. 
universitete, o jo jauniausias

ROCHESTER, N. Y.

brolis Jack studijuoja techniką. 
Tai jau antrosios ir trečiosios 
kartos čia gimę lietuviai. Vilius 
savo išvyka Australijon di
džiuojasi. kad galėjo prisidėti 
prie lietuvių ir Lietuvos vardo 
iškėlimo Australijoj ir užmez
gė tampresnius ryšius tarp A- 
mer kos ir Australijos lietuvių, 
ypač tarp jaunimo.

— Lapkričio 8 d. Vilius Sėd- . 
liekas šv. Vardo vyrų draugijos 
susirinkime taip pat papasako
jo savo įspūdžius iš savo kelio
nės Austra'ron. pailiustruoda
mas paveikslais ir parsivežto
mis dovanomis. Ir čia V. Sed
lickas. JAV lietuvių krepšinin
kų išeiginėje uniformoje, pažy
mėjo, kad jis Amerikos lietu
vių krepšininkų kelionę Aust
ralijon labai vertina, nes labai

daug buvę prisidėta prie Lie
tuvos bylos pagarsinimo Aust
ralijos žemyne, kad buvęs pa
naujintas Amerikos ir Austra
lijos lietuvių ryšys ir pagaliau, 
kad Amerikos lietuviai sporti
ninkai yra aukšto lygio.

Retėja eilės
Spalio 6 Rochestery po sun

kies ligos mirė Lietuvos ka
riuomenės savanoris Jums 
Pinkeviėivs, gimęs 1902 metais 
Varėnos vals-č., Satovartos kai
me. Organizuojantis pirmiems 
Lietuvos kariui menės savano
rių dainiams, Juozas Pinkeri- 
č: js pirmas iš savo kaimo įsto
jo į jų eiles. Tai buvo 1919 m. 
kovo 21 (L Buvo priimtas į I-jį 
pulką, eiliniu. 1922 m. spalio 
16 d. iš to pat pulko paleistas 
k iv putėje yra įrašyta, kad jis 
1919-1929 metais dalyvavo ko
vose su bermontininkais, bol-

Ateitininkę 15 mėty šventė 
laokričio 15

Rochesterio ateitininkų kuo
pos 15 metų veiklos šventė į- 
vyks Lapkričio 15 dieną. Yra 
numatyta plati programa ir va
kare bendra vakarienė. Laukia-

BALTIMORĖS ŽINIOS
Parapijc; vakarienė, įvykusi 

lapkričio 8 šv. Alfonso mokyk
los salėje, praėjo labai gra
žiai. šokiams grojo J. Lekevi- 
čiaus orkestras.

Lietuvių svetainės bendrovė 
auksinio jubiliejaus minėjimą 
pradeda lapkričio 14 koncertu, 
kurio programa išpildys Rūtos 
ansamblis, diriguojamas Alg. 
Kačsnausko. Pradžia 7:30 v.v. 
Sekmadieni, lapkričio 15, 8:30 
v. šv. Alfonso bažnyčioje mi
šios už mirusius bendrovės 
darbuotojus. Iškilmingas ban
ketas lapkričio 21.

Par apijus scdaNetčs lapkri
čio 21 mokyklos salėje rengia 
Amerikos tautinių šokių vaka
rą (Bara Dance). Pradžia 9 v.

Jonas Obelinis

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:

Darbininkas, 910 WilUmghby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221
Prašau pratęsti prenumeratą 1965 metams.

Vardas ir pavardė .....................................................................

Adresas .............................. ........................... ...........................

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00.

Siunčiu už prenumeratą S.........—, aukų $.------------- Viso $------------

(Data) (Paraiaa)

Y . .. ---1 - - - ------- --- - - - - - ................................... - ----- ----------- ----------- r

iĮ ■ — -

I Siųskite į Lietuvą ir SSSR 
DOVANŲ SIUNTINIUS i

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei.
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me- Y* - 1

Į džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

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

Cor. DELANCEY. N. Y. C.
Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avcntte iki Delancey SL

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!
- • — - ..... .. ■

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.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St., New York. N.Y. 10002

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tai. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį 

‘ • Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau
patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.



M.Y.
HAVEN REALTY

JOSEPH ANDRUSIS Insurance

TeL VI 7-4477

PADĖKA

RAPS LIQUOR STOREMEI TING RESTAURANT

CHRISTMAS CARDS

JUOZUf 5TRIMAV1ČHJI

Petras ir Marija G V RE C K AI

\JAU22 METAI!

Lietuvos Atsimink

PAINTING & DECORATING

BICYCLESFOR XMAS

SCHALLER&WEBER
Romualdas Kisielius

6 DIDŽIULES KRAUTUVĖS 6

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

Ugious Groups. Tiro new Ballrooms 
for WedcBngs - Banųuets - Parties. 
Call FA 4-7733; 692 Kast 241st St. 
(cor. WUte Ftatas Rd.), Brome, NY

Chtaeaa Gante* Restaurairt Hilteide 
-Gunhill area serving hmcheon. dta- 
ners, supper. Authentic Cantonese 
cuistae, newiy decorated, ajr-condi- 
tioned. Special attention to rengi
aus groups, aocieties, duba, Įtarties. 
ICr. Chin your bost; near Post Road 
Theater, free parkingi outgotag or
deri aecepted by phone, call OL 5- 
0281. 3483 Boston Rd., Bronx, N. Y.

7. 2ge2 
10. 2g3 
13. Bdl 
B:2 16.

Norite geros meniškos fotografijos

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gta Amerikos kariuomenės foto mokyki#. 
Jums ui prieinamiausią kata# atliks visokius 
fotografinius darbus.

Žmona, dukros ir sūnus

ARTHUR W. OVERTON Funeral 
Home 172 Main St. (Merrick Road) 
Islip, L. L, K. Y. Fully Air condi- 
tioned, ampte parking space. For 
integrity, dependability and ethics 
call 514 JU 1-5085 Day ir Night. 
Serving the Mrea for over 40 years.

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

--- N E W -------  
FAMILY-BRICK HOME8

CHJNESE-AMERZCAN CUISINE 
at its very best 

Wtaės and laguors 
Facilities for small private Parties 

Members of Diners* Club 
For reservations eaH HA 3-5537

38-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11208
■ ■Tflfftoas* STagg 2-5938

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

PORTRETO - AEDCOS - VAIKŲ 
♦vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografijų ? Jums geromis sųlygoata 
padarys —

The finest tribute you can give them 
is a florai gift whether it be Thanks- 
giving, Christmas, ar New Year... 
Weddings, Proms, Funerals. Depend 
upon E. Frank - Florists, 152 Mon- 
tague St.. B’klyn. N.Y. We deliver. 
Flowers wired anywhere. Phone or- 
ders welcome — Call MA 4-3975.

Outstandtag Buy —
Christmas Greeting Cards 

Boxed Assortments SoHd Paries A 
Bulk Closeouts at very low prices 
Case lots only. No samples piease.

CA8NER A 8OMER 
£22 'BrosAany ir- CaU AL 4-7850.

Hųuors, also chSted arines A ehanr- 
pagnes. Order your holiday supphes 
searly. Holiday gift wrapped — We 
deliver. CaU 8įJ 5-2644. 2484 Mer
rick Rd.. Bellmore, LJ.

vyks lapkričio 27-29 d.d., Čikagoje. 
Pirmasis ratas pradedamas penkta
dienio vakare, paskutinis — sekma
dienį 2 v. p.p.. rašo mums pirmeny
bių vadovas V. Karpuška. Šachma
tininkai prašomi rengtis kelionei į 
Chicagą. Kviečiami visų klasių 
šachmatininkai. Atžymėti bus eks
pertai, A, B ir jaunių grupių laimė
tojai. Jauniams gimimo riba—1945

New Classes forming July 6 
KAY-LAURE’ 

For A Ėeauty C artėt

mirus, poniai Albinai Strimavičienei, dukrai Danutei ir 
sūnui Vygantui nuoširdžią užuojautą reiškiame ir drauge 
liūdime

Boston Sunday Globė, lapkričio 1 
d. talpina Gedimino Šveikausko par
tiją, laimėtą prieš Harvardo univ. 
šulą Pat Eberlein, didžiojo Bostono 
p-bėse. Baltieji: Šveikauskas, juo
dieji: Eberlein.

1. d4 2f6 2. c4 g6 3. 2c3 Rg7 4. 
e4 0-0 5. Re3 d6 6. f3 e5 “ ' ‘ 
c6 8. Vd2 2bd7 9. h4 2b6 
e:d 11. R:d4 Re6 12. b3 a5 
a4 14. R:b6 V:b8 15. 2:a4 
b:B d5 17. c:d5 c:d5 18. e5 2d7 19. 
f4 f6 20. Rb5 f:e5 21. f5 g:f5 22. 
R:d7 R:d7 23. a5 Vg6 24. Vg5 V:V 
25. h:V Rc6 26. 2h5 Rh8 27. Bei 
Ba8 28. Bc5 Kf7 29. Bh3 Rg7 30. 
2f6 R:f6 31. g:f6 K:f6 32. Ba3 Ba6 
33. Bb3 Ke6 34. Bb6 Kd6 35. Bcb5 
Ke7 36. Bc5 Kd6 37. Bc:R+ b:B 
38. B:a6 ir juodieji pasiduoda, ne
tekę bokšto.

Bostono tarpklubinės varžybos 
prasidėjo lapkričio 6 d. Lietuviai 
susitiko su Harvardo universitetu 
pas juos. Lapkričio 13 d. Lietuviai 
rungiasi su Boylston klubu, taipgi 
pas juos. Lapkričio 20 cL Lincoln - 
Sylvania atvyksta j So. Bostono 
Lietusių piliečių draugiją.

šachmatai per TV (k. 2) rodomi 
ki&tVieiią ^h4nafiehį”10 v.v. žino
mas meistras G. Koltanowski iš 
Kalifornijos aiškina ir demonstruo
ja šachmatų partijas, kurias gali 
sekti pradedantys ir įgudę šachma
tininkai.

YOUR 0LD FUE COAT 
Made into Latest Style 

Cape or Stale with new lining 
allfor325.

Fur Coats expertly restyled 
at the knvest prices 

Caū OR 5-7895

"Ūse our Lay Away Plan” 
Large seleetion of popular makes 
Schwinn, EngBsh Rudge, Roilfast, 
Colson Vetodpedes, Central Cbarge. 
Come make your seleetion early — 
"Place your order NOW.”

J 4 Y Pastry Shop for your holiday 
needs “The finest in Italian pastry” 
Cakes beautifully decorated for an- 
niversaries, birthdays, weddings — 
oven fresh, bread, rolls, cookies, 
"dietetic cookies”. Phone orders ac- 
cepted WE 3-0970. 2318 Arthur 
Avė., Bronx, N. Y.

Write for broriiure
KAY-LAURE*

SCHOOL OF BEAUTY CULTURE 
New Classes start every Monday 

8 Duffy Avenue
Hicksville, N. Y. • OVerbrook 1-5313

TO PlACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CšNLO 3-7291

wifck aikštėje, Ridgewoode. 
Mūsų prieškŪDku yra West 
New York SC New Jereey. 
Jie lentelėje stovi viena vieta 
už mūsiškius aukščiau, tįsėda
mi du pirmenybių taškus dau
giau. Mūsiškiai, laimėję šias 
rungtynes, pakiltų lentdėje 
-nena vieta aukščiau. Pernai 
prieš šį priešinmką abu kautu 
pralaimėta — namie net 1:7, ir 
New Jersey — 2:4. Rezervinės 
pradeda 12:45 vai., o pirmo
sios 2:30 vai. Mažučiai žaidžia 
šeštadienį 2 vaL, Brennan aikš
tėje prieš Bavarian SC. Jauniai 
pirmenybių sezoną pradės ne
trukus. Mūsiškiai į pirmenybes 
išstato dvi komandas.

THE WOWDERLAND SHOP
Largest seieetion of ReUgious Art- 
icles fte Xmas in tins aras. Chalice 
A abortam, Kbles, Missals, Statues,

103755 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE

Geriausia kianbena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
"Kielbassy”. 1927 Washington Avė, 
Bronx 57, N.Y> TRemant 8-8193

Nueitrcfiiai dėkojame kun. 
L. Jankui, dr. A. Snia&ai ir 
visiems, kurie parodė daug 
nuoširdumo ir medės pasku
tinėse dr. Vinco Tercijono 
žemiškos kelionės dienose. 
Taip pat dėkojame aplankiu
siems velionį paskutinę va

landą, užprašiusiems šv. Mi
šias, aukojusiems gėles, taru
siems paskutinį atsisveikini
mo žodį, padėjusioms šioje 
liūdnoje valandoje ir padė
jusioms į kapus.

RYGOS KAIUNIŲ SIUVĖJAI

150 WE8T 28th STREET 
NEW YORK, N. Y.

Room 48S

Start your Christmas Holiday 
Ali work donę at reaaonable rates 

Ali work guaranteed 
Special consideration to 

religious groups 
Call 345-3929

with garage 
Price 828,000; 3300 down payment 

Location: Metropolitan Avenue and 
54th Street, Ridgewood - Queens. 

Call HY 1-5256 
(3to7FM)

_________ misi-
Sekmadienį futbolas šypso laimė. Priteistą 11 m. SsJTįtoiPSJb*

Sį sekmadieoi Lietuvių Aite- banditų, Trampas netiksliu, bet ~ GngM sSto 
tų Klubo abi seniorų vienuoli- aštriu šūviu paverčia išlygina- 
kės žaidžia namte, Ly. Bush- muoju įvarčiu. Čia vėl be režka-

k) mūsų baudos aikštelėje pra- ytad Į Mto'btoįR MdAzų gtepie 
dfralsta Branėra L 11 m. bau- J- Tumu
<hnį išnaudojęs Stamfordas ve-
da 2:1. Rungtynių gale, po ei- rių dnkteM— 14*. Jtaa lvyba
lės mūsiškių progų, Trampas Rį1.I
prasiveržęs pro pargriuvusį var- S’JąjS Stora f iu
tmmką fkapšto kamuolį > var- g ta«ų gnpėj tadpė Nsrirmri 
tus. Stamfordas aikštėje žai
dė geriau, tuo tarpu mūsiškiam 
visai nešikli javo, nes pavieniai 
žaiebkai per ilgai užlaikydavo 
kamuolį. Atletas

wTOvWw^W UIUICU. 

2^ (IdB
Pirmą kartą mūsiškiai Con- 

necticutte išplėšė pirmenybių 
tašką. Tikrumoje LAK koman
doje būta daugiau tamsių, ne
gu šviesių vietų. Eilei žaidikų 
reikėtų surasti priemonių ner
vų apraminimui. Gynime labai 
trūksta patyrimo ir kietumo, 
be ko pirmenybių kovose ne
daug pasieksime. LAK žaidė se
kančios sudėties: Jankauskas; 
Varnius, Remėza I; Malinaus
kas, Remėza H, Kalina; Tram
pas, BHeris, Geamaro, Masso, 
Budreckas. Pirmame kėlmyje 
mūsiškiai neparodo veik jokio 
žaidimo. Kalina dirba daug, bet 
visai be galvos. Trampas kraš
te 'visai be nuotaikos. VienMi- 
telis kėlinio įvartis krito Remė
za D, nuėjus per toli pirmyn.

Dar kartą dėkojame vi
siems, prisidėjusioms prie 
musę a.a. brangaus vyro ir 
tėvelio laidotuvię.

Jack Tracy 
to McLean Avė, Yenkera, N. Y.

Tri: (944) 3-0532

322 Union Avenue, Bn 
Telefonas EV ' 

JUOZAS BRU2IN8KAS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

Corning for the Holidays or Vaca- 
tioning in N.Y.C. ? For Toms when 
in N.Y.C. Calį l,T 1-2828

CROSS ROADS SIGHTSEEING 
ČORP.

Escorted Lecture Toms Via Air 
Conditioned Bases, Special Conside
ration to Religious Groups A Socie- 
ties. Make your Reservation now! 
1572 Broadway NeW York City

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421
TeL Vlrginia 6-9519

SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
BaUįe gali tilpti 100 dalyvių

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj $749.00 už akrą
Tarp New Sumišė Hwy Ext. ir New York - Riverbead Btpressway. 
Arti įvairių darboviečių. Neparduodame vietos kur negaltai* statyti 
namų, kur nėra elektros ar gazo. Long Islande gshiry - s <Bdeiės — 
gudrūs investuotojai tai gerai žino. Prie* 5 metus čta akras žemės 
kainavo 399. dabar 35000. Sunku patikėti, bet taip yra. Investuokite 
savo pinigus į augantį Long Island — nearaMUtite Mos auksinės 
progos — pilkite tuojau pat! Įnešus matą iamk^mą mėnesyje mo
kama tik 310.00. Tuoj pat sudaroma nuosavybės dokumentai
Three Land Offices: 729 Jericho Turnpike, Raute 25, three udles past 
Smithtovm, and 2950 Jericho Turnpike, Raute 25, ene mile eart of 
the Smithtovm By-pass, and 376 Jericho Turnpike (Raute 25), Sel- 
den. Hurry’ out — Office open every day inchidtag Sundays. Over 
flfty years ta the land bustaesa

K. H. LEED8 — LAKE RONKONKOMA, L. I.

aad
TUXEDO BALUOOM 

210 K. Mtt »L anglb* Ava

STUKflS


