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WALTER • S. ROBERTSON 
gynė Amerikos poziciją nesvars
tyti kom. Kinijos priėmimo JT.

Amerika Jungtinėse Tautose vis tiktai ginasi
__    — —  -   - .-u ~ ••

Komunistę nauja agresija neatbaidė nuo j y neutraliųjų valstybių

PRIEŠ PASKU
TINĘ STOTĮ

Grasinimas vėl laimėjo?

rs- _ Chruščiovas kelionę' po Ame
riką jau baigė. Penktadienį ir 
šeštadienį jis bus paskutinėje 
stotyje — David Camp ir tar
sis su prezidentu Eisenhovve- 
riu.

Kelionės pradžia Chruščiovui 
buvo labai nesėkminga. Persi
laužimas jo naudai buvo po 
Los Angeles. Ten Chruščiovas 
grasino išvykimu, grasino nau
jo Sovietų ministerio pirminin
ko nepasirodymu Amerikoje 
niekad; grasino šaltojo karo 
tęsimu jau raketom.

Grasinimas Ameriką dar kar
tą paveikė. Dabar pakitęs ir 
spaudos tonas, kai kalba apie 
pasitarimus tarp prezidento Ei

Jungtinię Tautų naujoje se
sijoje iniciatyva ir veržlumas 
pasiliko Maskvos rankose; A- 
inerika pasilieka tik gynimosi 
pozicijoje. Tai parodė pirmi se
sijos darbai ir Amerikos vals- 
tybės sekretoriaus pareiškimas 
konferencijoje, kurią jam su
rengė spauda rugsėjo 22 Jung
tinėse Tautose.

Jungtinėse Tautose Indija pa
siūlė priimti kom. Kiniją, Po 
rūpestingo Amerikos atstovo 
Robertsono pasipriešinimo rug
sėjo 22 priėmimo svarstymas 
vėl atidėtas metam.

Tačiaubafcavimas parodėt; 
kad kom. Kinijos padidėjusi a- 
gresija (Tibetas, Indija, Laos) tant gali būti atsižvelgta ir į 
neatbaidė nuo jos neutraliųjų. 
Balsavimo daviniai buvo toki 
pat veik kaip pernai. Pernai 
buvo prieš 44, 28 už, 9 susi
laikė; šiemet prieš 44, 29 už, 
9 susilaikė. Susilaikė šiemet ir 
Kuba, kuri pernai parėmė A- 
meriką. Už Amerikos rezoliu
ciją šiemet balsavo Laos,. kuri 
pernai buvo susilaikius.

Jungtinės Tautos rugsėjo 22 
priėmė svarstyti Chruščiovo pa
siūlytą visuotinio nusiginklavi
mo klausimą.

simas. Nors apie jas valst. 
sekretor. Herteris pirmoje kal
boje Jungtinėse Tautose aštriai 
kalbėjo, bet tenkinosi žodžiais, 
ir jokia delegacija nepasiūlė jų 
klausimo svarstyti.

Valstybės sekretorius Herte
ris Amerikos politinę liniją iš
dėstė atsakydamas į spaudos 
klausimus rugsėjo 22.

Dėl Chruščiovo siūlymo nu
siginkluoti per 4 metus:

— Klausimas rimtas ir jį 
reikia studijuoti, nors Chruščio
vo kalba “neturi jokio naujo 
pasiūlymo”.. Joje „nėra paliestas 

: - esminis klausimas —kontrolė.
Nusiginklavimo klausimą svars-

kom. Kiniją kaip to nusigink
lavimo partnerį.

Dėl Berlyno:
— Jo sprendime nematyti 

kokios pažangos nuo Ženevos 
konferencijos, bet dabar ak
tyvios krizės nėra.

Dėl Alžiro:
— Amerika tikisi, kad šioje 

sesijoje nebus jokios akcijos, 
atsižvelgiant i de Gaulle pa
skelbtą projektą Alžirui pačiam 
apsispręsti. (Tas pareiškimas 
spaudos aiškinamas, kaip įsak-

senhowerio ir Chruščiovo pas
kutinėje stotyje.

Jungtinėse Tautose betgi ne
įrašytas į programa nei Laos, 
nei Tibeto, nei Vengrijos klau-

mus Amerikos pasisakymas 
prieš Alžiro klausimo kėlimą; 
pernai Amerika tik susilaikė,

— R. Drummond (NYHT) sa
ko, kad Chruščiovas nori Įpirš
ti visuotinį nusiginklavimą. Tas 
nusiginklavimas jam esąs rei
kalingas tam, kad galėtų (kapi
talus nuo ginklavimo atleisti ir 
įvykdyti septynerių metų pla
ną. Taip paaiškinęs Drummon-ną. Taip 
das ir daro išvadą 
“Jokia kitas dalykas negali bū 
ti Vakarų labiau sveikinamas 
kaip tatai” ... O tuo pačiu 
metu valst. sekr. Herteris bu
vo pasakęs, kad tame siūlyme 
nieko naujo nėra, nes Chruš
čiovas nekalba apie nusiginkla
vimo kontrolę.

W. Lippmann (NYHT), švęs
damas savo 70 metų sukaktį, 
pasako, kad esama abejonių 
Chruščiovo nuoširdumu. Tačiau 
ramina skaitytojus tuo, kad esą 
tarp sovietų totalizmo ir na
cių totalizmo esąs esminis skir
tumas. Girdi, Hitleris savo to-

KELIAS j CAMP DAVID, Marylando kalnuose, kur Ėisenhoweris ir 
Chruščiovas svarstys pasaulio likimą. Nuo jų sprendimo priklausys, j 
kur kelias eis iš Camp David — j appeasementą ar aštresnį šaltąjį karą.

Kongresas tiria paketėlių siuntimą
talizmą vykdė karų, o Chruš- Kongreso komisija priešame- nados išsiųsta taip pat už 20- 
čiovas karo atsisako (užmiršo rikinei veiklai tirti rugsėjo 22 30 mil. dol.
jau, kad Chruščiovas karu sa- paskelbė, kiek Sovietai ištrau-
vo totalizmą vykdė ne tik kia dolerių iš Amerikos gyven

tojų už siuntinėlius, kurie eina 
už geležinės uždangos. Per he
leris metus jie surinkę už mui
tą apie 15 mil. dol. O muito 
jie ima iki 250 procentų daik
tų realios vertės. Be to, siun
tėjai sumokėjo agentam už tar- 

Jei kelionės pradžioje spau- pininkavimą 8 mil. dol. Iš Ka- 
doje ir visuomenėje buvo nuo- .
taikos, kurios prezidento atspa- CHRUŠČIOVO AGENTU 
rūmą stiprino, tai šiuo metu 
tyla ar palankumas Chruščio
vo projektam duoda priešingas San Francišco po Chruščiovo 
nuotaikas. Gal tai tik taktikos atsilankymo rugsėjo 23 buvo

Vengrijoje!).
Demokratų partijos patarėjų 

taryba priėmė sprendimą pa
raginti prezidentą, kad jis 
Chruščiovo siūlymą dėl nusi
ginklavimo priimtų derybų pa
grindu

TERORAS?

toriai buvo kun. Ig. Urbonas, 
kun. Br. Dagilis.

Pirmą dieną kan. X Kon
čius turėjo paskaitą apie Ku
nigų Vienybės organizacijos rū
pesčius ir katalikų akciją. Pra
nešimus padarė c. valdybos 
pirpuhinkas kun. čepukaitiš, 
sekretorius prel. J. Balkūnas 
(už mirusį kun. dr. M. Ražai
tį), Lux Christi redaktorius kun. 
dr. T. Narbutas ir 8 provinci
jų pirmininkai bei organizaci
jų dvasios vadai: Vyčių kun. 
A. Kontautas, Kat. Moterų S- 
gos prel. P. Juras, Kat. Fede
racijos prel. J :Balkūnas, atei
tininkų — Tėv. V. Gidžiūno 
pranešimą paskaitė kun. Ig. Ur
bonas;

Kunigų Vienybės jubilėjinis 
seimas įvyko Chicagoje. Prasi
dėjo rugsėjo 23 pamaldom, ku
rias aukojo vysk. V. Brizgys. 
Atidarė Chicagos provincijos 
pirmininkas kun. P. Kataus- 
kas ir perdavė centro valdybos 
pirmininkui kun. čepukaičiui.

■ Pirmiausia buvo priimta ir 
pasiųsta telegrama per Chica
gos arkivyskupą apaštališka- . 
jam delegatui. Telegramoje lie
čiami Lietuvos bažnytiniai rėk-.. 
kalai

Sveikinimo kalbas pasakė 
konsulas P. Daužvąrdis, prel. 
L. Tulaba, raštu gauta dar 
sveikinimų.

Seimui pirmininkavo prel. 
Juras, prel. Ig. Albavičius 
kun. dr. J. Tadarauskas. Sekre- nigai.

16kai rezoliucija A^įro klausimu 
buvo priimta. Prancūzai labai 
pareiškimu patenkinti).

Dėl Vengrijos:
— Vengrijos klausimas turi 

laukti Leslie Munro raporto. 
Kai jis bus, tada bus svarsto
ma, kokios procedūros imtis. 
(Tokis buvo* atsakymas į kores
pondento įsakmų; klausimą, ko
dėl dabar neįrašytas Vengrijos 
klausimas į programą. Atsaky- j£aį unijų prezidentai norėjo gauti Chi uščiovo atsakyma. kodėl 
rnas vra formalus nas ioi h ii- J 1 J ~ Jmas yra formalus, nes jei bū
tų Amerika norėjus, Munro bū
tų suradęs laiko raportą paruoš
ti ir pateikti).

Tibefor" ^ '

— Tibeto klausimas svarsto
mas atskirų valstybių, bet jis 
neįrašytas į JT programą. Ar 
jis bus įrašytas — _aš negaliu 
pasakyti. j

CHRISTIAN HERTER
valst. sekrs reikia' rūpestingai 
studijuoti pasiūlymą, nors nieko 
naujo.

Prezidentas pasirašė įstaty- 
kuriuo pakeliami federali- 

už gazoliną ga
lonui 1 cn. Veikia nuo spalio 
1.

mą, kuriuo pa 
niai mokesčiai

Atsakymai toki, lyg Ameri
kos delegacija negali imtis ini
ciatyvos, ir jai belieka tik ste
bėti ar daugiausia — gintis.

P.
ir Suvažiavime dalyvavo 64 kū

CHRUŠČIOVAS TRANKĖ STAU IR KOUOJO UNIJŲ

jis nesutinka su nusiginklavimo inspekcija ir kontrole

San Francišco rugsėjo 20 pa
rodė Chruščiovui trejopą suti
kimą. Valstybės departamentui 
staiga paraginus rodyti Chruš
čiovui gerą veidą, minia nu
džiugino Chruščiovą pirmu sy
kiu Amerikoje dideliu palan
kumu. Tuo pačiu metu San 
Francišco darbo unijų konfe
rencija priėmė rezoliuciją, ku
rioje Chruščiovas iš naujo pa
smerkiamas labiau nei Stalinas. 
Ten pat viešbutyje uždarame 
priėmime dalis darbo unijos 
vadų, septyni viceprezidentai, 
mėgino nuoširdžiai aiškintis su 
Chruščiovu klausimus,-kurieyra 
toki populiarūs Amerikos visuo
menėje — nusiginklavimas, 
Vengrija, darbininkų teisės So
vietuose ir tt. nuo bendros pagalbos atsiliku- ar jo kalba nebuvusi tik pro-

Tas uždaras pasikalbėjimas siem, o pasisakydamas už pa- paganda, gaudami atsakymą iš 
buvo toks dramatiškas ir taip galbą skyrium, padarė išvadą: jo: ar tie 40 milijardų vietoj 
vaizdžiai apibūdino vieną ir _ Vienašalė duona neturi kva- ginklavimo negalėtų eiti atsili- 
antrą pusę, kad čia mėginame po. O jei ji turi socialistinį kusiom tautom paremti? 
sutraukti jų svarbesnius epizo- • ....
dus.

APIE NUSIGINKLAVIMĄ 
IR JO KONTROLĘ

James B. Carey, elektros, ra
dijo reikmenų ir mašinų uni
jos prezidentas, atsiliepdamas Į 
Chruščiovo kalbą Jungt. Tauto
se apie nusiginklavimą:

— Dabar 25 procentai Sovie
tų gamybos eina karo reika
lam; Amerikos 8 - 10 procen
tų eina tiem pat reikalam. Vi
so pasaulio valstybės karo rei-

Reuther po staiga prašneku
sių kelių balsų iš karto, kurių 
nebuvo galima užregistruoti: 
Darbininkai vakarų Vokietijoje 
laisvi.

Chruščiovas: Mes esame lais
vi taip pat.

Reuther: Ar jūs turite įgalio
jimus viso pasaulio darbininkų 
vardu?

Chruščiovas: Ar jūs turite į- 
galiojimus kišti nosį į rytų Vo
kietijos reikalus?

Carey įtampą atleidžia bend
rom frazėm, kad esanti didelė 
privilegija turėti tokias disku
sijas; kad jie visi sekę Chruš
čiovo kalbą Jungt. Tautose dėl 
nusiginklavimo ir kad jie norė

jas ir ilgai išsisukinėdamas tų paklausti toliau pirmininką, 
nuo bendros pagalbos atsiliku-

Leonai gaus savo Vaikus iš Lietuvos
Dės Moines prie Chruščiovo yra. Tik paskutiniu laiku susi- 

pasisekė prieiti Pauliui Leonui 
ir jo žmonai. Jie pasakė, kad 

; jų vaikai liko Lietuvoje, dabar 
jie 20 metų duktė, 17 metų sū- 

Komisija pažymėjo, kad So- nūs. Tėvai išvyko iš Lietuvos 
vietai neįsileidžia vadinamų 1944 ir atkeliavo į Ameriką tik 
“Care’ paketų, už kuriuos mui- 1953. Dabar gyvena Chicagoje. 
tas negali būti -imamas. Ilgai jie nežinojo, kur vaikai

Naujas atominis laivas
Patrick Henry — tuo vardu 

-New Jersey sveikatos valdyba naujas, atominis povandeninis 
* x._ ]a,vas nuleistas į vandenis rug

sėjo 22.’ Jis pritaikytas rake
tom paleisti. Tai antras tokis 

.laivas.
— Baltijos jūroje prie Suo

mijos pastebėta pora sovietinių

ĮSPĖJO SAUGOTIS UODU

Įspėjo gyventojus saugotis uo
dų, kurie išnešioja miego ligos 
virusus. Užregistruota jau 15 
susirgimų, šeši žmonės jau mi
rė, tarp jų keturi vaikai. Liga 
sukelia aukštą temperatūrą ir ____  _______ ____________
stiprius galvos skaudėjimus. Gy- povandeninių laivų su raketom, 
dymo būdas nepažįstamas. Me-^JĮĮL.------- --- -------- -- H _ . _ . — Vokietijoje kalbama,

reikalui — kad galima būtų rastas parke be sąmonės prie dicinos literatūra skelbia, kad Chruščiovas galįs siūlyti vaka-
derėtis ir derėtis, laimint lai- savo mašinos Ferenc Isack, 31 
ką? metų, vengrų laisvės kovotojas,

■" ■■■ ■ — ■' ■ ............... pabėgęs iš Vengrijos lėktuvu, ta.
Nauju telefone* su Europa Chruščiovo lankymosi metu jis 
Ameriką su Europos konti- buvo minioje griežtai kalbėjęs 

nehtu nuo rugsėjo 22 jungia prieš Chruščiovą, 
povandeninis telefonas, kuris Jo žmona pasakojo policijai, 
yra 4,400 mylių ilgio ir kašta- kad iš vakaro kažkas paskam- 
vo 40 mil. dol. Pinigų 54 proc. bino telefonu, ir Isack labai 
sumokėjo Amerikos telefono susinervinęs išvyko automobi- 
kompanija, po 18 proc. Pran- liu, nepasakęs Į kur. Policija 
cūzija ir Vokietija. Dienos me- rado jį be sąmonės, sudaužyta 
tu 3 minučių pasikalbėjimas galva, sulaužyti šonkauliai. At- 
atsieina 13.20 dol., naktį ar gaivintas jis atsisakė kalbėti, 
sekmadienį 9.90 - 13.20. kas jam nutiko.

apie pusė susirgusių šia liga m Vokietijai tam tikras terito 
(moksliškai: encephalitis) mirš* rijas iš rytų Vokietijos sienom 

“išlyginti”, jei tik Vokietija ne- 
- Jungt. Tautos* Austrija Pasiims, atominių ginklų.

— Egiptas išvystė aštriausią 
propagandą prieš Irako dikta
torių Kassim. kuris šią savaitę 
nužudė 13 karininkų, dalyvavu
sių kovo sukilime.

—Nixon*s lenkia jau ir Ste
vensoną. Prieš kelionę į Mask
vą opinijos 56 proc. pasisakė 
už Stevensoną. 44 proc. už Ni-

kaltino Italiją, kad italai per
sekioja tiroliečius ir laužo su
tartį su Austrija. Italijos mi- 
nisteris aiškinosi, kad tai jų 
vidaus reikalas ir JT jis neturi 
rūpėti.

— A. Stevensonas pasisakė 
prieš Amerikos opoziciją ko-
munistinei Kinijai Jungt. Tau- xoną. Po kelionės 54 už Nixo-
tose. ną. 46 už Stevensoną.

kalam išleidžia 100 milijardų. 
Iš jų 40 išleidžia Amerika ir 
40 Sovietų Sąjunga per metus. 
Jei būtų nusiginkluota, didelė 
dalis tų sumų galėtų eiti atsili- 
kusiem kraštam paremti.

Walther Reuther, automobi
lių unijų prezidentas: — Vie
nintelis karas, kuri Amerika 
nori kariauti, tai prieš skurdą, 
badą, tamsumą ir ligas. Dėl to 
aš norėčiau klausti pirmininką, 
ar Sovietų Sąjunga pasiruošus 
prisidėti prie šaltojo karo bai
gimo ir drauge su JT ir kitais 
sujungti jėgas, kad padėtų at
sekusiems kraštam išsivaduoti 
iš skurdo ir tamsos?

Chruščiovas, ramiai kalbėda-

kvapą, tai jis malonus. Chruščiovas: Aš, kaip buvęs
Reuther: Bet jei ji skiriama angliakasys, galiu apgailestauti, 

politiniais motyvais, tai kvapas kad jūs, atstovaudami darbo 
nėra malonus.

Chruščiovas: Jungtinės Vals
tybės išnaudoja kitų kraštų, at
silikusių kraštų, gėrybes, kad 
turėtų pelno. Anglija ir Pran
cūzija daro tą pat. Jos išnaudo
ja kraštus, kurie yra reikalingi 
pagalbos. Mes neišnaudojame 
jokio krašto, mes tik imamės 
prekybos.

Reuther: Jūs išnaudojate 
tų Vokietijos darbininkus.

Chruščiovas: Iš kur jūs 
kius dalykus išsapnavot?

Reuther: Jeigu jūs neišnau- 
dojate jų, tai kodėl jų 3 mili
jonai perėjo sieną į vakarų Vo
kietiją?

Chruščiovas: Jūs esate bevil- jūs neskaitėte mano kalbų.

ry

to-

jote visą šitą laiką? Esu tikras.

kaip darbo klasė. •

Reuther: Pagrindinis dalykas
yra nusiginklavimo visuotinė T-.- \

inspekcija ir kontrolė, o taip
pat atominių bombų bandymo
sustabdymas. Kodėl jūs negali-
te su tuo sutikti?

Chruščiovas: Kodėl jūs taip
gerai susipažinęs su Dulles ar
gumentais, o ne su Chruščiovo
pasiūlymais?

Reuther: Tai jūs nesutinkate - -■ ’

su visuotine inspekcija ir kont
role? '__ - .. _

Chruščiovas: Ar jūs miego-
siekė.

Leonai prašė Chruš’iovą, kad 
išleistų vaikus pas tėvus. Chruš
čiovas pažadėjo ir čia pat pa
sakė užsienių reik. min. Gro- tiškai susirgę kapitalizmo karšt- Carey Mes skaitėme jūsų
myko, kad tuo pasirūpintų. liga. kalbas ir kita, propagandų. Taip.

Bet mes neradome jose pagrin
dinių priemonių tiem siūlymam 
įvykdyti.

Tuo tarpu O. A. Knight, 
naftos, chemijos-, ir atomo uni
jų prezidentas, ima klausti apie 
apsisprendimo teises. Jį per
traukia Chruščiovas ir pareiš
kia. kad jis nemėgsta šokinėti 
nuo vieno dalyko prie kito. 
Reuther aiškinasi, kad jie taip 
pat nenori šokinėti. Bet jie no
ri gauti atsakymus į visus klau
simus ir skuba, nes nežino, kiek 
Chruščiovas turi laiko. Chruš
čiovas, pasižiūrėjęs į laikrodį: 
Jau 10:30. tai dar valandą.

Ir vėl bendram keliu žmo-

LEONAI l* Chicagos praM Chretetvvą Mtefou jų vafliai ii Lietuvos. bus.

mų kalbėjime iš karto pasi
girsta Chruščiovo šauksmas: 
Kaip jūs galite taip kalbėti ir 
dar atstovauti darbininkam? Ar 
jūs norit diskusijų, ar tai yra 
tik jomarkas?... Chruščiovas 
trenkė į stalą. Paskui pareiškė: 
Aš noriu pasakyti jums, ponai. • 
kad kol Amerika manifestuos 
savo didelį dėmesį kitiem kraš
tam. tol jokio susitarimo ne- 

tbd)



* Bent syki būtu trenkęs kumščiu į stalą!
*■ * * — f- ■*•'. . _ ■ . . . * t.

Švedija ejnč viešai sirgti Amerikos rųpe^čiu — jaunimo nusikaitimais, o parlamentui 
teks net pasisakyti, ar boksą nereikia uždrausti

EUROPOS jaunimas gatvėje

AR VAIKŲ KALTĖ, KADA JIE
Aliarmas pagausėjus paaug

lių nusikaltimam rado atgarsio 
ir lietuvių spaudoje. Laiškai 
Lietuviams Nr. 8 paskelbė Alb. 

^Uaugtnino -str.^‘Ar^yąįkų. kal
tė, kad jie nusikalsta?’, kuria
me nurodo, kad pasikeitė sąly
gos, kuriose auga vaikai, ir kad

SPAUDA

- "1. Ar vaikas buvo jau kū
dikystėje pratinamas prie tvar- 

ir drausmės? Jei. po kiek
vieno' ; riktelėjimo tuoj buvo 
puolama prie jo, keičiant jo pa
dėtį, žaidžiant su juo, ar siū-

NUSIKALSTA
vaiko atsiradimu šeimoje. Pir
masis, būdamas pripratęs, kad 
visų dėmesys būtų nukreiptas 
tik Į jį vieną, datyar aiškiai pa
šutinta esąs ‘antroje eilėje”, o 
kartais iš tikrųjų, deja, labai 
pamirštas, šiuo atveju iš pra
džių jis jaučia skriaudą, o vė-

6vo<h», metę, žvilgsnį į savo 
jaunimą, gali pasidžiaugti: į 
naujoką ėmimo komisiją stoja 
aukštesni, sunkesni, gražiau nu
augę jaunuoliai nei jų tėvai. 
Jie geriau išmaitinti, geriau ap
rengti, geriau atrodo. Tačiau 
komisijos netruko paaiškinti, 
kad jie mažiau ištvermingi, ma
liau sumanūs kaip ję tėvai.

kurie buvo augę sunkesnėse 
sąlygose, depresijoje tarp dvie2 
jų karu. v ’

Priežastis — ištižimas nuo 
patogaus, lengvo gyvenimo. Tė
vai turėjo dviratį, vaikai auto
mobilį ar bent motociklą. Tė
vai treniravosi sporto aikštėse, 
dirbtuvėse, vaikai sėdi kine ar 
sporto žiūri televizijos ekrane, 
šiandien jaunimas, rašo švedų 
spauda, daugiau geria ir dau
giau rūko. Daugiau kolorijų su
valgo, bet mažiau dirba. Mecha
nizuotas darbas ir kaime pa
keitė kastuvą ir dalgį.

Tai pūkinės pažangos ir ge- 
rovės padaras.

darbo nei Hamburge?,.. Toki 
klausimai jaudina švedų spau
dą. Ir joje vaizduojamas jau
nimas, kuris stoviniuoja gatvių 
sankryžose, rėkiančiai raudo
nais ar juodais marškiniais, ap
temptom kelnėm, nusmailintais 
batais, nekirptais plaukais, su
mestais į anties uodegėlę a la 
Presley ar visai nukirptais a 
la James Dean. Cigaretė danty
se ir ironiškas žvilgsnis akyse. 
Tai sako, esą vyriška, nors tuo 
jie nori tik pridengti savo tuš
tumą, bailumą, ištižimą, lėkštu
mą.

švedai jaunimo klausimą 
svarsto pasitelkdami gydyto
jus, psichologus, sociologus, 
auklėtojus. Pasirodė v spaudoje 
ir pačių paauglių atsiliepimų. 
Jų atsiliepimai nustebina atsa
kymo tiesumu, kuris aukštyn 
kojom apverčia visus mokslin
gus svarstymus. Vienas rašė:

"Esu jau dešimt sykių baus
tas. Betišbalos netškopju. Bet 
ar mes jaunieji esam vieninte
liai kaltininkai? Kaip mus au

gino? Jei mano tėvas tik vie
ną syk{ Kūtę trenkęs kumščia 
į stalą, tik vieną , sykį būtų j- 
sakmiai uždraudęs, tai šiandien 
aš nebūčiau kreivose vėžėse'.

Ir spaudoje labai nukrypo 
kaltinimas tėvam, kad jie bu
vę per minkšti vaikam, per at
laidūs? per laisvai leido augti, 
kaip jiem patinka. Spaudoje pa
sirodė eilė pamokymų tėvam. 
Priešingai moderniosios peda
gogikos pamokymam, nuo lais
vo auklėjimo krypstant prie 
bausmės. “Sena gera drausmė 
nieko nepakenks. Laiku suduo
tas antausis nesudafys jokių 
kompleksų, ir kailio išlepimas 
gali daugiau padėti negu kant
rus laukimas”. Taigi, anot to 
vaikino, tėvas turi trenkti lai
ku kumščia į stalą.

į spaudos diskusijas įėjo ir 
naujausias Švedijos herojus 
bokso meisteris Ingemar Jo
hanson, laimėjęs-New Yorke.

Daugelis jį dievina. Bet yra

ir susirūpinusių tokiais kaip 
Johanson. Halsingborg teisėjas 
viešame laiške teiravos, ar Jo
hanson neturi būti patrauktas 
atsakomybėn už savo priešinin
ko neleistiną kankinimą; Beveik 
jau be sąmonės žmogų jis taip 
ilgai daužė, iki tas visai sugriu- 
vo Tai nesąs jokis sportas, o 
brutalumas, vykdomas prieš 
publiką už pinigus. Kaip gali
ma kalbėti jaunimui apie gar
bingumą ir riteriškumą — rašė 
teisėjas, — jeigu tokį brutalu
mą bokso ringe leidžiame. Ir 
prasidėjo sąjūdis prieš boksą.

Kai diskusijos eina spaudo
je, radijo transliacijose už 
boksą ir prieš boksą, klausi
mas turėsiąs atsidurti parla
mente. Tuo tarpu Johanson 
treniruojasi naujom rungty
nėm, nes jos žada pajamų vie
ną milijoną dolerių, o spauda 
kankinasi taip kaip ir Ameri
koje.

Amerika ir Švedija yra du 
lš&ausiai~mąterialijiėje gėrovė*^* 
je pažengę kraštai.

reikia dėl to pervertinti ir tra
dicines pažiūras į naminį auk
lėjimą.

Aplinkybės — sako auto
rius — atnešė tokį gyvenimą: 
“Žlugo autarkiniai režimai, to
dėl ir kiekvienas individas, ne
išskiriant nė vaikų, deklaruoja 
savo pilietines teises. Mokyklos 

. su savo liberalistinėm pažiūrom 
taiko ne tik metodus,... bet ir 
programas prie vaikų, leisda
mos jiems pasirinkti net daly
kus. Vaikai yra Įstatymų glo
bojami. todėl niekam nevalia 
jų, kad ir blogai elgtųsi, užka
binti ar net šiurkščiau perspė

lant jam valgio ir pan., tuo bū
du buvo jam daroma triguba 
žala”.

"2. Ar nepamėgdžiojom vai
ko kalbos ir judesių, norėdami 
jam pataikauti? Tėvai negerai 
daro ir veikia neigiamai, kai 
prisitaikydami prie jo ima kal
bėti tokia pat techniškai defek- 
tinga kalba, kaip kad vaikas 
šiame amžiuje daro’.

"3. Ar ugdėme vaike ir vidi
nę drausmę šalia išorinės?..." 

"4. Ar auklėjime nebuvo be

liau pradeda daryti visokias iš
daigas, kad tuo būdu atkreiptų 
teigiamą arba' ir neigiamą tė
vų dėmesį į save .Jei ir to ne
užtenka, jis pasidaro tiesiog ne
klaužada. Jam dabar nesvarbu, 
ar jį girs ar peiks: kad tik apie 
jį kalbėtų..'. Bausmės tokio 
vaiko nebebaido”.

'8. Ar tėvai tarpusavy laikė
si bendros taktikos vaikų auklė
jimo atžvilgiu? Ar nebuvo vai
kų akivaizdoje prieštaravimų 
dėl duotų įsakymų bei vaiko

’ Jei taip,

(nukelta į 3 pusi.) policija turi dvigubai daugiau

Kaip gyvena kardinolas Mindszenty?

to-
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išmoko angliškai. Jo diena pra
sideda 7 valandą ir baigiasi 11. 
Sekmadieniais jis laiko mišias 
atstovybės tarnautojam katali
kam.
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laužnnus, nužudymus, išprievar-

atodairos vartojamas vien tik elgsenos vertinimo? 
subjektyvinis autoritetas? ... 
Jei mes pertempsime stygą 
subjektyvinio autoriteto link
me, taikydami fiziškai stipres- 

pažiūros teisingos ar ne, bet niojo silpnesniajam prievartą, o 
kadangi jų pakeitimas nuo mū- nedaugiau išmanančiojo ma- 
sų mažai bepriklauso, tai jis žiau išmanančiajam patarimą, 
sutelkia dėmesį į šeimą, kuri 
turi veikti auklėjamai ir tokio
se naujose sąlygose. Jis klau- 

’sia, ar tėvai viską padaro, ką 
jie gali, tokiose naujose sąlygo
se. Tėviškųjų pareigų sąžinės 
sąskaitą jis padeda atlikti 
kiais klausimais:

išugdysime negatyvinį santykį 
tarp savęs ir vaikų: vaikas ims 
daryti visa priešingai, ką jam 
Įsakysi, arba priešinsis pasy
viai, vengdamas bet kokios pa
reigos, ir vengs jos tik dėl to, 
kad ji tėvo yra uždedama. Ma
ža to. vėliau jis ims keršyti, 
pradedant nuo tėvų, bet kokiam 
socialiniam autoritetui”.

"5. Ar pagarbos ir meilės 
jausmas nebuvo pakeistas bai
mės jausmu?... Tai yra vienas 
iš subtiliausių socialinio ir mo
ralinio auklėjimo faktorių”.

"6. Ar tėvai neglamonėjo 
vaikę, ypač priešingos lyties, 
ne dėl reikalo sustiprinti ję 
pozityvinę laikyseną, bet dėl 
-savo asmeninio malonumo?... 
Kai esti per tamprus emocinis 
ryšys tarp priešingos lyties 
vaikų ir tėvų, vaikuose per 
anksti išsivysto atitinkamos e- 
mocijos. ir jie pasidaro per 
daug priklausomi nuo tėvų ... 
Taip auklėti vaikai dažnai veda 
tdkį asmenį, kuris yra panašus 
į tėvą arba į motiną, nes ki
taip jie iš viso negali prie nie
ko prisirišti”.

"7. Ar tėvai pastebėjo lai- 
bhutan karalius žada gin- ku jr mokėjo išspręsti tarpbro- 

r nwpyk««o.ra Indijos protektorate, kėsinasi rf r
dabar raud. Kinija. Sis klausimas iškyla su antrojo

Kitas tos gerovės padaras 
yra pagausėję jaunimo nusikla- 
timai.

Vidaus reikalų ministeris 
juos tiesiog pavadino “gerovės 
nusikaltimais”.

Jauni švedai gyvena gerai. 
Turi automobilį ar motociklą. 
Turi pinigui Turi geras atosto
gas. Gyvena aukštos gerovės 
krašte. Kodėl jie vagia? Kodėl 
šioje gerovės šalyje yra daugiau 
jaunimo nusikaltimų nei kai
myninėj Norvegijoje, ar Dani
joje, Vokietijoje ar šveicarijo- 

tai, aišku, vaikas visuomet iš- jo? Kodėl kiekvieną dieną šve- 
naudos situaciją savo naudai: dų spaudoje kalbama apie įsi- 
dėl tėvo įsakymu os apeis T . .T -
jama pas mam^tę^ir priešin- tavimus, girtų orgijas? Kodėl

KOVOJE PRIEŠ TIKĖJIMU
IŠ LIETUVOS

Budapešte lankėsi šveicarų 
laikraštininkas ' ir norėjo tarp 
kitko patirti apie kardinolo 
Mindszenty likimą. Jis pastebė
jo, kad vengrai bijo apie ji 
užsiminti. Tik iš dviejų girdė
jęs atsiliepimus. Vienas paslap
tingai aiškino, kad kardinolas 
jau vėl raudonųjų rankose. 0 
kitas tikino, kad jis jau seniai 
miręs.

Kai tuos gandus laikraštinin
kas pasakęs Amerikos atstovy
bėje, jos reikalų vedėjas Garret 
G. Akerson prisivedė laikrašti
ninką prie lango ir parodė i 
gatvę. Kitoje pusėje stovėjo so
vietinis automobilis. “Tai slap
tosios policijos automobilis. Ten 
jis stovi dieną ir naktį. Prie 
kampo jie turi dar kitus du au
tomobilius. Taigi niekas is at
stovybės neįeina ir neišeina, ko 
jie nepastebėtų'’. Jiem rūpi ir 
kardinolo gyvenimas.

Kardinolas — aiškino atsto
vybės reikalų vedėjas — kiek
vieną vakarą pusvalandį pasi
vaikščioja kieme. Ir apie tai 
slaptoji policija gerai informuo
ta, nes mūsų namas užima tik 
tris kiemo puses...

Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos,

BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenoę. TeL IN 7-6465 ir IN 7-TO
NEWARK, N. 9. — 312-314 Markei St. Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681. BOwiiag Greea M892
• Per mūsų firma siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmokami 
vietoje - mūsų įstaigose, gavėjas nieko nemoka, e Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti 
įvairiausių prekių • Siuntinių pristatymas garantuojamas 100r£.
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MŪSŲ S K Y R I A I

78 Secomf Avenuc, 
NEW YORK 3, N. Y. 

ORegon 4-1540
si North 7th Street 

PHILAOELFHIA 23, PA. 
WAInut *3-1747

Norėdami daugiau Informacijų reikalaukit* mūsų firmos katalogų

KARDINOLAS MINDSZENTY

IŠPAŽINTYS
Lietuvoje sustiprinta kova 

prieš tikėjimą. Šiuo tarpu la
biausiai nukreipta kova prieš 
dvasininkus. Pažymėtina, kad 
ne tik prieš katalikų, bet ir 
prieš stačiatikių dvasininkus. 
Kad juos suniekintų, stengiasi 
ištraukti pačių dvasininkų išpa
žintis, atsisakymus nuo tikėjL 
mo ar nuo kunigystės. Paskuti
niu laiku paskelbė Anykščių 
pravoslavų šventiko Aleksand
ro Vlasovo atsisakymą nuo 
šventiko pareigų.

Vlasovas jau 86 metų, deda
si esąs idealistas, bet priėjęs pertraukom esam užimtos iki 1 
savo galvojimu išvadą, kad ne
są Dievo. Kokiu būdu priėjo? 
Ogi stebėdamas savo viršinin
kų Vilniuje, Rygoje ir savo 
draugų Šiauliuose ir kt. gyve
nimą. Esą jie norį tik pinigo ir 
pinigo, o gyvena nedorai.

Visi tie argumentai seniai 
jau nuvartoti bolševikų pro
pagandoje, bet juos kartoja iš 
naujo, anot Chruščiovo: reikia 
kalti ir kalti ...

Atima raguočius
Nuo 1959 spalio 1 

veikti potvarkis, kad 
niekas negali turėti 
raguočio gyvulio, ar 
skirtas pienui ar mėsai ar dar
bui. Tačiau jų savininkam ne
leidžia raguočių pjauti. Jie tu
ri būti perduoti kolchozam ar 
sovchozam. Jiem bus sumokė-

ta valdžios kainom. Tas pats 
potvarkis gali būti taikomas ir 
kitiem miestam, miesteliam ar 
darbininkų kolonijom.
Kodėl melžėjom netaikoma 7 

valandų darbo diena?
Sovietai pasiskelbė, kad tai

kys,. jau Įmonėse 7 valandų 
darbo dieną, o “Salamiesčio’ 
kolchozo melžėja Agejeva skun
džiasi Sovetskaja Litva apie 
savo gyvenimą taip:

“Rytą keliam 3 vai. ir su J

pradeda 
Vilniuje 
privačiai 
jis būtų

Už geležines sienos
Mėsos ar degtinės?

Lenkijoje auga eilės prie mė
sos krautuvių nuo pavasario. 
Kiaulėm penėti labiausiai trūks
ta bulvių. Jas suvartoja degti
nei. Degtinės, vienai tonai rei
kia 11 tonų bulvių. Per metus 
degtinės pagamino 36,000 tonų 
eksportui. Vyriausybei dabar 
klausimas: ar sustabdyti degti
nės gamybą ir didinti mėsos 
gamybą ar atvirkščiai.
Verčiau į jūrą, nei j Sovietus

Argentinoje Margarita C. Li- 
sowsky, 15 metų, rugsėjo 18 
iššoko iš laivo į jūrą, kuriuo 
rengėsi plaukti į Sovietus jos 
tėvai ir vyresnioji sesuo. Poli
cija mergaitę išgriebė, Ji karto
jo, kad nenori vykti į Rusiją 
net laikinai. Policija išaiškino, 
kad ji yra gimusi Argentinoje 
ir neprivalo vykti su tėvais.

Kažkokios paslaptys 
dėl to Sovietų šūvio į mėnulį. 
Esą Amerikos tik vienas stebė
jimo punktas pagavo sovietų 
šūvio į mėnulį ženklus. Bet lig 
šiol neaišku, kaip nutiko, kad 
ta žinia apsaugos departamen
tui buvo pranešta tik po 5 va-

proc. Trečias — ūkio ministe- landų. Radaro didžioji sistema 
ris Erhardas — 11 proc. Turkijoje šūvio neužregistravo.

Kardinolas gyvena atstovybės 
treciame aukšte, turi porą kam
barių. Dabar jam 66 metai. Jis 
laikosi tvirtai- dietos, yra svei
kas ir sveria 72 kg. Valgo daug 
vaisių, nevartoja jokio alkoho
lio. kartais surūko cigaretę. O 
valgį jam atneša visada tik a- 
merikietis. Vengrai, kurie tar
nauja atstovybėje, negali turė
ti jokio kontakto su kardino
lu. Kardinolas uoliai klauso ra
dijo, tik retkarčiais televizijos, 

į gauna laikraščius ir knygas ir
< - -

Populiariausias Vokietijoje
Vokietijos viešojoj opinijoje 

populiariausias žmogus yra 
kancleris Adenaueris — 27 
proc., arba 2 proc. daugiau 
nei liepos mėn. Antras yra bu
vęs prezidentas Heussas — 21

10 vai. vakaro. O juk namie 
yra šeima, jai taip pat reikia 
skirti dėmesio”. Ta šeima yra 
6 vaikai ir vyras invalidas.

Televizija
Kaune esą įregistruota per 

1000 televizijos aparatų. Treč
dalis jų gali matyti tiesiai iš 
Vilniaus pagrindinės stoties. 
Kiti gali matyti tik iš Kauno 
retransliatoriaus. Tačiau pasta
rasis veikia blogai, ir televizi
jos aparato ekranas dažnai esti 
visai tamsus. Televizijos taisy
mo kontoros Kaune nėra.

Klaipėdoje televizijos retrans
liatorių pradėjo statyti prieš 2 
metus. Bet ligi šiol taip ir li
ko nebaigtas.

Laikraščiai
Vilniuje esą 1000 gyventojų 

tenka 960 egzempliorių laikraš
čių ir žurnalų, Biržuose 683, 
Panevėžyje 625, Klaipėdoje -
535. Klaipėdoje šiemet pienu- parašytą net 180 puslapių kny- 
meratorių skaičius nukrito 3 gą apie 1926 metų ^gruodžio 17 
tūkst.

BETA MATUTYTĖ

Parašiutininkė
Lietuvoje parašiuto čempionė 

yra Beta Matutytė, pradėjusi 
tą sportą prieš ketveris metus, 
tada buvusi Vilniaus studentė.

Radijo aparatai
Maskva skelbiasi, kad Lietu

voje galima gauti Maskvos ga
mybos radijo aparatus. Siūlo 
trejopus aparatus — 6-7 
lempų nuo 336 rublių iki 938.

Dviračiai
Kėdainiuose sunku gauti da

lių dviračiam ir motociklam. 
Krautuvėse jų beveik niekad 
nėra. Iš spekuliantų galima gau
ti, bet triguba kaina.

Knyga apie perversmą
Uždanga nuplėšta — tokiu 

vardu 1959 išleido Ė. Jacovskio

VVILLIAM J. DRAKE
Licensed Real Estate Brokeris

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS — TAIP PAT APDRAUDĘ į 
REIKALAIS KREIPKIS |

perversmą.

AMERICAN HOME REMTY |
84-14 JAMAICA AVĖ., 
Woodhaven 21, N. Y.
Tel. HIckory 1-5220 

(Forest Parkway Stotis)
i:

1. JEIGU JOS NORITE PARDUOTI NAMUS
MUS. Mes turime daugybę klientų su pinigais, kurie nori pirkti 
tuojau ir be jokių apsunkinimų jums.

2. JEIGU NORITE IšNUOMUOTI-JCSŲ NUOSAVYBĘ mes 
tuojau patarnaujame be atlyginimo.

3. JEIGU NORITE PIRKTI — SKAMBINKITE MUMS. Mes tu
rime didelj pasirinkimą vienos, dviejų ar trijų Seimų 
gražiausiose Queens apylinkėse.

UŽEIKITE PAS

namų

Telefonas HIckory 1-5220
LIETUVIAMS SPECIALUS PATARNAVIMAS 
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DARBININKAS

Krikščionis žmogus komunizmo akivaizdoje
By FRANCI&CAN F ATKERS -

Publlshad Mmi.wwkiy exeapt bolidai

ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ 2INIA8
Ši tema svarstyta studijų savaitėje Vokietijoje

PRENUMERATOS KAINA 
Amrtoj* MStSM 
Brooklyn,'* N. Y. 
Pusei mol 
Užsienyje

Hatf ymr __ _L
Forojga—. 
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Darbitftnko praėjusiame nu
meryje buvo rašyta apie studi
jų savaitę, kurią suorganizavo

“eilės, teisingos valstybinės MEČYS MUSTEIKIS 
santvarkos, jos moralumo, visų . Laiškas H Vokietijos 
luomų ir profesijų nuoširdaus -------- -
bendradarbiavimo, darbinin- 2. komunizmas suteikia religi- 
kam ir jų šeimom užtikrinimo joms laisvę Jei Kandžiams dva- 
darbe ir tinkamų pragyvenimo siškija ar tikintieji, tai ne už 
sąlygų ir k. Toliau dr. St Bač- tikėjimą, o už ką kitą (kokią 
kis nušvietė, kaip krikščioniš- nors priežastį komunistai visad

Kunigą Vienybės sukaktis
Kunigų Vienybė šiemet mi- nigų vieningumo ir pavyzdžio, 

pi penkių dešimtų metų sukak
tį. Sukakties ženkle šiom die
nom Chicagoje praėjo sukaktu
vinis seimas. Ta proga taip pat 
išėjo jubiliejinis numeris Lux 
Christi, leidžiamo Lietuvių Ku
nigų Vienybės. Jame yra gausu" 
žinių iš Kunigų Vienybės veik
los, labai šakotos, apėmusios 
kone visas Amerikos lietuvių 
gyvenimo sritis: religinę bei 
tautinę, kultūrinę ir socialinę, 
labdaros ir savišalpos. Kai ku
riais atvejais būta tik paskati- 
pimo,kitaisątvejais uoliai iy 
aktyviai dirl&a~pa<8ų: kunigų. 
Suminėta visa eilė vardų, kurie 
negalės būti apeiti lietuvių tau
tos religinio ir kultūrinio dar
bo istorijoje.

“Tiesa, — pastebi vysk. V. 
Brizgys savo sveikinime, —ne 
viskas, kas yra gero Amerikos 
lietuvių tarpe, yra įvykę tik per 
Kunigų Vienybę, tačiau ir tai 
tiesa, kad labai daug gero ne
būtų įvykę, jeigu nebūtų buvę 
kunigų Vienybės”. Tam įsitikin
ti pakanka paskaityti sukaktu
vinį Lux Christi. Jo auksinis 
viršelis atitinka ne tiktai jubi
liejų, bet ir patį Kunigų Vieny
bės vardą.

Fronto bičiuliai ir Vokietijos 
ateitininkai sendraugiai rugpjū
čio 23 - 30. Savaitės pagrindinė 
tema buvo KrRdĖBonis žmogus 
komunizmo akivaizdoje, ši te
ma buvo svarstyta keliais at
žvilgiais.

BAŽNYČIA IR KULTŪRA 
_ šiuo klausimu kalbėjo dr. 
kun. P. Brazys, marijonų vice- 
generolas,' atvykęs iš Romos. 
Jisai pirmiausiai nurodė įvai
rius priekaištus Katalikų Baž
nyčiai, esą ji nesirūpinanti kul
tūra nei jos pažanga, kadangi 
krikščionio tėvynė nesanti šia
me pasaulyje. Prelegentas at
metė nepagiąstus priekaištus, 
paliesdamas ir komunizmą, ku
ris neigia net dvasią. Bet tuo 
būdu jis pats sau prieštarau
ja, nes kultūra kuriama žmo
giškos dvasios. Gyvuliai kultū
ros neturi. Kultūra yra žmo
giškos dvasios atsiskleidimas 
gamtoje, o Bažnyčia yra gyvojo 
Dievo atsiskleidimas kultūroje. 
Tarp jų yra santarmė, o ne 
prieštaravimas. Bažnyčią kul< 
turą skatina ir ją atbaigia re
liginiu aktu.
SOCIALINIS KRIKŠČIONYBĖS 

PAJĖGUMAS
Antrąja tema kalbėjo dr. St. 

Bačkis, Lietuvos atstovas Pran
cūzijoje, atvykęs iš Paryžiaus. 
Jisai nurodė, kad krikščionybė 
kelia žmogaus asmenį, pabrė
žia jo kilnumą, laisvę ir teises; 
gina ir globoja šeimas; darbui 
teikia gilesnę prasmę, nes jun
gia su tikėjimu. Krikščionybė 
reikalauja socialinio teisingumo

Klaida yra manyti, kad už 
žmogų aukštesnės būtybės nė
ra. Žmogus nei gamtos nesukū
rė nei pats savęs. Mūsų pra
džia ir pabaiga nuo mūsų ne
priklauso. Tokia yra mūsų bū
tis ir būtinybė. Kas to nepri- 

______ __________ ______pažįsta ir Dievą neigia, nepasi- 
_koji soc. doktrina galėtų ir tu- _ išgalvoja) Sov. S-gos (ir satelf”’daro laisvas nuo tos būtinybės.
retų pasipriešinti komunizmui tinių kraštų) konstitucijoje pla- 
Ji pajėgi tai padaryti, bet rei- ............ - ■ - ... .
kalinga gerai krikščioniškąją 
socialinę doktriną pažinti ir ją 
vykdyti.

KRIKŠČIONYBĖS LIKIMAS 
KOMUNIZMO REŽIME

Kun. dr. J. Vaišnora šioje 
paskaitoje išryškino komuniz
mo sąlytį su religija, su Baž
nyčia. Religijos persekiojimas 
yra pagrindinis ir nuolatinis 
komunizmo siekimas. Komuniz
mas, kovodamas su religija, at
sižvelgia į aplinkybes, vietą ir 
laiką, atskirų religijų pajėgumą, 
pritaikydamas pačius aukščiau
sius metodus; juos laiks nuo 
laiko kaitalioja.Vienaip vedama 
kovą prieš religijas Sov. S-goje 
(ortodoksų Bažnyčia yra pa
jungta sovietų valdžios direk
tyvoms), kitaip satelitiniuose 
kraštuose. Kur komunizmas 
silpnesnis, ieškoma net tikin
čiųjų pagalbos (Lenkijoje). Va- ' tai gamta jį varžo, bet jis pa- 
karuose komunistai kai kur 
vaizduoja net tikinčiuosius, kad 
suviliotų tikinčiųjų balsus sa
vo partijai.

Pirmoj eilėj komunizmas 
prieš religijas išvysto nepapras
tą propagandą, nuolatos karto
damas melą: 1. religija ir visa, 
kas su ja surišta, yra bloga;

čiai išdėstomos “teisė” ir 
“laisvės” religijoms, tačiau 
praktikoje visos tos teisės ir 
laisvės yra ne kas kita, kaip 
visiškas religijų suvaržymas. Gi 
antireliginė propaganda yra 
milžiniškai išvystyta visais fron
tais. Pati aštriausia kova veda
ma prieš Katlikų Bažnyčią.

LAISVE KOMUNIZME IR 
KRIKŠČIONYBĖJE

Dr. A. Maceina, susirgęs 
negalėdamas atvykti, atsiuntė 
savo tezes aukščiau nurodytą
ja tema. Jas skaitė dr. J. Gri
nius, aiškino dr. J. Čeginskas 
ir dr. kun. P. Brazys.

Prof. dr. A. Maceina nuro
dė, kad komunistinės laisvės 
pagrindai! dėdamas tvirtinimas, 
esą nieko aukštesnio už žmogų 
nėra; nėra nei Dievo. Žmogus 
dėl to yra laisvas, kad savo bu- 

- tyje yra pats aukščiausias. Tik-

ir

žįsta bei laisvai priima tą bū- 
timybę, stengdamasis gamtos 
dėsnius palenkti savo reikalam. 
Yra ir socialinio gyvenimo bū
tinybė. Ji reiškiasi visuomenės 
santvarka, jos valdymu, kuris 
įsiskverbia ligi žmogaus sielos 
ir stengiasi ją performuoti pa
gal komunistinį idealą.

Lietuvių kunigam Amerikoje 
vienytis buvo dar kitas pagrin
das: tai pagrindas tautybės. Ka
talikų Bažnyčia, kaip žinoma, 
tautybės nenaikina, bet į ją at
siremia; tikėjimas ir tautišku
mas jungiami. Kur valstybė su
tampa su tauta, ten bažnytinė 
hierarchija pati rūpinasi išlai
kyti tautos ir Bažnyčios vieny
bę. Ten nėra nė reikalo rastis 
specialiai Kunigų Vienybės or
ganizacijai.
' Amerikos lietliviam kunigam 
prireikė savo organizacijos, kad 
tarp įvairių tautų būtų pasiekta 
savo tautos ir tikėjimo dides
nė vienybė. Bažnytinė hierar
chija tuo nesirūpino, būdama 
išskirtinai kitos tautos. Lietu
vių atsineštos religinės tradici
jos jai buvo svetimos ir nesu
prantamos. “Lietuvių kunigų 
bendradarbiavimas su airiais 
kunigais, — kaip pastebi kan. 
J. Končius, — nuo pat pradžios 
nebuvo labai nuoširdus .' . Da
bar patys airiai kunigai ir ri
ša Amerikos katalikų hierarchi
ja (jau) gerai pažįsta lietuvius 
ir jų tautines tradicijas’. Dide
le dalimi to pasiekta Kunigų

Vardas yra kiek vėlesnis už Vienybės.
organizacijos pradžią. Jisai iš *
1920 metų. Pati pradžia siekia Vienybei išlaikyti ir stiprin- 
1909 metus, kai New Yorke į- y deja, nepakanka tiktai susi
vyk© steigiamasis Lietuvių Ku- rūpinimo apaštalavimo pareiga, 
nigų Sąjungos susirinkimas. Tam reikia dar paslaugumo ir 
Naujas vardas gal ir genau ti- tautinio solidarumo pajautimo, 
ko, nes jeigu kiekviena sąjun- Kunigų Vienybė nėra įsakanti, 
ga savo narius jungia vienin- kaip ordinaras, bet tiktai besi- 
gam darbui, tai kunigų sąjunga kreipianti ir savanoriškai sais- 
turi dar ypatingąją jungimo tanti Užtat vysk v padolskis 
žymę, susijusią su pašaukimu. savo sveikinime ir išreiškė pa- 

Kunigo pašaukimas, kaip ži- geidavimą, kad nė vienas lietu- 
nome. yra jungti žmogų su vis kunigas neliktų neįsijungęs 
Dievu. Tai misijai reikia ne j šią organizaciją, o juo labiau 
tiktai didelės dvasinės įtampos neliktų joje pasyvus. Gi kun. 
bei uolumo, bet ir pačių kuni- j. Cepukaitis, Kunigų Vienybės 
gų vieningumo. Jeigu jo stigtų, pirmininkas, savo žodyje pa- 
nė pats apaštalavimo darbas brėžė: “Dievo ir artimo meilė 
negalėtų būti pakankamai sėk- verste verčia lietuvius kunigus 
mingas. Jisai savaime reiką- dirbti savo tautiečių tarpe, ne- 
lauja vienybės, kai yra tikėji- žiūrint, kur jo ordinaras pa- 
mo vieningumas. Tikėjimas žy- skirtų jį darbuotis Kristaus vy- 
mia dalimi atstovaujamas ku- nuogyne”.

į
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Ar atmeni? Tai ir tiek. Naivus saldumas. Tai tik
atminimas, nereikalingas jokio apipasakojimo. Tai tik 
rūkas, tik vakari) prietema, tik dalykas, mažiau kon
kretus kaip migla, ar iš miško ateinančių medžių 
šlamėjimas, vartės kurksmas ar diemedžio kvapas.

Ar atmeni? Be to nėra kalbos.
Elena patyli valandėlę ir sako:
—Aš ištekėjau. Reikėjo.
—Žinau. Mes stengsimės, kad jis išeitų iš kalė

jimo. Turi būti viskas užmiršta.
Elena prisimena Lakštuonės žodžius, pasakytus 

tik grįžus iš klebono, ir galvoja. Taip, jie išsiskirtų 
- ir galėtų už Bruknio tekėti. Bet juk tai nėra jokios 

prasmės. Tai labai neberealu ir labai nereikalinga. 
Kasgi iš to viso? Du lavonai padeda vienas kitam 
numirti. Bet tai visai nereikalinga svajonė.

Bruknys mąsto apie tą pati ir kankinasi. Už 
lango juokiasi Bekeris ir Lakštuonė. “Žinoma”, gal
voja Bruknys, “ji gali sau ramiai gyventi su vyru, o 
aš galėčiau pasiimti Lakštuonę. Aš turtingas, turtin
gesnis už žydą. Jis jaunesnis, bet oš lietuvis, jeigu, 
žinoma, kam nors tas reikalas dar turi reikšmės. Ne

mūsų pastangas; švietimo ir ki
tose srityse daugiau padaryta, 
negu buvo galima laukti. Džiu
gus ir Lietuvių Bendruomenės 
susiorganizavimas bei jos dar
bas. Tačiau vis daugiau aktua- 

. lėja lietuvybės išlaikymo pro
blema ir jaunosios kartos įjun
gimas į kultūrinį darbą bei ko
vą už Lietuvos išlaisvinimą. Ne
galime pasidžiaugti savo poli
tiniu vieningumu. ir veiksnių 
sutarimu. To vis dar stinga.

LIETUVOS VAIDMUO 
BAŽNYČIŲ SUSIVIENIJIMO 

ISTORIJOJE

Prof. dr. Z. Ivinskis šioje 
paskaitoje peržvelgė Katalikų 
Bažnyčios pastangas susivieny
ti su Rytų Bažnyčia laikotar
pyje nuo 14 iki 19 šimtmečio, 
paminėdamas reikšmingas da
tas, vardus ir apibūdindamas 
pačius įvykius. Dar iki šiol vie
šumai nežinomais faktais iškė
lė ano meto Lietuvos, jos val
dovų, dvasiškių ir kitų asmeny
bių nepaprastos reikšmės ir 
dažnai sėkmingas pastangas 
Bažnyčioms suvienyti. Tų pa
stangų vaisiai buvo išlikę iki 
pat paskutiniųjų „laikų,, Jįk ko-

Žmogaus laisvė * glūdi Dievo 
pripažinime ir jo tvarkos išlai
kyme. Būdamas su Dievu, žmo
gus stengiasi kuo daugiau kitam 
duoti ir tuo būdu atsiekia vi
suotinio gėrio. Krikščionybėje 
yra asmens laisvė, ko nėra ko
munizme. Būdamas pats laisvas, 
žmogus laisvėjimo keliu veda 
ir bendruomenę. Be to, krikš
čionybė neša žmogui išlaisvini
mą iš nuodėmės, ir taip žmo
nėm atneša didžiausią laisvę.

KIEK TREMTINIAI ATLIKO 
SAVO PASKIRTĮ

Dr. K. J. Čeginskas savo pa
skaitoje apžvelgė tremtinių gy
venimą ir veiklą per praėjusius 
keliolika metų. Iškėlė džiugių 
ir liūdnų reiškinių. Reikia pa
sidžiaugti našiu kultūriniu dar- muftistinis rėžimas drastiškiaū^ 
bu, kuriam neatitiko mūsų iš- siomis priemonėmis visa tai 
tekilai; jie buvo mažesni už vėl baigia nuslopinti. (Eli)

AR VAIKŲ KALTĖ
(Atkelta iš 2 psl.)

gai”. Tai gresia dingti abiejų 
autoritetui, kurio vaikas tada 
ieškos gatvės gaujoje.

"9. Ar tėvai stengėsi pažinti 
vaiko draugus ir ar leisdavo 
juos pasikviesti j namus?" Ki
taip —vaikai susitiks gatvėse.

t. -i. ■

'.. J

"10. Ar auklėjimo sankcijo
se nebuvo kraštutinumo ir ne
takto? Vaikai negali suprasti 
bei pakęsti, kai tėvai už men
kiausią dalyką griežčiausiai bau
džia, o didelį praleidžia pro 
pirštus”.

"11. Ar tėvai stengėsi sukur
ti jaukią ir darnią šeimos at
mosferą, atsižadėdami savo am
biciją?". Kai tėvai nesugyve
na, “tokiose sąlygose vaikai ne
tenka ir saugumo jausmo... 
Pagaliau jie nežino, katro pusę 
palaikyti. Paprastai dar net ma
žametis vaikutis glaudžiasi prie 
stipresniojo, nors jam širdelę 
skauda, traukiantis nuo silp
nesniojo”.

RAUDONOJI aikštS Maskvoje su Leninu mauzutfeju, nurodyta strėle. Maskva dabar vadinama krikičidnyMs prielybe.

bėra tautybių, liko tik žmogus, nors tai galbūt krikš
čioniškiausia”.

—Atsilankykit kada pas mus, dviračiais pasiva- 
žinėdami. Pabendrausim gamtoj, —pasako Bruknys at
sistodamas.

—Galima pavažiuoti truputi tolyn į laukus, — 
guli pasirėmęs ant vairo Bruknys.

• —Ne, —eina atbulas į Lakštuonę žiūrėdamas
Bekeris, —turiu biznio reikalų.

—O aš nė jokių, —{aria Lakštuonė, —todėl
Ji uždega šviesą.
—Gal kada nors. Visokie rūpesčiai.
—Praeis. Negalime visko iš karto apkalbėti. Po 

truputį apie viską, kas buvo. Dabar dar viskas nauja 
ir keičiasi. Praeis dar daug laiko, kol viskas nusistos, 
kaip sujudintas vėjo vanduo.

—Užsukite dar kartą, nors nežinau, ar čia gyven
sime. —sako Elena, ir Bruknys žiūri į jos pilną vei
dą, truputį rausvas akis, tas pačias mėlynas, kaip kaž-
kada gerto alaus etiketėje. Ir tą veidą ir tas akis 
jis kadais bučiavo. Ir tai dabar taip nesuprantama. 
O galbūt jie turėtų pulti vienas kitam į glėbį. Ir kaip 
jis neglosto jos plaukų ir nespaudžia jos ligi uždu
simo?

mes galime pavažinėti, —šypsos ji ir nuo to žydui 
skauda, jei iš viso jam gali skaudėti. Jis mintyse 
keikia Bruknį ir meldžia visų pranašų, kad jie nu
suktų Brukniui sprandą arba Mozės dešimties įsaky
mų plytos nukristų Brukniui ant galvos. Tačiau ply
tų Mozė gaili ir Dovydas su Galijotu taip pat ne
muša Bruknio. Mašina šoktelia staigiai, kaip ilgai lai
kytas arklys, ir Bekeris tik užgirsta linksmą LakŠ
tuonės balsą:

Gatvelės pilnos žmonių. Praūžia viena kita ma
šina. Linksmai kanopom prakala arklys, traktoriaus 
priešas. Šviesos pjauna naktį ir siaurais šaligatviais
einančios porelės pajunta savo menkystę ir nužmo- 

Jie atsisveikindami jaučia, kad tarp jų liko tru- ginimą.
puti mažiau negu dvidešimt penkeri metai. Atsimi- —Kur jūs mane vežate, ponas Vytai? —griebia 
nimais tarpas sumažintas, ir jie jaučiasi nuo to lyg už rankų.
atjaunėję. —Parduoti, į Panevėžį, —Bruknys linksmas šie-

Gatvėje ir danguj dega žiburiai. Giedru, šviesu pia gražiai atremontuotus dantis, —nebijok, pigiai
ir vėsiai šilta. Jie keturi kieme stovi valandėlę. Pas- neparduosiu, jei daug negausiu, parvešiu atgal,
kui Bruknys ištaria, lyg kažką atsiminęs, lyg sugrį* 
žęs iš kažkokios trumpos kelionės:

—Sudiev. Aš privalau baladotis namo. .___ . . . ..-Ir aš turiu eiti, -pasako Bekeris. Bruknys galvoja ap.e nauR maš>ną, ap.e nela.-
-GaHu pareiti, -šylZ platus Bruknio veidas,

-ir tave kartu, -žiūri į Laštuonę. spaudairnenoromis sako.
—Aš jus palydėsiu, —sako Lakštuonė. t
Jie atsisveikina rankų mojavimais ant slenksčio

stovina, Elen, ir eina'mašinos link. ^ukn^ jauSa ^. p^lietim, fr jį tmtaa. kaip
akumuliatorius. Ji apžiūri vairą Ir jungtukus.

—Duok man vairuoti, ^—pažiūri į Bruknį sal
džiom, akim mergina. —Aš moku.

žybtelia šviesos ir po minutės jie ties Bekerio
krautuve. —Viskas taip švara ir nauja, —taria ji ir spau-

"12. Ar tėvų buvo bent kiek 
nuoširdžiai bendraujama su vai
kais?. .. Kaip vaikas kad domi
si tėvų darbais ir juos pamėg
džioja, taip ir tėvai turi domė
tis jo rūpimais dalykais ... 
Ypač svarbu išlaikyti atvirumo 
ryšį. Kol vaikas atvirai pasisa
ko savo pasisekimus ir nepasi
sekimus, rūpesčius ir sumany
mus, tol dar galima turėti jam 
įtakos ... Vaikai taip pat tu
rėtų būti palaipsniui įtraukti į 
šeimos visų rūšių problemas. 
Jie pirmieji turėtų pajusti, kur 
tėvam yra sunku, ką jie gali 
sau leisti ir ką ne”.

tižia greičio pedalį. Bruknys pajunta prisiliečiant jos 
koją ir jį tai erzina. Jis purtosi.

—Galėtų visad ji būti tavo, — pasako Bruknys 
ir jaučia, kad toks sakinys banalus, ir neamerikoniš- 
kas, ir nelietuviškas. Kvailas.

Ji apmąsto, matyt, tą patį. Bet jai nereikia daug 
mąstyti Jai aišku. Kvailas senis, bet pinigai stiprūs 
ie linksmi. Svetimi miestai, mašinos, laukai, geros 
draugystės, baliai. Kiek Čia žmogus gyveni? Reikia 
blizgėti drugiu žvakės šviesoj. Vistielt sudegsi Ji ne
pasako nieko.

Mašina lekia. Ji tolėją nuo miestelio ir namų. 
Į šviesas atsimuša drugiai, per kelią peršokuoja kvai
las kiškis. Krūptelia krūmai ir lieka gulėti Šešėly. 
Toli fybsi žiburiai Tušti laukai Netoli medžiai, til
tas ir aikštelė.

—Sustok, Lakštuonė, —šūktelia Bruknys, —ge
rai? —Jo balsas minkštas ir šiltas, jo balsas prige
sintas aistros. Ji spaudžia krūtinę ir krekina gyslose 
kraują. Gali užsikimšti visi kraujo vamzdeliai.

—Galima, —pritaria bespalviu žodžiu ji ir sto
ja. Staiga tamsu ir tylu. Tik nedidelis šlamėjimas 
medžiuose. Varlių kurkimas ir danguj žvaigždžių 
kaip žvakių plevenimas.

Jie išlipa ir eina paplente. Ji sausa, šlama žo
lės kelio griovy. Bruknys paima Lakštuonę už ran
kos ir ji jos netraukia. Jie eina beveik vienu žings
niu. Bruknys sustoja, paima ją už rankų ir Žiūri į 
veidą. Dvidešimt penkeri metai Ne, tai melas, tai 
nieko nebuvo. Tai ta pati Elena. Tikras paveikslas. 
Jis tik sapnuoja. Tie patys žali ir geltoni laukai ir 
naktys tos pačios, ir žvaigždės, ir Grįžulo ratai, ir 
žolių kvepėjimas, ir Paukščių kelias, ir griežlės verks
mas. Tie patys laukai, rugiai ir avižos, ir grandinių 
skambėjimas, ir vėlyvu paklydusi merginos daina.

(Bos dangini)
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Prabėgusios dienos
studentų ateitininkų stovykloje

Greitai, tikrai labai greitai 
prabėgo tos dvi savaitės sto
vykloje. Bet niekad sapne ne
sapnavau nei galvoti negalvo- 

' , jau, kad bus taip smagu.
Gerai atsimenu rugpjūčio 23, 

kai po ilgos kelionės naktį pa
siekėme Lake Anei, Bennsylva- 
ni joje, ir pagaliau pačią stovyk
lavietę. Nuo tos dienos iki rug
sėjo 6 nebuvo nei vienos ne- 

r užimtos minutės. Rytais mer
gaites kėlė linksmoji mergaičių 
vadovė Angelė Katelytė, o ber
niukus į mankštą šaukė jų va
dovas Romas Šviedrys. Ten jų 
kaulus miklino sporto vadovas 
Vytenis Darnusis ir vis ragino 
daryti viską “dėl mamos” ...

Neilgai triūsdavomės rytais, 
nes žinodavom, kad tuojau bus 
mišios šv. Tomo Moro bažny
čioje.

Grįžę tuojau keldavom vėlia-

džia. Kiti, energiškesni, veran
doje sėdėdami protą miklino 
žaizdami šachmatais.’ Bet ne
trūko ir sunkesnio sporto mė
gėjų: tinklinio, teniso ir “bad- 
mington’ aikščių niekad neras- 
davai tuščių. Čia visuomet vy
ko aštrios kovos. Daugiausiai 
pamėgtas užsiėmimas buvo 
plaukiojimas valtelėmis. Su jo
mis galėjai nuplaukti į civili
zacijos dar nepaliestą ežerą, 
kur vandens lelijos, iškėlusios 
savo baltas galvutes, šypsosi ir 
visus vilioja.

Vakarinė programa buvo kas
dien vis kitokia. Šokom, išgirs
davom juokų laikraštėli “Aviži
nį Dribsnį”, redaguojamą Ar
vydo Bąrzduko, Sigito Leimono 
ir Kęstučio Skrupskelio. Degė 
laužai, dainos sklido vakarais. 
Minėjom poetą Mačernį. Pasku
tinį vakarą buvo koncertas.

Stovyklos dienos greitai bė- 
go. Visos panašios, bet kartu 
ir kitokios. Nepastebi, kai atei
na lauktoji “fuksų” diena, šią 
dieną mes. naujokai, tarnauja
me savo viešpačiam. Vakare pa
krikštyti tampam priimti Į stu
dentų eiles. Tą pačią dieną nu- 
vykstam visi į lietuvių senelių 
prieglaudą. Čia dainuojam, šo
kam tautinius šokius ir kalba
mės su seneliais, klausomės jų 
prisiminimų.

Paskutinį penktadienį buvo 
popiežiaus šv. Pijaus X minė
jimas. Ta proga arčiau susipa
žinom su mūsų šūkio paskel- 
bėju.

Prabėgo stovyklos dienos taip 
gražiai, pilnos dainų, juoko.

gaitės ir berniuko draugavimą, žaidimų. Nuskambėjo viskas
Vytauto Valaičio — jaunimo Per ežera iki mažutės salelės
festivalį Vienoje ir Rytų Vo- e^ero viduryje. Dabar jau atro-
kietiją, dr. Vytauto Vyganto — 
Pax Romanos pasaulinę veiklą, 
S. Sužiedėlio — Civilizacijos
modernumą ir tai kas yra žmo- ELIZABETH, NEW JERSEY 
mska ir kas šėtoniška, kun. V.

vą, Lietuvos himnui aidint. Pa
dangėje virš berželių ir pušų 

^.jpasirodydavo Amerikos vėliava 
ir inūsų trispalvėPer "pusry
čius klausydavom komendanto 
Vitolo Budrio pranešimų ir dai
nuodavom naująsias ir senąsias 
dainas. Štai ir nepastebi, kad 
jau paskaitos laikas!

Gavom progą išgirsti įvairiau
siu paskaitę. Jų dažniausiai bū
davo dvi per dieną — prieš ir 
po pietų. Paskaitos įvairiausiom 
temom. Išgirstam stovyklos va
dovo Jono šoliūno žodį apie 
mūsų tautines parapijas ir Pas
ternako “Dr. Zhivago”, Arvydo 
Bąrzduko modernų meną, kun. 
V. Cukuro draugiškumo apašta
lavimą, dr. A. šerkšno — mer-

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS WATERBURY
kuopos dvasios vadas. Pirminin
kas-pranešė, kad pakeliui į sei
mą centro valdybos sekretorius 
A. Kneižys sunkiai susirgo ir 
seime dalyvauti negalės. Atsto
vai šiam seimui vadovauti įga
liojo centro valdybą — pirm. 
V. Kudirką, vicepirm. J. Gla
vecką, sekret. B. Kapočienę ir 
N. Meškūnienę.

Seimą sveikino kun A. Ka
ralius, vietos LDS kuopos dva
sios vadas, A. Aleksis Alto, 
ALRK Federacijos. Liet. Vyčių 
centrų ir vietos skyrių vardu. 
Gražioje sveikinimo kalboje pri
minė kan. Fab. Kemėšio dide
lius nuopelnus šiai organizaci
jai, kuri per eilę metų tiek 
daug didelių darbų atliko lie- 

do, kad tai buvo seniai, labai dirka, iš Norwood, Mass. Maldą tuvybės labui šiame krašte^ 
seniai.

Aukštų kalnų papėdėje pri- 
sišliėjęS'AVaterburio miestas yra 
subūręs didžiausią lietuvių ko
loniją Naujoje Anglijoje.

Čia, šv. Juozapo lietuvių pa
rapijoj. naujai atkelto klebono 
kun. E. Gradecko globoje rug
sėjo 19 vyko šv. Juozapo Lietu
vių Krikščionių Darbininkų Są
jungos (LDS) metinis suvažiavi
mas. Seimo atstovai 10 vai. iš
klausė mišių, kurias aukojo 
kun. Alb. Karalius už mirusius 
sąjungos narius. Po pamaldų 
parapijos salėje vietos LDS 
kuopos rūpesčiu buvo paruošti 
pusryčiai.

Suvažiavimą pradėjo LDS 
centro valdybos pirm. V. Ku-

Seimą raštu sveikino prel. tarnų senosios kartos skaity- 
Pr. V-irmauskis, šv. Petro lietu- tojams. Būtų taip pat gera, jei 
vių parapijos klebonas ^rBos-~“ — - — 
ton, Mass. ir LDS dvasios va
das, Liet. Vyčiu dvasios vadas 
kun. A. Kontautas ir centro 
valdybos vicepirm. V. Paulaus
kas.

Buvo sudaryta komisija, ku
riai pavesta seimo vardu pa
siųsti sveikinimus numatytiems 
asmenims bei organizacijoms.

Centro valdybos pranešimus 
padarė pirm. V. Kudirka, se
kretoriaus vardu — Kapočie- 
nė, iždin. N. Meškūnienė, vi
cepirm .J. Glaveckas. Praneši
mus iš kuopų veiklos padarė 
kuopų atstovai. Seime buvo at
stovaujamos 8 kuopos, viso 26 
atstovai. šaukti tėvų marijonų globoje

galima būtų Darbininke pradė
ti spausdinti LD Sąjungos pra
eities veiklos svarbesnius bruo
žus. . .

Baigiant suvažiavimą buvo 
nutarta pasiųsti sveikinimus 
JAV prezidentui, Valstybės se
kretoriui, kard. R. Cushingui, 
vietos klebonui kun. E. Gra- 
deckui, Pranciškonų provincijo
lui tėvui J. Gailiušiui, marijo
nų provincijolui kun. J. Jan- 
čiui, Nekalto švč. M. Prasidėji
mo seserim Putnam, Conn., 
LDS centro valdybos sergan
čiam sekretoriui A. Kneižiui.

Kitą seimą Marianapolio vie
nuolyno viršininkas pakvietė

Auksė sukalbėjo kun. Alb. Karalius, Kun. V. Dabušis sveikino Dar- Diskusijose dėl organizacinės Marianapolyje.
bininko redakcijos vardu, Tė- veiklos pasisakyta už uolesnį Po seimo darbų, vietos kuo- 
vas P. Baniūnas — Darbininko darbą kuopose, daugiau kelti pos rūpesčiu buvo paruoštos 
administratoriaus, visų seime darbininkų problemas spaudo- vaišės. Prie gražiai papuoštų 

Dabušio — “Ateities” proble- Šiluvos sukakties užbaigimas Giedant giesmes Šiluvos Ma- atstovaujančių kuopų pirminin- je ypač sąjungos organe Dar- stalų, gausiai apkrautų valgiais, 
rr cu i v • ...... kai ar atstovai, kun. J. Damb- temokė. seimo dalyviai ir svečiai pasi-

dievocentriška kultūra Arūno Rugse(° 10 paslbalge.! S11“‘ si a kurios centre buvo Ptieša- rauskas. MIC — tėvų-marijo- Iš turimu organizacijos san- dalino gautais šio seimo ir or-
dlevocentnšką kultūrų, Arūno vos Manją novena. kurta vede ^a. centre*buvo nesą, Vaitiekūna, paskirta8paSalpi: LDS ganizacijos praeities veikios

1608 apsireiškė Marija. Proce- Providence. R. L. lietuvių pa- organui Darbininkui — 1500 įspūdžiais, pasakyta kalbų, nu- 
sijai vadovavo arkivvskupas rapijos klebonas ir LDS stipen- dol., tėvams marijonams bend- sifotografuota. -kvd.
dalyvavo uniformuoti Kolumbo di^ ir pašaĮpi komisijos pinui- 
vyčiai, taip pat buvo daug ku
nigų iš visų apylinkių. Iškilmės 
buvo nufilmuotos; apie jas ra
šė vietos amerikiečių spauda.

Šiluvos Kultu rūpinasi kleb. 
kun. M. Keuležis. kuris praei
tais metais pastatė specialų Ši
luvos altorių. Klebonas taip 
pat anglų kalbon išvertė mal
dą, kuri platinama ir kitur.

Rp.

— Kunigų Vienybės 50 me
tų sukakties paminėjiiųui iš-, < 
leistas jubiliejinis Lux Christi 
žurnalo numeris (Nr. 3, 1959). 
Keliais išsamiais straipsniais 
apžvelgiama Kunigų Vienybės 
veikla ir ateities darbo perspek
tyvos. Žurnalą redaguoja ir ad
ministruoja kun. T. Narbutas. 
Adresas: 20 Madison St., Brook- 
lyn. 38, N.Y. Spausdina įmina- __ 
culata Press, Putnam, Conn.

— Saleziečių lietuvių kūrima
sis Cedar Lake netoli Chicagos 
yra sukliudytas. Kaip žinome, 
toje vietoje kun. A. Sabaliaus
ko pastangomis ir lietuvių vi
suomenės aukomis buvo kuria
ma jaunimo stovykla ir pasta
tyta Šiluvos koplyčia. Vietovė 
norėta vadinti Naująja Šiluva, 
bet ji nebuvo dar lietuvių sa
leziečių rankose, o tiktai jų va
dovybėje, leidus čia lietuviam 
vienuoliam prisiglausti ir kur
tis. Dabar vadovybė taip pakeis
ta, kad joje nėra nė vieno lie
tuvio; visi jie išskirstyti į ki
tas vietas. Daromos pastangos 
padėtį atitaisyti.

_-Ahna SlcrupskeSienė, 
pat atvykimo į Ameriką prieš 
dešimtį metų gyvenusi Hartfor
de, Conn., persikėlė į Chicagą. 
Dabartinis jos adresas: 5610 So. 
Winchester Avė., Chicago 36, 
III. A. Skrupskelienė yra Atei
tininkų Federacijos Tarybos na
rė.

— Vacys Kazlauskas su žmo
na ir jo žentas Rimas Špoke
vičius su žmona ir sūneliu rug
sėjo 16 atvyko iš Australijos 
į JAV. Laikinai apsistojo pas 
Starkienę, Philadelphijoje.

— Hartford, Conn., LDS 6 
kuopos susirinkimas šaukiamas 
rugsėjo 27, sekmadienį, 1:00 
popiet parapijos mokyklos pa
talpose. Bus pranešimai iš LDS 
Connecticut apskrities ir LDS 
suvažiavimo Waterbury. Visi na* . 
riai prašomi atsilankyti. Pirmi
ninkas Stasys L. šrupšas.

Liulevičiaus apie kultūrų ]<un_ Lionginas Jankus. Visą 
sankryžą, dr. J. Girniaus — laika žmonių buvo ir iš toli- 
studentus ateitininkus sendrau- meSnių vietovių. Ypač iškilmin- 
gių akyse ir K. Kudžmos — gas buvo novenos užbaigimas, 
temperamentus. Po kiekvienos 
paskaitos kildavo gyvos disku
sijos.

Po paskaitų būdavo laisva
laikis. Tada visi darydavo, kas 
kam malonu: • kai kurie įsira
šę Į pensionatą, pasitenkindavo 
sėdėjimu verandoje — klausė 
WSAS stoties transliacijų ir 
žiūrėjo į “Arielkos’ ežerą, ku
riam saulės spindulėliai links
mai maudosi, ar į kalnus, kur 
tamsūs susimąstę miškai snau-

nes tuo baigtas ir 350 metų 
minėjimas nuo Marijos apsireiš
kimo Šiluvoje. Dalyvavo Netvar
ko arkivyskupas T. A. Boland. 
Mišparus laikė prel. J. Balko
nas. Po užbaigiamojo kun. L. 
Jankaus pamokslo, arkivysku
pas tarė žodį ir perskaitė iš Ro
mos telegramą, kuria perduo
damas šv. Tėvo palaiminimas 
visiems šių iškilmių dalyviams. 
Telegramą pasirašė kardinolas 
Tardini.

ninkas ir eilė kitų seime daly- 
vavusių svečių bei atstovų. Į 
seimą atsilankė ir vietos kle
bonas kun. E. Gradeckas ir šil
tais žodžiais seimą pasveikino.

rabučiui statyti Marianapolyje 
1000 doĮL, Ateities žurnalui pa
remti — 400 dol., Nekalto Pra
sidėjimo seserų Putname glo
bojamų studenčių stipendijoms 
— 400 dol., Eglutės vieno nu
merio išleidimui — 350 dol.

VVATERBURY, CONN.

Kaukių vakaras

Darbo fronte
Kur didžiausias nedarbas

Darbo sekr. Mitchell rugsėjo 
19 paskelbė, kad nedarbas la
biausiai yra palietęs 17 centrų, 
tarp kurių yra Detroitas, Pro- 
vidence. R.I., Charleston, W. 
Va., penkios sritys Pennsylva- 
nijoje ir 4 Massachusetts. Chro
niškas nedarbas yra palietęs 
angliakasius, tekstilės ir auto
mobilių pramonę. Tose srityse 
nedarbas 50 proc. didesnis nei 
apskritai nedarbo vidurkis per 
paskutinius 4 metus.
Kapitalas nori streiką pratęsti

Newsweek rašo, kad įtakingi 
plieno pramonės lyderiai pata
rė vyriausybei nekišti rankų į 
plieno streiką. Esą didieji plie
no vartotojai, ypačiai automobi
lių gamintojai, plieno atsargas 
turi didesnes, nei apskritai 
apie tai manoma.

Kitaip sakant, gamintojam 
I naudingas streikas, nes nerei

kia mokėti darbininkam atly
ginimo. ir jie gali palaukti iki 
atsargos išsibaigs. O per porą 
mėnesių iš atlygįnimų darbi
ninkam kompanijos jau sutau
pė daugiau kaip pusę milijar
do.

7 valandų darbo diena

Sovietai paskelbė, kad nuo 
1960 įmonėse visur bus įvesta 
7 valandų darbo diena. Savai
tėje bus ir toliau 6 darbo die
nos, bet paskutinė trumpesnė. 
Minimom uždarbis iŠ 270 rub
lių pakeliamas iki 450.

ALRK Federacijos Kongresui 
New Yorke lapkričio 27 - 29 
LDS atstovu išrinktas centro 
valdybos pirm. V. Kudirka.

Centro valdyba sekančiai 
dviejų metų kadencijai palikta 
ta pati. Į revizijos komisiją 
vietoj mirusio P. Razvadausko, 
išrinktas kun. Alb. Karalius.

Pasibaigus stovyklavimo ir iš- 
kylavimo metui, VVaterbury 
skautai ir skautės, tėvų ir rė
mėjų komiteto padedami, ruo
šiasi tradiciniam kaukių vaka
rui, kuris įvyks lapkričio 21 šv. 
Juozapo parapijos salėje.

Paprastai į šį tradicini jauni
mo pobūvį suvažiuoja daug 
jaunimo iš Bostono, Worceste- 
rio, New Yorko, New Jersey, 
Connecticut ir kitur. Rengėjai 
juos kviečia ir šį metą ir pra
šo, kad kuo daugiau dalyvautų 
su kaukėmis. Bus skiriamos

— Kun. Vincas Kęstutis Ma
čiulis, vienuolis, priklausęs švč. 
Jėzaus ir Marijos Širdžių kon
gregacijai, buvo atskridęs iš Ja
ponijos į Cleveland, Ohio, ap
lankyti savo motinos ir sesers; 
tėvas prieš 8 metus mirė, kai 
tik tuo metu, kai kun. V. Ma
čiulis išvyko į Japoniją misijų 
darbui. Nuo to laiko nebuvo 
Amerikon pargrįžęs.'

Serving Ali North Jersey
FREE ESTIMATES ON YOUR 

ROOFING A SIDING 
Gutters, Leaders A Repair*, Alum. 
Storm Windows, Doors A Jalousies

Call

hackensack roofing co.
Alt Work Guaranteed

Diskutuojant sąjungos orga
no Darbininko turinio ir kryp
ties klausimus, konstatuota, kad trys dovanos už geriausias va- 
Darbininkas puikiai redaguoja
mas ir atatinka visus šio meto 
laikraščio reikalavimus, tik pa
geidauta, kad kiek galima dau
giau būtų duodama žinių iš kuo
pų veiklos, daugiau lengvesnių 
pasiskaitymų, lengviau supran-

karo kaukes.
Taip pat rengėjai prašo ki

tų Organizacijų tą dieną neruoš
ti parengimų ir tuo būdu su
teikti progos jaunimui iš pla
tesnių apylinkių kartų pabuvo
ti.

COAL COKE FUH. OR.
Prompt deliveries 
Brooklyn - Oueens - Nassau 
Call H Y Į -3200 -3201 — Oay* 
Evenings-'Saturdays-Sunday* 
Call AT 9-6895

Dėmesio! Dėmesio!

M E R C U R Y Parcel & Trading Co.
943 Elizabeth Avenue ELIZABETH; N. J.

Phone: ELizabeth 4-7608

Atidarė Elizabethe naują skyrių siuntiniam į LIETUVĄ, 
UKRAINĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus.

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS
Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei mo
teriškom eilutėm, }>altam; vilnonės skaros, kilimai, lovų 
užtiesailai ir k.
Priimami tiž.«nkymai ir rastu. Jums
kalbanti įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus 

tarnavimas. Kviečiame jus tapti mftsų klijentais.

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

Pagrindinė kontora: 80 Kast 7th Street, New York 3, N.Y.
Krautuvė; 75 Kast 7th Street, Tel.: OR 4-3930

Mūsg firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

patarnaus lietuvė moteris, 
pa-

VANIDERSTINE ESTATE
32 Howard Avcų Brooklyn 21



DARBININKAS

TO Pt ACE, £ 
YOUR AD

CANCEL OR CRANGE
Call LO 3-7291

NOTKD FOR QUAUTY 
AND SPECIALTIES 

4(M>7 Bell BivdL. Bayaide 
BAyside 9-0265 - .

SLIP COVERS

IN INCARNATION PARt&H
IN OŲEENS VILLAGE. L. L, M. Y.

DeUebed 5 rooms, 2 bedrooms ’ 
25x100. eement htode garage 

$13.900
Call&Uoroey -

H0 A4266

VYTAUTAS BELECKAS
SAVININKAS

CUSTOM MADE 
YARD GOODS 

FOR HOME'SEVVING
39.12 Bell Blvd. _ BAyside 4-5087

SUBURBAN FARMS ING
Our New Neighborhood Location 
58-40 57th STREET, MASPETH

Distributors of

FUNERAL DIRECTORS

Borden's Milk
& Miflc Products

ORDERS NOW BEING TAKEN 
FOR HOME DELIVERY

3

IN ST. FRANCIS* PARISH 
IN VVANTAGH, L. L N.Y.

$1K99O
bedroom ranch - finished basement 

walk to
station. shopping. schools.

SUnset 54765

LE'BRITTANY DU SOI R New Freach Restaurant in New 
Open from 5:00 until midnight — Closed Sundays 

BAR — WINES — LIQUORS • Gitbert SėvėneanL propr.
800 Ninth Avenue (cor. 53rd St.) CO 5-4820

York

, 1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood) 
Tek EVergreen 2-6440

Phone: GLenmore 6-4691

HALF-WAY HOUSE — Darien, Conn. 
Dairen (Davies 4-7633 ) 2748 Post Rd. (35 miles). 

Seafood house nicely decorated with spanking-white woodwork. L. 12-2:30. 
$lJS0-$2; D. 5-10. Sun. 12-9. $4.50 & a la carte. Parties. Bar and lounge.

FUNERAL HOME 
Kenneth W. Haslam. Lic. Funeral 

Dir. & Mgr.
N»w Modem Air Conditioned Chapels 
245-01 Francis Lewis Blvd. Rocedale. L.l. 

Tel. LAuretton 8-1180-1181

Mrtk Also' Šokt On Our Premisa
RIVERHEAD—E. Su*folk Co. vie.

BUS. SERVICE

KITCHEN CHAIRS RECOVEREO
Free pick up and delivery 

Special considerations given to 
Religious Inštitutions

> MODERN DLNETTE CO.
GLenmore 5-3550

JERSEY CITY PARENTS 
Professional Help for your Child 

Grades 6-12
• Help With Homework
• How To Study
• Reading Improvement
• Brochurė Available

Phone HE 3-7860

ivrite or call Riverside Homtc. Wrst 
Main St.. Rtverhead. N. T.

PARK 7-3395 OR PARK 7-3498 
For aditional Information fili in coupon 
and mail to above address.
NAME______ ___________ i--- :____
ADDRESS ------------------- ---------------------------
PHONE.......... .........-______ ___ _________

Discover New Enjoyment at The TIMBER TRAILS INN Route 37, Sherman, 
Č&ut., 12 mile* North of Br«w«ter A Danbury. Top guality dining in a lakeaide setting 
ot ..xai»- natūrai be*utj^_.Iąterf«ting _ę5yi) War^ farmh<>use. Fb-ataurant now under
personai management of Ida DuMidi. formerly ot N.Y.C & Pavling. N? Y. Luncheon -
from $1.50. Dinner fnrfn $2.75 and ala carte. For reservationš phone ELgin 4-5707.

DISPLAY

Bowting balls drilled while you 
wait, your old balt repaired. Bowl- 
ing shirts, bags, shoes, trophies.

146-05 JAMAICA AVĖ.
JAMAICA. L. I. — JA 3-4120

REVERSIBLE GOLD NECKLACE 
. / ‘ $1.50 ■.
From the Cross to Our Holy Mother

Our Lady of the Highway 
AUTOMOBILE SĖT with Key Chain 

$1-50
CLARK DECOR

82 4th Avė. Brooklyn, N. Y

VVESSEL TELEVISION
OUR SPECIALTY IS SERVICE

211-02 Northern Blvd.
BA 4-4873

Special consideration given to 
Catholic Institutions
JACK’S SERVICE

Window Cleaning - Floor Waxing & 
Cloaning — Also FlotnS seraped and 
refinished — FREE ESTIMATES

SH 5-5340 .. ...

VVILLIAM H. GIMLER 
& SONS, INC.
553 92nd Street

Brooklyn .9, N. Y. 
TErrace 6-6200

UPHOLSTERY

FLUSHING UPHOLSTERY CO.
Mrs. Hagler. Consulting Decorator
SLIP COVERS MADE TO ORDER

Ėst. 28 Years
41-06 Bell Blvd.. Bayside, L. I. 

BA 9-8823

EAST ORANGE. 5

RTRAITS IN O 
FROM LIFE OR PHOTO

$150
ARDEN STEELE 

CEnter 9-0820 
69 So. Prospect St. 

Veronika, N. J.

• AJR CONDTHONING
• EXHAUST SYSTEMS

HEATING

JA Y & JA Y
SHEET METAL &. ROOFING CO.

Phone ELgin 1-5053
62 Cedar Grove Avė.,

New Dorps, S. L 6, N. Y.

REAL ESTATE

In St. Philip’s Parish in Huntington, 
L. I. N. Y. Huntington Beach Area— 
$17.600. Custom bam red ranch, 8 
years old. beautifiil ivooded area, 

carpeting. 3 bedrms. living rm. 
breakfast rm and kitchen; attached 
garage. cellar, storms. screens, 
blinds. dishwasher. drier, ivasher, re- 
friererator. stove. Low taxes. beach 
rig'hts. 3 Mayfloiver Court. Hamilton 
7-9170.

WINDHAM, N. Y. 
j.

N^rth.'m Otskilly — DUDE RANCH or 
CHILDREN’S CAMP site. 32 rooms 8 
fireplac*-.'. Hot-Air h^at. jvimminc. fish- 
ing. huntinsr. skiing. 150 aeres totai. 100 
aerfs or»-n fi-lds. •>xc»4 out-buildinss for 
reercatfon. ęompletdv furnished for 
gru-sts. 1', milest to village. 2’į miles to 
church. ov.-r 1 mifo hichsvav frnntace.

in NEW SKI DE^LOPMENT 
ARBA. S30 000. 1 /S down. Business. Re- 
soris. Acreae-e. CoVages.

JOHN GARRAGHAN— Broker
WINDHAM. X. Y.

Don’t Wait — Investigate -— Phone 153

IN CATHOLIC AREA 
OF TARRYTOWN, N. Y.

Dunlex - 14 rooms - 2-car srarage. 
Near all Catholic institutions 

$34.000
Call Owner
ME 1-1387

NOW LEASING FOR JANUARY OCCUPANCY

44 SOUTH MUNN AVĖ.
Luxuriotis .new 3. 4. and 5-ro»m apartments . . . COMPLETELY AIRCONDITIOXED: 
NEWEST GENERAL ELECTRIC UNITS WITH INDIVIDUAL ROOM CONTROLS 
All-el.ttric kitchpns with built-in oven. count«-r-t'>p range. 11 cu. ft. refrigerators 
with top freezer. dishwnah<'r <all in color* . . .niodern high-speed elevators . . . lOOęj 
Parking; AMPLE FREE PARKING AREAS; Covered Parking Facilities $7 additional.

4 ROOMS (1 Bedroom) — $1853 ROOMS (1 Bedroom) — $139
5 ROOMS (2 Bedrooms. 2 Baths) — $249

RENTAL OFFICE ON PREMISES. Open 11 A.M. to 7 P.M. including Sundays.
ORANGĘ 4-7244 Eves.. ZORANGE 4-6852

DIRECTIONS: Out Central. Avė., to South Munn Avė., turn right to No 44.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RFIIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV B KUČINSKAS

35 So. 8th Street EVergreen 7-2155

Brooldyn II, N. Y. Resid. ILlinois 8-7118

Salė vestuvėms, ir kito
kioms pramogoms. Be to, 
duodami polaidutuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis.

In OUR LADY ROSE OF THE SEA 
PARISH, in CAPE MAY, N. J.

Guest house, completely furnished! 
hot vater gas heat; linens; parking 
yard; showen. One-half block from 
ocean. IBness forces sale. Sacrificing 
for J21.OOO. A. “A. trwin, 23 Ocean 
St, Cape May, N. J,

IN CATHOLIC AREA 
in FAR R0CKAWAY L.l. N.Y.

$15,000
9 rooms. 2*-\ baths

50x150; 3-car garage. new heating.
nevly shingled 

near schools. shopping, transport.

LITTLE FLOWER VICINITY 
, IN BROOKLYN

1 family, 7 room brick 
vvall to wall carpets, Rusco windows 
& doors. concrete patio, all modem.

$19,500
Ov.-ner — BUckminster 2-8290

MASP.ETH. 1 Family- Brick Komes. 
1*4 baths. Plaster walls including 
b^sement. garage. Ultra modem 
kitchen, built-in oven and range; 
43 ft. enclosed rear yard. Venetian 
Blinds. color tile bath.

71st Street & 53rd Avenue 
Near all transit, shopping. churches, 
Parochial & Public Schools; 30 yrs.

Mortgage Financing.
H Y Li 

W0 4-2430 NE 9-9509

OPEN SUNDAY 2-5 P.M.

109 LACONIA AVĖ., 
DONGAN HILLS

New spacious 3 bedroom ranch 
loaded with extras. Planned 
kitchen with built in oven and 
table top range. Fine low coat 
gas heating.

A GEM OF A HOME...
TREMENDOUS VALUE

$16,400

42 NEW DORP PLAZA
EL 1-3600

FARM & ACREAGE

Ncw You Gan Enjoy R«al Southern Food at DON GEORGE'S. 298 W«st 4th St. NYC. 
The only restaurant in Grvenvrich Village serving germine Southern Fo.>d specialties 
sueh as H«nimy Grits - Country Sausage - Collords - Hot Bisąuits - Fried Chicken 
Biack-Eyed Peas - H>ish Puppines - Barbenue Chicken and Riba - Home niade sweet 
Potatoe and Apple Pie — At very rensonably rates. 24 hour service. — CH 3-9988.

THE ARCH RESTAURANT Short H III*, N. J. (Drexel 9-3535) 840 Morris 
Tpke (17 miles). Beautifullv decorated modern restaurant for excellent Continental 
cuisine: cmbmeat šaute w»th vrild rtee. crepes a la Arch. L 12-3. a la carte entrees 
$1.50 up: D 5-11. Sun. from 2. entrees $3 up. Music 5-1:30 am. Cocktail lounge.

VValter K. Tode'a THE INN at RIDGEFIELD — Sinęe 1947 
Delicious Continental dishes, deftlv served. 
A supert seleetion of wines and liguors

Closed Mondays (Sunday Brunch from 12 to 3) • Res.: IDIewood 8-8282

GILDO RESTAURANT 
on Manhaset Bay — Port Washington, L. I. N. Y.

Continental Cuisine At Its Finest — LUNCHEON - DINNER - COCKTAILS
Closed Mondays PO 7-9750

DAMASCUS GARDEN RESTAURANT 
18 West 31st Street 

New York City
HOME COOKED SYRIAN FOOD 

LO 3-8662 ^...

DUROW’S
RESTAURANT - COCKTAIL LOUNGE

for "INCOMPARABLE FOOD” Where People Meet by Choice not by Chance 
Luncheon and Dinner Served Daily —■ Special Sunday Dinner

We Cater to Weddings, Anniversaries, Sočiai and Ali Club Affairs up to 350 
FREE PARKENG Member of the Diners' Club

Special Attention to Funeral Luncheons 
For Complete Information Call EV 2-9348

DANCING EVERY SATURDAY NIGHT

Res. EV 2-934881-01 MYRTLE A VENDE, GLENDALE

Continued on page 7

DIAMOND SLIPPER LOUNGE — 161 Little Plains Rd., Greenlavvn, N. Y. 
located 36 miles from N. Y.

We Cater To; Parties - Weddings - Engagements - Bus Outings - Church 
Affairs — We Serve the FINEST SOUTHERN COOKED FOOD

We provide conveniences for TOURISTS (accomodation for 600 people) 
We Present LTVE intertainment THURSDAY to SUNDAY 

FOR INFORMATION CALL: AN' 1-3061

HOME MAITAINANCE

FLAT ROOFING 
OUR SPECIALTY 

SHINGLING.
LEADmjRS and GUTFERS

MAyfair 3-4787 — IVanhoe 3-0261

REAL ESTATE WANTED

WE BUY 1-2-3 FAMILY HOUSES 
— FAST ACTION —

LEOESNA REAL ESTATE
900 E. 163rd St. (Bx) N. Y. City 

WY 1-0258

CARS WANTED

TOP PRICES FOR YOUR CAR 
OR TRUCK

ANY YEAR

1732 Jerome Avė., Bronx,
TR 2-8985

N.

TOP DOLLARS PAID
For Junk Cars

Phone GL 1-0385
8 A. M. to 6 P. M,

IDEAL FOR CATHOLIC INSTITU- 
TION IN FLORIDA, N. Y;
Black dirt farm w/ house, 43 aeres 
under euttivation, onion, lettuce, ce- 
lery etc. On highway. Owner, 231 
Broadvvay, Paterson, N. J.
AR 4-4486.

HOUSES BOUGHT 
ALL CASH PAIO

Ali Sections.
Immediate Action

No Commission

477 Bergen St., MA 2-8110

5 DELIGHTFULL ACRES
PRETTY LITTLE COTTAGE

If you are thinking of retiring. or if 
you can afford a country retreat as 
nice a.’ thla. thon you win enjoy seeing 
this ex<vptionaJly nito little country 
(■Jtate. It’.« immaėulate in erery detail. 
Attractive white 10 year old cuatom-built 
5 room house. perfect cmidition through- 
out. Oil hot water heat. oak flooring. 
nif fircplace in liring room. heated 
junporrh. form<cn kitchen. tiled batb. 
cheerfully bright and nreful full baae- 
m<nt with laundry tūba. little irork 
shop.
Jrp-mte gnmge a» nlr'ini . acreened 
"rammer Tov ’v grounda. plenty
»f spare for- g-rde i; r^at is nieely 
roodcd (10 ->r!d:’ion-’ ac- -.« for protec- 
ti«n r»r eacelt.-nt land investment at rety 
rraaonabl* cost. if de^ired).
Lcat.-d in qui<t area on hilltop in 
rhoice neighborhood of large country 
T«xer» only $140! The pmrninent eseeu- 
rrtatėe k comfortable country komes, 
tire urho built this Httl* -'State spared 
no r xpen.«e getfrng _:-'st vhot he want"d. 
Ton . wi11 likę it arhen pei see it! Im- 
mediote occ'ipancy. $18.500. Eacellent 
trrros to «pe>Hned h’ivers.
JOHN H. LEVVIS, ReaHor 
53 High St., Newtonb N J.

Newton 361

VVEDDING RECEPTIONS

OLD COUNTRY MANOR
For the nltimate in Wedding Recep
tūros. Banguets Functions.

244 OLD COUNTRY ROAD 
(W. of Newbridge Rd)

Hieksville, LI.
Peter Petralia, Mgr. OV 1-3300-1-2

HELP WANTED

Virėjams, vedusioms poroms, vaiku 
slaugėms. auMfens. padavėjoms, namų 
rpofos darbininkams, o taip pat (vairiu 
pramones Mtu tarnautojams geriausias 
."•lygas ir aukšta atlygfnim* New Tor- 
ke. Brooklyne ir apylinkėse, partipfm*

ACMC CMPLOYMENT AGENCY

Cnrnrr ®C 15th St.
SO t-7284 86-46

LOOK
Buy Auto Insurance 
With eyes wide open. 
Don’t buy on price alone. 
You’re cheating yourself. 
Consider everything. 
Best ail around bargam ... 
Hartford Auto Insurance. 
Complete proteetion. 
TelI you why. 
Ask us. Soon.

ALBERT F. PETERS
- Office:

1U-55 OUEENS BLVD. 
FOREST HILLS, N. Y.

Vlrginia 3-1477

------DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VAIKŲ BATŲ, GERIAUSIAI TINKANČIŲ VAIKŲ KOJOMS, PATVAROS, SVEIKI —
Madingi dėvėjimui batai su Nepamainomi vaikžiojimui DIDŽIAUSIAS VOKIEČIŲ BATŲ FABKIKAS Aukotos kokybOs Niūris Madingi sportiniai batai su 

aukotais kabliukais sportiniai batai .su odiniais — ■— ■ »     ■■■' ■ su gumom tonuose dvigubais odiniais padais
Juodi Chevraux padais Ą W < A A |hf Budi Rudi Bovealf
Kojų daktaras LOTTE "u<,i '-*"’*”* O A U A FI A IY V JDIx Kojų daktaras MILANO Kojų daktaras HERALOno95

padais
Rudi Lamacalf

Kojų daktaras WALLY

SS95 ^<A

SALAMANDER
gamina

Elegantiškus • patogios • aukštos kokybės
51295

335 East Mth St„ 
Urp t Ir 2 Avt.,

NEW YORK CITY 
TEL: EN 13045

5S-O2 Myrtte Avl, 
I RIDGEWOOD— 
I BROOKLYN

Te*.: EV 1-3727

KOKIAS DOVANAS
jūsų artimieji Lietuvoje
laiko pačiom geriausiom ir brangiausiom?

Nėra abejonės, kad atraižas geros, 
importuotos, vilnonės medžiagos!!!

DAR ŠIANDIEN UŽEIKITE Į DIDELI 
_ SEZONINĮ IŠPARDAVIMĄ 

trijose krautuvėse firmos

S. BECKENSTEIN, Ine. !
118-125-136 ORCHARD ST. — GR 5-4525 |

Cor. DELANCY, N.Y.C. |
S. Bėckensteino krautuvėse kalbama 
rusiškai, lenkiškai ir ukrainiškai. £

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, | 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO |

--.Pradžiuginkite savo ginąines ir ?^n?u0?*us Lietuvoje X 
pasiųsdami tikros viinonės medžiagos vyriškai“eiltitei'irba;;g 
apsiaustui, moteriškai suknelei, eilutei, apsiaustui! 0

Tik neseniai gauta dideli kiekiai puikių importuotų g 
medžiagų: šilko, nailono, satino, aksomo, audeklų užuolai- X 
dom, antdurim, baldam aptraukti, užvalkalam,
Važiuoti BMT įlipant E s s e x Street, keltis elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street. JĮ
Atsineškite šj skelbimą, * kuris bus ypatingai įvertintas X

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovanoms

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

Tel.: AL 4-8319

SIUNTINIAMS f LIETUVAI
Tamsta rasi didelį pasirinkimu, vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(vvholesale) kainomis.

K & K FABRICS
1158 East Jersey Street

Telefonas: EUzabeth 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIU
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 

Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

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

Perkant - parduodant namus, ar išnuomojant butus, 
įvairiausiais apdraudos reikalaus, federalinių*ir valstybinių 
taksų (Income Tax) užpildyti, pirkimui piniginių perlaidų 

(Money Orders), Mutual Funds
Kreiptis:

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAKA AVĖ. WOODHAVEN 21, N.Y.
Tel.: VI 7-4477

šiokiadieniais — 9 vai. ryto ligi 9 vai. vak., 
sekmadieniais — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak.
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Restaurants
Continuod from pagt 6

IV-SIS
SPORTO DARBUOTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS
* Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 

Sporto Komitetas praneša, kad 
lapkričio 14 - 15 d.d. Cadillac 
viešbutyje, 45 Chestnut St., Ro- 
chesteryje, N.Y., įvyks visuoti- J 
nas šiaurės Amerikos sporto 
klubų atstovų ir sporto darbuo- g 
tojų suvažiavimas. - J ..įl

Apie įvykstantį suvažiavimą | 
Fask-as yra atskirai painforma- ■ 
vęs kiekvieną sporto klubą bei 
vienetą. Kviečiame klubų at
stovus bei darbuotojus rengtis

Oaeagoe Neries baigiminis 
šachmatų turnyras prasidėjo 
pr. šeštadienį, nigs. 19 d. Da
lyvauja meisteris P. Tautvaiša, 
K. Jakštas, V. Paičiauskas, K. 
Jankauskas, A. Zujus ir Pr. 
Šalkauskas.

Ged. Šveikauskas* šiemet bai* 
gęs draug su savo broliu Leo
poldu Harvardo universitetą,

studijų: Gediminas į Cųiumbi- 
jos univ., o Leopoąlas į Yale 
universitetą.

TOWE6 LAKE INN — Roclyn (Mayfair 1-7980)
8 Tover SL (87 milea); SmaU and intimate spot *ith a blackboard menu taturin* 
Continental apecialtiea. exedent lobster acampt flambe, roast beef. duck. D 5-2 un, 
* la carte eattee* $2.75-76.00. Diek Style Trio A piaaist Al Keiser enterum $-2 &xu.

Bar & lounge.

JUL1A~S BUSINESSMEN'S LUNCHES « DINNERS 
219-01 Northern Boulevard — BA 9-9570

AVINES A L£QUOKS — SPuaClAL SUNDAY DINNERS — Closed Monday 
Junior Portions for Children Open from 1Z to» P.A1.

STEVE PHILIPS RE8TAURANT . 
1144 VonKer* Avė, Yonaer*^ N. Y. ~ BE 7-1583

Gay, popular apot speCiatizins in prime ribk, ueaks, toUuui, ciiupa, hom-balced 
paoiriek. u 12-4,. u »-W, kurnuy frotn a u cunn t,«nu atter "tu.

■ ■ - - UupKtud loungc.

WE*iDOV£R FARMS RfcSTAURANT, PouahHeepsie N. V. 
aliarmui* cuuuuy Coumieuuu u eu vu uu uutdoor diuing
.-rraure. All*>xae uuuug TuoUl, «M Cuulae. aut weu aut tne VVeuuvVea* Hąi. 
■~MtčCa~cni<-.artt. Clpeu etery uay excepi .įuouaay. x2 uoou <x> tt:aU p.au. LujtCMi įt oin 
^4-utt. cuzuier iruui ks.šu. Vaucang oaturoay mguls unaer Ute ui luuui
^uaage. x«igntly enterui.umeat- >uvnitnistcr 7-^asug

Atstovams yra parūpintas 
nakvynei viešbutis Cadillac pri
einamomis kainomis. Nakvynės 
registracijos reikalu prašome 
kreiptis pas Vytautą Grybaus
ką, 139 Mohawk St., Roches- 
ter 21, N.Y.

Gera pradžia
Pereitą sekmadienį, esant la

bai gražiam orui, LSK abi sen
jorų vienuolikės pradėjo 1959- 
60 metų ' futbolo pirmenybių 
sezoną Pirmoji, įveikusi Kolls- 

“mann ŠC 3?2 (0:1 X laimėjo pw- 
muosius pirmenybių - taškus. 
Mūsiškiai, kad ir vertai laimė
ję, deja, dar neparodė geres
nio vieneto veido. Kai kuriems 
žaidikams aiškiai trūko subren
dimo.

LAK žaidė: Naruševičius; 
Vaitkevičius, Mileris; Krušins- 
kas, Murphy, Remėza II; Vasi- 
lionis (Budreckas), Kleiza, Kli- 
večka, Vujic (Remėza I), Sa- 
veikis. Pradžioje Kollsmannas 
vedė 1:0, ir reikėjo laukti 
antro kėlinio, kol Klivečka iš 
baudinio išlygino, priešininko 
vartininkui įsimetus į savo var
tus nuo skersinio atšokusį ka
muolį. Neilgai trukus Budrec

hews yra įdainavusi naujų H. 
F. ir Stereo plokštelių albumą 
su Rūtos choru. Alinime yra 
16 dainų. Išleido Reųuest Re- 
cording Company vardu “Dai
nos iš Lietuvos”. Plokšteles ga
lima gauti pas J. Ginkų, 495 
Grand St, Brooklyn 11, N.Y., 
Darbininko administracijoj, 
910 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N.Y., Jokūbą J. Stuką, 1264 
White St., Hillside, N.J., Alex 
Mathews, 256 Union Avė., Bro
oklyn 11, N.Y. Kaina 4.98 dol. 
Siunčiant užsakymus didesniais 
kiekiais^ krautuves, duodama 
nuolaida.

pasisekimu, nėra svetimas mū
sų šachmatams. Vokietijoje jis 
1947 m. žaidė Dillingeno lietu
vių stovyklos šachmatų ko
mandoj: Tautvaišas, Arlaus
kas, Matusevičius, Girtautas, 
Rukštelė ir kt. rungtynėse su 
Kemptenu, Kircheimu ir prieš 
Kircheimo vokiečius.

Jugoslavija. Pasaulio kandi
datų p-bėse pirmajam rate pir
mavo didmeisteris Petrosian, 
tačiau pradėjus antrąjį ratą, 
Keresas įveikė Fischerį ir M. 
Tal-Emyslovą. Dabar Keres ir 
Tai atsistojo lentelės priešaky

SEAVIEW RESTAURART, 188-11 Linden Blvd. St. Altana, L. I. N.Y. 
Si. Aioaua uewesl and mušt inumaie ummį £>{M>t 

K<-aaonat>ie Prices — Corieoua bervace 
Dehcious Kuod Prepared by kixpeneucea Chefs

•SEA FOOD — SaEaK uLNMĖRS — Orders To Take uui — Phone LA 5-9801

BILL*S S*TEAK HOUSE, 206-02 Hailaide Avė., Hollis, L.I. KO 5-1252
./a Francio i>ewut tnvd. — rienty o* b rėe x-arklių;. One ui Ųucen s Pukši Vining 
Piacc-s. reatunng: PtiaalE brt.AhS and OvfAi't SaaK-aiP. Sjunaay Umnera.

Čilei s Sspeciaities n.very aiouaay iSigni. tutciieB open to 1 A.M. i days 
Puinpaaour Koom Avauame For Weaumgs and Privalė Parries

SPECIAL DINNĘR SERVED DAILY & SUNDAY
Soup — Salad — Choice of VEAL PARMIGlANA with Spaghetti or 

Spaghetti with Meat Balis and Coffeu. — $1.75
VILLA CapmuiDA — S. I. NEWEST

Foot of Sand Lane — South Beach —- Near Bus Terminai — GI 7-9105

INSTRUCTIONS

tVETERANS’ TRAINING 
PROGRAM 

ELECTRICAL 
CABINET MAKING

■■ AUTO MECHANICS
McKee Vocational High School 
St. Mark’s Place, St. George, 

7-10 P.M. Mon. thru Fri.

ln BLOOMFIELD, N. J.

Sax - Clarinet - Flute 
Instruction in your home 

or at my studio

B.S. M.A. Columbian University

V. Paičiauskas, jaunas Čhi- 
cagos Neries ekspertas, JAV 
jaunių p-bėse įveikė C. Weldon. 
Paičiauskas žaidė baltais. Wel- 
don—-juodais. Partija siciliška. 
I.e4 c5 2.Žf3 d6 3.d4 c:d4 
4.Ž:d4 Žf6 5.žc3 a6 6.Rg5 e6 
7.f4 Re7 8.Vf3 Žbd7 9.0-0-0 
Vc7 16.g4 Žc5 ll.Rd3 b5 
12.R:Žf6 R:R 13.R:b5+ a:R 
14.Žd:b5 Va5 15.ž:d6+ Kf8 
16.e5 Re7 17Bhfl Bb8 18.f5 
Rg5+ 19.Kbl e:f5 2O.Ž:Rc8 
Va3 21.b3 f4 22.Vc6 Ba8 
23.Vd6+ Ke8 24.B:f4 B:Žc8 
25.Ba4 Ž:a4 26.Vd7+ Kf8 
27.V:B+ Ke7 28.Zd5 matuoja.

BOWDEN SO'JARE AESTAURANT
Southampton (13800) N Maun at. 4c 8uwuen sq. (lul nules). For 24 yean. Herb 
McCarury nas Deeu nervinu aelicioua cuisuie. n^cicnsive metine inciuaes roast De«t and 
steaks, lobster thennidor. LMng Isiand Bay bcauups. L 13-3, $3-$d.ou; D o-iu; Sun. 
irom 1, f^.49-fo.60. Dancing b-2 am. to Lester Lamo s orchestra. No mis. or cov.

Eyetj. Tyesday •avarXn^u^ —

BIRD AND BOTTLE RESTAURANT
GARRISON (4-3342) 0(1 Roule 9 . (52 mues). Lovely old 4nn dating from 1761. 

4 nules from Graymour
Beautiful antiąues. outdoor terrace, excellent Atnencan-Creole cuisine L .12-2 $3 & 

a la carte; D 6-8:30. Sun. 1-8, S5-7.50. Closed Tuesdays.

S P I N N I N G W H E Ė L INN • Fully Air-Conditloned
At REDDING RIDGE, Conn. Exit #45 on Merrit ParKway. Drive 8 nules 
north on Rte. 58. — FAMOUS FOOD IN COUNTRY SETTLnG -i- Gift Shop. 
Service 12:00-8:00 Closed Mondays (Except Holidaysj. Express Credit Cards.

S N U F F Y’ S STAKE HOUSE 
Specializing in STEAKS, SEAFOOD and LOBSTERS 

Family Trade 
Park 41 Mountain Avės. Scotch Plains, New Jerse-y — FA 2-7726

At Rendez-vous of Sportsmen... LUCIEN and ANNE-MARIE
C A F Ė DĖS SPORTS

Open every day from 6 P .M. until midnight 
329 West 51st St., New York 19, N. Y. Clrcle7-9281

PI 8-3405 (NJ.) NURSiNG HOME

An Exotic Experience in Dining C O R N E R OF H A W AII 
Now Serving Lunch 12-3 - Dinner r After Theatre Snacks — Closed Mondays 
Serving Autnentic Island Dishes & Drinks. Hors D’Oeuvres served at the bar 
6th Avė. at 11th SL — GR 5-6130 — Where Hawaii Comes to The Viliame

kas aštriu šūviu pasiekė 2:1, o 
Remėza I, pagaliau nusitvėręs 
energijos, ryžtingai įmušė *3:1. 
Ir. toliau vyravo mūsiškiai. Sa- 
veikis tik per plauką prašovė.

STORES

SUBURBAI* FARMS, INC.
Mūsų naujoji sodyba Maspethe

URBER NURSING HOME
CHOICE LOCATION 

'BEAUTIFUL GROUNDS
KKCELLEINT CARE

24 hour nurses — $50 vveekly

AT REASONABLE PRICES — OPEN 24 HOURS 
BELL DINER

. DELICIOUS FOOD AND PLENTIFUL
- AT REASONABLE PRICES

. - ,/,4ą-20 Bell Blvd. ---------- BAyside 9-9643

Gale rungtynių Kollsmannas iš 
neįmanomos padėties sušvelni
no iki 3:2.

Iš mūsiškių geriausiai atrodė 
vidurio saugo vietoje Murphy 

(Nukelta į 8 psL)

58 - 40 - 57th st. Maspeth, L. I. 
j vakarus nuo Van Vyck Blvd.

Borden ir kiti pieno produktai. Pri
imami užsakymai pristatyt į namus.

Pienas parduodamas ir vietoje.
GL 6-4691

MOhawk 5-0334

CHILDREN BOARDED

STEINWAY LODGE. We specialize in Parties, Banquets, Wedding* 
? SUNDAY DINNER 1-8 P. M.

Sauerbratten — $3.00. Prime Ribs of Beef — $3.00
LUNCH EVERY DAY and SUNDAY NOON 2 P. M.

18-34 Steinway St^LONG ISLAND CITY, N.Y. TeL: AS 8-9813

CATHOLIC MOTHER 
WIEL BOARO 

INFANTS AND CHILDREN

Republic
Wine & Liųuor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL:EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjako, midų 

šventėms bei kitoms progoms

PAUL’S RESTAŪKAWT
LIQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

31 Spring SL, New Britain, Conn. TeL BA 3-9771

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAYS LIQI OR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno. •
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

* ROM£N FUNERAL CnAITJ
* LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES j RAMANAUSKAS

1113 Mt Vernon Street Philadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

K A R L 0 N A S
RJNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britain, Conn.

Tel. BA. 9-1181

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius- ir balzamuotojas
74 Provįdence Street*

Worcester, Mass.
PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME

BY THE WEEK 
REASONABLE PRICES 

Phone: HAwthome (NJ.) 7-0246

CONVALESC. BOARD

GRENOBLĖ NURSING HOME 

(fiu.)
Aged Convalescent Invalids 
24 hour registered nurse 

Nursing Care 
Reasonable Rates

Pllgrim 3 7907 N. J.

ROOM ■ BOARD

IN NEWPORT, R. I.
LOVELY rooms for retired foiks. 
Community living room, big bed- 
rooms, 3 meals a day. Very best 
location in Nevrport, R-I- Churches 
& shopping center round the block, 
$35 per week each person. VI 7-9728 
Newport, R.I., Germann Cottage.

MOTELS

PETER’S MOTEL

MARCHI'S RESTAURANT 
251 East 31st Street 

New York City 
MU 4-9843

X7NIQUE CUISINE OF NORTHERN ITALY

T R I N C H I ’ S (Formerly Vilią Betty’s)
Enjoy a complete dinner with Floor Show in our cool, cod ocean-front 
dining room. Choice of Shore Dinner, Italian-American cuisine or Spedal 
Store dinner. Complete price from $3.25 to $4.90 for dinner and show

AIR CONDITIONED. FREE PARKING

TACONIC BRAUHAUS, Commence Hawthome, New York. R0 i-9842 
VVONDERFUL GERMAN-AMERICAN FOOD at Lunch and Dinner Daily, 
except Wednesdays — Fully Air-Conditioned. Music and Entertainment 

Week-Ends — Reasonable prices.

DORLON’S SHORE HOUSE, NORWALK, CONN. Merritt Pkwy, Exit h 
or Connecticut Tumpike Exit 16. Serving fine food for over a Centui?- 

John O'SuIlivan, Mgr. Phone VO 6-1969. A rewarding objective for an hour’i motor 
drive from the Georg’e Washington or White-Stone Bridge. Shore Dinners — Steaks 
and Chops. Open for Luncheon. except Satuftiaya. Dinner till 10 p.m. Closed Tuesdays 

C O C K T A I U L 0 U N G E

Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
jaunas ir puikus lietuvis naujose patalpose, skausmo 
valandoje suteikia puikų patarnavimą.

CPWARD A. ŽIGAS FUNERAL HOME
540 East St, New Britain, Conn.

TeL: BA 9-2242 — 9-9336
Aptarnauja New Britain, Waterbury ir Hartford, Conn.

233 Flander* Road 
Riverheatf, L. I. N. Y.

ON 7VAY TO MONTAUK 
NOW OPEN FOR GUESTS 

Call or ivrite 
for reservations

PArk 7-4183

FURNITURE

CHARLTON FURNITURE CO.
Bedrooms — Dining Room* 
Living Room* — Bedding

See Our Fumiture Compare Our
Prices! — Open Eves. tili 9 PJK.

eoccept Wed., SaL 
217-20 Northern Boulevard, Bay*id«

Tef.: FA 1-2600

PAiNTING

PAINtlNG AND DECORATING

PAINTING and DECORATING *
CONTRACTORS 

477 5»th 8L, BroofcTyn 20, N. Y.
Phono: HYo^Hųh 2-6004 

Roference* gladly *ubmitted

GUY LOMBARDO’S EAST POINT HOUSE, Freeport, L.lnN.Y. F R 8-5660
This is one o£ Ijong Island’s best and most popular dining places. Owne<l 

by orchestra leader Guy Lombardo, East Point House features elegant Uecor 
and top ąuality food. Seafood is a special, būt steaks, chops and allother

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS 
BARAS IR RESTORANAS

kinds of dishes are superb too. Nightly entertainment. Dinners from 
to $5.75. Cbildren's dinner $2. A la carte $1.75 and up. Members Diner's Club. Lietuviškos gamybos pietas, vakarienės ir užkandžiai

GERIAUSI GĖRIMAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS
CARRIAGE DRIVE RESTAURANT AND SHOP, Hamden, Cm 

ATwater 8-9346 SPAUDOS KIOSKAS
One of most glamorous restaurants in New England. French Prwincial 
thru-out. Complete lunch $1.50-$2. Dinners $2.50-$5. Banquet facilities.

Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms prieina
momis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinkimams pa-

Closed Monday. tąlpos nemokamai. Visais reikalais kreipiamasi Į klubo rei
kalų vedėją K. Vaitaitį.• ■ • . • *

GRIPSHOLM RESTAURANT
324 East 57th Street, N. Y.

288 UNION AVENUE BROOKLYN H, N. Y. ’
FINEST SWEDISH SMORGASBORD — Luncheon - Cocktails • Dinner Tel. EVergreen 4-9672

• Open Every Day



Prieinamiailsiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu į vietą iŠ 

ONOS IVAŠKIENES

BALDŲ KRAUTUVES

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 VVest Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4618

Res.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

DARBININKAS
NAUJIENOS-

T. Jurgis Gailiušis, lietuvių 
pranciškonų Amerikoje provin
cijolas, rugsėjo 23 - 25 lankė
si Brooklyno vienuolyne ir Dar
bininko redakcijoje.

Kun. Viktoras Poimanskas, 
dirbęs Albany vyskupijoje, pa
kviestas i Darbininko adminis
traciją, savo pareigas pradėjo 
eiti rugsėjo 24. Gyvens Brook
lyno vienuolyne.

Kun. Viktoras DabuŠis, Dar
bininko redaktorius, šios savai
tės pradžioje išvykęs į kun. M. 
Ražaičio laidotuves ir Kunigų 
Vienybės sukaktuvini seimą 
Chicagoje, grįžta rugsėjo 27.

Rašytojas Jonas Mekas, pre
mijuotos poezijos “Semeniškių 
idilės’ autorius, rugsėjo 27, 
sekmadienį, 8 v.v. bus girdimas 
per New Yorko radiją WBAI 
(99.5) Gideon Bachmann pro
gramoje “Filmų menas”. J. Me
kas yra “Film Culture” redak
torius ir bus klausinėjamas fil
mų temomis.

Dr .Ed. Jansoną ir jo žmoną, 
vilos “Audronė” Cape Cod savi
ninkus, ištiko auto katastrofa, 
vykstant namo į Bostoną, bai
gus vasarojimo sezoną. Į juos 
atsitrenkė kita mašina ir sun
kiai sužeidė dr. Ed. Jansono 
žmoną.

Dr. Henrikas Lukaševičius 
dėkoja

Netekęs mano brangios Leo
nės, dėkoju mirusios vardu ge
ros širdies žmonėms, padėju
sioms man Leonės skausmo va
landose budėt prie jos lovos — 
Eugenijai ir Petrui Minkūnams, 
Kazytei ir Edvardui Genevi- 
čiams, Liucinai ir Vytautui Vil- 
kutaičiams, dr. Genei Zavadz- 
kienei, ponioms Maurukienei, 
Rimavičienei. Gudelienei, Gerd- 
vilienei. Mirgai Šulaitienei, Zi- 
bartavičienei, Spiridavičienei, 
Švalbonienei ir Aldonai Jana
vičienei - Riccardi. specialiai 
važiavusiai iš Philadelphijos. Dė
koju Leonę nuolat lankiusiam 
ir dvasiniai ją stiprinusiam kun 
J. Pakalniškiui. Dėkoju kun. J. 
čekavičiui, prieš 8 metus mus 
sujungusiam ir dabar tarusiam 
kapuose paskutinį atsisveikini
mo žodį. Dėkoju kun. A. Rač
kauskui, kun. dr. T. Narbutui, 
kun. dr. St. Valiušaičiui, kun. 
V. Dabušiui, tėvui L. Andrie- 
kui, tėvui B. Bagdonui ir vi
siems dvasiškiams, kurie taip 
gražiai išlydėjo mano Leonę į 
amžiną poilsį.

Prie velionės karsto mūsų 
brangieji draugai sudėjo net 28 
gražiausių gėlių vainikus, pa
aukojo 53 šv. mišias, atsiuntė 
virš 170 užuojautos laiškų, per 
200 žmonių atėjo atsisveikinti 
į koplyčią ir gausiai palydėjo 
į kapus. Visiems, visiems, ku
rių čia išvardint nėra galimy
bės, tariu širdingiausią ačiū!

Dr. Henr. Lukaševičius

i OCTOBERSPALIO 4
ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

METINIS VAKARAS
ŠV. STANISLOVO SALEJE

(D1GGS AVĖ. ir NEWELL ST. GREENPOINT, L. I.)

Brooklyno vaidintoje trupė, 
kuriai vadovauja Vitalis Žu
kauskas, rengėsi šį rudenį pa
statyti komediją “Pirmą skam
butį’. Svarbiausiam vaidmeniui 
žadėjo atsikviesti aktorių J. Pa
lubinską iš Baltimorės. Tačiau 
visi pasiruošimo darbai vyko 
gana sunkiai. Į repeticijas lan
kėsi tik dalis artistų. Dėl to 
rugpjūčio 18 repeticijoje ši il
gai veikusi trupė nutarė susi- 
likviduoti.

Salomėja Narkeliūnaitė Bal
to centro patalpose rugsėjo 22 
parodė savo kelionių po Vokie
tiją filmą. Dalyvavo iš Balfo 
valdybos ir spaudos atstovai 
(Plačiau kitam numery).

Vytauto Valaičio fotografuo
ta nuotrauka yra įdėta šios sa
vaitės Newsweek” žurnale. Jis 
dirba to laikraščio redakcijoje 
kaip fotografas.

Vitalis Žukauskas dalyvauja 
Angelų Karalienės parapijos 
rengiamame metiniame vakare- 
koncerte. Be to, dar programą 
išpildys parapijos choras ir 
skautų vyčių oktetas. Vakaras 
įvyksta spalio 4 šv. Stanislo
vo salėje, Greenpoint, L. I.

Lituanus žurnalo naujas nu
meris jau suredagauotas ir tuoj 
bus spausdinamas. Numeris i- 
liustruotas dail. Albino Elks- 
kaus kūriniais.

IRENA STANKŪNAITĖ gieda Amerikos himną rugsėjo 20 protesto mi
tinge Carnegie Hali. Nuotr. V. Maželio

galima gauti butui modern ški 
balau, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

KONGRESMANAS RAY MADDEN iš Indianos kalba protesto mitinge rugsėjo 20. Carnegie Hali. Nuotr. V. Maželio.

Šv. Jurgio parapijos Rožan
čiaus draugijos mišios ir bend
ra komunija bus spalio 4 d. 
9 vai. Prieš mišias bus gieda
ma litanija ir einama procesi
ja. Pamaldas laikys ir pamoks
lą pasakys kunigas svečias. Po 
pamaldų parapijos salėje bend
ri pusryčiai.
. . Motery Sąjungos 4 kuopos 
susirinkimas šaukiamas rugsėjo 
27, sekmadienį, po aštuntos va
landos mišių. Susirinkimas bus 
Angelų Karalienės salėje. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti.

igj
O®

Jau platinami bilietai. Spalio 
18 d. 3 vai. p.p. So. Bostono 
aukštesnės mokyklos salėje. 
Thomas Park. Worcester muzi
kos mėgėjų ratelis, kuriam va
dovauja muz. Beinorius. stato 
linksmą operetę “Viengungiai". 
Vakarą rengia LDS ir Kat. Fe-, 
deracijos Bostone skyrius, kurio 
pelnas skiriamas tėvų pranciško 
nų leidžiamai spaudai palaiky
ti. Rugsėjo 20 T. Gediminas Jo
čys, O.F.M., buvo atvykęs į 
Bostoną ir šv. Petro parapijos 
tretininkams atlaikė pamaldas. 
Po pamaldų jis dalyvavo para
pijos salėje pranciškonų nau
dai tretininkų brolijos parengi
me blitz. pasakė kalbą ir pla
tinimui išdalino apie 200 bi
lietų. Visi brolijos nariai įsipa
reigojo bilietus išplatinti ir tuo 
paremti katalikišką spaudą.

Reikalingas remontas. Šv. 
Petro parapinės mokyklos pra
dėjo irti viena siena, kurią pa
taisyti kainov apie aštuonis 
tūkstančius dolerių.

Vakarinė mokykla. So Bos
tone aukštesnės mokyklos. Tho
mas Park. patalpose pradedami 
vakarinės mokyklos kursai. Kur
sų dalyvių registracija rugsėjo 
29 d. ir spalio 1 d. Kursų pa
mokos antradienių ir ketvirta
dienių vakarais 7:30 vai.

Prasidėjo misijos. Šv. Petro 
bažnyčioje rugsėjo 21 d. 7:30 
vai. vak. prasidėjo savaitės mi-

Buto ieškoma dviem vyres
nio amžiaus asmenim, vyrui ir 
žmonai, be vaikų, abu dirba. 
Gali palaukti pora mėnesių. Pa
geidaujama Woodhaven - High- 
land Park rajone, 3-5 kamba
rių. Pranešti Darbininko redak
cijai telef. GL 5-7281.

Reikalingi darbininkai prie 
mašinų (machine hands) ir sta
liai (cabinet makers). Kreiptis: 
Shaw Manufacturing Co., 1 Tif- 
fany PI., Brooklyn, N.Y., tel. 
UL* 5-7000.

• - - * ■ e......................* 

sijos moterims lietuvių kalba. 
Misijas veda kun. dr. Juozas 
Vaškas. MIC. Pirmas dvi dienas 
misijonierių pavadavo T. Pet
ras Remeika, kadangi jis buvo 
išvykęs į savo pusbrolio kun. 
dr. Mykolo Ražaičio laidotuves. 
Misijų pamokslai sakomi rytais 
9 vai. ir vakarais 7:30 vai. Mo
terų misijų iškilminga užbaiga 
įvyks rugsėjo 27, 2:30 vai. po
piet. Kitą savaitę misijos bus 
vyrams, prasidės rugsėjo 28 d. 
7:30 vai. vak.

Cambridge, Mass.
Kun. Pr. Juškaitis, Nekalto 

Prasidėjimo parapijos klebonas, 
rugsėjo 19 sulaukė 42 metų ku
nigystės. Įšventintas į kunigus 
buvo šv. Jono seminarijoje. 
Bostone, kardinolo O’Connellio, 
o primicijas atlaikė šv. Roko 
parapijos bažnyčioje. Brockto- 
ne. Gerbiamam klebonui linkė
tina dar ilgus metus vadovauti 
Nekalto Prasidėjimo parapijai.

Pamaldose už pavergtas tau
tas šv. Kryžiaus katedroje Bos
tone iš mūsų parapijos dalyva
vo pats klebonas kun. Pr. Juš
kaitis, vikaras S. Saulėnas ir 
nemažas skaičius parapiečių. 
Pamaldas laikė kardinolas Ri- 
chard J. Cushingas. pasakęs ir 
atitinkamą pamokslą. Pamaldos 
įvyko po masinio mitingo Bos
tono sode, kur pavergtų tautų 
atstovai buvo susirinkę protes
tui prieš Chruščiovo 
si JAV. Mitingas ir 
įvyko rugsėjo 19.

Parapijos mokykla
savo 33 mokslo metus. Mokyk
lą veda Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserys. Vaikų įsirašė virš 50. 
Veikia astuoni skyriai.

Sodalietės, kurioms vadovau
ja kun. S. Saulėnas. pradėjo sa
vo darbą rugsėjo 16. Kiekvieną 
pirmąjį mėnesio sekmadienį au
kojamos mišios sodaliečių in
tencija. būna bendroji komuni
ja ir susirinkimas po pamal
dų.

Kun. J. Petrauskas ir kun. 
S .Saulėnas lanko parapiečius 
ir juos surašinėja. Jei kas yra 

lankymą- 
pamaldos

pradėjo

VISI Į TALKĄ SPORTUOJANČIAM JAUNIMUI!

NEW YORKO LIETUVIŲ SPORTO KLŪBAS
1959 GI) METĘ SEZONO ATIDARYMO PROGA

ŠOKIŲ VAKARĄ

pakeitęs gyvenamąją vietą, ma
loniai prašomas pranešti save 
naują adresą klebonijai. Taip 
pat lankantiems 
Įima užsimokėti 
kęsti bei įteikti

kunigams ga 
parapijos mo 
aukas.
2 mirė Juliji
10 —- Adoma:

Abudu palaidot

Mirė. Rugsėjo 
Žukienė. rugsėjo 
Navašinskas.
iš Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčios. Rugsėjo 20 mi 
rė Marijona Smilsterienė. Pa 
laidota rugsėjo 23 Woburn ka 
pinėse. S. J

pir
3:1

žai

Sportas
(Atkelta iš 7 psl.) 

ir gynikas Mileris. Kiti po va 
saros pertraukos dar sustingę 
Kollsmannas, praradęs visą ei 
lę geresnių žaidikų, turi sun 
kūmų ir remiasi jauniais. At 
rodo, kad šį sezoną gaus 
pirmąja lyga atsisveikinti.

Rezervinė irgi parsinešė 
muosius taškus, laimėdama 
(2:1).

Šį sekmadienį mūsiškiai 
džia su Sportfriends Pass 
Wayne. N. J. Pirmosios korr 
dos žaidžia 3 vai. o rezervi 
1:15.

Sportininku vakaras
Jau nebetoli pirmasis šio 

dens sportininkų vakaras, 
tuvių Sporto Klubas spalių S 
šeštadieni. Apreiškimo parap 
jos salėje rengia šokių varaki 
kurio laukiama su dėmesiu.

Pasirodė naujas 
Sporto numeris

Ką tik išėjo iš spaudos i 
skaitytojus greit pasieks (ar ja 
pasiekė) naujas rugsėjo “Spoi 
to” numeris. Turinyje daugiai 
šiai dėmesio skirta mūsų krej 
šinio rinktinės išvykai į P. / 
meriką. Laikraštis ir vėl atr< 
do pavyzdingai: geras popi< 
rius. švariai atliktas spaustuvė 
darbas (ačiū Pranciškonų spau: 
tuvei) ir pavyzdinga laikrašči 
redakcija (ačiū - Kęstučiui Če 
keliūnui). “Sportas” turėtų bi 
ti mielas svečias kiekvien 
sportininko namuose.

GERIAUSIŲ PASAULYJE 
rašomų mašinėlių katalogus ir 
informacijas su viso pasaulio 
raidynais gausite veltui, tik 
praneškite savo adresą:

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford, Conn.,

Sąžiningas patarnavimas

EVergreen 8-9794

M. and Z.
Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas
Sulankstytų automobilių da
lių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poli

ravimas
937 GRAND STREET
BROOKLYN 11. N. Y.

Williani J. Drake- 
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas Hlkory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis

(ARMAKAUSKAS) 
Graborius-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

(BIELIAUSKAS)
F U N E R A L HOME

M. P. BALLAS—Direktorius
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

GRABORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 Bed'ord Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Jalinskas
Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkuay Statlon) 
IVoodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. VIrginia 7-4499

Vaitkus
F U N E R A L HOME

Vakaras prasidės 5 vai. popiet (punktualiai)
PROGRAMOJE: SKAUTŲ VYČIŲ OKTETAS

Angelų Karalienės parapijos choras vedamas 
muz. MYKOLO LIUBERSKIO
Bus sudainuoti muz. BR. JONUŠO lietuviški mar
šai, grojant dūdų orkestrui. Dainoms akomponuos 
muz. ALEKSAS MROZINSKAS.

SPALIO 3 D. 1959 (ŠEŠTADIENĮ)
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

No 5th A. Ilavenieyer Sts.

Gros ROMO BUTRIMO orkestras

Vakaro programą ves aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS 
Šokiam gros JOE THOMAS orkestras

VISI KVIEČIAMI IR LAUKIAMI!

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU
VES. SALES PARENGIMAMS IR 
SUSIRINK IM A MS NEMOKA M AI.

Te). MU .3-2928

VAKARO PRADŽIA 7:30 VAL. VAK.

VACYS STEPONIS 1

New Yorko Lietuvių Sporto Klubo jauninta; maloniai 
kviečia Tave. Mielas Bičiuli, sav > atsi’ankymu 

paremti jų paruošimą.

197 \Vebster Avenue
PRANAS VVAITKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cantbridge, Mass. 
NU’tąry PUBLIC 

Patarnavimas dieną Ir nakt| 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brldge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite; Tel. TP 8-84.14


