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Chruščiovas elgėsi logiškai: 

jei Vakarai tiktai ginasi, tai rei
kia juos ir toliau pulti ginklu, 
iš jų pagrobtu. O pavergtiesiem 
iš to belieka viena paguoda: kai 
draugai užmiršta pareigą lais
vės netekusiom tautom, tą pa-

dos biznierių, pramoninkų. Ka
daras jiem pasiūlė investuoti 
kapitalą į Vengriją.

Maskvos koloni j 
ir Lietuva

Įimto 
tų tautų pavergimą. Si tyla ap
kartins širdis mūsų laisvę my
linčių žmonių. Tai įtikins pa
vargėlę, kad jie dabar jau tu
ri mūsų pritarimą. Tai paveiks 
neigiamai gyvi palankumą, ku
rį Amerika turi pavergtų tautu 
rezistencijoje. Ryty ir Vidurio 
Europos Amerikiečių Konferen
cija yra pritrenkta ir apvilta. 
Pono Prezidente, Jūsuretkš- 
mingos pasaulio forume tylcs 
dėl reikalo, kuris pasaulio tai
kai pagaliau yra taip pat svar
bus kaip ir Afrikos bet kurios 
tautos laisvė.

OORRADO BAFILE, nunci
jus Vokietijai, nebuvo įleis
iąs j ryty Berlyną.

mele pasakė dalį skaudžios tie- reigą jiem primena priešai pa
šos: Jungt. Tautos begėdiškai sityčiojlmais.

pasinaudoti radiju, televizija ir 
spauda. Tegul jis duoda Vaka
ram tas pačias privilegijas. Te
gul jis ir jo kolonialinės val
džios nekliudo Laisvosios Eu
ropos ir kitiem vakaru radijam

eiti tik per Jungtines Tautas.
— Pagalba atsilikusių tautų 

Afrikoje, Azijoje, Amerikoje 
švietimui turi eiti taip pat per 
Jungtines Tautas.

— Padangių erdvo negali bū
ti laikoma jokios valstybės nuo
savybe, ir joje leidžiami kelio
nių pabūklai turėtų būti Jung. 
Tautų kontrolėje. Nusiginklavi
mo derybos turėtų būti atnau
jintos.

buvo vilties, kad gali 
prasidėti pasitarimai tarp Ame
rikos ir Sovietų. Ypačiai.kada 
Chruščiovas" pavadino Eisenho- 
werio. kalba “konsilijantiška”. 
Nuotaikos pasikeitė po Chruš
čiovo kalbos. Ji buvo tiek .žū: 
Ii, agresyvi, kad Amerikoje su-
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PRABLAIVĖJIMAI JR VĖL DE
BESYS: SU TOKIOM NUOTAI
KOM BUVO SUTIKTOS DVIE
JŲ DIDŽIŲJŲ KALBOS

Eisenhowerjo kalba buvo nuo
saiki; neminėjo Chruščiovo; pra 
eiti minėjo atsargiai ir negau
siai; daugiausia kalbėjo apie 
planą, kaip pagelbėti Afrikos 
naujom valstybėm. Afrikos žmo
nės dar'pasigedo joje konkre
tumo, tačiau tikėjo, kad tai iš
aiškės svarstyme. Amerikos ir 
Europos spaudoje atsiliepė su 
pasitenkinimu. Kai kurie aukš
tino,kad tai gražiausia iŠ viso 
Eisenhowerio kalba. Po Eisen- 
houerio kalbos spauda džiū
gavo: Amerika ėmėsi iniciaty
vos, dabar Chruščiovas bus nu
stumtas į defenzyvą. Tarp dip- 
lomati

M. JenasBalkūOM, Bytų ėjo niekeb. Jūsų kalboje. Poną 
ir Vidum Europos Amerikie- PrerfahntB, nebuvo net probė- 
čžų KonfetėucĮjos pirnioinkas, gem iitilntffftr ąpio tą begėdtš- 
š. m. rugsėjo 23 pasiuntė prie- kiausią mūsų taikų padėtį, apie 
zidentui Eisenhoweriui telegra
mą ryšium su prezidento kalba 
Jungtinėse Tautose rugsėjo 22. 
Telegramos vertimas:

PsrHoIBu milijonu ameri
kiečių, kilmių iš ryty ir vidu
rio Europos, su rūpėsiu lauki, 
Pone , Prezidento, jūsų kalbos 
Jungtinėse Tautose. Atsižvelg
dami į jūsų pareiškimu dėl pa
vergtų. tautų akivaiafoje res
publikonų susitikimo w tauti
nėm grupėm rugsėjo 19, jie, 
buvo tikri, kad Jūs nopralaisite 
progos, kurią davė Chruščiovo 
ir jo iškamšų įžūlus buvimas 
Jungtinėse Tautose, uikviastio- 
nuoti jiem teisę, kalbėti vardu 
kraštų, kuriuos jie laiko pa
vergę, ir pareikalauti laisvų 
rinkimų. Visos šios viltys nu-

Tai kalbėjo ne Vakarų atsto
vas apie Sovietų pavergtų tau
tų likimą, bet Chruščiovas. N. 
Y. Times tuos žodžius Chruš
čiovo lūpose vadino didžiausiu 
melu, veidmainiavimu. Tačiau 
Chruščiovas aname dideliame

ir IV 9*1- sekretorių Ham- 5 miL čekį pagalbos pradžiai), 
marskjoldą. Pasisakė, kad konf- — Pasisakė už ūkinės pagal- 
llktai būtų likviduojami, taika bos Afrikos naujom valstybėm 
oi^mzuojami,~pažangr-kelte^ planą. Tačiau visa .pagalbi turi 
ma pagalbos reikalingose tauto
se tik per Jungtines Tautas.

— Pasisakė prieš ginkluotą 
ar propagandinį kišimąsi į nau
jų valstybių vidaus gyvenimą.

— Parėmė greitos pagalbos 
siūlymą Kongui. (Tos pagalbos 
Hammarskjoldas buvo prašęs 
Jungtines Tautas 100 mil. Vals
tybės sekretoriaus Herteris tuo
jau pat Įteikė Hanunarskjoldui

Prezidento Eisenhowerio kal
ba Jungt. Tautose buvo skir
ta daugiausia Afrikai, antroj 
eilėj Azijai bei pietų Amerikai, 
ypačiai jų mažom valstybėm. 
Prabėgom dar užsiminė Berly
no gyventojus. Bet toliau į ry
tus prezidentas nesiekė: Chruš
čiovo pavergtas tautas apėjo 
tylom.

Prezidento kalba paliko įs
pūdi, kad Amerika išėjo tarp
tautiniame forume su “contain- 
ment” politika, su pasiryžimu 
neleisti Chruščiovui išsiplėsti 
Afrikos tautose, kurios dar jo 
neužimtos, bet i kurias jis

organizuoti “neutraliuosius” ir 
atsistoti jų priekyje.

— Chruščiovas pareiškė, kad 
jis laukia pakviečiamas Eisen- 
howerio. Jis pats nesiimsiąs jo
kio^ iniciatyvos.

CHRUŠČIOVAS . " — Iškelti Jungtines Tautas
Chruščiovo kalba, trukusi 2 * iš Amerikos į Ženevą, Vieną ar 

vai 20 min., kritikavo Ameri- Maskvą.
kos lėktuvų skraidymą, vakarų Kalbėjo ir apie naują ketu- 
valstybių “kolonializmą”; kri- rių viršūnių konferenciją, ku 
tikavo Jungtines Tautas ir jų ri galėtų susirinkti po kelių mė
gę n. sekretorių ir siūlė: - nešiu, kai rebus Eisenhowerio.

— Konge pareriiti Lumumbą.
— Paskelbti dekliaraciją, kad 

visos kolonijos gauna nepriklau
somybę tuojau pat.

— Hammarskjoldo, generali
nio sekretoriaus, pareigas per
duoti trijų sekretoriatui, kuria
me būtų po vieną atstovą Rytų. 
Vakarų ir “neutraliųjų”.

Chruščiovo kolonializmą ir 
smurtu paneigtas žmonių tei
ses ir pagrindines leisves.

Kad Chruščiovas ėmė kalbė-

— Laos valstybėje laukiama 
galutinės katastrofos, kada ji 
taps komunistų auka — prane
šama, kad iš šiaurės Vietnamio

tiesia nagus.
Prezidentas nutylėjo savo 

skelbtos prieš aštuoneris metus 
politikos žodį “išlaisvinimą". Jį 
nusigriebė dabar Chruščiovas. 
Chruščiovas dabar ėmė skelbti

Laisvosios Europos Komite
to prezidentas A. S. Alexander 
parašė N. Y. Times:

“Mes, amerikiečiai tikime 
laisvu žodžiu. Tai paliudija fak
tas, kad mes leidžiame kalbėti 
tiem, kurie su mum nesutinka. 
Mes nesukliudome Chruščiovui

*Į -■ ....  t1-1" 1 1

Valstt sėta". Herteris pavadino 
ją “k^ir-prieš Jungtines Tau
tas”, delegacijos pirmininkas. 
Wadsworthas nurodė Chruščio
vo veidmainiavimą: didžiausio 
kolonizalizmo atstovas pasisakė 
prieš kolonijas. Tai begėdiš
kiausias spektaklis; tai didžiau
sias melas, — įvertino santū
rusis Times. Dingo ir galimo su
artėjimo viltys. Indijos Nehru: 
prezidentas Eisenhoweris pali
ko duris atviras, Chruščiovas 
jas užtrenkė.. Anot Times, tai 
reiškia šalčių šalčiausią karą.

Ar šia kalba Chruščiovas bus 
laimėjęs Afrikos ir Azijos blo
ko simpatijas, aiškės to cirko 
tolimesniuose vaidinimuose. 
Tuo tarpu sakoma, kad ne. O 
dėl tu Afrikos simpatijų ir ei
na tuo tarpu visa kova.

N. Y. H. Tribūne rugsėjo 23 
įsidėjo paveikslą, kuris kabojo 
prie Pavergtos Europos seimo 
patalpų ir policijos įsakymu 
buvo uždengtas. Tame paveiks
le vaizduojamas Chruščiovas su 
botagu ir revolveriu neštuvuo
se, kuriuos neša sulinkę 10 
žmonių. Tai 10 Europos paverg

iu tų tautų. Pridėtas Įrašas iš 
į - Chruščiovo kalbos š. m. vasary 

Indonezijoje: “Nles norime ar
timų ryšių su kolonialinėm tau
tom”. Tas paveikslas, kaip aiš- 

OžEMTČLMENAS: toms buvo Ei- kino p Europos gen. sekr. Cos- 
tenhower>s savo kalboje. °

Taigi Laisvosios Europos ra
dijas sutinka leisti naudotis 
Chruščiovui, tačiau Lietuvai, 
Latvijai, Estijai atsisako leisti.

aukštų namas. Vienu atominės 
energijos pakrovimu gan api
plaukti žemę 20 kartų. Atsiėjo 
375 mil.

yra apsiginklavusios iki dantų 
visais moderniausiais ginklais 
gyventojam žudyti, tuo tarpu 
kai tautos su pasiaukojimu ko

voja už savo išsilaisvinimą pa
senusiais primityviais ginklais. 
Tačiau nors ir kokių naikinimo 
karų imsis kolonialistai, tautos, 
kovojančios už išsilaisvinimą, 
laimės”.

Dėmesio verti, žodžiai dar ir 
apie Jungtines Tautas. Eisen- 
howeris jas gyrė be atodairos, 
priskirdamas nuopelnų, kurie 
tiesiogiai priklausė Amerikai ar 
pačiom tautom, tik ne Jungti
nėm Tautom. O kad Jungt Tau
tos nepadarė to, ką jos turėjo 
padaryti, ir vėl pasakė Chruš
čiovo lūpos: 
, “Kas kitas, jei ne Jungtinės 
Tautos turėtų pasisakyti už 
kolonialinio režimo panaikini
mą. nes pagal Jungtinių Tau
tų chartą JT pareiga yra stip
rinti tikėjimą žmogaus teisėm, 
žmogaus lygybe ir vertė”. Kaip 
gali būti pasiektas bendradar
biavimas sprendžiant tarptau
tinės problemas ir kaip gali bū
ti sustiprinta pagarba žmogaus 
teisem ir pagrindinėm laisvėm, tį apie “išlaisvinimą”, yra pasi- 
— kalbėjo Chruščiovas ir eita- tyčiojimas iš Jungtinių Tautų 
vo chartos paragrafus, — jei ir jų chartos, pasityčiojimas iš 
tuo pačiu metu užmerkiamos Vakarų, kurių paskelbtus, bet

— TARPININKAUS?
Jungtinėse Tautose jau daly

vauja ir AnglijosMacmillanas, 
Indijos Nehru. Jie tarpininkau
sią tarp Eisenhowerio ir Chruš
čiovo pareikštų siūlymų.

— Nasseri* ir Titas nori su-

Pagrobti žodžiai 
Apie "išlaisvinfflų" ir 
žmonų teises prabilo 
... Chruščiovas ■

te, buvo paskelbtas prieš tris 
— keturis mėnesius Olandijo
je — “Algemeen Handelsblad”.

Laikraštis npii, kad paveiks
las buvo uždengtas velstybės 
departamento įsakymu. Esą de
partamentas norėjęs sušvelnin
ti nuotaikas.

Laikraštis paskelbė ir tuo 
nepatenkinto gen. sekretoriaus 
Coste atsiliepimą: "Jie (valsty
bės departamento -žmonės) el
giasi su Chruščiovu kaip su 
valstybės vyro, o* mum užčiau
pia bumas".

(Jei departamentas norėjo 
nuotaikas švelninti, tai kam 
jas pats įtempė, apribodamas 
Chruščiovui jinttjhnb laisvę!).

Pionierius VL paleistas i mė
nuli rugsėjo 25, sudegė atmos
feroje, tepakilęs kelis tūkstan
čius mylių. Neveikė antras aukš 
tas. Sudegė tokiu būdu-. 9-10 
mil. doL

Jungtinėse Tautose ir aplink 
jas pereitą savaitę buvo pri
barstyta daug žodžių, bet jie 
toki tušti, kad neverti nė išti
sai skaitomi. N. T. Times pa
lygino net su cirko vaidini- 
nuūs.. Dėmesio -teverti Eisen-. 
hovverio — ketvirtadienį ir 
Chruščiovo — penktadienį pa
sirodymai.

EISEIHOWERIS 
tvirtai gynė Jungtines Tautas

Jaunieji už Kennedy
Gallupo institutas rado, kad 9 i

jaunieji balsuotojai labiau pa- 9 V
Kennedy. senesnieji

už Nixoną. Balsuotojai 21-29
Kennedy 61

proc.. už Nixoną 39. Balsuoto- 9
jai tarp 30-39 už kennedy 48, ■
už Nizoną 52, per 50. metų už _ • TiarsKjOKias ne visu tuntu procenty
Kennedy 46. už Nixorą 54. ykdė C:indc«ovo norus.

Chruščiovas vėl prašneko apie 
taiką ir nusiginklavimą. Jo siū
lymam suprasti naudinga at
kreipti akis Į “Foreign Affairs” 
minėtą straipsnį. Jame Į klau
simą, 
KO NORI CHRUŠČIOVAS, 
autorius atsako Churchillio žo
džiais: "Nenori karo, bet nori 
karos vaisių" Komunistinės dip
lomatijos pagrindinis bruožas 
— "visada gauti šį tą už nie
ką"; gauti be jokio mokesčio 
tai, kas paprastai gaunama re
volverio pagalba. Reikalauda-

- mas sau Berlyno, Chruščiovas 
težada tik sumažėsiant karo pa-

> rojaus galimybę.
KAIP 2I0RI Į POLITINI PART-

N. Y. Times rugsėjo 24 tau- NER|?
riai išvadino. Chruščiovą dide- Pagrindinis komunistų nusis- 
liu melagiu, kai jis pasigarsino tatymas — sako autorius — ne- 
neturįs kolonijų. Times išskai
čiavo dvejopas Sovietu koloni
jas. Vienas — tai “iš vardo ne
priklausomos valstybės” (sumi
nėjo Lenkiją, rytų Vokietiją, 
Vengriją, Čekoslovakiją, Rumu
niją, Albaniją, Bulgariją, oru- 
tinę Mongoliją, šiaurės Korėją.). 
Kitos — tai “nerusų tautos ir 
kraštai, kurie buvo pirma ca
rų pavergti, inkorpuoti Į jų im
periją, paskiau iš naujo paverg
ti Lenino ir Stalino”. Svarbiau
sios tarp jų esančios: ukrainie
čiai, gudai, lietuviai latviai, 
estai, armėnai, gruzinai, uzbe
kai turkmėnai, kirgizai, tadži
kai, kazokai, totoriai, jakutai, 
buriatai.

Taip geriausiai infirmuotas 
dienraštis suplaka vienoje eilė
je tas tautas, kurios prieš ant
rą pasaulinį karą turėjo savo 
valstybes, ir tas tautas Sovie
tuose, kurios tų valstybinių tei
sių nebuvo išsikovojusios — 
Baltijos valstybės Čia suplaktos 
vienoje eilėje su buriatais ir kt. 
š. m. vasario 16 buvome gėrė
josi šio gerai informuoto dien
raščio vedamuoju, kuriame ra
šė apie Lietuvos nepriklauso
mą valstybę, jos pavergimą 
tačiau Amerikos oficialios po
litikos išskiriamą Į kitokią tei
sinę padėtį nei tautos, nesukū- 
riisios savo valstybės. Kyla 
klausimas, ar tada tas dien
raštis buvo geriau informuo
tas ar dabar?

nato vidaus saugumo komisijų- 
tuo pačiu metu užmerkiamos Vakarų, kurių paskelbtus, bet Rugsėjo 24 nuleistas Ameri- je liudininkas iš Berlyno T.
akys prieš tokius šios dienos numestus žodžius panaudojo kos karo laivas The Enterprise, Hans, buvęs Amerikos žvalgy-
gyvenimo begėdiškus reišta- Chruščiovas ir atsuko prieš Va- kuris yra 83,350 tonų ir varo- bos pareigūnas. Grobia įvai*
nius*' karus, vykdydamas tolesnę ag- mas atomais. Jo keturi prope- riais būdais — jėga ir vitioji-

liariai yra aukščio kaip dviejų • mu, pradedant saldainiais, ku
rie užmigdo, ir balerinom, ku
rios privilioja.

komunistinės vyriausybės yra 
tik laikinis dalykas; jos atsto
vauja klasės priešam; jos isto
riškai yra pasmerktos būti su
naikintos anksčiau ar vėliau (tą 
pačią mintį kartojo ir dabar 
Chruščiovas iš balkono, klausia
mas, ar jis rengiasi Ameriką 
palaidoti!). Tad komunistinės 
diplomatijos uždavinys — pa
greitinti jų sunaikinimą ir visa
da vykdyti ofenzyvą. 
NUOLAIDOS?

Ne, komunistinė diplomatija 
nuolaidas pažįsta tik tada. $ei 
ji yra jėgos spaudžiama. Bet 
jei ji pati turi jėgos, nepateisi
namas jokis kompromisas su 
priešu. Nors Chruščiovas kalba 
apie “taikingą koegzistenciją’^ 
tačiau ji nereiškia Vakarų nu
sistatymo — “gyventi ir leisti 
kitam gyventi”. Ką koegzisten
cija reiškia, paaiškino Chruš
čiovas: tai atsisakymas tik nuo 
karinių konfliktų, bet ideologi
nė, politinė ir ūkinė kove turi 
eiti.
KAIP SEKASI GAUTI šį TĄ 
UŽ NIEKĄ?

Vakaruose, kai Chruščiovas 
kalba apie taiką ir karo nega
limybę šiais laikais, ima vis la
biau tikėti, kad ir Chruščiovo 
raketos tai tik grasinimas. Pa
radoksas. sako autorius, kad 
juo labiau Vakarai ima tikėti, 
kad Chruščiovas galvoja tai, 
ką jis sako, tardamas, jog ka
ras būtų visiem savižudybė, '■— 
juo labiau Chruščiovui maita 

„ ___.. ... galimybė pasiekti tai, ko jisKeno svočias yra ChrvičiovM *7, J Ar nori, — gauti ši ta už nieką.
New Yorlte Chnrt&rai pri- padtiMjhnM. kad ČhraSHovas 

ėmimą surengė multUijonie- karo dėl Berlvno. su-
rius Eaton rugsėjo 24 Dalyva- p^kutiniais metais ir
vo apie 100 Amerikos ir Kana Vakan|. ufejsp).rim, Su0 Wau. 

simu daryti nuolaidas tik už 
nuolaidas, kaip tai įprasta pre
kyboje. Dėl to ir pasipriešini
mas Berlyno klausimu taip su
stiprėjo. Sustiprėjo ir kituose

Journal Americąn, kuris la- W 
bai aštriai laikosi linijos prieš 9 
Chruščiovą, vedamajame pasi- 49 _
sakė prieš demonstracijas, kai -
jos pradėjo išvirsti smurtu ir i
chuliganizmu. Minėjo policijos \
užtvarų laužymą. raketėlių ~ \
sprogdinimą po policijos ark- ^9^^-'y 1
lių kojom. O viską pralenkė 1|^9| « 
Castro šalininkų šūviai, nuo ku- ?'
rių 9 metų mergaitė mirė. Tai /
jau ne politinis protestas, o -^^9' /
banditizmas ir anarchija. Ir ^^^1^9 y z

Žodžiai, kurių būtum laukęs Berai’ lietuviai nieko bend- 3U0bkasys: Tokis bovo chrušeio-
Eisenhowerio kalboję. išsprūdo ro 50 neturi-______________ ^as visuo~ pasirodymuose.__________

iš Chruščiovo lūpų.

POLITIKA GAUTI
Ši TĄ UŽ NIEKĄ

Taip santykius tarp Cruščio- 
vo ir Vakarų pristato G. F. 
Hudšon, buvęs Londono "The 
Economist" vienas iš redakto
rių, i. m. rugsėjo mėn. "Fcr- 
eign Affairs".

— Chruščiovas paskelbė, kad 
sovietų raketa ir žmonės jau 
paruošti kelionei po erdves. 
Tai būsią tuojau.



WoodhavenRichmond Hill

“Ką jūs galvojate apie bend
radarbiavimą su mumis?” — 
teiravosi vienas iš kmkytojų ir

“Į ghetto varomi Kauno žy
dai išsirinko delegaciją,* kuri 
norėjo pasimatyti su Lietuvos 
laikinąja vyriausybe. Nepavy
kus jai pasimatyti su kitais vy
riausybės nariais, delegacija te
lefonu per mano adjutantą krei
pėsi į manė. Aš sutikau kal
bėtis ir priėmiau delegaciją sa
vo bute - V- Abudu delegatai 
buvo man seni pažįstami: bu-

Būdna, kanu MaoEmąkNMs, tik 
Saitams traks tašiau rtiaionr 
nėję ir idėjinėje pšetaė>, ir 
Lietuvos rtftvfa bus be paki
timo, tai C. tam pritardamas 
kalbėjo:

“Šitokioje įvytai įOte 
man yra nrtiipraiitenil, kaip 
jūs galite kalbėti apie tažkokį 
Lietuvos išlaisvinimą? Kaip iš 
jūsų studentiškos spaudos ma
tau, visos studentiškos organi-

Lietavip Rudio programa iš stotie* WLIN, 1360 bangos, 
veikia sekmadieniais ano 1:30 Bd 2:00 valandos dieną.

Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių san
traukos, dainos, muzika, ir “Magdutės pasaka“. 

Biznio reikalais kreiptis į BALTIC FLORIST gėlių bei 
dovanų krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone — 
Tel. AN 3-0489 . . . Ten gaunamas ir “Dartiatekae”

“Vienas iš nemaloniausių 
klausimų Lietuvoje tuo metu 
buvo vokiečių Gestapo (slapto
sios policijos) pradėta akcija

Antra, Amerika laužė Batis
tas moralinę padėtį ir kėlė 
Castro moralę istorija su lėk
tuvais. Batistą buvo užpirkęs 
ir pinigus sumokėjęs Amerikai 
už 15 lėktuvų. Valstybės depar-

gfįer^t- rdseiksanąužnugaryje, karinė 
taįį ne didžiausią,

pctetae truputi šypteli (M kalbėjau 
vriausybėje, toliau: <
stapulij^^ pas

ktoww8tete Itetafe k» rtetelo neturėjau. Detega- Tamstą pareikšti visų mūsų di-
pėrasmtakas, pęr pinaąją bei* tai birai pitetainti tedžiausto nepasitenkinimo ir su-

” be buvo visai bejigi ir griei-
zmomszai ir aninMiųmu megt-- — • 
no ordĮtirti vnkirfiviff įno
rių žinioje buvo ano meto pa- 
dėtis, ir išsiaiškintLopni žy
dų reftaht (Gen. St Raštikis 
tuo meta tatkmosžos vyriausy
bės narys). “Kovose dėl Lietu
vos” antrame tome, 305 pusi, 
rašo:

zadjos kaip savo Šukį yra įsi
rašiusios ‘Lietuvos išlaisvinimą’. 
Tačiau gyvendami čia jūs esa
te pasmerkti nutautėjimui. Ką 
jūs čia darote? Tuo metu, kai 
jūs čia tuščiažodžiaujate apie 
laisvę, mes dirbame!... Pas 
mus nėra tiek laisvės kaip pas 
jus ... Man rodos, kad teėti 
laisvės tiek, kiek jūs turite, 
yra žalinga ir trukdo pažangai... 
Aš norėčiau, kad jūs aplanky
tum# Lietuvą. Žtaoma, jeigu 
pradėsite platinti savo studen
tišką spaudą — Kepsime kraš
tą per 24 vai. apleisti”.

nomas, tačiau tiktai priartėji
mo būdu. Šiuo atveju jūs tu
rite priartėti prie mūsų, nes 
mes esame tautos kamienas, o 
jūs tiktai jo mažuma (griežtai). 
Mes jau ir taip per atlaidūs 
esame tuo tarpu, kai jūs mus 
tautos išdavikais vadinate. Is
torija parodys, kas buvo tikrie
ji išdavikai Mano asmeniška 
nuomonė, kurią aš turėsiu pro
gos pareikšti LSSR prezidiume, 
yra: ‘Jie mums nereikalingi 
Nupjaukim juos, kaip nudžiū
vusią šaką’.

"Jūs (Uotuviai) dar nesate 
prie to pripratę, bet turėsite 
priprasti", Įsiterpė šeiminin
kas į mano pranešimą.

“Ne, pone generole, mes prie 
to nepriprasime”, atsakiau.

“Bet juk tai daro ne vokie
čių kariuomenė, bet Gestapo”.

“Taip, pone generole, bet 
mūsų vyriausybė ir aš pats ma
tome, kad dabar, karo metu, lis dvidešimčiai metų kalėjimo’

Studentę Gairės 1960 2 (3) 
rašo:

“Prieš porą' mėnesių JAV- 
bėse lankėsi neseniai Lietuvos 
leninistinės komunistų jauni
mo sąjungos pirmuoju sekre
toriumi tapęs Aleksandras čes- 
navičius, kuris turėjo keletą il
gokų pasikalbėjimų su Urba- 
nos studentais”. Chicagoje Y. 
M.C.A. viešbučio kambaryje jį 
aplankė dar Adomas Mickevi
čius ir Liūtas Mockūnas, norė
dami “susipažinti su tikrove”. 
Pastarieji du ir atvaizduoja 
dialogo forma savo pasikalbėji
mą su česnavičium.

NAMŲ PARDAVIMAS — BUTŲ NUOMA 
Queens apylinkėje didžiausia patarnavimo įstaiga perkant 
namus ir nuomojant butus. Šeimos su vaikais taip pat 
maloniai aptarnaujamo*.

Tik pa* mne perkant bnaite patenkinti naro naiaain
DONT BUY THE WR0N(»"WAT — BUY THE RITE WAY

SEKMADIENIAIS nuo 11 iki 12 VAL. DIENOS 
K WHIL — 1430 kilocycles Medford 55, Mms. stoties 
Sveikinimus ir pranešimus galima paduoti asmeniškai 
arba siųsti paštu programos vedėjui JONUI ROMANUI, 
170 ‘H’ Street., So. Boston 27, Mass. Tel. ANdrew 8-7635

kad Amerika neatėjo į pagal
bą Vengrijai, kad nėra nė kal
bom apie išlaisvinimą. Taiky
damas | sentimentą, ėmė vaiz
duoti, kad Rąmbyne ir dabar 
Joninės švenčiamos. Tada vie
nas iš studentų prabilo apie 
tremties jaunąją kartą.

Mes apie save:
“Mes žinome ir suprantame, 

kad mūsų laukia nutautėjimas 
ir įsiliejimas į amerikietišką 
masę. Mes jau dabar dalinai 
esame amerikiečiai... Mes esa
me ‘pasimetusi karta’, neįleidu- 
si giliai savo šaknų nei Lietu
voje nei Amerikoje ... Mės 
esame ne vien tiktai pasime
tusi, bet taip pat ir maištau-. 
janti karta. Maištaujame prieš 
likimą, atėmusį mūsų kartai 
tvirtus-tautinius pagrindus. Maiš 
taujame ir prieš mūsų vyres
nės kartos lietuviškumą bei 
prieš amerikietišką aplinką, ku
rioje nesijaučiame pilni jos na
riai. Didžiausias pasipriešinimo 
jausmas yra komunizmui — ne 
dėl skriaudos, kurią mes tada 
buvom per jauni pilnai supras
ti, ir ne dėl ideologinių statu
mų, kurie tiesioginiai neliečia 
dabartinės mūsų egzistencijos. 
Trumpai drūtai — komunizmas 
yra mūsų šiolaikinės padėties 
didžiausias kaltininkas ir, kas 
svarbiausia, — jis yra pastojęs 
kelią mūsų bendradarbiavimui 
su tauta. Vienintelis mums at
viras kelias į tautą yra per ko
munistinę ideologiją, kuri mum 
nėra priimtina, nes mes tapo
me suformuoti kitokių gyveni
mo sąlygų bei pažiūrų į gyve
nimą”.* y

Pasikalbėjimas baigėsi pa
kartotu kvietimu — atvažiuoti

"Ar mn kalti?"
Vienas iš lankytojų: “Jūs kal

bėjote apie vyresniąją išeivi
jos kartą. Kaip su dabartiniu 
jaunimu, kuris Lietuvą paliko _______________ ________
vos keletas ar keliolikos metų | Lietuvą ir pasikalbėti.
ir kuris kai kuriais atžvilgiais Sis pasikalbėjimas vertas di- 
yra panašus į amerikiečius. Ar- dėsnio dėmesio, nes rodo dve- 
gi mes esame kalti?”. jopus žmones, susidariusius čia

CesnaviČfus: “Sutinku; Jūs ir tenai.
nekalti ...” ir ėmė kalbėti. (bus daugiau)

tamentas pavedė atstovui pra
nešti, kad lėktuvai nebus iš 
Amerikos išleisti. Priežastis — 
Raul Castro buvo pagrobęs 47 
amerikiečius ir 3 kanadiečius, 
tad Amerika vengianti, kad 
jiem kas blogo nenutiktų. At
stovas paaiškino Kubos prezi
dentui Batistai, kad tai laikinis 
dalykas. Kai suimtieji buvo pa
leisti, Smith sakos daug sykių 
siuntęs telegramas, kad valsty
bės departamentas išloštų lėk
tuvus. Departamentas nesutiko. 
Batistai ne tiek buvo svarbūs 
patys lėktuvai, kiek psichologi
nis įspūdis — neigiamas Ba
tistas kariuomenei ir Šalinin
kam, teigiamas Castro rėmė
jam. -

Trečia, Ąmerika pro pirštus 
žiūrėjo į neutrahuną Kubos -, 
vidaus kare — iš Amerikos ėjo 
ginklai, pinigai ir žmonės Cas
tro naudai. Iš Amerikos bazės 
Guantarsamo buvo vagiami 
ginklai ir perduodami Castro.*;

Ketvirta, nors Amerika pa
prastai nesiskubina naujos val
džios pripažinti, bet šiuo kartu 
Castro buvo pripažintas per 5- 
6 dienas. Ir departamentas dar 
specialiai ragino atstovą Smith' 
pasiskubinti.
ROY R. RUBOTTOM ROLĖ

KAi komisijos nariai teira
vosi konkrečiai, kokie asmens 
atstovui perdarinėje departa- 
lųento parėdymus, gavo atsaky
mą, kad tai buvo Roy R. Ru
bottom, tada valst. sekretoriaus 
padėjėjas tarpamerikmiam rei
kalam, dabar Amerikos atsto
vas Argentinai. (U. S News a. 
World Report tarp kitko da
bar informuoja, kad Nisonas 
kaltino Rubottom už kai ku
riuos Amerikos nepasisekimus 
pietų Amerikoje, o Kennedy 
manąs, kad R turįs labai arti
mų ryšių su Miltonu Eisenho- 
weriu).

IŠVADA
Komisijos pirmininkas J. O. 

Eastland ir narys T. J. Dodd 
po apklausinėjimo padarė iš
vadą: "Kuba buvo išduota Cas
tro ir komunistam amertidočię 
rankom tokiu pat būdu, kaip 
komunistam buvo išduota Ki
nija". (MarshaBo rolė). ~

Kadangi abudu senatoriai 
yra demokratai, tai respubliko
nas senatorius Wiley iš užsie
nių komisijos, abejodamas to
kia išvada, mano, kad užsienių 
komisija turėtų prie klausimo 
grįžti, kai bus praėję rinkimai.

bot .tomis MŽmonHkomb vo- 
Icfočię nacionatistę tendenciįo- 
mš, kurios goti nuvesti Į be
veik vistacą žydę sunaikinimą.

“Delegatai visiškai sutiko su 
mano nuomone. Paaiškinau 
jiems, kad Lietuvos laikinoji 
vyriausybė žydų, kaip ir dauge-

KIEK AMERIKA PRISIDĖJO PRIE 
CtSTRCT ATĖJIMO J VALDŽIA 
Kai Jungtinėse Tautose Ame

rika kovoje prieš Maskvos įta
ką, sonatas tiria'luo pačiu me
tu, ar Maskvos įtakos nepadė
jo stiprinti Amerika. Atsako
mybę skiria spaudai ir valsty
bės departamentui.

Senato vidaus saugumo ko
misijoje š. m. rugsėjo 11 buvo 
apklausinėjamas Earl E. T. 
Smith, buvęs' Amerikos atsto
vas Kuboje tuo metu, kada 
ėmė garsėti Castro ir buvo pri
verstas pasitraukti Batistą. Ko
misijai buvo svarbu išaiškinti, 
ar Amerika prisidėjo prie Cas
tro atėjimo į valdžią, o joi taip 
— kokiu būdu ir kieno atsako
mybe.

Smith liudijo:
Jungtinių Valstybių įstaigos 

ir spauda suvaidino labai di
delį vaidmenį Castro ateiti į 
valdžią.
N. Y. TIMES ROLĖ

Trys pirmo puslapio straips
niai New York Times parašyti 
Herbert Matthews, — kalbėjo 
Smith, — padėjo Castrui gauti 
pasaulio oponijos pripažinimą. 
Iki to laiko Castro tebuvo lai
komas Kubos rytinių kalnų 
banditu. Po Matthews straipsnio 
ir Times pasikalbėjimo su Cas
tro, kuris tame pasikalbėjime 
buvo palygintas su Abraomu 
Unkolnu, Castro galėjo susi
rasti šalininkų, fondų Kuboje 
ir Jungtinėse Valstybėse. Nuo 
to laiko netrūko pinigų, gink
lų ir kareivių. Daugel Ameri
kos spaudos ir radijo komen
tatorių pristatinėjo Castro 
kaip politinį Robin Hoodą. To
ki-. spaudos ir radijo atsiliepi
mai darė įtakos vyriausybei ir 
kai kuriem kongresmanam. 
VALSTYBĖS DEPARTAMEN
TO ROLĖ

Valstybės departamentas at
liko svarbią rolę, naudingą Cas
tro. Darė tai įvairiais būdais.

Viena, valst. departamento 
pavedimu, atstovas Smith lan
kėsi 1958 gruodžio 17 pas pre
zidentą Batistą ir pustrečios va
landos pasikalbėjime perdavė 
jam Amerikos nuomonę, kad 
jam vargiai pavyks išsilaflcyti 
valdžioje ir kad kraujo pralie
jimui išvengti jis turėtų pasi
traukti.

ciją prieš žydus”.
Mačiau, kaip mano pareiški

mas nepatiko generolui, bet 
susivaldė ir pradėjo ^teisiidis,^ 
kad tai esanti Geštapo darbo 
sritis, ir kad karinė vadovybė 
negalinti turėti didesyoės įta
kos visam šiam reikalui. Gen. 
von Pohl pritarė mano min
čiai, kad ši Gestapo akcija jau
dinanti vietinius lietuvius gyve 
tojus. Po ilgesnio pasikalbėji
mo šeimininkas -pareiškė, kad 
apie lietuvių nuotaikas ir apie 
mano pareiškimą jis painfor
muosiąs aukštesnes instanci
jas. Tuo pasikalbėjimas ir bu
vo-baigtas. Buvau patenkintas, 
kad nors tiek pasiekiau. Bet 
atsisveikindamas generolas von 
Rocųues. visai netikėtai užpylė 
man naujo šalto vandens ant 
mano galvos. Atsisveikindamas 
ir paduodamas man ranka, jis 
pasakė:

"Pone generole, nesijaudinki
te ir nesirūpinkite, visa ši ak
cija greit baigsis"..

Vadinasi, vyriausios karinės 
vadovybės atstovas Lietuvoje 
kalbėjo ne apie akcijos sustab
dymą, bet apie jos baigimą.

Palydėjau generolą von Pohl 
jo automobily iki Vienybės aikš
tės ir iš ten pėsčias nuėjau į 
Lietuvos vyriausybės rūmus.

Ministeriui pirmininkui nega
lėjau pranešti nieko džiuginan
čio. Turėjau tik mažą satisfak
ciją pačiam sau, kad buvau pa
daręs viską, ką to meto są
lygomis galėjau padaryti. ■ 1948 
m. spalio 28 d. gen. hm Kari 
von Rocųues Nuemberge buvo 
nuteistas kaip karo nusikaltę-

R1TE-1AY REALTY
ADELft ZlNKEVICIENfi - D AGGRES 
ATTDARA ASCTADiamAlB IR aBKMADKNlAI*

VACYS STEPONIS, savininkas
40 Esat 26th Street, New York City, N. Y. 

TeL MU 3-2928
GERI PIETOS IR VAKARIENE — JAUKUS BARAS

Apie dabartinę Lietuvą:
Po studentų prisistatymo C. 

pasisakė kilęs nuo Pasvalio, ma
žas būdamas mišiom tarnavęs, 
persiorientavęs jau universite- ,
te ir tapęs komunistą. Esą Lie- atsakymą: 
tavoje, laikotarpyje 1945 - 50 “Bendradarbiavimas galimas, 
vykusi “klasių kova”. “Tačiau tik jūs turite atisakyti visokių 
dabar tas laikotarpis yra pasi- laisvinimų. SantytarrimaB įma- 
baigęs ir kraštas, o ypatingai 
jo jaunimas, yra mūsų pusėje... 
Kai kurie, ypatingai vyresnio
sios karte* gyventojai, yra prieš 
mus Matieikę, bet vis tiek — 
jie yra įtijURg? i raūsų bend
ruomenę ir dirba mums nau-

Abudu delegatei daugteasia “Kitą diehą nuvykau pas vo- provincijoj tebevykstančią ak 
skundėsi labai Uogomis gyve- kiečių karo komendantą gen. 
nimo sąlygomis gbetto. Aš be- von Pohl ir pradėjau jam sa- 
vtik pranašiai atkreipiau jų kyti, kad Lietuvos yyriausybė 

ir lietuvių visuomenė labai su- 
strūĮnnusi vokiečių akcija prieš 
lydus.

"Gan> von Pohl paraiškė, kad 
{te nieko negalįs padaryti šiuo 
reikalu, bet pasiūlė man kal
bėtis su gen. von Rocųues.

“Aš paprašiau, kad ir von 
Pohl sutiktų kartu su manim 
nuvykti pas aną generolą. Su
tiko^ ir tuoj abudu nuvažiavo
me į buvusio Lietuvos kariuo
menės štabo rūmus, kur dabar 
buvo įsikūręs gen. von Rocųues 
štabas. Von Rocųues priėmė 
mus buvusiame Lietuvos kraš
to apsaugos ministerio darbo 
kambary. Pasikalbėjime dalyva
vo got Įeita, von Rocųues, gen. 
m>. von Pohl, generolo Ro- 
ęųues štabo viršininkas genera- 
Mnio štabo pulkininkas leite
nantas Kriegsheįm, generolo 
adjutantas ir aš. Adjutantas vi
są mūsų pasikalbėjimą steno
grafavo. Aš pradėjau pasakoti 
lietuvių visuomenės ir vyriau
sybės nepasite^intaą ir susi
rūpinimą vokiečių pradėta Lie
tuves žydų persekiojimu ir 
naikinimu

yi -į
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ŽVAIGŽDĖ

žymiai aktualiau tom valsty
bėm, kuriose vyrauja pramonė.

šalpomis, čia taip pat atsiliepė 
pensijų mokėjūųai darbinin
kam, jų našlėm ir vaikam.

Kasinėjimai

Telšių rajone prie Žarėnų ka
sinėjamas Paplynio piliakalnis.

{ O visai partijai patariu:, ne 
iš to galo pradėjote vytis Va
karus! Sumažinkite ne .visą rub-

Tai Vydo nemyli?
Ne, tėvuli. Patiko jis man pirmiau, dabar

Be reikalo rašytoją Simonai-* 
tytė “Tiesoje” rašei straipsni

Vladas Paulauskas, muzi-

Užtenka, mano vaike. Pasisakyk ir motinai. 
Ar negali pasakyti už mane, tėvuli?

Viltės nerūpestinga šypsena buvo akimirksniui 
prigesusi, kai Klausigdfla išdėstė naujienas. - Bet prieš 
Rimgaudą jie nieko blogo neturėjo, žvaigždonė ją kiek Lingavo seniai galvomis, žiūrėdami į nutryptą 
baimino: per augštai iškėlusi galvą ir per rimtu vd- kalnelio nugarą, į properšas vartuose, į sukritusius
du. Bet tenai buvo geri namai Ir Viltė vėl sudėjo ant žemės, vainikus ir puokštes,
lūpas į likimui pasiduodančių išraišką, pasitenkinusi 
tik vienu klausimu:

už gyventojų gerovę. Valstybė lu
tam ir yra, kad bendromis jė- Taigi, išvažiavau kartu su pa- 

Nedarbo pašalpos yra tvarko- gomis organizuotu geresnį, tei- lydinčiaisiais ašarą skruostu nu
mos atskirų valstybių. Tai yra singesnj ir saugesnį gyvenimą, braukęs, ir perduodu laisvie-

— Tai matai tau: Žaliuoja, žydi traukia akį gra
žumu, o štai ... — švepleno DidUavyžio tėvas, į 
lazdelę pasirėmęs, traiškanotomis ir varvančiomis aki
mis šventės vietą apmesdama*.

— Ar greit?
Klauslgaila nustebęs į ją pažiūrėjo. Jam pasidarė 

liūdna. Nejau jo vyresniajam vaikui, jo vienatinei 
dukrelei būtų laikas išlėkti iŠ namų? Dabar jį pra- . - — O, manai, su smile gyvensi? Ar tai žmogus, 
dėjo neraminti ir įvairūs nutikimai to jaunuolio, ku- ar augalas — nugirdusi senio žodžius atsakė Mant- 
rį Uogelė pasirinko. vilionė.

Teko, telbėtis su grįžusiais 
iš Argentinos. Paragvajaus ir 
kitų šalių lietuviais. Neminė
siu jų pavardžių. Kaip jie žiū-

ište ir. mąjtfakis 
tol kad per die- 

____ svaruką marga- 
Jis matomas tik toks, kokį rino- Gerbiamoji rašytoja, čia

— O kaip bus, kad pasižadėjai? Išdykėle tu! — 
Jis mėgino nuduoti rūstų, kaip šiuo atveju būtų kiek
vienas tėvas. 7

— Argi neatsimeni, tėvuli, kaip jis mane tada 
prispyrė? Dėl Siautuliuko. Ogi ir ne jis ... — Uo
gelė nutilo, prisiminusi Rimgaudo prašymą apie tai 
nekalbėti.

Nusviro viršūnės, karštos saulės nugeltintos. Paskui 
ėmė džiūti, džiūti, lyg apimti ilgesio anų žaliųjų klo
nių, S kurių buvo fia sunešti. Visas kabelis, pirma 
buvęs gyvybės, pasaulio pradžios lenkta, dabar darė
si pasenęs ir suvytęs, išsisėmęs, artėjąs į pabaigą. 
O aplinkui buvo išsiskleidusi • vasara, pražydusi visu 
savo gražumu, apsipylusi žalumo bangomis, sklidina 

q žmonių dainų, paukščių giesmių ir vabzdžių zyzimo.
Neklausk tiek daug, terali, - surimtėjusi pa- pl^ pri™°tot1. kad

J kiekvienas, kas duoda pradžią kitai gyvybei, pradeda
artėti į motį, o pradėtoji gyvyne iSDujoja, pražys 
ta ir, pilname gyvybės grožy, ima ruoštis vaisiaus mez
gimui. Taip nenutrūkstama grandinę tęsiasi gyvybės, 
taip nenyksta dievų sugalvotas, sukurtas ir globoja-

Klausigaila nežymiai atsikvėpė. Giliai, palengVė- 
jančiai. Jis ir vėl šypsojos, žiūrėdamas į savo dukrą,

kad tėvas kelis kartus atidžiai į ją pasižiūrėjo. Ir 
suprato, kad jo duktė laiminga. Jis neklausinėjo, tik 
Šypsojos ir laukė. Kai mergaitė išsičiauškėjo iki valiai, 
lengvai atsikvėpė ir patylėjusi pasakė:

— žinai, tėvuli, ir aš jau turiu bernelį! Da
bar tikrai, tikrai, tėvuli! Tik — ne Vydas!

— Ne Vydas? Tai kuris? — Klausigailos veidu
perslinko susirūpinimas.

— Tu gi gerbi žvaigždonę, tėvuli, ar ne? Tai 
jos sūnus!

Vasaros šventė slinko į pabaigą. Trylika dienų 
praėjo nuo vainikų pynimo, nuo vartų pastatymo. 
Kas atsitiko su berželiais, iš klonių suneštais, su 
ąžuolo karpytų lapų šakomis, tamsiai žaliomis ir sul
tingomis. Kaip atrodė dabar stulpai, aprangyti tan
kiais, sodriais vainikais, kuo pavirto žalieji z vartai, 
vaizduoją Pradžią, kelią į šviesą? Kur džiaugsmo ženk
lai, supę kalnelį per tryliką dienų? Buvo melstasi, 
aukota, apvaikščiota ir apdainuota. Buvo Šokta, ger
ta ir valgyta. Buvo ūžta Šitame kalnely, kaip bičių 
avily. Beliko viena diena, paskutinė. Žmonių links
mybė dar neišseko, bet vainikai jau šiureno mirti
mi. Antrą ir trečią dieną puikuoliai lapai apleipo, o 
paskui ėmė vysti, ir šakelės pradėjo suktis, vytis. 
Vainikai ėmė plonėti; atidengdami virvutes ir pynimo 
siūlus, ėmė džiūti, palietus liūdnai šiurenti prisimi
nimais. Išdidūs berželiai susivijo lapus į triūbeles, nu-

Klaūsigaila žiūrėjo dukterei j akis.
— O šitą tikrai pasirinkai, ne prispirta?
— Tikrai* — atsakė Uogelė, lyg dainuodama; 

lyg sakydama priesaiką. — Tikrai!

— Ogi graudu ir tiek, kai šitaip pasibaigia! — 
nusismaukė nuo galvos kepurę Miltautas ir vėl tuoj 
užsidėjo. — Dainą išdainavai gali vėl iš naujo pradė
ti, o šitie žolynėliai ir lapeliai nuvyto, jau kitąkart 
nebežaliuos ir nebekvepės.

— Nagi ateis kita vasara, ir vėl bus šventė, 
vėl kalnelį apvainikuos, — šypsodama prabilo Vil
tė, tolyn Sūrėdama, lyg jau matydama visus ateities 
gražumus.

—Bet nebe tie vainikai o gal ir žmonės nebe 
visi bus, katrie šiais metais čia rinkosi ir dainavo 
dainas. —Dėdė Miltautas paniekinančiai numojo ran
ka. — £t, sakau, tas gyvenimas — tai tik ... Kadgi 
būtų, va, taip amžinas, kaip daina!

— Tai jau pasakei dėde! Argi daina amžina? 
Argi tas pačias bedainuojant, kurias žmonės senybė- 
je dainuodavo? — šyptelėjo žvaigždonė.

— žodžiai gal pasikeičia, gal gaida pasikreipia 
kitaip, bet troškimas dainuoti — amžinas! Senybėje 
dainavo, dabar dainuoja mūsų žmonės, linksmą, ken
čiančią širdį praverdami, dainuos ir po daugelio, me
tų Kaijr čiulbančio paukščio nenutildysi, taip nesu
stabdysi ir žmogaus širdies: ji turi išsisakyti, ką 
jaučia, turi apsireikšti, suvirpėti. O kaipgi lengviau 
sielvartus beišsakysi, jeigu ne dainoj? — nutilo dėdė 
Miltautas, o po akimirksnio jau žiojosi pradėti dainą.

— Taip ir žaliavimas amžinas, dėde, — susijuo
kė žvaigždonė. — Kiti vainikai, kitos vasaros, kiti 
žmonės, bet, vistiek, bus šventės, bus ir pasipuošimai 
naujais žalumynais. t

Na, žvaigždonėle, tu tai visada mane priker- 
pl Matai, ne tuščią drevę ant pečių nešioji, o galvą! 
Tavo teisybė, kaipgi. Bet, matai, dainų tai nors vys
tant nematai, širdies taip neužduoda, kaip šitas, va, 
numirusių lapų čežėjimas. ■ '

Jaunimas nekalbėjo tokių žodžių ir negalvojo pa
našių minčių Vaikai žaidė, paežerėj akmeniukais, 
ritino pakalnėn medžio kaladėles, ėjo lenktynių vir
to kūliais, puikavosi į savųjų ir kryžiuočių būrius, 
ruošdamiesi į “karą”. Mergaitės šniukštinėjo papie
viais, parugėm, rinkdamos gėles ir pindamos 
kus. Jos vaikščiojo ir pagiriais,' landžiojo po sodus, 
gojelius, glėbiais rinkdamos žolynus ir šakas — nau
jiems vainikams. Merginos, .

3==^=. romanas ======^===

Bet kas gi nemylėjo Uogelės, garbingojo Klau
sigailos vienturtės? Kas ja nesigrožavo, kieno širdyje 
savo nekaltu šypsniu ji nebuvo palietusi Be to, ji 
buvo Rindės, jo seselės, draugė. Taip Žygė raminosi 
ir laukė. Be to, gi Uogelė buvo Vydui pasižadėjusi, 
— kalbėjo visi. Vydas pats visiems aplinkui gyrė
si žygė ne be skausmo savo mintis nuo Vydo ati
traukė Dėl Uogelės, dėl tos malonios mergaitės, kaip 
deivės. O dabar ... Dabar žygei buvo taip netikėtas 
Uogelės pasisakymas, kad ją beveik parbloškė. Bet 
žygė buvo išmokusi vargui nusilenkti, buvo papratusi 
nešti sunkią gyvenimo naštą, tai ir žmonėms buvo 
nuolanki, atjaučianti ir pasiaukojanti. Atitraukė min
tis nuo Vydo, atitrauks dabar ir nuo šito, nors ir 
daug širdžiai meilesnio. Gal ne jai skirtas buvo.

žygė vis mieliau glaudėsi prie Uogelės, ir juto, 
kaip jos krūtinėj sopulys virsta į kažinką kita: darė
si giedru ir lengva. Ji susitraukė savo viduje, tary
tum kertėj susirietė, kad niekam neužkliūtų niekie
no vietos neužimtų. Ir tik lengvai atsikvėpė mąsty
dama:

“Galgi dievai ir man kokią dalį pažadėjo? Gal 
geresnę, negu motulės? O kad ir tokią, kad ir blo
gesnę? Savo Laimai už akių neutaėgsi, gero prievar
ta iš jos neišreikalausi. Sutikti reikia su viskuo”.

Užlipus į kalną. Uogelė pamatė Klausigailą ir, 
spustelėjusi žygei ranką, pribėgo prie jo.

— Tėvuli, aš noriu su tavim namo keliauti.. Ge
rai, tėvuli?

Ir kai saulė pasiklojo patalėlį, kai nuskendo į jį, 
kai užsiklojo rausvų debesų apklotu, Uogelė pasišokinė
dama ėjo šalia tėvo, į jo ranką įsikabinusi, jam čiul
bėdama apie tiek daug ir tokių nereikšmingų dalykų,

Mes neseniainunėjomepa- 
vergtųjų tautų savaitę, ją su 
mumis savo širdyse šventė mi
lijonai žmonių, likę vergijoje, 
o drauge ir lietuvių tauta. Ir 
be reikalo nervuojatės, pasau
linio komunizmo teoretikai! 
Viskam yra galas! O jūsų vieš
patavimas Lietuvoj — ne iš- 
timtis. Bučiuos kada sugrįžę tė
vų žemę šimtai tūkstančių lie
tuvių, kuriems gyvenimas lė
mė komunizmo priespaudą pra
leisti toli nuo tėvynės.

dyįe Dmvm dar gyvas. nesigilindavau, patiko tu
gaida. Bet ir žodžiai jpliai į- 

Bet lietuvių tauta aimanuo- strigo į atmintį ir atkakliai per- 
ja. Jau nekalbant apie žemės ~ 
turtus, kurie taip tironiškai bu- 
vo atimti, čia pat tvirtinant, ■ 
kad tai daroma laisvu noru, B 
dvasinis lietuvių turtas — tikė- B 
jimas, persekiojamas iš visų .
pusių. Lietuvos kaimietis, kaip B
didžiausią šventenybę laiko pa- B
slėpęs savo turėto prakaitu ir fg
ašaromis, o neretai ir krauju BL
apšlakstytos žemės plotelio do- B
kumentus. Lietuvis, kasdamas B
Magadaroauksą ar drėkindamas B
Kara — Kūmo dykumą, rytais B
kryžiumi save pažymėjęs, su
kaupia jėgas dar dieną, dar sa
vaitę išlaikyti visus bandymus.

Man išvažiuojant kaimynai 
žiūrėjo į mane su neslepiamu 
pavydu. Nė vienas manęs ne
atkalbinėjo nevažiuoti išskyrus 
valdžios organus, kurie, išduo- lo
dami išvažiavimo leidimą, įspė- 
jo: ,g|

“Gal ir neblogai pagyvensi, 
bet pakentėsi, kol tau tarybi- /'S 
nę dvasią išpurtins". .

Atseit, 15 metų mūsų įta- 
koj išgyvenęs, ten būsi įtarti- 
nas. Bet apsiriko net ir čia. 
Niekas man nepurto. Matyti, čia B 
jau labai gerai supranta, kaip 
nepatvariai visiems ta dvasia 
įkrėsta. , B

n«aH. >'eit llu Pusfs Amerikos.
T»da ilgesys darosi dsrskau- o 

ją pasveikinti iš čia, kur žodis 
* laisvas, kur visi žmoniškumo 

elementai nevaržomi kur tiky- 
; ba — tai taurus jausmas, o 

ne gėdos ženklas. Kur nerei- 
į kia su baime skaityti sušiuru- 
i sius rublius, ar užteks jų iki 

algos, arba vogti pačiam nuo 
savęs, kol vis dėlto pagaus. 
O kad vagystė — tai sudėtinė 
komunizmo dalis, apie tai aš 
čia papasakosiu, būkite ramūs.

Aš noriu perduoti,kad čia vi
si gyvenantieji ne tėvynėje, 

į norą jos užmiršę, išsigimę, kaip 
į jums kad aiškinama, kaip ųž- 
' - siehio spaudą komentuoja' ša- 

į runas ‘Tiesoje”, Kad nevykė
lis Deksnys ten pat iš
spausdinęs kilometrinį straips- 

| nį ir jame paleistuvės ašaro
mis prieš bolševikus išsipirkęs, 
tai ne atsivertėlis, kokiu jis sa
ve vaizduoja, o pats pąpras- 

Į čiausias politinis avantiūristas, 
r Be reikalo abejojate geres

niu gyvenimu užsienyje, bran
gūs draugai Be reikalo abejin
gai sutikdavote prasiskverbusią 
žinutę iš užsienio lietuvių gy- 

1 venimo. Būkite stiprūs ir mo
raliai pastovūs. Jūs esate ne
pamirsi, o Lietuve tai ne L.
T. S. R., kaip to norėtų bolše
vikai. Tą įsidėmėkite net ir tie, 

į kuriems tas nepatinka.
Noriu perduoti kai ką ir, 

tiems, kuriems šie žodžiai sū- 
: rūs. Be reikalo, majore, vidaus
i reikalų ministerijoj, Jonavos pa
i sų stato leitenente, bolševike- Rasto indų šukių, naminių gy

li Mochovai ir dar keletas pa- vulių kaulų, staklių liekanos, 
tarinėję pasilikti sakėte darbo Spėjama, kad tai iš 6-7 amžiaus, 

į negausiu, lagery laikys, badu
j išdvėsiu. Aš patarčiau ir jums

LiETuvAiTE Gedimino pilies psp^je. Parafas ir vaidas » knygos atvažiuoti. Darbo atsiras, tik, kas, ilgametis vargoninkas, rug- 
žinoma, ne šuniško. piūčio 30 pasimirė Panevėžyje.

Parama, kurią nustato socia
linės apdraudos įstatymas, tei
kia tiktai nominalinę apsaugą. 
Vadinasi nėra pakankama — 
negarantuoja visiško išlaikymo. 
Tariama, kad žmonės susitau
po pinigų bei turto senatvei ir 
turi papildomų pajamų, išėję 
į pensiją.

Yra taip pat įvairių pensijų 
fondų ir privatinių apdraudų. 
Amerikoje dar nesiimama vis- 

mokama k0 suvienodinti ir sulyginti, dėl 
pensijos 36,40 dol. į mėnesį, to įįti gali įgyti teisę keltom 
Nuo 1950 pakelta dvigubai — pensijom arba jas prarasti, į- 
iki 71.70 dol. Praėjusiais me- monei susilikvidavus.

Pensijas, priėmus įstatymą, 
galėjo gauti darbininkai, sulau
kę 65 metų. Nuo 1938 pesnijos 
teikiamos našlėm ir vaikam, 
nuo 1956 mokamos sužeistiem 
darbininkam. Invalidumo atve
ju jas gauna, sulaukę 50 metų.

Iš pradžių buvo

IŠ LIETUVOS
Chuliganai Vilniuje

Vilniuje skundžiamasi chuli
ganizmu. Jauni chuliganai per 
naktį girtuokliavę, rytais utica- 
binėja žmones, vieną peiliu nu
dūrė. Sovetskaja Litva sumini 
ir jų pavardes — Albert Falko, 
Tamara Sokolova, Vladimir Ku- 
tyrin, Aza Asovskaja.

Keliai, keleliai

Kybartų kelių valdyba per
nai pradėjo remontuoti kelią 
tarp Naumiesčio, žvirgždaičių, 
Griškabūdžio. Darbai taip ir li
ko nebaigti, dabar negalima iš 
Žvirgždaičių nuvažiuoti nei į 
Naumiesti nei Griškabūdį..

Sodalinfc apdraudos įstaty
mui (Sočiai Security Act) pra
ėjusį mėnesį suėjo 25 metai 
Nebuvo lengva tada jis praves
ti, bet šiandien nebūtų įmano
ma jo panaikinti. Įstatymas dar 
papildomas ir plečiamas. Turi 
jau 6 papildymus, paskutinį 
iš 1958.

šiuo įstatymu tvarkomos 
pensijos, nedarbo pašalpos, pa
rama invalidam, akliem ir luo
šiem, pagalba motinom ir vai
kam, sužeistiem darbininkam. 
Įstatymas dar plečiamas j taip, 
kad užtikrintų medicinišką pa
galbą senesniem žmonėm.

Federalinė valdžia yra įparei
gota tiesioginiai rūpintis tiktai

- 5enatvės (pensijos) Tr invalidu- galios palaikymas nedarbo pa- 
mo apdraudom. Kitais atvejais 
rūpinasi atskiros valstybės fe
deralinės valdžios priežiūroje.

Socialinės apdraudos įstaty
mu dabar naudojasi apie 90 
proc. visų gyventojų, čia pri
klauso apie 80 milijonų dirban
čių ir dirbusių darbininkų.

darbo. Tokiu atveju darbinin
kai gauna pašalpos 2B savai
tėm. Tokie mokėjimai ne tik
tai palengvina, šeimų padėtį, 
bet ir palaiko pirkimo galią, 
kuri savo ruožtu kelia gamy
bą.

Nuo 1935, kai šis įstatymas 
išleistas, JAV gamyba pakilo 
beveik aštuoneriopai ir šian
dien siekia 500 bilijonų dole
rių. Kainos prekių taip pat pa
kito, tačiau tų prekių šiandie
ną yra dvigubai daugiau kiek
vienam JAV asmeniui. Prie to 
prisidėjo darbininkų pirkimo

VIRŠUM
GIRIOS



KŪRTBOS^PRIEDAS
Tarptautinis istorikų kongresas
Stockholmo universiteto rū

muose rugpjūčio 21-28 posė
džiavo tarptautinis istorijos 
mokslų kongresas, jau devin
tasis iš eilės. Jame dalyvavo 
virš 1,000 įvairių pasaulio kraš
tų mokslininkų bei mokslo mė
gėjų. Oficialiai jie atstovavo 
50 valstybių, tačiau tiek Sovie
tų tiek vakariečių istorikų tarpe 
buvo visa eilė pavergtųjų tau
tų atstovų. Tik nežinia dėl ko
kių priežasčių buvo neleista 
kongrese dalyvauti nė vienam 
istorikui iš pavergtosios Lietu
vos. Nors Sovietų delegacija 
siekė pusšimtį, joje vyravo ru
sai. Tarp jų, išskyrus du ar
mėnus, buvo tik po vieną at-

J. VIDZGIRIS

riu. Atsakymas ieškotinas ano 
meto politinėje situacijoje, ku
ri apsprendusi krikščionybės 
priėmimą. Lietuviai turėjo pri
siimti tą krikščionybės lytį, ku
rią nuo Lietuvos valstybės pra
džios siekė jėga primesti vo
kiečių ordinas Livonijoje ir 
Prūsuose. Taigi didelės reikš
mės turėjo Lietuvos konserva
tyvumas. Rytų Bažnyčia seno
joj Lietuvos valstybėj turėjo se
ną tradiciją ir buvo giliai įlei
dusi šaknis. Ji pradėta spausti 
tik po to, kai ji pati, pabūgusi 
naujai įvestos romėniškosios ti

kybos, reakcijos būdu suakty
vėjo.

Prof, Z. Ivinskio paskaita 
sukėlė gyvo dėmesio, ypač 
lenkų ir vokiečių istorikų 
sluoksniuose. Įdomu, jog prie 
jos visai nekibo sovietų istori
kai, kurie šiaip aštriai kritika
vo mintis vakariečių, ypač emi
grantų. Lietuvos vardas ir pra
eitis buvo minimi ir kituose 
slaviškųjų studijų komisijų 
pranešimuose (lenkų istoriko 
0. Haleckio, M. Kukielio, ukrai
niečio N. Cubaty).

Laisvęju istoriku veiklumas
Visose diskusijose sovietų is

torikai pasirodė labai “šnekūs”

ir uoliai išnaudojo kai kurių 
pirmininkaujančių perdėtą 
jiems nuolaidumą, leidžiant per
žengti nustatytą laiko ribą. Juo 
labiau tad tenka džiaugtis lais
vųjų istorikų veiklumu. Bene 
pajėgiausiai kongreso darbuo
se reiškėsi ukrainiečiai ir len
kai.

Švedų draugijos, už laisvą 
Lenkiją rūpės ’ .. aukštosios 
technikos mokykloje buvo su
rengtas lenkų istorikų rnkaras, 
dalyvaujant kvietiniams sve
čiams, jų tarpe i lietuviams. 
Fordhamo unive.s.tc.o profeso
rius O. Halecki Su. būdingu 
erudito gilumu i. .....tuklumu 
supažindino su s t .icią len
kų tautos krikš.o u.kstanties 
metų sukaktim. Buvęs gen. Si
korskio vyriausyse. .^rys karo 
metu ats. gen. M. _.j.<iel nušvie 
tė nūdienę lenkų Lcorikų padė-

- tį. Pavergtame kr^b.e jiem lem
ta būti tik .“antros rūšies ru
sų mokslininkais”. Jiems nelei
džiama nagrinėti jungtinės Len
kijos — Lietuvos valstybės pra

eities. Visos praeities kovos su 
Rusija, net su Jonu žiauriuo
ju, turi būti laikomos “reak
cinėmis”, kai tuo pačiu laikme
čiu karai su vokiečiais ir tur
kais vadinami “pažangiais”. Iš
kreiptą istorijos vaizdą mėgino 
atitaisyti išeivijos istorikai, su
sispietę apie gen. Sikorskio 
vardo institutą, kuris veikia 
Londone nuo 1944 metų. Šis 
institutas baigia paruošti spau
dai dvitomį sovietų - lenkų san
tykių dokumentų rinkinį, kurio 
pasirodymas su įdomumu lau
kiamas ir lietuvių.

Kongresas parodė^ kad Lietu
vos atstovavimą šiuo metu tarp
tautinėje plotmėje gali užtik
rinti tik laisvajame pasaulyje 
esančios jė^os. Šita galimybė 
yra drauge įpareigojimas lietu
viškajai visuomenei skirti dau
giau dėmesio šios rūšies veik
lai. Gražų pavyzdi tokia pras
me davė Lietuvos Laisvės Ko
mitetas, parėmęs'prof. Z. Ivins
kio kelionę Švedijon.

stovą iš Estijos, Latvijos, Gu
dijos, Ukrainos, Moldavijos, Gru 
zijos, Turkmestano, Kirgizijos 
ir Azarbeidžano.

Lietuvai atstovavo mūsų žy
musis istorikas prof. Z. Ivins
kis, oficialiai įrašytas į šv. Sos
to sąrašą. Švedijos kongreso 
dalyvių sąraše buvo dr. K. Če
ginskas, o Prancūzijos — dr. 
Deveikė - Navakienė (dėl susi
dėjusių aplinkybių neatvykusi). 
Be to, kongreso darbus iš arti 
stebėjo dr. J. Lingis, lietuvių 
kalbos lektorius Stockholmo ir 
Uppsalos universitetuose ir ar
chitektas J. Pajaujis. Kongre
se dalyvavusiems lietuviam, 
malonią staigmeną padarė iš 
Lietuvos kilęs ir lietuviškai kal
bėti neužmiršęs karaimų istori
kas Szyszman iš Paryžiaus.

Prof. Z. Ivinskio paskaita 
apie senovės Lietuvą.

Kongresas dirbo penkiomis 
lygiagretėmis sesijomis, kurio
se perskaityta apie pusantro 
šimto pranešimų. Po kiekvie
no pranešimo buvo skiriamas 
ribotas laikas diskusijom. Visa 
eilė tarptautinių istorikų komi
sijų posėdžiavo dar prieš ofi
cialią kongreso pradžią (rugpiū- 
čio 17 - 20).

Tarptautinės slaviškųjų stu
dijų komisijos posėdžiai buvo 
seniausiame Švedijos universi
tetiniame mieste Uppsaloje. Čia 
rugp. 17 prof. Z. Ivinskis skai
tė vokiečių kalba pranešimą 
"Lotyniškojo ir graikiškojo pra
do kovos reikšmė Lietuvos Di- NUKRYŽIAVIMAS — dail. Pranas Domšaitis (Aidų klišė).

NAUJI SOVIETINIAI LEIDINIAI
Lietuvoje iškilmingai buto

paminėta 20 metų sukaktis, 
kaip įvesta komunistinis reži
mas. Sukakties proga* išleista 
visokiausių knygų. Dvi iš jų pa
teko ir Į mūsų rankas, tai —
Vilnius ir Lietuva šalis gražioji.

Prieš keletą metų buvo so
vietai išleidę didelį Vilniaus al
bumą,- kuriame parode Vilniaus 
istorinių paminklų meninį gro
žį. Medžiaga buvo žinoma, anks
čiau albumuose matyta.

Šis naujas "Vilniaus" albu
mas, charakteringas tuo, kad 
šalia istorinių pastatų matome 
ir dabartinį Vilniaus veidą — 
su naujom statybom, fabrikais, 
bolševikiniais paminklais. Visa 
pristatoma kaip dideli bolševi
kiniai laimėjimai, bet jų “di
dumas” yra menkas prieš 
senąjį Vilnių. Gatvių vaizduose 
matome ir rusiškų užrašų — 
tai krautuvių pavadinimai, kino 
plakatai.

Visi parašai po nuotraukomis 
parašyti kiek galima poetiškiau, 
įmantriau. Sunku ir atsekti, ką 
iš tikrųjų nuotrauka vaizduoja. 
Bet tai patogu bolševikam: ir 
prie senų pastatų prikergti to

kie poetu ki parašai, kad kve
pia "nauja dvasia”...

"Lietuva šalis gražioji" — 
apima Vm.iaus ir Vilniaus kraš
to, Dzūkijos, Rytų Aukštaiti
jos, Vidurio Lietuvos, Kauno ir 
Panemunes, Suvalkijos, Žemai
tijos ir Klaipėdos bei pajūrio 
vaizdus. Randame gana gražių 
gamtos ir miestelių vaizdus. Ne
maža dalį užima “palaimintas 
soyietinis darbas”, bet tie vaiz
dai mažiausiai kaiba žiūrovui. 
Parašai taip pat supoetinti, pa
rašyti sukakties stiliumi.

Prie albumo yra priedas, at
skirai atspaustas. Jame lietu
vių rusų, vokiečių, anglų kalba 
supažinai: ama su sovietiniu gy
venimu Lietuvoje, didele “pa
žanga” ir paaiškinama, kas 
nuotraukose is tikrųjų vaizduo
jama.

Abu, albumai didelio forma
to ir gražiai išleisti, bet, gajla, 
kad jie neparodo tikrojo Lie
tuvos veido. Sovietai mene rei
kalauja realizmo, bet jo netai
ko savo gyvenimui. Jei kas iš- 
diįstų pavaizduoti tikrovę, tek
tų ^markiai nukenteti. Vaizduo
jama perdėta, dirbtinė, šven- 
llo ači nuotaiKa.

MYKOLAS SAULIUS čelistas, Ateitininkų Kongreso koncerte Chicagoje 
išpildo V. K. Banaičio rapsodinę sonatą. Nuotr. V. Maželio.

LIETUVIAI ARGENTINOS FILME
Liepos mėn. Argentinoje 

pradėtas rodyti filmas, kuria
me nemaža vietos užima lietu
viai ir lietuvių dainos. Filmą 
poruošė jaunas režisierius En- 
rique Dawi, vaizduoja Entre 
Rios salos gyvenimą.

Režisierius filme ieškojo na
tūralių salos vaizdų ir natūra
lių žmonių. Jis ir žmones pasi
rinko paprastus, kad nereikė
tų jų nei puošti nei grimuoti. 
Į tą skaičių pateko ir nemaža 
lietuvių. Visi jie artistai mėgė
jai. Visi daugiausia iš Avelane- 
dos lietuvių kolonijos.

Vyriausią vaidmenį vaidina 
Andrius Ramanauskas. Be jo, 
dar filme vaidina Nolikaitienė

kurias akordeonu įgrojo Vytau
tas Cibavičius; mergaičių kvin
tetas įdainavo dainų. Kvinte
tą sudarė Liucija Paliulionytė- 
Vedegienė, Irena Veličkaitė - 
Simanauskienė, Graciela Buke- 
vičiūtė, Jane Navikaitė ir Ma
rytė Cikštaitė.

Filmos ištraukos buvo rodo
mos ir televizijoje, į kurią bu
vo pakviestas lietuvių jaunimo 
mišrus vokalinis vienetas, ku
ris išpildė keletą lietuviškų dai
nų.

Išvedęs žmogų į gamtą ir ro
dydamas jo vargus, kasdieninį 
gyvenimą, filmas susilaukė ne
maža populiarumo. Jis skiriasi 
nuo. kitų filmų, kuriuose daž
niausia matome išpuoštą gyve-

NAUJAS AIDU NUMERIS
Po vasaros atostogų pasiro- nio

dė rugsėjo mėn. Aidų nume
ris. Jame rašo: prel. F. Bart-

Sadūnaitės eilėraščiai,
Az-„ :.i novelė, versta Pr. Gau- 
čic.

su jauniausia dukrele, Kazake
vičius ir kiti.

Filmoje panaudota ir kele
tą lietuviškų dainų melodijų,

nimą. Daug patrauklumo ir eg
zotikos suteikia ir lietuviai sa
vo būdu ir negirdėtomis daino
mis. (L.)

Kultūrinė kronika
džiojoje Kunigaikštijoje". Tris 
ketvirčius valandos trukusioje 
paskaitoje prof. Z. Ivinskis 
pirmiausia sukritikavo rusų 
nacionalistų istorikų 19-to am
žiaus antroje pusėje išplatintą 
pažiūrą, esą, senoji Vilniaus 
kunigaikštija buvusi lietuvių - 
rusų valstybė su vyraujančiu 
rusų stačiatikių pradu. Juk kaip 
tik rusų istorikas M. Liubavs- 
kis, pirmasis nuodugniai nagri
nėjęs Lietuvos Metriką, iš šal
tinių nustatė, jog lietuvių sri
tys anuomet buvusios tirščiau 
apgyventos.

Gvildendamas daug sudėtin
gesnį senosios Lietuvos vals
tybės religinių vidaus santykių 
klausimą.prof. Z. Ivinskis iš
kėlė klausimą.kodėl lietuviai, 
tie paskutiniai Europos pago
nys, nepriėmė graikiškosios 
krikščionybės, nors ją artimai 
pažino, o jos priėmimas būtų 
padėjęs suvienyti daugialypę 
valstybę bent tikybiniu požiū-

DAIL PRANAS DOMŠAITIS
Turbūt, retas kas žino, kad 

pietų Amerikoje, pačiame smai
galyje, Cape Tovvne, gyvena 
lietuvis dailininkas Pranas 
Domšaitis. Nebejaunas jis, šie-, 
met rugsėjo 15 paminėjo 80 
metų sukaktį. Apie jį rašo J. 
Žmuidzinas rugsėjo mėn. Aidų 
numeryje.

Pranas Domšaitis lietuvių 
tarpe mažai žinomas, nes jam 
teko eiti šalia lietuvių dailinin
kų. Jis — klaipėdietis, gimęs 
1880 rugsėjo 15 Kuršių kopo
se, Kropynų kaime. Tėvai norė
jo jį padaryti ūkininku ir tik 
25 metų išvažiavo iš tėvų na
mų studijuoti meno. Pradžio
je studijavo Karaliaučiaus ka
rališkoje meno akademijoje, vė
liau privačioje studijoje Ber
lyne. Studijas gilino Paryžiuje 
ir Florencijoje. Daug keliavo.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Pone Redaktoriau,
Pedagoginio Lituanistikos In

stituto vardu aš Jums ir Jū
sų redakciniam kolektyvui nuo
širdžiai dėkoju už tai, kad Jūs 
iš mano atsiųstos informacinės 
medžiagos apie šį Institutą su
darėte ir paskelbėte Darbininke 
(nr. 63) ištisą iliustruotą straips
nį.

Tokia spaudos žmonių reak
cija į “juodąjį” lituanistinio 
švietimo darbą mano dešimties

metų praktikoje čia. Ameriko
je. yra pirmas atsitikimas. To
dėl aš stebiuos ir kartu džiau
giuosi. jog dar esama spaudos 
žmonių, kurie ir veiksminga for 
ma gali įsijungti į lituanistinio 
švietimo akciją.

Tad ačiū Darbininkui už gra
žų ir įeikšmirigą mostą!

Jus didžiai gerbiąs
Domas Velička

Chicaga, 1960 rugsėjo 15

Aplankė Norvegiją, Rusiją, 0- 
landiją, Prancūziją, Šveicariją, 
Rumuniją, Turkiją, kur Kon
stantinopolyje buvo ilgiau su
stojęs. Lankė nekartą ir Že
maitiją.

Meno pasauly pradėjo reikš
tis dar prie pirmąjį pasaulinį 
karą. Jo parodų buvo Berlyne, 
Miunchene, Vienoje. Jo kūrinių 
nupirko Berlyno nacionalinė ga
lerija, daug provincijos muzė- 
jų ir privatinių rinkėjų. Hitle
riui atėjus į valdžią, jam bu
vo uždrausta savo paveikslus 
išstatyti parodose dėl jų mo
dernizmo. Karo audros jį nu
bloškė į pietų Afriką.

Žymiausiais savo kūriniais 
laiko Maldą, Bėgimą į Egiptą,' 
(šią temą jis yra piešęs dau
gel karų), Kuršių žvejų laivus. 
Jo kūrybai būdinga paprastas 
ir drauge monumentalus deko
ratyvumas. Jo kūriniai alsuo
ja baiminga nuostaba ir giliu 
fatališku tragizmu kasdienybės 
pilkumoje.

Nors dailininkas jau sulaukė 
gražaus amžiaus, bet jis išlai
kė kūrybinę nuotaiką. Apie tai 
liudija pietų Afrikos spauda, 
parašiusi jo parodų įvertinimus. 
Jis ir dabar nuolat dirba, ne
sustingęs ieško naujų formų. 
Tad pietų Afrikos meno kri
tikai ir stebisi jo jaunatve, jo 
pažangumu. Šių kritikų verti
nimai atspausdinti rugsėjo Ai
duose. p.

kus — A. A. vysk. V. Padols- 
kis, Z. Ivinskis — Žemaičių 
klausimas ir Žalgirio kautynės, 
A. šešplaukis — J. G. Kreuz- 
feldo lietuvių tautos ir dainų 
charakteristika, A. Kučas — 
Keliąs į lietuvių mokyklas A- 
merikoje, J. Žmuidzinas — 
Nuostabusis Pranas Domšaitis. 
Dailiosios literatūros spausdi
nama: K. Bradūno, V. Mačer-

I'j’ybos pasaulyje randame: 
P. Gaučys — Azorin, V. Trum
pa — Baltų instituto darbai, 
P. Jurkus — T. Valiaus kūry
ba. V. Adomavičius — Muzi
kinė veikla Bostone. Pr. G. — 
1 ie.uvižkasis liberalizmas.

.Numeris iliustruotas dailinin
ko Prano Domšaičio kūrinių 
i ep. odukcijomis.

DAIL. PRANAS DOMŠAITIS (Aidų klitt).

Dr. A. šašplaukis, vasarą 
praleidęs Europoje ir Vokieti
jos bibliotekose rinkęs litua
nistinę medžiagą, Tuebingeno 
universiteto bibliotekoje, kur 
yra Herderio archyvas, surado 
lietuvių liaudies vertimų ori
ginalus. Taip pat rado tris dai
nas rankraštyje žinomo tada 
vertėjo prof. J. G. Kreuzfel- 
do. Nufotografuoti rankraščiai 
perduoti Kolumbijos universi
teto bibliotekai. Apie J. G. 
Kreuzfeldą, kaip jis charakte
rizavo lietuvių dainas, A. šeš
plaukis rašo rugsėjo Aidų nu
meryje.

A. Šidlauskas - Vilainis bai
gia paruošti Amerikos lietuvių 
kultūrinės veiklos albumą, ku
riame bus šie skyriai: religi
niai, tautiniai Amerikos lietu
vių židiniai; tautiškai organi
zuoto darbo pradžia Ameriko
je; lietuvių talka valstybės at
statymo darbe ir ryšiai su se
nąja tėvyne; kovoje dėl Lietu
vos išlaisvinimo; tautinės kul
tūros darbo baruose; ryškieji 
veidai lietuvybės ir kultūros 
veikloje; organizacijos: bendra
darbiavimas su amerikiečiais 
ir kita. Spausdinimas numato
mas pradėti šio mėnesio gale.

Dail. J. Mikševičius Sydne- 
juje, Australijoje, drauge su 
latviu dailininku U. Obolinš su
rengė parodą.

Dail. Br. Murino paroda su
rengta Detroite rugsėjo 18 — 
25 d. d. Tarptautinio institu
to patalpose.

Birutė Pūkelevičiūtė, rašyto
ja, aktorė ir režisorė, ketina 
iš Montrealio persikelti į Chi- 
cagą.

Daiva Mongirdaitė, jauna so
listė, baigusi dainavimo moks
lus Bostono universitete, rug
sėjo 10 dainavo koncerte Cle- 
velande. Koncertą ruošė skau
tų tėvai.

ARCHITEKTĖ
RENATA REISONAITĖ

Adelaidėje Australijoje, pa
garsėjo lietuvaitė architektė Re
nata Reisonaitė, išdekoravusi 
naujai pastatytą viešbutį.

Prieš 11 metų iš Vokietijos 
ji nuvyko Australijon ir čia pra
džioje dirbo padavėja viename 
Albury viešbutyje.- Vėliau stu
dijavo. dabar dirba vienoje į- 
staigoje. kaip specialistė deko- 
ratorė. Ilgą laiką ji braižė tik 
projektus.
Statant Adelaidėje naują vieš

butį jai buvo pavestas visas 
dekoravimas. Kaip rašo vietos 
laikraščiai, ji skoningai ir gra
žiai išdekoravo visą viešbuti 
— vestibiulius, laukiamuosius, 
svečių kambarius, barą ir pri
vačius kambarius, panaudoda
ma įvairias medžiagas. Ypačiai 
pabrėžiamas jos skonis, jos mo
kėjimas parinkti medžiagas ir 
jas suderinti. Taip pat pagal 
jos planą parinkti ir viešbučio 
kilimai bei visi baldai. Viešbu
tis kainuoja apie 650.000 sva
rų (arti pusantro mil. dol ).



imi; m

DĖMESIO!

Kas neturi kur ramiai leis*

LAISVES VARPAS

« et h « » «iwi

ataifr

WKOX, 1190 kilocyklet 
Framingham, M111, 

Sekmadieniais

atsiliepė rantas vidurinysis, — 
misijom daug kas važiuoja į

dėti, kad Nekaltojo Prasidėji
mo kongregacijos seserys da
bar turi daug rūpesčio tuos se
nelių namus, Marijos vilą, dar 
praplėsti slaugymą ir gydymą 
sustiprinti. Jei kada važiuosi

MARMA VAUUMCIEN£ su dukterimis
V -<^«a(d.)'

— Kun. V. Mieliauskas, 55 
metų, Sasnavos klebonas Lie
tuvoje, Marijampolės apskrity
je, mirė rugpiūčio 15. Žmonių 
buvo labai mėgiamas.

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite'atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys *

Ona Balčienė — Rama-

New Yorko ateitininkai savo 
minėjimą jungia su Kristaus 
Valdovo švente ir “Ateities” 
koncertu spalio 29-30. Paskai
tą skaitys dr. St Bačkis.

Susirinkimas baigtas malda, 
kurią sukalbėjo kun. J. Pakal
niškis. Visi esame dėkingi vy
čių 40-tai kuopai, kuri taip nuo
širdžiai visus priėmė. F. V.

Norite geros—meniškos fotografų 
portreto, šeimos, vn&ų, įvairių progų, '

*" tesą nhli^ikĄ>h>m T. Janonis, 
• ' malda pradėjo dvasios vadas 
.7 kte V. KaraĮevičius iš Eliza- 

' betho. Svečius ir atstovus pa
sveikino kun. J, Pakalniškis 
ir Antanas Mažeika jr., 41-kuo- 
pos pirm., kuris susirinkimą 
globojo. ■ j

Pr. Jančius paskaitė praeito 
' susirinkimo protokolą. Vėliau 

buvo padaryti veiklos praneši
mai. L. Janonis pranešė, kad 
apskritis pradės kėglių varžy- 
bas^ rugsėjtr25Lyga turės- 8 
komandas su Newarko 29 kuo
pos 3 komandom. Algirdas Bud- 
reckis padarė pranešimą apie 
vyčių seimą, įvykusį Worceste- 
ryje.

Kun. V. KaraĮevičius prisimi
nė prof. dr. K. Pakštą, staiga 
mirusį Chicagoje. Prof. K. Pakš
tas kadaise buvo Vyties redak
torius. Už jo vėlę buvo sukal
bėta malda.

Kortų vakaras bus gruodžio 
11 Undene. Juozas Bolevičius 
priminė, kad 1963 vyčiai švęs 
savo jubilėjų, ir kvietė iš anks
to jam pasirengti. Pirmininkui 
Janoniui pagerbti, pietūs ren
giami sausio 14 Nevvarke.

Kitas apskrities susirinkimas 
bus Patersone, N.J., gruodžio 
4. Susirinkimą globos 61 kuo-

Kongresui prisiminti išlei
džiamas specialus “Aateities” 
numeris, gausiai iliustruotas, 
ir “Kongręso darbai”. F.V.

Vaiką galvoti reikia pradėti tą norą pagelbėti ir reikia iš- 
pratinti iš pat mažų dienų. Kai naudoti. Išmoksta vaikas rašy- 
jis dar yra pradžios mokyklo- ti rašinėlius. Reikia šituo ypa- 
je ir mokosi skaitymo, tai ta- tingai susidomėti. Jo parašy

tu rašinėliu pasidžiaugti, kar
tu su juo perskaityti ir, jei ga
lima, aptarti, ką galima ištaisy
ti. Be abejojimo, pareiškiant 
nuomonę, kad čia būtų geriau 
taip ir taip.

Pagaliau, vaikui gera paduo
ti įvairius klausimus apmąsty
ti. Tokiais klausimais gali būti 
įvairūs gamtos, fizikos klausi
mai. Šiais klausimais ypatingai 
domisi vaikai, palinkę į gamtos 
mokslus. Kalbamuosius klausi
mus galima liesti su bet kurio 
išsilavinimo vaikais. Tik visur

Now Yocfco tarptautiniame 
aerodrome rugsėjo 20, antra
dienį, vėlų vakarą nusileido da
nų linijos lėktuvas, atskridęs 
iš Kopenhagos. Lėktuvo laukė 
trys moterys su vaikais. Visos 
trys buvo atvykusios iš West 
New Haven, Conn. Laukė savo 
motinos•ir močiutės ~ Mari- 
jOsValiuškienės, atskrendan- 
čios iš Lietuvos. ' ~

Viena duktė, Mrs. 
Aboyd, savo motinos nebuvo 
mačiusi 34 metus. Antroji — 
Mrs. Helen Schmitt — nesima
tė 22 metus. Dukraitė Mrs. Wal- 
lace Dixpn, su dviem sūnumis 
— Petru 5 metų ir Kennethu 
3 metų — niekada savo močiu
tės nematė.

Susitikimas buvo jaudinantis. 
Greitai jis pavirto džiaugsmu, 
kad pasibaigė vargai Marijai Va 
liuškienei ir rūpesčiai dukte
rims besistengiant motiną iš 
Lietuvos parsigabenti. ,.

NUSIVYLIMAS GRĮŽIMU
Valiuškos į Ameriką buvo 

atvykę 1905 metais. Gyveno 
Waterbury, Conn. Marija Va- 
liuškienė čia dirbo Scdttvillė 
fabrike. Vyro giminėm kvie
čiant, po 8 metų grįžo Lietu
von. lai buvo dar prieš pir
mąjį Didįjį karą, rusam Lietu
vą bevaldant.

Nieko nebuvo pasikeitę nuo 
jų išvykimo Amerikon. Geriau 
įsikurti, kaip buvo manę, ne
pavyko. Pasijuto apsivylę ir no
rėjo tuojau atgal grįžti, bet 
užklupo imigracijos įstatymas 
ir Didysis karas (1914). Valiuš
kos dar nebuvo įgiję JAV pi
lietybės, tai jiem kelias grįž
ti buvo užkirstas.

Sophia vo nusavintas. Marija Vhuškie- 
hė liko su dviem sūnumis. Na
mai pasienyje sudeginti. Senu
tė buvo juose uždaryta ir pa
degta, bet per kažkokį stebuk
lą ištrūko. Antrą kartą bolše
vikam užėjus, vienas iš sūnų 
buvo nukautas, kitas išvežtas 
į Sibirą. Likosi viena, klaidžio
jo iš vienos vietos į kitą, kol 
Amerikoje pasiekė žinia, kad 
ji dar gyva. Dukterys tada pra
dėjo rūpintis motinos parkvie- 
timu.

KAM TIE KANKINIMAI
Bylas tvarkė John Maguire, 

buvęs kongresmanas iš Wal-

sey City, N.JX «mo šių moks-- 
lo metų pradžios domininkonų- 
provincijolo paskirtas dėstyti įį 
vairias teologijos šakas naujo- 

>ję maristų brolių kolegijoje, 
Poughkeepsiė, N. Y., 95 mylios į 
nuo New Yorko miesto. Tėvas 
K. Žvirblis taip pat skiriamas, 
bendrabuty gyvenančių stucten-.^ 

•- tų kapelionu ir patarėju- (dva-J 
sios vadu). Jo naujas adresas:, 
Rev. Casimir B. žvirblis, O.

k Marist College, Poughkeepsie' 
N. Y.Laikraščio administraci- 
cijas prašo atkreipti dėmesį f 
jo naują adresą.' Tėv. K. Žvirb
lis yra gimęs ir mokslus bai» 
gęs Amerikoje. { Lietuvą nu
vyko 2932, vikaru į Raseinius,/ 
kur buvo atsikūręs domininko
nų vienuolynas, ir išbuvo iki 
pirmosos bolševikų okupacijos. 
1940.

Kun. Albertas Kontautas rug
sėjo 18 rodė paveikslus iš ke
lionės Europon ir iš Eucharis
tinio kongreso Miunchene. Žiū
rovam labai patiko.

Antanas Kneižys, Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos centro v- 
bos sekretorius ir buvęs lietu
vių radijo programos vedėju, 
išvažiuodamas iš Norwood, 
Mass., aplankė savo gimines 
Hartford, Conn. Nuvyko apsi
gyventi pas savo žentą ir duk
terį Bradford, Pa., kur tikisi 
geriau pataisyti savo sveikatą.

Darbininkas spaudos vajaus 
metu nupigintas. .Gera proga 
užsirašyti. Paremkime savo lie
tuvišką katalikiškąją spaudą.

Mirė P. Merliūnienė. Palaido- 
kalbėti. Praverstų ir senelius ta iš šv. Petro bažnyčios.

Karšt. Patr.

klausia ir rodo pirštu: — Po- kalbi tęsti toliau, bet ilgai ne- 
piežius priėmė Afrikos kardi- sibaigtų. O pabaigai reikia pri- 
nolą. Juoduką. Pirmas toks pa
skirtas. Ir, žinote, ką pasakė? 
Gi — dirbkite, dirbkite, dirb
kite!

— Girdėjau jau Seniau, —

— O man pasakojo, — nusi
šypsojo tretysis, — kad ten aplankyti 
žmonės tik tol gyvena, kol ga- . ?
Ii patys dirbti. Paseno — ir 
amen. Yra tokių ten žmonių, 
kurie senus tėvus išveda iš na--

Cambridge, Mass.
Parapijos ąuksinis 50 metų 

jubilėjus bus švenčiamas gruo
džio 11. Jau dabar uoliai jam 
ruošiamasi.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
rėmėjų skyrius atnaujiųtąs. Nu
tarta telkti lėšas koplyčios sta
tybai Brocktone. " •"

užėjo antrate karas ir boten- tete ištūnoti, W H 
kų okupacija, sugriovusi ne- keįteė kino atitekta b* > 
priklausomą uetavos gyvenimą km |RMBkiaimn .

SUDEGH6AMI NAMAI Praėjusiais metais duktė So- 
Bolševikam užėjus 1840, se- fija rašė prašymą prez. Bisab 

nasis Valiuška mirė. Ckis bu- howeriui. Atsakyme išreikštas 
vyriausybės rūpinimasis grįži
mu amerikiečių iš už Rėži
nės uždangos. Tačiau to reika
lo nepaskubino.

šiemet duktė Sofija kreipėsi 
laišku tiesiai į Chruščiovą. Ji 
rašė: “Mano motina ir aš esa
me našlės. Motina jau.sena. Ko
dėl mums neleidžiama kartu gy
venti? Kam tie kankinimai?”.

Po mėnesio, duktė Sofija ga
vo pranešimą iš JAV konus- 
lato Maskvoje, kad jos motina 
Sovietų išleidžiama. Pasą ga
vo birželio mėn., bet kol visus 
formalumus sutvarkė, atėjo ir 
rugsėjis.

Marija Valiuškienė yra jau 
77 metų. 'Grįžo Amerikon po 
46 metų. Grįžo, kad čia be bai
mės, laisvėje ir savo dukrų 
globoje galėtų dar pasidžiaug
ti gyvenimo saulėlaidziu. (k.)

“gailestingumas’
gyvename, kaip Dievo užantyje.

— Taigi. O jei ne tos sese
lės. .. &tum pats kur žvėries

■ — Na jau. nei eitum, nei ką. 
Ir Afrikoje nevisi senių kratos. 
Mačiau' kartą paveiksle tokį ži
lą senoką: banda jo baltu
tėlė, o pats juodas, net blizga. 
Man patinka juodi žmonės.

— Kodėl?
— Gi kai numiršti, vistiek 

.. pajuosti. Geriau iš. anksto...
Va, skaitėte. — vilnas

žvelgti į tai, kad nebūtų per 
platu.

Pagaliau, vaikas būdamas su 
namiškiais rimtuose pokalbiuo
se. įpras rimtai žiūrėti į daly
kus apskritai.

da gera jo skaitymu susido
mėti ir prašyli jį paskaityti. 
Ir jeigu jo skaitymu bus pa
rodytas susidomėjimas, pasi
džiaugta jo. sėkminga gero skai
tymo ypatybe (be liaupsinimų), 
tai vaikas nesusidomėti dalyku 
negalės. Tik, žinoma, čia rei
kia, tam tikro atsargumo. Ne
girti be reikalo, negirti per 
daug. Kiekvienas besaikis gy
rimas vaiką gadinte gadina.

Vaikui paaugus, išmokus 
skaičiuoti, galima jų patelkti į- 
vairiems apskaičiavimams. Be 
abejojimo, ten, kur jis dalyką reikia suprasti, kuriame plane, 
jau išmano, moka. Bet čia rei- Istorijos ir geografijos klau- 
kia žiūrėti, kad vaikui nebūtų simais galima kalbėti visada 
duodami per sunkūs pratimai, tokiais, kuriais mokinys domi- 
Vaikas mėgsta pagelbėti. Tad si. Tik ir čia pravartu atsi-

Ateitininkų sukakties- metai 
baigiami Kristaus Gimimo šven 
tėję. Kalėdose, visų vienetų 
bendrom pamaldom.

Reikšmingi sukakties minė
jimai su didesne programa dar 
tebevyksta Stambesnėse koloni
jose.

Detroito ateitininkai jubilėjų 
mini lapkričio 5-6. Lapkričio 
5, ^eštadįenį, bus susikaupimo 
valandėlė , bažnyčioje. Sekma
dienį, lapkričio 6, pamaldos-_šv. 
Antano parapijos bažnyčioje. 
Tuojau po pamaldų, iškilmin-

— Newcastellio, Australijo
je, lietuvių apylinkė leidžia ša- įl
pirografuotą biuletenį, kurio iš- J
ėjo jau du numeriai. Biulete- 
nyje skelbiamos bendros lie- 
tuvių kolonijos žinios, parapi- 
jos ir bažnytinės žinios ir ats- H
kiras Jaunimo lapas ateitinin- 1
kam, kurie paskutiniu metu su- >
siorganizavo ir savo kuopą pa- 
vadino 190 m. Lietuvoje žu- 1
vusio poeto Vytauto Mačernio J
vardu. •

Visi susimąstė ir nukrypo į 
gilesnes problemas: apie tai, 
kad pasaulyje daug darbo, daug 
apaštalavimo, kaip tam juo
dam kardinolui, o laiko taip ma
ža. Va, rodos, taip neseniai bū

ti gyvenimo dienų, kreipkitės ® 
į Old Town Farm — poilsio i| 
namų — šeimininkę, Čia lietu- 
viskas ir visad šviežias maistas, |gj 
nes turi 600 akrų žemės. Augi
na savo gyvulių'ir paukščių. 1 
Geri kambariai. Oras labai ty" £3 
ras. Gražios apylinkės pasi- |š| 
vaikščioti. Medicinos priežiūra. ? 
Tik 15 mylių nuo Waterbury.
Conn. Išlaikymas tik apie 100 J 
dol. mėnesiui. Adresas: Bemice 
Blekis. Old Town Farm. Terry- 
ville. Conn. Tel. Bristol LUd- ■ J 
low 2-5113.

nauskaitė, 67 metų, mirė rug
sėjo 18, sekmadienį, šv. Rapo
lo ligoninėje, New Haven, Conn 
Velionė priklausė šv. Kazimie
ro parapijai, šv. Rožančiaus ir 
šv. Onos draugijoms. Paliko 
vyrą Joną, dvi dukteris, du sū
nus. Antaną ir Juozą Belcher, 
šešis vaikaičius ir dvi seseris 
Lietuvoje. Palaidotas antradie
nį iš šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios šv. Lauryno kapinė-

DIDELIS PAPIGINIMAS
Darbininko pronumorata 

naujiems skaitytojams 4 
mėn, iki iiy metu galo tik 
1 dol. šiems ir 1961 me
tams — tik 5 dol. Rask 
bent vieną naują skaityto-

— Kun. J. G. Vilčiauskas/ : ?^^ 
N. Britam, Conn., šv. And- 
riejaus par. vikaras, paskirtas ;,.^g 
šv. Antano lietuvių parapijos ’ 
klebonu Ansonia, Conn. lO

7-^ Vladas Žibąs, gyv. Pater- 
son, N. J., dirba Pfizer vais- 
tų fabriko tyrimo skyriuje New 
Jersey. Jo straipsnį apie žiur- 
kių ir pelių auginimo labora- 
torijos darbus atsispausdino 
Cancer Chemotherapy Report 7'
Nr. 7, 1960, kurį leidžia U. S.' 
Department of Health, Edu- — 
cation and Welfare, sveikatos 
skyrius.

gas minėjimo aktas. Vakare vai
šės ir šokiai.

Philadelphijos ateitininkai 
jubilėjinę šventę ruošia lapkri
čio 12 ir 13. Bus pamaldos, vie
ša akademija ir koncertas ba
lius.

Thompson, Conn., tai nedide
lis žalumoje paskendęs mieste
lis, greičiau kaimas, plačiai gar
sus didžiulia ir trauklia mari
jonų vienuolyno sodyba — Ma- 
rianapoliu. Mažiau kada 'išgirs
tame apie mažąją to miestelio 
sodybhikę, -— Marijos vilą. Ne
galėdamas šį kartą jos parody- misijom daug kas važiuoja į pro Putnam, Conn., užsuk pas 
ti iš lauko, prašau žiūrėti iš vi- Afriką. Matyt, ten daug darbo apie tUQS reikalus pa.
daus. su tais juodukais.

Ką matome? ’ Gražus erdvus 
kambarys. Lietuviška lėlė pup
si ant šiluminės, lyg jai būtų 
šalta savo diktuose drabužiuo
se. Stalas apkrautas lietuviš
kais laikraščiais^ Galimas daik
tas, tiek namie neturite. Vadi- mų žvėrim sušerti. Sako, tai 
naši, nekyla ir tiek problemų, “gailestingumas”... O mes čia 
kuriąs spauda čelia. O jeigu 
kebą, tai reikia ir spręsti, čia 
matome trijulę konferenciją,- 
susirinkus diskusijom. Pagrin
dinis klausimas?...

Nepamanykite, kad pagrin
diniu klausiiuu eina “Baltijos 
valstybių laisvės taryba”. Jos 
sudarymas dienraščio “Draugo” 
skelbiamas didžiom raidėm. O 
jei didžioj pabrėžta, tai ir aiš
ku. Mažiau aišku, kas parašy
ta smulkesnėm.

Magdalena Jankauskienė su 
lietuvių grupe liepos 26 buvo 
išskridusį Europon. Aplankė 
Angliją, Prancūziją, Šveicariją, 
Italiją. Buvo stebuklingose vie
tose Liurde, Fatimoje ir k.

WATERBURY, CONN., 
Skautai ir Skautės ruošiasi 

savo tradiciniam kaukių vaka
rui lapkričio 19 šv. Juozapo pa
rapijos salėje. Tikimasi, kad 
kuo daugiausia jaunimo, o gal 
ir vyresnieji pasipuoš įdomiais 
kostiumais — kaukėmis. Trys 
geriausi kostiumai gaus vertin
gas dovanas.

Šis tradicinis vakaras papras
tai sutraukia iš plačių apylin
kių didelį jaunimo ir vyresnių
jų būrį, čia visi randa daug 
pažįstamų, draugų, gerą orkest
rą ir pakilią nuotaiką pasilinks
minimui.

Galėjo grįžti abi duktė- Rengėjai maloniai prašo apy- 
rys — Sofija ir Elena, gimu- linkių organizacijas rezervuoti 
sios Amerikoje, bet dar buvo tą dieną skautams, o jaunimą, 
mažametės. Sofija grįžo 1926. tėvelius ir prijaučiančius kviė- 
Dar ir dabar ji prisimena vaiz- čiame atsilankyti ir maloniai 
dą, kaip paliko motiną krante praleisti laiką. Bgš.

— Vytautas Bačiauskas, 30 
metų, iš Worcestęr, Mass., žu
vo Korėjoje; parvežtas palaido
ti Amerikoje. ?



Lenkija, Vengrija ir Lietuva

Neseniai atidarė naują didelę MEDŽIAGŲ KRAUTUVĘ!

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

Richmond Hill 18, N. Y110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800

STONEY LODGELieturiškų produktų

DUONOS. SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

INSURANCE - REAL ESTATE

Prietaras' blizginti nosį 
Miuncheno mieste. Vokieti

Ieškomi Mikasė. Ignas Lauri
navičius iš Krakių, Kėdainių 
apskr.: Marytė Indianauskas iš 
Kauno; Alytė, Alfonsas Daubu- 
kas. iš Norkūnų kaimo, koo
peratyvo vedėjas Krakiuose. 
Jie patys arba kas 'žino apie 
juos prašom rašyti Darbininko 
administracijai 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N.Y.

64-09 Clinton Avenue. Maspeth 75. N Y. Tel TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais prirtatoma j namus nemokamai

Charles A. Bright, M.O.
Aaftociate Lnreeior

r Tebphone 914 Wl 1-7400

Ossining-on-Hudson, New York
A Private Psychiatric HospiUfl. completely equipped for 

Diagnosis and Treatment of Mental and Nervous Conditions. 
Insulto Coma Elęctroshock Psychotherapy 

Masses and Saėraments Available
LEO J. PAUMER, M.O.

Medical Director
Maurico J. O*Connbr, M.O.

Aasoctate Lhrec.or

REAL ESTATE

183 ORCHARD STREET
NEW YORK 2, N. Y.

AR JŪS NEPERMOKATE
iiž savo automobilio apdraudę?In Saint Fugene’s Parish

Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai j [

Lietuvos gen. konsulato ieškomi asmens
Kreipkitės:

n AMERICAN HOME REMTY

Lietuviams Specialus Patarnavimas

kaip
1655 
šve-

of TEANECK, N. J.
6 rooms. nice section; _ 

near everythirg: 2 car garage.
Princ. only. TE 7-6235

* Ideal for Catholic Institution
PORT MONMOUTH. N. J.

16 Rooms. 5 Baths. Shoreer. 1 Bun- 
ralow. 1 Dancin? Saion: Beach in 
front. Sindv Hook. Asking $70000. 
Mušt Be Seen! Kensberg 6 0461 J

ro PLACE.
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CallLOjL7291

In Saint Cecelia’s Parish 
in Teaneck. N.J.

, Interracial. $20.900. New construc-
• Čion. 3 bedrooms, llį baths. garage.

1162 Cooper Avė.
For Information call CO 2-3850

In Our Lady of Mercy Parish 
in PLAINVIEW. L.I. N.Y.

5 bedrooms. 3 down, ideal for pro- 
fessional or large family. completely 
eąuipped, main road, corner. oppo- 
site church. $15.990. WEIIs 5-3645.

In Our Lady <»f Loretto parish in South 
Hf-nipst« ad. L.I. N.Y. Rockvilk- Centre 
sr-hool district. $19.500. Brick & shingl.- 
Cape C:>d. 2 yrs old. full bsmt. att. gar., 
centerhall. eat-in-kiteh. spacious liv. rni. 
dining m. 2 bedrms. double dornior ex- 
pansion attic. features new refrig.. >>!»<■- 
tric range, stornis/screens. cycione feace.
2 bl. from shopping & schoolt nioving to ' 
Chicago. murt seli fajrt. IVanhoe 1-2014.

KRAUTUVU: ATVIRA KASDIEN IR SEKMADIENIAIS. 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS nuo 9 ryto iki «:30 vakaro

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ 

REIKALAIS KREIPKIS f

kia, kada juos galės visus iš
mėtyti už tvirtovės sienų. Ka
da? Vienas Dievas žino. Bet 
jeigu kitados čenstakava buvo 
apginta nuo švedų, tai dabar 
Lenkija bus apginta nuo savų 
ir svetimų bedievių. Ateis iš
sivadavimo diena, ateis tikro
ji laisvė. Tik reikia tvirtai lai
kytis Katalikų ' Bažnyčios ir 
melsti Dievą malda ir atgaila. 
Kopti į kalną aštriais akmeni
mis basom kojom”. . SS.

ir greitesniam patarnavimui, 
reikalaujant nuostolių atlyginimo.

In Cure of D’Ars Parish 
in MERRICK. L.I. N.Y.

4 bedrooms, Cape Cod. 2 baths.
garage.-and basement; $17.500.

" Cure of D’Ars school district.
FReeport 9-8233

St. Anastasia Pari'h 
TEANECK. New Jersey

4 Bedroom - Brick and Frame - l’g 
Baths - Living room - Fire place - 
Dining roo-n - TV room - Enc’o«cd 
porth: $24.900. — TEaneck 7-3202.

bronzinis skydas su liūto gal
va. Visas skydąs tamsus, o no
sis blizgėte blizga.~kaip mažo 
vaiko. Nemanykite, kad yra su- 

’ drėkusi... Nosį nublizgino jau- 
nos poros. Yra prietaras, kad 
tą liūto nosį delnu švelniai pa
trynus. išsipildys slapti norai. 
Paprastai tie norai abiem jau 
žinomi, bet nieko nekokia pa
sitrinti. ypač tiem, kurie neži
no. kad kai kuriose mažakul- 
tūrėse tautose žmonės nosimis 
trinasi užuot bučiavęsi. Ir tai. 
sakoma, tikresnis dalykas, ne
gu trinti nosį bronziniam liū
tui.

Maldininkai dažniausiai atdk tvirtove, bet tokia, kurioje mai
ną pėsti, 'ilgomis procesijomis, šasįjpriešąi su tos tvirtovės gy- 
giedodami giesmes. Eina , jėš- nėjais. Vieni kitus stebi ir lan
koti apsiraminimo, pagalbos kia. Priešai laukia, kad jų jė- 
praš54i, atmamcks melstL--Eina gos ir galia stipn& Lenkai lau- 
išreikšti pasitikėjimą Dievo 
Motinos globa ir Dievo Apvaiz
da. Eina demonstruodami sa
vo tikėjimą.

Komunistai tai žino ir mato. 
Kartais užkabina, uždraudžia 
ir vėl atlyžta. Per didelis kyla 
tautoje nepasitenkinimas.

Vieno į Vakarus atvykusio 
lenko pasakymu, jų šalis dabar 
yra kaip kitados “apgultoji 
Čenstakava.. Visa yra virtusi

Turime didžiausią pasirinkimą vietinių bei importuotų 
medžiagų moterims ir vyrams labai žemomis kainomis.

Duodame dovanų tiems klijentams. kurie pirks nemažiau kaip 
už $10.00. — Ateikite ir įsitikinkite!

. ..... Tel. CR 5-0160

Pavojinga piešti velnią
Šiame krašte yra miestelis 

Douglasville. Ga.. ir yra jame 
dailininkas Z. Viską bepiešda- 
mas. nutarė nutapyti ir išsišie
pusį velnią. Kiek jis apie tą 
paveiksią triūsė, nežinia, bet kai 
paskutinį kartą truktelėjo tep
tuku. tvykstelėjo perkūniškas 
žaibas, žaibas sudraskė paveiks
lą į skuteles. sumaitojo atel
jė ir priglušino patį dailinin
ką. Atsitaisęs pasižadėjo savo 
gyvenime daugiau nepiešti nei 
Belzebubo nei Liuciferio. .

Laimė sutikti banditą
- Ispanijos mieste Zaragozoje 
kažkoks Miguel Salvaz neteko 
galvos dėl pinigų. Jis neturėjo 
pinigų, o turėjo daug norų, ku
rių negalėjo patenkinti. Nu
sprendė. kad jam nieko kito 
nebeliko, kaip eiti ir nusiskan
dinti Ebro upėje. Pasirinko 
tam naktį, kad niekas nama- 
tytų ir nesulaikytų. Jau taiks
tėsi šokti nuo tilto, kai išgir
do piktus žodžius: “Pinigai ar
ba gyvybė!”. Kadangi tam žmo
giūkščiui sava gyvybė jau ne
berūpėjo. tai jis šoko ir suvy
niojo tą plėšiką. Ne tiktai į- 
veikė. bet dar policijon nusi
varė. Gi ten paaiškėjo, kad už 
to piktadario suėmimą paskir
tas geras atlyginimas. Miguel 
Salvaz grįžo paryčiu Ramo su 
pilna kišene pinigų ir su dū
šia kūne. Ir ką jūs i tai pa
sakysite? Kai kada yra laimė 
sutikti banditą.

Bėda nemokėti milžti
Kitados žmonės karves melž- 

davo rankomis, o dabar išgud- 
rėjo pieną išsunkti mašinomis. 
Atsitiko gi taip, kad Maino vals
tybėje. netoli Portlando, dide
lėje gyvulių farmoje melžimo 
mašina sugedo tuo metu, kai 
technikas buvo išvykęs. Iš 67 
darbininkų nė vienas nemokė
jo karvės pamilžti.

čenstakava (Częstochovvo) yra 
pietinėje Lenkijoje. 25 mylios 
nuo Krokuvos. Važiuojant iš 
Krokuvos Į Varšuvą, kuri yra 
už 130 mylių, pravažiuojama 
čenstakava. Tai sena ir garsi 
šventovė Skaisčiajame kalne 
(Jasna Gorą). įsteigta dar XIV 
amžiuje. Nuo tada čia yra ste
buklingasis Juodosios Dievo 
Motinos paveikslas.

Vėliau dar įsteigtos kalvari- 
jos. Jų steigėjas (XVII amžiu
je) buvo didikas Mikalojus Ze- 
brzydowskis. tad ir tos kalva- 
rijos kartais vadinamas “Kahva- 
ria Zebrzydovvska”. Dabar yra 
apie 50 — bažnytėlių ir kop
lytėlių — stacijų. Centrą suda
ro barokinė bernardinų baž
nyčia su stebuklinguoju Dievo 
Motinos paveikslu.

Visa čenstakava atrodo 
tvirtovė. Ir vieną kartą, 
metais, kai buvo užpuolę 
dai. ėjo tvirtovės pareigas: at
laikė apie 40 dienų apgulimą.

Nuo to laiko ji apgulama 
maldininkų, kurių per metus 
atsilanko arti milijono. Seniau 
maldininkų procesijos ateida
vo iš Čekijos, Vokietijos. Veng
rijos. Lietuvos. Lietuvoje buvo 
gana plačiai žinoma čenstaka
va. Dabar maldininkai tegali 
rinktis iš Lenkijos. Jie gausiai 
čia renkasi.

yra trys, grynai katalikiški kraš
tai anapus geležinės sienos: Vi
suose trijuose kraštuose didžiau 
šią komunistam pasipriešini
mą sudaro Katalikų Bažnyčia.

Lenkijoje ji stipriausia—ir-“ 
laisviausia. Lenkijos ir padėtis 
kitokia, negu Lietuvoje ar net 
Vengrijoje, ir žmonių daugiau, 
arti 30 milijonų. Be to, lenkai 
visada katalikų tikėjimą stip- • 
riai jungė su savo tautiškumu, 
vadinę jį net “Lenkiškuoju” 
(polska viara). Lietuviai dėl to 
nemažai yra patyrę skriaudų 
Vilniaus krašte.

Tačiau negalima būtų ginčy
ti lenkam gilaus maldingumo. 
Jis yra stiprus ir dabartiniame 
komųnįstįnianię režime. Turi 
su tuo skaitytis tiek patys len
kai komunistai, tiek ir Maskva.

Kardinolas Wyszynskis. kiek 
ateina žinios, tautoje turi dide
lį autoritetą ir pagarbą. Gomul- 
ka valdo prievarta, o Wyszyns- 
kis — atsiremdamas į žmonių 
moralini ir religinį tvirtumą. 
Lankomos gausiai bažnyčios, 

, lankomos šventovės procesijom, 
einamos kalvarijos. Garsiausia 
iš jų yra čenstakavoje.

84-14 Jamaica Ave^ Weodhaven21, 
N. Yz — (Forest Parkway stotis) 

Tel. Hlckory 1-5220 

WILLIAM J. DRAKE

Licensed Real Estate Broker

Pavilionytė. Kaziunė, Jurgio 
duktė, kilusi iš Gailiūnų km., 
Linkuvos vlsč., Šiaulių apskr.

Ražas, Pranas. Jokūbo ir 
Onos sūnus iš Maželių km.. Tau
ragės apskr.

Sabutis. Jonas, Prano sūnus, 
ir jo sūnūs Alfonsas ir Pra
nas

Šiugžda, Pranas ir Vincas, 
Bemasiaus sūnus iš Kairiškių 
km., Žiežmarių vlsč., Trakų 
apskr.

Trumpis, Kazimieras, Stanis
lovo sūnus.

* Tumas, Juozas, Viktoras. Vin
centas ir Ona
. Urnežytė, Marija Rita, gimusi 
Kaune 1937, gyveno Chicago- 
je.

Vanagas Stanislovas ir Va
nagaitė - Masiulienė, Elzbieta, 
Albino vaikai.

Vičas, Petras, augęs Panevė
žyje, gyvenęs Pasvalyje. Po ka
ro iš Vokietijos, išvyko į Ang
liją.

(Nukelta į 7 psl.)

Abramaitis, Jonas, gyveno 
Columbus. Ohio

Bagdonavičius, Romualdas, gi
męs Kaune 1929. Jono ir Ma
rijos sūnus, po karo buvo iš
vykęs į Škotiją

Baranauskas. Stasys, Boriso 
sūnus

Brazauskas. Pranas. Prano 
sūnus, ir jo motina Litvinie- 
nė - Brazauskienė, Antanina, 
Vinco duktė

Grigaliūnas. Antanas. Juoza
pas, Petras. Simonas ir Tadeu
šas, Adomo sūnūs, iš Pabalių 
kaimo, nuo Pane. ežio

Jurgelevičius, Mykolas, gimęs 
Saldutiškio vlsč... po karo gyve- - 
nes Belgijoje
Litvinienė - Brazauskienė. An

tanina, Vinco duktė, ir jos sū
nus Brazauskas. Pranas. Prano 
sūnus ■ -

Masiulienė - Vanagaitė, Elz
bieta, ir Vanagas Stanislovas, 
Albino vaikai

Pavilionis Antanas, ir žmona, 
gyveno San Paulo, Brazilijoje

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras, 
Jūs esate kvalifikuotas:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas) :
APDRAUDOS SPECIALISTAS '

84-17 JAMAICA AVĖ. VVOOdHAVEN 2.1, N. Y. J
Tel. VI 3-1477 <

NAMŲ ADRESAS I
106-53 — 95th Street Ozone Park 17, N. T. ;

HBLP WANTED

SALES MALĖ 4 FEMALE 
Well known MeeU'-M flnn dgattng 
in American UUuairy. Part or fui) 
time. high commi^ęn. no age bar- 
rier. training program. ground f!oor 
opportunity for rapid A.-fr-ancemont. 
INDUSTRLAL INCOMES, Ine.

OF NORTH AMERICA 
Gali j

505 5th Avė- N. Y. 17. MU 7-4161

^^^^rest"homes^^w

Catholics Wel<jome ’ 
at THE BEACH HAVEN

51 Abbott Avė.. Ocean Grove. N. Y. 
ExceUent Food for Elderly or Re- 
ti reti People — Reasonable Prices.

PR 4-7213 NJ.

'In Catholic area of 
BALDVVTN. L. I. N.Y.

1 year old Colonial: 8 rooms. l’/š 
baths; 2 car garage. patio, alum, 
s. & s.; sewers. A-l area. ideal pro- 
fessional. Asking $27.750. Private 
wner. — Telephone BA 3-3313.

Westchester Hills. 5 years o.d, ex- 
pandable Split w/3 bedrooms. fin- 
ished basement tm„ fenced in yard. 
64x100 plot; 2 bloci”; public school. 
$25.500. Oumer. Phone SP 9-2575.

Putnam Valley. Stone house on lake, 
compl. furnished. 23 acr^s. swim- 
ming. boat. Ali year accesibility. 2 
bedrms.. tile bath. panelled liv %din. 
rms.. fireplacę. mod. kitehen. heat. 
large basement. guest cottage. bath 
house. bam. toolshed. garage: 55 mi. 
from N.Y. $45.000. Taxes $675. 011 
N.Y. BU 8-4448 or PEekskiil 7-4458.

NEW JERSEY . BERGEN CO. 
$100.000

30 Aeres With R:v<-r Frontagę. Ideal 
for Catholic Institution. Large v;e- 
torie.n home large svimming poot. 
gardem-rs cottage and bam. 27 miles 
from N.Y.C. JULIA HEAVEY <fc CO. 
855 Ramapo Valley Road. Oakland. 
N-w Jersey — Tel. FEderal 7-4355.

In Catholic area

In St. John The Evangelist Parish 
in BERGENFIELD. N.J.

Graphic Blvd. Cor. prop.. Ranch 
bungalow, 5 large rooms. tile vanity 
bath. Excellent condition. aluminum 
S/S, full base, garage, large patio, 
abur.d. shrubbed; $22.900. Phone 

DU 5-4259

MOLY L 16 H T
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

REUGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV B KUČINSKAS

35 Sc. 8 m Street

Brootlyn II. N.Y.

EVergreen 7-2155

Resid. UJinois 8-7118'



oaieje gan alpu iOt aaijvių

PAUL’S RESTAURANT
doje (s

jau

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

Stephen Bredes, Jr.

MMMMk

Vakarų Vokietijos daugiausia 
skaitomas laikraštis Bild-Zoi- 
tung (nr. 213), turįs virš 4 mil. 
skaitytojų, pasibaigus pasauli
nei olimpijadai Romoje, iš
spausdino savo bendradarbio 
Joacbim Neander straipsnelį, 
kuriame'vaizdžiai iškelia Pabal
tijui padarytą skriaudą, ir tuo 
pačiu primena ir tų kraštų tra
gišką būklę. Štai to straipsne
lio vertimas: >

“Etijopas Abebe ant paaukš
tinime laimėtojams pagerbti, 
kaip maratono nugalėtojas; si
dabro medaliai Hanai ir Baro
kui; dideli pasisekimai jaunų
jų tautų, kurios dabar sporte

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

— Suprantu. Jei geriau 
žintų, nesveikintų.

reikia mudviem 
kas indus plaus, 
kalbame.

WH1TE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCA8, savininkas

FUNERAL HOME 

280 Chesnut Street 

TeLBA9-ll8l

—HAVEN R
KELIONIŲ BIURAS LAKTI 

Namų pardavimas,J Apdraudoe,

H. Yorke ieškosi asnenys
(Atkelta iš 6 psL)

Alseika, Benjaminas, Jurgio 
sūnus, iš Ylakių

Daigmienė, Petrė
Dima, Jonas, Mikalojaus sūnus 

Ežerskis, Jonas, iš Židikų, gy
veno Aurora, III.

Grižmauskas, Leonas, gim.
1925 m. Dusetose, Zarasų apsk.

Kavaliauskas, Juozas, žmona 
Kavaliauskiene - Samuolytė, 
Magdalena, ir sūnus Juozas

Kiauiemeim -. Sartauskaitė, 
Karolina, iš Janopės par.

Kondratas, Juozas, Adolfo 
sūnus

Labunskis, Alfonsas, Vilius 
ir Vladas, Liudviko sūnūs, gy
veno Rockford, HL

Pocius, Juozas, Kazimiero sū
nus, gim. 1905 m.,, dingęs ka
ro metu

Prielgauskas, Antanas, Juo
zas ir Kazimieras, iš Šulpetrių

. . pasireiškia su savomis spalvo-
£ m*S — jie privalėtų būti pa- 

grindų prisiminti tiems spor- 
tininkams, kurie po daugelio 

VUdeSai pamalė skriaudą metų nepriklausomybės šian- 
Pabaltijui parautinėja aliiūsFtf <fien ja negali naudotis: lat-

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. OELANCY, N.Y.C.

Parduodama: Mikas, nailonas, satinas, aksomas, pliušą*, gobetanns, 
drobė, medžiagos užuolaidom, antduriam, užvalkalam, baldam ir k.

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

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainižkai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium j virtų, 

- arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite *1 skelbimų, kuris bus ypatingai {vertintas

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseplf J. & Johanna H. Dina

WEISS & KATZ, INC.
187 OBCHABD SI, N. ¥ . C. GB 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ 
vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kL

Audiniai yra angliškos ir vietines vilnos, šilko ir medvilnės 
Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį. _

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

Tamara Press (aukso meda
lis rutulio stūmime, sidabro už 
disko metimą). Irina Press (auk
so už 80 m bėgimą su kliūti
mis) — estės! Elvira Ozolina 
(aukso už jieties metimą) — 
latvė! Lygiai kaip fechtuotojas 
Chabarovs ^.(bronzos medalis), 
bėgikas Ęigjps Ozelius (sidab
ro medalis už bėgimą 4x100 
metrų estafetėje), keturi lat
vių krepšininkaisovietųkoman- 

>), lietuvė Kalėdie-

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėm* 

Vestuvėms ir pokyliams tortai 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav.

36-38-49 8TAGG ST. JBBOOKLYN 6, N.Y.

Romoje plevėsavo 85 vėlia- ninku m., Ukmergės apskr. 
vos, bet privalėjo plevėsuoti 
88”. (ELI)

— Tai tiesa. Ir aš šneku 
penkiomis kalbomis. Bet kai 

susišnekėti, 
tai ir nesusi-

dien ja negali naudotis: lat
viams, estams ir lietuviams.

Ant jų sportinių marškinių 
įrašas yra CCCP. Jie yra “ru
sai”, kadangi jų kraštai įjung
ti į Sovietų Sąjungą. Sovietų 
medalių- palaima nenukentėtų, 
jei kartą iš. jų būtų išjungta 
tai, kas tikrumoj priklauso ki
tiems.

1*0634 (po 8 nlnk.

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

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

km., Ylakių vai.
^i&umšienė -. Beniušytė, Ona, 
iš Laižuvos

Samoškaitė, Julijona, Juliaus 
duktė, gim. Mažonų km.

širvinskaitė, Bronė, Stasė ir

Kalba ir nesusikalba'
— Girdėjau, Jonai, kad 

esi vedęs. Sako, tavo pasirink
toji labai išsilavinusi, daug va
žinėjusi, kalba net šešiomis 
kalbomis.

Sešttidieniai*/* o^madieoimĖs—
Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras

Sav. P. VIŠNIAUSKAS-
TeL BA 3-9771

G LS I N ,
r- *

IŠSIUNTIMU REIKALINGA P ASIRO PINTI JAV OABARl
SSSR, 

K A tx>je, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje
perimo gautom sumtmy ? ??

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VHJK 
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTU

* v*e**ū«

Sd? G

ADVOKATAS 
37 StecMn Avime

• Brooklyn 8, N. Y.
TeL APptegate 7-7083

Geriausios rases pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakratus į Europą 

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

'• a**?

REPUBLIC 
Wine & Liquor Store - 
Union Avė. Brooklyn 11, N.

TeL: EV 7-2089 
Sav. M ir J. JOKŪBAIČIAI '

Sitkauskaitė, Genė, išvykusi 
iš Marijampolės

Šlependoraitė, Ona iš Šak- 
vyčio kaimo

Šlependoras, Martynas ir My
kolas, iš šakvyčio kaimo

Tiškevičiūtė, Imaculata ir I- 
zabelė, iš Kretingos

Vasiliauskas, Kazys, Antano 
sūnus, gyveno Westville, fD.

Vitkauskas, Pranas, Anta
no sūnus, iš Sugaudžių km., Ži
dikų vai.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

DOVANŲ SIUNTINIAI į LIETUVĄ
ir j kitus Sov. Sąjungos valdomus kražtus. Garantuotas pristatymas
Muitai ir kiti mokesčia’ apmokami ėia. Gavėjas NIEKO NKMOKA.

Rąžykite arba aplankykite jums artimiausius mOsų skyrius

COSMOS PARCELS EXPRESS Corp.
Ucensed by mtourist

Dabar jūs gafite aplankyti savo artimuosius LIETUVOJE 
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kražtus. Mes parūpiname visas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms raĄy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelranių biurui 1 R. Eurepų

COSMOS TRAVEL BUREAU be.
45 W. 45 Str. New York 96, N. Y. • TeL CMe 5-7711

JUOZO m IZABELŽS MISIŪNU

RAYS UQU0R STORE
Galima gauti įvairiauaoe rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno
103-55 UEFFESTS BLVD. RICHMOND HILL* N. Y

Telefonas: VIrginia 3-3544

IBtoje pusėje
Eškim” brolis

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHAKD STREET

• NEW YORK 3, N. Y., 99 - 2nd Avenue — TeL: AL 4 M8<
• BROOKLYN 7, N. Y. C00 Sutter Avenue — TeL: OI 5-«eM
o LAKEWOOO, N. J. 126 - 4th atrast — TeL; FO S-6M9
• PATERSON 1, N. J, 99 Main Street — TeL: MU 4-4619
o NEW HAVEN, Conrk, 6 Day Street — TeL: LO2-1446
e PITTSBURG 3, Pa, 1015 E. Canon Street — Tol.: HU 1-2750
e-WORCESTER, Masa^ 174 Millbury Street » TeL: SWa2S68
• HAMTRAMCK, MteK, 9350 Jes. Campan — Tai.: TR 9-1066 
e CLEVELAND 13, Ohlo, 2683 W. 14ti» Street — TeL: T01-1068 
o CHICAGO 22, IIU 2222 W. Cbiesgo Avenue TeL: 8R 8-6866 
o 8AN FRANCI8CO, CaL, 2076. Sutter Street — TeL: Fl 6-1571 
e NEWARK 3, N. 428 Sprinųfleld Avenue — TeL: UI 3-1757 
o PHILAOELPHIA 41, Pa, 4825 OW York Rd. — TeU DA 4-4401 
o SPRINGFIELO, Mass^ 1716 Main Street — TeL: RE 2-7168 
e WATERBURY, Conn„ 6 John Street — TeL: PLszs 6-6706 
o GRANO R APJOS, Mleh^ 414 Scribner Ave^.N.W. —> GL84256

(GLO-SOOO
• PA8SAIC, N. J, 211 Monree Street — Tel.-. PA 3-0879
• OETROiT, Mlch, 7300 MWHųan Avenue, — Tai.: VI 1-M65
• VIN KLANO, N. J, West Landb Avsnue» Grsek OrtfcsdRi tiMfr

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

Toisybė, bot no mano
— Tamsta, rodos, pasakei, 

kad aš avinas. Ar teisybė?
— Teisybė. Bet kiti seniai 

jau tą patį sakė.



NEW YORK

PIKETAI New V«rke priež komunistų gaują Jungtinėse Tautose.

ŽINIOS

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Graborius^Balsanraotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

ruošia-
423 METROPOLITAN AVĖ.DARBININKĄ PARĖMĖ i BROOKLYN, N.

Matthew P. BaltasINITIUM SEMESTRI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

s=

JOHN J. TORMEY

Lietuviu Demokratę komitetas

MAGDALINA URDANETA

Tėvai Pranciškonai 
Darbininko Laidėjai

Kan. A. Steponaitis, pasigė
rėdamas Darbininko turiniu, 
ypač taikliom politinėm žiniom 
pirmam puslapyj,paliko 10 dol. 
auką. Kan. A. Steponaitis, ap
lankęs Brooklyne savo brolio 
šeimą, grįžo į Los Angeles, kur 
jis vikarauja šv. Kazimiero pa
rapijoje.

Jurgis Žemaitis, ilgametis 
Darbininko skaitytojas, kuris 
dar prieš pirmąjį Didįjį karą 
su kan. Feb. Kemešiu organi
zavo LDS kuopas, aplankęs re
dakciją ir spaustuvę, paliko 5 
dol. auką.

J. Grybauskas iš Rochester. 
N. Y., Darbininko spaudos va
jaus laimingasis, prisiuntė spau
dos fondui 25 dol.

Vytautas Levickas iš W. Rox- 
bury, Mass, dalyvavęs Darbi
ninko pikniko laimėjimuose, 
prisiuntė 15 dol. auką.

Linden, N. J., Moterų Sąjun
gos 53 kuopa parėmė Darbi
ninką 16 dol. auka ir Aitutienė, 
apsilankiusi Darbininko admi
nistracijoje, paaukojo 5 doL 
, Visiem nuoširdžiai dėkoja

Mandagioji policija visus 
mandagiai nuvarė nuo šaligat-

Pabaltiečię koncertų serija, 
šiemet jau ketvirtoji, pradeda
ma spalio 28. Pirmąjį koncer
tą atliks latvis pianistas Herma- 
nis Godes. Lietuviškasis koncer
tas numatytas gruodžio 2. Pa
kviesta dainuoti solistė Pru- 
dencija Bičkienė iš Chicagos. 
Estų tenoras Naan Poold dai
nuos kitų metų pradžioje, sau
sio 20. Šie koncertai skiriami 
kitataučiam supažindinti su 
pabaltiečių muzikiniu menu. 
Tačiau pačių pabaltiečių daly
vavimas rodo, kiek jie vertina 
savuosius solistus ir muzikus. 
Koncertai esto Jordano salėje.

231 BEDFOED AVĖ. 
Brooklyn, N. Y.

Nors turėjome prie Paverg
tųjų Jungtinių Tautų išklausy
ti kalbų, bet niekas į tai ne
žiūrėjo. Liepė visiems pasi
traukti, kad šaligatviai būtų 
švarūs. Taip atsidūrėme 47-to- 
je gatvėje, kur prasidėjo tik
ras “kermošius”.

Tarp antros ir pirmos Avė. 
47 gatvė yra plati. Jos šaligat
vis paliktas demonstrantams, 
jie gali tame narve laisvai ei
ti nuo 1 ir 2 Avė. ir šaukti 
kiek tik nori ir ką tik. nori 
Aplinkui visus demonstrantus 
saugo policija. Jos čia kurkas 
tirščiau nei kitur. Net raitoji 
policija jodinėja būriais.

Čia radome karštuosius ku-

lovutta, virtuves reikmenyc ir k. 
LITHUANIAN 

FURNITURE CO.
366 Wc«t Braadway.
So. Boston 27, Man. 
Off. Tol.; AM 8-4618

Rtt.: AN 8-5M1
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ. pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

demokratų kandidatą į State Assembly 
iš 13 A-D

Tel. EVergreen 74335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Išnuomojamas gražus butas 
Darbininko kaiminys tėję, 
je, 899 Willoughby Ave. Pagei
daujama moteris, kuri galėtų 
kartu su savininke gyventi, ar
ba atskirai. Skambinti po 5 vai. 
vak. GL 3-0022.

vyksta didysis pauufinit efe* įvairū»n*aiws ylvlratare ViėBftir 
kas;, vadfeiamaa ^iuRiHnėin“ įrašyta, kad irišį pęsafajtimBįįj 

penltiac dienoj. kįtur 
ja visuotinio.;ltfisigmklMlp£;- 
Pamatysi ir teiki, kuris Bėri pa
sirodyti>- apsikabinėjęs viso
kiom vėliavėlėm, neša kažko
kias laikraščio iškarpas.

Patrankė dėmesį jauna gra
ži merginai Atėjo ji viena, su
sisukusi kažkokį popierį ir 
aikšteje išsHeidė. Ten įrašyta 
angliškai:

"Chruščiovas žudikas'/.
Ir viena, nepritapusi prie jo

kios grupės, ji vaikščiojo ša
ligatviu rimta ir susikaupusi.

Priartėję prie pirmos Avė.,- 
pastebėjome, kad 46 gatvėje 
yra suneštos pavergtu tautę 
vėliavos. Bet kaip jas pasiek
ti? Policija nepraleidžia. Nuta
rėme sukti visą bloką ir iš 2- 
os Avė. pasiekti gatvėje vyks
tantį mitingą.

Išeinant iš 47 gatvės jau į- 
gūžėjo ukrainiečiai. Jų buvo 
daug, visi su plakatais, šie ir 
nustelbė visus buvusius de
monstrantus. Jie taip užtriukš- 
mavo, briovėsi net per polici
jos užtvaras, ir policijai buvo 
daug darbo. Pasinaudodama lais

laisvės trokštantį žmogę gau
dė ir kišo į automobilius.

Policija laukė tokių inciden
tų. Iš anksto buvo atsivarę į 
47 gatvę bent kelis autobusus. 
Jei reikės ką išvežti, kad bū
tų priemonių.

Patekome į 46-tą gatvę, kur 
jau baigėsi ugningos kalbos. 
Vidury gatvės, minios apsto
ti, kalbėjo šen. Th. Dodd ir 
prel. J. Balkonas. Aplink lyg 
mašalai grūdosi fotografai, ko
respondentai, privažiavo tele
vizija ir filmų automobiliai. Fo
tografuoja. Rašys į laikraščius. 
Įdės nuotrauką. Vieną tokią 
matėme “Journal American” 

biečius. Pasidarę Castro iškam- rugsėjo 21 pirmame puslapy, 
šą, eina ir eina tuo pačiu ke- Mergina šaukia, laužiasi, o poli- 
liu ir šaukia: cininkas ramus ją tramdo. Tb-

“Castro — komunistas, ša- liau į nuotrauką pateko ir fo
lio jį!” tografas Vytautas Maželis.

Bet girdi tik tie, kurie čia šię demonstradję metu bent 
susirinko ir pademonstruoti ir kelis kartus kaukė sirenos gat- 
pasižiūrėti. Jų balsas nesiekia vėse. Tai policija lydi Chruš-

Kelionės iš’aidos vienam asmeniui 7 doL Užsirašyti 
Darbininko administraejoje telefonu GI 5-7281; vakarais 
— GL 5-7068. Kadangi daug kas nori pamatyti gražiąją 
seserų kazimieriečių sodybą Newtown, Pa., prašoma re
gistruotis iš anksto. Eis tik vienas autobusas.'

totai gerom iteiroakiflmo sąly
gom ir pristatymu i vietą i* 

0NO8IVAAKEEN

BALDŲ KRAUTUVES

čiovą ir jo tarnus į Jungtines 
Tautas.

Kai šie sugarmėjo vidun, vėl 
gyvenimas gatvėse sunormalė
jo. Vėl galėjai praeiti šaligat
viais, o policija vėl ėmė žio
vauti. — aš 660 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
NOTARY PUBLIC

Visi lietuviai, gyveną
GLENDALE 
OZONE P ARK 
RICHMOND HILE

Bilietus galima įsigyti iš anks
to visai koncertų serijai. Kreip
tis į pabaltiečių dr-jos narius. 
Pirmininku yra inž. V. Izbickas.

LDS Centro Valdybos posė
dyje rugsėjo 10 buvo svarsty
ti Sąjungos veiklos pagyvinimo 
reikalais. Išreikštas apgailesta
vimas, kad Centro Valdybos il
gametis sekretorius Antanas 
Kneižys, pašlijus jo sveikatai, 
turėjo iš šio rajono išsikelti į 
Pennsylvaniją pas dukterį. Įver
tinant jo didelius nuopelnus 
Sąjungai, paskirta 100 dolerių 
dovana sveikatai stiprinti.

"Bostono lietuvių- radijo va
landa” pavadinta buvūsi A. 
Kneižio “Lietuvių Radijo Va
landos Programa”. Vedėju yra 
Jonas Romanas, pranešėju pa
sitelktas Pr. Žičkus. Veikia sek
madieniais nuo 11 iki 12 die
nos metu. Perduodama iš sto
ties WHIL banga 1430 iš Med- 
ford, Mass. Visais reikalais 
kreiptis į J. Romaną, 170 H 
St., So. Boston, Mass. Tęlf. AN- 
drew 8-7635.

Naujiems mokslo metams 
prasidėjus, New Yorko akade
mikai skautai kviečia visus stu
dentus atsilankyti į Initium 
semestri spalio 1, 7:30 vai. vak. 
Festival salėje, New Yorke. Va
karo metu bus išpildyta įdomi 
programėlė, kurios metu bus 
paminėta “trenktoji generaci
ja”. Salia programos bus ga
lima linksmai pasišokti bei pa
dainuoti jaukioje lietuviškoje 
studentiškoje nuotaikoje.

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyttoa nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL VIrgfaia 7-4499

seserų kazimieriečių VILLA JOSEPH MAEIE 
organizuojama SPALIO - OCT. 9, sekmadieni, 

autobusu iš 680 Bushwick Avė. po 7:30 vai mišių pran
ciškonų kop’yčieje. Apie 8:15 vai ryte sustos prie Apreiš
kimo ir Ange’ų Karalienės bažnyčių. Jei bus keliautojų, 
dar sustos kelyje (Nf.9) prie Sacred Heart bažnyčios, 
Elizabethe ir Lindene. Grįžtama 8 vai vakare.
Pamaldos ir senefių prieglaudos pašventinimas—3 vaL p.p.

7 ; Ieškomas Jonas Pilkauskas,
I sūnus Antano, gimęs 1926 Gi-

> kių km., Svėdasų vlsč. Rokiš
kio apskr. Ieško sesuo, gyve- 

. nanti Kaune. Prašome praneš
ti: M. Slavinskui, 200 Highland

Blvd., Brooklyn 7, N. Y.

Since 1889
OUR ONL/ STORE

We Deliver Anywhere 
We Telegraph Flowers

Anywhere - 
Weddinqs & Funerals 

our specialty

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro par. bažnyčioje pamaldų 
palaidoti:

Viktoras Whitkens - Vaitkus 
(rugsėjo 19) 46 m. Velionis gy
veno 442 E. 8 St. Nuliūdime 
paliko žmoną, du sūnus, du bro
lius. Palaidotas šv. Benedikto 
kapinėse.

Jadvyga Virbickienė (rugsė
jo 22), 76 m. Velionė gyveno 
218 W. 6th St. Nuliūdime pa
liko dvi dukteris ir du sūnus. 
Palaidota N. Kalvarijos kapi
nėse.

M. P. BALLA8 — Dlrectorius 
ALB BALTRŪNAS - BALTON 

— Reikalų Vedėjas

Tautan".

Miesto centre judėjimas bu
vo paprastas. Rodosi niekas 

į miestą neatvyko. Tik pasiekus 
2 Avenue, pamalei neįprastus 
vaizdus. Sutikaipoliciją. Ir jos 
buvo, tiek daugjmd tuoj at
kreipei dėmesį. Kas keli žings
niai stovėjo polidn^aL Bet 
jie dar buvo toli nuo stiklinių 
rūmų, kur susirenka svečiai, tai 
ir nuobodžiavo, žvalgėsi į lan
gus, kalbėjosi su žmonėmis.

Pasiekus pirmą Avenue, kur 
antroje gatvės pusėje jau sto
vi Jungtinės Tautos, vaizdas bu
vo kitas. Pilna žmonių. Jie ei
na šaligatviais. Policijos juo- 
dote juodoja. Ji pasistačiusi ir 
didelį sunkvežimį su radijo 
stotim, šalia prigrūsta mašinų.

Dar tuo metu žmonės galė
jo laisvai vaikščioti, net pa
siekti Jungtinių Tautų tvorą. 
Kokią 20 min. prieš trečią, ka
da turėjo pasirodyti Chruščio
vas,

MOTHERS' HELPER, sleep 
in, 20 - 45, 5 roorns, 3 school 
children, own appartament & 
TV. A. little English. 135 doll. 
a month.

Maku my Home your Home. 
Tel.: SH 8-4858 TE 9-3033

Žalgirio mūšio 550 metų su
kakties minėjimas įvyksta lap
kričio 27 Schwaben Hali, Brook 
lyne. Minėjimui rengti sudary
tas komitetas, į kurį įeina J. 
Šlepetys, V. Alksninis, N. Va
laitienė, A. Dimas, A. Petkevi
čius, Z. Raulinaitis, J. Marke
vičius, J. Maurukas. ,

'Rcįgiha Siniūte atvyko- į New_ 
Vorką, kur Columbijos univer
sitete tęs anglų literatūros stu
dijas magistrės laipsniui įsigyti. 
Ji baigė McGill universitetą 
Montrealyje ir gavo Woodrow 
Wilson stipendiją.

Estę dailės paroda, trukusi 
dvi savaites Riverside muzėju- 
je, uždaryta sekmadienį, rug
sėjo 25. Parodoje dalyvavo 17 
dailininkų, išstatė per 80 kū
rinių. Parodos proga išleistas 
gražus katalogas, kurio įžangą 
parašė Aleksis Rannit.

Iš Lietuvos atskrido Alek
sandra Miklaševičienė su savo 
dukterim Irena Miklaševičiūte 
— Oparienė ir jos dukterim Vio 
lėta pas savo sūnus Kęstutį ir 
Henriką Miklus, kurie gyvena 
Great Necke, N. Y.

Aldona Kepalaitė, pianistė, 
sekmadienį, rugsėjo 25, per 
WNYC radiją, “Chamber Mu- 
sid Time” programoje skam
bino Karen Andree Corning 
baladę.

Elena Kulbokienė — Kulber 
su savo dukterim Gabija išvy
kusi į Europą, lankėsi Vasario 
16 gimnazijoje, kur ją palydė
jo kun. VI. Gronis, Sielovadds 
Tarnybos sekretorius.

Metinius šokius rengia Ap
reiškimo parap.Katalikų Vyrų 
draugija šeštadienį; spalio-octo- 
ber 8 d., 8:30 vai. vak., Grand 
Paradise salėje Grand & Have- 
meyer Sts., Brooklyne. šokiams 
gros Diek Lewis orkestras.

Laimėjimę vakaras, 
mas Apreiškimoparap. Amžino 
Rožančiaus draugijos, iš spalio 
9 nukeltas į spalio 23 d., 4 vai. 
popiet.

F UN E RAL H Q M E
197 WEBSTER Avė.

' PRANAS WAITKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas di«ų ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434

PenktatBenb rūgs. 30, Iki 
TisčIadtsnlB, spaUo K KOO 

Spalvota, dkteHa meiMa Mtorija

“ZTRKUS DBR UEBS^ 
Vaidina; Curt - S*a Bar
te* - Berta. WIdd - Robert Freytag
- Helen Stanley - WIHL Rope.

a Dideli ttpigitatal auUOautad herttntoma Admtral ir Motorola 
23 tačą teJerisijomo, tai otereo HI-FI

Nemokamai domniM «b kiekvienu ptririnŽK
Totevlzljoo, HI-FI tat vofcBką aparatų taioymas atliekamas RCA 

kvaOfikaoėo techniko

Darbo valandos; kaatSen Od 7 vai vak.; penktad. iki S vai. vak.

" F L O W E R S 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 BR0ADWAY
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone; EVergreen 4-8859 
7281

Obb SttaldMfc'73 metų mg- New Yerke 
pfcčio 13atayta8iišLietaTO8 
pas savo (kikterį Mariją Dir- 
žienę, rengiasi grįžti atgaL Ji 
Gargžduose pąliko vyrą. Į Lie
tuvą išvyksta kitą mėnesį.

Castro bandHę auka
Chruščiovas, susikvietęs į 

New Ybrką visą savo ipomunis- 
tinę. bandą, tarp jų ir Castro, 
yra jau apsitėškęs nekaltu krau 
ju. EL Padro restprane, 8 Avė 
ir 51 St. kampe, buvo peršau
ta ir mirė Magc^alina Urdaneta, 
9 metų, kuri su savo tėvais ta
me restorane pietavo. Ten buvo 
susieję ir piketininkaV kurie 
demonstravo prieš komunistus 
ir Castro.' Įsiveržę Castro šali
ninkai pradėjo šaudyti. Mergai
tę mirtinai pašovė. Su tėvais ji 
buvo atvykusi iš Venezuelos, 
Caracas, važinėjo po Ameriką, 
ruošėsi jau grįžti namo. Į tą 
restoraną buvo užėję atsitikti
nai, jokiame pikete nedalyvavo. 
Valstybės depertamentas iš
reiškė pasipiktinimą: “Tokie 
kriminaliniai veiksmai, nėra 
abejonės, sukrės visą laisvąjį 
pasaulį ... Tai nekalta auka 
Castro šalininkų — užpuolėjų”.

84-92 JAMA1CA AVĖ. 
(prie Forest Parinray Ststion) 

WOOOHAVEN. N. Y.


